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حبِّذا  ،ويفذي  يذك كيذانك ،يمذ  مشذايري الذيي ..حنان.ال ينبوعإلى 
يماًنا وريعةً   .أمك الغالية ،وا 

 و يسر.أ والدي الحبيب، المعطاء اليي لم يبخل يك يسر الى
 ، زوجتك الغالية.قرة يينكو  قة دربك،ريي إلى

 .أنس( ثمرة يؤادي) )سمية(، وابنك إلى ابنتك الحبيبة الغالية
 .اخوتك وأخواتك األحد يشر كوكبً إلى إ

. أطذذذال ا  -والذذذدة زوجتذذذك-، ويمتذذذك -والذذذد زوجتذذذك-إلذذذى يمذذذك 
 .الك أبنائيم جميعً وا  يمرىما يك طايتو. 

 و.كل مسمم غيور يمى دينو ويرضو ووطن لىإ
 
 

 
 الباحث                                             

 
 

 





 

 
 ث

 

 

 

 





الحمــدنمحمــدسومســتويمتغومســتعفرسغوموــوذبــانمــنشــرورأمفســماغوســي ات
وأشـهدأنغاامرشـدًضللتغومـنيضـملفمـنتجـدلـتولًيـأعمالماغمنيهدسانفبلم

نمحمدًاعبدسورسولت.الإلتإالانوحدسالشريكلتغوأشهدأ
أمابود:

جمذذال  الذذدكتوراألسذذتاي أتقـدمبالشــكرالجزيــلألســتاذفالمشــرفعمــىرســالتيف
عمــىتوجيهاتــتالســديدةغوســوةفــؤادسغفجــزاسان يــرالجــزا -حفظــتان- اليذذوبك

عمىماقدممنأجلإ راجهذسالرسالةإلىالمور.
نعضوفلجمةالمماقشة:كماأتقدمبالشكرواالمتمانلؤلستاذي

.زهدفمحمدأبومومةالدكتور:
.أبوعمرةفايزحسانالدكتور:

لتفضـــمهمابقبـــولمماقشـــةهـــذسالرســـالةغلتقـــديمالمصـــىوالتوجيـــتغلرفـــ مســـتو 
الرسالة.

وأتقدمبالشكرالجزيلإلدارةالجاموةاإلسـبلميةوالوـاممينفيهـاغوأ ـصبالـذكر
فسيروعمومالقرآن اصة.قسمالتأصولالدينكمية

عمىمـابذلـتمـنجهـدووقـت يأبيأسامةغوالأمسىأنأتوجتبالشكرإلىأ
غوكذلكزوجتيالحبيبةأمأمس.فيإ راجهذاالبحثبصورةال قة

شيخ الدشوبانالالشيخأشرفوادفأبوعبدالرحمنغووأ صبالشكركذلك
.أبوالوبد
عدادالرسالةولوبالدعا .أشكركلمنسامدمي بللفتو رةالدراسةوا 

أ يرًااَنأسألأنيمهمماالتوفيقوالسـدادوالصـوابغوأنيجوـلذلـكفـيميـزان
حسماتماغوانالموفقوالهادفإلىسوا السبيل.
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 المذذقذذذذذذذذذذذذدمذذذة
 

الدِّيِن ُكمِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكونَ  ِلُيْظِيَرُه َيَمىبالحقالحمدنالذفأرسلرسولتمحمًدا      
الوظيم؛وآلتالطيبينالطاهرين.غوأيدسبالكتابالحقِّالمبين؛وأصحابتذوفالفضل(44التوبة:)

يمبعيلجبللوجهتغوعظيمسمطامتوأصميوأسممعمىمبيت الرحمةالمهداةغأحمدسكما
تأمهاتالمؤممينغوعمىمناتّب هداهمواقتفىأثرهمإلىوأصحابتالميامينغوأزواجوعمىآلت
يومالدين.

وأشهدأنالإلتإالانشهادةأرجوبهاالمجاةيوماليمف مالوالبمونإالمنأتىان
منانشفاعتتيوم أرجوبها عبدسرسولتو ميمتوصفيتشهادة بقمبسميم.وأشهدأنمحمًدا

القيامة.
أمابود:

ليكونلموالمينمذيرًاغ--فإنالقرآنالكريمكبلمانالذفأمزلتعمىقمبمبيتمحمد
وهوهد وموروشفا لمافيالصدورغكماأمتالمصدراألولمنمصادرالتشري اإلسبلمي.

ْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اليِّ بيامتلمماسغقالتوالى:--لذاكانمنمهمةالرسول
َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ  [.33]المحل:ُنزِّ

 المبي الكريمغ--وكان القرآن موامي ألصحابت بّين إنقد ثم ألفاظت. لهم بّين كما
م.أشكلعميهمفهمشي منالقرآنغسألوسغفيفسرسلهإذا-أجموينانعميهمرضوان-ابةحالص

نعممالتفسيريودمنأشرفالومومغلشرفموضوعتغوهوالقرآنالكريمغذلكالكتاب وا 
وعمى--دعمىأشرفال مقوحبيبالحقمحم-سبحامتوتوالى-الذفأمزلتربالوالمين

فيالصدورغقال ففيتالمورالمبينلمنتمسكبتغوالشفا لما عز- يرأمةأ رجتلمماسغ
ن رَّبُكْم َوَأْنَزْلَنآ ِإَلْيُكْم ُنورًا مُِّبينًا * َيَأمَّا الَِّييَن آَمُنوْا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجآَءُكْم ُبْرَىاٌن مّ َيا :-شأمت

 مسا :ال[ِبالمَِّو َواْيَتَصُموْا ِبِو َيَسُيْدِخُمُيْم ِيك َرْحَمٍة مَّْنُو َوَيْضٍل َوَيْيِديِيْم ِإَلْيِو ِصرَاطًا مُّْسَتِقيماً 
ٔٚ٘6ٔٚٙ[.

ُدوِر وَ يَأيَُّيا النَّاُس َقْد جاءتكم مَّْوِيَظٌة مّ سبحامت:وقال بُكْم َوِشَفآٌء لَما ِيك الصُّ ُىًدى ن رَّ
َيْجَمُعونَ مَّا * ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َيِبَيِلَك َيْمَيْفَرُحوْا ُىَو َخْيٌر مّ َوَرْحَمٌة لْمُمْؤِمِنينَ 

.]25/25يومس:[

وكتبوسفيالسطوروات ذتهذسالصدورغبتالومما فحفظوسفيىومنهذاالممطمقاعتم

.--مايراسصاحبتأنمايقومبتهو دمةلكتابانعمىحسبكٌلم تمفةغالومايةأشكاال
ندراسةمقاصدالقرآنالكريمومقاصدسورسيفيدكثيرًافيربطموامي هرضرورةويظالقرآنغوا 
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االهتمام القرآن تفسير شأن في لذلكبالقرآنأكثر بوموان هي والتي  الدراسة)كامترسالتي
( ٗٛ) اآلية ىود سورة من الكريم القرآن من والعشرين الرابع الحزب وأىداف لمقاصد التحميمية

 .(يوسف سورة من (ٕ٘) اآلية إلى
 أوال6 أىمية الموضوع6

كتبوأجمهاوهوالقرآنالكريم.تومقالدراسةبأشرفال–6
هذاالموضوعجمالالقرآنالكريمغوببلغتتغوكمالمظمت.سيبرز-5
الحمولالمماسبةلممشاكلالتيتواميممهااألمةاإلسبلميةاليومغوذلكعنطريقيقدم-4

إبرازاألهدافوالمقاصدالتيتحتويهااآلياتالقرآمية.
ياتيبوثعمىرسوخاإليمانفيالمفسوالومايةبالقرآنغبيانالمقاصدواألهدافلآلإن-3

واإلقبالعميت.
الدراسةالتحميميةتصقلاإلمسانالمسممغوتمميقدراتتفيفهمآياتانتوالىفهماإن-2

دقيقايؤهمتلمتأصيلواالستمباط.


 ثانيا6 أسباب اختيار الموضوع6
َأَيََل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم توالى:ريمتطبيقالقولتالرغبةفيالتفكروالتدبرفيالقرآنالك -6

.[53-سورةمحمد]َيَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا
واحد -5 بموضوع وربطها السورغ مقاصد عن والتمقيب البحث في ان كتاب  دمة

 وبالواق .
اإليما -4 التربية في متموعة موضوعات من ويوسف هود سورتي تماولتت ما ميةإبراز

 والتوجيهاتالتشريوية.
 وعمومالقرآنعمىبحثهذاالموضوع.قسمالتفسيرتشجي أساتذتيالكرامفي -3
الكريم -2 القران مقاصد تتماول التي السمسمة في الطبلب زمبل ي مشاركة في الرغبة

وأهدافتفيإطارالدراسةالتحميمية.
 السابقة6الدراسات  6ثالثاً 
مكتبةالمركزيةوعمىشبكةاإلمترمتوسؤالاإل وةالم تصينغوالبحثفيالاالطبلعبود

 بموضوع تتومق دكتوراس أو ماجستير الباحثعمىرسالة يوثر ولذالم بذلكالدراسةغ سأكون
ضمنالطمبةالذينيكتبونفيالسمسمةالتيأقرهاقسمالتفسيروعمومالقرانبكميةأصولالدين

 الجاموة تاإلسبلميةغفي الكريمغوالتي القران آيات وأهداف لمقاصد التحميمية الدراسة تماول
" الدراسة هذس من  من والعشرين الرابع الحزب وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة ومصيبي

 "  يوسف سورة من (ٕ٘) اآلية ( إلىٗٛ) اآلية ىود سورة منالكريم  القرآن
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 الباحث6منيج  6رابعاً 

التحميما -6 الممهج الباحث وتمهيدعتمد مقدمة بوض  وذلك التفسيرغ في والموضوعي ي
لسورتيهودويوسفيبينفيهااسمالسورةغوزمنمزولهاغوفضمهاغومحورهاالر يس.

مباحثم تمفةفيأربوةفصولإلىتقسيمآياتالحزبالراب والوشرينىعملالباحثعم -5
 جاعبللكلمبحثعدةمطالبويحتوفكلمطمبعدةآيات.

 مالباحثبتحديدواستمباطماتحتويتآياتكلمبحثمنمقاصدوأهدافغوتحميمها.اق -4
 مالباحثبربطهذسالمقاصدواألهدافبواق األمةوبمايساهمفيحلمشاكمها.اق -3
الباحثعز -2 ا القرآمية إلىاآليات ورقم السورة اسم وذكر وكتابتهاسورهاغ بالرسماآليةغ

 الوثماميغوذلككمتفيمتنالدراسةغبهدفت فيفالحواشي.
1-  وعزوها البحثغ في بها األحاديثالمستشهد وذلكحسبإلىت ريج األصميةغ مصادرها

 ضوابطوأصولالت ريجغومقلأقوالالومما فيالحكمعميها.
 فحات.بيانمواميالمفرداتالعريبةالواردةفيالبحثوذلكفيحواشيالص -5
 الترجمةلمش صياتواألعبلمالمعمورةالواردةفيالبحث. -5
مواصفات -9 وترك والصفحةغ الجز  ورقم ومؤلفتغ الكتابغ اسم بذكر التوثيق في االكتفا 

 المرج لقا مةالمراج غت فيفاعنالحاشية.
المومومةبأقربوأسهلطريق.إلىعملالفهارسالبلزمةلموصول -61


 ث6البحخطة  خامسا6
وأربوة وتمهيد مقدمة التالي: المحو والتيهيعمى ال طة الباحثهذس سبقوض  لما

فصولو اتمة.
وتشتملعمىالتالي:المقدمة

أوال:أهميةالموضوع.
ثاميا:أسبابا تيارالموضوع.

ثالثا:الدراساتالسابقة.
رابوا:ممهجالباحث.
 امسا: طةالبحث.


ثين:ويشتملعمىمبح6التمييد
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 دافواألىالتعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد  األول6المبحث 
:طمبينويشتملعمىم

 ومتطمباتيا. القرآنية تعريف بالدراسة التحميمية األول6المطمب 
عمى:ويشتمل

.القرآميةالمقصودبالدراسةالتحميميةأواًل:
القرآمية.متطمباتالدراسةالتحميميةثاميًا:

 وأىميتيا.تعريف بالمقاصد واألىداف  الثانك6المطمب 
عمى:ويشتمل

واآليات.توريفمقاصدوأهدافالسورأواًل:
واآليات.أهميةمورفةمقاصدوأهدافالسورثاميًا:

ثالثًا:الفرقبيناألهدافوالمقاصد.
واآليات.طرقمورفةمقاصدالسوررابوًا:

واآليات.صدوأهدافالسور امسًا:أهمالمصمفاتفيمقا
سادسًا:أمواعالمقاصد.


 المبحث الثانك6 التعريف العام بسورتك ىود ويوسف ومناسباتيما.

ثبلثةمطالب:ويشتمل
 .بين يدي سورة ىودالمطمب األول6   

ويشتملعمى:
سما السورةوسببالتسمية.أأوال:

ثاميا:ترتيبالسورةوعددآياتها.
فضا لالسورةوجومزولها.ثالثا:

األساسيلمسورة.رابوا:المحور
األهدافالوامةلمسورة. امسا:

 .بين يدي سورة يوسفالمطمب الثانك6 
ويشتملعمى:

أوال:أسما السورةوسببالتسمية.
ثاميا:ترتيبالسورةوعددآياتها.

السورةوجومزولها.ثالثا:فضا ل
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ساسيلمسورة.األرابوا:المحور
األهدافالوامةلمسورة. امسا:

 المطمب الثالث6 المناسبات يك السور.
ويشتملعمى:

أوال:توريفالمماسبةلعةواصطبلحا.
ثاميا:أهميةعممالمماسبة.

ثالثا:مماسبةسورةهودلماقبمهاومابودهاوأولهابآ رها.
ها.رابوا:مماسبةسورةيوسفلمابودهاوأولهابآ ر

 
 الفصل األول

 التفسير التحميمك لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الرابع والعشرين
 (ٛٓٔ-ٗٛمن سورة ىود )

ويشتملعمى مسةمباحث:
 (ٙٛ-ٗٛالمبحث األول6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من ) 

وفيتثبلثمطالب:
د.إلصبلحالوقا --المطمباألول:دعوةشويب
لئلصبلحاالجتماعي.--المطمبالثامي:دعوةشويب

نكثر.ا نقلغوس طالحراموا المطمبالثالث:الرضابالحبللو

 (ٜٔ-ٚٛالمبحث الثانك6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من ) 
أربوةمطالب:ويشتملعمى

االجتماعيمن بللأدا الوبادات.المطمباألول:اإلصبلح
هبلكاألمم.إالمطمبالثامي:السمناإللهيةفي

.المطمبالثالث:االستعفارسبيلالمؤممين
المطمبالراب :التهديدوالوعيدلعةأصحابالحجةالباطمة.

 (ٜ٘-ٕٜالمبحث الثالث6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )
ب:ثبلثةمطالويشتملعمى

المطمباألول:انأحقبال شيةمنغيرس.
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.االمطمبالثامي:صدقوعدانلرسمتوعدمت مفتأبدً
.المطمبالثالث:المجاةوالحفظجزا المتقين

 (ٜٜ-ٜٙالمبحث الرابع6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من ) 
ثبلثةمطالب:ويشتملعمى

.بالموجزاتالباهرة--ىمباألول:تأييدانلرسولتموسالمط
.تباعرؤوسالسو وأ مةالفسادوالضبللاالمطمبالثامي:التحذيرمن

.تباعأهلالباطللومةفيالدمياواآل رةاالمطمبالثالث:


 (ٛٓٔ-ٓٓٔمن ) المبحث الخامس6 المقاصد واألىداف سورة ىود اآليات 
أربوةمطالب:ويشتملعمى

.وتسميتت--المطمباألول:إثباتصدقدعوةالمبي
.المطمبالثامي:سمةانفيالظممةبأنمصيرهمالهبلك

.المطمبالثالث:إثباتاإليمانباليوماآل ر
.فيتالماسمآلالمطمبالراب :حتميةالبوثوبيان

 الفصل الثانك
 التفسير التحميمك لمقاصد وأىداف الربع الثانك من الحزب الرابع والعشرين

 إلى نياية السورة ( من سورة ىودٜٓٔمن اآلية )
مباحث:ثبلثةويشتملعمى

 (ٖٔٔ-ٜٓٔالمبحث األول6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات )
أربوةمطالب:ويشتملعمى

التقميد.المطمباألول:ذم
المطمبالثامي:الجزا األ روفالمفرممت.

.وعمبًلامطمبالثالث:وجوباالستقامةعممًال
المطمبالراب :حرمةتوليالظالمينغوالرضابالكفر.







 

 
 ز

 (ٚٔٔ-ٗٔٔالمبحث الثانك6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات )
ثبلثةمطالب:ويشتملعمى

السي ات.المطمباألول:الحسماتيذهبن
المطمبالثامي:وجوبالصبرواإلحسان.
المطمبالثالث:سمةانفيهبلكاألمم.


 (ٖٕٔ-ٛٔٔالمبحث الثالث6 المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات )

ثبلثةمطالب:ويشتملعمى
.المطمباألول:اال تبلفسمةكوميةودفوتفريضةشرعية

.المطمبالثامي:قصصاألمبيا وأهميتها
.المطمبالثالث:وجوبالوبادةنم التوكلعميتفيجمي األمور


 الفصل الثالث

 التفسير التحميمك لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين
 (ٜٕ- ٔمن سورة يوسف اآليات )

ويشتملعمىثبلثةمباحث:
 (ٙ-6ٔ المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )ألولالمبحث ا

أربوةمطالب:يشتملعمىو
المطمباألول:المعةالوربيةلعةالقرآن.

ثباتهابأحسنالقصص.--المطمبالثامي:تقريرمبوةمحمد وا 
المطمبالثالث:رؤيااألمبيا وحيمنان.
المطمبالراب :المبوةاصطفا الا تيار.

 
 (.ٗٔ-6ٚ المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )لثانكالمبحث ا 

ثبلثةمطالب:ويشتملعمى
المطمباألول:الحذرمنالحسد.

.--المطمبالثامي:المؤامرةعمىقتليوسف
المطمبالثالث:حيلأ وةيوسفلمت مصممت.





 

 
 س

 (.ٕٗ-6ٔ٘ المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )ثالثالمبحث ال 
 ثبلثةمطالب:ويشتملعمى

 ومتماقضة.المطمباألول:حججالكاذبينماقصة
منمحمةالجب.--المطمبالثامي: بلصيوسف

وقضيةالهم.--المطمبالثالث:مراودةامرأةالوزيزليوسف


 (.ٜٕ-6ٕ٘ المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )رابعالمبحث ال
:ينمطمبويشتملعمى

.ثباتبرا تتا منالموصيةو--المطمباألول:فراريوسف
ي:كيدالمسا عظيم.المطمبالثام



 الفصل الرابع
 التفسير التحميمك لمقاصد وأىداف الربع الرابع من الحزب الرابع والعشرين

 (ٕ٘- ٖٓمن سورة يوسف اآليات )
أربوةمباحث:ويشتملعمى

 ( ٖ٘-ٖٓالمبحث األول6 المقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )      
ثبلثةمطالب:ويشتملعمى

كرالمسوةبامرأةالوزيز.المطمباألول:م
المطمبالثامي:امرأةالوزيزتقابلمكرالمسوةبمكرأشدوأعظم.

إلىانتوالىود ولتالسجن.--فراريوسفالمطمبالثالث:


 (ٕٗ-ٖٙالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )المبحث الثانك6 
مطالب:ويشتملعمى

.ياصاحبيالسجنورؤ--يوسفالمطمباألول:
.إلىالتوحيددا لالسجن--دعوةيوسفالمطمبالثامي:

.صاحبيالسجنرؤيا--المطمبالثالث:توبيريوسف





 

 
 ش

 ( ٙٗ-ٖٗالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )6 المبحث الثالث 
 مطمبين:عمىويشتمل

المطمباألول:رؤياالممكوعجزهمعنتوبيرها
.--امي:تذكرالفتىالماجييوسفالصديقالمطمبالث

 (ٕ٘-ٚٗالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )6 المبحث الرابع
مطمبين:عمىويشتمل

لرؤياالممك.--المطمباألول:توبيريوسف
ظهارالحقيقة.  المطمبالثامي:الممكيتولىبمفستالقضيةوا 

المتا جوالتوصيات.وفيها:أهمالخاتمة
.الفيارس

 .القرآمية اآليات فهرس -
 .المبوية األحاديث فهرس -
 . األعبلم فهرس -
 .والمراج  المصادر فهرس -
 .الموضوعات فهرس -
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 يالتمييدالفصل 

  
 : وفيو مبحثان 

 واألىداف.التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد  األول:المبحث       

  .التعريف العام بسورتي ىود ويوسف ومناسباتيما :المبحث الثاني      
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 .المبحث األول: التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف
 

 :فيو مطمبانو     
 المطمب األول: تعريف بالدراسة التحميمية القرآنية ومتطمباتيا.

 المطمب الثاني: تعريف بالمقاصد واألىداف وأىميتيا.
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 المطمب األول
 التحميمية القرآنية ومتطمباتياتعريف بالدراسة 

 
إف اإلنساف ليقرأ النص القرآني مئات المرات، ثـ يقؼ المكقؼ أك يكاجو الحادث؛ فإذا       

ذا لـ يمكف العيش مع معاني القرآف،  النص القرآني جديد يكحي إليو بما لـ يكح مف قبؿ قط، كا 
كدعكة، كبذؿ كتضحية، كصبر كما عاناه المسممكف مدة نزكؿ القرآف، كما فييا مف جياد 

كمصابرة، فبل أقؿ أف يتصكر حاؿ الدعكة عند نزكؿ اآليات كما البسيا مف أحداث. كمما يعيف 
 عمى ىذا التصكر: اإلحاطة بمقاصد القراف الكريـ.

 أواًل: المقصود بالدراسة التحميمية القرآنية: 
الفتح، كنقض المنعقد. قاؿ ابف : نسبة إلى التحميؿ فيك مأخكذ مف الحؿ بمعنى: التحميمي لغة

 .(ُ)كحٌؿ العقدة يحميا حبل، فتحيا كنقضيا، فانحمت"" منظكر:
عراب كأحكاـ اآلية لفظة لفظة : تفكيؾ الكبلـ عمىاصطبلحاً  ، كالكبلـ عمى ما فييا مف معافو كا 

 .يرىا، ثـ االنتقاؿ إلى ما بعدىاكغ
 :ثانيًا: متطمبات الدراسة التحميمية القرآنية

-الدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ ىك الترجمة عف اهلل تعالى لبياف مراده 
-  أحد اقتحاـ ىذا المجاؿ إال بعد أف تتكافر فيو متطمبات ىذه  ألممف كبلمو، لذلؾ ال يجكز

 : كأجمميا عمى النحك اآلتي --الدراسة لخدمة كتاب اهلل 
 : "نفسو "ذاتيةمن صاحب الدراسة ة متطمبات مطموب (ُ
 في نفس صاحبيا.ألف صحة العقيدة ليا أثر كبير صحة العقيدة؛    - أ
 التجرد مف اليكل، فاألىكاء تدفع أصحابيا إلى نصرة مذاىبيـ كلك كانت عمى غير حؽ. - ب
 ليف الجانب، فالصمؼ كالتكبر يحكالف بيف العالـ كاالنتفاع بعممو. أف يككف متكاضعان  - ت
 .القارئا حتى ال يفيمو ا سريعن و سردن فبل يسرد كبلم ي حديثو،التأني كالركية فأف يتحمى ب - ث
 :"عمميةتطمبات مطموبة من صاحب الدراسة "م (ِ

كىك يتمثؿ في جممة العمكـ المساعدة كالضركرية لمكشؼ عف الحقيقة، كالتي بدكنيا تذىب        
الكشؼ الحقيقة التي  ا كدكف جدكل، ألنيا لـ تتييأ ليا األسباب الكفيمة بإيصالنا إلىالجيكد ىدرن 

 نطمح إلى تجميتيا كبيانيا.

                                                 
 (.ُّٔ/ّلساف العرب، البف منظكر ) -ُ
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 العمم بالمغة العربية وفنونيا: - أ
قاؿ أبك حياف األندلسي في معرض ذكره لما ينبغي أف يحيط بو المفسر: "كمع ذلؾ فاعمـ 

كال يمتطي منو صيكتو، إال مف كاف متبحران في عمـ  ذركتو،أنو ال يرتقي مف عمـ التفسير 
 .ُ"إلى رتبة اإلحساف ف، مترقيان منوالمسا

 معرفة عموم القرآن: - ب
كعمكـ القرآف تشمؿ: أسباب النزكؿ، كجمع القرآف كترتيبو، كمعرفة المكي كالمدني، كالناسخ 
كالمنسكخ، كالمحكـ كالمتشابو، إلى غير ذلؾ مما لو صمة بالقرآف، كىي مف أىـ العمكـ التي 

ة لممفسر مفتاح لو، مثمو مثؿ عمكـ الحديث ينبغي أف يعرفيا المفسر، بؿ إف عمكـ القرآف بالنسب
 بالنسبة لمف أراد أف يدرس الحديث دراسة حقة .

 المفسرة لآليات القرآنية كأقكاؿ الصحابة في تفسير القرآف الكريـ. العمم باألحاديث النبوية - ت
مف ترجيح معنى عمى آخر، أك استنباط معنى يتفؽ مع  دقة الفيم التي تمكن المفسر - ث

 نصكص الشريعة.
، كعمـ القراءات؛ ألف بو يعرؼ كيفية النطؽ بالقرآف العمم بأصول العموم المتصمة بالقرآن - ج

كيترجح بعض كجكه االحتماؿ عمى بعض، كعمـ التكحيد، حتى ال يؤكؿ آيات الكتاب التي 
 و الحؽ، كعمـ األصكؿ.في حؽ اهلل كصفاتو تأكيبلن يتجاكز ب

فيو كبيانيا في محاليا، كآراء المجتيديف فييا  عمم الفقو لمعرفة األحكام الشرعية العممية - ح
 .ٕدليبلن كاألخذ بما ىك األقكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َُٗ/ُتفسير البحر المحيط أبي حياف األندلسي ) ُ-
 (.  ِِٗ/ُانظر: البرىاف في عمـك القرآف، لئلماـ الزركشي ) ِ-
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 المطمب الثاني
 ٔ وأىميتيا تعريف بالمقاصد واألىداف

 
 أواًل: تعريف مقاصد وأىداف السور واآليات:

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

 .ِاستقامة الطريق (ُ
  .ّ(القصد القصد تبمغوا) --: كمف قكلو العدل والوسط بين الطرفين (ِ
 .ْكاتجو إليو: كالقصد االعتماد كاألـ، يقاؿ قصده يقصده قصدان، إذا أمو م  االعتماد واألَ  (ّ
 .ٓإتيان الشيء (ْ
كمكاقعيا في كبلـ العرب  : "ؽ ص دٔ: قاؿ ابف جنياالعتزام والتوجو والنيوض نحو الشيء (ٓ

 .ٕالشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جك"لبلعتزاـ كالتكجو النيكض نحك 
 .الكسر (ٔ

 لممقاصد عدة تعريفات اصطبلحية منيا: اصطبلحًا: المقاصد
: لـ يقؼ العمماء عمى تعريؼ لممقاصد عند الشاطبي، كلكف بعض الباحثيف ٖتعريؼ الشاطبي -

اآلتي:  النحكالمعاصريف مف خبلؿ دراستو لكتاب المكافقات استطاع أف يستنبط تعريفان عمى 

                                                 

 لبلستزادة انظر: مكقع الجامعة اإلسبلمية لعدة رسائؿ في نفس المكضكع ضمف سمسمة المقاصد كاألىداؼ ُ-
 مف القرآف الكريـ.

 (. ِّْٔ/ ٓلساف العرب البف منظكر) ِ-
 (.ّْٔٔ( )حَُّٔالقصد كالمدارية عمى العمؿ، )صصحيح البخارم، لئلماـ البخارم، كتاب الرقاؽ، باب  ّ-
 (.ٓٗ/ ٓمعجـ مقاييس المغة، البف فارس) ْ-
 (. ٓٗ/ ٓنفس المرجع السابؽ ) ٓ-
عثماف بف جني المكصمي، أبك الفتح، مف أئمة األدب كالنحك كلو شعره، كلد بالمكصؿ كتكفي ببغداد عف نحك  ٔ-
 (.َِْ/ ْعامنا )األعبلـ لمزركمي  ٓٔ
 (.ِّْٔ/ ٓالعرب البف منظكر ) لساف ٕ-
الشاطبي، إبراىيـ ابف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي، أصكلي حافظ، مف أىؿ غرناطة، كاف مف أئمة  ٖ-

 (.ٕٓ/ ُـ )األعبلـ لمزركمي ُّٖٖ-ىػػ  َٕٗالمالكية، مف كتبو المكافقات كاالعتصاـ في أصكؿ الفقو، ت 
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صمحية المقصكدة مف شرع األحكاـ كالمعاني الداللية المقصكدة مف مإنيا كؿ المعاني ال"
 .ُامتثاؿ المكمؼ ألكامر الشريعة"الخطاب التي تترتب عف تحقيؽ 

 ثانيًا: تعريف أىداف السور واآليات:
 :ىدؼ مف أىدفت كدنكت منؾ كاالستقباؿ كاالنتصاب مف انتصب األمر، أم " األىداف لغة

 .ّ"كالجمع أىداؼ"، ِ"استكل كاعتدؿ، كأىدؼ عمى التؿ أم أشرؽ كأسرع كأىدؼ إليو لجأ
  ًشرعت األحكاـ لتحقيقيا كأىداؼ الشارع ىي المصالح : "ىي األىداؼ التي اليدف اصطبلحا

التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كآخرتيـ سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصالح أك 
 .ْدرء المفاسد"

 ًا: أىمية معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات:ثالث
ىك التدبر كاليداية إلى تخفيؼ المقصد مف إنزاؿ ىذا القرآف كمو ك  أف عمـ مقاصد السكر راجعه  (ُ

، }ِٗص /{ َيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لٍّ  كما قاؿ تعالى:
نما التفقو  قاؿ الشاطبي: "فإف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد الخطاب ليس ىك التفقو في العبارة، كا 

 .ٓفي المعرفة كالمراد بو"
 أف مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو فيك أصؿ في فيـ معاني كبلـ اهلل تعالى. (ِ
أف يعيف عمى فيـ كتاب اهلل فيمان صحيحان كيكصؿ إلى معرفة في تفسير كبلـ اهلل تعالى،  (ّ

: "كغايتو: معرفة الحؽ اعي في كبلمو عمى مقاصد السكركالتبحر في داللتو كىكايتو، قاؿ البق
 .ٔالسكر" ينكمعاسير كؿ آية مف تمؾ السكر كمنفعتو: التبحر في عمـ التفسير مف تف

أف معرفة مقصد السكرة الذم تنتظـ بو معانييا كآياتيا سبيؿ لمسبلمة مف الخطأ كتفسير كبلـ  (ْ
 اهلل تعالى عمى غير مراده.

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

                                                 

 .ُُٓالحسيني ص  نظرية المقاصد عند ابف عاشكر، اسماعيؿُ- 
 (.ّْٓ/  ٗلساف العرب، البف منظكر، ) -ِ
 (.ُْٕٔ/  ُتاج العركس، لمزبيدم، ) -ّ
(، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي. الرياض، ٕٗالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ حامد العمـ ) -ْ

 ـ.ُْٗٗالطبعة الثانية، 
 .ِِٔ/ْالمكافقات، لئلماـ الشاطبي،  -ٓ
 (.ُٓٓ/ُمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، االماـ البقاعي ) -ٔ
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تنتظـ آيات السكرة كتظير المناسبات مف آياتيا فتككف لحمة كاحدة "بمعرفة مقصد السكرة  (ٔ
 .اكاحدن  يجمعيا معنىن 

لمتدبر في أف عمـ مقاصد السكر مف أعظـ ما يتحقؽ بيا ربط اآليات بالكاقع، كذلؾ أف ا (ٕ
 مقصد السكرة معاينتو تبعثو عمى التفاعؿ كالتطبيؽ.

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

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

د الباحثيف في العصر الحديث عمى الفيـ الصحيح الذم يحفظ مف الزلؿ، كيصكف مف يساع  (َُ
 . ّاالعكجاج كالعمؿ

 ًا: الفرق بين األىداف والمقاصد:رابع
 أف األىداؼ تككف قبؿ أم نتاج عممي، ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ. (ُ
 يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعية كمستكل عمكميتو. (ِ
 إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية. اليدؼ الكاحد ينقسـ (ّ
 األىداؼ العامة كالخاصة البد مف ربطيا بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف. (ْ
 .ٗاألىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ (ٓ

 ًا: طرق معرفة مقاصد السور واآليات:خامس
دراكو الكشؼ عف مقصد السكرة كالكصكؿ إلإف  يو مبني عمى االجتياد كدقة االستنباط، كا 

، قاؿ ابف القيـ: "كىذا مف أدؽ الفيـ كألطفو، كال يدركو كؿ أحد، فإنو سبحانو ٓكتختمؼ فيو العقكؿ
كدخكؿ   لـ يعمؽ االستغفار بعممو بؿ عمقو بما يحدثو ىك سبحانو مف نعمة فتحو عمى رسكلو 

 .ٔالناس في دينو كىذا ليس بسبب االستغفار"

                                                                                                                                            
 (.ُٓٓالنبأ العظيـ، د. عبد اهلل دراز )ص -ُ
  http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613 مكقع الراية -ِ
 المرجع السابؽ.  -ّ
مكضكعات سكرة التكبة "دراسة تحميمية"، إعداد الطالب: حسف انظر: رسالة ماجستير بعنكاف أىداؼ كمقاصد  -ْ

 (.ٗٓ/ ٕٓعبد اهلل طو الخطيب، اشراؼ الدكتكر الفاضؿ عبد الكريـ الدىشاف )
 (.ْٕعمـ مقاصد السكر،)ص  -ٓ
 (.ّّٓ-ُّٓ/ُإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، البف قيـ الجكزية ،) -ٔ
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 طريقة الكشف عن مقصد السورة والوصول إليو واستنباطو يحتاج إلى أمور:
خبلص العمل هلل وحدهاالستعانة با (ٔ  :هلل تعالى وا 

إف تحقيؽ المقصد مف الخمؽ كىك العبادة ال يتـ بدكف استعانة باهلل، لذلؾ قاؿ تعالى:       
 يَّاَك َنْسَتِعينُ ِإيَّاَك   .}ٓالفاتحة:{ َنْعُبُد َواِ 

يقكؿ ابف تيمية: "إف النظر المجرد في الدليؿ دكف تكافر أسباب اليداية، مف ذكر اهلل ك       
 .ُكالمجكء إليو كدكف انتفاء المكانع المعكقة، مف كسكسة الشيطاف، ال يحصؿ الفقو الصحيح"

  البحث مع التمحيص لمكصكؿ إلى حقيقة المقاصد. ككفيككذلؾ 
 :بواطالصحيح لممقصد وحده وخ الفيم (ٕ
 كمف ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف، ألف القرآف يبيف بعضو بعضان.االلتزام بضوابط التفسير:  (ٖ
قاؿ ابف عاشكر مؤكدان معرفة مقدمات السورة من أحوال نزوليا، وفضائميا وخصائصيا:  (ٗ

النزكؿ بمعناىا العاـ في معرفة المقصد كمنيا "أم أسباب النزكؿ ما ينبو أىمية أسباب 
المفسر إلى إدراؾ خصكصيات ببلغية تتبع مقتضى المقامات، فإف مف أسباب النزكؿ ما 

 .ِيعيف عمى تصكير مقاـ الكبلـ"
الرجوع إلى كتب واآلراء الواردة عند السمف في بيان ما أنزلت فيو السور وما يكون  (٘

 ًا لتحديد مقاصدىا.منطمق
 ٓسورتب والتفاسير التي تعتني بمقاصد الاالستعانة ببعض الك (ٙ
إف فيـ جزء مف الكبلـ دكف فيـ بقيتو يعد نقصان، فكيؼ بكبلـ اهلل مراعاة السياق والقرائن:  (ٚ

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

 .ّعميو بيذه الركح، ركح المعرفة المنشئة لمعمؿ"
 : أىم المصنفات في مقاصد وأىداف السور واآليات:اسادسً 

منيجو، يعتبر البقاعي ىك العمدة في عمـ مقاصد السكر، فيك الذم أرسى قكاعده كخط 
قكؿ في كتابو مصاعد كيبيف البقاعي معالـ ىذا العمـ كالتعريؼ بو فيكألؼ فيو تأليفان مستقبلن، 

عاتو: آيات عمى مقاصد السكر: "ىك عمـ يعرؼ منو مقاصد السكر، كمكضك  النظر لئلشراؼ
 اليا.السكر، كؿ سكرة عمى ح

                                                 

 (.ّٓنقض المنطؽ، البف تيمية ،) -ُ
 (.ْٕ/ ُالتحرير كالتنكير، الطاىر ابف عاشكر) -ِ
 (. ُٖمعالـ في الطريؽ لسيد قطب )ص -ّ
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 .ُكغايتو: معرفة الحؽ مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكرة كمنفعتو، التبحر في عمـ التفسير" 
 لنا أن نقسم المفسرين في العناية بيذا العمم إلى أصناف:ويمكن 

 : المفسركف الذيف أشاركا لمقاصد السكرة مف غير تصريح، كمف ىؤالء:الصنف األول
 ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف. (ُ
 ابف عطية في تفسيره المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. (ِ
 ره تفسير القرآف العظيـ.ابف كثير في تفسي (ّ
 اإلماـ القرطبي في تفسيره الجامع ألحكاـ القرآف. (ْ

 المفسركف كالعمماء  الذيف صرحكا بمقصد السكرة، كمف ىؤالء: الصنف الثاني:
 الزمخشرم في تفسيره الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ. (ُ
 الفخر الرازم في تفسيره التفسير الكبير. (ِ
 المكافقات. ولشاطبي في كتابا (ّ

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

 الفيركز أبادم في كتابو بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز. (ُ
الدرر في تناسب البقاعي في كتابيو مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر كنظـ  (ِ

 اآليات كالسكر.
 في ظبلؿ القرآف. وسيد قطب في كتاب (ّ
 الطاىر ابف عاشكر في كتابو التحرير كالتنكير. (ْ
 .في تفسيره: تفسير المراغي الشيخ أحمد مصطفى المراغي (ٓ
 محمد عمى الصابكني في كتابيو قبس مف نكر القرآف كصفكة التفاسير. (ٔ
 .كىبة الزحيمي في كتابو التفسير المنير (ٕ

 : أنواع المقاصد:ابعً سا
لقد تكمـ الكثير مف العمماء كأجاد في ذكر تفسيرات كأنكاع المقاصد، سكاء أكانت تتعمؽ 
بالشريعة أـ كانت تتعمؽ بكتاب اهلل تعالى، كلكني في ىذا البحث سكؼ أقتصر عمى ذكر ثبلث 

 آراء مف أقكاؿ العمماء في أنكاع المقاصد:
 

                                                 

 (.ُٓٓ/ ُمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي ) -ُ
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 عند اإلمام محمد رشيد رضا: أواًل: مقاصد القرآن الكريم
: بياف حقيقة أركاف الديف الثبلثة التي دعا إلييا الرسؿ كضؿ فييا أتباعيـ كىذا المقصد األول

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

 الركف الثاني: عقيدة البعث كالجزاء.
 الركف الثالث: العمؿ الصالح.

 بياف ما جيؿ البشر مف أمر النبكة كالرسالة ككظائؼ الرسؿ.: المقصد الثاني
 : إكماؿ نفس اإلنساف مف األفراد كالجماعات كاألقكاـ.المقصد الثالث
 .ُ: اإلصبلح اإلنساني االجتماعي السياسي الكطني بالكحدات الثمانيالمقصد الرابع

 تقرير مزايا اإلسبلـ العامة في التكاليؼ الشخصية مف الكاجبات كالمحظكرات. ":المقصد الخامس
 : بياف حكـ اإلسبلـ السياسي الدكلي.المقصد السادس
 : اإلرشاد إلى اإلصبلح المالي.المقصد السابع
إصبلح نظاـ الحرب كدفع مفاسدىا كقصرىا عمى ما فيو الخير لمبشر نظرة : المقصد الثامن
 العرب كالسمـ كالمعاىدات. عامة في فمسفة
 : إعطاء النساء جميع الحقكؽ اإلنسانية كالدينية كالمدنية.المقصد التاسع
 .ٕ": تحرير الرقبةالمقصد العاشر

 :د القرآن الكريم عند محمود شمتوتثانيًا: مقاص
 " بتقسيـ مقاصد القرآف الكريـ إلى"إلى القرآف الكريـ قاـ العبلمة محمكد شمتكت في كتابو

 ثبلث: مقاصد فقاؿ: "إف مقاصد القرآف تدكر حكؿ نكاحو  ةثبلث
 ناحية العقيدة: فالعقائد تطير القمب مف بذكر الشرؾ كالكثنية. المقصد األول:
 ناحية األخبلؽ: فاألخبلؽ تيذب النفس كتزكييا كترفع مف شأف الفرد كالجماعة. المقصد الثاني:
نو اهلل في كتابو أك بيف أصكلو مف النظـ التي يجب ناحية األحكاـ: كىي ما بي المقصد الثالث:

 .ّ"اتباعيا في تنظيـ عبلقة اإلنساف بربو كعبلقتو بأخيو اإلنساف
                                                 

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

(ّّ/ََُ.) 
 (.  َُٗ – ُُِالكحي المحمدم، محمد رشيد رضا )ص -ِ

 ( . ٔإلى القرآف الكريـ ، محمكد شمتكت ) ص ّ-
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 :بن عاشور: مقاصد القرآن عند محمد الطاىر ثالثاً 
تفسيره التحرير كالتنكير عف مقاصد القرآف الكريـ  ث محمد الطاىر بف عاشكر في مقدمةتحد

 كجعميا ثمانية:
أعظـ سبب إلصبلح الخمؽ، ألنو  تقاد كتعميـ العقد الصحيح كىذاإصبلح االع المقصد األول:

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

 : األخبلؽ.المقصد الثاني
القرآف الكريـ جميع األحكاـ جمعان كميان في الغالب، كجزئيان في : األحكاـ، فقد جمع المقصد الثالث

 .الميـ
القصد منو صبلح األمة كحفظ  ،لقرآف: سياسة األمة، كىك باب عظيـ في االمقصد الرابع

 .نظاميا
 بصالح أحكاليـ. أخبار األمـ السالفة لمتأسي: القصص ك المقصد الخامس
عصر المخاطبيف، كما يؤىميـ إلى تمقي الشريعة : التعميـ بما يناسب حالة المقصد السادس

 كنشرىا .
 المكاعظ كاإلنذار كالتحذير كالتبشير، كىذا يجمع آيات الكعد كالكعيد. المقصد السابع:
إذ التصديؽ يتكقؼ   : اإلعجاز بالقرآف ليككف آية دالة عمى صدؽ الرسكؿ المقصد الثامن

 عمى صدؽ المعجزة بعد التحدم.
 القرآن الكريم عند عبد الكريم حامدي:رابعًا: مقاصد 

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

بلح : مقصد تحقيؽ الصبلح الفردم، كيشمؿ مقصد إصبلح العقؿ، كمقصد إصالمقصد األول
 النفس، كمقصد إصبلح الجسـ.

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

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

                                                 
 (. ْٕالحامدم، )مقاصد القرآف الكريـ، الدكتكر عبد الكريـ  -ُ
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تقسيمات عبد الكريـ الحامدم عف المقاصد، يجد أنو اعتمد عمى مقاصد كلكف الناظر في 
 .الشريعة كالتشريع فيك ال يخرج عف الدائرة الفقيية

 الرأي المختار من ىذه التقسيمات السابقة:
ألنيا  ؛بعد النظر كالبحث في التقسيمات لممقاصد نجد أف أفضميا تقسيمات ابف عاشكر     

تضمنت المقاصد األساسية لمقرآف الكريـ، فتقسيماتو اشتممت عمى جميع األنكاع مف حيث 
صبلح النفس البشرية.  االعتقاد كما يتعمؽ باألحكاـ الشرعية كا 
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 لمبحث الثانيا
 التعريف العام بسورتي ىود ويوسف ومناسباتيما.

 
 ثبلثة مطالب: وفيو         

 .بين يدي سورة ىودالمطمب األول:  
 يوسف.بين يدي سورة المطمب الثاني:   
 المطمب الثالث: المناسبات بين السور.  
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 المطمب األول
 بين يدي سورة ىود

 
 : أسماء السورة وسبب التسمية:أواًل 
سميت سكرة ىكد بيذا االسـ في جميع المصاحؼ ككتب التفسير، ككذلؾ السنة النبكية         

بسكرة ىكد، فقد ركل اإلماـ  --المطيرة، كال يعرؼ ليا اسـ غير ذلؾ، كلقد سماىا  النبي 
بَّاسو  : قىاؿى أىبيك بىٍكرو  -رضي اهلل عنيما-الترمذم عىٍف اٍبًف عى ، َقاَل: ًشٍبتى يىا رىسيكؿى المًَّو قىٍد - -قىاؿى

َرْت() َذا الشَّْمُس ُكوٍّ  .َٔشيََّبْتِني ُىوٌد َواْلَواِقَعُة َواْلُمْرَسبَلُت َوَعمَّ َيَتَساَءُلوَن َواِ 
بف عاشكر: "كسميت باسـ ىكد لتكرر اسمو فييا خمس مرات، اكسبب التسمية كما ذكر        

عادان كيصفكا فييا بأنيـ قكـي ىكد في كألف ما حكي عنو فييا أطكؿي مما حكي عنو في غيرىا، كألف 
"سميت السكرة  ، كذكر اإلماـ الصابكني في تفسيره:ِ[َٔ:ىكد] َأاَل ُبْعًدا ِلَعاٍد َقْوِم ُىودٍ قكلو 

الكريمة باسمو، تخميدا لجيكده الكريمة في الدعكة إلى اهلل، فقد أرسؿ اهلل تعالى إلى قكـ عاد العتاة 
بقكة أجساميـ كقالكا: مف أشد منا قكة؟،  فأىمكيـ الٍمو بالريح الصرصر المتجبريف، الذيف اغتركا 

 .ّالعاتية، كقد أسيبت اآليات في الحديث عنيـ، بقصد العظة كالعبرة لممتكبريف المتجبريف"
 ا: ترتيب السورة وعدد آياتيا:ثانيً 

الترتيب  ىي السكرة الحادية عشرة في ترتيب المصحؼ، كقد سبقيا في --تعتبر سكرة ىكد  (ُ
سكرة يكنس، كالسكرة التي تمييا ىي سكرة يكسؼ، فيي كقعت بيف سكرتيف السمي نبييف ىما 

 يكنس كيكسؼ.
ف ترتيب سكرة ىكد         في النزكؿ فقد نزلت بعد سكرة يكنس كقبؿ سكرة يكسؼ، "كقد  --كا 

عٌدت الثانية كالخمسيف في ترتيب نزكؿ السكر، كنزلت قبؿ سكرة يكنس ألف التحدم فييا كقع بعٍشر 
كقبؿ سكرة ، "ٓككاف نزكليا "بعد سكرة يكنس"، ْسكر كفي سكرة يكنس كقع التحدم بسكرة "

                                                 
 (، كصححو األلباني.َِْ(، )صِّٕٗسنف الترمذم، كتاب التفسير، باب سكرة الكاقعة، حديث) -ُ
 (.ُُّ/ُُالتحرير كالتنكير) -ِ
 (.ِّ/ِصفكة التفاسير، الصابكني) -ّ
 (.ُِّ/ُُالتحرير كالتنكير ) -ْ

، الكشػاؼ عػف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي ُِْٓ/ُ، تفسػير الفخػر الػرازم ِّٖتفسير الجبلليف ص  ٓ-
(، التفسػػير المنيػػر ّ/ُِ، تفسػػير القػػرآف الحكػػيـ )تفسػػير المنػػار ُْٕ/ّ، التفسػػير الحػػديث ّٖٓ/ِكجػػكه التأكيػػؿ=

 .ُٕٔ/ ُُتفسير الشيخ المراغي   ،ٔ/ُِ



  ُٓ 
 

، ككذلؾ في تاريخ الدعكة اإلسبلمية في --اة النبي محمد ، أم في أحرج الفترات في حيُيكسؼ"
 مكة.
حدل كعشريف في العدد المدني األخير،  ككانت آياتيا  إف عدد آياتيا (ِ فمقد "عيدت آياتيا مائة كا 

معدكدة في المدني األكؿ مائة كاثنتيف كعشريف، كىي كذلؾ في عدد أىؿ الشاـ، كفي عدد أىؿ 
 .ِبلثه كعشركف"البصرة كأىؿ الككفة مائة كث

 فضائل السورة وجو نزوليا: ا:ثالثً 
 فضائل السورة: (ٔ

: قىاؿى أىبيك بىٍكرو         ، - -فقد ركل اإلماـ الترمذم عىٍف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو قىٍد ًشٍبتى
: َرْت( )َشيََّبْتِني ُىوٌد َواْلَواِقَعُة َواْلُمْرَسبَلُت َوَعمَّ َيَتَساَءُلونَ قىاؿى َذا الشَّْمُس ُكوٍّ  .َٖواِ 

كقاؿ اإلماـ القرطبي: "ففي تبلكة ىذه السكر ما يكشؼ لقمكب العارفيف سمطانو كبطشو، 
 .ْفتذىؿ منو النفكس ، كتشيب منو الرؤكس"

قد نزلت السكرة بجممتيا بعد سكرة يكنس أم مكية، كبعد ذلؾ نزلت سكرة ف :أما جو نزوليا (ِ
-معالـ الفترة التي نزلت فييا، كىي أحرج الفترات كأشدىا عمى رسكؿ اهلل اإلسراء، كبيذا يتحدد 

- " ،تمؾ الزكجة الصالحة التي كانت -رضي اهلل عنيا- و خديجةفقد أصيب بفقد زكج ،
مبلذه في شدتو، ككانت بإيمانيا كمكاساتيا ممجأه، يجد في جكارىا راحة نفسو، كما أصيب 

كبيف مكاجية  --ابة الستار الذم يحكؿ بيف محمدبمكت عمو أبي طالب الذم كاف بمث
خصكمو كجينا لكجو، كبفقد زكجتو فقد التأييد المعنكم النفسي القريب، كما فقد بمكت عمو التأييد 

 .ٓاألدبي كالمادم، ككاف فقدىما لذلؾ عظيـ الكقع في نفسو حتى سمي عاـ مكتيما بعاـ الحزف"
عاـ »بمكتيما كسٌماه  --"فعظمت المصيبة عمى رسكؿ اهلل  :ٔكقاؿ اإلماـ المقريزم 

                                                 

 .ُِّ/ُُالتحرير كالتنكير  ُ-
 نفس المرجع السابؽ.    ِ-
 .ُْسبؽ تخريجو صّ-
 .ِ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف  ْ-
 . ِِٖص --مكة كالمدينة في الجاىمية كعيد الرسكؿ  ٓ-
أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف المقريزم: مؤرخ الديار المصرية.  ٔ

المقارزة )مف حارات بعمبؾ في أيامو( كلد كنشأ كمات في القاىرة، ككلي فييا أصمو مف بعمبؾ، كنسبتو إلى حارة 



  ُٔ 
 

ألنو لـ يكف في عشيرتو  ؛ا أكرىو حتى مات أبك طالبكقاؿ : ما نالت قريش مني شيئن « الحزف
 .ُ"غير أبي طالبا عنو ا لو كال ذابن كأعمامو حامين 

 :ا: المحور األساسي لمسورةرابعً 
حيث المضمكف، فمقد ابتدأت بحركؼ مقطعة يدكر محكر السكرة كباقي السكرة المكية مف 

لر(، كاختتاميا بكصؼ اإلسبلـ كالقرآف كالنبي أالسكرة المكية فبدأت "بػػػػػ) بعض كما ىي العادة في
، كتفصيميا ما أجمؿ في --الذم جاء بالحؽ مف الٌمو، كالدعكة إلى اإليماف بما جاء بو الرسكؿ 

كالمعاد كالثكاب كالعقاب  كحي، كالتكحيد، كالبعث،سكرة يكنس مف أمكر االعتقاد مف إثبات ال
حكاـ آياتو، كمحاٌجة المشركيف في ذلؾ كتحدييـ بالقرآف، كذكر  عجاز القرآف كا  كالحساب، كا 

براىيـ، كىكد، كصالح، كلكط، كشعيب   .-عمييـ السبلـ-قصص بعض األنبياء كنكح، كا 
التي اشتممت عمييا قصص ىؤالء األنبياء، كتمتاز ىذه السكرة بما فييا مف القكارع كالزكاجر      

 .ِ"--كالدعكة الشديدة إلى االستقامة، مبتدأة بالنبي 
فقاؿ: "كىي تعنى بأصكؿ العقيدة اإلسبلمية المحكر اإلماـ الصابكني ىذا عمى كأكد      

عمى --البعث كالجزاء( كقد عرضت لقصص األنبياء بالتفصيؿ تسمية لمنبي )التكحيد، الرسالة،
ما يمقاه مف أذل المشركيف، السيما بعد تمؾ الفترة العصيبة التي مرت عميو بعد كفاة عمو أبي 
طالب، كزكجو خديجة، فكانت اآليات تتنزؿ عميو، كىي تقص عميو ما حدث إًلخكانو الرسؿ أنكاع 

 .ّاالبتبلء، ليتأسى بيـ في الصبر كالثبات"
كد فالقصص فييا ىك جسـ السكرة، كىك إف جاء "أما سكرة ى :-رحمو اهلل-كقاؿ سيد قطب       
 لتصديؽ الحقائؽ االعتقادية التي تستيدفيا، إال أنو يبدك فيو أف استعراض حركة ا كمثاالن شاىدن 

العقيدة الربانية في التاريخ البشرم ىك اليدؼ الكاضح البارز؛ لذلؾ نجد تركيب السكرة يحتكم عمى 
 ثبلثة قطاعات متميزة:

 :ا.ا محدكدن يتضمف حقائؽ العقيدة في مقدمة السكرة كيشغؿ حيزن  القطاع األول 
 :يتضمف حركة ىذه الحقيقة في التاريخ كيشغؿ معظـ سياؽ السكرة. القطاع الثاني 

                                                                                                                                            

ىػ  َُٖالحسبة كالخطابة كاالمامة مرات، كاتصؿ بالممؾ الظاىر برقكؽ، فدخؿ دمشؽ مع كلده الناصر سنة =
 (.ُٕٕ/ُكعرض عميو قضاؤىا فأبى. كعاد إلى مصر)األعبلـ لمزركمي 

 .ْٓ/ُإمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع  ُ-
 .ٔ/ُِالتفسير المنير  ِ-
 .ِّ/ِصفكة التفاسير، لمصابكني ّ -



  ُٕ 
 

 :ُايتضمف التعقيب عمى ىذه الحركة في حيز كذلؾ محدكدن  القطاع الثالث. 
 : الفيروز آبادي هوممخص ما تدور عميو السورة ما ذكر 

 حقيقة القرآف، كاطّْبلع الحؽّْ سبحانو عمى سرائر الخمؽ كضمائرىـ.بياف " (ُ
 .الحيكاناتضمافي الحؽ تعالى ألىرزاؽ اإلنس كالجف ك  (ِ
قصص األمـ السابقة مع أنبيائيـ كمنيـ )قٌصة نكح، كبشارة المبلئكة إًلبراىيـ كسارة بًإسحاؽ،  (ّ

ىبلؾ قكمو، كذكر شيعىٍيب، كمناظرة قكمو ًإيَّ   اه، كاإًلشارة ًإلى قٌصة مكسى كفرعكف( كحديث لكط، كاً 
 كالنار. كالطريقيف الجنةتفصيؿ الفريقيف  (ْ
 باالستقامة. --أىمر الٌرسكؿ  (ٓ
 أىىؿ الظُّمـ كالضَّبلؿ.تَّجنُّب  (ٔ
 المحافظة عمى الٌصمكات الخمس، كالطَّيارة. (ٕ
 ذكر الٌرحمة في اختبلؼ األيٌمة. (ٖ
 .--قمب النبي  لتثبيت السابقيف،بياف الحكمة مف قصص األنبياء  (ٗ

 .ٕكؿّْ حاؿ" فيكاألىمر بالتَّككُّؿ عمى اهلل  (َُ
 لمسورة:ا: األىداف العامة خامسً 

العقيدة كالجزاء كالبعث عمى فيو أف السكرة القرآنية التي يتمركز محكرىا  الشؾإف مما 
 :يككف أىدافيا العامة تتبمكر حكؿ ىذه المحاكر كالتي منيا إجماالن  كالنعيـ، أفكالعقاب 

تقانيا بنظميا نظمن " (ُ ا ال ا محكمن ا رصينن إثبات ككف القرآف مف عند الٌمو، مف طريؽ إحكاـ آياتو كا 
 نقص فيو كال خمؿ، كالبناء المحكـ.

تكحيد األسماء -ج لكىية تكحيد األ-ب  الربكبيةتكحيد -أ :ثبلثة أنكاعو  تكحيد الٌمو: كىك  (ِ
 .كالصفات

 إثبات البعث كالجزاء.  (ّ
 اختبار البشر لمعرفة إحساف أعماليـ.  (ْ
 طبائع البشر مختمفة حتى في قبكؿ الديف إال مف رحـ ربؾ.  (ٓ

                                                 

 . ُْْٖ/ ْفي ظبلؿ القراف لسيد قطب  ُ-
 (.ُٕٔ/ُانظر بصائر الفيركزأبادم) ِ-



  ُٖ 
 

مف أذل قريش  عمى ما يتعرض لو --إيراد قصص األنبياء بالتفصيؿ تسمية لمنبي   (ٔ
 كصدكدىـ عف دعكتو.

 أخذ العبر كالعظات، بإىبلؾ الظالميف.  (ٕ
 .األمر باالستقامة في الديف  (ٖ
 سبيؿ الدمار، كالرككف إلى الظمـ مكجب عذاب النار.الطغياف "  (ٗ

 .السيئاتا ألف الحسنات يذىبف  كنيارن األمر بإقامة الصبلة في أكقاتيا ليبلن   (َُ
 محاربة الفساد في األرض مف أجؿ حفظ األمة كاألفراد مف اليبلؾ.  (ُُ
 .ـ في حاؿ اإلصبلحال إىبلؾ كال عذاب لؤلم  (ُِ
 .ُ"تيديد المعرضيف عف دعكة الحؽ بالعذاب، كجعؿ العاقبة لممتقيف  (ُّ
 ، قاؿ تعالى:أماـ تمؾ الشدائد كاألىكاؿ --ف فييا تثبيت قمب النبي "إ :كقاؿ الصابكني (ُْ
 َِذِه اْلَحق  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ىَ في   َوُكبلًّ نَُّقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسِل َما ُنثَبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَجآَءك

 .ِ"[َُِ: ]ىكد ِلْمُمْؤِمِنيَن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 (.ٗ-ٔ/ُِالتفسير المنير ) :انظر ُ-
 .ِّ/ِصفكة التفاسير لمصابكني  ِ-



  ُٗ 
 

 المطمب الثاني
 يوسفبين يدي سورة 

 أواًل: أسماء السورة وسبب التسمية:
، فقد ذكر ابف حجر في ترجمة الصحابي -–االسـ الكحيد ليذه السكرة ىك اسـ يكسؼ (ُ

، كذلؾ بعد أف ِ(مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسفرافع بن أف ) ُالجميؿ رافع بف مالؾ
 في بيعة العقبة األكلى. --بايع النبي 

ذكرت كميا، كلـ تذكر قصتو -- أما سبب التسمية فيك ظاىر، كذلؾ أف قصة سيدنا يكسؼ  (ِ
كما ليا اسـ سكل سكرة يكسؼ؛ الشتماليا عمى "الفيركز آبادم:  كما قاؿ، ّفي غيرىا مف السكر

 .ْقٌصتو"
 ترتيب السورة وعدد آياتيا: :ثانياً 

كنقؿ اإلجماع عمى مكيتيا الخازف في ، ٔ، كىك القكؿ المعتمدٓتعتبر سكرة يكسؼ كميا مكية (ُ
 .ٖ، كابف الجكزمٕتفسيره

ا ، كذكر اإلماـ السيكطي معقبن ِ، كاستثنى البعض أربعةُكقيؿ كميا مكية إال ثبلث آيات مف أكليا

                                                 

ًب بٍ  ُ- اًلًؾ ٍبًف غىضى اًرثىةى ٍبًف مى ٍبًد حى ٍيًؽ ٍبًف عى رى اًمًر ٍبًف زي فى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف عى اًلًؾ ٍبًف عىٍجبلى ٍشـً ٍبًف رىاًفعي ٍبفي مى ًف جي
، كىأى  دي ااًلٍثنىٍي عىشىرى دي السّْتًَّة، كىأىحى ، أىحى ، نىًقيبه ٍزرىًج عىقىًبيّّ بىايىعى اٍلخى ثىةى ًمفى " اٍلعىقىبىًة "، كى ، شىًيدىا اٍلمىشىاًىدى الثَّبلى دي السٍَّبًعيفى حى

ؿى مىفٍ  : ًإفَّ أىكَّ ييقىاؿي ٍزرىًج، كى ا ًمفى اٍلخى اًريٍَّيًف أىٍسمىمى ؿى أىٍنصى ٍفرىاءى أىكَّ ميعىاذي اٍبفي عى .)معرفة ًبيىا، كىافى ىيكى كى ـى ى ًبسيكرىًة ييكسيؼى  قىًد
 (.َُُْ/ِ) بي نعيـالصحابة أل

 .(َِّ/ُ)، البرىاف في عمـك القرآف (ْْْ/ ِ)اإلصابة في تمييز الصحابة  ِ-
َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيٍَّناِت َفَما ِزْلُتْم كقد ذكر في سكرة غافر اسمو كلـ تذكر قصتو، قاؿ تعالى:  ّ-

ا َىَمَك ُقْمُتْم َلْن َيْبَعَث المَُّو ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضل  المَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌف ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءُكْم ِبِو َحتَّى ِإذَ 
 .(ِْ:)غافر ُمْرَتابٌ 

،  (ّ/ْ)، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ُُٖ/ُ)بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ْ-
 .(ُٕٗ/ ُِ)التحرير كالتنكير 

، تفسير ابف أبى زمنيف  (َِٗ/ْ)، معالـ التنزيؿِٕٔ/ ٓ، تفسير البحر المحيط (ٓ/ّ)تفسير القرآف  -ٓ
 .(ّٓٔ/ْ)،  تفسير القرآف العظيـ (ََّ/ُ)
  .(َُٕ/ُِ)ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لؤللكسي  -ٔ
 .(ُِٔ/ ّ)تفسير الخازف  -ٕ
 .(ُٕٔ/ْ)زاد المسير في عمـ التفسير  -ٖ



  َِ 
 

سكرة يكسؼ فييا ثبلث أك أربع آيات مدنية ، استثني منيا ثبلث آيات مف عمى مف قاؿ: "أف 
 .ّال يمتفت إليو" جدان  أكليا حكاه أبك حياف كىك كاهو 

كقد نزلت سكرة يكسؼ "بعد سكرة ىكد كقبؿ سكرة الحجر، كىي السكرة الثالثة كالخمسكف في 
 .ْترتيب نزكؿ الٌسكر عمى قكؿ الجميكر"

ف عدد آيات سكرة يكسؼ  (ِ ذلؾ فقاؿ: "كعدد آياتيا مائة  عمىبف عاشكر االتفاؽ اذكر كما كا 
حدل عشرة آية باتٌفاؽ أصحاب العدد في األمصار"  عمىكنقؿ اإلماـ االلكسي اإلجماع  ،ٓكا 

 .ٔذلؾ
 :السورة وجو نزوليا سبب نزول: ثالثاً 
 :سبب نزول سورة يوسف (ٔ
 :ركايات متعددة، منياركم في أسباب نزكؿ سكرة يكسؼ   
فتبله عمييـ ، --فيما: أنزؿ القرآف عمى رسكؿ الٌمو  أبي كقاص ركم عف سعد بف ما  -

، فتبله عمييـ زمانان  ،[ّ/ ُِ]يكسؼ  َنْحُن َنُقص  َعَمْيكَ  :، فقالكا: لك قصصت عمينا فنزؿزمانان 
َل َأْحَسَن : فقالكا: لك حدثتنا فنزؿ  .ٕ[ِّ/ ّٗ]الزمر  اْلَحِديثِ المَُّو َنزَّ

عف قصة يكسؼ فنزلت السكرة،  كمنيا ما ركم في  ركم أف الييكد سألكا رسكؿ الٌمو ك  - 
، فقاؿ ليـ الييكد: --سبب نزكليا أف كفار مكة لقي بعضيـ الييكد كتباحثكا في شأف محمد 

 .ٖ، فنزلتانتقؿ آؿ يعقكب مف الشاـ إلى مصر، كعف قصة يكسؼ، لـ سمكه
 جو نزول السورة: (ٕ

، التي تعتبر مف أشؽ الفترات في كاف نزكليا في ىذه الفترة -ا أيضن  -يبدك أف سكرة يكسؼ 
                                                                                                                                            

 .(َِٓ/ ْ)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ   -ُ
 .(َِّ/ُ)، ك تفسير الجبلليف ٓ/ّتفسير الماكردل  النكت كالعيكف  -ِ
 .(ٖٗ/ُ)اإلتقاف في عمـك القراف  -ّ

 .(ُٕٗ/ُِ)التحرير كالتنكير البف عاشكر  ْ-
 .(ُٖٗ/ُِ)التحرير كالتنكير  ٓ-
 .(َُٕ/ُِ)ركح المعاني   ٔ-
نحف نقص عميؾ صحيح ابف حباف كتاب التاريخ، باب ذكر السبب الذم مف أجمو أنزؿ اهلل جؿ كعبل:  ٕ-

، كقاؿ: ىىذىا (ِٗ/ُْ) أحسف القصص  ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، باب تىٍفًسيري سيكرىًة ييكسيؼى
اهي  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى  .(ّٕٔ/ ِ)حى

 .(ُٖٖ/ُِ)التفسير المنير، لمزحيمي  ٖ-



  ُِ 
 

في ىذه الفترة  --، بعد أف فقد ض خبلليا لمكثير مف أذل المشركيفإذ تعر  --حياة النبي 
، الفترةكنزكؿ سكرة يكسؼ في ىذه  -الٌمو عنيا يرض -، كزكجو السيدة خديجة عمو أبا طالب

د أخبره عما دار بيف يكسؼ فق بيا نبيو -تعالى  -كاف مف أعظـ المسميات التي كاسى الٌمو 
خكتو  ل.، كعما تعرض لو ىذا النبي الكريـ مف مصائب كأذكا 
فيذا  ،ُعما أصابو مف قكمو -- ، تسمية لمرسكؿال شؾ أف في قصة يكسؼ كما يشبيياك 

كالتي فييا المكاساة كالصبر كالثبات  ،--ت لرسكؿ اهلل يدؿ نزكؿ ىذه السكرة مف أعظـ المسميا
 كأتـ التسميـ. لمحبيب عميو الصبلة

 ا: المحور األساسي لمسورة:رابعً 
مع إخكتو، كما لقيو في حياتو، كما في ذلؾ مف العبر مف نكاح  بياف قصة يكسؼ        
مف األذل. كقد لقي النبي  -ـعمييما السبل-بما لقيو يعقكب كيكسؼ  --منبي كتسمية ل مختمفة.
--  مثؿ عمو أبي ليب، كالنضر بف الحارث، كأبي سفياف أقاربو أشد ما لقيو مف قكمومف ،

ف كاف ىذا قد أسمـ بعد كحسف إسبلمو، فإف كقع أذل األقارب في  بف الحارث بف عبد المطمب، كا 
 :ِالنفكس أشد مف كقع أذل البعداء، كما قاؿ طرفة

 ٖأشد مضاضة ... عمى المرء من وقع الحسام الميندوظمم ذوي القربى 
ؼ ، كلمقاصد كأىداؿ نبي في أكثر مف سكرة في القرآف، بأسمكب مختمؼكقد تكررت قصة ك

، في غير ىذه السكرة قصتو فمـ تذكر، --، إال قصة يكسؼ ، بقصد العظة كاالعتبارمتنكعة
نما ذك" في ، سكاء إلى ما في القرآف مف إعجازشارة ، لئلرت جميع فصكليا بنحك متتابع شامؿكا 

اؿ ق ،، كسكاء في حالة اإلجماؿ أك حالة التفصيؿ كالبيافالقصة الكاممة أك في فصؿ منيا
ألفاظ ، بٌررىا بمعنى كاحد في كجكه مختمفة، ككالٌمو أقاصيص األنبياء في القرآف: ذكر العمماء

يقدر مخالؼ عمى معارضة ما  فمـ ،متباينة عمى درجات الببلغة، كذكر قصة يكسؼ كلـ يكررىا
 .ْ"، كاإلعجاز لمف تأمؿتكٌرر، كال عمى معارضة غير المتكرر

بعدما مٌر بو مف أذل  -عميو الصبلة كالسبلـ-كالمقصكد بيذه السكرة التسرية عف النبي 

                                                 

 .(ََّ/ٕ)التفسير الكسيط  ُ-
أبك عمرك: شاعر، جاىمي، مف الطبقة االكلى. كلد في طرفة بف العبد بف سفياف بف سعد، البكرم الكائمي،  -ِ

(. كقاؿ أبك زيدو النحكٌم : لىك تمنَّيت أٍف أقكؿى ِّٓ/ّبادية البحريف، كتنقؿ في بقاع نجد. األعبلـ، الزركمي )ص
يد )كتاب المفصؿ في تاريخ العرب   (.ِْٖ/ُٖالشّْعر ما قمتي إال شعرى عدمّْ بف زى

 ( . ٖفة بف العبد،  )صديكاف طرفة بف العبد طر  -ّ
 (.ُٖٗ/ُِالتفسير المنير لمزحيمي ) -ْ



  ِِ 
 

فأراد اهلل تعالى أف يقص عميو  ،كما القاه مف أذل القريب كالبعيد ،كمف محف في عاـ الحزف
ثؽ ألنو ك  ؛اهلل تعالى فٌرج عنو في النياية كما القاه ىك في حياتو ككيؼ أف ،يو يكسؼقصة أخ

ذكره كنبي في سكرة غافر لذا فقصتو في  جاء كقد ،أبكه يعقكب ىك كال بتدبير اهلل تعالى كلـ ييأس
كقصة  ،كقد نتطبؽ عمى أم مف البشر ،سكرة يكسؼ ليا مبلمح إنسانية تنطبؽ عمى يكسؼ

كقكفو في أيضان  كقصة نجاح في اآلخرة، الدنيا)أصبح عزيز مصر( قصة نجاح في يكسؼ تمثؿ
 .-- أماـ إغراءات امرأة العزيز رغـ كؿ الظركؼ المحيطة بو خكفان مف اهلل

  :العامة لمسورة خامسًا: األىداف
، كتسميتو، كبشائر الفرج بعد الضيؽ، كاألنس بعد --إثبات نبكة محمد دلت السكرة عمى 

، ككؿ مف في أرض مصر عؿ عزيزان انتقؿ مف السجف إلى القصر، كجي ، فإف يكسؼ الكحشة
كؿ العذاب بيـ ، كتحذير المشركيف مف نز فبل بد مف أف يأتيو الفرج كالنصرصبر عمى الببلء 

، كأىميا نصر  --ستفادة مف قصة يكسؼ ، كالدركس كاألخبلؽ المكما حدث لمف قبميـ
 الرسؿ بعد االستيئاس.

 ألىداف السورة: ممخص
    يكسؼ باألحزاف كالمفاجآت المدىشة، مف ، فقد بدأت قصة قد تؤدم النقمة إلى النعمة" (ُ

ثـ كانت محنتو الشديدة مع النساء، فزٌج ، اإللقاء بو في البئر، ثـ بيعو عبدا لرئيس شرطة مصر
 ، ثـ آؿ األمر بو إلى أف يصبح حاكـ مصر الفعمي.بو في غياىب السجكف

 تكجد ضغائف كأحقاد بيف اإلخكة ربما تدفع إلى المكت أك اليبلؾ.قد  (ِ
ف االستمساؾ مانة كاالستقامة مصدر الخير كمو، لمرجاؿ كالنساء، عمى حٌد سكاءإف العفة كاأل (ّ ، كا 

ف استتر زمنن فضيمة مصدر االحتراـ كحسف السمعةبالديف كال ف الحؽ كا  ا ال بٌد مف أف يظير ، كا 
 كلك بعد حيف.

 .لذا حرميا اإلسبلـ بالمرأة،الفتنة ىك خمكة الرجؿ إف مثار  (ْ
 بلبة االعتقاد سبيؿ لتخطي الصعاب.كص بالمبدأ،اإليماف  (ٓ
  .، كالمجكء إليو عند الضيؽاالعتصاـ بالٌمو عند الشدة (ٔ
 كاجبو في الدعكة إلى الٌمو تعالى.المحنة ال تثني المؤمف عف  (ٕ
  .مـالفطنة الستغبلؿ األحداث كاالتصاؼ باإلباء كالش (ٖ
 إظيار فضيمة الصبر. (ٗ

الى إذا قضى لئلنساف بخير ، كأنو تعو تعالى، كال مانع مف قدر الٌمو تعالىال دافع لقضاء المٌ  (َُ
 ، لـ يمنعو عنو أحد كلك اجتمع العالـ عميو.كمكرمة



  ِّ 
 

 الحسد سبب لمخذالف كالخسراف. (ُُ
لما  --، ككذلؾ يكسؼ بمقصكدهلما صبر فاز  --فإف يعقكب  الفرج،الصبر مفتاح  (ُِ

 .ٔ"صبر فاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُٗٗ-ُٔٗ/ُِانظر التفسير المنير لمزحيمي ) -ُ



  ِْ 
 

 المطمب الثالث
 المناسبات بين السور

 
 :واصطبلحاً  المناسبة لغةً  أوال: تعريف

  ًقياسييا اتّْصاؿ شيءو بشيء. منو الٌنسىب، سمّْي  النكف كالسيف كالباء كممةه كاحدة": المناسبة لغة
الميشىاكىمىةي  الميناسىبةي:،"ُ"التّْصالو كلبلتّْصاًؿ بو

بيف الشٍَّيئىيف مينىاسىبىةه كتىنىاسيبه : أىم ": "، يقاؿي ِ
 .ْ"كبينيما مينىاسىبىةه أم ميشاركة" :كقيؿ ،ّ"ميشىاكىمىةه كتىشىاكيؿه 

  ًليا عدة تعريفات منيا:المناسبة اصطبلحا : 
  القرآف بعضيا ببعض حتى تككف كالكممة  ارتباط آم" :بف العربيابكر  يتعريؼ القاضي أب -ُ

 .ٓ"الكاحدة متسقة المعاني منتظمة المباني
 .ٔكعرفيا اإلماـ البقاعي بقكلو: "عمـ تعرؼ منو عمؿ الترتيب" -ِ
كعرفيا الدكتكر مصطفى مسمـ بقكلو: "ىي الرابطة بيف شيئيف بأم كجو مف الكجكه كفي  -ّ

بعدىا، كفي اآليات تعني كجو االرتباط في كؿ آية بما كتاب اهلل تعنى ارتباط السكرة بما قبميا كما 
 .ٕقبميا كما بعدىا"

تعريؼ الدكتكر مصطفي مسمـ أنسب التعاريؼ لعمـ المناسبات، ألنو  كيرم الباحث أف
المناسبات بيف اآليات في السكرة الكاحدة كالمناسبة بيف السكرة كالتي قبميا، كالسكرة عمى مشتمؿ 

 جامع مانع.كمـ عف كجو االرتباط بيف كؿ آية كآية، فيك تعريؼ كالتي بعدىا، ككذلؾ يت
 ا: أىمية عمم المناسبات:ثانيً 

، ، فيك عمـ دقيؽيعتبر عمـ المناسبات مف أشرؼ العمكـ العظيمة، ألنو متعمؽ بكتاب اهلل  -ُ
اعتبره كيحتاج لفيـ كاضح لمقاصد القراف الكريـ، كذلؾ لتذكؽ نظمو، كلبيانو المعجز فيو، كلقد 
 .ُالزركشي "كاعمـ أف المناسبة عمـ شريؼ تحزر بو العقكؿ كيعرؼ بو قدر القائؿ فيما يقكؿ"

                                                 
 (.ِّْ/ ٓمعجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ) -ُ
 (.ُٕٔالقامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركزآبادم )ص -ِ
 (.ِٓٔ/ ٌْمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، )تاج العركس مف جكاىر القامكس، مح -ّ
 (.ٖٖٔمختار الصحاح، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم، ) ص -ْ
 (.ّٔ/ُالبرىاف في عمـك القرآف ) -ٓ
 (. ٓ/ُنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: لئلماـ برىاف الديف بف عمر البقاعي) -ٔ
 (.ٖٓالدكتكر مصطفى مسمـ، )ص مباحث في التفسير المكضكعي:  -ٕ



  ِٓ 
 

يبيف مدم ارتباط الكبلـ بعضو ببعض، كتبلحمو كتبلزمو في النسؽ كالترتيب، "كبعمـ المناسبة  -ِ
لو يككف جعؿ أجزاء الكبلـ بعضيا آخذا بأعناؽ بعض فيقكل بذلؾ االرتباط كيصير التأليؼ حا

 .ِحاؿ البناء المحكـ المتبلئـ األجزاء"
كقد نبو إلى أىميتو عدد مف يفيد في معرفة أسرار القراف التشريع كالحكمة مف ىذا التشريع،  -ّ

فما أحسف ىذا الترتيب ألف أكثر لطائؼ القرآف " العمماء مف أبرزىـ الفخر الرازم حيث قاؿ
 .ّ"مكدعة في الترتيبات كالركابط

ظيار الكبلـ كسبيكة كاحدة، فإف ىذا ا دقيقن فيـ اآليات القرآنية فيمن  عمىيعيف  -ْ ا، كتحديد المراد، كا 
 ألفاظيا ليذاكيظير ترابط أفكارىا، كتبلـؤ  العمـ يعيف عمى إدراؾ اتساؽ المعاني بيف اآليات،

 .ْقيؿ: "المناسبة أمر معقكؿ إذا عرض عمى العقكؿ تمقتو بالقبكؿ"
حكاـ الترتيب،  بسبب عدـ التأمؿ كالتدبر في دقة النظـ، ،مبالقيزيؿ الشؾ الحاصؿ في " -ٓ كا 

 سياقان، بعضيا:كعطؼ الجمؿ القرآنية عمى  ترابط،كلبياف ما بيف آيات كفصكؿ السكر مف 
ألف ىناؾ  فيو،لتجمية النظـ كالترابط المكضكعي  ،-كاف ذلؾ مفيكـ الداللة  كمما-مكضكعان ك 

في حيف أف  كانسجاـ،مجمكعة إلى بعضيا بدكف ارتباط  مف يتكىـ أف آيات السكر كفصكليا
 .ٓ"إمعاننا فييا جعمنا عمى يقيف تاـ بأف أكثرىا مترابط منسجـ

"عمـ : قاؿ السيكطي ،ٔ"يعتبر مف أىـ قكاعد التفسير التي اعتمد عمييا المفسركف في اختياراتيـ" -ٔ
 .ٕ"المناسبة عمـ شريؼ قؿ اعتناء المفسريف بو لدقتو

لترسيخ اإليماف كزيادتو، فإف القارئ لكتاب اهلل  --تكجيو اإلنساف لمتدبر كالتفكر في كتاب اهلل  -ٕ
يذا العمـ يرسخ اإليماف كمما تأمؿ في ىذه المناسبات سيظير لو مف األسرار ما يزيد إيمانو، كب

 ، كيتمكف مف المب. في القمب
 : سورة يونس  ،ثالثًا: مناسبة السورة لما قبميا

كجكه معتبرة، ليا  يكنس ككمياذكر عدد مف المفسريف كجكه عديدة لمناسبة سكرة ىكد بسكرة 

                                                                                                                                            
 (.ّٓ/ُالبرىاف في عمـك القراف، لمزركشي) -ُ
 (.ّٓ/ُالبرىاف في عمـك القراف، لمزركشي) -ِ
 (.ُُّ/َُمفاتيح الغيب، لمرازم) -ّ
 (.ّٓ/ُالبرىاف في عمـك القرآف، لمزركشي) ْ
 (.ِٓ/ ُالتفسير الحديث محمد عزت دركزة ) -ٓ
 (.ُِٓ/ُالمفسريف، حسيف الحربي )قكاعد الترجيح عند  -ٔ
 (.ِٖٖ/ ِلمسيكطي) االتقاف، -ٕ



  ِٔ 
 

 منيا: مدلكليا، كليا مكانتيا كالتي 
، كىي متفقة معيا في معناىا -سكرة ىكد-قد نزلت بعد سكرة يكنس"ك ما ذكره اإلماـ الزحيمي  (ُ

كالنبي الذم جاء بالحؽ مف  فكاختتاميا بكصؼ اإلسبلـ كالقرآ "الر"كمكضكعيا كافتتاحيا ب 
، كتفصيميا ما أجمؿ في سكرة يكنس مف --، كالدعكة إلى اإليماف بما جاء بو الرسكؿ الٌمو

عجاز أمكر االعتقاد مف إثبات الكحي كالتكحيد كالبعث كالمعاد كالثكاب كالعقاب كالحس اب ، كا 
حكاـ آياتو ، كذكر قصص بعض األنبياء المشركيف في ذلؾ كتحدييـ بالقرآف، كمحاٌجة القرآف كا 

براىيـ كىكد كصالح كلكط كشعيب   .ُ"-عمييـ السبلـ-كنكح كا 
"ككجو اتصاليا بسكرة يكنس، أنو ذكر في سكرة يكنس قصة نكح  :-رحمو الٌمو  -لكسى قاؿ األ (ِ

  يا ما لـ تبسط في غيرىا مف كمجممة، فشرحت في ىذه السكرة كبسطت في مختصرة جدان
ألر* ِكتاٌب :  ىنا –تعالى  -، فإف قكلو يا شديد االرتباط بمطمع تمؾمطمع . ثـ إف..السكر

... بؿ بيف  ِتْمَك آياُت اْلِكتاِب اْلَحِكيمِ  *لرأ :ىناؾ –سبحانو  -... نظير قكلو ُأْحِكَمْت آياُتوُ 
الكحي، كافتتحت  اتباع، حيث ختمت بنفي الشرؾ، ك -أيضان -مطمع ىذه كختاـ تمؾ شدة ارتباط 

 .ِىذه ببياف الكحى كالتحذير مف الشرؾ"
أف سكرة يكنس ذكر فييا قصة نكح  "كجو كضعيا بعد سكرة يكنس، :قاؿ اإلماـ السيكطي  (ّ

مختصرة جدا مجممة فشرحت في ىذه السكرة كبسطت بما لـ يبسطو في غيرىا مف السكر كال في 
التي أفردت لقصتو،  فكانت ىذه  أرسمنا نوحاإنا األعراؼ عمى طكليا كال في سكرة  ةسكر 

 ،}َُٗ:يكنس{ َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيكَ  :السكرة شارحة لما أجمؿ في سكرة يكنس فإف قكلو تعالى
َمْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ ىك عيف قكلو ىنا  فكاف أكؿ ىكد  }ُ:ىكد{ ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُثمَّ ُفصٍّ

 .ّ"تفصيبل لخاتمة يكنس
 َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك َواْصِبْر َحتََّى َيْحُكَم الّمُو َوُىَو َخْيُر اْلَحاِكِمينَ  :في آخر يكنس ىقاؿ تعال  (ْ

َمْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ كفي أكؿ ىكد  }َُٗ: يكنس{  }ُ:ىكد{َخِبيرٍ  ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ثُمَّ ُفصٍّ
كتاب أحكمت آياتو، ككأف ما يكحى إليو كالمأمكر باتٌباعو الكتاب الذم  -كاتبع ما يكحى إليؾ 

 .أحكمت آياتو، كمف أحكميـ؟ خير الحاكميف
بٍُّكْم َفَمِن اْىَتَدى َفِإنََّما  ُقْل َيا :في آخر يكنستعالى   قاؿ (ٓ َأي َيا النَّاُس َقْد َجاءُكُم اْلَحق  ِمن رَّ

كفي أكائؿ  }َُٖيكنس /{ ِلَنْفِسِو َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضل  َعَمْيَيا َوَما َأَنْا َعَمْيُكم ِبَوِكيلٍ  َيْيَتِدي
                                                 

 (.ٔ/ُِالتفسير المنير لمزحيمي ) ُ-
 (.َِِ/ ُُركح المعاني، لؤللكسي ) :انظر ِ-
 (.َُٖاسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي)ص ّ-
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ْنُو َنِذيٌر َوَبِشيٌر*َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإلَ  ىكد  ْيِو ُيَمتٍّْعُكمَأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ الّمَو ِإنَِّني َلُكم مٍّ
ن َتَولَّْوْا َفِإنٍَّي َأَخاُف َعَمْيُكْم عَ  َذاَب مَّتَاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل م َسمًّى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَمُو َواِ 

سىننا ىذا لمف  ، نذير كبشير مقابؿ مف اىتدل كمف ضٌؿ،}ّ-ِ:ىكد{ َيْوٍم َكِبيرٍ  تٍّْعكيـ مَّتىاعنا حى ييمى
ن اىتدل، ثـ يقكؿ  َفِإنََّما  َوَمن َضلَّ ىذا مقابؿ  َفِإنٍَّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيرٍ  َتَولَّْواْ َواِ 

َفَمِن اْىَتَدى َفِإنََّما َيْيَتِدي ِلَنْفِسِو َوَمن َضلَّ إذف فسر كشرح ما قالو في يكنس َيِضل  َعَمْيَيا
متاعان حسنان كمف ضؿ فإني أخاؼ عميكـ عذاب يـك أنو مف اىتدل يمتعو  َفِإنََّما َيِضل  َعَمْيَيا

 كبير.
 :--سورة يوسف -: مناسبة سورة ىود لما بعدىا رابعاً 
 ككميا، -يكسؼسكرة -ذكر عدد مف المفسريف كجكه عديدة لمناسبة سكرة ىكد لما بعدىا        

ي ، كىىكد بعد سكرة --كجكه معتبرة، ليا مدلكليا، كليا مكانتيا، فقد نزلت سكرة يكسؼ 
 مناسبة ليا، كمف كجكه مناسبتيا:

ثبات الكحي عمى النبي  األنبياء،لما في كٌؿ مف قصص : "قاؿ الزحيمي (ُ كقد تكررت قصة  ،كا 
ؿ نبي في أكثر مف سكرة في القرآف، بأسمكب مختمؼ، كلمقاصد كأىداؼ متنكعة، بقصد العظة ك

نما ذكرت جميع السكرة، فمـ تذكر في غير ىذه --كاالعتبار، إال قصة يكسؼ  فصكليا ، كا 
، سكاء في القصة الكاممة أك في فصؿ شارة إلى ما في القرآف مف إعجاز، لئلبنحك متتابع شامؿ

 .ُ"منيا ، كسكاء في حالة اإلجماؿ أك حالة التفصيؿ كالبياف
كاحد  ٌررىا بمعنى، ككالٌمو أقاصيص األنبياء في القرآفذكر  :قاؿ العمماء: "قاؿ القرطبي       

يقدر  ، فمـألفاظ متباينة عمى درجات الببلغة، كذكر قصة يكسؼ كلـ يكررىا، بفي كجكه مختمفة
 .ِ، كاإلعجاز لمف تأمؿ"مخالؼ عمى معارضة ما تكٌرر، كال عمى معارضة غير المتكرر

َما ُنَثبٍُّت ِبِو َوُكـبلًّ نَُّقص  َعَمْيَك ِمْن َأنَباء الر ُسِل تعالى:  ولك في خكاتيـ سكرة ىكد ق كنزؿ (ِ
في أكائؿ  :تعالى كقاؿ ،}َُِىكد/{ َوَجاءَك ِفي َىـِذِه اْلَحق  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنينَ  ُفَؤاَدكَ 
ن ُكنَت ِمن َقْبِمِو َلِمنَ  يكسؼ  َنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىـَذا اْلُقْرآَن َواِ 

أثبت أف اهلل تعالى يقٌص في سكرة ىكد لكنو أثبت صفة أنو أحسف  ،}ّ:يكسؼ{ اْلَغاِفِمينَ 
 كقاؿ، َىـِذِه اْلَحق  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنينَ  َوَجاءَك ِفي تعالى: القصص في يكسؼ. قاؿ

                                                 

 (.ُٖٗ/ُِالتفسير المنير ، لمزحيمي ) ُ-
 (.ُُٖ/ ٗالجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) ِ-
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قاؿ في  ،اْلُقْرآنَ  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىـَذاَنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما : في يكسؼ تعالى
 .فعمو إخكة يكسؼ بيكسؼعما  غافبلن ربنا ليس ف َوَما َرب َك ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ خاتمة ىكد 

 كجو كضعيا بعد سكرة ىكد:كقاؿ السيكطي: " (ّ
لقكلو في  مناسب }ّ:يكسؼ{  َنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ  مطمعيا  أف قكلو في - أ

  [.َُِ]ىكد:  َوُكبلًّ َنُقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسِل َما ُنَثبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدكَ  مقطع تمؾ 
 :كقكلو [،ُٕ]ىكد:   َفَبشَّْرَناَىا ِبِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق َيْعُقوبَ فمما كقع في سكرة ىكد  - ب

 َوَبَرَكاُتُو َعَمْيُكْم َأْىَل اْلَبْيِت ِإنَُّو َحِميٌد َمِجيدٌ َرْحَمُة المَِّو [ىكد :ّٕ،]  ذكر ىنا حاؿ يعقكب
   .مع أكالده كحاؿ كلده الذم ىك مف أىؿ البيت مع أخكتو فكاف كالشرح إلجماؿ ذلؾ

َعَمى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبرَاِىيَم َوُيِتم  ِنْعَمَتُو َعَمْيَك َوَعَمى َآِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا  قاؿ ىنا  - ت
ْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِميٌم َحِكيمٌ  َرْحَمُة المَِّو  :فكاف ذلؾ كالمقترف بقكلو في ىكد [،ٔ]يكسؼ:   َواِ 

  [.ّٕ]ىكد:  َوَبَرَكاُتُو َعَمْيُكْم َأْىَل اْلَبْيتِ 
في ترتيب النزكؿ أف يكنس نزلت ثـ ىكد ثـ  -- عف ابف عباس كجابر بف زيد كقد ركم - ث

يكسؼ كىذا كجو آخر مف كجكه المناسبة في ترتيب ىذه السكر الثبلث لترتيبيا في النزكؿ 
 .ُ"ىكذا

 بآخرىا: : مناسبة سورة ىود أوليا خامساً 
َمْت ِمْن َلُدْن بقكلو سكرة ىكد تبدأ      َأالَّ َتْعُبُدوا *َحِكيٍم َخِبيرٍ الر ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت َآَياُتُو ُثمَّ ُفصٍّ

أكليا   َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَمْيوِ  تعالى: كفي اآلخر قاؿ ِإالَّ المََّو ِإنَِّني َلُكْم ِمْنُو َنِذيٌر َوَبِشيرٌ 
َوُكبلًّ َنُقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسِل َما ُنثَبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َىِذِه اْلَحق  كآخرىا عبادة، 

ىذا مف الكتاب الذم أحكمت آياتو، أال تعبدكا إال اهلل )عاـ( ثـ  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنيَن 
َلْيِو ُيْرَجُع اأْلَْمُر ُكم ُو َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَمْيِو َوَما َرب  َوِلمَِّو َغْيُب السََّماَواِت وَ التفت فقاؿ  َك اأْلَْرِض َواِ 

فاعبده  َوُكبلًّ َنُقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسلِ ذكر لو الكتاب كأنباء الرسؿ  ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ 
 باآلية قبميا.كتككؿ عميو إذف ىناؾ ارتباط باألكؿ كارتباط 

 : مناسبة يوسف لما بعدىا:سادساً 
ككميا  -سكرة الرعد  –ة يكسؼ لما بعدىا ذكر عدد مف المفسريف كجكه عديدة لمناسبة سكر 

، كىي --يا مكانتيا، فقد نزلت سكرة الرعد بعد سكرة يكسؼكجكه معتبرة، ليا مدلكليا، كل
 مناسبة ليا، كمف كجكه مناسبتيا:

                                                 

 (.َُٗأسرار ترتيب القرآف السيكطي  )ص  ُ-
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، أما المكضكع في المكضكع كالمقاصد ككصؼ القرآفىناؾ تناسب بيف سكرة الٌرعد كسكرة يكسؼ  (ُ
فكبلىما تضٌمنتا الحديث عف قصص األنبياء مع أقكاميـ، ككيؼ نٌجى الٌمو المؤمنيف المتٌقيف 

 ، ففي سكرة يكسؼكرتيف إلثبات تكحيد اإللو ككجكدهكأىمؾ الكافريف، كأما المقاصد فكٌؿ مف السٌ 
المَُّو  قاؿ تعالى كفي سكرة الٌرعد َأْرباٌب ُمَتَفرٍُّقوَن َخْيٌر َأِم المَُّو اْلواِحُد اْلَقيَّارُ ءَ  قاؿ تعالى:

ُقْل َمْن َرب  السَّماواِت َواأْلَْرِض ُقِل    كقاؿ تعالى: الَِّذي َرَفَع السَّماواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنيا
و كعممو ككحدانيتو الشيء الكثير، األدٌلة عمى كجكد الٌصانع الحكيـ ككماؿ قدرت، كفييما مف المَّوُ 

وَن َعَمْييا  َوُىْم َعْنيا ُمْعِرُضونَ  :ففي سكرة يكسؼ ، َوَكَأيٍّْن ِمْن آَيٍة ِفي السَّماواِت َواأْلَْرِض َيُمر 
المَُّو الَِّذي  ا  منيا قكلو تعالى:تعالى كألكىٌيتو كثيرة جدن كفي سكرة الٌرعد آيات داٌلة عمى قدرة الٌمو 

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري أِلََجٍل  َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش َوَسخَّ
ُل اآْلََياِت َلَعمَُّكْم ِبِمَقاِء َربٍُّكْم تُ  وِقُنوَن * َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَيا ُمَسمًّى ُيَدبٍُّر اأْلَْمَر ُيَفصٍّ

ِلَك آَلََياٍت َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمْن ُكلٍّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر ِإنَّ ِفي ذَ 
رَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن * َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاوِ 

ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأْلُُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيْعقِ   ُمونَ ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضٍّ
 .[ْ-ِسكرة الرعد:]

ما كاَن َحِديثًا ُيْفَترى َولِكْن  كما قاؿ تعالى: يكسؼ كأما كصؼ القرآف فختمت بو سكرة      
 .ٔ}ُُُسكرة يكسؼ:{ َوُىدًى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  ْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلٍّ َشْيءٍ تَ 
"أقكؿ كجو كضعيا بعد سكرة يكسؼ زيادة عمى ما تقدـ بعد ما فكرت فيو طائفة  :قاؿ السيكطي (ِ

مف الزماف أنو سبحانو قاؿ في آخر تمؾ ككأيف مف آية في السمكات كاألرض يمركف عمييا كىـ 
 :صؿ في مطمع ىذه السكرة فقكلوعنيا معرضكف  فذكر اآليات السمائية كاألرضية مجممة ثـ ف

 ََر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ المَُّو الَِّذي َرف َع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَيا ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش َوَسخَّ
ُل اآْلَياِت َلَعمَُّكْم ِبِمَقاِء َربٍُّكْم ُتوِقُنوَن * َوُىَو الَِّذي  َمدَّ اأْلَْرَض  َيْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّى ُيَدبٍُّر اأْلَْمَر ُيَفصٍّ

اَر ِإنَّ ِفي َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمْن ُكلٍّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي المَّْيَل النَّيَ 
َنِخيٌل ِصْنَواٌن َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن * َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع وَ 

ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأْلُُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ   َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضٍّ

                                                 

 (.ٕٗ/ ُّالتفسير المنير، لمزحيمي ) ُ-
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اآليات األرضية  ىذا مع اختتاـ سكرة يكسؼ بكصؼ الكتاب  تفصيؿ ،}ْ-ِالرعد:{ َيْعِقُمونَ 
 .ُ"ككصفو بالحؽ كافتتاح ىذه بمثؿ ذلؾ كىك مف تشابو األطراؼ

 بآخرىا:: مناسبة سورة يوسف أوليا سابعاً 
 منيا:إف مناسبة سكرة يكسؼ أكليا بآخرىا مف عدة كجكه 

 }ّ :يكسؼ{ َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ َنْحُن ما ذكره اإلماـ الرازم أنو ذكر في أكؿ السكرة  (ُ
تنبييان عمى أف حسف ىذه " ْوِلى االْلَبـابِ َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة أل  في َكانَ َلَقْد : ثـ ذكر في آخرىا

 .ِ"القصة إنما كاف بسبب أنو يحصؿ منيا العبرة كمعرفة الحكمة كالقدرة
نقص عميؾ أحسف  السكرة نحف"كىذه اآلية ناظرة إلى قكلو تعالى في أكؿ  :بف عاشكراكقاؿ  (ِ

عريضان القصص فكما سماه اهلل أحسف القصص في أكؿ السكرة نفى عنو االفتراء في ىذه اآلية ت
 .ّ"بالنضر بف الحارث كأضرابو

ِبيًّا َلَعمَُّكْم َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعرَ ِإنَّا َآَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن* الر ِتْمكَ  :في سكرة يكسؼ قاؿ في أكليا (ّ
ْن ُكْنَت ِمنْ َتْعِقُموَن* َقْبِمِو َلِمَن  َنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا اْلُقْرَآَن َواِ 
َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب َلَقْد َكاَن ِفي  :في الخاتمة تعالىكقاؿ  (، ّ-ُيكسؼ:) اْلَغاِفِمينَ 

َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلٍّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم 
ي َوَلِكْن َتْصِديَق الَّذِ  ، كقاؿ في سكرة يكسؼ:إذف ىذا أحسف القصص(، ُُُيكسؼ:) ُيْؤِمُنونَ 

 إذف ىذا الترابط ،(ُُُ)يكسؼ: َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلٍّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 
 . ترابط السكرة كتماسكياعمى دليؿ الكاضح 

 
 

 
 
 
 

                                                 

 (.َُُ-َُٗأسرار تريب القراف، لمسيكطي )ص ُ-
 (.ِِٓ/  ُٖتفسير الرازم )  ِ-
 (.ِٕ/ ُّالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) ّ-
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 الفصل األول
 والعشرينالتفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الرابع   

 (ٛٓٔ-ٗٛمن سورة ىود )
 

 ويشتمل عمى خمسة مباحث:
 (ٙٛ-ٗٛالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )
 (ٜٔ-ٚٛ) المبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من

 (ٜ٘-ٕٜ) منالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات 
 (ٜٜ-ٜٙ) من واألىداف لسورة ىود اآلياتالمبحث الرابع: المقاصد 

 (ٛٓٔ-ٓٓٔ) من المبحث الخامس: المقاصد واألىداف سورة ىود اآليات
 



  ِّ 
 

 
 
 
 

 المبحث األول
 (ٙٛ-ٗٛالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )

 
 ثبلثة مطالب:                        وفيو

 لئلصبلح العقائدي. --المطمب األول: دعوة شعيب 
 لئلصبلح االجتماعي. --المطمب الثاني: دعوة شعيب 

ن  الثالث: الرضاالمطمب  ن كثر. قل،بالحبلل وا   وسخط الحرام وا 
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 المطمب األول
 لئلصبلح العقائدي --دعوة شعيب 

 
َلى َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا  :تعالى قاؿ       ْن ِإَلٍو َغْيُرُه َواَل المََّو َما َلُكْم مٍّ َواِ 

نٍّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم م    .}ْٖىكد/{ ِحيٍط َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإنٍّي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر َواِ 
 :المعاني المغوية :أوالً 
اسـ قبيمة كما يقاؿ: بكر كتميـ.  اسـ بمد كقطر. كقيؿ:": قيؿ في مديف: َمْدَينَ  :قكلو تعالى (ُ

 .ُ"--: ىـ مف كلد مديف بف إبراىيـ الخميؿ كقيؿ
 .ِ"أف ىذه األخكة كانت في النسب ال في الديف: المقصكد منيا: "َأَخاُىمْ  :قكلو تعالى (ِ
تعمـ كجكده كجنسو ككيفيتو كغرضو  اإلحاطة بالشيء عمما ىي: "أف: م ِحيطٍ قكلو تعالى:  (ّ

 .ّتعالى"المقصكد بو كبإيجاده كما يككف بو كمنو ، كذلؾ ليس إال هلل 
 :الببلغية الجوانب ثانيًا:

ال يمكف أف نقكؿ "ال لكـ مف إلو غيره" فإذف  ،}ْٖىكد/{ َما َلُكم مٍّْن ِإَلـٍو َغْيرُهُ  :تعالى قكلو (ُ
عبلـ ذان ، إ)ما( تككف أكسع في نفي الجنس خبار كا  ىنالؾ أمراف: أف )ال( جكاب عف سؤاؿ كا 

ىنالؾ ال النافية لمجنس،  إذان  ،أكسع استعماالن لنفي الجنس مف )ال( )ما(ك ك)ما( رد عمى قكؿ،
 .ْ"س يأتي مف )مف( كال يأتي مف )ما()ما مف( ما تيعرب نافية ألف الجنك
 المعنى اإلجمالي:      :ثالثاً 

مبشريف كمنذريف لئبل يككف لمناس عمى  جميع األمـ، ليككنكا رسبلن  لقد أرسؿ اهلل الرسؿ إلى
اهلل حجة بعد الرسؿ، كلقد سبؽ في بداية السكرة الحديث عف األمـ السابقة، كالرسؿ الذيف جاؤكا 

فيذه كأقامكا برساالتيـ عمييـ الحجة كالبرىاف، فمنيـ مف آمف، ككثير منيـ فاسقكف،  إلى أقكاميـ،

                                                 

 (،ّْٗ/ِ(، المحرر الكجيز )ِْٕ/ ٕ(، الجامع ألحكاـ القرآف، )ْٓٓ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف ) ُ-
 (.ِِٖ/ّزاد المسير في عمـ التفسير)

 (.ُِّ/ ُْتفسير الفخر الرازم ) ِ-
 (.ُّٕالمفردات في غريب القرآف ص ّ-
ػ، لمدكتكر فضؿ السامرائي لمسات بيانية مف سكرة البقرةمكقع ستار تايمز، مقاؿ بعنكاف: ْ-

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33170354 
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كىكد كصالح كغيرىـ  السكرة نكحاهلل في خمقو، كمف األنبياء الذيف جاء ذكرىـ في مطمع  سنة
عمييـ كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كالسبلـ، ثـ جاءت قصة مديف الذم أرسؿ اهلل ليـ نبيو شعيبان 

كىي القصة السادسة في ىذه السكرة. كىذا بداية قصة شعيب ،- -  مع قكمو أىؿ مديف
َلى َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيًبا :قاؿ تعالى َقاَل ، كأرسمنا إلى قبيمة مديف أخاىـ في النسب شعيبان  :أم َواِ 

أم كٌحدكا اهلل تعالى ليس لكـ إلو تعبدكنو بحؽ إال ىك إذ  َيا َقْوِم اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرهُ 
 .ُىك ربكـ الذم خمقكـ كرزقكـ كيدبر أمركـ"

 :واألىداف صداالمقتحقيق  :رابعاً 
َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل   :اهلل، كيؼ ال كقكلو تعالى لىإف أعظـ كظيفة عمى اإلطبلؽ كظيفة الدعكة إ (ُ

، ككذلؾ ىي كظيفة }ّّفصمت/{ ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِمِمينَ 
،  اهلل، الدعكة إلى تكحيد اهلل  كالسبلـ، كأعظـ ما في الدعكة إلى الصبلةالرسؿ عمييـ أزكى 

، إذان دعكاىـ اعبدوا اهلل ما لكم من الو غيره  :فمقد كانت دعكة جميع األنبياء، كحاليـ يقكؿ
يشرعكف في أكؿ  -عمييـ السبلـ-اعمـ أف األنبياء "  ،تكحيد اهلل تعالى أكؿ ذم بدء إلى كاف

ثـ إنيـ بعد  َماَلُكْم ّمْن ِإَلٍو َغْيُرُه  - :- يد ، فميذا قاؿ شعيباألمر بالدعكة إلى التكح
 .ِ"ثـ األىـ الدعكة إلى التكحيد يشرعكف في األىـ

األحد اهلل الكاحد  هلل شعيب ىك التكحيد، كالدعكة إلىكبدأ بو نبي ا األنبياء،أكؿ ما بدأ بو إف  (ِ
يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غيره  قال  دكا اهلل كال تعبدكا معو غيره، كانت عادة يعني كحّْ

باألىـ فاألىـ كلما كانت الدعكة إلى تكحيد اهلل كعبادتو  يبدؤكفاألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ 
 .ّأىـ األشياء قاؿ شعيب اعبدكا اهلل ما لكـ مف إلو غيره"

 العذاب،فدعاىـ إلى عبادة اهلل كحده. كبالكفر استكجبكا  أكثاف،عبدة  --قد كاف قكـ شعيب  (ّ
ف انضافت إلى ذلؾ معصية كانت  بالكفر،كلـ يعذب اهلل أمة عذاب استئصاؿ إال  كا 

                                                 
 (.ُٖٓأيسر التفاسير )ص -ُ
 (.ّْٖ/ُٖمفاتح الغيب ) -ِ
 (.ِْٕ/ ّتفسير الخازف ) -ّ
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،"كلما كاف مبلؾ األمر قدمو عمى النيي عما اعتادكه مف البخس المنافي لمعدؿ المخؿ ُتابعة"
يصاؿ الحقكؽ ألصح  .ِكال تنقصكا المكياؿ كالميزاف" بقكلو:ابيا بحكمة التعارض كا 

َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلٍّ ُأمٍَّة َرُسواًل َأِن   :تعالى التكحيد كصية اهلل لجميع رسمو كبالدعكة إليو قاؿ (ْ
بَلَلةُ  اْعُبُدوا المََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُيْم َمْن َىَدى المَُّو َوِمْنُيْم َمْن َحقَّْت َعَمْيوِ   الضَّ

 .}ّٔالنحؿ/{
َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى التكحيد كصية األنبياء الذيف سبقكه في الدعكة فقاؿ اهلل مخبران عف نكح  (ٓ

-ِٓ:ىكد{ َقْوِمِو ِإنٍّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن*َأْن اَل َتْعُبُدوا ِإالَّ المََّو ِإنٍّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم أَِليمٍ 
َلى َعاٍد َأَخاُىْم ُىوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيرُهُ  --ككذلؾ ىكد ،}ِٔ َواِ 

َلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم : ككذلؾ نبي اهلل صالح ،}َٓ:ىكد{ ِإْن َأْنُتْم ِإالَّ ُمْفَتُرونَ  َواِ 
عمى دربيـ كاىتدل  --ككذلؾ سار شعيب  ،}ُٔ:ىكد{ المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيرُهُ اْعُبُدوا 

 نبينا أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ.عمى بيدييـ، عميو ك 
 التكحيد مفتاح الطريؽ إلى اهلل، كبو تككف االستقامة نحك الجناف. (ٔ
قامتو مطمكب بيف الناس جميا خمؽ اهلل ة التي مف أالتكحيد رأس األمر، كىك الكظيف (ٕ الخمؽ، كا 

 ففيو العدؿ، كبو يكحد بيف الناس عمى كممة كاحدة.
 كتتحقؽ.بالتكحيد ترسخ عقيدة الكالء كالبراء  (ٖ
ٍف أىًبيًو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  (ٗ  التكحيد يكفر الذنكب لحديث اإلماـ احمد عىٍف أىًبى بىٍكًر ٍبًف أىًبى ميكسىى عى

 .ٖ(شٍُّروا النَّاَس َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َصاِدقًا ِبَيا َدَخَل اْلَجنََّة َأْبِشُروا َوبَ  ) :قىاؿى 
كآخر ما يخرج منو، فالتكحيد أكؿ كاجب كآخر  اإلسبلـ،التكحيد أكؿ ما يدخؿ المرء  (َُ

)فميكن أول ما تدعوىم إليو: اليمف إلى  عندما أرسمو لمعاذ بف جبؿ  كاجب قاؿ النبي 
 .ٔ، وفي رواية:)أن يوحدوا اهلل(ٗال إلو إال اهلل( شيادة أن

                                                 
 (.َِٖ/ ٓالبحر المحيط ) -ُ
 (.ُُْ/ُِتفسير االلكسي ) -ِ
 (.    ُِٕيحة برقـ )ح(، كصححو األلباني في السمسمة الصحُُْ/ْمسند اإلماـ احمد ) -ّ
(، صحيح ُْٖٓمتفؽ عميو: صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب: ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس في الصدقة )ح -ْ

 (.ُٗمسمـ، كتاب اإليماف، باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ )ح
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 المطمب الثاني
 لئلصبلح االجتماعي --دعوة شعيب 

 
نٍّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم  :تعالى قاؿ        َواَل َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإنٍّي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر َواِ 

َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِباْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض  ُمِحيٍط* َوَيا
 .}ٖٓ-ْٖىكد/{ ُمْفِسِديَن 

 :المعاني المغوية-أوالً 
ٍسراف في الحظّْ كالنقصافي يككف مصدران كيككف قدر الشيء الذاىب  )َواَل َتْنُقُصوا(: (ُ "النٍَّقصي الخي

و ىك يتعدل كال يتعدل"  .ِمف المنقكص نىقىصى الشيءي يىٍنقيصي نىٍقصان كنيٍقصانان كنىًقيصةن كنىقىصى
  )اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن(:  (ِ

ـى المكياؿ في المغة: "الكىٍيؿي الًمٍكياؿ غيره الكىٍيؿ كى  - أ ٍيؿ البيرّْ كنحكه كىك مصدر كاؿى الطعا
كنحكه يىًكيؿي كىٍيبلن كمىكاالن كمىًكيبلن"

ّ. 
 .ْ" ما ييكاؿي بو حديدان كاف أىك خشبان"االصطبلح:المكياؿ في 

: التٍَّقًدير: كقكلو تعالى:  المغة:الميزاف في  - ب  [،ٗ :الرحمف] َوَأِقيُموْا اْلَوْزَن ِباْلِقْسطِ  الكىٍزفي
: أىًقيميكا ًلسىافى الًميزاًف بالعىٍدؿ، كقاؿ ابفي عييىٍينىةى ٓقاؿ أىبك الٌدرداًء كعىطاءه 

: اإًلقامةي باليىًد، ٔ
" : القىٌباف، كالًقٍسطاسي  .ٕكالًقٍسطي بالقىٍمًب، كالًميزافي

"آلة الكزف كالكيؿ ككاف ليـ مكياالف كميزاناف أحدىما أكبر مف اآلخر  اآلية:كالمقصكد مف 

                                                                                                                                            
إلى تكحيد اهلل كتعالى أمتو  --صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب: باب ما جاء في دعاء النبي  -ُ

 (.ِّٕٕ)ح
 (.ََُ/ٕلساف العرب ) -ِ
 (.َْٔ/ ُُلساف العرب ) -ّ
 (.َْٔ/ ُُنفس المرجع السابؽ ) -ْ
لد سنة  -ٓ ىػػ باليمف، كنشأ بمكة فكاف مفتي أىميا، كمحدثيـ، ِٕعطاء بف أبي رباح بف أسمـ بف صفكاف، كي

 (.َُٖ-ُٕٗ/ٕىػػ )انظر: تيذيب التيذيب ُُْتكفي بمكة سنة 
سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي أبك محمد الككفي ثـ المكي ثقة حافظ فقيو إماـ حجة مات  -ٔ

 (.ّٓٗفي رجب سنة ثماف كتسعيف كلو إحدل كتسعكف سنة )تقريب التيذيب ص
 (.ُّٔٓ/ُبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ) -ٕ
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ذا كالكىـ أك كزنكىـ يخسركف  باألكبر،فإذا اكتالكا عمى الناس يستكفكف  كالمراد ال  باألصغر،كا 
 .ُتنقصكا حجـ المكياؿ عف المعيكد"

 والميزان:والفرق بين المكيال 
ٍزًف "أىفَّ اٍلكىٍيؿ ييٍعرىؼي ًبًو ًمٍقدىاري    ٍيثي اٍلفىٍرؽي بىٍيفى اٍلكىٍيؿ كىاٍلكى ٍجـً الشٍَّيًء ًمٍف حى ، كىاٍلكىٍزفي ييٍعرىؼي ًبًو اٍلحى

ٍيثي الثّْقىؿ" ًمٍقدىاري الشٍَّيًء ًمٍف حى
ِ. 

 .ّأم "بالعدؿ" )ِباْلِقْسِط(:  (ّ
سيو بىٍخسان ًإذا نقصو" (:)َواَل َتْبَخُسوا (ْ قَّو يىٍبخى سىو حى كالبىٍخسي الظمـ تىٍبخىس أخاؾ  ،ْ"البىٍخسي النٍَّقصي بىخى

 .ٓحقو فتنقصو كما ينقص الكياؿ مكيالو فينقصو
أم ال تظممكا الناس  كفضمو،يقاؿ بخسو مالو كبخسو عممو  األشياء،كؿ  فيأم "النقص 

كذلؾ يشمؿ ما لؤلفراد كما لمجماعات مف مكياؿ كمكزكف كمعدكد كمحدكد بحدكد حسية  أشياءىـ،
 .ٔكحقكؽ مادية أك معنكية"

-الطفيؼ النَّاقص. كقكلو  الشيءعمى سبيؿ الظمـ. كالبىٍخس، كالباًخس:  الشيءكىك نقص 
منقكص.  مناقص. كقيؿ: مبخكس أى  مقيؿ: معناه: باخس، أ َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخسٍ  -تعالى

يـ بعضان" أمكتباخسكا   .ٕتغابنكا فىبىخس بعضي
ك" العىٍيث: مصدر عاث يعيث ، ٖ"العيف كالثاء كالحرؼ المعتٌؿ كممةه تدؿُّ عمى فىساد" )َواَل َتْعَثْوا(: (ٓ

ٍيثان، إذا أفسد"  .ٗعى
 :الببلغية الجوانب :ثانياً 

 كقع التكرار في ىذه اآلية مف ثبلثة أكجو: (ُ
 َواَل َتنُقُصوْا المكيال والميزان -أ

                                                 
 (.ُُٕ/ْركح البياف ) -ُ
 (.ُٕٕ/ّٓالككيتية) المكسكعة -ِ
 (.ُٔٔ/ ِبحر العمـك ) -ّ
 (.ِْ/ ٔلساف العرب ) -ْ
 (.َِّ/ْكتاب العيف ) -ٓ
 (.َٕ/ُِتفسير المراغي ) -ٔ
 (.َُٓ/ُبصائر ذكم في لطائؼ الكتاب العزيز ) -ٕ
 (.ُٖٖ/ ْمقاييس المغة ) -ٖ
 (.َُٕ/ ِ(، لساف العرب )ِْٕ/ ُجميرة المغة ) -ٗ
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 كىذا عيف األكؿ. َأْوُفوْا المكيال والميزان -ب
 ؟رفما الفائدة في ىذا التكراكىذا عيف ما تقدـ  َتْبَخُسوْا الناس َأْشَياءُىمْ َواَل  -ت

 كجكىان:إف فيو 
 كالتأكيد،فاحتاج في المنع منو إلى المبالغة  العمؿ،القكـ كانكا مصريف عمى ذلؾ  األكؿ: أفالكجو  -

 كالتكرار يفيد التأكيد كشدة العناية كاالىتماـ.
َأْوُفوْا المكيال  كقكلو:نيي عف التنقيص  َواَل َتنُقُصوْا المكيال والميزان قكلو:أف  الثاني:كالكجو  -

 كالنيي عف ضد الشيء مغاير لؤلمر بو.  العدؿ،أمر بإيفاء  والميزان
فميس بتكرير ألنو تعالى خص المنع في  َواَل َتْبَخُسوْا الناس َأْشَياءُىمكأما قكلو ثالثان:  

 ي المكياؿ كالميزاف.اآلية السابقة بالنقصاف ف
بؿ في كؿ  مكررة،ثـ إنو تعالى عـ الحكـ في جميع األشياء فظير بيذا البياف أنيا غير 

 كاحد منيا فائدة زائدة.
كفي الثانية  َواَل َتنُقُصوْا المكيال والميزان األكلى:أنو تعالى قاؿ في اآلية  الثالث:كالكجو  (ُ

ال  كالتماـ،كاإليفاء عبارة عف اإلتياف بو عمى سبيؿ الكماؿ  َأْوُفوْا المكيال والميزان قاؿ:
 .ُيحصؿ ذلؾ إال إذا أعطى قدران زائدان عمى الحؽ"

جـر عمى بف عاشكر عمى ىذه اآليات بأركع البياف، كبياف المؤكدات اكعقب اإلماـ 
 العاـٌ،عف حصؿ النيي عف األعـ بعد النيي  فقاؿ: "كقداإلنقاص في الميزاف كعدـ اإليفاء فيو، 

 مؤكدات:كبو حصمت خمسة 
  الخاص.باألمر بعد النيي عف الفساد 
  التخصيص.ثـ بالٌتعميـ بعد 
  التعميـ.ثـ بزيادة 
  المكاف.ثـ بتأكيد التعميـ األعـ بتعميـ 
 .ـٌ بتأكيده بالمؤكد المفظي  ث

 .ِ كىذا مف أساليب الحكمة في تييئة النفكس بقبكؿ اإلرشاد كالكماؿ"   
إف القـك لما كانكا مصريف عمى ذلؾ العمؿ القبيح، "كىك تطفيؼ الكيؿ كالكزف كمنع الناس 

كىذا يفيد شدة االىتماـ كالعناية بالتأكيد  كالتكرير،حقكقيـ احتاج في المنع إلى المبالغة في التأكيد 

                                                 

 (.ّٖٔ/ُٖمفاتيح الغيب ) :انظرُ- 
 (.ُّٖ/ ُِ (التحرير كالتنكير ِ-
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ميزاف نيى عف فميذا كرر ذلؾ ليقكم الزجر كالمنع مف ذلؾ الفعؿ ألف قكلو كال تنقصكا المكياؿ كال
 .ُ"التنقيص فظير بيذا البياف فائدة التكرار كاهلل أعمـ

كىك العذاب الذم حؿ بيـ في آخره، ك"كصؼ اليـك  العدك،أصمو مف إحاطة  (:)يوم محيط (ِ
فإذا أحاط بعذابو  الحكادث،ألف اليكـ زماف يشتمؿ عمى  بو،باإلحاطة أبمغ مف كصؼ العذاب 
 .ِكما إذا أحاط بنعيمو" منو،فقد اجتمع لممعذب ما اشتمؿ عميو 

 المعذب،فكما أف المحيط ال يفكتو شيء مف أجزاء المحاط ال يفكت العذاب شيئان مف أجزاء 
كال يخفى ما  لو،كتمؾ الكناية تفيد أف كؿ العذاب  المعذب؛كىذه االستعارة تفيد أف العذاب لكؿ 

 .ّف التفاكت في األبمغية"بينيما م
كذكر الزحيمي أف فييا "مجازان عقميان، أسند اإلحاطة لمزماف الذم ىك اليكـ، مع أنو ليس 

 .ْبجسـ كالعذاب فيو"
 : اإلجمالي ىا: المعنثالثً 
 لقد حرص األنبياء كؿ الحرص عمى دعكة أقكاميـ بشتى الطرؽ كشتى الكسائؿ الممكنة       
ثـ بعد ذلؾ يباشركا بإكماؿ دعكتيـ لئلصبلح االجتماعي، الذم مف خبللو  تكحيد اهلل تعالى،في 

 يسكد العدؿ، كيرفع الظمـ، فدعكة األنبياء دعكة إلى النظاـ كالسمكؾ كالحضارة.
فجاء القرآف ليصحح ليـ تمؾ التصكرات الفاسدة، كجاء لتحقيؽ العدؿ في الكزف كالكيؿ،   

ية أمانة كعدالة جاءت بإقرارىا الشريعة، كدعت الناس ففيو المصمحة لمناس جميعان، "كىي قض
ني أخاف عميكم عذاب يوم  :قاؿ تعالى إلييا وال تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وا 

 [.ٕٖ-ٖٓ]ىكد:  محيط *ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءىم
ٍف مف يتأمؿ ىذه اآليات يجد عناصر  الصيانة لمحركة في المجتمع كمو، كالمجتمع إف لـ تيصى

 .ٓحركتو يفسد؛ ألف حركة المجتمع أرادىا الحؽ سبحانو حركة تكاممية"
 
 
 

                                                 

 (.ّّّ/ُِ(، الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ)ِْٖ/ّتفسير الخازف ) ُ-
 (.ُُٓ/ُِ(، ركح المعاني)ّْٗ/ ِ(، الكشاؼ )ِّٓ/ ٓتفسير البحر المحيط ) ِ-
 (.ُُٓ/ ُِركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ) ّ-
 (.ُِّ/ ُِالتفسير المنير ) ْ-
 (.ِْٖٔ/ُتفسير الشعراكم ) ٓ-
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 :تحقيق المقاصد واالىداف :رابعاً 
يتمٌثؿ الفرؽ بينيما في أٌف "البخس نقص الٌشيء عمى الٌظمـ : الفرق بين البخس والتطفيف (ُ

فيك الٌنقص القميؿ أك الٌنزر اٌلذم ال يعتٌد بو، كأيضا فإٌف الٌتطفيؼ  ُأك كثيرا، أٌما الٌتطفيؼ قميبلن 
، أٌما البخس فبل يككف إاٌل يككف باالستيفاء إذا كاف المطٌفؼ آخذا كبالٌنقصاف إذا كاف معطيان 

َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن : الى، يقكؿ الكفكٌم: "كٌؿ ما في القرآف مف بخس فيك الٌنقص إاٌل في قكلو تعنقصانان 
نقاصو أك التطفيؼ ِ}"َِ :يكسؼ{ َبْخسٍ   فيو مف. كلقد عد اإلماـ الذىبي عدـ إيفاء الكيؿ كا 

 .ّرجؿ ختـ لو بسكء الختاـ حادثة عفالكبائر التي يستحؽ صاحبيا العذاب كالحساب ثـ ذكر 
 و:عدم إيفاء الكيل والتطفيف أنعمى اآلثار المترتبة من  (ِ

 كتفشك األلـ كالحقد بيف الناس. السكء،مشاعر  الناس كتسكديشيع الظمـ في نفكس  - أ
 فساد جك الحياة كالتعامبلت كالركابط االجتماعية كالنفكس كالضمائر.إ - ب
 .ْكال تبقى عمى شيء صالح في الحياة - ت
 فراد المجتمع.تفكؾ ركابط اإلخاء كالمحبة بيف أ - ث
في ظمـ الكيؿ  دامكا يعيشكفانتشار الجرائـ بكؿ صكرىا كأشكاليا، كتصبح مبلزمة لو ما  - ج

 كالمكياؿ.
ال مؤتمف عمى سمعتو، كبيعيا في ضمف إالبائع  فالمجتمع، ألكثر الخيانة داخؿ ت - ح يفاء االمانة كا 

الرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا المََّو وَ  :تكف عكسيا لقكلو تعالى
 .} ِٕاألنفاؿ/{ َتْعَمُمونَ 

                                                 

قاؿ الٌراغب: طٌفؼ الكيؿ: قٌمؿ نصيب المكيؿ لو في إيفائو، كاستيفائو كمف ثـٌ يككف الٌتطفيؼ: تقميؿ نصيب  ُ-
ٌناس عند المكيؿ لو في اإليفاء كاالستيفاء، كيستنبط مٌما جاء بو القرآف الكريـ أٌف الٌتطفيؼ: ىك االستيفاء مف ال

الكيؿ أك الكزف، كاإلنقاص كاإلخسار عند الكيؿ أك الكزف ليـ. كيمحؽ بالكزف كالكيؿ ما أشبييما مف المقاييس 
 (.ُْْٖ/ٗنضرة النعيـ كالمعايير اٌلتي يتعامؿ بيا الٌناس )

 (.ِِٓالكميات )ص ِ-
نو ال ينطؽ بيا فمما أفاؽ "كقاؿ بعضيـ دخمت عمى مريض كقد نزؿ بو المكت فجعمت ألقنو الشيادة كلسا -ّ 

قمت لو يا أخي مالي ألقنؾ الشيادة كلسانؾ ال ينطؽ بيا قاؿ يا أخي لساف الميزاف عمى لساني يمنعني مف النطؽ 
بيا فقمت لو باهلل أكنت تزف ناقصا قاؿ ال كاهلل كلكف ما كنت أقؼ مدة ألختبر صحة ميزاني فيذا حاؿ مف ال 

 (.ِِٔالكبائر لمذىبي )ص زف ناقصا"يعتبر صحة ميزانو فكيؼ حاؿ مف ي
 (.ُُٖٗ/ ْفي ظبلؿ القراف ) -ْ
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 الخاتمة.سكء   - خ
)َيا َمْعَشَر : فقاؿ --أقبؿ عمينا رسكؿ اهلل  :قاؿ --العذاب في الدنيا: عف عبد اهلل بف عمر - د

َوَلْم  -وذكر منيا–َأُعوُذ ِباهلِل َأْن ُتْدِرُكوُىنَّ اْلُمَياِجِريَن ِخَصاٌل َخْمٌس ِإِن اْبُتِميُتْم ِبِينَّ َوَنَزْلَن ِبُكْم 
 .َٔيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإالَّ ُأِخُذوا ِبالسٍِّنيَن َوِشدَِّة اْلَمُئوَنِة(

نٍّي َأخاُف َعَمْيُكْم َعذاَب َيْوٍم م   :اآلخرة قاؿ تعالى فياستحقاؽ العذاب  - ذ  }ْٖىكد/{ ِحيطٍ َواِ 
 كالخكؼ ىنا  قيؿ: ىك عذاب النار في اآلخرة.

 الوقاية من الغش في الكيل والميزان: و طرق العبلج  (ّ
، فعف البائع كالمشترمكتككف التقكل ىي األساس بيف  المجتمع،نشر الكازع الديني بيف أفراد  - أ

ِإَذا َباَع َسْمًحا ِإَذا )َرِحَم المَُّو َعْبًدا َسْمًحا  : --قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  --جابر بف عبد اهلل 
 .ِاْشَتَرى َسْمًحا ِإَذا َقَضى(

 كالحرص كاليقظة كالتبصر في الشراء. المستيمؾ،الحرص كاليقظة مف  - ب
تكعية المستيمؾ بخطكرة ىذه الجريمة كأف عميو كاجب الحرص كاليقظة ألف األمر يتيدده في  - ت

 .ٖؤول عن رعيتو(كمكم راٍع وكمكم مس): --صحتو كصحة أطفالو، يقكؿ المصطفى 
عادة  ،تطكير الجية المختصة بمكافحة الغش التجارم كتزكيدىا بالككادر البشرية كالفنية - ث كا 

 ليتناسب مع حجـ المشكمة التي تنذر بالخطر. ؛صياغة نظاـ مكافحة الغش التجارم الحالي
عف المجتمع تعاكف المكاطف بالتبميغ عف المخالفيف كىك كاجب ديني إلزالة المنكر كدرء المفسدة  - ج

ْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن َوْلَتُكْن مٍّ  :بأسره، قاؿ تعالى
 .}َُْآؿ عمراف/{ اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 

االحتيالية إليقاع استخداـ أحدث األجيزة عمى اإلطبلؽ في سبيؿ إنجاح ىذه العمميات  - ح
 المستيمكيف في مصيدتيـ.

إنشاء ىيئة كطنية لحماية المستيمؾ تتعاكف مع الجيات الحككمية األخرل ذات العبلقة في  - خ
 مكافحة الغش التجارم.

يقاع أ - د المطففيف في الكيؿ  عمىشد العقكبات التعزيرية، كالغرامات المالية تفعيؿ القانكف كا 
 كالميزاف.

 
                                                 

 (.ََْٗ(. كصححو األلباني السمسمة الصحيحة )حَُْٗسنف ابف ماجو )ح -ُ
 (.ُِْٕصحيح الترغيب كالترىيب ) -ِ

  (.ّٖٗح) كتاب الجمعة، باب الطيب لمجمعة ،صحيح البخارمّ- 



  ِْ 
 

 المطمب الثالث
ن كثرالر  ن قل وسخط الحرام وا   ضا بالحبلل وا 

 
 .}ٖٔ: ىكد{ َبِقيَُّت المَِّو َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َوَما َأَنا َعَمْيُكْم ِبَحِفيظٍ : تعالى قاؿ       

 :المعاني المغوية :أوالً 
 منيا:"، كممة جامعة لمعاف في كبلـ العرب )بقيت(:

 ما أبقى اهلل لكـ مف الحبلؿ بعد اإليفاء. عباس:قاؿ ابف   - أ
 طاعة اهلل. كالزجاج:كقاؿ مجاىد  - ب
 حظكـ مف اهلل. :ُقتادةقاؿ  - ت
 كصية اهلل. :ِالربيعقاؿ  - ث
 .ْ"فرائض اهلل :ّالحسفقاؿ  - ج

نما المعنى اآلية،كىذا كمو ال يعطيو لفظ  عطية:قاؿ ابف        عندم إبقاء اهلل عميكـ إف  كا 
 .ٓاألقكاؿ " ما أبقاه لكـ مف الحبلؿ بعد التنزه عف تعاطي الحراـ"، كخبلصة ىذه أطعتـ

 أف المعاني كميا صالحة لمفظة. األقكاؿ:كما يراه الباحث مف ىذه 
 :الببلغية الجوانب: ثانياً 

إضافةي تشريؼ " إلى اسـ الجبللة عمى المعاني كميا جمعا كتفريقان  )بقية(إضافة  )بقية اهلل(:
 .ٔ"كىي إضافة عمى معنى البٌلـ ألف البقية مف فضمو أك مٌما أمر بو كتيٌمف،

                                                 

طَّاب السَّديكسي اٍلبىٍصًرٌم األعمى  ُ- قىتىادةي ٍبف ًدعىامة بف قىتىادةي ٍبف عزيز، كًقيؿى غير ذىًلؾى ًفي نىسىبو، أىبيك اٍلخى
فيات المشاىير كىاألعبلـ، الذىبي )  (َُّ/ّالحافظ أحد األئٌمة األعبلـ )تاريخ اإلسبلـ كىكى

ا ًمٍف الربيع بف أنس البكرم، كيقاؿ الحنفي البصرم، ثـ  ِ- مىٍيمىافي التٍَّيًميُّ كىاألىٍعمىشي كىىيمى ٍنوي: سي كىل عى الخراساني. رى
: لىًقيى اٍبفى  قىاؿى اٍبفي سىٍعدو ًؾ، كى ، كىاٍبفي اٍلميبىارى ٍعفىرو الرَّاًزمُّ ، كىأىبيك جى سيٍفيىافي الثٍَّكًرمُّ اًبرنا ،بقي الربيع إلى  أىٍقرىاًنًو، كى ، كىجى عيمىرى

ًمائىةو  فيات المشاىير كىاألعبلـ(، شمس الديف سنة ثبلثيف كى قىاًطيًع. )تاريخ اإلسبلـ كىكى كىل كىًثيرنا ًمفى التٍَّفًسيًر كىاٍلمى ، كىرى
 (.ْٔٔ/ّأبك عبد اهلل الذىبي )

الحسف بف يسار البصرم، أبك سعيد: تابعي، كاف إماـ أىؿ البصرة، كحبر األمة في زمنو.كىك أحد العمماء  ّ-
جعاف النساؾ. كلد بالمدينة، كشب في كنؼ عمي بف أبي طالب، تكفي بالبصرة.)األعبلـ، الفقياء الفصحاء الش
 (ِِٔ/ِالزركمي الدمشقي( )ج

 .ُّٗ/ ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر  ْ-
 (.ُِْ/ّالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي، ) -ٓ
 (.َُْ/ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -ٔ



  ّْ 
 

 ًا: المعنى االجمالي:ثالث
ة برزؽ اهلل كالقناع كالرضا بنعـ اهلل  الكبائر،إف تطفيؼ الميزاف مف أشد الظمـ كأكبر        

" أم  جاءت لمتأكيد عمى المؤكدات السابقة كاستكماالن لقصة شعيب  تعالى مف أعظـ العدؿ،
، كحرؾ دافع ُما يبقى لكـ بعد تكفية الناس حقكقيـ خير لكـ مما تأخذكنو بالنقص ككعده ككعيده"

)وما أنا كالحفاظ عميو ،  ببقائواإليماف داخؿ قمكبيـ، مع بقاء النصح لكـ كالحرص عمى إيمانكـ 
ألنو لصبلحكـ افعمكا ذلؾ باختياركـ ، أك أم: ِأم "كاعظ لكـ كناصح ليس غير" ،عميكم بحفيظ(

 .ّكلست مكرىكـ عمى فعمو
كىذا أمر يختمؼ عف القانكف الكضعي؛ ألف عيف : "كىنا فائدة جميمة يقكليا الشيخ الشعراكم

 .ْالقانكف الكضعي قاصرة عما يخفى مف أمكر الناس فكأنيا تحمييـ مف الكقكع تحت طائمتو"
 : واالىداف صداالمقتحقيق  ًا:رابع
كبطبيعتو  كاليكاف،يرفض بفطرتو الظمـ  حنيؼ،إف طمب الحبلؿ كاجب عمى كؿ إنساف  (ُ

لكف ىناؾ مف الناس مف تميؿ فطرتو عف أصميا فيمجأ إلى  كثر،الفطرية يرفض الحراـ كاف 
سكاء  غيره،االلتكاء بطرؽو شتى ليصؿ إلى ىكاه كأطماعو النفسية حتى كلك كاف عمى حساب 

كالقرآف الكريـ  عميو،كشجع  الحبلؿ،كلقد حث اإلسبلـ عمى الكسب  أكاف مع قريب أك بعيد.
كلكف  الرزؽ،كالسعي في طمب  الحبلؿ،مميء باآليات كالشكاىد الدالة عمى مشركعية الكسب 

 . }ْ: المائدة{ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُيْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيٍَّباتُ  :بطرؽ مشركعة فقاؿ تعالى
فاآليات تحث عمى أف يككف الكسب حبلالن كال  حراـ،سب منو ما ىك حبلؿ كمنو ما ىك الك (ِ

: البقرة{ َيا َأي َيا النَّاُس ُكُموا ِممَّا ِفي اأْلَْرِض َحبَلاًل َطيًٍّبا: فقاؿ تعالى فيو،شبية لمحراـ 
ُٖٔ{. 

فالرزؽ الطيب كالكسب  تعالى،كممة الطيبات كردت في ستة عشر مكضعان في كتاب اهلل  (ّ
  كال شائبة فيو لمحراـ.لكي يككف كسبنا حبلالن  --الطيب كؿ ذلؾ تكجيو مف اهلل 

                                                 

 (.ُٖٓ/ِ) ألبي بكر الجزائرم ،رأيسر التفاسي -ُ
 (.ُٖٓ/ِ) المرجع السابؽ -ِ
 (.ُُْ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ّ
 (.ِْٕٔ/ُتفسير الشعراكم ) -ْ



  ْْ 
 

 --عف رسكؿ اهلل -- جاءت السنة كذلؾ فييا الحض عمى الكسب الحبلؿ، فعف المقداـ  (ْ
نَّ َنبيَّ اهلل َداُوَد  قاؿ: َكاَن  --)َما أَكَل َأَحٌد َطَعامًا َقط  َخْيرًا ِمْن أْن َيأُكَل ِمْن َعَمِل َيِده ، َوا 

 .َٔيأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه(
المسمـ مطالبه بيذا األصؿ أكثر مف أم إنساف آخر، ألف اإلسبلـ أكجب ىذا الطمب لمحبلؿ،  (ٓ

أشد حرمة، كرغب في طمب الحبلؿ كحذر مف طمب الحراـ كحذر مف االقتراب مف الحراـ 
َيا َأي َيا النَّاُس ُكُموا ِممَّا ِفي اأْلَْرِض َحبَلاًل َطيًٍّبا َواَل  :كالسعي خمفو بشتى الصكر، فقاؿ تعالى

ُموا ِمْن َطيٍَّباِت كُ  :، كقاؿ تعالى}ُٖٔ: البقرة{ َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ 
، }ُٖ:طو{ َما َرَزْقَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو َفَيِحلَّ َعَمْيُكْم َغَضِبي َوَمْن َيْحِمْل َعَمْيِو َغَضِبي َفَقْد َىَوى

َكِثيٌر ِمْن النَّاِس )ِإنَّ اْلَحبَلَل َبيٌٍّن َواْلَحرَاَم َبيٌٍّن َوَبْيَنُيَما ُمْشَتِبَياٌت اَل َيْعَمُمَيا : --كقد قاؿ 
ْوَل َفَمْن اتََّقى الش ُبَياِت اْسَتْبرََأ ِفيِو ِلِديِنِو َوِعْرِضِو َوَمْن َواَقَعَيا َواَقَع اْلَحرَاَم َكالرَّاِعي َيْرَعى حَ 

نَّ ِحَمى المَِّو َما َحرَّ  نَّ ِلُكلٍّ َمِمٍك ِحًمى َواِ  ْنَساِن اْلِحَمى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِو َأاَل َواِ  نَّ ِفي اإلِْ َم َأاَل َواِ 
َذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكم ُو َأاَل َوِىَي اْلَقْمُب(  .ُٕمْضَغًة ِإَذا َصُمَحْت َصُمَح اْلَجَسُد ُكم ُو َواِ 

يتميز المسمـ الحؽ عف المنافؽ كالكافر، بأف حياتو محككمة كمضبكطة بالضكابط الشرعية في  (ٔ
، كالحراـ ما حرمو --كرسكلو  --لحراـ، فالحبلؿ ما أحمو اهلل الكسب الحبلؿ كاجتناب ا

الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمٍّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو  :، فقد قاؿ تعالى --كرسكلو  --اهلل 
ْنِجيِل َيْأُمُرُىْم ِباْلَمْعُروفِ  َوَيْنَياُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحل  َلُيُم الطَّيٍَّباِت  َمْكُتوًبا ِعْنَدُىْم ِفي التَّْورَاِة َواإلِْ

" أم: يحؿ ليـ ما كانكا حرمكه عمى :، قاؿ ابف كثير}ُٕٓاألعراؼ/{ َحرٍُّم َعَمْيِيُم اْلَخَباِئثَ َويُ 
أنفسيـ مف البحائر، كالسكائب، كالكصائؿ، كالحاـ، كنحك ذلؾ، مما كانكا ضيقكا بو عمى أنفسيـ، 

 .ٗ)ِإنَّ المََّو َطيٌٍّب اَل َيْقَبُل ِإالَّ َطيًٍّبا( :--، لحديث النبي ّعمييـ الخبائث"كيحـر 
إنَّ اهلَل َطيٌٍّب اَل َيْقَبُل إالَّ  النَّاُس،أي َيا ) :--قاؿ رسكؿي اهلًل  قاؿ: --كعف أبي ىريرة 

                                                 
 .َِِٕح صحيح البخارم ، كتاب البيكع ، باب كسب الرجؿ كعممو بيده، -ُ
مسػػمـ، كتػػاب المسػػاقاة، بػػاب أخػػذ (. صػػحيح ِٓصػػحيح البخػػارم، كتػػاب اإليمػػاف فضػػؿ مػػف اسػػتبرأ لدينػػو)ح -ِ

 (.ُْٖٕالحبلؿ كترؾ الشبيات )ح 
 (.ْٖٖ/ّتفسير ابف كثير، ) -ّ
 (.َُُٓصحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا، )ح -ْ



  ْٓ 
 

نَّ اهلَل َأَمَر الُمؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِو  َطيٍّبًا، َيا َأي َيا الر ُسُل ُكُموا ِمَن : فقاؿى تعالى الُمْرَسِميَن(وا 
َيا أي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكُموا ِمْن َطيٍَّباِت  :، كقاؿ تعالى} ُٓ :المؤمنكف{ الطَّيٍَّباِت َواْعَمُموا َصاِلحاً 

َيا  السََّماِء:الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر أْشعَث أْغَبَر َيُمد  َيَدْيِو إَلى )ثيَـّ ذىكىرى  ،}ُِٕالبقرة : {  َما َرَزْقَناُكمْ 
،َربٍّ َيا   ،ُ)َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلكَ  باْلَحرَاِم،َوُغذٍَّي  حراٌم،َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم، َوَمْشَرُبُو َحرَاٌم، وَممبُسُو  َربٍّ

الناس ال في فبل يظمـ  ،في كسبو --فيذا الحديث يستدعى عمى االنساف أف يعمؿ كيتقي اهلل 
 . الميزاف كال في غيره

 من صور الكسب الحرام:   (ٕ
كىذا يفعمو  ،}ُ:المطففيف{ َوْيٌل ِلْمُمَطفٍِّفينَ  :كما قاؿ تعالى كالمكياؿ،التطفيؼ بالميزاف  - أ

 ضعاؼ النفكس حتى يحصمكا عمى شيء يسير في الماؿ.
 فإال م –عامؿ بيا كثير مف التجار كيت الربكية،الربا كىي المعامبلت المنتشرة في البنكؾ  - ب

َبا ِإْن ُكنْ  :فقاؿ تعالى –رحـ اهلل  ُتْم َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرٍّ
 .}ِٖٕ: البقرة{ ُمْؤِمِنينَ 

كىذا مكجكد في مجتمعنا خاصة عند عدـ كجكد الرقابة سكاء الدينية أك  كالخداع،الغش  - ت
 القانكنية.

كقد قرنيا اهلل تعالى بالخمر كاألزالـ  السريع،كغرض ىذا الكسب الربح  كالميسر،القمار  - ث
ْثُمُيَما َأْكَبُر َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر : --فقاؿ  َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس َواِ 
 .}ُِٗ:البقرة{ ْفِعِيَماِمْن نَّ 
ًد بىًنى  االحتكار، - ج أم احتكار السمع عند احتياج الناس إلييا، فعىٍف مىٍعمىًر ٍبًف أىًبى مىٍعمىرو أىحى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   .ٕاَل َيْحَتِكُر ِإالَّ َخاِطٌئ() :--عىًدلّْ ٍبًف كىٍعبو قىاؿى
 أثار الكسب الحرام: (ٖ

 الكسائؿ،بمختمؼ الطرؽ كشتى  الحراـ،الكثير مف الناس ال يتكرعكف في ىذا الزماف عف أكؿ 
كلكنيـ في نفس الكقت يغفمكف عف أثار الكسب الحراـ كمدل عقكبتو في الدنيا قبؿ اآلخرة كمف 

 أىـ ىذه اآلثار:
 القمب.قسكة  - أ

                                                 
 (، قاؿ عنو األلباني: حسف.ِٖٗٗسنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة البقرة، )ح -ُ
ٍكرىًة، )حس -ِ  (، قاؿ عنو األلباني: صحيح.ّْْٗنف أبي داكد، كتاب اإلجارة، باب في النٍَّيًى عىًف اٍلحي



  ْٔ 
 

ٍيرىةى  - ب سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :قىاؿى  --سمب البركة مف الماؿ كالعمر كالصحة، فعف أىبىي ىيرى
--  ْمَعِة َمْمَحَقٌة ِلْمَبَرَكِة( :يىقيكؿي  .ٔ)اْلَحِمُف َمْنَفَقٌة ِلمسٍّ

، إنَّ )أي َيا النَّاُس  :: قاؿ رسكؿي اهلًل قاؿ --عدـ استجابة الدعاء: عف أبي ىريرة  - ت
نَّ اهلَل َأَمَر الُمؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِو الُمْرَسِميَن(ٌب اَل َيْقَبُل إالَّ َطيٍّباً اهلَل َطيٍّ  َيا : فقاؿى تعالى  ،، وا 

َيا أي َيا  :ىكقاؿ تعال ،} ُٓ :المؤمنكف{ يٍَّباِت َواْعَمُموا َصاِلحاً َأي َيا الر ُسُل ُكُموا ِمَن الطَّ 
ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر  ، }ُِٕ: البقرة { ْن َطيٍَّباِت َما َرَزْقَناُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا ُكُموا مِ 

 أْشعَث أْغَبَر َيُمد  َيَدْيِو إَلى السََّماِء : َيا َربٍّ َيا َربٍّ ، َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم، َوَمْشَرُبُو َحرَاٌم، وَممبُسوُ 
 .ٕ)حراٌم ، َوُغذٍَّي باْلَحرَاِم ، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلكَ 

ُكُموا ِمْن َطيٍَّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو َفَيِحلَّ : ذابكاستحقاؽ الع غضب الجبار - ث
ٍبًد المًَّو  ، }ُٖ: طو{ َعَمْيُكْم َغَضِبي َوَمْن َيْحِمْل َعَمْيِو َغَضِبي َفَقْد َىَوى اًبًر ٍبًف عى عىٍف جى

--  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو--  يىا كىٍعبي ٍبفى عيٍجرىةى  :قىاؿى
)ُأِعيُذَك ِبالمَِّو ِمْن ِإَماَرِة الس َفَياِء َقاَل  ّ

َوَما َذاَك َيا َرُسوَل المَِّو َقاَل ُأَمرَاٌء َسَيُكوُنوَن ِمْن َبْعِدي َمْن َدَخَل َعَمْيِيْم َفَصدََّقُيْم ِبَحِديِثِيْم 
ِرُدوا َعَميَّ اْلَحْوَض َوَمْن َلْم َيْدُخْل َعَمْيِيْم َوَأَعاَنُيْم َعَمى ُظْمِمِيْم َفَمْيُسوا ِمنٍّي َوَلْسُت ِمْنُيْم َوَلْم يَ 

َن َعَميَّ َوَلْم ُيَصدٍّْقُيْم ِبَحِديِثِيْم َوَلْم ُيِعْنُيْم َعَمى ُظْمِمِيْم َفُأوَلِئَك ِمنٍّي َوَأَنا ِمْنُيْم َوُأوَلِئَك َيِرُدو
بَلُة ُقْرَباٌن َوالصَّ  َدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ اْلَحْوَض َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة الصَّ ْوُم ُجنٌَّة َوالصَّ

 اْلَماُء النَّاَر َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َنَبَت َلْحُمُو ِمْن ُسْحٍت النَّاُر َأْوَلى ِبِو َيا
َوُموِبٌق َرَقَبَتُو َوَغاٍد ُمْبتَاٌع َنْفَسُو َوُمْعِتٌق َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة النَّاُس َغاِدَياِن َفَغاٍد َباِئٌع َنْفَسُو 

 .َٗرَقَبَتُو(
 
 
 
 
 

                                                 
 (، قاؿ عنو األلباني: صحيح.ّّّٕسنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب في كىرىاًىيىًة اٍليىًميًف في اٍلبىٍيًع، )ح -ُ
 (، قاؿ عنو األلباني: حسف.ِٖٗٗ)ح سنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف، باب مف سكرة البقرة، -ِ
مات بعد الخمسيف كلو نيؼ كسبعكف)تقريب  ،صحابي مشيكر ،أبك محمد ،المدني ،كعب بف عجرة األنصارم -ّ

  (.ّْ/ِالتيذيب 
 (.ُِْٖٓمسند أحمد بف حنبؿ )ح  -ْ
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 المبحث الثاني
 (ٜٔ-ٚٛالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )

 
 وفيو أربعة مطالب:                    

 المطمب األول: اإلصبلح االجتماعي من خبلل أداء العبادات.
 ىبلك األمم.لمطمب الثاني: السنن اإلليية في ا

 المطمب الثالث: االستغفار سبيل المؤمنين.
 المطمب الرابع: التيديد والوعيد لغة أصحاب الحجة الباطمة.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  ْٖ 
 

 المطمب األول
 االصبلح االجتماعي من خبلل أداء العبادات

 
َأَصبَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َقاُلوا َيا ُشَعْيُب : تعالى قاؿ       

ْن َربٍّي َوَرَزَقِني َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك أَلَْنَت اْلَحِميُم الرَِّشيُد *َقاَل َيا َقْوِم َأرََأْيُتْم ِإْن ُكْنُت َعَمى َبيٍَّنٍة مِ 
ْصبَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما ِمْنُو ِرْزًقا َحَسًنا َومَ  ا ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَياُكْم َعْنُو ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإلِْ

َلْيِو ُأِنيبُ   .}ٖٖ-ٕٖىكد/{ َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
 :المعاني المغوية :أوالً 
 ٍَبيٍَّنة: عميؾ تحت غطاء  خفي: نكر تستبصر بو ما القشيرم "البينةكقاؿ  .ُأم بينة كاضحة

  .ِالغفمة"
 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 

ٔ)  ََقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصبَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرك......: 
"سمكه باسمو استخفافان كغمظة حيث أنكركا عميو  }يا شعيب{: --قاؿ قـك شعيب        
ماـ ، كقاؿ اإلّ"تفعؿ معؾ فعؿ مف يأمر دائمان بتكميفنا أم: {،تأمرك}أصبلتك تيزئيف بو سم

السخرية كاليزء فكأف الصبلة التي يداـك عمييا  )أصبلتك تأمرك( بقكليـ:" فقصدكا ْالنيسابكرم
 .ٓليبلن كنياران ىي مف باب الجنكف كالكساكس"

ٕ)   ُِإنََّك أَلَْنَت اْلَحِميُم الرَِّشيد: 
 كمعاف متعددة: الرازم أف في ىذه اآلية كجكىان فخر القاؿ اإلماـ 

 :أف يككف المعنى إنؾ ألنت السفيو الجاىؿ إال أنيـ عكسكا ذلؾ عمى سبيؿ  الوجو األول   
 االستيزاء كالسخرية بو.

                                                 
 (.ْْٗ/ُالقامكس المحيط، ) -ُ

 (.ُِٓ/ ِلطائؼ اإلشارات ) ِ-
 (.َٔ/ِتفسير السراج المنير) ّ-
حسف بف محمد الشيير بابف القمي النيسابكرم، العالـ الفاضؿ العبلمة الشيخ نظاـ الديف ككاف يعرؼ بنظاـ  ْ-

األعرج، صنؼ غرائب القرآف كرغائب الفرقاف في التفسير كىك مؤلؼ جميؿ القدر كالشأف )طبقات المفسريف 
 (.َِْلؤلدنركم ص

 (.ْٓ/ْغائب الفرقاف)غرائب القرآف كر  ٓ-
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  نفسؾ كعند قكمؾ بالحمـ كالرشد. أف يككف المراد إنؾ مكصكؼ عند الثاني:الوجو 
  أنو  الثالث:الوجو--  فمما أمرىـ بمفارقة طريقتيـ  رشيد،كاف مشيكران عندىـ بأنو حميـ

فكيؼ تنيانا عف ديف  الباب،إنؾ ألنت الحميـ الرشيد المعركؼ الطريقة في ىذا  لو:قالكا 
 .ُألفيناه مف آبائنا كأسبلفنا"

لو كالكجو األكؿ عميو أكثر المفسركف كما قاؿ الشنقيطي أنيـ قصدكا: "السفيو الضاؿ، فعرضكا 
 .ِبالسب بكبلـ ظاىره المدح"

 القراءات القرآنية: :ثالثاً 
كحفص، كخمؼ  كالكسائي، ، . كقرأه حمزةّبصيغة جمع صبلة )أصمواتك(قرأ الجميكر 

 .ٓكفخـ كرش المو ،ْ( بصيغة المفردأصبلتك)
 توجيو القراءتين:

 .ٔ"أدعكاتؾ" الدعاء. أمقراءة الجميكر بالجمع أرادكا بذلؾ   
كاف كثير الصبلة، "إذ كانت  --أما القراءة باإلفراد فإنو أراد الصبلة المفردة، كألف شعيبان 

 .ٕ"الصمكات"، ىي جمع لما بيف الثبلث إلى العشر مف العدد، دكف ما ىك أكثر مف ذلؾ"
 المعنى االجمالي:: رابعاً 

، كردكا --بالعناد كالمماطمة في االستجابة لدعكة نبييـ  --استمر قكـ شعيب   
شعار أىؿ اإليماف،  عميو بحجج كاىية، بؿ ىي أكىف مف بيت العنكبكت، كلما كانت الصبلة

"كانت الصبلة : ماـ بف عاشكراع ليذه العبادة السامية، قاؿ اإلتباع كاالنصيرفض قكـ شعيب اال
كاالستيزاء  مف عماد األدياف كٌميا، ككاف المكذبكف الممحدكف قد تمالؤكا في كؿ أمة عمى إنكارىا

فمما كانت الصبلة أخص أعمالو المخالفة لمعتادىـ جعمكىا المشيرة عميو بما بٌمغو إلييـ  ،بفاعميا
                                                 

 (.ّٕٖ/ُٖمفاتيح الغيب ) ُ-
 (.ّْٔ/ٓأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف) ِ-
 (.ُٖٓ(، البدكر الزاىرة) صَِٗ/ِ(، النشر)ُُْالمبسكط )ص :انظر ّ-
إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي،  ْ-
(ُ/ِّٓ.) 

 (.ُٕٓ/ُالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدرة، لعبد الفتاح القاضي، ) ٓ-
، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو، مكي بف أبي طالب اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ٔ-

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي )  (.ِّْٓ/ ٓحى
 (.ْٖٓ/ ُْجامع البياف، الطبرم ) -ٕ
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كاف  ، كىناُكالمعنى أٌف صبلتو تأمره بأنيـ يترككف ما كاف مف عبادتيـ" مف أمكر مخالفة،
قكـ إف كنت "أجابيـ شعيب بما يحسـ أطماعيـ بقكلو: أخبركني يا ، --الجكاب مف شعيب 

عمى بصيرة مف ربي فيما أدعك إليو، كرزقني منو رزقا حسنا، كىك الٌنبكة كالحكمة، كال أنياكـ عف 
الشيء كأقع في المنيي عنو، كال أريد إال إصبلحكـ بمقدار استطاعتي، كليس تكفيقي في إصابة 

نيا تبميغ رسالتي، الحؽ فيما أريده إال باهلل كىدايتو كعكنو، كعميو تككمت في جميع أمكرم، كم
ليو أنيب كأرجع"  . ِكا 

 :من اآلية واالىداف صداالمقتحقيق  :خامساً 
ف األمـ التي سادت قديمن  (ُ ا كاف سببو ا كحديثن إف الصبلح ىك عماد المجتمعات كبو تسير األمـ، كا 

يراد  ،الرئيس، اإلصبلح كالصبلح االجتماعي، لذلؾ عني اإلسبلـ أشد االعتناء بيذا األمر كا 
بعض اآليات، بالجكاب عف الحكمة مف التشريع فيو الجكاب الشافي عف اإلصبلح االجتماعي 

بَلَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء : بشتى صكره، كىذا مف خبلؿ أداء العبادات، فقاؿ تعالى ِإنَّ الصَّ
تي فييا اإلصبلح لذلؾ اعترض قكـ شعيب عميو مف خبلؿ العبادة ال ،}ْٓالعنكبكت/{ َواْلُمْنَكرِ 

كالصبلح االجتماعي، كالصبلة ىي أىـ العبادات التي فييا الصبلح االجتماعي، ألنيا ىي عمكد 
اإلسبلـ، كىي أىـ األسباب  التي تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كىي صمةه كثيقةه بيف العبد كبيف 

عميا الفارؽ كالفيصؿ كؿ عنايتيا كما ىك معمكـ إلى الحد الذم ج --ربّْو، كقد عني بيا النبي 
بَلُة َفَمْن َتَرَكَيا َفَقْد َكَفَر( -:-بيف اإلسبلـ كالكفر في قكلو  ، ٖ)اْلَعْيُد الَِّذى َبْيَنَنا َوَبْيَنُيْم الصَّ

، كىي عمكد اإلسبلـ كاجبات كأىـ الفرائض بعد التكحيد" فالصبلة أعظـ ال: بف بازاكقاؿ اإلماـ 
، فإذا حافظ اإلنسافي عمى أدائيا في المساجد ْ"الشيادتيفكىي أعظـ ركف كأعظـ فريضة بعد 

، ألنَّو يككف عمى صمة باهلل دائمان كأبدان في اليـك -- جماعة مع المسمميف فإنَّو تقكل صمتو باهلل
كالميمة، ألنَّو إذا ىَـّ بمعصية كىَـّ بأمر منكر، تذكَّر لماذا يصمي، إنَّو يفعؿ ذلؾ رغبة فيما عند اهلل 

ثكاب كخكفان مما عنده مف العقاب، فإفَّ صبلتو تنياه عف الفحشاء كالمنكر، فيككف بعيدان عف مف ال

                                                 
 (.ُُْ/ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -ُ

 (.َُٔٔ/ِالتفسير الكسيط ) ِ-
بلى  ّ- اءى ًفي تىٍرًؾ الصَّ  (. كقاؿ األلباني صحيح. ّٓٔ/ ْ( )ُِِٔ) ةً سنف الترمذم كتاب اإليماف، بىاب مىا جى

 (.ُِٓ/ِْمجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز رحمو اهلل) -ْ



  ُٓ 
 

بَلَة َتْنَيى  :--الفحشاء كبعيدان عف المنكر، قاؿ اهلل  بَلَة ِإن الصَّ َعِن اْلَفْحَشاِء َوَأِقِم الصَّ
 .[ْٓ]العنكبكت: َواْلُمْنَكرِ 

ا، ا كقالبن كيظير ذلؾ مف خبلؿ ادائيا كالعمؿ بمقتضاىا قمبن  الناس،كبير في حياة  لمصبلة أثره  (ِ
ر في اليـك  أبدان،"فالصبلة ىي الركف الذم ال يسقط  :ا، قاؿ الشيخ الشعراكما كباطنن ظاىرن  كييكرَّ

، كمف خبلؿ القرآف ُخمس مرات، كقد أعطاىا الحؽ سبحانو في التشريع ما يناسبيا مف األىمية"
 :مية من أىمياا جلمصبلة آثارً نجد أف 

الصبلة سياج مف كؿ منكر فجمعت طرفي المقصد شرعا كىما العكف عمى الخير كالحفاظ مف  - أ
بلَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرالشر أم جمب المصالح كدرء المفاسد، لقكلو تعالى  ِإنَّ الصَّ

 .}ْٓ:العنكبكت{
مىى  - ب ديٍنيىاهي قىاؿى اهللي تىعىالىالصبلة أىٍكبىري عىٍكفه ًلٍمعىٍبًد عى اًلًح ًديًنًو كى بَلةِ  :مىصى ْبِر َوالصَّ  َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

 .}ْٓالبقرة/ {
د المؤمف مراقبة اهلل كخشيتو، إذ يقؼ العبد فييا فارغا مف الشكاغؿ مكجين  - ت ا قمبو إلى الصبلة تعكّْ

ا منو العكف كاليداية في رحمتو طالبن ا ا عقابو طامعن مكاله يناجيو كيثني عميو بما ىك أىمو خائفن 
قاؿ  كيعكده مراقبة اهلل كخشيتو فيجتنب ما يغضب مكاله عما حـر اهلل. ،فيؤثر ذلؾ في نفسو

بلَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر تعالى:  بلَة ِإنَّ الصَّ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوَأِقِم الصَّ
 .}ْٓ :العنكبكت{ المَِّو َأْكَبُر َوالمَُّو َيْعَمُم َما َتْصَنُعونَ َوَلِذْكُر 

اْسَتِعيُنوا الصبلة تمد المؤمف بقكة ركحية تعينو عمى مكاجية المشقات كالمكاره في الحياة الدنيا  - ث
اِبِرين بلِة ِإنَّ المََّو َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ فقد ركم الصحابي الجميؿ حذيفة بف  ، }ُّٓ: البقرة{ ِبالصَّ

 .ِأمر فزع إلى الصبلة( )إذا حزبوكاف  --اليماف أف النبي 
الصبلة غذاء ركحي لممؤمف، يعينو عمى مقاكمة الجزع كاليمع عند مسو الضر، كالمنع عند الخير  - ج

ِإنَّ اأِلْنَساَن ُخِمَق َىُموعًا* ِإَذا َمسَُّو الشَّر  كالتغمب عمى جكانب الضعؼ اإلنساني، قاؿ تعالى: 

                                                 
 (.ِٗٔ/ُتفسير الشعراكم ) -ُ
 ( كصححو األلباني.َٕٓ/ُ( )ُُِّسنف أبك داككد كتاب التطكع باب كقت قياـ النبي في الميؿ ) -ِ
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َذا َمسَُّو اْلَخْيُر َمُنوعًا*ِإال اْلُمَصمٍّيَن الَِّذيَن ُىْم َعَمى َصبلِتِيْم َداِئُمونَ  -ُٗ :المعارج] َجُزوعًا*َواِ 
ِِ.] 

ظيار لمقكة فباالجتم - ح اع تذىب صبلة الجماعة دعـ لعاطفة األخكة كتقكية لركابط المحبة كا 
بلَة كتتحد الكممة، قاؿ تعالى:  كتتآلؼ القمكبالضغائف كتزكؿ األحقاد  َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 [.ُُ التكبة:] َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدٍّينِ 
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 المطمب الثاني
 السنن اإلليية في ىبلك األمم

 
ْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُىوٍد َقْوِم اَل َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم مٍّ  َوَيا: تعالى قاؿ 

 .}ٖٗىكد/{ ْنُكْم ِبَبِعيدٍ َأْو َقْوَم َصاِلٍح َوَما َقْوُم ُلوٍط مٍّ 
 :عاني المغويةأواًل: الم

ُ)  َْيْجِرَمنَُّكم: ِأك يحممنكـ ،ُيكسبنكـ. 
ِ) ِشَقاِقي: ( أم ال يجرمنكم شقاقيكمنو:)، ّمصدر شاٌقو إذا عاداه عداكة كمباينة

  ٓكالمعني "ال تجر إليكـ عداكتكـ إيام إصابتكـ بمثؿ ما أصاب قكـ نكح" .ْ"عداكتي"
 :الببلغية ثانيًا: الجوانب

ُ)  :) حمبلن عمى لـ يقؿ ببعيدة حمبلن عمى لفظ القكـ ألنو مؤنث، كال )ببعيديف( "إفراد لفظ )ًببىًعيدو
معناه كلكنو عمى تقدير مضاؼ أم كما إىبلكيـ ببعيد ألنيـ أىمككا في عيد قريب مف 

 .ٔ"عيدىـ. أك المراد كما ىـ بشيء بعيد أك بزماف أك مكاف بعيد
 أمريف ىما:عمى فمفظة بعيد فيو دليؿ 

 .-قـك شعيب-األكؿ: الزماف أم بعد زمف قـك لكط عنكـ" - أ
 .-في المسكف–ست بعيدة عنيـ الثاني: المكاف كىي مديف لي - ب

كعمى ىذيف التقديريف فإف القرب في المكاف كفي الزماف يفيد زيادة المعرفة ككماؿ الكقكؼ 
اعتبركا بأحكاليـ كاحذركا مف مخالفة اهلل تعالى كمنازعتو حتى ال  :فكأنو يقكؿ ،ٕ"عمى األحكاؿ

 ينزؿ بكـ مثؿ ذلؾ العذاب.

                                                 
 (.ُٖٕديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم)صالتبياف في تفسير غريب القرآف، شياب ال -ُ
 (.ُْٔ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ِ

 (.ُْٔ/ُِالتحرير كالتنكير ) ّ-
 (.ِِٗغريب القرآف، أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني، )ص ْ-
 (.ُْٔ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ٓ
 (.ْٔ/ْالنيسابكرم )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  -ٔ
 (.ّٗ/ُٖمفاتيح الغيب ) -ٕ
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 ثالثًا: المعنى االجمالي:
بو ىنا جاء سنة اهلل  يأتي استكماؿ قصة شعيب مع قكمو فمما رفضكا دعكتو، كاستيزؤا       

أم " ،اَل َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكمْ -: -لساف شعيب  عمى تعالى مـ فقاؿفي ىبلؾ األ
سنة اهلل سبحانو كتعالى كاحدة في المكذبيف لرسمو، المستكبريف عف عبادتو ىك ليـ بالمرصاد، 

 .ُتفيد التيديد كالكعيد لمف حاكؿ، أك لمف استكبر عف عبادة اهلل، أك كذب خبره" اآليةكىذه 
 :اصد واالىدافوالمق رابعًا: تحقيق

جعؿ في الحياة سننان كقكانيف تمشي كتمضي، مثؿ ما أف الشمس تطمع  --إف اهلل  (ُ
كتغيب، كذلؾ حياة الناس، كحياة األمـ، كحياة الشعكب، ككذلؾ النصر كاليزيمة، كالتقدـ 
كالتأخر، كالفقر كالغنى، كميا مربكطة بسنف إليية مكجكدة في ىذه الدنيا، كالمؤمف العاقؿ 

 ىذه السنف ما سيقع. يدرؾ مف خبلؿ -أحيانان -البصير 
َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى  :قاؿ تعالى ،إف سنة اهلل في الظمـ كالظالميف مكجكدة ككائنة بالفعؿ (ِ

ُو َعمَ  َوَما َظَمْمَناُىْم َوَلِكْن َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َفَما َأْغَنْت َعْنُيْم آِلَيُتُيُم ْيَك ِمْنَيا َقاِئٌم َوَحِصيٌد*َنُقص 
َوَكَذِلَك َأْخُذ َما زَاُدوُىْم َغْيَر َتْتِبيٍب*َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن المَِّو ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء َأْمُر َربٍَّك وَ الَِّتي 

 .}َُِ-ََُ:ىكد{ َربٍَّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ 
ٍمًؽ  تفٌسر أسباب التقدـ كالتأخر، السنف الككنية ىي القكانيف االجتماعية التي (ّ "كىًىيى سينىفي خى

ةو اٍلقيرىل" اصَّ ًبخى ، كى ٍيًر كىأىٍسبىاًب الشَّرّْ ًفي كيؿّْ ميٍجتىمىعو أىٍسبىاًب اٍلخى
ِ. 

كمف خبلؿ اآلية  األمـ،المقصكد مف اآليات أف الظمـ كالكفر سبب رئيس في دمار كىبلؾ  (ْ
نما العدؿ الذم تطكقو الرحمة نجد أنو ال ظمـ كال جكر في حكـ اهلل تعا لى عمى اإلطبلؽ، كا 

كىك "أساس القضاء في شرع اهلل، كذلؾ ألف اهلل غني عف العالميف، كال مصمحة لو مع أحد، 
مف الخبلئؽ حتى يحابيو عمى حساب غيره، كال حاجة لو  ا، كال يخشى أحدان رٌب العباد جميعن 

نما خير لبشر أبدن  القضاء كعدؿ الحكـ يرجع إلى العباد ا حتى يتقرب إليو في حكمو، كا 
 .ّ"كقد ذكر اهلل سبحانو أسباب إيقاع عذاب االستئصاؿ كىبلؾ األمـ السابقة أنفسيـ،

                                                 

 (.ٗ/ٕتفسير العبلمة محمد العثيميف، محمد بف صالح العثيميف) -ُ
 (.ْٕ/ٖالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -ِ
 (.َُِٖ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي ) -ّ
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َوِتْمَك اْلُقَرى َأْىَمْكَناُىْم َلمَّا َظَمُموا َوَجَعْمَنا ى: قاؿ تعال سبب مف أسباب اليبلؾ، الظمـ (ٓ
ا كثمكد كقـك نكح كقكـ لكط لقد أىمؾ اهلل األمـ السالفة: عادن  ،}ٗٓ: الكيؼ{ ْوِعًداِلَمْيِمِكِيْم مَّ 

كأصحاب األيكة، كدمر قراىـ بسبب كفرىـ، كعنادىـ، كجعؿ لميمكيـ كقتا معينا. يقكؿ شيخ 
اإلسبلـ ابف تيمية عميو رحمة اهلل: "إف اهلل يقيـ الدكلة العادلة كاف كانت كافرة كال يقيـ 

، ُ"لكفر كال تدكـ مع الظمـ كاإلسبلـالدنيا تدكـ مع العدؿ كا الظالمة كاف كانت مسممة كيقاؿ
كلك كاف أىميا مسمميف، كلك كانكا مصميف، كلك كانكا راكعيف، كلك كانكا ساجديف، فإنيـ 

 يزكلكف؛ ألف فييـ الظمـ.
* أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرب َك ِبَعاٍد قاؿ تعالى: سبب مف أسباب اليبلؾ، الفساد في األرض،  (ٔ

ْخَر ِباْلَواِد * َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَ  اِد الَِّتي َلْم ُيْخَمْق ِمْثُمَيا ِفي اْلِببَلِد * َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ
َربََّك َفَصبَّ َعَمْيِيْم َرب َك َسْوَط َعَذاٍب *ِإنَّ  * *َفَأْكَثُروا ِفيَيا اْلَفَسادَ * الَِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِببَلِد 

كليس  ،اْلَفسادَ الَِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِببلِد، َفَأْكَثُروا ِفيَيا ىؤالء ىـ ، [ُّ-ٔ]الفجر: َلِباْلِمْرَصادِ 
 كراء الطغياف إال الفساد. فالطغياف يفسد الطاغية، كيفسد الذيف يقع عمييـ الطغياف.

براىيـ  ، سبب مف أسباب اليبلؾالكفر كالفسكؽ كالعصياف (ٕ كما فعؿ بقكـ نكح كىكد كصالح كا 
 .-عمييـ السبلـ-كلكط كشعيب 

عف  --فعف حذيفة  سبب مف أسباب اليبلؾ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،ترؾ  (ٖ
عن المنكر أو ليوشكن  والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنيون) :قاؿ --النبي 

 .ِ(اهلل أن يبعث عميكم عذابا منو ثم تدعونو فبل يستجيب لكم
كلـ يأذف اهلل في كتابو بحرب أحد إال أىؿ الربا قاؿ  كثرة التعامؿ بالربا،كمف أسباب اليبلؾ  (ٗ

َبا ِإن ُكنُتم م ْؤِمِنيَن َفِإن لَّْم َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّمَو َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن  :تعالىاهلل  الرٍّ
اعة ىذه ، كىذا كاؼ في بياف شن(ِٕٗ-ِٖٕ :)البقرة َتْفَعُموْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مٍَّن الّمِو َوَرُسوِلوِ 

 .--الجريمة عند اهلل 

                                                 

 (.ِْٕ/ِكتاب االستقامة البف تيمية  ) -ُ
(، ْٖٔ/ْ(، )ُِٗٔفي األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر)حسنف الترمذم كتاب الفتف باب ما جاء  -ِ

 (.ِٖٔ/ ِ(، )ُِّّكحسنو األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب)ح
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م بالعينة إذا تبايعت) :-- النبيترؾ الجياد كالرضا بالقعكد لحديث كمف أسباب اليبلؾ  (َُ
 ال ينزعو حتى تركتم الجياد سمط اهلل عميكم ذاًل و  ،ورضيتم بالزرع ،أخذتم أذناب البقرو 
 .ُ(رجعوا إلى دينكمت
 --كؿ اهلل فعف ميمكنة رضي اهلل عنيا قالت سمعت رس الزنا انتشاركمف أسباب اليبلؾ  (ُُ

)ال تزال أمتي بخير ما لم يفش فييم ولد الزنا فإذا فشا فييم ولد الزنا فأوشك أن يقكؿ: 
 .ِيعميم اهلل بعذاب(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (، كصححو األلباني. ُِٗ/ِ( )ّْْٔسنف أبي داككد كتاب االيجارة باب في النيي عف العينة ) -ُ
سناده  ( كحسنو األلباني في صحيحُِْ/ْْ( )َِّٖٔمسند اإلماـ احمد ) -ِ الترغيب كالترىيب كقاؿ: كا 

 حسف كفيو ابف إسحاؽ كقد صرح بالسماع.

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%22
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 المطمب الثالث
 االستغفار سبيل المؤمنين

 
 .}َٗىكد/{ ُدودٌ ِو ِإنَّ َربٍّي َرِحيٌم وَّ ُثمَّ ُتوُبوا ِإَليْ َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم  :تعالى قاؿ       
 :المعاني المغويةأواًل: 

كىك ميبالغة مف  ،أم: كددت الرجؿ أم أحببتوكىك الكدكد،   ،تعالى مف أسماء اهلل اسـ)ودود( 
 .ُالكٌد كىك المحٌبة

 :ثانيًا: الجوانب الببلغية
 :ففي اآلية أمراف ميماف ىما وٌد()إن ربي َرِحيٌم َودُ 

كىك تعميؿ لما يقتضيو األمر مف رجاء العفك عنيـ  إليو،األكؿ: "تعميؿ األمر باستغفاره كالتكبة  - أ
 كتابكا.إذا استغفركا 

لى ضمير قكمو أخرل لتذكيرىـ بأٌنو  - ب الثاني: كتفنف في إضافة الرب إلى ضمير نفسو مرة كا 
: أٌف اهلل شديد ، كالمعنىِرؼ بانتسابو إلى مخمكقيتو"رٌبيـ كيبل يستمركا عمى اإلعراض كلمتش

 المحبة لمف يتقٌرب إليو بالٌتكبة.
 : واألىدافصد االمقثالثًا: تحقيق 

مرتبطة بالتكحيد، كمرتبطة بالعبادات التي فييا صبلح الفرد جميمة ه  إف االستغفار عبادةه  (ُ
معانيو، عمى كالمجتمع، كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كغيرىا. كيجدر بكؿ مسمـ أف يتعرؼ 

 كثماره، كأجره في الدنيا كاآلخرة. كعمى أىميتو، كصيغتو،
رضا رب إلى  لمكصكؿا، كىك الطريؽ إف االستغفار سنة مكجكدة في نيج األنبياء جمعين  (ُ

في السراء كالضراء، كفي السر كالعمف،  العالميف، كبو يتقرب العبد إليو في كؿ كقت كحيف،
إلى  االستغفار، بؿ أمرىـ بو ثـ ألزميـ بالتكبة كاإلنابة كالرجكععمى  --لذلؾ ركز شعيب 

 .اهلل

                                                 

 (.ُْٖ/ُِالتحرير كالتنكير) -ُ
 (.ُْٖ/ُِالتحرير كالتنكير) -ِ



  ٖٓ 
 

اط االستغفار ارتبعمى بالتكحيد، كالقراف الكريـ مميء بالنصكص الدالة  يرتبط االستغفار  (ِ
 َواْلُمْؤِمَناتِإاَل المَُّو َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْمُمْؤِمِنيَن  إلوَفاْعَمْم َأنَُّو اَل : قاؿ تعالى بالتكحيد.
: -رحمو اهلل-فأمر بالتكحيد ثـ أمر باالستغفار، يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ،[ُٗ]محمد: 

أىؿ التكحيد، كاقترانيا بشيادة أف ال إلو إالَّ اهلل، ًمف أكلّْيـ إلى  "كقد ثبتت دائرة االستغفار بيف
ًليـ"  سبيؿ المثاؿ ال الحصر. عمىكىذا  ،ُآخرىـ، كمف آخرىـ إلى أكَّ

 تعالى:كقكلو  باالستغفار،ؤمنيف أمر اهلل عباده الم اهلل، فمقداستجابة ألمر االستغفار فيو  (ّ
المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم  َواْسَتْغِفُروا :البقرة[ُٗٗ.] 
َكاَن المَُّو ُمَعذٍَّبُيْم َوُىْم  َوَماالحماية كالحفظ مف اليبلؾ فقكلو تعالى: االستغفار فيو   (ْ

[ دليؿ عمى أىمية االستغفار في ساعة الشدة كأياـ الحركب؛ كيذه ّّ]األنفاؿ: َيْسَتْغِفُرونَ 
األياـ التي نعيشيا، فيؿ يستغفر الناس فييا؟! أكلئؾ الذيف ىربكا خكفان مف الحرب المدمرة ىؿ 

 استغفركا اهلل تعالى مف سيئاتيـ؟! فاالستغفار نجاة.
يف يحدثنا عف االنبياء فنجد أف االنبياء كانكا االستغفار ىك دأب األنبياء كالصالحيف، كالقراف ح (ٓ

 كثيرم االستغفار.
 ، كفكائد عديدة مف أىميا:لممؤمنيف إف لبلستغفار فكائد جمة (ٔ
 ا.كيجعؿ ليـ أنيارن  يجمب الغيث المدرار لممستغفريف كيجعؿ ليـ جٌناتو  االستغفار" - أ
 المستغفريف بالٌرزؽ مف األمكاؿ كالبنيف. عمى --الٌمويككف سببا في إنعاـ  االستغفار - ب
 تصغر الٌدنيا في قمبو. المستغفر - ت
 شياطيف اإلنس كالجٌف عنو. ابتعاد - ث
 حبلكة اإليماف كالٌطاعة. يجد - ج
 محٌبة الٌمو لو. حصكؿ - ح
 الٌرزؽ كذىاب اليـٌ كالغـٌ كالحزف. تيسير - خ
 الٌمو عمى المستغفر كفرحو بتكبتو. إقباؿ - د
ذا - ذ  بالبشرل مف رٌبو.مات تمٌقتو المبلئكة  كا 

                                                 
 (.ٔٗٔ/ُُمجمكع الفتاكل البف تيمية ) -ُ
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 كاف يكـ القيامة كاف الٌناس في الحٌر كالعرؽ، كىك في ظٌؿ العرش. ذاإ - ر
 .ٔ"طيارة الفرد كالمجتمع مف األفعاؿ الٌسٌيئة تحقيؽ - ز
اْسَتْغِفُروا  َفُقْمتُ  :لقكمو --كمما يدلؿ ثمرة االستغفار قكؿ أكؿ المرسميف سيدنا نكح  - س

 َلُكْم َربَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّارًا، ُيْرِسِل السََّماَء َعَمْيُكْم ِمْدرَارًا، وَ ُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعلْ 
 .[ُُ-َُنكح: ] َأْنَياراً َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َِّ/ ِنضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ) -ُ
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 المطمب الرابع
 أصحاب الحجة الباطمةالتيديد والوعيد لغة 

 
نَّا َلَنرَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْىُطَك َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثيرًا مٍّ  :تعالى قاؿ  مَّا َتُقوُل َواِ 

 . }ُٗىكد/{ َلَرَجْمَناَك َوَما َأْنَت َعَمْيَنا ِبَعِزيزٍ 
 :المعاني المغويةأواًل: 

ُ)  ََرْىُطك: " عىدىده ييجمىع "كالرىط: . ُ"كالطاء أصؿه يدؿُّ عمى تجمُّعو في الٌناًس كغيًرىـالراء كالياء
و يقكؿ: مف سىٍبعةو إلى عشرة  .ِ"مف ثبلثةو إلى عىشىرة، كبعضي

ِ)  َلَرَجْمَناك: "كيستعار الرجـ ٖ"الرجاـ الحجارة، كالرجـ الرمى بالرجاـ، يقاؿ رجـ فيك مرجكـ ،
 .كالطردلمرمي بالظف كالتكىـ كلمشتـ 

ّ)  ٍِبَعِزيز:  العيف كالزاء أصؿه صحيح كاحد، "يدؿُّ عمى شٌدةو كقٌكةو كما ضاىاىما، مف غمبةو
قير" كى

 .ٓنساف مف أف يغمب مف قكليـ أرض عزاز أم صمبة"، "العزة حالة مانعة لئلْ
 :لببلغيةا ثانيًا: الجوانب

  َُقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثيرًا ِممَّا َتُقول  كذلؾ كبدينوالتيكـ بشعيب:  
 .إما لقمة الرغبة" - أ
ما أدرم ما تقكؿ. كأنيـ  بحديثو:أك قالكا تيكمان كاستيانة كما يقكؿ الرجؿ لصاحبو إذا لـ يعبأ  - ب

كىذا ديدف السفيو " قاؿ البيضاكم: ،ٔ"جعمكا كبلمو تخميطان كىذيانان ال ينفعيـ كثير منو
، يقابؿ الحجج كاآليات بالسب كالتيديد. كفي إيبلء ضميره حرؼ النفي تنبيو عمى  المحجكج

 .ٕ"أف الكبلـ فيو ال في ثبكت العزة، كأف المانع ليـ مف إيذائو عزة قكمو

                                                 

 (.ُْٓ/ِبف فارس بف زكريا )معجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد  -ُ
 (. ُْٕ/ ٔ(ػ، تيذيب المغة )ُْ/ُٖمفاتيح الغيب ) -ِ

 (َُٗمفردات غريب القراف، االصفياني )ص ّ-
 (ّٖ/ْمعجـ مقاييس المغة ) ْ-
 (ِّّ-ّّّمفردات غريب القراف، االصفياني )ص ٓ-
 (.ْٔ/ْغرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكرم ) -ٔ
 (.ِٔٓالبيضاكم)ص تفسير البيضاكم، -ٕ
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 المعنى االجمالي: ثالثًا:
نا  حكمة،كال نفيـ لو معنى كال  ا،عميقن ا ا مما تقكؿ فيمن ما نفيـ كثيرن  شعيب:قالكا يا         كا 

فكيؼ يقبؿ منؾ ىذا الذم يكصمؾ إلى الرياسة في الديف  قكة،ا ال حكؿ لؾ كال لنراؾ فينا ضعيفن 
ا ال عشيرتؾ األقربكف لفتكنا بؾ فتكن كلك  مانع،عمى أنا لك أردنا البطش بؾ لما منعنا  كالدنيا،

ا بالحجارة رمين نقتمؾ " : أميتناسب مع عممؾ معنا مف ذـ آليتنا، كطمبؾ الحجر عمينا في تصرفنا 
 .ُكما أنت عمينا بعزيز"

 :واالىدافصد االمقتحقيق رابعا: 
أنبيائو أنو دائما يتمطؼ في دعكة الناس ، فالحؽ سبحانو أمر  الحؽ،إف مما يميز صاحب  (ُ

َفُقواَل  :أمره ربنا بالميف مع طاغية عصره فرعكف فقاؿ تعالى --بذلؾ، فيذا نبي اهلل مكسى
المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت  نَفِبَما َرْحَمٍة مٍّ  -: -كقاؿ في حؽ نبينا  ،[ّْطو:] َليًٍّناَلُو َقْواًل 

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا عَ  َزْمَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب الْنَفض 
 [.ُٗٓ]آؿ عمراف: َفَتَوكَّْل َعَمى المَِّو ِإنَّ المََّو ُيِحب  اْلُمَتَوكٍِّمينَ 

ألكاف األذل كالعذاب، مف أقكاميـ الفاسدة، كالذم منيـ شعيب  أشدٌ  عمييـ السبلـ األنبياء ىالق (ِ
-- كالتكذيب. كلقدالنكراف  عمى، كىك خطيب األنبياء، أجابكه بأبشع األلفاظ مع اإلصرار 

فحكي عف لغة أىؿ الباطؿ في التيديد  تحدث القراف الكريـ عف ىذا الجانب كأظيره جديدا،
 :جوانب عدة، وأىميا ما يمي كالكعيد لمرسؿ كالتي منيا

 مف أرضو. التيديد باإلخراجالجانب األكؿ:  -
حيف ىاجر  --إف إخراج القكم لمضعيؼ مف بمده كداره، أمر ليس ىينا، كلقد قاؿ النبي 

 ، فيذا يدؿ عف أف األمر ليس ىينا.ِ(ولوال أني أخرجت منك ما خرجت) :المدينةإلى  مف مكة
َقاَل اْلَمؤَلُ  ، قاؿ تعالى:كانظر كيؼ كاف رد قكـ شعيب عميو ردكا عميو في قسكة ككبرياء

نَّ ِفي ِممَِّتَنا الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِو َلُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعودُ 
 [.ٖٖ-ٕٖ]األعراؼ:  ِىيَن َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكارِ 

مف أرضيـ، ما لـ يترككا ديف الرحمة  القراف بإخراجيـكىذا حاؿ جميع األنبياء كما أخبر 
" فيـ ضيقك الصدكر بالحؽ  :الذم جاءكىـ بو كيعكدكا إلى ممة الكفر كالعذاب، قاؿ سيد قطب

                                                 

 (.ُّْ/ِالتفسير الكاضح ، محمد محمكد حجازل ) -ُ
نىاًسًؾ بىاب فىٍضًؿ مىكَّةى )  -ِ  (.ِْٓ/ ْ(، )َُّٖسنف ابف ماجو ًكتىاب اٍلمى



  ِٔ 
 

ففي  الظاىرة،لقكة المادية يريدكف أف يدرككه، كىـ يقيسكف القيـ في الحياة بمقياس ا الكاضح، ال
الدـ ال صمة القمب، ثـ ىـ يغفمكف عف غيرة  االعتقاد، كصمةال عصبية  العشيرة،حسابيـ عصبية 

 .ُالٌمو عمى أكليائو فبل يضعكنيا في الحساب"
 بالسجف:الجانب الثاني: التيديد  -

 منيـ عمى أعدائيـ إف السجف لعقكبة قاسية، تعتبر عند الطغاة الفراعنة أىؿ الباطؿ تفضبلن 
مف أىؿ الحؽ، ألف أىؿ الحؽ ال يستحقكف الحياة، كالسجف قد يككف محطة يعبر منيا السجيف 
إلى مشنقة المكت، أك ينسى في السجف نسياف القساة الذيف نزعت الرحمة مف قمكبيـ، كمف 

َعَمنََّك ِمَن ي أَلَجْ َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًيا َغْيرِ  :لساف فرعكفعمى تعالى   ذلؾ قاؿعمى األمثمة 
َما َجزَاُء َمْن َأرَاَد  :قىالىتٍ  --ككذلؾ امرأت العزيز مع يكسؼ  ،[ِٗ]الشعراء:  اْلَمْسُجوِنينَ 

 .[ِٓ - ِْ]يكسؼ:  ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَِليمٌ  ِبَأْىِمَك ُسوًءا ِإالَّ َأنْ 
 الجانب الثالث: التيديد كالكعيد بالرجـ: -

َقاُلوا لقد ىدد أىؿ الباطؿ بالرجـ رسؿى الحؽ كدعاتو كأىمو، كما قاؿ تعالى عف قكـ نكح: 
 .[ُُٔ]الشعراء:  ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ  َلِئْن َلْم َتْنَتِو َيا

عف قـك شعيب أنيـ لـ يترككا رجمو إال خكفا مف رىطو، كما قاؿ تعالى  -- اهلل كقاؿ
نَّا َلَنرَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْىُطَك َلَرَجْمَناَك وَ  َقاُلوا َيا :عنيـ َما ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثيرًا ِممَّا َتُقوُل َواِ 

، ككذلؾ ما ِ"كالرجـ أسكأ القتبلت كشرىا يعني لقتمناؾ بالحجارة،، [ٜٔىود: ] َأْنَت َعَمْيَنا ِبَعِزيزٍ 
التكحيد إلى  حدث مع أصحاب القرية كما في سكرة يس حينما ىددكا الرسؿ الذيف جاؤكا لدعكتيـ

َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئْن َلْم َتْنَتُيوا ىددت رسميا بالرجـ كالعذاب المؤلـ، كما قاؿ تعالى: 
 .[ُٖ]يس:  أَِليمٌ نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّ 

 :التيديد بالحرؽ الرابع:الجانب  -
إف مف أشد أنكاع القتؿ الشنيع التي يتخذىا قساة القمكب مف أىؿ الباطؿ، تحريؽ أىؿ الحؽ 

لكال أف اهلل تعالى سمب النار قدرتيا عمى إيذائو بقدرتو  --كما فعؿ قـك إبراىيـ الخميؿ ،بالنار
الحجة عمييـ كاعترفكا بأنو عمى حؽ كأنيـ  --بعد أف أقاـ إبراىيـ -تعالى، قاؿ تعالى فييـ 

وِني َقاُلوا َحرٍُّقوُه َواْنُصُروا آِلَيَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِميَن ُقْمَنا َيا َناُر كُ : قاؿ تعالى ىـ أىؿ باطؿ كظمـ
 [.ٗٔ-ٖٔ]األنبياء:  َوَسبَلًما َعَمى ِإْبرَاِىيمَ  َبْرًدا

                                                 
 (.ُِِٗ/ ْفي ظبلؿ القراف، بتصرؼ ) -ُ
 (.َِٓ/ ّتفسير الخازف ) -ِ



  ّٔ 
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 المطمب األول
 اهلل أحق بالخشية من غيره

 
َن المَِّو َواتََّخْذُتُموُه َورَاَءُكْم ِظْيِريًّا ِإنَّ َربٍّي َقاَل َيا َقْوِم َأَرْىِطي َأَعز  َعَمْيُكْم مٍّ  :تعالى قاؿ   

 .}ِٗىكد/{ ُمِحيطٌ  ِبَما َتْعَمُمونَ 
 :أواًل: المعاني المغوية

ُ) ِظْيِريًّا: "عىمتميكه" :أم ،ُ"الظير الجارحة كجمعو ظيكر  كراءى ظييكًركـ فيك مىٍنسكب إلى جى
 .ِ"الظَّير ككسري الظاء مف تىٍغييرات النَّسب  
ِ)  ٌُمِحيط:  .ٍكط ًمف حاطىو الحاء كالكاك كالطاء كممةه كاحدة، "كىك الشيء ييًطيؼي بالشيء فالحى

ٍكطان. كالًحمار يىحيكط عانىتىو: يجمعييا" تعمـ كجكده كجنسو ككيفيتو كاالحاطة بالشيء  .ّحى
 .كغرضو المقصكد بو كبإيجاده كما يككف بو كمنو، كذلؾ ليس إال هلل تعالى

 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
ُ)  َْأَرْىِطي َأَعز  َعَمْيُكم:  ـٍ ًمفى كالتكبيخ، أىمٍ ستفياـ "لئلنكار ىمزة اال مىٍيكي ـي عى : أىرىٍىًطي أىعىزُّ كىأىٍكرى

ـٍ ًإلىٍيًو ًبأىٍمًرهً  اهلًل الًَّذم أىٍدعيككي
 "ْ. 

ِ)   َِأَعز  َعَمْيُكْم ِمَن المَّو، أعٌز عميكـ مني؛ "ألف نفي كـ مف اهلل، كلـ يقؿ: أعٌز عميقاؿ :
ثباتيا لقكمو كما يدؿ عميو إي ، كاالستيانة الضمير حرؼ النفي استيانة بوبلء العٌزة عنو كا 

لقاـ الخصـ ، كفي ىذا مف قٌكة المحاجة ككضكح المجادل--بأنبياء اهلل استيانة باهلل  ة كا 
 .ٓ، كألمر ما سمي شعيب خطيب األنبياء"الحجر ما ال يخفى

 ثالثًا: المعنى االجمالي:
، أعز ، الذيف مف أجميـ لـ ترجمكنىبكف)أرىطي( أم : عشيرتي األقر : --قاؿ شعيب  

                                                 

 (.ُّٕالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد )ص -ُ
(، النياية في غريب الحديث كاألثر، أبك السعادات المبارؾ بف محمد ِٕٔٔ/ْلساف العرب البف منظكر ) -ِ

 (.ّْٔ/ّالجزرم )
 (.َُِ/ِمعجـ مقاييس المغة )ّ- 

 (.ُِِ/ُِ(، تفسير المنار )ُُّ/ْركح المعاني ) -ْ
 (.ْٕٕ/ّتفسير الشككاني ) :انظرٓ- 
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ـٍ ًظٍيًريِّا خالقكـ كرازقكـ كمميتكـ كمحييكـ الذم ىك تعالى مف الٌموكأكـر عندكـ  ٍذتيميكهي كىراءىكي ، كىاتَّخى
المنبكذ الميمؿ الممقى مف  كالشيء  سبحانو كنكاىيو التي جئتكـ بيا مف لدنو :" كجعمتـ أكامره مأ

بّْ كراء الظير بسبب كفركـ كطغ ط عممو : إف ربي قد أحاي ًبما تىٍعمىميكفى ميًحيطه أميانكـ ًإفَّ رى
، كسيجازيكـ عمييا بما تستحقكف مف عذاب مييف، ثـ زاد في تكبيخيـ بأقكالكـ كأعمالكـ السيئة

 .ُكتيديدىـ"
 :واألىداف صداالمقتحقيق : رابعاً 
كما ذكر في قكلو  ىك الخشية مف اهلل، إف مف أعظـ آثار اإليماف كأبرز أكصاؼ المؤمنيف (ُ

كقكلو  ،[ْٗ]األنبياء:  ُمْشِفُقونَ َن السَّاَعِة َيْخَشْوَن َربَُّيْم ِباْلَغْيِب َوُىْم مٍّ  الَِّذينَ  ى:تعال
 َحِسيًباُيَبمٍُّغوَن ِرَساالِت المَِّو َوَيْخَشْوَنُو َوال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإال المََّو َوَكَفى ِبالمَِّو  الَِّذينَ  ى:تعال

  .[ّٗ]األحزاب: 
 :ما يمي أىـ اسباب الخشيةإف مف  (ِ
 النحؿ:] ُيْؤَمُرونَ َيَخاُفوَن َربَُّيْم ِمْن َفْوِقِيْم َوَيْفَعُموَن َما  كتعظيمو، قاؿ تعالى:إجبلؿ اهلل  - أ

َٓ]. 
كاهلل لك أف مؤمنان عاقبلن قرأ سكرة الحديد بتدبر كفيـ، يقكؿ ابف الجكزم: " ف الكريـقراءة القرآ - ب

كآخر سكرة الحشر كآية الكرسي كسكرة اإلخبلص بتفكر كتدبر لتصٌدع قمبو مف خشية اهلل 
 .ِكتحٌير مف عظمة اهلل رٌبو"

ماـ المتقيف كأخشاىـ ": اؿ ابف القيـ، ق--النظر في سيرة النبي محمد  - ت ألنو سيد الخائفيف كا 
ف صفات اهلل كعقكباتو كانتقامو هلل فإذا تدبر المسمـ كبلـ اهلل كسنة نبيو شيد قمبو أمكران م

كيؼ خاؼ األنبياء كالمبلئكة كالصالحكف، كليس شيء أنفع لمعبد في معاشو كمعاده كأقرب ك 
طالة التأمؿ كجمع الفكر عمى معاني آيات الكتاب العزيز فبل  إلى نجاتو مف تدبر القرآف كا 
تزاؿ معانيو تنيض العبد إلى ربو بالكعد الجميؿ كتحذره كتخكفو بكعيده مف العذاب الكبيؿ 

 .ّالتضمر كالتخفؼ لمقاء اليـك الثقيؿ"كتحثو عمى 

                                                 
 (.ِْٔ/ٕ)التفسير الكسيط لطنطاكم  -ُ
 (.ّٕالتذكرة في الكعظ البف الجكزم )ص -ِ
ياؾ نستعيف ) -ّ  (.َْٓ/ُمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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ي قصة ص االمـ السالفة التي أىمكيا اهلل بسبب عدـ خشيتيـ مف اهلل كما فاالتعاظ مف قص - ث
 مع قكمو. --شعيب 

قاؿ ابف كثير في  ،[ِٖ ]فاطر: العمماءَيْخَشى اهلل ِمْن ِعَباِدِه  ِإنََّما :تعالىالعمـ قاؿ  - ج
تفسير ىذه اآلية: "أم إنما يخشاه حؽ خشيتو العمماء العارفكف بو، ألنو كمما كانت المعرفة 
لمعظيـ القدير العميـ المكصكؼ بصفات الكماؿ، المنعكت باألسماء الحسنى، كمما كانت 

 .ُالمعرفة بو أتـ، كالعمـ بو أكمؿ، كانت الخشية لو أعظـ كأكثر"
ف  (ّ  :مايمي خشيةمف فكائد الكا 
َوَمْن ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش المََّو َوَيتَّْقِو  : ىبالجٌنة كالٌنجاة مف الٌنار. قاؿ تعال الفكز - أ

كىذا ىك شعار المؤمف، أف يقكؿ: سمعنا كأطعنا دكف [، ِٓ]النكر:  َفُأولِئَك ُىُم اْلفاِئُزونَ 
 .نقاش كال حرج في أف يطمب

لو، كقد مدح اهلل كأثنى عمى الذيف يخشكنو، كما تعالى   العبد المدح كالثناء مف اهلل يناؿ - ب
يؤدم كال خير في عمـ ال  ، [ِٖ]فاطر: اْلُعَمَماءُ َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه  ِإنََّماقاؿ تعالى: 

"ككفى بخشية اهلل عمما، كنقصاف الخكؼ مف  :بف القيـايقكؿ إلى خشية اهلل تبارؾ كتعالى، 
اهلل إنما ىك لنقصاف معرفة العبد بو، فأعرؼ الناس أخشاىـ هلل، كمف عرؼ اهلل اشتد حياؤه 

 .ِمنو"
ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّيْم ى: يماف فيو قاؿ  تعالالٌمو كطاعتو في القمب كتزيد اإل تثمر محٌبة - ت

 [.ُِ]الممؾ: ِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيرٌ غْ ِباْلَغْيِب َلُيْم مَّ 
َسَيذَّكَُّر َمْن * َفَذكٍّْر ِإْن َنَفَعِت الذٍّْكرى  :تعالى سبب سعادة العبد في الٌدنيا كاآلخرة قاؿ - ث

 [.َُ،ٗسكرة األعمى: ] َيْخشى
َتْذِكَرًة ِلَمْن  ِإالَّ نا َعَمْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقى*ما َأْنَزلْ *طو: ىتعالدليؿ ىداية القمب، قاؿ  الخشية - ج

 [.ّ-ُ]طو: َيْخشى

                                                 
 (.ٕٔٔ/ّتفسير ابف كثير ) -ُ
 (.ِْْطريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف )ص -ِ
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 الَِّذينَ  :ىفاهلل أحؽ بالخشية، قاؿ تعالتعالى   اهلل كعدـ الخكؼ اال مف اهللعمى  التككؿ - ح
 [.ّٗ]األحزاب:  المَّوُيَبمٍُّغوَن ِرَسااَلت المَّو َوَيْخَشْوَنُو َواَل َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ 

، ىأىؿ اإلسبلـ، فبل يزيدىـ ذلؾ إال خشية هلل تعالعمى يما اجتمعت قكم الكفر كالضبلؿ م - خ
الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُىْم َفزَاَدُىْم ِإيَمانًا قاؿ اهلل  تعالى: 

المَِّو َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُيْم ُسوٌء َواتََّبُعوا َن َوَقاُلوا َحْسُبَنا المَُّو َوِنْعَم اْلَوِكيُل * َفاْنَقَمُبوا ِبِنْعَمٍة مٍّ 
ُف َأْوِلَياَءُه َفبل َتَخاُفوُىْم  ِرْضَواَن المَِّو َوالمَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيٍم * ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيَطاُن ُيَخوٍّ

 .ُ [ُٕٓ - ُّٕ]آؿ عمراف:  َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.ُٖٔٓ/ ٓنضرة النعيـ ) :انظر ُ-
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 المطمب الثاني
 صدق وعد اهلل لرسمو وعدم تخمفو أبداً 

 
َوَيا َقْوِم اْعَمُموا َعَمى َمَكاَنِتُكْم ِإنٍّي َعاِمٌل َسْوَف َتْعَمُموَن َمْن َيْأِتيِو َعَذاٌب : تعالى قاؿ       

 .}ّٗىكد/{ ُيْخِزيِو َوَمْن ُىَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإنٍّي َمَعُكْم َرِقيٌب 
 الجوانب الببلغية:: أوالً 
ُ) َوَيا َقْوِم اْعَمُموا " عطؼ نداء عمى نداء زيادة في التنبيو، كالمقصكد عطؼ ما بعد النداء

فقد حذفت الفاء التي يتطمبيا السياؽ لتمفت نظر السامع  ،ُ"الثاني عمى ما بعد النداء األٌكؿ
في التيكيؿ ألف قكلو سكؼ  فماذا يككف بعد ذلؾ كىك أبمغ"كانتباىو الى أف ثمة سؤاال كىك 

 .ِ"تعممكف ينطكم عمى ما ال يدرؾ كنيو كال يسبر غكره مف أعماؿ االنتقاـ كالتيديد
 فسوفسكرة أخرل  ىكد كفيفي سكرة كردت  ِإنٍّي َعاِمٌل َسْوَف َتْعَمُمونَ  :تعالىقاؿ  (ِ

"الجكاب أف كبل األمريف حسف عند العرب إف أدخمكا الفاء دلكا عمى اتصاؿ  ،[ُّٓ :األنعاـ]
ف أسقطكىا بنكا الكبلـ األكؿ عمى أنو قد   .ّ"بعده مستأنؼ تـ كماما بعد الكبلـ بما قبمو كا 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
لما رأل إصرارىـ عمى الكفر كتصميميـ عمى ديف آبائيـ كعدـ تأثير المكعظة فييـ        

كىك - -، كىكذا نجد شعيبا ْتكعدىـ بأف يعممكا عمى غاية تمكنيـ كنياية استطاعتيـ
ب حكيـ، يرشد قكمو إلى ما يصمحيـ كيسعدىـ بأسمك  --خطيب األنبياء كما كصفو الرسكؿ 

 ، كالتكجيو السديد.التأثيرجامع لكؿ ألكاف 
مع قكمو -- كليت الدعاة إلى الٌمو في كؿ زماف كمكاف يتعممكف مف قصة شعيب 

 .ٓتعالى أسمكب الدعكة إلى الٌمو
 

                                                 

 (.ُِٓ/ُِالتحرير كالتنكير، ) ُ-
 (.ُِْ/ْيانو، محي الديف الدركيش)إعراب القرآف كب ِ-
 (.ُْٓ/ْزاد المسير البف الجكزم ) ّ-
 (.ِٕٓ/ِفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية، الشككاني )انظر:  ْ-
 (.ِٔٔ/ٕالتفسير الكسيط، سيد طنطاكم )انظر:  ٓ-
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 :واالىداف صداالمقتحقيق : ثالثاً 
صدؽ دعكتيـ كأنو يكحي عمى ا ليك أكبر دليؿ إف صدؽ كعد اهلل لرسمو كعدـ تخمفو أبدن  (ُ

كضربكا ليـ  ليـ،فكثير مف األنبياء حذركا أقكاميـ مف تعجيؿ العقكبة  ،العالميفإلييـ مف رب 
 ذلؾ ممف سبقيـ مف األمـ السالفة. عمىاألمثمة 

كعقابو لممكذبيف الكافريف؛ فمنيـ مف أىمكو بالطكفاف كالغرؽ كقـك  --لقد تنكع عذاب اهلل  (ِ
، كمنيـ مف أخذتو الصيحة نكح كفرعكف كقكمو، كمنيـ مف أىمكو بريح عاتية كقـك ىكد
ذلؾ ما حدث مع نبي اهلل عمى كالصاعقة فقطعت قمكبيـ كقكـ صالح،  كمف اآليات الدالة 

أف ذكرىـ بالعاقبة كىي مف أشد أساليب الترىيب ألٌف الرسؿ ًإنَّما بعثكا مبٌشريف  --شعيب 
َقْوِم اَل َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن  َوَيا-: -لساف نبي اهلل شعيب  ىعم–تعالى   كمنذريف ، قاؿ

سكرة ] ْنُكْم ِبَبِعيدٍ ْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُىوٍد َأْو َقْوَم َصاِلٍح َوَما َقْوُم ُلوٍط مٍّ ُيِصيَبُكْم مٍّ 
 .[ٖٗىكد: 

آَلَيًة َوَما َكاَن ِإنَّ ِفي َذِلَك  تعالى: إف مف أجمؿ ما قيؿ في سكرة الشعراء مف تكرار قكلو (ّ
نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ َأْكَثُرُىْم م   كقد "كررت ثماني مرات كؿ مرة  [،ٗ: ٖالشعراء] ْؤِمِنيَن َواِ 

عقب كؿ قصة فاإلشارة في كؿ كاحدة بذلؾ إلى قصة النبي المذككر قبميا كما اشتممت عميو 
صدؽ دعكتيـ. كصدؽ كعد اهلل ليـ قاؿ  ككذلؾ ما دلت عميو مف، ُمف اآليات كالعبر"

مكاضع ألجؿ الكعظ فإنو قد يتأثر بالتكرار مف ال يتأثر بالمرة  في ثمانية"تكررت  الزركشي
تخمؼ مف  ( فذلؾ لظيكر آيات األنبياء عمييـ السبلـ كالعجب مففي ذلك آلية) :الكاحدة كقكلو

 .ِّ"ال يتأمميا مع ظيكرىا
 

 
 

                                                 
 (.ِِٕ/ ّاإلتقاف في عمـك القرآف جبلؿ الديف السيكطي ) -ُ
 (.َِ/ ّالقراف الزركشي ) البرىاف في عمـك -ِ
لبلستزادة ارجع لرسالة الماجستير في تحقيؽ المقاصد مف سكرة ىكد، لمطالب: سعيد خضر، بإشراؼ: د.  -ّ

 زىدم أبك نعمة.  
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 المطمب الثالث
 حفظ جزاء المتقينالنجاة وال

 
ْيَنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو ِبَرْحَمٍة مٍّ  :تعالى قاؿ        نَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَيارِِىْم َجاِثِميَن * َكَأْن َلْم َيْغَنْوا ِفيَيا َأاَل ُبْعًدا  ِلَمْدَيَن َكَما َبِعَدْت َظَمُموا الصَّ
 . }ٓٗ-ْٗىكد/{ َثُمودُ 

 أوال: المعانى المغوية :
ُ)  ُْيَحة  .ُ"الصيحة رفع الصكت أم النفخ في الصكر كأصمو تشقيؽ الصكت" :الصَّ
ِ)  ََجاِثِمين: مف قكليـ جثـ الطائر إذا قعد كلطئ باالرض، كالجثماف شخص  جثـ جاءت"

 .ِاالنساف قاعدا"
ّ) َيْغَنْوا:  يقيمكا فييا كيقاؿ يتراءكف فييا كيقاؿ يعيشكف فييا مستغنيف كالمغاني المنازؿ"

 .ّكاحدىا مغني"
ْ) ُبْعًدا:  .ْأم: ىبلكان 

 : المعنى اإلجمالي :ثانًيا
بعد نفاد كؿ محاكالت اإلصبلح ألىؿ مديف، نزؿ بيـ العقاب عمى كفرىـ كفسادىـ، فمما        

كمف آمف  -عميو السبلـ-ا شعيبن  نجى اهلل تعالى رسكلو"جاء أمر اهلل بعذابيـ، كنفذ قضاؤه فييـ، 
كىي صكت مف السماء، شديد ميمؾ  معو، برحمة إليية خاصة بيـ، كأخذت الظالميف الصيحة:

كأنيـ لـ يقيمكا في ببلدىـ طكيبل في رغد عيش، ، ٓ"بحكا قعكدا ميتيف ال يتحرككفمرجؼ، فأص
ٍديىفى "كلـ يعيشكا فييا قبؿ ذلؾ،  كصدر بحقيـ الدعاء المرٌجى تنبييا لمسامع في كممة: أىال بيٍعدان ًلمى
ثمكد، ككانكا جيرانيـ ا ليـ، كما ىمكت كدمرت مف قبميـ قبيمة ا كدمارن كىما بىًعدىٍت ثىميكدي أم أال ىبلكن 

 .ٔ"ا مثميـبقرب منيـ في الدار، كبينيـ تشابو في الكفر كقطع الطريؽ، ككانكا عربن 

                                                 

 (.ِٖٗغريب القرآف )ص -ُ
 (.ِّٖ(، التبياف في تفسير غريب القرآف )صٖٖغريب القرآف ) ص ِ-
 (.َِٔالتبياف في تفسير غريب القرآف )ص ّ-
 (.ِّٓالتبياف في تفسير غريب القرآف ) ص ْ-

 (.َُٗٔ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي )ص -ٓ
 (.َُٗٔ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي )ص -ٔ



  ُٕ 
 

 الجوانب الببلغية:ثالثًا: 
ض مديف بانقراض : فيك تشبيو البعد الذم ىك انقراكما َبعدت ثمود() التشبيو في قكلو تعالى قكلو

، كيجكز أف يككف ، كىك عذاب الصيحةباالستئصاؿيـ الٌتماثؿ في سبب عقاب" ثمكد، ككجو الشبو،
، فمٌما تييأ كا أشٌد جرأة في مناكاة رسؿ اهللالمقصكد مف الٌتشبيو االستطراد بذـٌ ثمكد ألنيـ كان

المقاـ الختتاـ الكبلـ في قصص األمـ البائدة ناسب أف يعاد ذكر أشٌدىا كفران كعنادان فىشيٌبوى ىمؾ 
 .ُ"ٌف مف البديعمديف بيبلكيـ، كاالستطراد فى 

 :تحقيق المقاصد واالىداف ًا:رابع
ىناؾ  كالصكر، لكفإليو بشتى الكسائؿ  يسمك إليو كؿ إنساف، بؿ كيسعى يءإف النجاة ش (ُ

 الجادة، فكيؼ بمف يتنكب طريؽ النجاة، استكباران  عمىظانا منو أنو  الطريؽ،الكثير يضؿ 
 َوَيا :ى، قاؿ تعالكما حدث مع أقكاـ الرسؿ كاألنبياء حيف دعكىـ لمنجاة، فكاف حاليـ كعنادان 

 اليبلؾ. :أم [ُْ غافر:] َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّارِ 
التي  التقكللمنجاة طريؽ كاحد ال يتعدد كال ينحرؼ، خط مستقيـ لمكصكؿ لرب العالميف، كىي  (ِ

 يتحصؿ عمييا المتقكف.
 خمسة أكجو:"كرد لفظ التٌقكل في القرآف الكريـ عمى  من معاني كممة التقوى في القرآن: (ّ
َلَة السَّاَعِة َشْيٌء يا َأي َيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلزَ  كالخشية كما في قكلو تعالى: الخكؼ - أ

 .[ُ :الحج] َعِظيمٌ 
لُ كما في قكلو تعالى:  العبادة - ب وِح ِمْن َأْمرِِه َعمى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َأْن  ُيَنزٍّ اْلَمبلِئَكَة ِبالر 

 .[ِ :النحؿ] َأْنِذُروا َأنَُّو ال ِإلَو ِإالَّ َأَنا َفاتَُّقونِ 
 المََّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبواِبيا َواتَُّقوا المعصية كما في قكلو تعالى:  ترؾ - ت

 أم ال تعصكه. [ُٖٗ :البقرة]
 .[ّ :الحجرات] ُأولِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن المَُّو ُقُموَبُيْم ِلمتَّْقوىكما في قكلو تعالى:  الٌتكحيد - ث
 اْلُقُموبِ ذِلَك َوَمْن ُيَعظٍّْم َشعاِئَر المَِّو َفِإنَّيا ِمْن َتْقَوى : كما في قكلو سبحانو اإلخبلص - ج

 ِ."[ِّ :الحج]

                                                 
 (.ُْٓ/ُِالتحرير كالتنكير البف عاشكر) -ُ
 (.ََُٖ/ْنضرة النعيـ ) -ِ
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 المبحث الرابع
 (ٜٜ-ٜٙاآليات )المقاصد واألىداف لسورة ىود 

 
 وفيو ثبلثة مطالب:                                  
 .بالمعجزات الباىرة --مب األول: تأييد اهلل لرسولو موسىالمط

 .رؤوس السوء وأئمة الفساد والضبلل اتباعالمطمب الثاني: التحذير من 
 .أىل الباطل لعنة في الدنيا واآلخرة اتباعالمطمب الثالث: 
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 المطمب األول
 الباىرة ٔبالمعجزات --موسىتأييد اهلل لرسولو 

 
 }ٜٙ: ىود{ ِبينٍ َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْمَطاٍن م   :تعالى قاؿ       
 :عاني المغويةأواًل: الم

 ٍِبآَياِتَنا َوُسْمَطان:  ألىنو حجةي الٌمًو في "كالسُّمطاف ًإنما سمي سيٍمطانان  ،ِ"كحٌجة مبيَّنة"أم
 .ّ"أىرضو

 :ثانيًا: المعنى اإلجمالي
سكرة اإلسراء أم بآياتنا التسع المعدكدة في  ..َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُموَسى  قكلو تعالى:       

، "كىك ما آتاه اهلل مف الحجة ( أم كبرىاف كاضح البيافطان مبينوسم، )ْكالمفصمة في غيرىا
، كعطفيا عمى ما قبميا مف لغة في محاكراتو مع فرعكف. كقيؿ: ىي العصا ألنيا أكبر آياتوالبا

 .ٓعطؼ الخاص عمى العاـ"
 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 

صدقيـ،  عمى أقكاميـ كدليبلن  عمىلقد أرسؿ اهلل الرسؿ، كأيدىـ بمعجزات باىرات، لتككف حجة  (ُ
ا في عدد الرسؿ الذيف أرسمكا إلييـ، كمع ذلؾ كانكا كاف بنك إسرائيؿ أكثر الشعكب حظن "ك 

ما  ينسكف اإلنذارات، كيحرفكف الشرائع، كيتبعكف أىكاءىـ، كيعصكف رسميـ، إما بالتكذيب كا 
 .ٔ"بالقتؿ

                                                 
فعػؿ كػذا؛ أم عػف القيػاـ بػو، المعجزة في المغة: مف العجز كعدـ القدرة كاالسػتطاعة، فنقػكؿ: عجػز فػبلف عػف  -ُ

ػػؿ إلػػييـ عػػف معارضػػتيا  كالقػػدرة عمػػى إنفػػاذه كفعمػػو، كمػػف ثػػـ سيػػميت آيػػات الرسػػؿ معجػػزات؛ لظيػػكر عجػػز المرسى
. المعجػزة اصػطبلحان: عرفيػا السػيكطي بقكلػو: "اعمػـ أف (ّٗٔ/ُ(، لسػاف العػرب )َُُ/ُتيػذيب المغػة ) بأمثاليػا

 (.ُُٔ/ِاإلتقاف في عمـك القرآف، )المعجزة أمر خارؽ لمعادة مقركف بالتحدم سالـ عف المعارضة". 
 (.ِٓٓ/ْتيذيب المغة، األزىرم ) -ِ
 (.َِّ/ٕلساف العرب، ابف منظكر ) -ّ
 سيأتي التفصيؿ في آخر المطمب ص ) ( -ْ
 .(ُِٓ/ُِنار، محمد رشيد رضا )تفسير الم -ٓ
 .(ُِِ/ُالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ) -ٔ



  ْٕ 
 

تـ تحديد عدد ىذه المعجزات في سكرة  معجزات، كلقدبتسع  -- لقد أيد اهلل نبيو مكسى (ِ
َفَقاَل َلُو ِفْرَعْوُن  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيٍَّناٍت َفاْسَأْل َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإْذ َجاَءُىمْ اإلسراء 

 .{َُُ}اإلسراء/  ِإنٍّي أَلَُظن َك َيا ُموَسى َمْسُحورًا
 ىي:ُالمعجزاتكىذه 

الط وَفاَن َواْلَجرَاَد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيُم : ىتعال( قاؿ كالضفادع، كالدـ)الطكفاف، كالجراد، كالقمؿ،  - أ
َفاِدَع َوالدََّم آَياٍت م   بَلٍت َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوًما م  َواْلُقمََّل َوالضَّ  .[ُّّ]األعراؼ: ْجِرِمينَ َفصَّ

َتَخْف َفِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى َقاَل ُخْذَىا َواَل  َقاَل أَْلِقَيا َيا ُموَسى َفأَْلَقاَىاانقبلب العصا حية  - ب
 .[َِ ]طو: ِسيَرَتَيا اأْلُوَلى َسُنِعيُدَىا

 .[َُٖ ]األعراؼ: ِلمنَّاِظِرينَ َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِىَي َبْيَضاُء  اليد - ت
]األعراؼ:  َأَخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسٍِّنيَن َوَنْقٍص مٍّن الثََّمرَاِت َلَعمَُّيْم َيذَّكَُّرونَ  َوَلَقدْ  السنكف - ث

َُّ]. 
َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَمَق َفَكاَن ُكل  ِفْرٍق َكالطَّْوِد كفمؽ البحر - ج

 .[ّٔ]الشعراء :  اْلَعِظيمِ 
 فدؿ بذلؾ عمى أنيا آياته كاضحة كدالئؿ قاطعة عمى أنو رسكؿ مف عند اهلل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(، تفسػػػػػير السػػػػػراج المنيػػػػػر، لمشػػػػػربيني، ِِٓ/ ُٓ(، تفسػػػػػير التحريػػػػػر كالتنػػػػػكير )ِِْ/ُّتفسػػػػػير القرطبػػػػػي ) -ُ
(ِ/ِٔٔ.) 
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 المطمب الثاني
 رؤوس السوء وأئمة الفساد والضبللتباع من ا التحذير

 
ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَمِئِو َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد* َيْقُدُم َقْوَمُو : تعالى قاؿ       

 .}ٖٗ-ٕٗ: ىكد{ َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُىُم النَّاَر َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 
 أواًل: المعانى المغوية:

ُ)  َِوَمَمِئو: جماعة يجتمعكف عمى رأل، فيممئكف العيكف ركاء كمنظرا كالنفكس بياء " المؤل
 .ِ. كىـ " األٍشراؼ مف الناس، ألنَّيـ ميًمئيكا كرمان"ُ"كجبلال

ِ)  ُاْلِوْرُد اْلَمْوُرود:  المدخكؿ اسـ مفعكؿ منو أم بئس المدخؿ "مصدر كرد يرد كردا كالمكركد
 .ْ"الذم يتقدـ القـك فيسقى ليـ"، كالكارد ّ"فيو

 : المعنى اإلجمالي:اً ثاني
اليادم إلى الحؽ، المؤيد بالمعجزات القاىرة  -- إف بني إسرائيؿ لـ يتبعكا مكسى

ال يخفى فساده عمى  الباىرة، "كاتبعكا طريقة فرعكف المنيمؾ في الضبلؿ كالطغياف الداعي إلى ما
نما ىك "غي  فرعون برشيدوما أمر ، ٓمسكة مف العقؿ "مف لو أدنى  مرشد أك ذم رشد كا 

يقدميـ في الدنيا إلى  إلى النار كما كاف يقدم قومو يوم القيامة، ٔمحض كضبلؿ صريح"
ذكره بمفظ الماضي مبالغة في تحقيقو كمنزؿ النار ليـ منزلة الماء  فأوردىم النار الضبلؿ،

أم" بئس المكرد الذم كردكه فإنو يراد  وبئس الورد المورود قاؿ:  فسمى إتيانيا مكردا ثـ
 وما أمر فرعون برشيدلتبريد األكباد كتسكني العطش كالنار بالضد كاآلية كالدليؿ عمى قكلو: 

فإف مف كاف ىذه عاقبتو لـ يكف في أمره رشد أك تفسير لو عمى أف المراد بالرشيد ما يككف 
 .ٕمأمكف العاقبة"

                                                 

 (.ّْٕمفردات غريب القراف )ص ُ-
 (.ّْٔ/ٓمعجـ مقاييس المغة ) ِ-
 (.ِّٖفي تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم)صالتبياف  -ّ
 (.ُٗٓغريب القرآف، لؤلصفياني )ص -ْ
 (.ِّٖ/ ّالبحر المديد، بف عجيبة الحسني ) :انظر -ٓ
 (.ِٗٓتفسير البيضاكم، البيضاكم ) :انظر -ٔ
 (.ِٗٓتفسير البيضاكم، البيضاكم ) :انظر -ٕ



  ٕٔ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف:: اً ثالث
ف كانت مخالفة لشرع اهلل، كالتحاكـ إف اال (ُ تباع المذمكـ المتعمؽي بعادات اآلباء كتقاليد األجداد، كا 

إلى السمكؾ كالعادات المكركثة كاعتبارىا فيصبلن في القضايا كالخصكمات؛ كؿُّ ذلؾ ضربه مف 
 المرسميف.  اتباعالمذمكـ، كشكَّؿ حاجزان دكف  االتباعضركب الجاىمية، كنكع مف 

ال شؾ أف اإلنساف الذم يتبع رؤكس الباطؿ كأئمة الضبلؿ، أف يتخبط كيخسر دنياه إف مما  (ِ
 أك األخركية كالتي منيا كما يمي: كآخرتو، كيعكد عميو باآلثار المذمكمة، سكاء كانت الدنيكية

 :ٔمن أىم اآلثار الدنيوية - أ
ذـ القرآف أكلئؾ الذيف تعمقكا بما عميو آباؤىـ كحالت بينيـ كبيف التسميـ كاالتباع التشبو بالمتبكع:  -

َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل المَُّو َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما أَْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباَءَنا  لشرع اهلل، فقاؿ تعالى: َواِ 
 [. َُٕ]البقرة: ْيئًا َوال َيْيَتُدونَ َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم ال َيْعِقُموَن شَ 

الفساد، ككذلؾ حيف تكثر إلى  غير الحؽ  يؤدم اتباعالمعصية كاإلفساد: إف مما ال شؾ أف  -
َوَلِو اتََّبَع اْلَحق  َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت  المعاصي كالذنكب، كىذا ما دؿ عميو قكلو تعالى:

 [.ُٕ]المؤمنكف:  ِفيِينَّ َواأْلَْرُض َوَمْن 
-شكَّؿ االقتداءي بما عميو اآلباء حاجزان دكف اتباع المرسميف، كقيؿ لمحمد التكذيب كالضبلؿ:   -

-  :كىك يعاني مف ىذه التبعية الممقكتة ٍّْن َنِذيٍر ِإالَّ َوَكَذِلَك َما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِفي َقْرَيٍة م
نَّا َعَمى آثَارِِىْم م  َقاَل ُمْتَرُفوَىا ِإنَّا  ْقَتُدوَن * َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم ِبَأْىَدى ِممَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمٍَّة َواِ 

 اَن َعاِقَبةُ َوَجْدُتْم َعَمْيِو آَباَءُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْمُتْم ِبِو َكاِفُروَن * َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُيْم َفاْنُظْر َكْيَف كَ 
 [.ِٓ-ِّ]الزخرؼ: اْلُمَكذٍِّبينَ 

، فإنو اليكلإلى  ف الذم يحتكـاليكل كؿ مف كقع فيو، ككذلؾ "إ أفسداليكل: لقد إلى  االحتكاـ -
 . ِيقينا يترؾ االحتكاـ لمحؽ"

 :من أىم اآلثار األخروية - ت
يكـ القيامة: يتبٌرأ المتبكعكف مف التابعيف، كيحمؿ كؿّّ منيـ كزره عمى ظيره، كما الحسرة كالندامة  -

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلمَِّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَمَنا َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكْم َوَما ُىْم ِبَحاِمِميَن ِمْن قاؿ تعالى: 
                                                 

 (.ٕٖٔ/ِكآثاره )االتباع أنكاعو انظر:  -ُ
 (.ّٖٔ/ِاالتباع أنكاعو كآثاره ) -ِ
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َلَكاِذُبوَن * َوَلَيْحِمُمنَّ َأْثَقاَلُيْم َوَأْثَقااًل َمَع َأْثَقاِلِيْم َوَلُيْسأَُلنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ْن َشْيٍء ِإنَُّيْم َخَطاَياُىْم مٍّ 
 [. ُّ-ُِ]العنكبكت: َعمَّا َكاُنوا َيْفَتُرونَ 

ُقوُفوَن َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َموْ ؿ تعالى: اتباع كالمتبكعيف كنيايتيـ السيئة قتنازع كتبلكـ األ  -
ْنُتْم َلُكنَّا ِعْنَد َربٍِّيْم َيْرِجُع َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلمَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َلْوال أَ 

ى َبْعَد ِإْذ َجاَءُكْم َبْل ُمْؤِمِنيَن * َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِلمَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اْلُيدَ 
ْن ْجِرِميَن * َوَقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلمَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر المَّْيِل َوالنََّياِر ِإْذ تَْأُمُروَنَنا أَ ُكْنُتْم م  

وا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا  اْلَعَذاَب َوَجَعْمَنا اأْلَْغبلَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َنْكُفَر ِبالمَِّو َوَنْجَعَل َلُو َأْنَدادًا َوَأَسر 
قيكا  ،[ّّ-ُّ]سبأ: َكَفُروا َىْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ  أال فاعتبركا يا أكلي األبصار، كى

 أنفسىكـ الحسرة كالعذاب ما دمتـ في زمف العمؿ. 
ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن ات ِبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َورََأُوا اْلَعذاَب َوَتَقطََّعْت ِبِيُم قاؿ تعالى: حبكط العمؿ  -

ُؤا ِمنَّا َكذِلَك ُيِريِيُم المَُّو أَ  *اأْلَْسباُب  ْعماَلُيْم َوقاَل الَِّذيَن اتََّبُعوا َلْو َأنَّ َلنا َكرًَّة َفَنَتَبرََّأ ِمْنُيْم َكما َتَبرَّ
 .ُ[ُٕٔ-ُٔٔ]البقرة: َسراٍت َعَمْيِيْم َوما ُىْم ِبخاِرِجيَن ِمَن النَّارِ حَ 
 المذمومة:المخرج من ىذه التبعيات  (ّ

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحب وَن المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم المَُّو َوَيْغِفْر : قاؿ تعالى االعتصاـ بالكتاب كالسنة - أ
 [.ُّ :آؿ عمراف ] َغُفوٌر َرِحيمٌ  َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالمَّوُ 

َوَأنَّ ىذا ِصراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوهُ  :ىالمرسميف. قاؿ تعال تباع ىدلالصراط المستقيـ، كا لزـك - ب
اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ  َق ِبُكْم َعْن َسِبيِمِو ذِلُكْم َوصَّ ، كقاؿ [ُّٓ :االنعاـ] َوال َتتَِّبُعوا الس ُبَل َفَتَفرَّ

ُقْل ىِذِه َسِبيِمي َأْدُعوا ِإَلى المَِّو َعمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبحاَن المَِّو َوما َأَنا ِمَن  :ىتعال
 .[َُٖ :يكسؼ] اْلُمْشِرِكينَ 

ِرْضواَن َأَفَمِن اتََّبَع : ىتعالالميدييف، كلزكـ سبيؿ المؤمنيف قاؿ  السير عمى منيج سمؼ األمة - ت
 :ىكقاؿ تعال، [ُِٔآؿ عمراف:] َوِبْئَس اْلَمِصيرُ  َن المَِّو َوَمْأواُه َجَينَّمُ المَِّو َكَمْن باَء ِبَسَخٍط مٍّ 

 ٍّْبراِىيَم مَّْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلمَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِممََّة ِإْبراِىيَم َحِنيفًا َواتََّخَذ المَُّو إِ وَمْن َأْحَسُن ِدينًا م
 .[ُِٓ :النساء] َخِميبًل 

َأي َيا النَّاُس ُكُموا ِممَّا ِفي اأْلَْرِض  يا :ى، كعدـ تتبع خطكاتو، قاؿ تعالاتخاذ الشيطاف عدكان   - ث
 .[ُٖٔ :]البقرة ُمِبينٌ َحبلاًل َطيٍّبًا َوال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ 

  .المػيٍحدىثات المبتدعة في الديفالبعد عف  - ج

                                                 

 (.َٖٔ-ٕٖٔ/ِانظر: االتباع أنكاعو كآثاره ) -ُ
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 .ُالكقكع في الشيكات المحرمة كالشبيات المضمة كمجاىدة النفس عف - ح
 :فائدة

كدلت كذلؾ اآليات عمى أف الجزاء مف جنس العمؿ، ففرعكف كما كاف في الدنيا إمامان مف        
 أئمة الظمـ كالطغياف سيككف يـك القيامة ىك كجنكده مف أئمة النار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، ممتقى الخطبُ-  هـ1/6/1433لمشيخ سمماف العكدة، بتاريخ اء، خطبة بعنكاف: االتباع المحمكد كاالنباع المذمـك
http://khutabaa.com/index.cfm?method=home.khdetails&khid=ّْْْ 
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 المطمب الثالث
 في الدنيا واآلخرة ٔتباع أىل الباطل لعنةا

 
ْفُد اْلَمْرُفودُ : تعالى قاؿ    }ٗٗ: ىكد{  َوُأْتِبُعوا ِفي َىِذِه َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ِبْئَس الرٍّ
 المعاني المغوية:أواًل: 

ُ) َوُأْتِبُعوا : ِتارة باالرتساـ كاالئتمار"يقاؿ تبعو كاتبعو "قفا أثره كذلؾ.  
ِ)  ُْفُد اْلَمْرُفود ، كالرفكد الناقة التي تمؤل المعطيالرفد العطاء كالعكف أم بئس عطاء " :الرٍّ

 .ّ"المرفد لبنا مف كثرة لبنيا فيي رفكد
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

ًة أم يمعنكف في الدنيا طردن  ؛ أمألحقكا ًفي ىًذًه الدنيا لىٍعنىةن    يىٍكـى اٍلًقيامى ا مف رحمة الٌمو كى
ٍفدي اٍلمىٍرفيكدي أم بئس العكف المعاف، أك العطاء  ، كالمخصكص بالذـ المعطيكاآلخرة ًبٍئسى الرّْ

 .ْمحذكؼ، أم رفدىـ كىك المعنة في الداريف
 :واالىداف صداالمقتحقيق ثالثا: 

مف  -بإذف اهلل -اهلل كصراطو المستقيـ، كذلؾ أماف  دلىعمى كأنفعيوي ما كاف  االتباعإف أصؿ  (ُ
[، كال ُِّ]طو: َفَمِن اتََّبَع ُىَداَي َفبل َيِضل  َوال َيْشَقىالضبللة كالشقاكة، كما قاؿ تعالى: 

ٍزف عمييـ في اتٌباع ىدل اهلل:   َيْحَزُنونَ َفَمْن َتِبَع ُىَداَي َفبل َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم خكؼ كال حي
  [.ّٖ]البقرة:

َوَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً صراط اهلل، كذلؾ، أمافه مف الضياع كالفيرقة، قاؿ تعالى:  اتباعكفي  (ِ
َق ِبُكْم َعْن َسِبيِموِ   [. ُّٓ]األنعاـ: َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا الس ُبَل َفَتَفرَّ

                                                 

قاؿ الراغب: "المعف ىك "الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط كذلػؾ مػف اهلل تعػالى فػي اآلخػرة عقكبػة كفػي الػدنيا  ُ-
 (.ُْٓانقطاع مف قبكؿ رحمتو كتكفيقو". المفردات لمراغب )

 (.ِٕغريب القرآف )ص  -ِ
 (.ََِالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد )ص ّ-

 (.ُّٖ/ُِلتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي )اانظر:  -ْ
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لمغريات تباع الشيكات كاكذلؾ ألسباب عدة إما الؿ، ىناؾ مف يتبع طريؽ الغكاية كطريؽ الضبل (ّ
ما التباع الشبيات التي تنحرؼ إلى الياكية فتككف النتيجة المعف دكف النظر في عكاقبيا، كا  

 في الدنيا كاآلخرة.تعالى   كالطرد مف رحمة اهلل
ىك الطرد عف الحضرة اإلليية إلى طمب شيكات الدنيا كتعب كجدانيا " :المعن في الدنياالمراد ب (ْ

فبالبعد كالخسراف كالحرماف كعذاب  القيامة،فيك المعنة الدنيكية كأما المعنة يكـ  فقدانيا،كتعب 
 .ُالنيراف"

 :ِعدة أقسام لمعن في القران الكريما (ٓ
عباده الكفار المعانديف، الذيف القسـ األكؿ: الخبر عف اهلل تعالى بأنو لعف أك يمعف بعض 

 :كعقابو، كىؤالء عمى أصناؼو منيـ استحقكا غضبو
ِإن الَِّذيَن . قاؿ تعالى: لعنيـ اهلل تعالى بسبب كفرىـ كعنادىـ كاستحقاقيـ لمخمكد في النار مف - أ

 .ّ[ ُُٔالبقرة : ]  َكَفُروا َوَماُتوا َوُىْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَك َعَمْيِيْم َلْعَنُة اهلل والمبلئكة
َوَلمَّا . مف لعنيـ اهلل لمعاندتيـ في إنكار الحؽ ككتـ العمـ كالكذب عمى اهلل كتضميؿ الناس - ب

مَّا َجآَءُىْم ِكتَاٌب مٍّْن ِعنِد اهلل ُمَصدٌٍّق لٍَّما َمَعُيْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَمى الذين َكَفُروْا َفمَ 
 .ْ[ ٖٗ] البقرة :  وْا َكَفُروْا ِبِو َفَمْعَنُة اهلل َعَمى الكافرينَجآَءُىْم مَّا َعَرفُ 

َتَعمٍّداً : قال تعالىننا متعمدنا: كىذا في مكضع كاحد. لعف مف قتؿ مؤم - ت َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا م 
 .[ّٗ]النساء: َعَذابًا َعِظيماً  َفَجَزآُؤُه َجَينَُّم َخاِلدًا ِفيَيا َوَغِضَب المَُّو َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلوُ 

ِإنَّ الذين َيْرُموَن المحصنات  قال تعالى: .لعف الذيف يرمكف المحصنات الغافبلت المؤمنات - ث
 .[ ِّ] النكر :  الغافبلت المؤمنات ُلِعُنوْا ِفي الدنيا واآلخرة َوَلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ِإنَّ الذين ُيْؤُذوَن اهلل َوَرُسوَلُو َلَعَنُيُم اهلل قال سبحانو وتعالى : . لعف الذيف يؤذكف اهلل كرسكلو - ج
 .ٓ [ ٕٓ] األحزاب :  ِفى الدنيا واالخرة

 لعف الشيطاف الرجيـ. - ح

                                                 

 (.ٓٗ/ْتفسير ركح البياف ) ُ-
   /http://turkmani.com/com_articles/details الموقع الرسمي للشيخ عبدالحق التركماني ِ-
، ٖٔ، التكبة: ٖٕ، المائدة: ِٓ، النساء: ْٕالنساء:  ،ْٔ، النساء: ٕٖ، آؿ عمراف: ٖٖاآليات مف )البقرة:  ّ-

 .)ٔ، الفتح: ِّ، محمد ْٔ، األحزاب: ِْالقصص:  ،ٗٗ، ىكد: َٔىكد: 
 (.ِٓ، الرعد: ْٔ، المائدة: َٔ، المائدة: ُّ، المائدة: ُٗٓ، البقرة: ٖٗاآليات مف )البقرة:  ْ-
 .ُٔـ المنافقكف، ككذلؾ في األحزاب: كى ٓ-

http://turkmani.com/com_articles/details/
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 الثانػي: لعف أىؿ النار، كىـ أىميا الكفار الخالدكف فييا القسـ
 مكضعيف فقط:القسـ الثالث: كركد المعف عمى سبيؿ التشريع، كىذا كرد في 

َك ِفيِو ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْمِم َفُقْل َتَعاَلْوا  األكؿ في المباىمة: قاؿ تعالى:  َفَمْن َحاجَّ
ى ِو َعمَ َة المَّ َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِيْل َفَنْجَعْل َلْعنَ 

 [.ُٔ]آؿ عمراف:  اْلَكاِذِبينَ 
َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُيْم َوَلْم َيُكْن َلُيْم ُشَيَداُء ِإالَّ كالثاني: في المبلعنة بيف الزكجيف: 

اِدِقيَن، َواْلَخاِمَسُة  َأنَّ َلْعَنَة المَِّو َأْنُفُسُيْم َفَشَياَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَياَداٍت ِبالمَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّ
 [.ٗ-ٔ]النكر: َعَمْيوِ 
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 المبحث الخامس
 (ٛٓٔ-ٓٓٔالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )

 
 وفيو أربعة مطالب:                                   

 .وتسميتو --المطمب األول: إثبات صدق دعوة النبي 
 .المطمب الثاني: سنة اهلل في الظممة بأن مصيرىم اليبلك

  .اآلخرالمطمب الثالث: إثبات اإليمان باليوم 
 .الناس فيو مآلالمطمب الرابع: حتمية البعث وبيان 
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 المطمب األول
 وتسميتو --اثبات صدق دعوة النبي 

 
ُو َعَمْيَك ِمْنَيا َقاِئٌم َوَحِصيدٌ : تعالى قاؿ  .}ََُ: ىكد{  َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنُقص 
 جمالي: اإللمعنى أواًل: ا
ُو لما ذكر قصص ىؤالء األمـ مع رسميـ قاؿ اهلل تعالى لرسكلو   َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنُقص 
لـ يتمؼ بؿ  ِمْنَيا َقاِئمٌ لتنذر بو كيككف آية عمى رسالتؾ كمكعظة كذكرل لممؤمنيف  َعَمْيكَ 

{ منيا  كاضمحمت منازليـ قد تيدمت مساكنيـ  َحِصيدبقي مف آثار ديارىـ ما يدؿ عمييـ }كى
 .ُفمـ يبؽ ليا أثر

 :واالىداف صداالمقتحقيق ثانيا: 
لـ يرسمو إلى أمةو نبغت في عمكميا كتفكقت في "،--حيف أنزؿ اهلل القرآف الكريـ كأرسؿ بو نبيو " (ُ

أف يبعث رسمو، حيف يضؿ الناس عف سبيؿ "فمقد جرت سنة اهلل سبحانو كتعالى ، ِ"معارفيا
َيا َأي َيا النَِّبي  ِإنَّا  :، قاؿ تعالىّ"الذم يصميـ بربيـ، كيصؿ بعضيـ ببعضو  --اهلل

 . }٘ٗ :ألحزابا{ َأْرَسْمَناَك َشاِىًدا َوُمَبشٍّرًا َوَنِذيرًا
 : --من أدلة إثبات صدق دعوة الرسول  (ِ
 ورسالتو:  -- تبشير الكتب السابقة بقدوم النبي -أ

 --ففي التكراة كاإلنجيؿ في العيد القديـ كالعيد الجديد، آياته كثيرةه دالةه عمى نبكة محمد 
 كتشيد برسالتو، كمف ذلؾ: 

إخكتيـ مثمؾ، كأجعؿ كبلمي في فمو أقيـ ليـ نبينا مف كسط : "ما جاء في سفر التثنية -
 . ْفيكمميـ بكؿ ما أكصيو بو"

رسمني ك ليس أحده منكـ كأما اآلف فأنا ماضو الى الذم أ: "نجيؿ يكحناما جاء في إ -
قكؿ لكـ الحؽ أيسألني أيف تمضي، لكف ألني قمت لكـ ىذا قد مؤل الحزف قمكبكـ، لكني 

                                                 
 (.ّٖٗانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم )ص -ُ
 (.ُٓخصائص القرآف الكريـ، فيد بف عبدالرحمف بف السميماف )ص -ِ

 (.ٔرسكؿ اهلل حقان كصدقان، محمد السيد محمد، )ص محمد ّ- 
 (.َِ-ُٖ: ُٖ(، اصحاح )ِّٕ)صسفر التثنية ْ -
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 . ِ"ُيأتيكـ المعزم الفار قميطف لـ انطمؽ ال إنو خيره لكـ أف انطمؽ ألنو إ
 تأييده بالمعجزات:  -ب

شارة إلى ىبلؾ العاصيف خبار األكليف كقصص السابقيف، كاإلإخباره عف األمـ الماضية كأ      
مف قكـ ثمكد كعاد كغيرىـ مف األقكاـ السابقة، كىي مف الحقائؽ الغيبية الماضية التي أخبرنا بيا 

*ِإَرَم أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرب َك ِبَعادٍ  :كمف ذلؾ قكلو تعالى، ّ--القرآف الكريـ عمى لساف نبيو 
ْخَر ِباْلَوادِ *ُيْخَمْق ِمْثُمَيا ِفي اْلِببَلدِ الَِّتي َلْم *َذاِت اْلِعَمادِ  َوِفْرَعْوَن ِذي *َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ

 .}ٓٔ-ٙ الفجر:{ اأْلَْوتَادِ 
 : --من المعجزات الحسية التي أيد اهلل بيا نبيو و 
 أعظـ ىذه المعجزات القرآف الكريـ. " -
 حادثة اإلسراء كالمعراج.  -
 القمر.  انشقاؽ -
 البركة في الطعاـ كالشراب القميؿ حتى يكفي العدد الكثير.  -
 .ٗ--"حنيف جذع الشجرة إلى النبي  -
 :القصة القرآنية -ت

؛ لما فييا مف خاصةن  إف أسمكب القصة مف األساليب التي اعتنى القرآف الكريـ بيا عنايةن        
إلى ىذا في أكثر مف آية  الكريـ عنصر التشكيؽ، كجكانب االتعاظ كاالعتبار. كقد ألمح القرآف

إلى غير ذلؾ مف  ،}ٙٚٔاألعراف: {َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ  :مف ذلؾ قكلو تعالى
اآليات التي تبيف اعتماد القرآف أسمكب القصص، تحقيقان لمقاصد كأغراض سامية، كالتي مف 

لقاء تكاريخ بعض األمـ الماضيةبار عف كتسميتو، فإف اإلخ --أىميا إثبات صدؽ النبي  ، كا 
، قاؿ كال أحد مف قكمو --، لـ يكف يدرم بيا النبي األضكاء عمى حكادث غيبية ميمة جدان 

عمى صدؽ  فيككف ذلؾ دليبلن  ،[ ٗٗ: ] آل عمران ذِلَك ِمْن َأْنباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيكَ  :ىتعال
 افتراء منو، كما زعـ المشرككف.، كليس نبكتو، كأف ىذا القرآف مف عند الٌمو

 
                                                 

     )إقامة الحجة عمػى العػالميف بنبػكة )الفار قميط(: كمعناىا الحامد أك الحٌماد أك أحمد أم المقصكد بيا محمد  ُ-
 ( المكتبة الشاممة(.ٕخاتـ النبييف )ص

 (.ُُ-ْ:ُٔإنجيؿ يكحنا إصحاح ) -ِ
 (. َِزغمكؿ النجار )ص آيات اإلعجاز العممي، -ّ
 (ْٗ، سعيد بف كىؼ القحطاني ) كة الكثقى في ضكء الكتاب كالسُّنَّةالعر  -ْ



  ٖٓ 
 

 المطمب الثاني
 سنة اهلل في الظممة بأن مصيرىم اليبلك

 
َوَما َظَمْمَناُىْم َوَلِكْن َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َفَما َأْغَنْت َعْنُيْم آِلَيُتُيُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمْن  :تعالى قاؿ       

َأْمُر َربٍَّك َوَما زَاُدوُىْم َغْيَر َتْتِبيٍب *َوَكَذِلَك َأْخُذ َربٍَّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى ُدوِن المَِّو ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء 
 .}َُِ-َُُىكد/{ َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ 

 :عاني المغويةأواًل: الم
  ٍَتْتِبيب: "النقصاف أم تخسير، كىك" ،ُ"التاء كالباء كممةه كاحدة، كىي التٌباب"ِ. 

 : المعنى اإلجمالي:ثانيا
أنفسيـ  كلكف ظممكا ،و اليبلؾكاف إىبلكيـ بغير جـر استحقكا ب"لما قاؿ المراغي:        

صرارىـ حتى لـ يعد فييـ بقية مف  ،بشركيـ كفسادىـ في األرض يثار الخير عمى كا  قبكؿ الحؽ كا 
قد بالغ رسميـ في كعظيـ ك  ،ازدادكا إال ظممان كفجكران كفسادان  بحيث لك بقكا زمنا آخر لما ،الشر

رشادىـ صراران فما زا ،كا  ، ، كأنذركىـ العذاب فتماركا بالنذر استكباران دىـ نصحيـ ليـ إال عنادان كا 
كما ، فعتيـ آليتيـ التي كانكا يدعكنيا، فما نليتيـ العذاب عنيـ إف ىك نزؿ بيـكاتكمكا عمى دفع آ

 .ّ، كىك مف التباب أم الخسراف كاليبلؾ"ىبلؾ كتخسير كتدمير أم: ،تتبيبزادكىـ غير 
 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 

كميما  تحصنكا،بينت اآليات سنة مف سنف اهلل في الطغاة كالظممة بأف مصيرىـ اليبلؾ ميما  (ُ
 تعالى:بعاقبة الظالميف بقكلو  لبلتعاظكلتنبينا اآلية عمى ىذه الحقيقة الساطعة  قكتيـ،بمغت 

 ٌإنَّ أْخَذُه أِليٌم َشِديد :ىكد(َُِ). 
الظمـ في الدكلة كالمرض في اإلنساف يعجؿ في مكتو، بعد أف يقضي المدة المقدرة لو كىك  (ِ

ىذه المدة يحيف أجؿ مكتو، فكذلؾ الظمـ في األمة كالدكلة يعجؿ في ىبلكيا،  كبانتياءمريض، 
مف خبلؿ مدة معينة يعمميا اهلل  كاضمحبللياثار مدمرة تؤدم إلى ىبلكيا، مما يحدثو فييا مف آ

ىي األجؿ المقدر لو، أم الذم قدره اهلل بمكجب سنتو العامة التي كضعيا آلجاؿ األمـ بناء 

                                                 
 (.ُّْ/ُمعجـ مقاييس المغة، البف فارس ) -ُ
 (.ُّْغريب القرآف، لمسجستاني )ص -ِ
 (.ِٖ/ُِانظر: تفسير المراغي، لمشيخ أحمد مصطفى المراغي ) -ّ
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عمى ما يككف فييا مف عكامؿ البقاء كالعدؿ أك مف عكامؿ اليبلؾ كالظمـ الذم يظير أثرىا كىك 
 .ُمحددة يعمميا اهلل ىبلكيا بعد مضي مدة

 أنواع الّظمم: وىو ثبلثة أنواع: (ّ
 َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظَّاِلُمونقاؿ تعالى:  تعالى:النكع األكؿ: ظمـ اإلنساف لربو: كذلؾ بكفره باهلل  -

كيككف بالشرؾ في عبادتو كذلؾ بصرؼ بعض عبادتو لغيره سبحانو كتعالى، ، }ِْٓ: البقرة{
 .}ُّ: لقماف{ الشٍّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ ِإنَّ -: -قاؿ 

ىماؿ الكاجبات، كتمكيث نفسو بآثار  - النكع الثاني: ظمـ اإلنساف نفسو: كذلؾ باتباع الشيكات كا 
َوَما َظَمَمُيُم الّمُو : -جؿ شأنو-أنكاع الذنكب كالجرائـ كالسيئات، مف معاصو هلل كرسكلو. قاؿ 

 .}ّّ:النحؿ{ َيْظِمُمونَ َسُيْم َولِكن َكاُنوْا َأنفُ 
النكع الثالث: ظمـ اإلنساف لغيره مف عباد اهلل كمخمكقاتو: كذلؾ بأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ،  -

كظمميـ بالضرب كالشتـ كالتعدم كاالستطالة عمى الضعفاء، كالظمـ يقع غالبان بالضعيؼ الذم ال 
 .ِيقدر عمى االنتصار

 .ّ"فإٌف اإلنساف في أٌكؿ ما ييـٌ بالٌظمـ فقد ظمـ نفسو"ككٌؿ ىذه الٌثبلثة في الحقيقة ظمـ لمٌنفس، 
 فثبلثة:"أنكاع الٌظممة أٌما  أنواع الّظممة: (ْ
 تعالى.األعظـ، كىك اٌلذم ال يدخؿ تحت شريعة الٌمو  الٌظالـ - أ
 الٌسمطاف.األكسط، كىك اٌلذم ال يمتـز حكـ  الٌظالـ - ب
األصغر، كىك اٌلذم يتعٌطؿ عف المكاسب كاألعماؿ، فيأخذ منافع الٌناس، كال يعطييـ الٌظالـ  - ت

 .ْ"منفعة
 لمظمم أضرار وعقوبات كثيرة في الدنيا واآلخرة منيا: (ٓ
}آؿ عمراف:  نيْ مِ الِ الظَّ  بُ حِ يُ  اَلْ  واهللُ محبة اهلل عف الظالميف كحمكؿ غضبو عمييـ:  انتفاء - أ

ٕٓ.} 
                                                 

 (.ُُِالسنف اإلليية ، عبدالكريـ زيداف )ص :انظر -ُ
 (.ُُِالسنف اإلليية ، عبدالكريـ زيداف )ص :انظر -ِ
 (.ُّٓالمفردات، لؤلصفياني )ص -ّ
 (.ُّٕ-ُّٔ/ِاغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف، ابف القيـ ) :انظر -ْ
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 .{ْٓ}الشكرل:  ميْ قِ مُ  ابٍ ذَ ي عَ فِ  نَ يْ مِ الِ الظَّ  نَّ إِ  أالْ عذاب الظالميف كشدة ألمو:  استمرار - ب
 {.ُْْ}األنعاـ:  نيْ مِ الِ الظَّ  مَ وْ ي القَ دِ يْ يَ  الْ  اهللَ  إنَّ ال يكفؽ ليداية اهلل تعالى:  الظالـ - ت
َوَلَقْد كاف سببان إلبادة الشعكب السابقة كىبلكيا كىي سنة باقية لمف نيج ىذا النيج:  الظمـ - ث

َوَما ُكنَّا ُمْيِمِكي اْلُقَرى ِإالَّ : كقاؿ تعالى {،ُّ}يكنس:  َأْىَمْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِمُكْم َلمَّا َظَمُموا
 {.ٗٓ}القصص:  َوَأْىُمَيا َظاِلُمونَ 

 {.ِٗ}الكيؼ:  ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلمظَّاِلِميَن َنارًا َأَحاَط ِبِيْم ُسرَاِدُقَياأىؿ الظمـ النار:  مصير - ج
 .}َِٕالبقرة: { َوَما ِلمظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ النصير عف الظالميف:  انتفاء - ح
اَل َيْنَفُع الظَّاِلِميَن  َيْومَ الظالـ متكعد بالمعنة التي ىي الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل تعالى:  أف - خ

 {.ِٓ}غافر:  َمْعِذَرُتُيْم َوَلُيُم المَّْعَنُة َوَلُيْم ُسوُء الدَّارِ 
 {.ُِ}األنعاـ:  ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح الظَّاِلُمونَ فبلح كنجاح الظالـ:  عدـ - د
 َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ َما ِلمظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم  لمظالـ يكـ القيامة مف يشفع لو أك ينصره: ليس - ذ

 .ُ{ُٖ}غافر: 
حكمت ) كيكـ حكمت األمة اإلسبلمية انتشر العدؿ كأزيؿ الظمـ حتى قيؿ لمفاركؽ عمر:      
، فالعدؿ رحمة، كالظمـ بكافة أنكاعو شر كببلء كساء سبيبلن، فالحذر الحذر (منت فنمتفأ فعدلت
 منو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كلبلسػػػػػتزادة عػػػػػف مضػػػػػار الظمػػػػػـ كعكاقبػػػػػو، ارجػػػػػع لكتػػػػػاب نضػػػػػرة النعػػػػػيـ فػػػػػي مكػػػػػاـر أخػػػػػبلؽ الرسػػػػػكؿ الكػػػػػريـ  -ُ
(َُ/ِْٗٔ.) 



  ٖٖ 
 

 المطمب الثالث
 اآلخرإثبات اإليمان باليوم 

 
ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة َذِلَك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك : تعالى قاؿ       
ُرُه ِإالَّ أِلََجٍل مَّ  ْشُيوٌد *َيْوٌم مَّ   .}َُْ-َُّ:ىكد{ ْعُدودٍ َوَما ُنَؤخٍّ

 تحقيق المقاصد واألىداف:
ف مف اإليماف باليكـ اآلخر، اإليماف كالجماعة اإليماف باليـك اآلخر، إف مف أصكؿ أىؿ السنة  (ُ كا 

-النبي بو  أخبربعبلمات الساعة الصغرل كالكبرل، كبكؿ ما أخبر بو القراف الكريـ ككذلؾ ما 
- مما يككف بعد المكت كفتنة القبر كعذابو كنعيمو إلى أف تقكـ القيامة الكبرل، فتعاد ،

كتدنك منيـ الشمس  غرال،كيقكـ الناس مف قبكرىـ لرب العالميف حفاة عراة  األركاح إلى األجساد،
 كيمجميـ العرؽ، كبكؿ ما يككف بعد ذلؾ مف الحساب كالميزاف.

اإليماف بأشراط الساعة  الرىيب منياىذا اليـك  أمكر تتضمفيدخؿ في تعريؼ اليكـ اآلخر عدة  (ِ
ما بعده مف فتنة القبر كعذابو كنعيمو كبالنفخ في كبالمكت ك " كأماراتيا التي تككف قبميا ال محالة،

الصكر كخركج الخبلئؽ مف القبكر كما في مكقؼ القيامة مف األىكاؿ كاألفزاع كتفاصيؿ 
كبالجنة  كغيرىا،كالشفاعة  كالحكض،كالصراط  المكازيف،ككضع  الصحؼ، المحشر، كنشر

-كبالنار كعذابيا الذم أشده حجبيـ عف ربيـ ، --كنعيميا الذم أعبله النظر إلى كجو اهلل 
-"ُ. 

الشيخ  قاؿ ؟االسـا أف اليـك اآلخر ىك يـك القيامة كلكف لماذا سمي بيذا إف مف المعمـك يقينن  (ّ
: قاؿ اإلماـ القرطبي، ِكسمي بذلؾ ألنو ال يكـ بعده" القيامة،ىك يكـ  اآلخر:"كاليكـ  :العثيميف

ك كثرت أسماؤه، كىذا جميع كبلـ العرب أال ترل أف السيؼ عظـ شأنو، تعددت صفاتو  ككؿ ما"
لما عظـ عندىـ مكضعو، ك تأكد نفعو لدييـ، كمكقعو جمعكا لو خمسمائة اسـ، كلو نظائر، 

                                                 
 (.ِٗكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة )ص أعبلـ السنة المنش -ُ
 (.ْْ/َُمجمكع فتاكل كمقاالت العبلمة ابف عثيميف ) -ِ
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فالقيامة لما عظـ أمرىا ك كثرت أىكاليا سماىا اهلل تعالى في كتابو بأسماء عديدة ك كصفيا 
 .ُبأكصاؼ كثيرة"

كالقرطبي  خمسيف اسمان " سماء كثيرةػ، فمنيـ مف أكصميا إلىاآلخر أ العمماء لميكـ كلقد عدَّ        
 ومن أشير ىذه األسماء:. ِكشرع في شرحيا"

"لما يقكـ فييا  كسمي بذلؾ مرة،كىك أشير األسماء كلقد كرد في القراف سبعيف   يوم القيامة: - أ
منيا قكلو  ،ّلرب العالميف" مف االمكر العظاـ التي بينتيا النصكص، كمف ذلؾ قياـ الناس

المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو  ى:تعال كقكلو، [َُٓ :الكيؼ] َفبَل ُنِقيُم َلُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا :ىتعال
 .[ٕٖ :النساء] َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِو َوَمْن َأْصَدُق ِمَن المَِّو َحِديثًا

اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ  ى:سميت بالساعة لعدة أسباب: إما لقربيا مثؿ قكلو تعال الساعة: - ب
كميما كانت بعيدة فيي قريبة فإف كؿ ما ىك آتو قريب، أم شيء سكؼ يأتي  [ُ:القمر] اْلَقَمرُ 

ذا كقيؿ: إنما سميت بالساعة؛ "ألنيا تأتي بغتة، أك في لحظة، أك في  فيك قريب. ساعة معينة كا 
 َوأنَّ السَّاَعَة آَلِتَيةٌ  ى:قال تعال .ْبالقيامة قد قامت، كالناس غير منتبييف لتمؾ األحداث"

ْفَح اْلَجِميلَ  َأي َيا النَّاُس اتَُّقوا  َيا :في مطمع سكرة الحج ىكقاؿ تعال ،[ٖٓ]الحجر: َفاْصَفِح الصَّ
  [.ُ: الحج] َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ 

يعني ىك ك  [،ٓ :الحج] ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعثَيا َأي َيا النَّاُس ِإْن   تعالى: قاؿ :البعثيوم  - ت
 القيامةالمكت يكـ  بعد-يحيييـ–يبعث الخمؽ أم   ف اهللبالبعث؛ أل ميالبعث. كسي نشرىـ ليكـ "

عادتيـ لما كانكا عميو يخرجيـ مف  .ٓ"قبكرىـ كا 
ألف الناس "يخرجكف مف قبكرىـ مسرعيف إلى المحشر قاصديف نحك  ؛مي بذلؾسي  :الخروج يوم - ث

ما إلى النار قاؿ ٔالداعي" ، كىـ يخرجكف إلى المحاسبة ثـ إلى إحدل الداريف إما إلى الجنة كا 
ْيَحَة ِباْلَحقٍّ ذِلَك َيْوُم اْلُخُروجِ  ى:تعال  [.ِْؽ :] َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ

                                                 
 (.َِْالتذكرة، لمقرطبي ) -ُ
 (.ْاليـك اآلخر، محمد الحمد )ص -ِ
 (.َِاليـك اآلخر، لعمر سميماف األشقر )ص -ّ
 (.ْْٕ/ ٓالتفسير الكسيط، د. محمد سيد طنطاكم ) -ْ

(، عػػػكف ِٖٖالػػػدكاني عمػػػى رسػػػالة ابػػػف أبػػػي زيػػػد القيركانػػػي، أحمػػػد بػػػف غنػػػيـ بػػػف سػػػالـ النفػػػراكم )ص  الفكاكػػػوٓ- 
 .)َُِٓ/ٗالمعبكد، لمعظيـ أبادم )

 (.ِّْ/ٕأضكاء البياف، لمشنقيطي ) ٔ-
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"أًلىنَّيىا تىٍقرىعي اٍلقيميكبى ًباٍلفىزىًع" ؛كسميت بذلؾ :القارعة - ج
ككذلؾ "ألنيا تقرع القمكب بأىكاليا، كالقرع  ،ُ

* *َما اْلَقارَِعةُ اْلَقارَِعةُ  ى:. قاؿ تعالِفي المغة نكع مف الضرب كىك إمساس جسـ لجسـ بعنؼ"
[ ْ]الحاقة: َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقارَِعةِ  َكذََّبتْ  تعالى: [. كقاؿّ-ُ]القارعة: اْلَقارَِعةُ َوَما َأْدرَاَك َما 

 ألنيا تقرع القمكب.
 َوَفِريٌق ِفي السَِّعيرِ َوُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع ال َرْيَب ِفيِو َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة  تعالى: قاؿ الجمع:يوم  - ح

كلذلؾ سمي  ؛ّأم كتنذر الناس مف يكـ القيامة "إذ ىك يـك يجمع اهلل فيو الخبلئؽ" [ٕ ل:الشكر ]
 بيـك الجمع.

إما في الجنة أك في النار؛ ألف الناس  ،ْالذم ال انتياء لو"سميت بذلؾ ألنو اليكـ " يوم الخمود: - خ
 ،[ّْ]ؽ: َسبلٍم َذِلَك َيْوُم اْلُخُمودِ اْدُخُموَىا بِ  ى:يصيركف في ذلؾ اليكـ إلى الخمكد، قاؿ تعال

قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ --عف أبي سعيد الخدرم ، ف--كؿ المصطفى ليس ىناؾ فناء كما يق
-- :( يؤتى بالموت كييئة كبش أممح فينادي مناد يا أىل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول

ىل تعرفون ىذا فيقولون نعم ىذا الموت وكميم قد رآه ثم ينادي يا أىل النار فيشرئبون 
وينظرون فيقول ىل تعرفون ىذا فيقولون نعم ىذا الموت وكميم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أىل 

َوَأْنِذْرُىْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ   :قرأ قولو تعالى ت ويا أىل النار خمود فبل موت ثمالجنة خمود فبل مو 
 .ٓ[ٜٖسورة مريم: ]  ُقِضَي اأْلَْمُر َوُىْم ِفي َغْفَمٍة َوُىْم اَل ُيْؤِمُنونَ 

سميت الكاقعة لتحقؽ كقكعيا، "إذ ال شؾ في كقكعيا، كأنيا ترفع أقكاما كتضع  الواقعة: - د
 رَاِفَعةٌ َخاِفَضٌة اِذَبٌة*َلْيَس ِلَوْقَعِتَيا كَ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة* ِإَذا- :-. يقكؿ اهلل ٔآخريف"
 .[ّ-ُ]الكاقعة:

                                                 

 (.َِْ/ٖتفسير البغكم ) ُ-
 (.ُٖٖ/َُاعراب القراف كبيانو ) ِ-
 (.ْٗٓ/ ْأيسر التفاسير ) ّ-
 (.َِٖ/ ٕالبحر المديد، ألحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة ) ْ-
 (.ّٗ/ ٔ(، )َّْٕ؛ )حكأنذرىـ يـك الحسرةصحيح البخارم، كتاب التفسير، باب قكلو  ٓ-
 (ُٓٗ/ُٕتفسير القرطبي ) ٔ-
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وِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيدِ  :تعالى قاؿ يوم الوعيد: - ذ لكقت الذم [ أم: ذلؾ اَِ]ؽ: َوُنِفَخ ِفي الص 
الكعيد: "ىك اإلخبار عف العقكبة، كىك الكقت الذم يككف فيو النفخ األخير في الصكر، كحقيقة 

 .ُ، كما كعد كؿ مؤمف بحسف الجزاء"فيو كؿ كافر بسكء المصير -تعالى-تكعد الٌمو 
 واآلخرة:من ثمرات اإليمان باليوم األخر في الدنيا  (ْ
أحد أركاف اإليماف الستة، كال يصح إيماف  ، فيكتعالىتحقيؽ أحد األركاف األساسية لئليماف باهلل  - أ

أن تؤمن ) :--جبريؿ الطكيؿ لما سألو عف اإليماف فقاؿ النبي  كاممة. لحديثعبد إال بيا 
 .ِباهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره(

فعف أبى مسعكد  يسيؿ عمينا بذؿ الغالي كالنفيس، كالدينار كالدرىـ في سبيؿ اهلل تعالى، - ب
لك ) :--ىذه في سبيؿ اهلل. فقاؿ رسكؿ اهلل  :فقاؿ ّاألنصارم قاؿ: جاء رجؿ بناقة مخطكمة

فكاف الصحابة يقدمكف األعماؿ كيجدكنيا أماـ  ،ْ(لقيامة سبعمائة ناقة كميا مخطومةبيا يوم ا
 [.ٔٔٔ]التوبة: َوَأْمَواَلُيْم ِبَأنَّ َلُيْم اْلَجنَّةَ ِإنَّ المََّو اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُيْم أعينيـ: 

شديد العقاب،  الغفكر ككذلؾىك الرحيـ، كىك  --ظيكر آثار أسماء اهلل كصفاتو؛ فإف اهلل  - ت
ا في باإليماف باليكـ اآلخر، كألف أثرىا يظير جمين  كثيقان  فكؿ ىذه األسماء كغيرىا متصمة اتصاالن 

 الناس، ككذلؾ يـك القيامة.  عمىالدنيا 
ـى قتمني، عف  - ث شفاء صدكر المظمكميف، يأتي المقتكؿ يجر القاتؿ، فيقكؿ: يا رب! انظر ىذا في

 ٘يجيء متعمقا بالقاتل تشخب) يقكؿ: --نبيكـ  قاؿ: سمعت -رضي اهلل عنيما-بف عباس ا
يأتي الذيف قد عذبكا في الدنيا مف المؤمنيف  ،ٔ(أوداجو دما فيقول أي رب سل ىذا فيم قتمني

                                                 

 (.ّْْ/ُّالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، د. محمد سيد طنطاكم ) ُ-
عف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف كعمـ  --يماف، باب سؤاؿ جبريؿ النبي متفؽ عميو: البخارم، كتاب اإل ِ-

(/  صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر َٓلو )ح --الساعة كبياف النبي 
 (.َُِكعبلمة الساعة )ح

تىًفػػرُّ منػػو(، جػػامع األصػػكؿ فػػي  مخطكمػػة: أم )ليػػا خطػػاـ تيقػػاد بػػو. كالرَّسىػػف لمدابػػة، فيػػتمٌكف صػػاحبيا منيػػا كال ّ-
 (.ِْٗ/ ٗأحاديث الرسكؿ، البف األثير )

 (.ُْ/ ٔ(، )ََٓٓصحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ الصدقة في سبيؿ اهلل كتضعيفيا )ح ْ-
 (.ُُُْأم: تسيؿ)النياية في غريب الحديث كاألثر ص ٓ-
 (، كصححو األلباني.ُْٗ/ ّ(، )ّْْٕسنف النسائي، كتاب المحاربة، باب تعظيـ الدـ )ح ٔ-
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َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن فينتقـ اهلل ليـ مف الكفرة الذيف عذبكىـ، كىذا اليكـ يقاـ فيو ميزاف العدؿ: 
  .[ْٕ]األنبياء: ِة َفبل ُتْظَمُم َنْفٌس َشْيئاً اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَيامَ 

ليكـ اآلخر ييكف عمى المسمـ الشدائد ميما كانت تمؾ با كالضراء فاإليمافاالعتداؿ في السراء  - ج
: من أذىبت حبيبتيو --)يقول اهلل قاؿ:  --أف النبي  --الشدائد، فعف أبي ىريرة 

 --كعف الصحابي الجميؿ، صييب الركمي  ،ُدون الجنة( فصبر واحتسب لم أرض لو ثواباً 
ألمر المؤمن إن أمره لو كمو خير وليس ذلك ألحد إال  )عجباً  :--قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

ن أصابتو ضراء صبر فكان خيرا لو( لممؤمن إن أصابتو سراء شكر فكان خيراً   .ِلو وا 
ف  - ح الرغبة في فعؿ الطاعات، كالحرص عمييا؛ رجاء لثكاب ذلؾ اليكـ، كال يقمؽ عمى األجر كا 

كاف العمؿ صغيران، فيك يعمـ أف ىناؾ رجبلن دخؿ الجنة بسبب جذع أزاحو مف الطريؽ كاف 
)بينما رجل يمشي بطريق قاؿ:  --أف رسكؿ اهلل  --يؤذم المسمميف، فعف أبي ىريرة 

، فالمؤمف ال يتياكف بأم عمؿ، ٖلطريق فأخذه فشكر اهلل لو فغفر لو(وجد غصن شوك عمى ا
)اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد :  --قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  --فعف عدم بف حاتـ 

، كعندما يعمـ اإلنساف أنو حتى شؽ التمرة يأخذ عمييا أجران؛ فإنو لف يتياكف ْفبكممة طيبة(
 قميمة. باألعماؿ الصالحة كلك كانت

تسمية المؤمف عما يفكتو في الدنيا بما يرجكه مف نعيـ اآلخرة كثكابيا، كشفاء صدكر المؤمنيف،  - خ
َب الْ َمى اأْلَرَاِئِك َيْنُظُروَن*عَ وا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن*َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمنُ  :ىقاؿ تعال ُكفَّاُر َما َىْل ُثوٍّ

 [.ّٔ-ّْ:]المطففيف َكاُنوا َيْفَعُمون

                                                 

ًر )ح ُ- اءى ًفي ذىىىاًب اٍلبىصى  (، كصححو األلباني.َِٓ/ْ(، )َُِْسنف الترمذم، كتاب الزىد، بىاب مىا جى
 (.ُٕٗ/ّ(، )ّّٖٗركاه مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب المؤمف أمره كمو خير )ح ِ-
 (.ُِْ/ْ(، )ُٖٓٗسنف الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب في إماطة األذل عف الطريؽ، )ح ّ-
(، ُُْٓمتفػػػػؽ عميػػػػو: البخػػػػارم، كتػػػػاب الزكػػػػاة، بػػػػاب اتقػػػػكا النػػػػار كلػػػػك بشػػػػؽ تمػػػػرة كالقميػػػػؿ مػػػػف الصػػػػدقة )ح ْ-
نيػا حجػاب مػف صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة أك كممة طيبػة كأ  (،َُٗ/ِ)

 (.ٖٔ/ّ(، )ِّٔٗالنار )ح
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نما يحاسب كؿ فرد بما  --، كاهلل ُأف الحساب فيو فردم كليس جماعي - د ال يحاسب بالقكائـ كا 
َنْفٍس ِبَما ُكل  وقولو:  ،[ُُُ]النحؿ: َيْوَم تَْأِتي ُكل  َنْفٍس ُتَجاِدُل َعْن َنْفِسَيا كسبت يداه: 
 كسبتو.مرتينة، مقيدة، محاطة بما  [ّٖ]المدثر: َكَسَبْت َرِىيَنةٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بعض الناس يقكؿ: )المػكت مػع الجماعػة رحمػة(، فيػذا خطػأ كبيػر، كيكػكف إمعػةن، كيػزيف لػو الشػيطاف اجتمػاع  ُ-
الناس عمى المعاصي، فيقكؿ: أنا كاحد مثؿ ىؤالء، فيعصي مثميـ ككأنو يظػف أف ىػؤالء النػاس سيشػفعكف لػو عنػد 

قىػػاؿى اهلل، كلكػػف نسػػي قكلػػو تعػػالى:  ـي اأٍلىٍسػػبىابي   كى تىقىطَّعىػػٍت ًبًيػػ  ًإٍذ تىبىػػرَّأى الَّػػًذيفى اتًُّبعيػػكا ًمػػفى الَّػػًذيفى اتَّبىعيػػكا كىرىأىكيا اٍلعىػػذىابى كى
ـي المَّوي أىعٍ  ا تىبىرَّأيكا ًمنَّا كىذىًلؾى ييًريًي ـٍ كىمى االًَّذيفى اتَّبىعيكا لىٍك أىفَّ لىنىا كىرَّةن فىنىتىبىرَّأى ًمٍنيي ػاًرًجيفى ًمػفى مى ـٍ ًبخى ػا ىيػ مى ـٍ كى مىػٍيًي سىرىاتو عى لىييـٍ حى

 [.ُٕٔ-ُٔٔ]البقرة: النَّارً 
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 المطمب الرابع
 وبيان مآل الناس فيو ٔحتمية البعث

 
َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي ِو َفِمْنُيْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد*َيْوَم َيْأِت اَل َتَكمَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإْذنِ  :تعالى قال       
َربََّك  َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َرب َك ِإنَّ َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييٌق*النَّاِر 

*َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َفعَّاٌل ِلَما ُيِريدُ 
 .}ٛٓٔ-٘ٓٔىود/{ َر َمْجُذوذٍ ب َك َعَطاًء َغيْ َشاَء رَ 

 :عاني المغويةأواًل: الم
ُ)  ٌَزِفيٌر َوَشِييق:  أكؿ نييؽ الحمار كشبيو. كالشييؽ مف آخره. فالزفير مف الصدر، كالشييؽ

 .ِمف الحمؽ
ِ)  ٍَمْجُذوذ: كقيؿ ما عميو جذة أم متقطع مف الثياب، كىي مف ّأم غير مقطكع عنيـ أبدا ،

 :ْجذِّا، إذا قطعتو، كما قاؿ النابغة جذذت الشيء أجٌذه قكليـ:
بىاًحبً " فَّاًح نىارى الحي يكًقٍدفى ًبالصُّ و            كى اعىؼى نىٍسجي تىجذُّ السَّميكًقيَّ الميضى

 "ٓ. 
 ثانيًا: الجوانب الببلغية:

إف تقديـ الزفير كىك دفع النفس إلى  :َزِفيٌر َوَشِييقٌ التقديـ كالتأخير في قكلو تعالى        
الخارج، عمى الشييؽ، الذم ىك أخذ النفس إلى داخؿ الجكؼ، كذلؾ عمى خبلؼ ما تتنفس 
الكائنات الحية، حيث تأخذ اليكاء شييقنا، ثـ تدفع بو إلى الخارج زفيرا، "كخص بالذكر مف 

نار لما في ذكر ىاتيف الحالتيف أحكاليـ في جينـ الزفير كالشييؽ تنفيران مف أسباب المصير إلى ال

                                                 

ػػمىوي كىٍحػػدىه كبىعىػػثى بػػو أىرسػػمو مػػع غيػػره كاٍبتىعىثىػػو أىيضػػان أىم: أىرسػػمو. لسػػاف  ُ- البعػػث فػػي المغػػة: بىعىثىػػوي يىٍبعىثيػػو بىٍعثػػان أىٍرسى
أصػػمو إثػػارة الشػػيء كتكجييػػو كيختمػػؼ بحسػػب اخػػتبلؼ مػػا  (. كالبعػػث اصػػطبلحان:َّٕ/ُالعػػرب، البػػف منظػػكر )

 (.ُّٔعمؽ بو فبعثت البعير أثرتو كسيرتو. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، لممناكم )ص
 (.ُِٓغريب القرآف، أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني )صانظر:  ِ-
(، تفسػير المنػار، محمػد ُّّ/ ِتفسير مقاتؿ بػف سػميماف، أبػك الحسػف مقاتػؿ بػف سػميماف بػف بشػير األزدم ) ّ-

 (.َٕ/ٖرشيد بف عمي رضا )
ػاًمًر ٍبػًف صى  ْ- ًكفىػادىةه، كىىيػكى ًمػٍف بىنًػي عى ػٍحبىةه كى ٍعًدمُّ الشَّاًعري اٍلمىٍشييكري أىبيك لىٍيمىػى، لىػوي صي ػعىةى، النَّاًبغىةي اٍلجى ٍبػًد ٍعصى فىعىػٍف عى

فيات ال .)تاريخ اإلسبلـ كىكى مىاتى ًبأىٍصبىيىافى : عىاشى النَّاًبغىةي ًمائىةى كىًعٍشًريفى سىنىةن، كى ٍفكىافى قىاؿى مشاىير كىاألعبلـ المًَّو ٍبًف صى
 (.ِٕٔ/ِالذىبي ج

 (ِْرجاؿ المعمقات العشر لمغبلييني )صٓ- 
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ك"في ىذا ما يكشؼ عف تمؾ الحاؿ السيئة التي ، ُمف التشكيو بيـ كذلؾ أخكؼ ليـ مف األلـ"
يعانييا ىؤالء الذيف شقكا، إنيـ ال يتنفسكف كما يتنفس الناس، فيأخذكف اليكاء شييقنا، كيتنفسكف 

نما ىميـ كمو ىك أف أنفاس الحياة منو، ثـ يمقكنو زفيران، بعد أف يأخذ الجس ـ حاجتو منو، كبل، كا 
يمقكا بيذا اليكاء الذم تغمي بو صدكرىـ، فيـ في زفير متصؿ متقطع، كأما الشييؽ فيك نار 
تمظى، ال يكاد أحدىـ يأخذ جرعة منو حتى يردىا زفيران، ثـ يعيدىا شييقان، كىكذا: يتنفسكف ناران، 

 .ِمف داخؿ صدكرىـ، كمف خارجيا عمى السكاء"
 المعنى اإلجمالي: :الثاث

، فبل ا، ال تممؾ نفس مف أمرىا شيئن ، كيعرض فيو الناس عمى ربيـليكـيكـ يأتي ىذا ا       
، كال المكقؼ ، الذم تخمد فيو األنفاس تنطؽ بكممة حتى يؤذف ليا مف اهلل سبحانو، كذلؾ ليكؿ

ك سعادة في إنساف مف شقاكة أتتكمـ األلسنة، كىـ بيف شقي كسعيد، "كذلؾ عائد إلى ما كتب لكؿ 
، شقي بما حمؿ عمى ظيره مف أكزار، كما ّ، كلما كسبكا مف خير كشر ثانيان"كتاب المقادير، أكالن 

َفَأمَّا  ،و مف عمؿ صالح يزكيو إيماف باهللقدـ بيف يديو مف سيئات، كسعيد بما جاء بو إلى رب
يـ ، ل، ففي النار مستقرىـ كمثكاىـكاالعتقاد الزائغأم "شقكا في الدنيا بالعمؿ الفاسد  الَِّذيَن َشُقوا

، كضيؽ الصدر بما حؿ بيـ فيـ يتنفسكف الصعداء تكاد فييا زفير كشييؽ مف شدة الكرب
 .ْ"اقيف بيا ما بقيت السمكات كاألرضصدكرىـ تخرج مف شدة الحزف كالبكاء خالديف فييا كب

الذيف كفقيـ اهلل "مف اإًليماف كالعمؿ الصالح كترؾ كىـ  َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا :كقكلو       
  َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َرب كَ ، ٓالشرؾ كالمعاصي"

كع إذ إرادة اهلل مطمقة ال تحد إال بمشيئتو العميا، "كعطاءه آلت لمف أطاعو كىذا العطاء غير مقط
 .ٔ"أبدان كىذا دليؿ خمكدىـ فييا أبدان 

 
 
 

                                                 
 (.ُّٔ/ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -ُ
 (.َُِ/ٔالتفسير القرآني لمقرآف ) -ِ
 (.ُُٗ/ ِأيسر التفاسير) -ّ
 (.ُْٕ/ِالدكتكر محمد محمكد حجازم ) التفسير الكاضح، -ْ
 (.ُُٗ/ ِأيسر التفاسير ) -ٓ
 (.َِٖٖ/ ٔتفسير ابف أبى حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ) -ٔ



  ٗٔ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف:: اً رابع
إف البعث كالنشكر بعد طكؿ المكث في القبكر أكؿ مشيد مف مشاىد ذلؾ اليكـ العظيـ، فيك  (ُ

التي تحدثت عنيا الكتب المنزلة  -بعد تكحيد اهلل كاإليماف بو-المسألة العظمى كالعقبة الكبرل 
 .--إلى خاتميـ محمد  --كالرسؿ المبعكثة لجميع األمـ، مف أكليـ نكحو 

، فيك باب ر مف اآليات، كأعطاه أىمية كبيرةف الكريـ إثبات البعث كتقريره في كثيلقد قدـ القرآ (ِ
أمريف عمى نار، كبراىيف المعاد كالبعث في القرآف مبنية إلى  جنة أكإلى  الحساب كالجزاء، إما

 اثنيف، كىما إثبات البعث كحتميتو، كاألمر الثاني رد الشبو كالحجج الباطمة. 
 :ُاألمر األول: براىين البعث في القرآن مبنية عمى ثبلثة أصول

اْلِعَظاَم َوِىَي  َمْن ُيْحيِ أحدىا: تقرير كماؿ عمـ الرب سبحانو، كما قاؿ في جكاب مف قاؿ:  -
َل َمرٍَّة َوُىَو ِبُكلٍّ َخْمٍق َعِميمٌ *َرِميمٌ   . [ ٕٗ- ٖٕيس:] ُقْل ُيْحِييَيا الَِّذي َأْنَشَأَىا َأوَّ

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَمى َأْن الثاني: تقرير كماؿ قدرتو، كقكلو تعالى :  -
ُق اْلَعِميمُ َيْخُمَق   . [ُٖيس:] ِمْثَمُيْم َبَمى َوُىَو اْلَخبلَّ

 َوَما َخَمْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما اَلِعِبينَ الثالث: كماؿ حكمتو، كقكلو تعالى:  -
 . [ّٖالدخاف: ]

 رد حجج المنكرين لممعاد: مر الثاني:األ
، كفند عمى إمكانية البعث، كرد حجج المنكريف لممعاددلة كالبراىيف قدـ القرآف العديد مف األ

 غرار السابؽ:عمى شبييـ التي تتمخص كما يقكؿ ابف القيـ في ثبلثة أشياء 
ز كال يحصؿ معو تمييز شخص عف أحدىا: اختبلط أجزائيـ بأجزاء األرض عمى كجو ال يتمي -

 . شخص
 . مؽ بذلؾالثاني: أف القدرة ال تتع -
بعد  أك إنما الحكمة اقتضت دكاـ ىذا النكع اإلنساني شيئان  ،فائدة فيو الثالث: أف ذلؾ أمر ال -

فأما أف يميت النكع اإلنساني كمو ثـ يحيو بعد  ،شيء ىكذا أبدا كمما مات جيؿ خمفو جيؿ آخر
 .ِذلؾ فبل حكمة في ذلؾ

 
                                                 

 (.ٕالفكائد، البف الجكزم )ص -ُ
 (.ٔالفكائد، البف الجكزم )صانظر:  -ِ
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 :الناس فيو مآل (ّ
ال ثالث ليما، فسطاط أىؿ السعادة:  ىذا اليكـ العظيـ ينقسـ الناس إلى فسطاطيف إف       

، كفسطاط أىؿ الشقاكة: كىـ أىؿ الكفر كالنفاؽ المكذبكف هلل --كىـ المصدقكف هلل كرسكلو 
كىذا ىك حاؿ  َيْوَم َيْأِت ال َتَكمَُّم َنْفٌس ِإال ِبِإْذِنِو َفِمْنُيْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ قاؿ تعالى:  --كرسكلو 
 .الناس فيو
َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر  أما جزاء أىؿ الفسطاطيف فيقكؿ اهلل فييما:   

* َربََّك َفعَّاٌل ِلَما ُيِريدُ  َوَشِييٌق * َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمِت السََّمَواُت َواأَلْرُض ِإال َما َشاَء َرب َك ِإنَّ 
ُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمِت السََّمَواُت َواأَلْرُض ِإال َما َشاَء َرب َك َعَطاًء َوَأمَّا الَِّذيَن ُسعِ 

 .َغْيَر َمْجُذوذٍ 
ف الحديث عف السعادة كالشقاء سيظؿ باقينا ما داـ في    فالناس بيف الشقاء كالسعادة، كا 

ف كؿ إنساف عمى ىذه البسيطة ليبحث عف السعادة جاىدنا، كيكٌد الكصكؿ  الدنيا حياة كأحياء، كا 
 إلييا كالحصكؿ عمييا، كلك كٌمفو ذلؾ كؿ ما يممؾ.

"إف السعادة كالشقاء في الدنيا كاآلخرة تتكقفاف عمى مدل التزاـ المسمـ كالمسمميف بمنيج       
ف إال مف أتى الٌمو كتربيتو كنظامو كأحكامو كأكامره كنكاىيو مراعاة ليـك ال ينفع فيو ماؿ كال بنك 

إن أحدًا منكم لن يدخل الجنة بعممو، قالوا: وال ): --.كمع ذلؾ قاؿ النبي ُاهلل بقمب سميـ"
  .ٕأنت يا رسول اهلل؟ قال: وال أنا إال أن يتغمدني اهلل برحمتو(

 من أىم أسباب السعادة: (ْ
الكريمة الراضية التقية إف السعادة ينبكع يتفجر مف القمب ال غيث ييطؿ مف السماء، كالنفس        

 الطاىرة مف أدراف الرذائؿ كأقذارىا سعيدة حيثما حمت، فمف أسبابيا:
َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن  :اإليماف باهلل، كالعمؿ الصالح: يقكؿ اهلل تعالى - أ

 أم فمنحيينو حياة سعيدة. [ٕٗالنحؿ: ] َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيٍَّبةً 
اإلخبلص كالمراقبة هلل تعالى، كىك أيسر األعماؿ عمى النفس كال تكمؼ اإلنساف شيئاى، فبل  - ب

يمزمؾ تعب أك بذؿ جيد بؿ قد تقكـ بو في كؿ كقت ككؿ حيف، ففييا انشراح الصدر، كزكاؿ 
 اليمكـ كالغمكـ.

                                                 
 (.َِٔ/ُٖمجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  مقاؿ بعنكاف : مرتكزات التربية اإلسبلمية) -ُ
 (.ُُِ/ٕ(، )ّٕٔٓصحيح البخارم، كتاب التعبير، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ )ح -ِ
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إف مف داكـ  [،ِٖالرعد: ] لمَِّو َتْطَمِئن  اْلُقُموبُ َأال ِبِذْكِر ااإلكثار مف ذكر اهلل كقراءة القرآف:  - ت
أما مف أعرض عف ذكر اهلل، فيك مف التعساء  ،مطمئف القمب عمى ذكر اهلل يعش سعيدان 

 .[ّٔ الزخرؼ:] َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيٍّْض َلُو َشْيَطانًا َفُيَو َلُو َقِرينٌ البؤساء 
المحافظة عمى الصبلة؛ ألنيا مف أعظـ أسباب السعادة كالطمأنينة كاليدكء كراحة الباؿ، كألنيا   - ث

في الصبلة، كقرة العيف فكؽ  --صمة بيف العبد كربو، كلذلؾ فقد جعمت قرت عيف النبي 
نما تقرُّ العيف بأعمى المحبكبات كىك اهلل  -المحبة، فإنو ليس كؿ محبكب تقرُّ بو العيف، كا 

كما يقرب إليو، كالصبلة مف أعظـ ما يقرب إلى اهلل تعالى، كمف أعظـ ما  -حانو كتعالىسب
  .ُ(قم يا ببلل، أقم فأرحنا بالصبلةيقكؿ لببلؿ: ) --يريح النفس كيسعدىا. ككاف النبي 

اإلحساف إلى الناس: كىذا أمر مجرب، كمشاىد، فإننا نجد الذم يحسف إلى الناس مف أسعد  - ج
 في األرض. أكثرىـ قبكالن الناس، كمف 

مصاحبة األخيار كالرفقة الصالحة: كال يستطيع أحد أف ينكر أثر القريف عمى قرينو، فيك  - ح
 :--مشيكد، كمجرب، ككاضح مف خبلؿ الكاقع، كمف خبلؿ التاريخ. كلذلؾ قاؿ الرسكؿ 

إنما مثل الجميس الصالح والجميس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن )
ما  ما أن تجد منو ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وا  ما أن تبتاع منو وا  يحذيك وا 

 .ِ(أن تجد ريحا خبيثة
إن ) :يقكؿ --تجنب الفتف، لحديث المقداد بف األسكد قاؿ كأيـ اهلل لقد سمعت رسكؿ اهلل  - خ

 .ّ(السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتمي فصبر
 من أىم أسباب الشقاء: (ٓ

إف السعيد مف كعظ بغيره، كالشقي مف صار مكعظةن لغيره، كهلل دره مف قاؿ ىذا المثؿ ما 
أصدقو، فإف اإلنساف إذا ما شقي في ىذه الحياة الدنيا كأعرض عف ذكر اهلل، فستككف الندامة 

 أسباب الشقاء ليتجنبو كالتي منيا:عمى عمى كؿ لحظات الحياة، فعميو أف يتعرؼ 

                                                 
(،  كاإلماـ أحمد بف حنبؿ في ّْٓ/ ْ(، )ْٖٖٗ)حركاه أبك داككد، كتاب األدب، باب في صبلة العتمة  -ُ

 (، كصححو األلباني.ُٕ/ ّٖ(، )َِّٖٖمسنده )ح
( ، صػحيح مسػمـ، كتػاب البػر كالصػمة َُُِصحيح البخارم، كتاب البيكع، باب في العطار كبيع المسػؾ )ح -ِ

 (.َٖٔٔكاألدب، باب استحباب مجالسة الصالحيف كمجانبة قرناء السكء )ح
 (. كقاؿ األلباني: صحيح.ِْٓٔاكد، كتاب الفتف، باب في النيى عف السعي في الفتنة )حسنف أبي د -ّ



  ٗٗ 
 

: "مف تعمؽ قمبو بشيءو غير اهلل -رحمو اهلل-يقكؿ اإلماـ ابف القيـ  --هلل تعمؽ القمب بغير ا - أ
غير اهلل عذب بو ثبلث مرات في ىذه الدار فيك  تبارؾ كتعالى عذب بو، فكؿ مف أحب شيئان 

يعذب بو قبؿ حصكلو حتى يحصؿ فإذا حصؿ عذب بو حاؿ حصكلو بالخكؼ مف سمبو كفكاتو 
ع المعارضات فإذا سمبو اشتد عذابو عميو فيذه ثبلثة أنكاع مف التنغيص كالتنكيد عميو، كأنكا

العذاب في ىذه الدار كأما في البرزخ فعذاب يقارنو ألـ الفراؽ الذم ال يرجي عكده كألـ فكات ما 
فاتو مف النعيـ العظيـ باشتغالو بضده كألـ الحجاب عف اهلل كألـ الحسرة التي تقطع األكباد فاليـ 

 .ُلحزف تعمؿ في نفكسيـ نظير ما تعمؿ اليكاـ كالديداف في أبدانيـ"كالغـ كالحسرة كا
 تضييع األكامر، كالتياكف فييا، في مقدمتيا التياكف بشأف الصبلة. - ب
ال تنزع الرحمة قاؿ: ) --أف النبي  --قسكة القمب، كجمكد العاطفة، لما ركاه أبك ىريرة  - ت

 .ِ(إال من شقي
أنيا لمف أعظـ أسباب الشقاء في الدنيا كاآلخرة. فعف أبي الذنكب كالمعاصي كاإلساءة لمخمؽ،  - ث

كّل أّمتي يدخمون الجنة إاّل من أبى، قالوا: ومن يأبى ) :قاؿ --أف رسكؿ اهلل  -- ىريرة
 .ّ(من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى :قال ؟يا رسول اهلل

إىماؿ الذكر كالدعاء كاالستغفار، فإف البعد عنيا ىك أحد أسباب العمى كالشقاء الذم نعاني منو  - ج
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة اآلف في كثير مف الشباب المسمـ، فاهلل تعالى يقكؿ: 

 [.ُِْ ]طو: َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
: --بف أبي كقاص، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل الجار السكء كغيرىما، لحديث سعد أة السكء، ك المر  - ح

 .ْ(أربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء)

                                                 

 (.ُٓالجكاب الكافي )ص ُ-
ػػًة النَّػػاًس ْْْٗسػػنف أبػػي داكد، كتػػاب األدب، بػػاب فػػي الرحمػػة )ح ِ-  ػػاءى ًفػػي رىٍحمى ػػا جى (، سػػنف الترمػػذم، بىػػاب مى
 ح(،كصححو األلباني.ُِّٗ)

/ ٗ(، )َِٖٕ)ح --تصػػػاـ بالكتػػاب كالسػػػنة، بػػاب االقتػػػداء بسػػنف رسػػػكؿ اهلل صػػحيح البخػػػارم، كتػػاب االع ّ-
ِٗ.) 
صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف، كتػػػاب النكػػػاح، بػػػاب ذكػػػر اإلخبػػػار عػػػف األشػػػياء التػػػي ىػػػي مػػػف سػػػعادة المػػػرء فػػػي الػػػدنيا  ْ-
 ( كصححو األلباني.ُّْ/ٗ(، )َِّْ)ح



  ََُ 
 

الديف الذم يمـز -كاإلسبلـ  ،ظمـ الناس بعضيـ بعضا؛ كالمجتمع المؤمف يسكده العدؿ كاإلحساف - خ
يضمف لمناس العدالة التامة، كيتمتع كؿ فرد تحت ظمو بالكرامة كاألمف -شرائعو  المؤمف بتطبيؽ

ال فرؽ في ذلؾ بيف عربي أك أعجمي، أبيض أك ممكف، صغير أك كبير، فقير أك غني، 
ِمْثَقاَل َذرٍَّة َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه* َوَمن َيْعَمْل : تعالى ؿاق ،كيضمف ليـ حقكقيـ جميعان 

 [.ٖ-ٕالزلزلة ] َشرًّا َيَرهُ 
أخيرا ال بد مف البحث عف السعادة كأسبابيا كالعمؿ بيا كالحرص عمى تطبيقيا، ككذلؾ 
البحث عف الشقاء كأسبابو لمحذر منو كاجتناب الكقكع فيو، الذم قد سبب ضياع نكر القمب كما 

عف أسباب السعادة كاشتغاؿ بأسباب الشقاكة "إف في ترؾ البحث  :بف القيـايقكؿ طبيب القمكب 
 .ُفاف ذلؾ إنما يكشفو لو النكر الذم في القمب"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُِٔالجكاب الكافي، البف القيـ )ص ُ
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 لثانيالفصل ا

 التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الرابع والعشرين
 نياية سورة ىود إلى( ٜٓٔ)اآلية من من سورة ىود 

 
 مباحث:ة ثبلث وفيو 
 .(ٖٔٔ-ٜٓٔالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات ): المبحث األول
 .(ٚٔٔ-ٗٔٔالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات ): المبحث الثاني

 .(ٖٕٔ-ٛٔٔ) المقاصد واألىداف لسورة ىود اآلياتالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 (ٖٔٔ-ٜٓٔاآليات ) المقاصد واألىداف لسورة ىود

 
 مطالب: ةوفيو أربع 
 مطمب األول: ذم التقميد.ال

 الجزاء األخروي ال مفر منو. المطمب الثاني:
 .ا وعمبًل وجوب االستقامة عممً  المطمب الثالث:

 لي الظالمين، والرضا بالكفر.المطمب الرابع: حرمة تو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  َُّ 
 

 المطمب األول
 ٔذم التقميد
 

ْن َقْبُل مَّا َيْعُبُد َىُؤاَلِء َما َيْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما َيْعُبُد آَباُؤُىْم مٍّ َفبَل َتُك ِفي ِمْرَيٍة مٍّ   :تعالى قاؿ       
نَّا َلُمَوف وُىْم َنِصيَبُيْم َغْيَر َمْنُقوٍص*َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َفاْخُتِمَف ِفيِو َوَلْواَل َكِمَمةٌ   َسَبَقتْ  َواِ 

نَُّيْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمِريبٍ   .}َُُ-َُٗ: ىكد{ ِمْن َربٍَّك َلُقِضَي َبْيَنُيْم َواِ 
 :عاني المغويةأواًل: الم

 ٍِمْرَية : ِمر كىك أخص مف الشؾ، كاالمتراء كالمماراة المحاجة فيما فيو مريةالمرية التردد في األ ،
الشؾ المتفرع عف محاجة كمجادلة بيف  بكسر الميـكالمرية  .ّاالٍمًتراءي في الشيء الشَّؾ فيوك 

 .ْالمتخاصميف
 الجوانب الببلغية:ثانيًا: 

المعنى: فبل تكف، إال أنو حذؼ النكف لكثرة االستعماؿ،  :ُك ِفي ِمْرَيةٍ َفبَل تَ قولو تعالى 
جـر ، فبل بؽ عند التمفظ بو إال مجرد الغنة، لـ يرؼ النكف إذا كقع عمى طرؼ الكبلـكألف ح
 .ٓأسقطكه

 ثالثًا: المعنى االجمالي:
كأحكاؿ السعداء  األشقياء،كأتبعو بأحكاؿ  األكثاف،لما شرح أقاصيص عبدة  اعمـ أنو تعالى       

، --فكاف لفظ الخطاب لمنبي ،ٔوالكفار مف قكم أحكاؿ -الصبلة كالسبلـ عميو-شرح لمرسكؿ 
لة نيي كلكف مف فصاحة القكؿ في بياف ضبل، كلـ يقع ألحد شؾ فيقع عنو كالمعنى لو كألمتو

                                                 

التقميد لغة: القاؼ كالبلـ كالداؿ أصبلًف صحيحاًف، يدؿُّ أحدىما عمى تعميؽ شيءو عمى شيء كليّْو بو،  ُ-
ر عمى حظو كنصيب. مقاييس المغة، البف فارس ) ا: فممتقميد عدة تعريفات، ُٓ/ٗكاآلخى (. أما التقميد اصطبلحن

الغير مف غير معرفة دليمو.  قكاطع األدلة في كأكثر ىذه التعريفات حكؿ تعريؼ االماـ المركزم: "ىك اتباع قكؿ 
(، أضكاء البياف لمشنقيطي َّْ/ ِاألصكؿ ألبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزل )

(ٕ /َّْ.) 
(، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، لمحمد ْٕٔالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد) ِ-

 ص(.ُٓٔمناكم)عبد الرؤكؼ ال
 (.ِْٔمختار الصحاح، لمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم )ص -ّ
 (.ُِِٔ/ُتفسير الكسيط لسيد طنطاكم) -ْ
 (.ُِِٔ/ُ(، تفسير الكسيط لسيد طنطاكم )ٓٓ/ٖمفاتيح الغيب، لئلماـ الرازم ) -ٓ
 (.ْٕٓ/َُ)المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي الحنبمي  -ٔ



  َُْ 
 

 المعنى:.  َما َيْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما َيْعُبُد َءاَباؤُىم مٍّن َقْبلُ   :ثـ قاؿ الكفرة إخراجو في ىذه العبارة
نما عبادتيـ تشبيا منيـ بآبائيـ ال عف  حجة،أنيـ مقمدكف ال برىاف عندىـ كال   كقكلو: بصيرة؛كا 

  نَّا كيظير  أعماليـ،العقكبة التي تقتضييا  كمعناه: كعيد، َلُمَوف وُىْم َنِصيَبُيْم َغْيَر َمنُقوصٍ َواِ 
 .ُ"مف كفر اآلخريف أف عمى األكليف كفبلن  منقوص غير قكلو:مف 
 :ىدافواأل صداالمقتحقيق : رابعاً 

اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َوُرْىَباَنُيْم  لقد ذـ اهلل تبارؾ كتعالى التقميد في غير مكضع مف كتابو فقاؿ: (ُ
ىذا في القرآف مف ذـ تقميد اآلباء كالرؤساء كثير  كمثؿ ،[ُّ]التكبة:  ْن ُدوِن المَّوِ َأْرَباًبا مٍّ 

إلى  كلكف العمماء قسمكا التقميد، ِ، "كقد احتج العمماء بيذه اآليات في إبطاؿ التقميد"ككثير جدان 
 .كعرفكه عدة تعريفات ،أقساـ

المنػزَّؿ  اتباعتباعيـ لآلباء، كعدكليـ عف عمى أف اهلل أنكر عمى المشركيف ا قد دلت ىذه اآلياتل (ِ
ا عف المنػزؿ، دعكة مف الشيطاف ليـ إلى  مف عند اهلل إذا أمركا بو، كأف تقميدىـ لآلباء، إعراضن

آبائيـ، مع إعراضيـ عف اليدل  عذاب النار، كأنكر عمى المترفيف في كؿ أمة اتباعيا لممؿ
عككفيـ عمى التماثيؿ كعبادتيـ  عمى -–الذم جاءكا بو، ككبخيـ عمى لساف إبراىيـ 

 لؤلصناـ؛ جرينا كراء آبائيـ، كسيرنا خمفيـ فيما كجدكىـ عميو.
ال يجكز : "بف تيميةا، فقاؿ خاصة في العقائد تبني حرمة التقميد عمىذىب كثير مف العمماء  (ّ

كال في السمعيات المتكاترة الظاىرة كالصمكات ككجكب  ،كالرسالة ،التقميد في معرفة اهلل ككحدانيتو
كىذا مطابؽ لما ذكره  ،الزكاة كصياـ شير رمضاف كحج البيت الستكاء الناس في طرؽ عمـ ذلؾ

ؿَّ لىوي" بتوألكىىيكى الى يىجيكزي التٍَّقًميدي ًفيًو : "كقاؿ محمد رشيد رضا .ّابف عقيؿ" بىٍؿ الى مىحى
، كقاؿ ْ

كاآلمدم أنو ال يجكز التقميد  ،كرجحو اإلماـ الرازم ،فالذم ذىب إليو األكثركف: "لكسيماـ األاإل
 .ٓفي األصكؿ بؿ يجب النظر"

                                                 
 (.ُْٗ/ّانظر: المحرر الكجيز، البف عطية ) -ُ
 (.َِِ/ِجامع بياف العمـ البف عبد البر ) -ِ
 (.ِْٓ/ِمجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ، البف تيمية ) -ّ
 (.ْٕ/ِتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ) -ْ
 (.ْٗ/ُِركح المعاني، لؤللكسي ) -ٓ



  َُٓ 
 

ا، سعة، كلقد تكسع العمماء في ذلؾ كثيرن  وأمر في -الفقو كالمذاىب الفقيية–إف التقميد في الفركع  (ْ
كىك رأم جميكر -جكاز التقميد في الفقو، عمى مر، أف جماىير العمماء كخبلصة األ
 تعمـ الفقو كأصكلو، قاؿ شيخ ، كالِخاصة لمعكاـ الذيف ال يحسنكف االستدالؿ -ُاألصكلييف

ؿ آ. كقاؿ الشيخ صالح ّ"فأما الفركع التي ليست متكاترة ظاىرة فيسكغ التقميد فييا" :سبلـاإل
ٍة كييقىمّْدي العالـ  أىمَّا التقميد": الشيخ في االستدالؿ فبل بأس بو؛ يعني أف يىٍعمىـى كجو الدليؿ مف الحيجَّ

في االقتناع بيذا الدليؿ يعني بكجو االستدالؿ، فيذا ال بأس بو ألفَّ المجتيد في فيـ الدليؿ ىذا 
 .ْ"قميؿ في األمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
عبلـ المِْٓ، ُْٓ/ ِركضة الناظر ) -ُ رشاد الفحكؿ )صَُِػ  ُٕٖ/  ْكقعيف )(، كا   (.ِٔٔ(، كا 
 (.ُِٔ-ُٗٓ/ُِلممزيد انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية ) -ِ
 (.ِْٓ/ِمجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ، البف تيمية ) -ّ
 (.ْٖٖشرح العقيدة الطحاكية لمشيخ صالح آؿ الشيخ )ص -ْ



  َُٔ 
 

 المطمب الثاني
 الجزاء األخروي ال مفر منو

 
نَّ ُكبلًّ َلمَّا َلُيَوفٍَّينَُّيْم َرب َك َأْعَماَلُيْم إِ : تعالى قاؿ         .}ُُُىكد/{ نَُّو ِبَما َيْعَمُموَن َخِبيرٌ َواِ 
 المعاني المغوية:أواًل: 
 َلُيَوفٍَّينَُّيم :قالو أبك العالية، نصيبيـ مف الرزؽ :أحدىا" :فييا ثبلثة أكجو مف المعاني ،

 .ُما كعدكا بو مف خير أك شر ، قالو ابف عباس :د، ثالثياالعذاب، قالو ابف زينصيبيـ مف 
ىك األفضؿ، ألنو يشمؿ كبلن مف الثكاب  --كما يراه الباحث أف قكؿ ابف عباس 

 لممؤمنيف، كالعقاب لمكافريف.
  :ثانيًا : القراءات القرآنية

نَّ  ِقرأ أبك جعفر كابف عامر كحمزة، كحفص عف عاصـ -1  مشددتيف. ُكبلًّ َلمَّا َلُيَوفٍَّينَُّيمْ َواِ 
نَّ ُكبلًّ قرأ أبك عمرك كالكسائي كخمؼ كيعقكب  -2  خفيفة . َلمَّا مشددة ك  َواِ 
نَّ ُكبلًّ َلمَّاقرأ ابف كثير كنافع   -3  خفيفتيف. َواِ 
نَّ ُكبلًّ  قرأ عاصـ في ركاية أبي بكر  -4  .ّ"مشددة الميـ َلمَّا خفيفة  َواِ 

أعماليـ، فإف ذلؾ محقؽ ليـ ال  --كبالجمع بيف القراءات السابقة كاهلل ليكفينيـ اهلل 
 سيمقكف جزاء أعماليـ ال يفمت منيـ أحد. استثناءمحالة، كما أف جميعيـ ببل 

 كمرة -إعماليا مع- المخففة )إف( باستخداـ مرة المعنى عف التعبير في األسمكب كاختبلؼ 
 بأنو سيحاسب تعالى اهلل مكعدة ناسب مثقمة، أك مخففة )لٌما( مع ككمتاىما المثقمة )إٌف( باستخداـ

 تخفيؼ ناسبو – كحقيرىا – النكف تشديد ناسبو – جميميا أعماليـ، جميع عمى المذككريف ىؤالء
 .كأعمـ أعمى تعالى كاهلل -ْ النكف

 
 

                                                 
 (.ُْٔ/ٖالدر المنثكر، لمسيكطي ) -ُ
النجكد، أبك بكر األسدم، الككفي، تكفي بالككفة سنة سبع، كقيؿ ثماف كعشريف كمائة )انظر: عاصـ بف أبي  -ِ

 (.ّْٗ-ّْٔ/ُطبقات القراء 
 (.ِِْ/ُالمبسكط في القراءات العشر، أحمد بف الحسيف بف ًمٍيراف النيسابكرٌل، أبك بكر ) -ّ
رسالة ماجستير لمباحثة: ىيفاء رضكاف، اشراؼ بتصرؼ يسير: تفسير القرآف الكريـ بالقراءات القرآنية العشر،  -ْ

 (.ٕٗالدكتكر الفاضؿ: رياض قاسـ، )ص



  َُٕ 
 

 الجوانب الببلغية:ًا : الثث
يغني عف جممة، فساعة تسمع أك تقرأ التنكيف، فاعمـ أنو « كبلن » جاء بالتنكيف في كممة  (ُ

 َفَمْواَل ِإَذا َبَمَغِت الحمقوم*َوَأنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنُظُرونَ  ، مثؿ قكؿ الحؽ سبحانوًعكىضه عف جممة
تكجز أف كبلن مف "ا في اآلية التي نحف بصدد خكاطرنا عني« كبلن » ك .}ْٖ-ّٖ:الكاقعة{

 .ُ"، سكؼ يمقى جزاءه ثكابان أك عقابان الكافر الطائع المؤمف، كالعاصي
 : ٕذكر في اآلية سبعة أنواع من التأكيدات (ِ
 كممة " إف " كىى لمتأكيد.  - أ
 كممة " كؿ " كىى أيضا لمتأكيد. - ب
 البلـ الداخمة عمى خبر " إف " كىى تفيد التأكيد.   - ت
 .حرؼ " ما " إذا جعمناه عمى قكؿ الفراء مكصكالن  - ث
ف جميعيـ كاهلل ليكفينيـتقدير الكالقسـ المضمر فإف  - ج  .بلـ : كا 
 .الثانية الداخمة عمى جكاب القسـ البلـ  - ح
 .قكلو " ليكفينو " يالنكف المؤكدة ف  - خ

فجميع ىذه األلفاظ السبعة الدالة عمى التككيد في ىذه الكممة الكاحدة تدؿ عمى أف أمر "
إنو بما  كالنشر ثـ أردفو بقكلو :الربكبية كالعبكدية ال يتـ إال بالبعث كالقيامة كأمر الحشر 

 .ّ"كىك مف أعظـ المؤكدات يعممون خبير
 :خبيرإنو بما يعممون  قولو تعالى  (ّ

كاهلل سبحانو بما يفعؿ العباد خبير، ىك سبحانو يعمـ أفعاؿ العبد قبؿ أف تقع، كلكنيا حيف 
صاحب العمـ « الخبير»تقع ال يمكف أف تينسىى أك تذىب أدراج الرياح؛ ألف مف يعمميا ىك 

ب عمى ، لكف الخبير ىك المدرَّ العاًلـ الذم قد يعمـ اإلجمالياتالدقيؽ، كالخبير يختمؼ عف 
 .صالتخص

الخبير ىك مف يعمـ مكاقع معان؛ ألف « المطيؼ كالخبير » كلذلؾ غالبان ما تأتي كممتا 
رؼ : أنؾ قد تعكمثاؿ ىذا، رؼ الكصكؿ إلى مكاقع تمؾ األشياء، كالمطيؼ ىك مف يعاألشياء

 ،فاذ إلى مكانو، ىذه المعرفة كىذه الخبرة ال تكفياف لمكصكؿ كالنمكاف اختباء رجؿ في جبؿ مثبلن 
                                                 

 (.ُّْ/ُتفسير الشعراكم ) -ُ
 (.ٔٔ/ِتفسير السراج المنير، محمد بف أحمد الشربيني ) -ِ
 (.ِِْٖ/ُتفسير الفخر الرازم ) -ّ



  َُٖ 
 

 .ُ، كىك الدقة كالمطؼإف ىذا يحتاج إلى ما ىك أكثر بؿ
 :اإلجماليثالثًا: المعنى 

يبيّْف الحؽ سبحانو ال تعتقدكا أف تأجيؿ العذاب ليـك القيامة يعني اإلفبلت مف العذاب، بؿ 
فأمر اهلل سبحانو آت ال "كؿ كاحد سيكفّْى جزاء عممو؛ بالثكاب لمف أطاع، كبالعقاب لمف عصا، 

كتكفية الجزاء إنما تككف عمى قدر األعماؿ، كفران أك إيمانان، صبلحان أك فسادان، كميعاد ذلؾ محالة 
 .ِىك يـك القيامة
  :واالىدافصد االمقرابعًا: تحقيق 

إف مف عجمت عقكبتو كمف أخرت كمف صدؽ الرسؿ كمف كذب فحاليـ سكاء في أنو تعالى  (ُ
لكعد كالكعيد فإف تكفية جزاء الطاعات كعد يكفييـ جزاء أعماليـ في اآلخرة، فجمعت اآلية ا

  ـ كتكفية جزاء المعاصي كعيد عظيـ.عظي
تككيد الكعد كالكعيد، فإنو لما كاف عالمان بجميع  ِإنَُّو ِبَما َيْعَمُموَن َخِبيرٌ كقكلو تعالى:  (ِ

المعمكمات كاف عالمان بمقادير الطاعات كالمعاصي فكاف عالمان بالقدر البلئؽ بكؿ عمؿ مف 
 .ّالجزاء، فحينئذ ال يضيع شيء مف الحقكؽ كاألجزية كذلؾ نياية البياف

نساف بعد الحساب ىي الحياة كقد أكضح اهلل تعالى في كتابو الكريـ أف الحياة التي تنتظر اإل (ّ
فبعد المكت ييسأؿ كؿ إنساف عف عممو أماـ اهلل، فالذيف قضكا  ،الحقيقية؛ فإما الجنة أك النار

قر يسعى إليو اإلنساف، أما الذيف تسسيخمدكف الجنة، كىي خير م --حياتيـ في طاعة اهلل 
كالكرب الضمير الحقيقي ىك لـ يفعمكا ذلؾ فسيخمدكف في جينـ حيث يذكقكف أشد أنكاع العذاب 

 الذم يستيقظ عند رؤية ممؾ المكت كعذاب جينـ إٌنيا حقيقة معركفة في القرآف.
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُُّْ/ُتفسير الشعراكم ) -ُ
 (.َّْٗ/ُالمرجع السابؽ ) -ِ
 (.َْٔ/ ُٖفخر الرازم )تفسير ال  -ّ



  َُٗ 
 

 المطمب الثالث
 وعمبلً  وجوب االستقامة عمماً 

 
 َبِصيرٌ َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما َتْعَمُموَن : تعالى قاؿ       

 .}ُُِ:ىكد{
 المعاني المغوية:أواًل: 

ُ)  َْفاْسَتِقم: ضد االعكجاج كاالنحراؼ فالشَّيء المستقيـ ىك المعتدؿ الذم ال " :االستقامة لغة
 .ُ"اعكجاج فيو، كىذا يأتي في الحسيات، تقكؿ: ىذا طريؽ مستقيـ ك ىذا طريؽ ميٍعكىجّّ 

 :كتعني أمر اهلل بيا نبيو كالمؤمنيف، كما في اآلية المتقدمة االستقامة في الشرع التيك      
لمذم  --كىي كصيَّة النبي  االلتزاـ بمنيج اهلل كرسكلو، كتجنب االنحراؼ كالميؿ عف الحؽ،

ْسبَلِم َقْواًل اَل َأسْ  قاؿ لو:  .ٕآَمْنُت ِبالمَِّو ثم اْسَتِقْم( :: ُقلْ َأُل َعْنُو َأَحًدا َبْعَدَك؟ َقالَ )ُقْل ِلي ِفي اإلِْ
ِ) َتْطَغْوا: " طغكت كطغيت طغكانا كطغيانا كأطغاه كذا حممو عمى الطغياف، كذلؾ تجاكز الحد

 .ّ"في العصياف
 :اإلجماليثانيًا: المعنى 

لما بيف أمر المختمفيف في التكحيد كالنبكة، كأطنب سبحانو في شرح الكعد كالكعيد أمر        
المستقيـ كىك المتكسط بيف االفراط  جاالستقامة كىي لزكـ المنيباالستقامة، ك  --رسكلو 

، كأف يداكمكا عمى ذلؾ، ْكالتفريط كىي كممة جامعة لكؿ ما يتعمؽ بالعمـ كالعمؿ كسائر األخبلؽ
 .ٓكال يطغكا بأف يتجاكزكا ما حده اهلل ليـ مف االستقامة

 :واألىداف صداالمق: تحقيق ثالثاً 
اْىِدَنا : وؾ يسأليا ربو في كؿ ركعة مف صبلتمطالب باالستقامة الدائمة، كلذل إف المؤمف (ُ

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ  فعؿ المأمكر،  كلما كاف مف طبيعة اإلنساف أنو قد يقصر في ،[ِالفاتحة: ] الصٍّ

                                                 
 (.ّٕالتعريفات، لمجرجاني )ص -ُ
 (.ٓٔ/ُ(، )ّٖصحيح مسمـ، كتاب االيماف، باب جامع أكصاؼ اإلسبلـ )ح -ِ
 (.َّْغريب القرآف، لؤلصفياني )ص -ّ
 (.ّٖٖ/ّتفسير األلكسي ) -ْ
 (.َّٗم )صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف السعدانظر:  -ٓ



  َُُ 
 

، إلى ما يعيده لطريؽ االستقامة ، أرشده الشرععف االستقامة ، كىذا خركجأك اجتناب المحظكر
 .َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ ى: كأمر ربنا باالستقامة ألنيا تسير بعكس طريؽ الطغياف، فقاؿ تعال

الغاية مف خمؽ اإلنس كالجف ، كبيا يحصؿ  في حقيقتيا تحقيؽ لمعبكدية التي ىياالستقامة  (ِ
  لممرء الفكز كالفبلح

َفاْسَتِقْم َكَما ، فقاؿ: بتحقيقيا، ككذلؾ كؿ مف كاف معو --أف اهلل تعالى قد أمر رسكلو  (ّ
]الشكرل:   َفِمَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ ، وقال: [ُُِ]ىكد:  ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعكَ 

- بؿ قد أمر اهلل تعالى بيا أيضان أنبياءه  فقاؿ في حؽ مكسى كأخيو ذلؾ بيا كغير ،[ُٓ
 [.ٖٗ]يكنس:   َدْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَماَقْد ُأِجيَبْت  :-السبلـ عمييما

 يقكؿ --لما جاءه سفياف بف عبد اهلل الثقفي  --كمما يدؿ عمى أىميتيا أف رسكؿ اهلل  (ْ
) قل آمنت باهلل ، : --، فقاؿ لو النبي ـ قكالن ال أسأؿ عنو أحدان غيرؾلو: قؿ لي في اإلسبل

 .ٔفاستقم (
كتزكيتيا صفات تفتح باب األمؿ لمذيف تكرَّطكا في اإلثـ؛ إصبلح النفس إفَّ االستقامة في  (ٓ

لتغيير حياتيـ إلى حياة أفضؿ، كتنفي عنيـ اليأس مف إصبلح أنفسيـ، كصفة اليأس ىذه إذا 
تىمىكَّنت مف نيفيكسيـ؛ جعمتيـ عنصر شرٍّ ال ييمكف إصبلحو

ِ. 
أثر ناتج عف اتباع ، كىذا الجزاء --استقامة المسمـ في ىذه الحياة لو جزاء مف اهلل  (ٔ

ُل َعَمْيِيُم اْلَمبَلِئَكُة َأالَّ إً   ، قاؿ تعالى:ّاالستقامة نَّ الَِّذيَن َقاُلوا َرب َنا المَُّو ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
-قاؿ الشيخ السعدم  ،[َّفصمت: ] َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

: اعترفكا كنطقكا، كرضكا بربكبية اهلل تعالى، كاستسممكا أم" :في تفسيره -رحمو اهلل تعالى
، كفي ، فميـ البشرل في الحياة الدنيا ا، كعمبلن ، ثـ استقامكا عمى الصراط المستقيـ عممن ألمره
 .ْ"اآلخرة

                                                 
 .ُِّسبؽ تخريجو ص -ُ
 (.َِٔركح الديف اإلسبلمي، عفيؼ عبد الفتاح طبارة  )صانظر:  -ِ
 (.ِٗٗ/ِٕ)العدد التربية اإلسبلمية كأثرىا في تحصيف الشباباالستقامة في مجمة البحكث اإلسبلمية، بحث  -ّ

 (.ْٖ/ٕتيسير الكريـ الرحمف )ْ- 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=10892&PageNo=1&BookID=2


  ُُُ 
 

َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطَِّريَقِة   :الرزؽ الكاسع، قاؿ اهلل تعالىاالستقامة تمكف االنساف مف  (ٕ
إف الشأف لك استقاـ الجف كاإلنس، أك "قاؿ البيضاكم:  [،ُٔالجف: ] أَلَْسَقْيَناُىْم َماًء َغَدًقا

بالذكر؛ ألنو أصؿ  كتخصيص الماء الغدؽ، كىك الكثير كبلىما لكسعنا عمييـ في الرزؽ،
 .ُ"كالسعة، ككثرة كجكده بيف العرب المعاش

 :ة مف الخكؼ كالحزف، ك دخكؿ الجنة: قاؿ اهلل تعالىاألمف يكـ القياماالستقامة  تؤدم إلى  (ٖ
 ُاْلَجنَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َرب َنا المَُّو ثُمَّ اْسَتَقاُموا َفبَل َخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنوَن*ُأوَلِئَك َأْصَحاب  

إف الذيف قالكا : "قاؿ ابف جرير .[ُْ-ُّاألحقاؼ: ] َخاِلِديَن ِفيَيا َجزَاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
، كلـ يخالفكا مى تصديقيـ بذلؾ فمـ يخمطكه بشرؾع -ثـ استقامكا-الذم ال إلو غيره  -ربنا اهلل 

عمى ما  -ال ىـ يحزنكف-القيامة كأىكالو  مف فزع يكـ -فبل خكؼ عمييـ- في أمره كنييو اهلل
أخبر عف حسف حاؿ المسمميف،  --إف اهلل : "ف عطية كقاؿ اب .ِ"خمفكا كراءىـ بعد مماتيـ

 .ّ"ماؿ الصالحة، كاألعكرفع عنيـ الخكؼ كالحزف؛ ألنيـ استقامكا بالطاعات
التخمي عنيا أماـ أم  عدـتكجو الفرد نحك تبني معايير كقيـ ثابتة كمبادئ كاضحة، ك االستقامة  (ٗ

 .مغريات
 ك البراء مما سكاه. --تعزز مفيـك الكالء لديف اهلل االستقامة   (َُ
ػف االستقامة ال تتحقؽ عند الفرد إال بدافع داخمي تعزز التربية الذاتية لدل المسمـ، أل االستقامة  (ُُ
 .ْابع مف خشيتو لربون

 
 
 
 

                                                 

 (.ّٓٓ/ِتفسير البيضاكم ) ُ-
 (.ُْ/ ٕتفسير الطبرم ) ِ-
 (.ٔٗ \ ٓالمحرر الكجيز ) ّ-
الدكتكر:  ألبعاد التربكية لمفيـك االستقامة، رسالة ماجستير، إعداد الباحثة: سيير ككلؾ، اشراؼانظر: ا ْ-

 (.ُُْمحمكد أبك دؼ )ص
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 المطمب الرابع
 بالكفرحرمة تولي الظالمين، والرضا 

 
َواَل َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَمُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِمْن َأْوِلَياَء   :تعالى قاؿ       

 .}ُُّ:ىكد{ ُثمَّ اَل ُتْنَصُروَن 
 المعاني المغوية:أواًل: 

  َواَل َتْرَكُنوا  :"يركىفي ريككنان إذا ماؿ إلى الشيء كاطمأفَّ  قرأه القٌراء بفتح الكاؼ مف رًكف
كالرككف ىك السككف إلى الشيء كالميؿ إليو "، ِ"أم ال تطمئنكا إلييـ كال تسكنكا إلى قكليـ"، ُ"إليو

 .ّ"النفكر عنو بالمحبة كنقيضو 
 : ثانيًا: المعنى االجمالي

 :أم" َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَمُمواَوال نٌبو اهلل تعالى إلى خطر الميؿ مع الظالميف، فقاؿ:        
كال تميمكا مع الظالميف بمكدة أك مداىنة أك رضا بأعماليـ، أك استعانة بيـ، أك اعتماد عمييـ، 
فتصيبكـ النار برككنكـ إلييـ، فذلؾ ظمـ، كليس لكـ مف غير اهلل أنصار أبدا ينفعكنكـ، كيمنعكف 

ؿ الظمـ، ألف اهلل سبحانو ال يحب الظمـ ألحد، كال ينصر العذاب عنكـ، ثـ ال ينصركـ اهلل في حا
َوما  اكقاؿ أيضن  ،}َِٕالبقرة: { َوما ِلمظَّاِلِميَن ِمْن َأْنصارٍ : ، كما قاؿ تعالىْ"الظالميف

 .}ُٕالحج: {  ِلمظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيرٍ 
 :واألىداف صداالمق: تحقيق ثالثاً 

 .الجمع بيف رضا اهلل، كرضا الكفار معان  إف مف السذاجة، أف يظف شخص أنو يمكف (ُ
إف ىناؾ فئة مف الناس تحاكؿ كسر حاجز التضاد بيف اإليماف كالكفر، فتدعك تارة إلى الجمع  (ِ

بيف الحؽ كالباطؿ باسـ التسامح، كحسف المعاممة كتارة تحرؼ بعض النصكص كي تكافؽ ىكل 
 مستنقع الكفر العميؽ.في نفسيا، كلكي تمزج المسمميف مع غيرىـ حتى يذكبكا في 

                                                 

 (.ِّٔ( ، تيذيب المغة لؤلزىرم )صَِّالمفردات في غريب القرآف لؤلصفياني )ص ُ-
 (.ِّٗالتبياف في تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم )ص -ِ
 (.ٕٓ/ُٖمفاتيح الغيب لمفخر الرازم  ) -ّ
 (.َُٕٗ/ِ)التفسير الكسيط لمزحيمي  -ْ
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حذر اهلل المؤمنيف مف المكاالة كالمناصرة لؤلعداء، كأف التعاكف مع أعداء اإلسبلـ بما فيو ضرر  (ّ
 .ُعمى اإلسبلـ كالمسمميف خيانة هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ

 ثبلثة أقسام:" أف الناس انقسمكا في ىذا الزماف في تعامميـ مع الكفار إلى  (ْ
  القسـ األكؿ: قسـ ناصر لديف اهلل مجاىد في سبيؿ اهلل مكاؿ ألكليائو، معاد ألعدائو، كىـ

 عند اهلل. القميمكف عددا األعظمكف أجران 
 .القسـ الثاني: قسـ خاذؿ ألىؿ اإلسبلـ، تارؾ لمعكنتيـ معتزؿ عف الكفار 
  :كمناصرتيـ بالقكؿ كالفعؿ قسـ خارج عف اإلسبلـ بمظاىرة الكفار كمكاالتيـ "القسـ الثالث

 .ِ"كاالعتقاد، كمعاداة أىؿ الحؽ كمحاربتيـ
كمف ىذا نستنتج أف الرككف إلى الكفار كمكاالتيـ مف أعظـ الذنكب المكجبة لدخكؿ النار"   

فإف اقترف بذلؾ حب زكاؿ التكحيد كأىمو، كاستيبلء أىؿ الشرؾ عمييـ، فإف ىذا مف أعظـ الكفر 
 .ّكأشد أنكاعو"

سمـ مأمكر بإظيار العداكة ألعداء اهلل كرسكلو كالمؤمنيف كىذا األمر ال يتحقؽ إال بخمسة إف الم (ٓ
 أسباب رئيسة:

  :السبب األكؿ: "ىك ترؾ اتباع أىكاء الكفار أك تحقيؽ رغباتيـ في معصية اهلل قاؿ تعالى َوَلْن
 [.َُِ]البقرة:  مْ َتْرَضى َعْنَك اْلَيُيوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِممََّتيُ 

  السبب الثاني: ىك معصية الكفار فيما أمركا بو فإف اهلل تعالى نيى عف طاعة الكافريف، كأخبر
 .أف المسمميف إف أطاعكىـ ارتدكا عف اإليماف

 إلى الكفار أك الظالميف، أك اتخاذىـ أمناء أك مستشاريف فإف ترؾ  ْالسبب الثالث: عدـ الرككف
فإف اهلل قد كعد بمسيس النار في اآلخرة كعدـ ، --ذلؾ دليؿ عمى معاداتيـ كما أمر اهلل 

َوال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَمُموا النصرة في الدنيا لمف ركف إلى الكفار أك تكالىـ قاؿ تعالى: 
 [.ُُّ]ىكد:  النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهلِل ِمْن َأْوِلَياَء ُثمَّ ال تُْنَصُرونَ  َفَتَمسَُّكمُ 

                                                 
 (.ُْ-َْ/ُالمكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية ) -ُ
 (.ّٕ/ُالمكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية ) -ِ
 (.ّٗ/ُالمكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية ) -ّ
مػػى مراتػػب قػػاؿ الشػػيخ الشػػعراكم فػػي تفسػػيره "كأدنػػى مراتػػب الركػػكف إلػػى الظػػالـ أال تمنعػػو مػػف ظمػػـ غيػػره ، كأع -ْ

 (.ُّْٓ/ُالرككف إلى الظالـ أف تزيف لو ىذا الظمـ؛ كأف تزيف لمناس ىذا الظمـ" )
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  ،السبب الرابع: مف أسباب تحقيؽ المعاداة في اهلل ترؾ مكاداة الكفار كالبشاشة في كجكدىـ
سكلو كالمبالغة في استقباليـ كفي إكراميـ لغير نية الدعكة إلى اهلل، فالكافر عدك اهلل كر 

ال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباهلِل َواْلَيْوِم كالمؤمنيف كالمحارب منيـ أشد عداكة مف غيره قاؿ تعالى: 
 َتُيمْ اآلِخِر ُيَواد وَن َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا آَباَءُىْم َأْو َأْبَناَءُىْم َأْو ِإْخَواَنُيْم َأْو َعِشيرَ 

 [.ِِ]المجادلة: 
  السبب الخامس: مف أسباب تحقيؽ المعاداة في اهلل مراغمة الكفار في ترؾ التشبو بيـ في

َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا أقكاليـ كأفعاليـ، قاؿ تعالى: 
 [.َُْ]البقرة:  َوِلْمَكاِفِريَن َعَذاٌب أَِليمٌ 

د عما يجب أف يككف عميو، كلكف لؤلسؼ الشديد إف كاقع المسمميف اليكـ بعيد كؿ البع"      
األسباب الخمسة معدكمة تماما عمى مستكل الحككمات القائمة في الببلد اإلسبلمية، فكؿ ىذه 

فمعظـ الدكؿ اإلسبلمية تتبع ىكل الكفار، كتطيعيـ في معصية اهلل، كتتخذىـ بطانة مف دكف 
ير ليـ المكدة كاإلكراـ قكال كفعبل، كتبالغ في إكراميـ بغير نية دعكة إلى المؤمنيف كتظ

 .ُ"اإلسبلـ
إف ركني الكالء كالبراء ىما: الحب كالنصرة في الكالء، كالبغض كالعداكة في البراء، فنحف نعني  (ٔ

أىمو كتمنّْي بالنصرة كبالعداكة ىنا النصرة القمبٌيةى كالعداكةى القمبٌية، أم تمنّْي انتصار اإلسبلـ ك 
اندحار الكفر كأىمو. أٌما النصرة العممية كالعداكة العممٌية فيما ثمرةه لذلؾ المعتقد، البد مف 

 :مضار التولي"فمف ، ظيكرىا عمى الجكارح
 كيرضي الٌشيطاف.  -- يسخط الٌربٌ  - أ
 كىذا دليؿ عمى ضعؼ اإليماف . - ب
 ارتكب جريمة عظمى في حٌؽ المجتمع، كأصبح منبكذا. - ت
 .ِ"نفسو منتقص يرل نفسو ذليبل دكف غيره في الٌرجكلة كىك في - ث

 
 

                                                 
 (.ِٗٗ/ ُانظر المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية ) -ُ
 (.ُّْٗ/ ٗنضرة النعيـ ) -ِ
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 المبحث الثاني

 (ٚٔٔ-ٗٔٔالمقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات )
 

 وفيو ثبلث مطالب: 
 .المطمب األول: الحسنات يذىبن السيئات

 وجوب الصبر واإلحسان.المطمب الثاني: 
 : سنة اهلل في ىبلك األمم.المطمب الثالث
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 المطمب األول
 الحسنات يذىبن السيئات

 
بَلَة َطَرَفِي النََّياِر َوُزَلًفا ِمَن المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن السَّيٍَّئاِت َذِلَك  :تعالى قاؿ      َوَأِقِم الصَّ

 .}ُُْ: ىكد{ ِذْكَرى ِلمذَّاِكِرينَ 
 المعاني المغوية:أواًل: 
 َوُزَلًفا:  يقاؿ مف  ،"الزاء كالبلـ كالفاء يدؿُّ عمى اندفاعو كتقدـو في قرب إلى شيء :بف فارساقاؿ

: تقدَّـ. كسمّْيىت ميٍزدىًلفىة بمكة، القتراًب الناس إلى ًمنىىن بعد اإلفاضة مف  ذلؾ ازدىلىؼ الرجؿي
:  ،عىرىفات نَّ كيقاؿ لفيبلفو عند فبلفو زيلفىى، أم قٍربى. قاؿ اهلل جؿَّ كعزَّ  َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلَفىَواِ 
، كىي تعني "ساعات مف الميؿ ُ"[، كقيؿ ىي الطائفة مف أكؿ الميؿ، قميمة كانت أك كثيرةِٓ]ص:

 . ِكىي ساعاتو القريبة مف آخر النيار، مف أزلفو إذا قربو كأدنيتو"
 الببلغية: الجوانب ثانيًا:

مسكقة مساؽ التعميؿ لؤلمر بإقامة الصمكات،  جممة :ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن السَّيٍَّئاتِ قكلو تعالى 
 كتأكيد الجممة بحرؼ }إف{ لبلىتماـ كتحقيؽ الخبر.

ك}إف{ فيو مفيدة معنى التعميؿ كالتفريع، كىذا التعميؿ مؤذف بأف اهلل جعؿ الحسنات يذىبف 
السيئات، كالتعميؿ مشعر بعمكـ أصحاب الحسنات ألف الشأف أف تككف العمة أعـ مف المعمكؿ 

ذىاب السيئات يشمؿ إذىاب كقكعيا بأف "، عريؼ الجمع بالبلـ مف العمكـمع ما يقتضيو ت كا 
إن الصبلة تنيى عن اؽ النفس إلى ترؾ السيئات سيبل كىينا كقكلو تعالى: يصير انسي

 .ّ"كيككف ىذا مف خصائص الحسنات كميا[ ْٓ]العنكبكت:  الفحشاء والمنكر
 ا: سبب النزول:لثً ثا

 --أن رجبل أصاب من امرأة قبمة فأتى النبي ) أخرج االماـ البخارم عف ابف مسعكد 
بَلَة َطَرَفِي النََّياِر َوُزَلًفا ِمَن المَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن - -فأخبره فأنزل اهلل  َوَأِقِم الصَّ

 .ْ(لجميع أمتي كميم :قال ؟ىذا يَ أَلِ  يا رسول اهلل :فقال الرجل، السَّيٍَّئاتِ 
                                                 

 (.َُْ/ِّتاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم ) -ُ
 (.ُِْ/ِالكشاؼ، لمزمخشرم ) -ِ
 (.َُٖ/ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) :انظر -ّ
 (، أسباب النزكؿ لمكاحدمُٔٗ/ُ(، )ْٕٖٔصحيح البخارم، كتاب التفسير، باب الصبلة كفارة )ح -ْ

 (.ُْٗ)ص
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 :اإلجماليالمعنى  :رابعاً 
 كالييئات، غدكة كعشية الشركط مستكفية األركاف تامة مقكمة كاممة الصبلة البد مف أداء      

  َِوُزَلًفا مٍَّن الَّْيل  : كساعات مف الميؿ جمع زلفة كىي ساعاتو القريبة مف آخر " ،[ُُْ]ىكد
النيار مف أزلفو إذا قربو كصبلة الغدكة الفجر كصبلة العشية الظير كالعصر ألف ما بعد الزكاؿ 

، عف أمير ِ"الخيرات يكفر الذنكب السالفةإف فعؿ "، ُ"عشي كصبلة الزلؼ المغرب كالعشاء
كء رسكؿ اهلل المؤمنيف عثماف بف عفاف  ، ثـ قاؿ: ىكذا رأيتي --: أنو تكضأ ليـ ككضي

َأ َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا ُثمَّ َصمَّى َرْكَعَتْيِن اَل ُيَحدٍُّث َنْفَسُو ِفيِيَما  :رسكؿ اهلل يتكضأ، كقاؿ )َمْن َتَوضَّ
 .ّ(َقدََّم ِمْن َذْنِبوِ ُغِفَر َلُو َما تَ 

 تحقيق المقاصد واألىداف:خامسًا: 
اختمؼ العمماء في معنى السيئات كالحسنات، "فقاؿ بعضيـ: الحسنة ىي ما جعؿ اهلل سبحانو  (ُ

عمى عمميا ثكابان، كالسيئة ىي ما جعؿ اهلل عمى عمميا عقابان كأكؿ الحسنات في اإليماف أف 
   .ْحسنة أذىبت الكفر؛ ألف الحسنات يذىبف السيئات"تشيد أف ال إلو إال اهلل، كىذه 

إف الدكاء مف الذنكب كالخطايا، كالحؿ مف السيئات كالذنكب يكمف في عدة أمكر، مف أدرؾ  (ِ
كاحدا منيا، أنجاه اهلل، كرحمو كغفر لو، كمف لـ يدركو كاحد منيا، فقد خسر الدنيا كاآلخرة، 

بف تيمية عشرا منيا، كسماىا الكفارات العشر، ابلـ شيخ اإلس كتفمت عمى حدكد اهلل، كلقد عدَّ 
أك المكفرات العشر لمذنكب كالخطايا، فيجب عمى المسمـ أف يعتني بيا، كأف يبادر بيا، كأف 

 يحققيا، كأف يحاكؿ أف يتشبث بكاحدة منيا حتى ينقذه اهلل، كمنيا:
الستصغار يكجب المسارعة إلى التكبة مف الذنكب، كعدـ استصغارىا أك استعظاميا، فا - أ

َوُتوُبوا ِإَلى المَِّو َجِميعًا َأي َيا : -جؿ كعبل-التفريط، كاالستعظاـ يكجب القنكط. قاؿ اهلل 
َوالَِّذيَن ِإَذا  : كقد كصؼ اهلل تعالى المؤمنيف بقكلو، [ُّ ]النكر: اْلُمْؤِمُنوَن َلَعمَّكْم ُتْفِمُحون
 [.ُّٓ]آؿ عمراف:   َأْنُفَسُيْم َذَكُروا المََّو َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيمْ َفَعُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا 

                                                 

 (. ٔٓ/ُِ(،  كتاب التفسير الكاضح )ُٕٓ/ِبتصرؼ يسير: تفسير النسفي ) ُ-
 (.َُٖ/ِانظر: تفسير ابف كثير ) ِ-
(،  صحيح مسمـ، كتاب ّْ/ُ(، )ُٗٓصحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب الكضكء ثبلثا ثبلثا )ح ّ-

 (.ُُْ/ُ(، )َٔٓالطيارة، باب صفة الكضكء ككمالو )ح
 (.ُّْٕ/ ُتفسير الشعراكم ) ْ-
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الحرص عمى إقامة الفرائض في أكقاتيا تحت أم ظرؼ، كعدـ التياكف فييا. كالصمكات  - ب
َوَأِقِم الخمس في المسجد جماعة خاصة الفجر، كالحرص عمى الخشكع فييا، قاؿ تعالى: 

بلَة َطَرَفِي  أنو سمع رسكؿ اهلل  -- عف أبي ىريرة ،[ُُْ]ىكد: النََّياِر َوُزَلفًا ِمَن المَّْيلِ الصَّ
-- أرأيتم لو أن نيرا بباب أحدكم يغتسل فيو كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من ) :يقكؿ

 .ُ(درنو قالوا ال يبقي من درنو شيئا قال فذلك مثل الصموات الخمس يمحو اهلل بو الخطايا
فمن حج ولم يرفث ولم يفسق الصياـ الكاجب، كبر الكالديف، كصمة األرحاـ كالحج )ككذلؾ 

 ؛ ألف الحاج قد قاـ بأعماؿ عظيمة كغير ذلؾ مف الكاجبات.ِ(رجع من ذنوبو كيوم ولدتو أمو
 .ّاالستغفار؛ فإف اهلل تعالى قد يغفر لمعبد إجابة لدعائو - ت
 األعماؿ الصالحة المكفرة؛ كىي عمى قسميف: - ث
كفارات مقدرة: مثؿ كفارة اليميف كالظيار كالقتؿ الخطأ كالمجامع في نيار رمضاف كالمرتكب  -

 لبعض محظكرات الحج، أك التارؾ لبعض كاجباتو، كغيرىا.
فتنة الرجل في أىمو ) :يقكؿ --ككفارات مطمقة؛ كما قاؿ حذيفة لعمر سمعت رسكؿ اهلل  -

 .ْ(واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ومالو وولده يكفرىا الصبلة والصيام والصدقة،
فإف ... ر فإنيا ال تغفر،: "معناه أف الذنكب كميا تغفر إال الكبائ-رحمو اهلل-قاؿ النككم         

ف كاف محتمبل فسياؽ الحديث يأباه" ، كاشترط ٓكانت ال يغفر شيء مف الصغائر، فإف ىذا كا 
أف ىذه الصمكات تكفر الذنكب الصغيرة  ىركالظابعضيـ لتكفير الكبائر أف يتكب صاحبيا منيا، 

من ) : --قاؿ  ،اهلل كرحمتو، إذا أدل المسمـ الصمكات كما أمر اهلل كرسكلو كالكبيرة، بفضؿ
كيدؿ لو أيضا االستفياـ التقريرم ،ٔ(توضأ كما أمر وصمى كما أمر غفر لو ما تقدم من عمل

 ٚ(ىل يبقى من درنو شيء؟المتقدـ في قكلو: )

                                                 
 (.َُٕ/ ُ(، )ِٖٓالبخارم، كتاب الصبلة، باب الصمكات الخمس كفارة )ح -ُ
 (.ُّّ/ِ(، )ُُِٓضؿ الحج المبركر )حالبخارم، كتاب الحج، باب ف -ِ
 تـ الحديث عف االستغفار في مطمب سابؽ. -ّ
 (.ُّٕ/ ٖ(، )َْٕٓصحيح مسمـ، كناب الفتف كأشراط الساعة، باب في الفتنة التي تمكج كمكج البحر )ح -ْ
 (.ُُِ/ ّشرح صحيح مسمـ )انظر:  -ٓ
اءى ًفي  -ٔ ًة كىالسٍَّجدىًة ًعٍندى الشٍُّكًر )حسنف ابف ماجو، كتاب الصبلة، بىاب مىا جى بلى (، حسنو ُْٓ/ِ(، )ُّٔٗالصَّ

 االلباني.
 (.َُٕ/ ُ(، )ِٖٓصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب الصمكات الخمس كفارة )ح -ٕ
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 المطمب الثاني
 ٔبيان وجوب الصبر

 
 .}ُُٓ: ىكد{ َواْصِبْر َفِإنَّ المََّو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  : ؿ تعالىقا      
 : واألىداف صداالمقتحقيق 

إف العبد في ىذه الدار ال يستغنى عف الصبر في أم حاؿ مف أحكالو، فإنو بيف أمر يجب عميو  (ُ
امتثالو، فبل بد لو مف الصبر عميو، كبيف نيي يجب عميو اجتنابو، فبل بد لو مف الصبر عنو، 
ذا كانت ىذه األحكاؿ ال تفارقو فالصبر الـز لو إلى  كبيف قضاء فيو بمية يجب الصبر عميو، كا 

ْنَساَن ِفي َكَبدٍ لممات، قاؿ سبحانو كتعالى: ا [، يكابد مضايؽ الدنيا، ْ]البمد:  َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
  كشدائد اآلخرة.

منزلة الصبر مف أعظـ المنازؿ التي حض عمييا اإلسبلـ، كجعؿ اهلل جزاءىا مف أعظـ إف  (ِ
اِبُروَن َأْجَرُىْم ِبَغْيِر الجزاء  الصبلة نور : )--[، كقاؿ َُ]الزمر:  ِحَسابٍ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

 .ِ(والصدقة برىان والصبر ضياء
ذلؾ بقكلو: "الصبر  --الصبر مف اإليماف بمثابة الرأس مف الجسد: حيث بىيَّف اإلماـ عمي  (ّ

. كبالصبر كالتقكل نيٍفشؿ ّمف اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد فإذا ذىب الصبر ذىب اإليماف"
ن كيد األعداء: قاؿ اهلل تعالى:  ن ُتِصْبُكْم َسيٍَّئٌة َيْفَرُحوْا ِبَيا َواِ  ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم َواِ 

 .[َُِف: سكرة آؿ عمرا] َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا اَل َيُضر ُكْم َكْيُدُىْم َشْيئًا ِإنَّ الّمَو ِبَما َيْعَمُموَن ُمِحيطٌ 
اآليات التي تتحدث عف بإف لمصبر أىمية كبيرة في الفرد ككذلؾ الجماعة، فالقراف الكريـ مميء  (ْ

في كتابو في أكثر مف تسعيف : "قد ذكر الٌمو الٌصبر -رحمو الٌمو تعالى-الصبر، قاؿ ابف تيمٌية
ْبِر كقرنو بالٌصبلة في قكلو تعالى:  ،مكضعا نَّيا َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَمى َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ بلِة َواِ  َوالصَّ

َوَجَعْمنا ، كجعؿ اإلمامة في الٌديف مكركثة عف الٌصبر كاليقيف بقكلو: [ْٓ :البقرة] اْلخاِشِعينَ 

                                                 

"ىك حبس النفس عف الجزع كالتسخط،  إف لمصبر تعاريؼ كثيرة جدا مف أىميا ما عرَّفو ابف القيـ بقكلو: -ُ
 (.ِٕٔالبف قيـ الجكزية )ص ،تيذيب مدارج السالكيف،عف الشككل، كحبس الجكارح عف التشكيش"كحبس المساف 

 (.َُْ/ ُ(، )ٔٓٓصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب فضؿ الكضكء )ح -ِ
 (.ُِٕ/ٔالمصنؼ في األحاديث كاآلثار. تأليؼ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة ) -ّ
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ٌمو عمـ فإٌف الٌديف ك [،ِْ :السجدة] ِمْنُيْم َأِئمًَّة َيْيُدوَن ِبَأْمِرنا َلمَّا َصَبُروا َوكاُنوا ِبآياِتنا ُيوِقُنونَ 
 .ُبالحٌؽ كعمؿ بو، كالعمؿ بو ال بٌد فيو مف الٌصبر"

رحمو اهلل -كرد الصبر في القرآف الكريـ في كثير مف السكر بؿ كاآليات، كنقؿ عف اإلماـ أحمد  (ٓ
قكلو: "ذكر اهلل سبحانو الصبر في القرآف الكريـ في نحك تسعيف مكضعان، كىك كاجب بإجماع -

اإليماف نصفاف: نصؼ صبر كنصؼ شكر"، كنذكر بعض األمة كىك نصؼ اإليماف فإف 
 الفكائد التي سيؽ فييا الصبر في القرآف الكريـ كمنيا:

رَّاء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا الثٌناء عمى أىمو كقكلو:  - أ اِبِريَن ِفي اْلَبْأساِء والضَّ َوالصَّ
 .[ُٕٕ :البقرة] َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمتَُّقونَ 

يجاب معٌيتو ليـ تمؾ المعٌية اٌلتي تتضٌمف حفظيـ لقكلو  - ب االستجابة ألمر الٌمو تعالى بالٌصبر كا 
اِبِرينَ تعالى:  بلِة ِإنَّ المََّو َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ ، [ُّٓ :البقرة] يا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

اِبِرينَ  َواْصِبُروا ِإنَّ المَّوَ ] :كقكلو تعالى  . [ْٔ :األنفاؿ] [َمَع الصَّ
َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم  :لقكلو تعالى اإلخبار أٌف أىؿ الٌصبر مع أىؿ العزائـ - ت

 .[ّْ :الشكرل] اأْلُُمورِ 
 :الٌسجدة] صبرواوَجَعْمنا ِمْنُيْم َأِئمًَّة َيْيُدوَن ِبَأْمِرنا لما : تعالى اؿق يكرث صاحبو اإلمامةى  - ث

ِْ]. 
ْبِر  :ىاقترانو بمقامات اإلسبلـ كاإليماف. قاؿ تعال - ج ُثمَّ كاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَتواَصْوا ِبالصَّ

 [.ُٕ :البمد] َوَتواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ 
إطبلؽ البشرل ألىؿ الٌصبر عمى االبتبلء بمصائب الحياة الٌدنيا كمصاعبيا بأٌف جزاءىـ عمى  - ح

صبرىـ ىك الحصكؿ عمى صمكات مف رٌبيـ كرحمة كىداية إلى الٌسراط المستقيـ بإذف الٌمو كقكلو 
َمراِت َوَبشٍِّر َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمواِل َواأْلَْنُفِس َوالثَّ ٍء مٍّ ُمَونَُّكْم ِبَشيْ َوَلَنبْ  :تعالى

اِبِريَن* نَّا ِإَلْيِو راِجُعوَن*ُمِصيَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِلمَّ الَِّذيَن ِإذا َأصاَبْتُيْم الصَّ ْن ُأولِئَك َعَمْيِيْم َصَمواٌت مٍّ ِو َواِ 
 [.ُٕٓ-ُٓٓ :البقرة] َربٍِّيْم َوَرْحَمٌة َوُأولِئَك ُىُم اْلُمْيَتُدونَ 

                                                 
 (.ْٓ)صأمراض القمكب كشفاؤىا  -ُ
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ا إٌف الٌصابريف بأنفسيـ عمى طاعة الٌمو كالٌتكاليؼ المنكطة بيـ كالتٌقكل كمجاىدة الٌنفس كنييي - خ
عف اليكل كتزكيتيا كمحاسبتيا كمراقبتيا عند االبتبلءات جزاؤىـ أف يكٌفى ليـ أجكرىـ بغير 

اِبُروَن َأْجَرُىْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ حساب لقكلو تعالى:   [.َُالزمر: ] إنما ُيَوفَّى الصَّ
ْن َفْورِِىْم ىذا ُيْمِدْدُكْم َرب ُكْم َبمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم مٍّ  :ضماف الٌنصر كالمدد ليـ كقكلو - د

ِمينَ ِبَخْمَسِة آالٍف مٍّ   .ُ[ُِٓآؿ عمراف/ ] َن اْلَمبلِئَكِة ُمَسوٍّ
 فوائد )الصبر والمصابرة(:من   (ٔ
ضبط الٌنفس عف الٌسأـ كالممؿ، لدل القياـ بأعماؿ تتطٌمب الٌدأب كالمثابرة خبلؿ مٌدة مناسبة، قد  - أ

 ة.يراىا المستعجؿ مٌدة طكيم
 ضبط الٌنفس عف العجمة كالٌرعكنة، لدل تحقيؽ مطمب مف المطالب الماٌدٌية أك المعنكٌية. - ب
ضبط الٌنفس عف الغضب كالٌطيش، لدل مثيرات عكامؿ الغضب في الٌنفس، كمحٌرضات اإلرادة  - ت

 لبلندفاع بطيش ال حكمة فيو كال اٌتزاف في القكؿ أك في العمؿ.
 الخكؼ في الٌنفس كذلؾ سبب لمٌتمكيف في األرض.ضبط الٌنفس عف الخكؼ لدل مثيرات  - ث
 الفكز بالجٌنة كالٌنجاة مف الٌنار. - ج
 ضبط الٌنفس عف االندفاع كراء أىكائيا كشيكاتيا كغرائزىا. - ح
ضبط الٌنفس لتحٌمؿ المتاعب كالمشٌقات كاآلالـ الجسدٌية كالٌنفسٌية، كٌمما كاف في ىذا الٌتحٌمؿ  - خ

 خير عاجؿ أك آجؿ.
 .ِاإليماف كحسف اإلسبلـدليؿ عمى كماؿ  - د

 
 
 
 

 

                                                 
 (.ّٕٓ/ ّبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ) -ُ
 (.ُِْٕ/ ٔنضرة النعيـ )انظر:  -ِ
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 المطمب الثالث
 ممسنة اهلل في ىبلك األ

 
َفَمْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َيْنَيْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض  : تعالى قاؿ        

َوَما َكاَن َرب َك ِلُيْيِمَك وا ِفيِو َوَكاُنوا ُمْجِرِميَن*ِإالَّ َقِميبًل ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُيْم َواتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َما أُْتِرفُ 
 .}ُُٕ-ُُٔ: ىكد{ اْلُقَرى ِبُظْمٍم َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحونَ 

 المعاني المغوية:أواًل: 
ُ)  ِاْلُقُرون: "ٔجمع قرف كالقرف "القـك المقترنكف في زمف كاحد كجمعو قركف . 
ِ)  ٍُأوُلو َبِقيَّة :" أم: أكلك تمييز. كقيؿ: أكلك طاعة. كقيؿ: أكلك خير. يقاؿ: فبلف ذك بقية إذا

خير. معناه: فيبل كاف مف القركف مف قبمكـ مف فيو خير ينيى عف الفساد في  كاف فيو
 ِ."األرض

ّ) ُأْتِرُفوا: "الترفة ، بالضـ : ىي النعمة، كسعة العيش"ّ.  
 ثانيًا: الجوانب الببلغية:

( ىنا "تكبيخية أك استفيامية كما جكزىما الرماني ، كيجكز اف تككف }فمكال{ ك )لكال
الزمخشرم ، كيككف لمسامع ال لمميمؾ ، ألف اآلية لما تضمنت إىبلؾ المقر  تخصيصية كما قاؿ

 .ْعمى الفساد كاف في ذلؾ أقكل حث لغيرىـ"
 لآليات: اإلجمالي: المعنى اً نيثا

يقكؿ تعالى فيبل كجد مف القركف الماضية بقايا مف أىؿ الخير ينيكف عما كاف يقع بينيـ       
في األرض كقكلو " إال قميبل" أم" قد كجد منيـ مف ىذا الضرب مف الشركر كالمنكرات كالفساد 

 -تعالى-أة نقمتو كليذا أمر اهلل قميؿ لـ يككنكا كثيرا كىـ الذيف أنجاىـ اهلل عند حمكؿ غضبو كفج
َوْلَتُكْن  :ىذه األمة الشريفة أف يككف فييا مف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر كما قاؿ تعالى

]آؿ ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونْنُكْم مٍّ 

                                                 
 (.َُْالمفردات في غريب القرآف )ص -ُ
 (.َِٔ/ْمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، لمبغكم ) -ِ
 (ّٓ/ّتاج العركس مف جكاىر القامكس ) -ّ
 (.ٖٖٓ/ّبقاعي )نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  ال -ْ
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استمركا عمى  :أم  َواتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َما ُأْتِرُفوا ِفيِو َوَكاُنوا ُمْجِرِمينَ  :كقكلو ،ُ[َُْعمراف: 
لمعاصي كالمنكرات كلـ يمتفتكا إلى إنكار أكلئؾ حتى فاجأىـ العذاب ككانكا ما ىـ عميو مف ا

 .ِمجرميف
 : واألىداف صداالمقًا: تحقيق لثثا
خمؽ اإلنساف ككرمو، كجعمو في أحسف صكرة، كمنحو العقؿ الذم ميزه بو، تعالى   إف اهلل (ُ

اختبارا لو في ىذه الحياة كأرسؿ لو الرسؿ مبشريف كمنذريف، ليككنكا بذلؾ حجة عميو، كيككنكا 
، كلقد ذكر تعالى الدنيا ، كمع ذلؾ تنكب اإلنساف ليذه الميزات ، كرفضيا معمنا بذلؾ تحديو هلل

اهلل عمى ، أعمنكا الحرب كأممان  اهلل أصنافا مف الناس في القراف الكريـ، أفرادا كجماعات، شعكبان 
َوَكْم َأْىَمْكَنا ِمَن : ىؿ اآلخرة، قاؿ تعالعباده المرسميف، فحؽ عمييـ العذاب في الدنيا قبعمى ك 

: ىكقاؿ تعال .[ُٕاإلسراء:] اْلُقُروِن ِمْن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربٍَّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيرًا َبِصيراً 
 ََكاُنوا ُىْم َأْظَمَم َوَأْطَغى*ْن َقْبُل ِإنَُّيْم َوَقْوَم ُنوٍح مٍّ نَُّو َأْىَمَك َعاًدا اأُلوَلى*َوَثُموَد َفَما َأْبَقى*َوأ 

 [.ّٓ-َٓ]النجـ: َوالُمْؤَتِفَكَة َأْىَوى
إف سنة اهلل في األمـ باقية كممتدة، كمما دعت الحاجة إلييا، فاف اهلل ينزؿ عقابو عمى كؿ مف  (ِ

سبيؿ عمى إنما ىك أمثمة  الكريـ فلذيف أىمكيـ اهلل، كما ذكره القرآتجبر كظمـ، أسكة بأجداده ا
اإليضاح، كأخذ العبرة كالعظة منو، كىذا تنبيو لنا نحف المسمميف، فيجب عمينا أف نأخذ بأسباب 

 الرفعة كالتمكيف، حتى ال نككف عبرة لغيرنا.
إف مف كاجب اإلنساف أف يككف دائـ االعتبار باألمـ الخالية، كاألجياؿ الغابرة، يتفكَّر في  (ّ

كالنكاؿ. كيتعمـ األسباب التي دعت ليبلكيـ، فإف أحكاليـ، كيتَّعظ بما حؿَّ بيـ مف العقاب 
في عباده عند كجكدىا أف ييمكيـ بسببيا، -تعالى-ليبلؾ األمـ أسبابان كثيرةن جىرت سينَّة اهلل 

 كمف أىـ ىذه األسباب ما يمي:
 :الشرك - أ

لساف لقماف الحكيـ الذم  عمى ىالبشرية، كىذا ما قالو تعال إف الشرؾ أعظـ ذنب اقترفتو       
يعني لذنب عظيـ، فالشرؾ  [ُّ :لقماف] الشٍّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ ِإنَّ  :نصح ابنو في سكرة لقماف

                                                 

 (.ُُٔ/ُِركح المعاني، لؤللكسي ) -ُ
 (.ُُٔ/ُِركح المعاني، لؤللكسي ) -ِ
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ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن  ى:عقكبتو متحتمة في الدنيا قبؿ اآلخرة، قاؿ تعال
:] َأْكَثُرُىْم ُمْشِرِكينَ َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبُل َكاَن  َكَذِلَك َأْخُذ َربٍَّك ِإَذا َأَخَذ ك: ىكقاؿ تعال [،ِْالرـك

 .ُأم: "مشركة كافرة" [َوِىَي َظاِلَمةٌ ] [،َُِىكد :] اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ 
 :االستكبار - ب

ا، ألنو طمب الشيء بغير استحقاؽ، أما لفظ االستكبار مذمكمن  الكريـ فلقد كرد في القرآ      
االستكبار بالحؽ ىك هلل تعالى، "كىك المتكبر المتعالي، المبالغ في كبرياء الشأف، ككؿ مستكبر 

كجب العذاب عمى المستكبريف ألنيـ تعدكا عمى غيرىـ ظمما ، فاهلل أِسكاه فاستكباره بغير الحؽ"
لمذمكمة كمّْيا الكبر كاالستعبلء، فبو اتَّصؼ إبميس فحسىد آدـ كاستكبر كعمكا، كأصؿ األخبلًؽ ا

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا  :ىكامتنع مف االنقياد ألمر ربو، قاؿ تعال آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى َواِ 
، فقاؿ الشيطاف خيطى [. كىذا كاف دأب مف سار عمىّْ]البقرة: َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 

وْا َواْسَتْكَبُروْا اْسِتْكَبارًاتعالى عف قكـً نكح:  [، كقاؿ عف قكـً ٕ]نكح: َواْسَتْغَشْوْا ِثَياَبُيْم َوَأَصر 
 [.ُٓ]فصمت: َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروْا في اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّ ىكد: 
مف الناس، فعف عبد اهلل بف فالكبر خمؽ ذميـ، كىك مف أكبر الكبائر كبسببو شقي كثير        
، قاؿ ّ (يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة من كبر ال) :قاؿ --عف النبي  مسعكد
 [َٔ]غافر:  ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَن َجَينََّم َداِخِرينَ  ى:تعال

  :التكذيب - ت
، ميـ لؤلنبياء بيذه الصفة الذميمةاألنبياء ىك اتياميـ بالكذب، كاتيا أشد ما آذلإف مف       

أَأُْلِقَي   :حاليـ حيف كذبكا كاصفان  ىليـ بالرسالة التي جاؤكا بيا، قاؿ تعال ىي في الحقيقة تكذيبان 
َسَيْعَمُموَن َغًدا مَِّن  ، فرد اهلل عمييـ فقاؿ: [ِٓ]القمر: َكذَّاٌب َأِشرٌ الذٍّْكُر َعَمْيِو ِمْن َبْيِنَنا َبْل ُىَو 

ِإنَّا َأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم َصْيَحًة : ى[ فحؽ عمييـ عذاب ربنا فقاؿ تعال ِٔ] القمر:  اْلَكذَّاُب اأْلَِشُر 
ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض ُثمَّ اْنُظُروا : ى.كقاؿ تعال [ُّ :القمر] َواِحَدًة َفَكاُنوا َكَيِشيِم اْلُمْحَتِظرِ 

َما ُكمَّ  أنبيائيـ كما كصفيـ اهلل قكاـ مع ىذا حاؿ األ ]،ُُاألنعاـ:] َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذٍِّبينَ 
في تكذيب  --ف الكريـ لمنبي [، كلقد استأنس القرآ ْْلمؤمنكف: ] ا َجاء ُأمًَّة رَُّسوُلَيا َكذَُّبوُه 

ُبِر َواْلِكتَاِب اْلُمِنير: ىقريش، فقاؿ تعال  َفِإْن َكذَُّبوَك َفَقْد ُكذٍَّب ُرُسٌل مٍّن َقْبِمَك َجآُؤوا ِباْلَبيٍَّناِت َوالز 
 [. ُْٖ] آؿ عمراف : 

                                                 
 (.ّٔٓ/ّالتفسير الحديث، محمد عزت دركزة ) -ُ
 (.َْٗ/ ٓ)البف عجيبة  ،البحر المديد -ِ
 (.ٓٔ/ ُ(، )ِٕٓصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ الكبر كبيانو )ح -ّ
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 :ترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر - ث
مف كاف، كال  كائنان  كال تحابي أحدان  إف سنف اهلل في المجتمعات ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ،      
ِءيَل َعَمى اُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِنى ِإْسرَ : ىعند دخكؿ أسبابيا ككجكد أماراتيا، قاؿ تعالتتخمؼ 

َكاُنوْا َيْعَتُدوَن * َكاُنوْا اَل َينَتَيْوَن عَ  ن م نَكٍر َفَعُموهُ ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ذِلَك ِبَما َعَصْوا وَّ
، كىذا المظير مما اشتير كانتشر في زماننا، كاحتاج [ٕٗ-ٖٕالمائدة:] َلِبْئَس َما َكاُنوْا َيْفَعُمونَ 

اهلل قبؿ فكات األكاف، إلى  إلى معالجة جادة كحازمة مف أىؿ العمـ كالبصيرة. كالبد مف الرجكع
 كحينيا ال ينفع الندـ. 

 :--بيَّنيا لنا النبي كىناؾ أسباب لميبلؾ أخرل  - ج
 بأمتو:  --إف مف أسباب اليبلؾ التي بينيا لنا رسكؿ اهلل         

-بف مسعكد  كاالختبلؼ في كتاب اهلل، كالتنازع في ميشكمو، فقد ركل االماـ البخارم عف عبد اهلل
- قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ،--( :فإن من كان قبمكم اختمفوا فيمكوا ،ال تختمفوا)ُ كمف أسباب .

 -رضي اهلل عنيما-ابف عباس  ابف ماجو عفاليبلؾ: الغمك في الديف كالتنطع كالتشدُّد؛ ركل 
"، فالتقطت لو ىات التقط ليغداة العقبة كىك عمى راحمتو: " --قاؿ: قاؿ لي رسكؿ اهلل 

يَّاكم والغموَّ فيبأحصيات ىي حصى الخذؼ، فمما كضعتيف في يده قاؿ: "  ،الدين مثال ىؤالء. وا 
 .ِ(فإنما أىمك من كان قبمكم الغمو  في الدين

-قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  --بف مسعكد  كمف أسباب اليبلؾ ما ركاه االماـ مسمـ عف عبد اهلل
-( :ثبلثان ىمك المتنطعون )ّكالمتنطع ىك التعمُّؽ في الشيء .ْ. 

ٍف اتَّقى عقابى اهلل بأداًء أكامره، كاٍجتناب نكاىيو،  كالعاقبةي الحسنة المحمكدة في جنَّات النعيـ ًلمى
.بما صبركا، كتعممكا، كأخذكا بأسباب السنف اإل جزاءن كذلؾ   ليية المؤدية لمتمكيف كىالعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى

                                                 

صحيح البخارم، كتاب الخصكمات، بػاب مػا يػذكر فػي األشػخاص كالمبلزمػة كالخصػكمة بػيف المسػمـ كالييػكد  ُ-
 (.َُِ/ّ(، )َُِْ)ح
ٍمًي )ح ِ- ى الرَّ نىاًسًؾ بىاب قىٍدًر حىصى  (، صححو االلباني.ْٖٔ/ْ(، )َِّٗسنف ابف ماجو، ًكتىاب اٍلمى
 (.ٖٓ/ٖ(، )ٓٓٗٔصحيح مسمـ، كتاب العمـ، باب ىمؾ المتنطعكف )ح ّ-

، مف طعف بالعمماء، كمدح األمراء، كانتقاص مف العمـ الشرعي كأىمو، باسـ الديف،  -ْ كىذا ىك الذم نعيشو اليـك
كاألصعب مف ذلؾ، التكفير كالتفجير كالتفسيؽ كالتبديع، باسـ الديف، كذلؾ ألنيـ تبع لرؤكس الضبلؿ التػي ىمكػت 

-مريػر، فالعجػب مػف القاتػؿ حػيف يػذبح مسػمما ييمػؿ كيكبػر باسػـ اإلسػبلـكأىمكت األمة خمفيا، فػالكاقع اليػـك كاقػع 
 كالمذبكح ييمؿ كيستغفر، فكاعجباه. –كاإلسبلـ منو براء 
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 المبحث الثالث
 (ٖٕٔ-ٛٔٔ) المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات

 
 وفيو ثبلثة مطالب:       

 .المطمب األول: االختبلف سنة كونية ودفعو فريضة شرعية
 .المطمب الثاني: قصص األنبياء وأىميتيا

 .المطمب الثالث: وجوب العبادة هلل مع التوكل عميو في جميع األمور
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 المطمب األول
 سنة كونية ودفعو فريضة شرعية ٔاالختبلف

 
*ِإالَّ َمْن َرِحَم َرب َك َواَل َيزَاُلوَن ُمْخَتِمِفينَ  َوَلْو َشاَء َرب َك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدةً  :تعالى قاؿ      

 .}ُُٗ-ُُٖ: ىكد{ َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ َوِلَذِلَك َخَمَقُيْم َوَتمَّْت َكِمَمُة َربٍَّك أَلَْمؤَلَنَّ َجَينََّم ِمَن اْلِجنَِّة 
 الببلغية: أواًل: الجوانب

ُ)  ََوَتمَّْت َكِمَمُة َربٍَّك أَلَْمؤَلَنَّ َجَينََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعين:  كىذه استعارة. كالمراد ىاىنا بتماـ
 .ِكممة الٌمو سبحانو صدؽ كعيده الذم تقٌدـ الخبر بو، كتماـ كقكع مخبره مطابقا لخبره

 ّ".لبياف الجنس؛ أم مف جنس الًجنة كجنس الناس" (ِمن) (ِ
 .ْ( تأكيدأجمعين) (ّ

 :اإلجمالي: المعنى نياً ثا
سعدم: "ييخبر اهلل تعالى أنو لك شاء لجعؿ الناس أيمة كاحدة عمى الديف اإلسبلمي يقكؿ ال       

فإف مشيئتو غير قاصرة كال يمتنع عميو شيء كلكنو اقتضت حكمتو أال يزالكا مختمفيف مخالفيف 
لمصراط المستقيـ متٌبعيف لمسبؿ المكصمة إلى النار كؿّّ يرل الحؽ فيما قالو كالضبللة في قكؿ 

، فيداىـ إلى العمـ بالحؽ كالعمؿ بو كاالتفاؽ عميو، )إال من رحم ربك(قكلو سبحانو: غيره، ك 
فيؤالء سبقت ليـ سابقة السعادة كتداركتيـ العناية الربانية كالتكفيؽ اإلليي كأما مف عداىـ فيـ 

 .ٓمخذكلكف مٍككمكف إلى أنفسيـ"
 
 
 

                                                 

االختبلؼ في المغة: المخالفة كاالختبلؼ بمعنىن كاحد،"خالفتو مخالفة كخبلفان كتخالؼ القـك كاختمفػكا إذا ذىػب  -ُ
، القػامكس المحػيط ص (ٗٔص)ر، كىك ضػد االتفػاؽ ". المصػباح المنيػر كؿ كاحدو إلى خبلؼ ما ذىب إليو اآلخ

. كاالختبلؼ كاصطبلحا: التجاذب فيو باألقكاؿ كاألفعاؿ، كالمراد بو ىنا: ما انتيػى إلػى الخصػكمة كالعػداكة َُْٓ
 .(ّص)كالتنازع. الشريعة ألبي بكر اآلجرم 

 .ُٕٔ/ ِتمخيص البياف في مجازات القرآف  -ِ
 .ُُٓ/ٗالقرطبي تفسير  -ّ
 .ُُٓ/ٗتفسير القرطبي  -ْ
 .ُِٓ/  ِتفسير ابف سعدم  -ٓ



  ُِٖ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف:: ثالثاً 
َوَلْو َشاَء : بمشيئة اهلل الككنية قاؿ اهلل ػتعالى  ككنية، كقدر كاقع ال محالةإف االختبلؼ سنة  (ُ

إالَّ َمن رَِّحَم َرب َك َوِلَذِلَك َخَمَقُيْم َوَتمَّْت َكِمَمُة َوال َيزَاُلوَن ُمْخَتِمِفيَن* َرب َك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدةً 
 [.ُُٗ-ُُٖ]ىكد:  ِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ َربٍَّك أَلْمؤَلنَّ َجَينََّم ِمَن الْ 

قد يككف قدران ككنيان فيو شر كال يخمك مف خير ػ فاهلل ال يخمؽ شران محضان ػ ك  سنة ككنية، لخبلؼا (ِ
فبل يستسمـ لو العبد، "كمع ذلؾ كاجب عمى كؿ إنساف أف يجتنبو ككذلؾ المعاصي، ككؿ ذلؾ 

كىب خمقو مشيئة  --عممو باختيار اإلنساف؛ فاهلل  مقدر شاء اهلل كقكعو ككنان بناء عمى
كاختياران خاضعة لمشيئة اهلل مع عممو باختيارىـ ككتابتو لو كتقدير ككنو منيـ فإف لـ يزلو خفؼ 

   ُمف آثاره كخرج بأقؿ أضراره".
 ف اإلماـ ابف تيميَّة أف االختبلؼ نكعاف: بيٌ  أنواع االختبلف: (ّ
اختبلؼ تنكع )محمكد(: كاختبلؼ التنكع عمى كجكه منو ما يككف كؿ كاحد مف القكليف أك الفعميف  - أ

عف --القراءات التي اختمؼ فييا الصحابة حتى زجرىـ رسكؿ اهلل "حقا مشركعا كما في 
، ِ"االختبلؼ كقاؿ كبلكما محسف كمثمو اختبلؼ األنكاع في صفة األذاف كاإلقامة كاالستفتاح

االختبلفات في بعض األمكر العممية، كالخبلؼ في بعض المكاقؼ السياسية، كمناىج ككذلؾ 
اإلصبلح كالتغيير، كاالختبلؼ في تقكيـ األحداث التاريخية كبعض الشخصيات التاريخية 
نما الذـ في عدـ مراعاة آداب الخبلؼ العممية  كالعممية، كىذا الخبلؼ ليس فيو مذمة، كا 

 كاألخبلقية.
االختبلؼي المذمـك ينشأ عنو تباغض كاقتتاؿ كتبايف، ألنَّوي اختبلؼه  اد)مذمكـ(:كاختبلؼ تض - ب

جذرم، اختبلؼه باإليماف كالكفر، فيذا اختبلؼه قدره اهلل كقضاه، كىذا يدؿي عمى استمرار ىذا 
ب الشيطاف، فيما  كأعداء اهلل، بيف حزب اهلل كحز االختبلؼ بيف الحؽ كالباطؿ، بيف أكلياء اهلل

 مختمفاف عمى ظير ىذه األرض. كلو حاالت مف أىميا:  حزباف
الحالة األكلى: "االختبلؼ في مسائؿ العقيدة المتفؽ عمييا عند أىؿ السنة كالجماعة، فيذا  -

اختبلؼ مذمكـ ألف العقيدة ثابتة بنصكص قطعية في الكتاب كالسنة كقد أجمع عمييا الصحابة 
 .فبل يصح أف يككف فييا اختبلؼ بيف المسمميف

                                                 
 (.َِٓ/ٓ(، )ِّٖمجمة البياف، الجامعة االسبلمية المدينة المنكرة )العدد -ُ
 (.ّٕاقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ )ص -ِ



  ُِٗ 
 

الحالة الثانية: االختبلؼ في األدلة القطعية، كالمقصكد بيا المسائؿ التي تككف قطعية الثبكت  -
كقطعية الداللة، مثؿ كجكب الصبلة كالصياـ كالزكاة، كقطع يد السارؽ، كرجـ الزاني، ككجكب 

 الحجاب كتحريـ الخمر، كنحك ذلؾ.
الحالة الثالثة: االختبلؼ الناشئ عف تعصبو أك ىكل ال عف حجةو كبرىاف، فقد ذـ اهلل تعالى  -

ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت المَِّو الذيف يجادلكف في آياتو بغير حجة كال برىاف، فقاؿ سبحانو: 
ا ُىْم ِبَباِلِغيِو َفاْسَتِعْذ ِبالمَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع ِبَغْيِر ُسْمَطاٍن َأتَاُىْم ِإْن ِفي ُصُدورِِىْم ِإالَّ ِكْبٌر مَّ 

 .(ٔٓ)غافر: اْلَبِصير
ففي ىذه الحاالت الثبلث يككف االختبلؼ مذمكمان، كىك ما يطمؽ عميو الشارع االفتراؽ،           

ذـ فييا أىؿ فاآليات التي أمر اهلل جؿ كعبل فييا باالئتبلؼ كاالتفاؽ كاالجتماع كثيرة، كالتي 
 .ُالفرقة كالخبلؼ كثيرة جدان"

َأْن َأِقيُموا الدٍّيَن َوال َتَتَفرَُّقوا  جعؿ مف الشرع الذم أكصى بو ىذه األمة:      
َشَرَع َلُكْم مٍَّن [، كىك ليس خاصان بيذه األمة بؿ بجميع األمـ، قاؿ تعالى: ُّ]الشكرل:ِفيوِ 

ْيَنا ِبِو ِإْبرَاِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدٍّيِن َما َوصَّى ِبِو ُنوًحا  َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
[، فاالجتماع عمى الديف كالحؽ كاليدل مما تكاترت فيو ُّ]الشكرل: الدٍّيَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيوِ 

وا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْن َوال َتُكونُ النصكص، كقد نيى اهلل جؿ كعبل عف الفرقة في قكلو: 
[، كاآليات كاألحاديث في َُٓ]آؿ عمراف: َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلَبيٍَّناُت َوُأْوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ىذا كثيرة، كالمراد باالجتماع االجتماع عمى الحؽ كمع أىؿ الحؽ، كأما االختبلؼ فيك الخركج 
 الحؽ. عف الحؽ كعف أىؿ

 ، ومن أىم ىذه األسباب:ِيرجع االختبلف إلى أسباب خمقية متعددة (ْ
 الغركر بالنفس كاإلعجاب بالرأم. - أ
 سكء الظف كالمسارعة إلى اتياـ اآلخريف بغير بينة. - ب
 الحرص عمى الزعامة أك الصدارة أك المنصب. - ت
 اتباع اليكل كحب الدنيا. - ث

                                                 
اإلسػػبلـ مػػف اإلرىػػاب " بجامعػػة فقػػو الخػػبلؼ كأثػػره فػػي القضػػاء عمػػى اإلرىػػاب، بحػػث مقػػدـ لمػػؤتمر " مكقػػؼ  -ُ

 .(ٖص)اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، 
 .(ُّص)آداب الحكار كقكاعد االختبلؼ انظر:  -ِ



  َُّ 
 

 التعصب ألقكاؿ األشخاص كالمذاىب كالطكائؼ. - ج
 العصبية لبمد أك إقميـ أك حزب أك جماعة أك قائد. - ح
 قمة العمـ في صفكؼ كثير مف المتصدريف. - خ
 عدـ التثبت في نقؿ األخبار كسماعيا. - د

كىذه األسباب كغيرىا مف الرذائؿ األخبلقية كالميمكات ىي التي ينشأ عنيا اختبلؼ غير      
، كتنازع كتناحر يككف بعده ازىاؽ لطاقات االمة كثركاتيا.   محمكد كتفرؽ مذمـك

 ومن أىم آثار االفتراق: (ٓ
فظ ، ككرد لُالفشؿ كذىاب القكة: لقد كرد لفظ )التنازع( في القرآف الكريـ في سبعة مكاضع - أ

َحتَّى ِإَذا )الفشؿ( في أربعة مكاضع، كجاء الربط بيف المفظيف في ثبلثة مكاضع، قكلو تعالى:
َوَلْو َأرَاَكُيْم َكِثيًرا . في كقعة أيحد؛ كقكلو سبحانو:[ُِٓآؿ عمراف: ] َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمر

َوَأِطيُعوا المََّو [ كذلؾ في غزكة بدر؛ ثـ قكلو:  ّْ] األنفاؿ :  َلَفِشْمُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمرِ 
،  [ْٔسكرة األنفاؿ :] َوَرُسوَلُو َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكمْ  إخبار كاضح، كنيي جاـز

إنما مرجعو إلى  -عمى مستكل األمة أك األفراد-تة، يدؿ عمى أف الفشؿ كالتراجع كسنة ثاب
لتنازع كاالختبلؼ، كىذا يعني مكت األمة بأسرىا، تعكد األمة أعدادان ببل عدة، كأرقامان ببل ا

معنى، أم الحالة الغثائية التي ال تحافظ عمى مكجكد كال تمكم عمى مطمكب، فتتداعى األكمة 
نما يأكؿ الذئب مف الغنـ القاصية.  إلى قصعة األمة، فيطمع فييا كؿ قكم كضعيؼ، كا 

قة بالعمماء كالحكاـ كاألمة، بؿ باإلسبلـ كمناىج العامميف كالداعيف إليو، فقد جرت زعزعة الث - ب
عادة الناس في الربط بيف الداعي كدعكتو نجاحان كفشبلن. كمف ثـ إتاحة الفرصة لظيكر تيارات 
مف التشكيؾ كالدعكة لبلنسبلخ مف الديف عمى نحك ما ظير في أكربا المسيحية في مقدمات 

 فانظر كـ يجني أىؿ التنازع عمى األمة كدينيا كرسالتيا! عصر النيضة،
انتزاع البركة مف األفراد كالجماعة كمف األمة بأسرىا، االفتراؽ كالتعادم كتركيا لنفسيا،  - ت

َعَمى َضبَلَلٍة َوَيُد المَِّو  --ِإنَّ المََّو اَل َيْجَمُع ُأمَِّتي َأْو َقاَل ُأمََّة ُمَحمٍَّد : )--تصديقان لقكلو 
 .ِ(َمَع اْلَجَماَعِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِإَلى النَّارِ 

                                                 

 الشبكة اإلسبلمية. -ُ
مىاعىًة )ح -ِ كـً اٍلجى اءى ًفي ليزي -(. قاؿ االلباني صحيح ّٗ/ْ(، )ُِٕٔسنف الترمذم، كتاب الفتف، بىاب مىا جى

 دكف: " كمف شذ".



  ُُّ 
 

التخاذؿ المتبادؿ بيف أفراد األمة كجماعاتيا كدكليا كحككماتيا، كأف ييسمـ بعضيـ بعضان إلى  - ث
-- كقد قاؿ ،األعداء كالفتف، بؿ كالتحرش بيـ، كتيييج األعداء عمييـ؛ نكاية ككشاية كشماتة

 .ُ(المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يخذلو وال ُيسممو: )
التنازع كالتفرؽ ييفقد الناس كاألمة الشعكر بكحدة الجسد ككحدة اليـ ككحدة المصير، مما يحدك  - ج

بكؿ طائفة أف تتصرؼ بمفردىا بمعزؿ عف األمة، كربما أدل ذلؾ التصرؼ االنفرادم إلى مآس 
"كعمى الرغـ مف حقيقة كجكد ىذا التَّباييف بيف الناس؛ ، كتبعاتيا تعكد عمى األمة جمعاء بآثارىا

ًمؿى  ـى، كعميو حي في عقكليـ كميدركاتيـ كقابميتيـ لبلختبلؼ، إال أف اهلل كضع عمى الحؽّْ معال
(. كىك المنصكص عميو في اآلية ُُٗ)ىكد: ِإالَّ َمْن َرِحَم َرب كَ االستثناء في اآلية في قكلو: 

 (.ُِّ)البقرة: َفَيَدى المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيِو ِمَن اْلَحقٍّ ِبِإْذِنوِ األخرل في قكلو: 
ليذا كاف مف الكاجب عمى الدعاة كالمفكريف اإلسبلمييف أف يشغمكا جماىير المسمميف        

كيمفتكا أنظارىـ كعقكليـ كقمكبيـ إلى ضركرة التركيز عمييا كالتنبيو ليا،  بيمكـ أمتيـ الكبرل،
كالتركيز عمى مكاطف االتفاؽ قبؿ كؿ شيء، كأف يرفعكا شعار التعاكف فيما نتفؽ عميو، فإف ىذا 

 التعاكف فريضة كضركرة، فريضة يكجبيا الديف كضركرة يحتميا الكاقع. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(، كمسمـ، ُِٖ/ّ(، )ِِْْأخرجو البخارم، كتاب في المقطة، باب ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو )ح -ُ
 (. َُ/ٖ(، )َٕٔٔباب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو )ح



  ُِّ 
 

 المطمب الثاني
 األنبياء وأىميتيا ٔقصص

 
َوُكبلًّ َنُقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسِل َما ُنَثبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َىِذِه  قاؿ تعالى:       

ا اْلَحق  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنيَن*َوُقْل ِلمَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن اْعَمُموا َعَمى َمَكاَنِتُكْم ِإنَّ 
 .}ُِِ-َُِ:ىكد{ َعاِمُموَن*َواْنَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُرونَ 

 :اإلجماليالمعني أواًل: 
لما قص تعالى عمى رسكلو في ىذه السكرة الشريفة ما قصو مف أنباء الرسؿ مع أمميـ        

مبٌينان ما القت الرسؿ مف أفراد أمميـ مف تكذيب كعناد كمجاحدة ككيؼ صبرت الرسؿ حتى 
 َوُكبلًّ َنُقص  َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الر ُسِل َما ُنثَبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدكَ  :جاءىا النصر أخبر تعالى رسكلو بقكلو

( مف من أنباء الرسلأم "كنقص عميؾ كؿ ما تحتاج إليو في تدعيـ مكقفؾ كقكة عزيمتؾ، )
}وجاءك خبارىا مع أمميا الشيء الذم نثبت بو قمبؾ حتى تكاصؿ دعكتؾ كتبمغ رسالتؾ . كقكلو أ

{ لؾ تعظ بيا غيرؾ، وموعظةمف األخبار كما جاءؾ في غيرىا } (الحق)أم السكرة في ىذه{ 
عة كالببلء فبل يجزعكا كال { يتذكر بيا المؤمنكف فيثبتكف عمى الحؽ كيصبركف عمى الطاوذكرى}

َوانَتِظُروا ِإنَّا *َوُقْل ِلمَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن اْعَمُموا َعَمى َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا َعاِمُمونَ  :، كقكلوِ"يممكا
كقؿ يا رسكلنا لمذيف ال يؤمنكف مف قكمؾ ممف ىـ مصركف عمى التكذيب " :أم ُمنَتِظُرونَ 

كف عمى حالنا كذلؾ، كالشرؾ كالعصياف اعممكا عمى حالكـ كما أنتـ متمكنكف منو إنا عامم
 .ّفي النياية أك ينكسر" كانتظركا أٌينا ينتصر

  ثانيا: تحقيق المقاصد واألىداف:
 لقصص في القرآف ثبلثة أنكاع:ا (ُ
  :قصص األنبياء، كقد تضمف دعكتيـ إلى قكميـ، كالمعجزات التي أيدىـ اهلل بيا، "النكع األكؿ

كمكقؼ المعانديف منيـ، كمراحؿ الدعكة كتطكرىا كعاقبة المؤمنيف كالمكذبيف، كقصص نكح، 

                                                 

القصة لغة: القاؼ كالصاد أصؿه صحيح يدؿُّ عمى تتبُّع الشَّيء. مف ذلؾ قكليـ: اقتصىٍصتي األثىر، إذا  -ُ
ا: الخبر عف حادثة غائبة عف المخبىر بيا. التحرير (ُُ/ٓ)تتبَّعتىو. معجـ مقاييس المغة  . القصة اصطبلحن

(ُ/ٔٔ). 
 (.ُٕٗ/ِأيسر التفاسير ) -ِ
 (.ُٕٗ/ِالمرجع السابؽ) -ّ
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براىيـ، كمكسى، كىاركف، كعيسى، كمحمد، كغيرىـ مف األنبياء كالمرسميف، عمييـ جميعنا  كا 
 أفضؿ الصبلة كالسبلـ.

  النكع الثاني: قصص قرآني يتعمؽ بحكادث غابرة، كأشخاص لـ تثبت ثبكتيـ، كقصة الذيف
أخرجكا مف ديارىـ كىـ ألكؼ حذر المكت. كطالكت كجالكت، كابني آدـ، كأىؿ الكيؼ، كذم 

 القرنيف، كقاركف، كأصحاب السبت، كمريـ، كأصحاب األخدكد، كأصحاب الفيؿ كنحكىـ.
  النكع الثالث: قصص يتعمؽ بالحكادث التي كقعت في زمف رسكؿ اهلل--  كغزكة بدر كأحد

في سكرة آؿ عمراف، كغزكة حنيف كتبكؾ في التكبة، كغزكة األحزاب في سكرة األحزاب، 
 .ُ"كاليجرة، كاإلسراء، كنحك ذلؾ

بياء كالمرسميف كرد في القرآف الكريـ قصص كثير عف األمـ كاألن فوائد القصة القرآنية:من  (ِ
لـ يعاصر تمؾ  --كحاؿ كثير مف الجبابرة كالمتمرديف ككيؼ فعؿ اهلل بيـ مع أف النبي 

الكقائع كاألحداث، كلـ يقرأ عنيا كتابان كىذا كجو مف كجكه إعجاز الكتاب الكريـ كدليؿ صدؽ 
 ، فمف أىـ فكائد القصص ما يمي:--عمى ما جاء بو ىذا النبي العظيـ 

الر ُسِل َما َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء َوُكبلًّ َنُقص   :-تعالى-كمف آمف معو، قاؿ  --تثبيت فؤاد النبي  - أ
[. فالقرآف َُِ]ىكد:  ُنَثبٍُّت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َىِذِه اْلَحق  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنينَ 

 المتيف، كنص اهلل عمى أف كظيفة ىذا الكتاب العظيـ كسيمة التثبيت األكلى كىك حبؿ اهلل
في معرض الرد عمى  -تعالى-فقاؿ  كالغاية التي مف أجميا أنزلو منٌجمان مفصبلن ىي التثبيت،

َل َعَمْيِو الُقْرآُن ُجْمَمًة واِحَدًة َكَذِلَك ِلُنثَبٍَّت ِبِو ُفَؤاَدَك شيبو الكفار:  وَقاَل اَلِذيَن َكَفُروا َلْوال ُنزٍّ
 .[ّّ -ِّ:]الفرقاف وَرتَّْمَناُه َتْرِتيبًل *وال َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل إالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقٍّ وَأْحَسَن َتْفِسيراً 

حيث إنو لـ يعاصر أحداث القصة كلـ يتعمميا مف معمـ. قاؿ  --الداللة عمى صدؽ النبي  - ب
* َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّاِىِدينَ ا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيٍّ ِإْذ َقَضْينَ : -تعالى-

آَياِتَنا  َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُرونًا َفَتَطاَوَل َعَمْيِيُم اْلُعُمُر َوَما ُكْنَت ثَاِويًا ِفي َأْىِل َمْدَيَن َتْتُمو َعَمْيِيمْ 
ْمَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَيا ِإَلْيَك َما تِ  ، كقاؿ تعالى: [ْٓ-ْْ]القصص: َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِمينَ 

 (.ْٗ )سكرة ىكد: ُكْنَت َتْعَمُمَيا َأْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َىَذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقينَ 

                                                 
 (.ُّٕمباحث في عمـك القرآف )ص -ُ
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َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة َلَقْد َكاَن ِفي تعالى:  قاؿيو الناس، تصديؽ األنبياء السابقيف فيما دعكا إل - ت
 أِلُوِلي اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلٍّ َشْيٍء َوُىدىً 

 (.ُُُ)يكسؼ: َقْوٍم ُيْؤِمُنونَ َوَرْحَمًة لٍّ 
َما ِعْنِدي َما َتْسَتْعِجُموَن : قاؿ تعالى ،و كالتحذير مف كيد األعداءبياف الحؽ فيما اختمفكا في - ث

 (.ٕٓ)األنعاـ:  ِبِو ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلمَِّو َيُقص  اْلَحقَّ َوُىَو َخْيُر اْلَفاِصِمينَ 
أف "ينشئ في المسمميف ىمة السعي إلى سيادة العالـ كما ساده أمـ مف قبميـ ليخرجكا مف  - ج

عف طمب السيادة حتى آؿ بيـ الحاؿ  ف تقاصرت ىمميـالخمكؿ الذم كاف عميو العرب بعد أ
 .ُإلى أف فقدكا عزتيـ فأصبح كاألتباع لمفرس كالركـ"

معرفة أف "قكة اهلل تعالى فكؽ كؿ قكة، كأف اهلل ينصر مف ينصره، كأنيـ إف أخذكا بكسيمتي  - ح
غيرىـ عمييـ. كذكر العكاقب الصالحة ألىؿ البقاء: مف االستعداد كاالعتماد؛ سممكا مف تسمط 

ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت َفَناَدى ِفي الظ ُمَماِت َأْن اَل  :ر، ككيؼ ينصرىـ اهلل تعالى كما في قكلوالخي
ْيَناُه ِمَن اْلَغمٍّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمنِ   ينَ ُسْبَحاَنَك ِإنٍّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن * َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَنجَّ

 .ِ[ "ٖٖ-ٕٖ ]األنبياء:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(ٕٔ/ ُ)التحرير كالتنكير  -ُ
 .(ٕٔ/ ُ)المرجع السابؽ -ِ
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 المطمب الثالث
 عميو ٕهلل مع التوكل ٔوجوب العبادة

 
َلْيِو ُيْرَجُع اأْلَْمُر ُكم ُو َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل  قاؿ تعالى:        َوِلمَِّو َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواِ 

 .}ُِّىكد:{ َعَمْيِو َوَما َرب َك ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ 
 في أول السورة وآخرىا:المناسبة أوال: 

قاؿ المدني: "كجميع خكاتيـ السكر كفكاتحيا، كاردة عمى أحسف كجكه الببلغة كأكمميا؛        
ألنيا بيف أدعية ككصايا كفرائض كتحميد كتيميؿ كمكاعظ ككعد ككعيد إلى غير ذلؾ مما يناسب 

ي العبادة، كالتكبة كاإلنابة : "كىكذا تختـ السكرة التي بدئت بالتكحيد ف. قاؿ سيد قطبّاالختتاـ"
كالرجعة إلى اهلل في النياية، بمثؿ ما بدئت بو مف عبادة اهلل كحده كالتكجو إليو كحده، كالرجعة 
إليو في نياية المطاؼ، كذلؾ بعد طكؿ التطكاؼ في آفاؽ الككف كأغكار النفس كأطكار القركف. 

تناسؽ بيف القصص كالسياؽ، بكماؿ كىكذا يمتقي جماؿ التنسيؽ الفني في البدء كالختاـ، كال
 .ْالنظرة كالفكرة كاالتجاه في ىذا القرآف"

 ثانًيا: الجوانب الببلغية:
كىك ممؾ إحاطة العمـ، أم هلل ما غاب عف عمـ الناس في السماكات  { لمممؾهللالبلـ في } (ُ

كنذارة المشركيف كىذا كبلـ يجمع بشارة المؤمنيف بما كعدكا مف النعيـ المغيب عنيـ، "كاألرض. 
 .ٓ"بما تكعدكا بو مف العذاب المغيب عنيـ في الدنيا كاآلخرة

ليو يرجع األمركتقديـ المجركريف في  (ِ ، ٔ"إلفادة االختصاص" وهلل غيب السماوات واألرض وا 
 أم اهلل ال غيره يممؾ غيب السماكات كاألرض ، ألف ذلؾ مما ال يشاركو فيو أحد.

                                                 

عرفيا شيخ االسبلـ ابف تيمية: "اسـ جامع لكٌؿ ما يحٌبو الٌمو كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالٌظاىرة"  -ُ
 .(ُْٗ/ َُ)مجمكع الفتاكل 

في استجبلب المصالح كدفع المضاٌر مف أمكر الٌدنيا كاآلخرة، ككمة  --صدؽ اعتماد القمب عمى الٌمو ِ- 
األمكر كٌميا إليو، كتحقيؽ اإليماف بأٌنو ال يعطي كال يمنع كال يضٌر كال ينفع سكاه . جامع العمـك كالحكـ في شرح 

 .(ٓٗ/ َّ)، مجمة البحكث اإلسبلمية (ّْٔ)خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ 
 .(ِّْ/ٔ)أنكار الربيع  ّ-
 .(ِْٕ/ْ)في ظبلؿ القرآف ْ-

 (.ُْٗ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ٓ
 (.ُْٗ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ٔ
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 .ُلمتنصيص عمى العمـك{ كموتأكيد األمر بػ } (ّ
 تحقيق المقاصد واألىداف:: اً ثالث

اممي اإليماف، فيك مف صفات المؤمنيف حقنا، كالتككؿ التككؿ صفة مف صفات المؤمنيف ح (ُ
كأعمى مقامات التكحيد، كال يقـك ، كىك مف أفضؿ العبادات، -تعالى-فريضة يجب إخبلصيا هلل 

فاالستعانة باهلل كالتككؿ عميو مف أعظـ كاجبات بو عمى كجو الكماؿ إال خكاص المؤمنيف، 
اإليماف، كأفضؿ األعماؿ المقربة إلى الرحمف، فإف األمكر كميا ال تحصؿ، كال تتـ إال 

 .باالستعانة باهلل
العبادة تجمع أصميف غاية الحب بغاية الذؿ كالخضكع كالعرب تقكؿ طريؽ معبد أم مذلؿ  (ِ

لـ تكف خاضعا لو لـ تكف عابدا لو كمف خضعت لو ببل كالتعبد التذلؿ كالخضكع فمف أحببتو ك 
محبة لـ تكف عابدا لو حتى تككف محبا خاضعا كمف ىينا كاف المنكركف محبة العباد لربيـ 

 .ِمنكريف حقيقة العبكدية
قد جمع بيف العبادة كالتككؿ في عدة مكاضع؛ ألف ىذيف يجمعاف الديف كمو؛ كليذا  الكريـ فالقرآ (ّ

قاؿ مف قاؿ مف السمؼ:" إف الٌمو جمع الكتب المنزلة في القرآف، كجمع عمـ القرآف في المفصؿ، 
يَّاَك كجمع عمـ المفصؿ في فاتحة الكتاب، كجمع عمـ فاتحة الكتاب في قكلو:  إيَّاَك َنْعُبُد واِ 

 .ّ"}ٓ/الفاتحة { ْسَتِعْينُ نَ 
في عدة مكاضع قرف بينيما فييا ىذا أحدىا، كمثؿ  الكريـ إف التككؿ كالعبادة قد ذكرا في القرآف (ْ

االستعانة الٌتكٌكؿ إذ ىك أيضا يمتئـ مف ىذيف األصميف )الثٌقة كاالعتماد( كىذاف األصبلف كىما: 
الٌتكٌكؿ )االستعانة( مف ناحية كالعبادة مف ناحية أخرل قد اقترنا في القرآف الكريـ في مكاضع 

 عديدة منيا:
يَّاَك َنْسَتِعينُ اتحة: قكلو سبحانو في الف - أ  .}ٓ :الفاتحة{ ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 
َلْيِو ُيْرَجُع اأْلَْمُر ُكم ُو َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَمْيوِ قكلو سبحانو:  - ب  َوِلمَِّو َغْيُب السَّماواِت َواأْلَْرِض َواِ 

 .}ُِّ :ىكد{
                                                 

 (.ُْٗ/ُِالتحرير كالتنكير )انظر:  -ُ
ياؾ نستعيف  -ِ  .(ْٕ/ ُ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .(ِِّ/ِ)، الفتاكل الكبرل ّْأمراض القمب كشفاؤىا  ّ-



  ُّٕ 
 

َلْيِو أُِنيبُ  َوما َتْوِفيِقي ِإالَّ قكؿ الٌمو تعالى عمى لساف شعيب:  - ت  :ىكد{ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
ٖٖ{. 

َلْيِو َمتابِ قكلو سبحانو:  - ث  .}َّ :الٌرعد{ ُقْل ُىَو َربٍّي ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
َلْيَك َأَنْبنا حكاية عف المؤمنيف -عٌز مف قائؿ-قكلو - ج َلْيَك اْلَمِصيرُ َربَّنا َعَمْيَك َتَوكَّْمنا َواِ   َواِ 

 .}ْ :الممتحنة{
َرب  اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو َفاتَِّخْذهُ َتَبتَّْل ِإَلْيِو َتْبِتيبًل*َواْذُكِر اْسَم َربٍَّك وَ قكؿ الٌمو تعالى:  - ح

 .}ٗ-ٖ :المزمؿ{ َوِكيبًل 
ياؾ نستعيف كتقديـاألصميف كىمفيذه ستة مكاضع يجمع فييا القرآف الكريـ بيف        ا إياؾ نعبد كا 

العبادة عمى االستعانة في الفاتحة مف باب تقديـ الغايات عمى الكسائؿ إذ العبادة غاية العباد التي 
 .ُخمقكا ليا كاالستعانة كسيمة إلييا

اؿ لمقمب لقد سٌكل ابف القٌيـ بيف الٌتكٌكؿ كاالستعانة كقاؿ في تعريفيما: التكٌكؿ كاالستعانة: "ح (ٓ
ينشأ عف معرفتو بالٌمو تعالى، كاإليماف بتفٌرده بالخمؽ، كالٌتدبير كالٌضٌر كالٌنفع، كالعطاء كالمنع، 
ف شاءه الٌناس، فيكجب لو ىذا اعتمادا عميو كاستعانة  كأٌنو ما شاء كاف، كما لـ يشأ لـ يكف، كا 

ؿ عميو فيو كاستعاف بو عميو، بو، كتفكيضا إليو كطمأنينة بو، كثقة بو، كيقينا بكفايتو لما تككٌ 
 .ِكأٌنو ممٌي بو، كال يككف إاٌل بمشيئتو، شاء الٌناس ذلؾ أـ أبكه"

إف لتقديـ العبادة عمى االستعانة كما في معناىا مف الٌتكٌكؿ في كثير مف اآليات، أسباب عديدة  (ٔ
 عمى االستعانة لما يمي:أشار إلييا ابف القٌيـ كغيره مف العمماء، فقاؿ ابف القٌيـ: "كتقديـ العبادة 

ـٌ يككف ذلؾ مف قبيؿ " - أ ألٌف العبادة غاية العباد اٌلتي خمقكا ليا. كاالستعانة كسيمة إلييا، كمف ث
 تقديـ الغايات عمى الكسائؿ.

يَّاؾى نىٍستىًعيفي متعٌمؽ بربكبٌيتو.-سبحانو-ألٌف ًإيَّاؾى نىٍعبيدي متعٌمؽ بألكىٌيتو - ب  كىاً 
المذككريف في « الٌربٌ »عمى لفظ « الٌمو»ستعانة يتناسب مع تقديـ اسـ كألٌف تقديـ العبادة عمى اال - ت

حيث إٌف ًإيَّاؾى نىٍعبيدي قسـ الٌرٌب، فكاف مف الٌشطر األٌكؿ، اٌلذم ىك ثناء عمى الٌمو  ،أٌكؿ الٌسكرة

                                                 

ياؾ نستعيف  : انظر  ُ-  .(ٕٓ/ُ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
ياؾ نستعيف  ِ-  .(ِٖ/ ُ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 



  ُّٖ 
 

يَّاؾى نىٍستىًعيفي قسـ العبد، فكاف مف الٌشطر اٌلذم لو، كىك اٍىًدنى  راطى تعالى، لككنو أكلى بو، كىاً  ا الصّْ
ـى إلى آخر الٌسكرة.  اٍلميٍستىًقي

كألٌف العبادة المطمقة تتضٌمف االستعانة مف غير عكس، فكٌؿ عابد لٌمو عبكدٌية تاٌمة، مستعيف،  - ث
كال ينعكس األمر ألٌف صاحب األغراض كالٌشيكات قد يستعيف بو عمى شيكاتو، فكانت العبادة 

ـٌ، كليذا كانت قسـ المكلى  .--أكمؿ كأت
 ألٌف االستعانة جزء مف العبادة مف غير عكس )فقٌدـ الكٌؿ عمى الجزء(.ك  - ج
 .ُكألٌف االستعانة طمب منو سبحانو، كالعبادة طمب لو فقٌدـ ما ىك لو عمى ما ىك منو" - ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ياؾ نستعيف  ُ-  .(ِٖ/ ُ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 



  ُّٗ 
 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 والعشرينالتفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الرابع 

 (ٜٕ-ٔمن سورة يوسف اآليات )
 ة مباحث:أربع يشتمل عمىو 

 .(ٙ-ٔ)اآليات سورة يوسف المقاصد واألىداف ل :األول المبحث
 (.ٗٔ-ٚالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )
 (.ٕٗ-٘ٔالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )

 (.ٜٕ-ٕ٘واألىداف لسورة يوسف اآليات ): المقاصد الرابعالمبحث 

 



  َُْ 
 

 
 
 
 

 :المبحث األول
 (ٙ-ٔالمقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )

 وفيو أربعة مطالب:    
 المطمب األول: المغة العربية لغة القرآن.

ثباتيا بأحسن القصص. --المطمب الثاني: تقرير نبوة محمد   وا 
 المطمب الثالث: رؤيا األنبياء وحي من اهلل.
 المطمب الرابع: النبوة اصطفاء ال اختيار. 
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 المطمب األول
 المغة العربية لغة القرآن

 
 َتْعِقُمونِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعمَُّكْم *ِتْمَك آَياُت اْلِكتَاِب اْلُمِبينِ  *الر قاؿ تعالى:       

 .} ِ-ُ:يكسؼ{
 أواًل: المعاني المغوية:

ُ) الر: " مف األلفاظ التي يتيجى بيا، كىي أسماء مسمياتيا الحركؼ المبسكطة التي منيا ركبت
الكمـ، كالتيجي تعداد الحركؼ بأسامييا كحركؼ التيجي: ما تتركب منيا األلفاظ العربية، كىي 

 .ِ"المفسركف في الحركؼ المقطعة التي في أكائؿ السكركاختمؼ " ،ُ"األلؼ كالياء كما بينيما
ِ) ُقْرآًنا: "قال  القرآف في األصؿ مصدر نحك كفراف كرجحاف ، ََّفِإَذا *َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنوُ  ِإن

، قاؿ بعض العمماء : تسمية ىذا الكتاب قرآنا مف بيف }ُٖ-ُٕ: القيامة{ َقرَْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنوُ 
 :اهلل لككنو جامعا لثمرة كتبو بؿ لجمعو ثمرة جميع العمكـ كما أشار تعالى إليو بقكلو كتب
 ٍَوَتْفِصيَل ُكلٍّ َشْيء }كّ}ُُُ:يكسؼ. ًُقْرآنًا َعَرِبّيا مبينان عربيان": أم: مجمكعان آية ،.ْ 

 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
بــ )الحكيم( ووصفو في سورة يوسف  الحكمة من وصف القرآن الكريم في سورة يونس  (ُ

-- )بــ )المبين: 
فاتحة ىذه السكرة ىي فاتحة سكرة يكنس إال كصؼ القرآف بػػ )المبيف( ىنا كبػ )الحكيـ( إف           

كىما في أعمى ذركة مف البياف، كأقصى مدل مف الحكمة كاإلحكاـ، اختير في كؿ مف "ىنالؾ، 
يكنس مكضكعيا أصؿ الديف، كىك تكحيد األلكىية كالربكبية، الصكرتيف ما يناسبيا، فسكرة 

ثبات الكحي كالرسالة بإعجاز القرآف كالبعث كالجزاء كىي مف الحكمة، كىذه مكضكعيا قصة  كا 
، ٓ"نبي كريـ تقمب في أطكار كثيرة كاف قدكة خير كأسكة حسنة فييا كميا، فالبياف بيا أخص

 ( تككيد لكصفو بػػ )الحكيـ( في سكرة يكنس.ككصؼ الكتاب في سكرة يكسؼ بػػ )المبيف

                                                 

 (.ٕٔ/ُالكشاؼ، لمزمخشرم ) ُ-
 (.ٔٓ/ُتفسير ابف كثير ) ِ-
 (.َِْالمفردات في غريب القرآف )ص ّ-
 (.ّْٔٗ/ ٓاليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو ) ْ-
 (.ُِٓ/ُِتفسير المنار ) ٓ-



  ُِْ 
 

 )قرآن(: جاء في اآليتين لفظ )كتاب( ولفظ (ِ
ليدلؿ عمى أف القرآف ييقرأ، كالكتاب ييكتب، كشاء الحؽ سبحانو ذلؾ؛ ليديلَّؾ عمى أف الحافظ لمقرآف "

ؿَّ الصدر، تذكر السطر  .ُ"مكاناف: صدكر، كسطكر. فإف ضى
 : َتْعِقُمونَ َلَعمَُّكْم  :التعبير بقكلو (ّ

أم رجاء حصكؿ العمـ لكـ مف  لعّمكم تعقمونقد أفصح عف التعميؿ المقصكد جممة "      
كمعناه، ألٌنكـ عرب فنزكلو بمغتكـ مشتمبلن عمى ما فيو نفعكـ ىك سبب لعقمكـ ما يحتكم  لفظو

قد بمغت في الكضكح عميو، كعيٌبرى عف العمـ بالعقؿ لئلشارة إلى أٌف داللة القرآف عمى ىذا العمـ 
حٌد أف ينٌزؿ مف لـ يىحصؿ لو العمـ منيا منزلة مف ال عقؿ لو، كأٌنيـ ما دامكا معرضيف عنو فيـ 

 .ِ"في عداد غير العقبلء
 ثالثًا: المعنى اإلجمالي: 

يخبر اهلل تعالى أف آيات ىذه السكرة، ىي آيات الكتاب البيف الظاىر بنفسو، كالمظير لما   
قائؽ الديف كأحكاـ التشريع كخفايا الممؾ كالممككت كأسرار النشأتيف كالمرشد إلى شاء الٌمو مف ح

 .ّمصالح الدنيا كسبيؿ الكصكؿ إلى سعادة اآلخرة
ككصفو بأنو عربيان لو باعتبار الشرؼ اإلضافي كضمير الغائب لمكتاب السابؽ ذكره فإف 

ف كاف المراد بو ىذه السكرة كاف المراد بو القرآف كمو كما ىك الظاىر المناسب لمحاؿ فذا ؾ كا 
 .ْفتسميتو قرآنا ألنو اسـ جنس يقع عمى الكثير كالقميؿ فكما يطمؽ عمى الكؿ يطمؽ عمى البعض

 تحقيق المقاصد واألىداف:رابعًا: 
تعد المغة العربية مف المغات الحية التي ما تزاؿ تحتفظ بكثير مف الخصائص، مف حيث قكة  (ُ

الذم أنزلو --األلفاظ، كرصانة المعاني، كيعكد ذلؾ إلى ككنيا لغة القرآف الكريـ "كبلـ اهلل 
نَّا َلُو ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذٍّكْ المحفكظ إلى يكـ الديف  --عمى قمب الرسكؿ الكريـ محمد  َر َواِ 

اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْمِفِو َتْنِزيٌل ِمْن [، كالذم ٗالحجر، اآلية: ] َلَحاِفُظونَ 
 [.ِْفصمت، اآلية: ] َحِكيٍم َحِميدٍ 

                                                 
 (.  ُُْ/ُتفسير الشعراكم ) -ُ
 (.َِِ/ُِ(، التحرير كالتنكير )ِّٖ/ٓالنكت كالعيكف ) -ِ
 (.ُُِ/ْ)تفسير المراغي  -ّ
 (.ّْٔ-ّّٔ/ٔركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني) -ْ



  ُّْ 
 

 من أىم المقاصد لنزول القران بالمغة العربية ما يمي: (ِ
عف طريؽ -أم ديف اإلسبلـ-بالمغة العربية لقد جاء ىذا الديف أف الديف اإلسبلمي إنما جاء  - أ

القرآف الكريـ كالسنة النبكية، ككبلىما بالمغة العربية كيتكقؼ فيمو السميـ الكامؿ عمى فيـ المغة 
 التي حممتو إلى الناس، كىي المغة العربية.

ة في الصبلة، كأذكار الصبلة أف كثيران مف العبادات يجب أداؤىا بالمغة العربية. مثؿ قراءة الفاتح - ب
كتكبيرة اإلحراـ كأذكار الرككع كالسجكد كالتشيد، كنحكىا مف فركض العيف التي يجب عمى 

 المسمـ أداؤىا بالمغة العربية ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن، ليتقرب بيا إلى اهلل تعالى.
نو ال بد مف ، ك ال بد مف كجكد عمماء يفقيكف اإلسبلـ بالمغة الغربية  - ت كجكد عمماء يجيدكف المغة ا 

العربية، إجادة تجعميـ قادريف عمى فيـ معاني القرآف كالسنة ككتب العمـ التي يحتاج إلييا 
 .آف الكريـ كالسيرة النبكيةالمسممكف، ليككنكا مرجعا ألىؿ كؿ بمد يعممكف الناس معاني القر 

يحصؿ إال بكجكد عمماء  كىذا المقصد ال ،بد مف كجكد قادريف عمى ترجمة معاني اإلسبلـ ال  - ث
 .ُ، ليترجمكا ألىمو معاني القرآف الكريـ كالسنة النبكيةالمغة العربية كيجيدكف لغة البمديجيدكف 

  سبب نزول القرآن بالمغة العربية: (ّ
إف المغة العربية أفصح المغات كأبينيا كأكسعيا، كأكثرىا تأديةن لممعاني التي تقكـ بالنفكس، ال        

، ككاف ذلؾ في أشرؼ بقاع األرض، كابتدأ إنزالو العربي الفصيح أف يعبر عما فيور يضيؽ صد
في أشرؼ شيكر السنة كىك رمضاف، في أشرؼ ليالي العاـ في ليمة القدر، فكمؿ الكتاب مف 

نَُّو كؿ الكجكه  وُح اأْلَِميُن*َواِ  َتُكوَن ِمَن لِ َعَمى َقْمِبَك َلَتْنِزيُل َربٍّ اْلَعاَلِميَن*َنَزَل ِبِو الر 
[  تكمـ اهلل بالقرآف بالعربية حرفان كصكتان، ُٓٗ-ُِٗ]الشعراء: ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ اْلُمْنِذِريَن*

بالمغة  --كأنزلو سبحانو كتعالى بالمغة العربية، كتكمـ بو إلى جبريؿ، كأسمعو جبريؿ محمدان 
بأنو أتى بالقرآف مف نجار ركمي بػ مكة نصراني تعمـ  --العربية، كلما اتيـ الكفار محمدان 

َوَلَقْد َنْعَمُم َأنَُّيْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعمٍُّمُو َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي منو القرآف، فقاؿ اهلل ردان عمى ىذه الفرية: 
ذلؾ النصراني ركمي لسانو [ َُّ]النحؿ: ُيْمِحُدوَن ِإَلْيِو َأْعَجِميٌّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ 

، فكيؼ يخرج العربي المبيف مف فـ رجؿ نصراني ركمي؟! أعجمي، كىذا لسافه عربيه مبيفه
ِ. 

                                                 
 (.ّْٕانظر : السباؽ إلى العقكؿ )ص -ُ
 .1433صفر  22بتاريخ: لغتنا الجميمة ىؿ نعكد الييا ؟، خطبة بعنكاف لمشيخ محمد المنجد المكقع الرسمي - ِ
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 المطمب الثاني
ثباتيا بأحسن القصص --تقرير نبوة محمد   وا 

 
ْن َنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا  قاؿ تعالى:        اْلُقْرآَن َواِ 

 .}ّيكسؼ: { ُكْنَت ِمْن َقْبِمِو َلِمَن اْلَغاِفِمينَ 
 أواًل: المعاني المغوية:

 َاْلَغاِفِمين : "الغفمة سيك يعترم اإلنساف مف قمة التحفظ كالتيقظ، يقاؿ غفؿ فيك غافؿ"ُ. 
 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
كطأ بيذا الفصؿ الى ما "فإنو سبحانو  َنْحُن َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ  قكلو تعالى   

 . ِ"فتخمص بو إلى ذكر القصة تخمصا بارعان  --يأتي بعده مف سرد قصة يكسؼ 
قاؿ االماـ الزركشي: "كاعمـ أنو حيث قصد التخمص فبل بد مف التكطئة لو كمف بديعو        

فكطأ بيذه  --يشير إلى قصة يكسؼ  ُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص{}َنْحُن نَ  :قكلو تعالى
 .ّالجممة إلى ذكر القصة يشير إلييا بيذه النكتة مف باب الكحي كالرمز"

 : اإلجماليثالثًا: المعنى 
بسبب ما أكحيناه إليؾ مف ىذا القرآف، "أحسف القصص  نحف نقص عميؾ يا محمد 

إيحائنا إليؾ بيذا القرآف، مف الغافميف عف تفاصيؿ ىذا القصص، كعف كالحاؿ أنؾ كنت قبؿ 
 .ْ"دقائؽ أخباره كأحداثو، شأنؾ في  ذلؾ شأف قكمؾ األمييف

فتمتمئ سكرة يكسؼ ًبًعبىر متناىية، يتجمَّى بعضه منيا في قضية دخكلو السجفى مظمكمان، ثـ "
جمعٍت حادثة كمىٍف دار حكليا مف  يأتيو العفك كالحكـ؛ لذلؾ فيي أحسفي القىصص؛ إما ألنيا

 .ٓ"أشخاص، أك جاء بالشخص كما دار حكلو مف أحداث
 تحقيق المقاصد واألىداف:رابعًا: 

إف قصص القرآف ىي أحسف القصص؛ لصدؽ معانييا، كلمحكـ العظيمة المشتممة عمييا،  (ُ
ف مف أحسف فضبلن عف التعقيبات القرآنية، كالتكجييات الربانية، المصاحبة ليا، كال شؾ أ

                                                 
 (.ِّٔالمفردات في غريب القرآف ) -ُ
 (.ِْٓ/ْآف الكريـ كبيانو )اعراب القر  -ِ

 (.ْٓ/ُالبرىاف في عمـك القرآف ) ّ-
 (.ُّٕ/ٕ) التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ْ-
 (.ّْٓ/ُتفسير الشعراكم ) ٓ-



  ُْٓ 
 

قصص القرآف سكرة يكسؼ التي ناسب ذكر ىذه اآلية في صدرىا، كليذا قاؿ بعض 
َنْحُن ( بدؿ اشتماؿ مف قكلو: ْ)يكسؼ:  ِإْذ َقاَل ُيوُسفُ : -تعالى-المفسريف قكؿ اهلل 

(. كمف أسباب التسمية أف "السكرة كسائر سكر ّ)يكسؼ:  َنُقص  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ 
القرآف ليا تأثير في حياة األمـ، مف عمؿ بما فييا مف مقكمات الفكز كالنجاح فاز كسعد كآؿ 

 .ُأمره إلى خير"
 :اختمف العمماء لم سميت ىذه القصة أحسن القصص (ِ

ة أحسفى القصصً   كجكىان: قاؿ القرطبي: "كذكر العيمماءي لكىٍكًف ىذه القصَّ
ة؛ لقكلو تعالى  ة في القرآف تتضمفي مف العبر كالحكـ، ما تتضمف ىذه القصَّ أحدىا: أنو ليست قصَّ

 [.ُُُ]يكسؼ:  ْوِلي األلبابَلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة أّلُ في آخرىا 
كثانييا: لحيسف مجاكزة يكسؼ إخكتو، كصٍبًره عمى أذاىيـ، كعفكه عنييـ بعد التقائيـ عف ذكر 

 [.ِٗ]يكسؼ:  اَل َتْثَريَب َعَمْيُكُم اليومفعميـ، ككرمو في العفك عنييـ، حتَّى قاؿ: 
، -عمييـ الصبلة كالسبلـ-كثالثيا: أف فييا ذكر األنبياء  الحيف، كالمبلئكة، كالجفّْ  كالصَّ

كالشياطيف، كاإلنس، كالطيًر، كسير الممكًؾ، كالمماليًؾ، كالتُّجاًر، كالعمماًء، كالجياؿ، كالرّْجاؿ، 
ؤيا، كالسّْياسًة، كالمعاشرًة،  ، كذكر التَّكحيد، كالفقًو، كالسّْير، كتعبيًر الرُّ كالنّْساء كحيميفَّ كمكرىفَّ

مىؿ الفكائد تصميح لمدّْيف كالدُّ   نيا.كتدبير المعاًش، كجي
 كرابعيا: أفَّ فييا ذكر الحبيب، كالمحبيكب، كسيرىما.

 ىنا بمعنى: أعجب.« أٍحسفى »كخامسيا: أفَّ 
كسادسيا: سيمّْيت أحسف القصص؛ ألفَّ كؿ مف ذكر فييا كاف مآلو إلى السَّعادة، كانظير إلى 

خكتو، كامرأة العزيز، قيؿ: كالممؾي أيضان أسمـ بييكسيؼ، كحسف إس بلموي، كمستعبر يكسؼ، كأبيو كا 
ًميع إالَّ إلى   . ِ"خيرالرؤيا، كالسَّاقي، كالشَّاىد فيما يقاؿ، فما كاف أٍمر الجى

نيا تمضي في أ القصةنعتقد أف ثمة سببا ميما يميز ىذه  ،كمياكمع تقديرنا ليذه األسباب 
يمتحـ مضمكنيا كشكميا، كيفضي بؾ إلحساس عميؽ بقير اهلل  خط كاحد منذ البداية إلى النياية

[، ىذا ما ُِ]يكسؼ:  َوالمَُّو َغاِلٌب َعَمى َأْمرِهِ كغمبتو كنفاذ أحكامو رغـ كقكؼ البشر ضدىا. 
عجاز  ّ.تثبتو قصة يكسؼ بشكؿ حاسـ، ال ينفي حسمو أنو تـ بنعكمة كا 

                                                 

 ىػ، مكقع الشبكة االسبلمية.ُِْٓ/ّ/ِٖأحسف القصص، أ.د. ناصر بف سميماف العمرم، مقاؿ نشر بتاريخ ُ-
 .َُِ/ ٗالجامع ألحكاـ القرآف  ِ-
 سابؽ.المطمب التـ الحديث عف تقرير النبكة في  ّ-



  ُْٔ 
 

 المطمب الثالث
 رؤيا األنبياء وحي من اهلل

 
ُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس ِإْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنٍّي رََأيّْ  قاؿ تعالى:       

َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ  * َر رََأْيُتُيْم ِلي َساِجِدينَ َواْلَقمَ 
ْنَساِن َعُدوٌّ م  الشَّْيَطاَن   .} ٓ-ْ: يكسؼ{ ِبينٌ ِلئْلِ

 أواًل: المعاني المغوية:
 َكْيًدا :" الكاؼ كالياء كالداؿ أصؿه صحيح يدؿُّ عمى معالجةو لشيء بشٌدة، ثـ يٌتسع الباب، ككٌمو

و فأنت  تىًكيديه. ىذا راجعه إلى ىذا األصؿ، قاؿ أىؿي المُّغة: الكيد: المعالجة. قالكا: ككؿُّ شيءو تيعاًلجي
 .ُ"ىك األصؿ في الباب، ثـ يسمُّكف المىكر كيدان 

 :الجوانب الببلغيةًا: ثاني
تكرار يظٌنو الناظر أنو تأكيد ألكؿ كىمة كليس ىك بالتأكيد كانما ىك  رأيتيم :قكلو تعالى (ُ

كبلـ مستأنؼ عمى تقدير سؤاؿ كقع جكابا لو كيجكز أف تككف لمتككيد باعتبار أف طكؿ الفصؿ 
 بالمفاعيؿ استدعى ذلؾ فجيء برأيتيـ تطرية كتنكيعا لمحديث.

كالقمر مجرل العقبلء كىك الذم أجرل الككاكب األحد عشر كالشمس " ساجدين :قكلو تعالى (ِ
يسميو النحاة تغميبا كىذا الكصؼ صناعي ، أما السر البياني فأمر كامف كراء ىذا الكصؼ 
ذلؾ ألنو لما كصؼ الككاكب كالشمس كالقمر بما ىك خاص بالعقبلء كىك السجكد أجرل عمييا 

 .ِ"لقرآفحكميـ كأنيا عاقمة كىذا كثير شائع في كبلميـ كسيأتي الكثير منو في ا
نزؿ الكبير منزلة الصغير ألٌف ، كناية عف تحبيب كشفقة"ىذا الٌتصغير  يا بني :تعالى قكلو (ّ

 .ّ"شأف الصغير أف يحب كيشفؽ عميو . كفي ذلؾ كناية عف إمحاض النصح لو
 : اإلجماليالمعنى : ثالثاً 

ىذا شركع في القصة بعد مقدمتيف ، أكالىما في صفة القرآف كككنو تنزيبل مف اهلل داال عمى "
رسالة مف أنزؿ عميو، تكمـ في المقدمة الثانية عف رؤيا يكسؼ كما فيمو منيا أبكه فيما إجماليا 

                                                 

 (.ُْٗ/ٓمعجـ مقاييس المغة ) ُ-
 (.ُْٓ/ْاعراب القرآف الكريـ كبيانو ) ِ-
 (.ُِْ/ُِالتحرير كالتنكير ) ّ-



  ُْٕ 
 

ره بحسف كميا كما بيناه آنفا ، كبنى عميو أف حذره كأنذره ما يستيدؼ لو قبمو مف كيد إخكتو ، كبش
 .ِ"فذكر ىذه الرؤيا في صدر القٌصة كالمقٌدمة كالٌتمييد لمقٌصة المقصكدة"، ُ"عاقبتو

 تحقيق المقاصد واألىداف:: بعاار 
أول ما )أنيا قالت:  -رضي اهلل عنيا-عائشة أـ المؤمنيف ، قالتّأنكاع الكحي تعتبر الرؤيا مف (ُ

النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت من الوحي الرؤيا الصالحة في  --بدئ بو رسول اهلل 
 .ْ(مثل فمق الصبح

قاؿ ابف العربي: "كرؤيا األنبياء كحي، حسبما بيناه في كتب األصكؿ كشرح الحديث؛ ألف         
نما قمكبيـ صافية،  األنبياء ليس لمشيطاف عمييـ في التخييؿ سبيؿ، كال لبلختبلط عمييـ دليؿ؛ كا 

 .ٓ، كنفث بو الممؾ في ركعيـ، كضرب المثؿ لو عمييـ فيك حؽ"كأفكارىـ صقيمة، فما ألقي إلييـ
رؤيا األنبياء كأخرج البخارم في صحيحو معمقا: قاؿ عمرك سمعت عبيد بف عمير يقكؿ: )        

 .ٔ(َُِ)الصافات: ِإنٍّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنٍّي َأْذَبُحك، ثـ قرأ: (وحي
رأل فػػي المنػػاـ أنػػو يػػدخؿ مكػػة عمػػى ىػػذه الصػػفة، فممػػا  --كػػاف رسػػكؿ اهلل "قػػاؿ قتػػادة: ك  

إنػػو يػػدخؿ مكػػة، فػػػأنزؿ اهلل  --صػػالح قريشػػا بالحديبيػػة ارتػػػاب المنػػافقكف حتػػى قػػاؿ رسػػػكؿ اهلل 
ْؤيا ِبـاْلَحقٍّ تعالى فػأعمميـ أنيػـ سػيدخمكف فػي غيػر ذلػؾ ، [ِٕ]الفػتح: َلَقْد َصَدَق المَُّو َرُسوَلُو الر 

مَّ -العاـ، كأف رؤياه  مَّـى صى سى مىٍيًو كى  .ٕ"حؽ -ى المَّوي عى
 

 
 
 
 

                                                 

 (.ِٖٓ-ِٕٓ/ُِتفسير المنار ) ُ-
 (.َِٖ/ُِالتحرير كالتنكير ) ِ-
 اإللقاء في الركع، كالكحي عف طريؽ الممؾ(.كمف أنكاع الكحي )تكميـ اهلل لرسمو مف كراء حجاب، ك  ّ-
 (.ّ(، )حٔ/ُ، )--صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  ْ-
 .ْٖٓ/ٔأحكاـ القرآف  ٓ-
 .ُّٓ، ح(ِّٖ/ُ)صحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب التخفيؼ في الكضكء،  ٔ-
 .(َِٗ/ُٔ)تفسير القرطبي  ٕ



  ُْٖ 
 

 المطمب الرابع
 النبوة اصطفاء ال اختيار

 
َكَذِلَك َيْجَتِبيَك َرب َك َوُيَعمٍُّمَك ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َوُيِتم  ِنْعَمَتُو َعَمْيَك َوَعَمى  قاؿ تعالى:       

ْسَحاَق ِإنَّ َربَّ آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا َعَمى   .}ٔ:يكسؼ{ َك َعِميٌم َحِكيمٌ َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبرَاِىيَم َواِ 
 أواًل: المعاني المغوية:

ُ)  ََيْجَتِبيك  :جبيت الشيء إذا حٌصمتو لنفسؾ، كمنو: "، كىك مشتؽ مف: ُ"االصطفاء": االجتباء
 .ِ"جبيت الماء في الحكض

ِ)   ِتَْأِويِل اأْلََحاِديث:  تفسير الرؤيا، أم بيانو الذم ىك غايتو المقصكدة منوأم""ّ. 
 لآليات:  اإلجماليثانيًا: المعنى 

ٍنًبئة بأنو سيككف لؾ شأف كبير بالنسبة إلخكتؾ " كما آنسىؾ اهلل بيذه الرؤيا الميٍفرحة المي
كبالنسبة ألبيؾ، فمسكؼ يجتبيؾ ربؾ؛ ال بأف يحفظؾ فقط؛ كلكف بأف يجعؿ كيدىـ سببان 
لصالحؾ، كييعمّْمؾ مف تأكيؿ األحاديث ما يجعؿ أصحابى الجاًه كالنفكذ يمتفتكف إليؾ، كمعنى 

 .ْ"تأكيؿ الشيء أم معرفة ما يؤكؿ إليو الشيء
 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 

 ِرَساَلَتوُ المَُّو َأْعَمُم َحْيُث َيْجَعُل إف النبكة تفضُّؿ كاختيار مف اهلل تعالى؛ كما قاؿ تعالى:  (ُ
المَُّو َيْصَطِفي ِمَن اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبًل َوِمَن النَّاِس ِإنَّ المََّو َسِميٌع  :[، كقاؿ تعالىُِْ]األنعاـ: 

[، كليست النبكة كسبا ينالو العبد بالجد، كاالجتياد، كتكمؼ أنكاع العبادات، ٕٓ]الحج:  َبِصيرٌ 
نفس كتنقية الخاطر كتطيير األخبلؽ كرياضة كاقتحاـ أشؽ الطاعات، كالدأب في تيذيب ال

النفس؛ كما يقكؿ الفبلسفة : إنو يجكز اكتساب النبكة؛ حيث يزعمكف أف مف الـز المشاىدة بعد 

                                                 

 (.ّٓالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص ُ-
 (.ٓٓتيذيب المغة )ص ِ-
 (.ُّالمفردات في غريب القرآف )ص ّ-
 (.ّْٔ/ُتفسير الشعراكم ) ْ-



  ُْٗ 
 

كماؿ ظاىره كباطنو بالتيذيب كالرياضة؛ فإنيا تنصقؿ مرآة باطنو، كتفتح لو بصيرة لبو، كيتييأ 
 !!ُلو ما ال يتييأ لغيره

هلل حسب حكمتو كعممو بمف يصمح ليا، كليست اكتسابا مف قبؿ العبد. النبكة اصطفاء مف ا (ِ
صحيح أف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ اختصكا بفضائؿ يمتازكف بيا عف غيرىـ، كلكف 

ؿ، ليست عمى الن ٍبديهي حك الذم يقكلو الفبلسفة الضبلَّ مَّدان عى فَّ ميحى كما نص االماـ الطحاكم "كاً 
ـي األٍتًقيىاًء، كسيّْدي المصطىفى، كنبيُّو ال مىا ـي األنبياًء، كاً  ات نَّو خى ى، كا  مٍجتىبى، كرىسيكليوي الميٍرتىضى

بيبي ربّْ العالميف ككؿ دىٍعكل النُّبكًة بىعدىهي فىغىيّّ كىىىكل" ، كحى ميفى المرسى
ِ. 

مع ككف النبكة منحة إليية، إال أف اهلل ال يختار ليا إال رجاال خصيـ كميزىـ بخصائص  (ّ
ت ليست مكجكدة في سائر البشر. "فالرسؿ أكمؿ البشر خمقا كخمقا، كأرجحيـ عقبل، كمميزا

حينما اصطفاه اهلل  --كأكفرىـ ذكاء، كأرقيـ قمبا. كىذا ىك شأف الرسؿ أجمعيف. كالرسكؿ 
خاصة تتناسب  لميمة الرسالة الخاتمة، خصو بخصائص ليست مكجكدة في غيره، كىيأه تييأة

ايٍصطيًفيى لمرسالة، كىذا  --كاالصطفاء ىك االختيار، كمحمد  .ّمع ىذه الميمة الجميمة"
 .}ٕٓالحج:{ المَُّو َيْصَطِفي ِمَن اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبًل َوِمَن النَّاسِ المفظ مأخكذ مف قكلو تعالى: 

بىوي لمقاـ الرسالة كلمقاـ العبكدية فكؿ ميٍرسىؿو ميٍصطىفىى ألف اهلل اصطفاه يعني اختاره  كقرَّ
 الخاصة.
 

 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.ْٓالعقيدة االسبلمية  صالح الفكزاف )ص ُ-
 . (ُٕص)العقيدة الطحاكية  ِ-

 .(َُِص)محبة الرسكؿ بيف االتباع كاالبتداع  -ّ



  َُٓ 
 

 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 (ٗٔ-ٚالمقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )

 
 وفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول: الحذر من الحسد.
 . --المطمب الثاني: المؤامرة عمى قتل يوسف

 المطمب الثالث: حيل أخوة يوسف لمتخمص منو.
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 المطمب األول
 الحذر من الحسد

 
ْخَوِتِو آَياٌت ِلمسَّاِئِميَن*ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحب   قاؿ تعالى:      َلَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف َواِ 

 .} ٖ-ٕ:يكسؼ{ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َضبَلٍل ُمِبينٍ 
 المعاني المغوية:أواًل: 

ُ)  ٌُعْصَبة :"جماعة مف العشرة إلى األربعيف"، كىي ُ"العصبة جماعة متعصبة متعاضدة"ِ ،
نَّما سمّْيت عيٍصبةن  يا ببعض"كا   .ّ"ألنَّيا قد عيًصبت، أم كأنَّيا ريًبط بعضي

ِ)  َضبَلل أما في اآليةْ"ىك العدكؿ عف الطريؽ المستقيـ كيضاده اليداية": معنى الضبلؿ ، 
 الكريمة تعددت أقكاؿ العمماء في معناه، منيا:

أف المراد بو الذىاب عف عمـ حقيقة األمر حيث آثر اثنيف مف أبنائو عمى عشرة مع أف العشرة  - أ
 أكثر نفعان لو.

 أف المراد بو أنو في خطأ مف رأيو. - ب
 .ٓ"أف المراد بو أنو في شقاء كىك عناء الدنيا - ت

بيذا الضبلؿ  --الظاىر أف مراد أكالد يعقكب ": الشنقيطيكالذم ترجح عند اإلماـ        
في ىذه اآلية الكريمة إنما ىك الذىاب -عميو كعمى نبينا الصبلة كالسبلـ –الذم كصفكا بو أباىـ 

[، أم: لست ٕ:]الضحى َوَوَجَدَك َضااًل َفَيَدى :ىعف عمـ حقيقة األمر كما ينبغي، قاؿ تعال
ال تعرؼ إال بالكحي، فيداؾ إلييا كعممكـ بما أكحي إليؾ مف ىذا القرآف عالمان بيذه العمكـ التي 

 .ٔ"ظيـالع
 

 
                                                 

 (.ّّٔالقرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد )صالمفردات في غريب  -ُ
 (.َِْالتبياف في تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم )ص :انظر -ِ
 (.ّّٗ/ْمعجـ مقاييس المغة أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ) -ّ
 (.ِٖٗانظر: غريب القرآف لؤلصفياني )ص -ْ
 (.ُّٖ/ْكزم )زاد المسير البف الج انظر:-ٓ
 (.َِّ/ِأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ) -ٔ
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 ثانيًا: القراءات القرآنية: 
 بحذؼ األلؼ بعد الياء عمى االفراد." ءاية ِلمسَّاِئِمينَ قرأ ابف كثير  
 .ُ"باأللؼ عمى الجمع آَياٌت ِلمسَّاِئِمينَ  كقرأ الباقكف 
، كالقراءة بالجمع أشارت إلى أف كؿ كمو آية --فالقراءة باإلفراد أشارت إلى أف يكسؼ "

 .ِ"عبرة كأية بحد ذاتو حاؿ مف أحكاؿ يكسؼ 
 :الجوانب الببلغيةثالثًا: 
تدؿ عمى الظرفية، كمعنى الظرفية أف ىناؾ شيئان ييٍظرؼ  "في": ِفي ُيوُسفَ  :قكلو تعالى (ُ

فيو شيء آخر، فكأف يكسؼ صار ظىٍرفان ستدكر حكلو األحداث باألشخاص المشاركيف 
 فييا.

حرؼ البلـ الذم سبؽ اسـ يكسؼ جاء لمتككيد، ككأنيـ قالكا: كاهلل  :َلُيوُسفُ  :قكلو تعالى (ِ
بّْو لنا. كالتككيد ال يأتي إال بصدد إنكار  .ّ"إف أبانا يحب يكسؼ كأخاه أكثر مف حي

 : اإلجماليرابعًا: المعنى 
لقد كاف في قصة يكسؼ مع إخكتو عبر كعظات عظيمة، كدالئؿ تدؿ عمى قدرة الٌمو "      

حكمتو الباىرة، كعمى ما لمصبر كحسف الطكية مف عكاقب الخير كالنصر، كعمى ما القاىرة، ك 
 .ْ"لمحسد كالبغي مف شركر كخذالف

 تحقيق المقاصد واألىداف:خامسًا: 
إف ضعؼ اإلنساف كعجزه، كقمقو كمخاكفو، كحرصو عمى حٌب الذات كالظفر بأعظـ المغانـ  (ُ

كأكثرىا، يجعمو يقع في أحكاؿ ال تتفؽ مع أصكؿ األخبلؽ، كال تنسجـ مع الطبائع السكية، 
كىكذا كانت "تصرفات إخكة يكسؼ معو مثبل غريبا في الكيد كالحسد كالتآمر الدنيء، فمـ يتكرعكا 

ا أخاىـ لممكت البطيء، أك القتؿ، فتآمركا عمى إلقائو في بئر، فإما أف يمكت أك أف عٌرضك 
يمتقطو مسافر، فيجعمو عبدا خادما لسٌيده، كينتيي في كبل الحاليف مف كجكده. كىذا تصكير 

 .ٓ"--المؤامرة لمتخمص مف يكسؼ 

                                                 
 (.َُٔ(، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )صِّٗ/ِالنشر في القراءات العشر ) -ُ
 (.ّٓٓحجة القراءات، عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة أبك زرعة )ص -ِ
 (.ّْٖٔ/ُتفسير الشعراكم ) -ّ
 (.ِِّ/ٕلسيد طنطاكم ) التفسير الكسيط -ْ
 (.َُّٗ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي ) -ٓ
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 بيان خطر الحسد وحقيقتو:   (ِ
 :في مكاضع كثيرة كشتى، كمف ذلؾ في قكلو تعالىجاء الحسد في القرآف الكريـ عمى كجو الذـ  - أ

 ََوِمْن َشرٍّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسد }إفَّ اهلل جمع الشركر في ىذه اآلية ، كقد قاؿ أحدىـ "}ٓ :الفمؽ
 . ُ"كختميا بالحسد ليعمـ أنو أخٌس الطبائع

أف الناس ال يزاؿ فييـ الخير كالصبلح ما لـ ينتشر بينيـ الحسد كالبغضاء  --بيف النبي  - ب
: قىاؿى رىسيكؿي  ميرىةى بف ثىٍعمىبىةى، قىاؿى يقكؿ ابف  ٕ()ال َيزَاُل النَّاُس ِبَخْيٍر َما َلْم َيَتَحاَسُدوا: --عىٍف ضى

"فالحاسد عدك النعـ كىذا الشر ىك مف نفس الحاسد كطبعيا ليس ىك شيئا اكتسبو مف  :القيـ
 . ّغيرىا بؿ ىك مف خبثيا كشرىا"

الحسد كما ىك حقيقة شرعية فيك حقيقة عممية يقكؿ الدكتكر فيكتكر يكشيو "إف الحسد كالغيرة  - ت
نيا آلفات تنتج سمكمان تضر بالصحة كتقضي عمى جانب بلكالحقد أقطاب ث ثة لشيء كاحد، كا 

 . ْكبير مف الطاقة كالحيكية البلزمتيف لمتفكير كالعمؿ"
 أسباب الحسد:  (ّ
مف أعظـ ىذه االسباب الحسد فانو داء كامف في النفس كيرل الحاسد المحسكد قد فضؿ عميو إف  الكبر: - أ

بميس ، كأكؿ مف كقع فيو ذلؾ إٓتباعوالحسد أف ينقاد لو كيككف مف أكأكتي ما لـ يؤت نظيره فبل يدعو 
، فرفض السجكد آلدـ كما سجدت ألنو كيمؼ بالخبلفة مف اهلل  --عميو لعنة اهلل، فقد حسد آدـ 

قَاَل َما َمَنَعَك أالَّ  :المبلئكة، فكانت النتيجة المترتبة عمى ذلؾ الطرد مف رحمة اهلل تعالى، فقاؿ تعالى
 . }ُِ :األعراؼ{ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أََنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقتَِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقتَُو ِمْن ِطينٍ 

الحسكد عدك النعمة متمف زكاليا عف "عدم الرضا والقناعة بما قسمو اهلل تعالى عمى العباد:  - ب
ال تعادكا نعـ : "بف مسعكدغضباف عمى الفكر، كقاؿ عبد اهلل ، ٔ"المحسكد كما زالت عنو ىك

 . ٕعمى ما آتاىـ اهلل مف فضمو"اهلل. قيؿ لو: كمف يعادم نعـ اهلل؟ قاؿ: الذيف يحسدكف الناس 
ِإْذ  :كمف ذلؾ حسد أخكة يكسؼ لو لفكزه بقمب أبييـ قاؿ تعالىالخوف من فوز األخرين:  - ت

* اْقُتُموا ُيوُسَف  َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحب  ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َضبَلٍل ُمِبينٍ 
 . }ٗ-ٖ :يكسؼ{  َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحينَ 

                                                 
 (.َّْ/َُالكشؼ كالبياف، لمثعمبي ) -ُ

 (.ُِٕ/ٗ( كذكره األلباني في السمسمة الصحيحة )ُٕٖٓ، ح َّٗ/ ٖأخرجو الطبراني ) ِ-
 (.ْٖٓ/ِبدائع الفكائد، البف القيـ )ّ- 
 (.ِٖالقرآف كالعمـ، د. عبدالرازؽ نكفؿ ) ْ-
 (.ُٔ/ُىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل البف القيـ ) -ٓ
 (.ِِٓالركح، البف القيـ ) -ٔ
 (.ُِٓ/ُتفسير القرطبي ) -ٕ
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ـ  --كره اهلل نفوس مريضة بسبب خبثيا:  - ث ـ فثبطي ـ كفساد نياتي ـ لخبث قمكبي طاعات أيناس طاعاتي
َوَلْو أَرَاُدوا اْلُخُروَج أَلََعد وا َلُو ُعدًَّة َوَلِكْن َكرَِه المَُّو اْنِبَعاثَُيْم  :قاؿ تعالى، ُعنيا كأقعدىـ كأبغض قربيـ منو

ك قىاؿى ًقيؿى ًلرىسيكًؿ المًَّو ك ، }٘ٗالتوبة/ { فَثَبََّطُيْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلقَاِعِدينَ  أىمُّ  --عىٍف عىٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو
ْلَقْمِب قَاَل ُىَو َفَما َمْخُموُم ا : )ُكل  َمْخُموِم اْلَقْمِب َصُدوِق المٍَّساِن قَاُلوا َصُدوُق المٍَّساِن َنْعِرُفوُ النَّاًس أىٍفضىؿي قىاؿى 

 . ٕالتَِّقي  النَِّقي  اَل ِإْثَم ِفيِو َواَل َبْغَي َواَل ِغلَّ َواَل َحَسَد(
عمى إف الحسد مف أعظـ األمراض الفتاكة بالمجتمع، فيك يجبر صاحبو العداوة والبغضاء:  - ج

هلل عمى يتفطر قمبو إذا رأل نعمة اعف التقكل، فيضيؽ صدر الحسكد، ك  يبعدهأصعب األمكر، ك 
لقد كثر الحسد بيف األقراف كاإلخكاف كالجيراف، ككاف مف آثار ذلؾ التقاطع ك "، أخيو المسمـ

ٍيرىةى ّ"التياجر، كالبغضاء كالعداكةك  ٍف أىًبي ىيرى )ِإيَّاُكْم  :--قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  -- ، عى
َواَل َتَباَغُضوا َواَل َتَناَفُسوا َواَل  َواَل َتَجسَُّسوا َواَل َتَحاَسُدواَوالظَّنَّ َفِإنَُّو َأْكَذُب اْلَحِديِث َواَل َتَحسَُّسوا 

 . ٗمَِّو ِإْخَواًنا َكَما َأَمَرُكْم المَُّو(َتَداَبُروا َوُكوُنوا ِعَباَد ال
، كذلؾ ٓ" كالشح مرض كالبخؿ مرض كالحسد شر مف البخؿ" :يقكؿ ابف تيمية الشح والبخل: - ح

 أف البخيؿ يمنع نفسو كالحسكد يكره نعمة اهلل عمى عباده. 
 عبلجو:  (ْ

 :القٌيـ رحمو الٌمو مف المعمكـ أف الكقاية خير مف العبلج، بؿ ىي العبلج، قاؿ ابفإف        
 كيندفع شٌر الحاسد عف المحسكد بتسع أسباب: "
 التعٌكذ بالٌمو مف شٌره، كالتحٌصف بو كالمجكء إليو.   - أ
 تقكل الٌمو، كحفظو عند أمره كنييو. فمف اتٌقى الٌمو تكٌلى الٌمو حفظو، كلـ يكمو إلى غيره.  - ب
التكٌكؿ عمى الٌمو. فمف تكٌكؿ عمى الٌمو فيك حسبو، كالتكٌكؿ مف أقكل األسباب اٌلتي يدفع بيا   - ت

  .العبد ما ال يطيؽ مف أذل الخمؽ كظمميـ كعدكانيـ
فراغ القمب مف االشتغاؿ بو كالفكر فيو، كأف يقصد أف يمحكه مف بالو كٌمما خطر لو. فبل  - ث

 بالفكر فيو.  يمتفت إليو، كال يخافو، كال يمؤل قمبو
                                                 

ياؾ نستعيف البف القيـ ) -ُ  (. ّٓٓ/ُمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ْٖٗ، حٗٔٔ/ ِ)(، قاؿ عنو األلباني في السمسمة الصحيحة ُِِٓمشكاة المصابيح لمتبريزم )ح -ِ
 (.ٗٔ/ِفتاكل الشيخ ابف جبريف ) -ّ

تَّى يىٍنًكحى أىٍك يىدىعى )ح ْ- مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حى (، َُُ/ُٔ(، )ْْٕٕركاه البخارم، كتاب النكاح، بىاب الى يىٍخطيبي عى
(، ْْٔٔمسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظف كالتجسس كالتنافس كالتناجش كنحكىا )ح

(ُِ/ُِْ.) 
 (.ُِٖ/َُمجمكع الفتاكم ابف تيمية ) -ٓ
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اإلقباؿ عمى الٌمو، كاإلخبلص لو كجعؿ محٌبتو كرضاه كاإلنابة إليو في محٌؿ خكاطر نفسو  - ج
 كأمانٌييا. 

َوما تجريد التكبة إلى الٌمو مف الذنكب اٌلتي سٌمطت عميو أعداءه. فإٌف الٌمو تعالى يقكؿ:  - ح
  .}َّ :الشكرل{ َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ 

الصدقة كاإلحساف ما أمكنو، فإٌف لذلؾ تأثيرا عجيبا في دفع الببلء، كدفع العيف، كشٌر الحاسد  - خ
 كلك لـ يكف في ىذا إاٌل بتجارب األمـ قديما كحديثا لكفي بو. 

كىك مف أصعب األسباب عمى النفس، كأشٌقيا عمييا، كال يكٌفؽ لو إاٌل مف عظـ حٌظو مف الٌمو،  - د
َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيٍَّئُة اْدَفْع لباغي كالمؤذم باإلحساف إليو. كىك إطفاء نار الحاسد كا

 . }ّْ :فصمت {ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعداَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِميمٌ 
كىك الجامع لذلؾ كٌمو، كعميو مدار ىذه األسباب، كىك تجريد التكحيد، كالترٌحؿ بالفكر في  - ذ

 ُ.األسباب إلى المسٌبب العزيز الحكيـ
الكيد إلى مارة بالسكء ىذه الغيرة، كالتي مكنت النفس األ نسافكفي ىذا المكطف يستذكر اإل       

َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقٍّ : تعالى دـ كليس مجرد اإليذاء، قاؿكالقتؿ، كما حدث مع ابني آ
با ُقْربانًا َفتُُقبٍَّل ِمْن َأَحِدِىما َوَلْم ُيتَ  َقبَّْل ِمَن اآْلَخِر قاَل أَلَْقُتَمنََّك قاَل ِإنَّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن ِإْذ َقرَّ

بالنبكة، كالحسد نفسو  قد أكصميـ إلى  --، ككذلؾ حسد الييكد لمنبي (ِٕ :المائدة) اْلُمتَِّقينَ 
 .--أف يسعكا إلى قتؿ أخييـ )اقتمكا يكسؼ( 

-حتى أقاميـ بيف يدم يكسؼ -سبحانو -لو لـ يرض كلٌما حسدكا يكسؼ عمى تقديـ أبييـ       
- كخٌركا لو سٌجدا ليعممكا "أٌف الحسكد ال يسكد، كيقاؿ أطكؿ الناس حزنا مف الٌقى الناس ،

أرادكا أف يجعمكه  --عف مرارة، كأراد تأخير مف قٌدمو الٌمو أك تقديـ مف أٌخره الٌمو فإخكة يكسؼ 
 ِرير"في أسفؿ الجٌب فرفعو الٌمو فكؽ الس

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ّْٔ/ِبتصرؼ يسير: بدائع الفكائد البف القيـ ) -ُ
 (.َُٕ/ِلطائؼ اإلشارات ) -ِ
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 المطمب الثاني
 -- يوسفالمؤامرة عمى قتل 
 

اْقُتُموا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما  قاؿ تعالى:       
َغَياَبِت اْلُجبٍّ َيْمَتِقْطُو َبْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ْنُيْم اَل َتْقُتُموا ُيوُسَف َوأَْلُقوُه ِفي َصاِلِحيَن * َقاَل َقاِئٌل مٍّ 

 .}ٓٔ-ٜ: يوسف{ ُكْنُتْم َفاِعِمينَ 
 المعاني المغوية:أواًل: 

ُ)  ُاْطَرُحوه:  ، بعاده كالطركح المكاف البعيد ، كرأيتو مف طرح أم بعد "الطرح إلقاء الشيء كا 
  .ُكالطرح المطركح لقمة االعتداد بو"

ِ)  َِغَياَبت: " كغيابة كؿ شيء ما سترؾ منو، كمنو غيابة "، ِ"الغيابة ما غيب عنؾ شيئان

قىعيكا ًفي غىيابةو ًمفى األىرض أىم ًفي ميٍنيىًبط ًمٍنيىا. كغىيابةي كؿّْ شىٍيءو: : "قاؿ ابف منظكر،ّ"الجيب ككى
ٍيبةو  قىٍعنا ًفي غى : كى ا؛ تىقيكؿي ٍيًرًىمى يابةو أىم ىىٍبطة ًمفى األىرض" قىٍعريه، ًمٍنوي، كالجيبّْ كىاٍلكىاًدم كىغى  .ْكغى

ّ)  ٍّاْلُجب: " أم بئر لـ تطك كتسميتو بذلؾ إما لككنو محفكرا في جبكب أم في أرض غميظة
ما ألنو قد جب كالجب قطع الشيء مف أصمو كجب النخؿ  .ٓ"كا 

ْ)   َُيْمَتِقْطو : كال قصد"أم: "يأخذه عمى غير طمب لو ،ٔ . 
 ثانيًا: القراءات القرآنية: 

 بألؼ بعد الباء المكحدة عمى الجمع. غيابات قرأ نافع كأبك جعفر
 .ٕبغير ألؼ بعد الباء المكحدة عمى االفراد غيابتقرأ الباقكف 

أيلقي في قعر البئر كىذا ما أفادتو القراءة  -- تبيف اآلية أف يكسؼ توجيو القراءة:
 شدة المكقؼ الذم كضع يكسؼ منذ صغره. باإلفراد نصان كأفادتو القراءة بالجمع عقبلن، كىذا يبيف

                                                 
 (.ُّٖالمفردات في غريب القرآف)ص  -ُ
 (.َِْ(، التبياف في تفسير غريب القرآف )صِّٔتحفة األريب )ص -ِ
 (.ُٔٓالقامكس المحيط )ص -ّ
 (.ٓٓٔ/ُالبف منظكر ) لساف العرب -ْ
 (.ٖٓالمفردات في غريب القرآف )ص -ٓ
 (.ُُٓغريب القرآف)ص -ٔ
 (.ُُٔ(، البدكر الزاىرة )صِّٗ/ِالنشر في القراءات العشر )انظر:  -ٕ



  ُٕٓ 
 

 
 :الجوانب الببلغيةثالثًا: 
ليككف مف جممة الجكاب  يىٍخؿي عمى  --مف بعد يكسؼ :أم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدهِ  عطؼ

لؤلمر. فالمراد ككفه ناشئ عف فعؿ المأمكر بو فتعٌيف أف يككف المراد مف الصبلح فيو الصبلح 
 .ُالدنيكم، أٍم: صبلح األحكاؿ في عيشيـ مع أبييـ، كليس المراد الصبلح الديني

 :اإلجماليرابعًا: المعنى 
أرض مجيكلة بعيدة عف العيمراف يخميص لكـ قاؿ أخكة يكسؼ "اقتمكا يكسؼ أك ألقكا بو في      

قبالو عميكـ، كال يمتفت عنكـ إلى غيركـ، كتككنكا ًمٍف بعد قىٍتؿ يكسؼ أك إبعاده تائبيف  حب أبيكـ كا 
إلى اهلل، مستغفريف لو مف بعد ذنبكـ، كترجح القكؿ بينيـ بأف يمقكه في جكؼ البئر يمتقطو بعض 

 .ِ"و، كال حاجة إلى قتمو، إف كنتـ عازميف عمى فعؿ ما تقكلكفالمارَّة مف المسافريف فتستريحكا من
 تحقيق المقاصد واألىداف:خامسًا: 
ة، قد بمغ النياية كأرادكا الثأر منو فقرر أكثرىـ بقمكب قاسي --إف حسد أخكة يكسؼ       

بالتالي  ىـ، فبدأكا باالقتراحات لمتخمص منو الى النياية فقامكاكضمائر ميتة عمى أف يقتمكا أخا
 النحك التالي: لصراع بالمؤامرة عمى قتؿ يكسؼ عمىمف مقترحات كاحتدـ ا

: كىذا ىك المكقؼ الغريب، كالذم يدؿ عمى أف البغض المتكلد عف الحسد القتل وازىاق روحو (ُ
الضحية كىنا "يغمي الحقد كيدخؿ  --قد بمغ ذركتو، كمع بمكغ الكراىية فكاف يكسؼ 

 ،لمكقائع، كتتضخـ في حسيـ أشياء صغيرة، كتيكف أحداث ضخاـالشيطاف، فيختؿ تقديرىـ 
ا عف نفسو، كىك ليـ ركح غبلـ برمء ال يممؾ دفعن  ،تيكف الفعمة الشنعاء المتمثمة في إزىاؽ ركح

ف لـ يككنكا ىـ أنبياء-كىـ أبناء نبي  ،أخ كتضخـ في أعينيـ حكاية إيثار أبييـ  ،ييكف ىذا -كا 
 .ّأكبر جرائـ األرض قاطبة بعد الشرؾ بالٌمو" ،حتى تكازم القتؿ ،لو بالحب

أم إلى أرض تبعد عف أبيو كقصدكا بذلؾ، "فإذا لـ  )اطرحوه أرضا(: كىذا قكليـ الموت البطيء (ِ
 .ْيكف القتؿ فميكف النفي، كالنفي أخك القتؿ فكبلىما يخمي كجو األب باإلخكة العيٍصبىة"

                                                 
 (. ِِْ/ُِالتحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -ُ
 (.َُُالتفسير الميسر، مجمكعة مف العمماء )ص -ِ
 (.ُّٕٗ/ ْفي ظبلؿ القراف ) -ّ
 .َِّ/ُالبداية كالنياية  -ْ



  ُٖٓ 
 

القرابة مف اإلقداـ عمى قتمو فقاؿ أحدىـ "ال تقتمكه : منعتيـ شفقة الٌنسب كحرمة القاؤه في البئر (ّ
كغٌيبكا شخصو، كيقاؿ إنما حمميـ عمى إلقائو مرادىـ أف يخمك ليـ كجو أبييـ، فمٌما أرادكا 

: اسـ مكاف، "فمما كاف غير محدكد )أرضا(ك ،ُحصكؿ مرادىـ في تغييبو لـ يبالغكا في تعذيبو"
 .ِ"يكلة ألبييـ حتى يفكزكا بحب أبييـ ليـ بعد فقدانوكزاد ابياما بالتنكير. كقصدكا أرضا مج

"ىكذا ينزغ الشيطاف، كىكذا يسكؿ لمنفكس عند ما تغضب كتفقد زماميا،  :يقكؿ سيد قطب         
كتفقد صحة تقديرىا لؤلشياء كاألحداث. كىكذا لما غبل في صدكرىـ الحقد برز الشيطاف ليقكؿ 

ما فات! كليست التكبة ىكذا. إنما تككف التكبة مف الخطيئة ليـ: اقتمكا. كالتكبة بعد ذلؾ تصمح 
غير ذاكر حتى إذا تذكر ندـ، كجاشت نفسو بالتكبة. أما  جاىبلن  التي يندفع إلييا المرء غافبلن 

التكبة الجاىزة! التكبة التي تعد سمفا قبؿ ارتكاب الجريمة إلزالة معالـ الجريمة، فميست بالتكبة، 
 .ّإنما ىي تبرير الرتكاب الجريمة يزينو الشيطاف!"

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(ُُٕ/ِ)لطائؼ اإلشارات  -ُ
 .(ِّٕ/ٕ)التحرير كالتنكير  -ِ
 (.ُّٕٗ/ ْ)في ظبلؿ القراف  -ّ



  ُٓٗ 
 

 المطمب الثالث
 حيل أخوة يوسف في التخمص منو

 
نَّا َلُو َلَناِصُحوَن  قاؿ تعالى:       َأْرِسْمُو َمَعَنا َغًدا *َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تَْأَمنَّا َعَمى ُيوُسَف َواِ 

نَّا َلُو َلَحاِفُظوَن  َقاَل ِإنٍّي َلَيْحُزُنِني َأْن َتْذَىُبوا ِبِو َوَأَخاُف َأْن َيْأُكَمُو الذٍّْئُب َوَأْنُتْم  *َيْرَتْع َوَيْمَعْب َواِ 
 .} ُْ-ُُ: يكسؼ{ َقاُلوا َلِئْن َأَكَمُو الذٍّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإًذا َلَخاِسُرونَ  *َعْنُو َغاِفُمونَ 

 المعاني المغوية:أواًل: 
ُ) تَْأَمنَّا: كاألمف كاألمانة كاألماف في األصؿ  ،أصؿ األمف طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ

كيجعؿ األماف تارة اسما لمحالة التي يككف عمييا اإلنساف في األمف، كتارة اسما لما  ،مصادر
متعديا بنفسو يقاؿ آمنتو أم جعمت "يؤمف عميو اإلنساف. كآمف إنما يقاؿ عمى كجييف: أحدىما 

 .ُ"قيؿ هلل مؤمف، كالثاني: غير متعد كمعناه صار ذا أمفلو األمف كمنو 
ِ)  َْيْرَتع: تىعى يىٍرتىع ، ِالراء كالتاء كالعيف كممةه كاحدة؛ كىي تدؿُّ عمى االتّْساع في المأكؿ. تقكؿ: رى

كيستعار لئلنساف إذا أريد بو  }يرتع ويمعب{قاؿ الراغب " الرتع أصمو أكؿ البيائـ، قاؿ تعالى: 
 .ّ"راألكؿ الكثي

ّ)  َُلِئْن َأَكَمُو الذٍّْئب  :مكطئة لمقسـ، كجكاب القسـ قكلو: (لئف)البلـ في قكلو  ِإنَّآ ِإَذًا
لََّخاِسُرونَ 

أم كاهلل لئف أكمو الذئب كنحف جماعة أقكياء أشداء، إنا لمستحقكف أف ييدعى  ْ
 عمينا بالخسارة كالدمار. 

 ًا: المعنى اإلجمالي: ثاني
العـز ذكركا ىذا الكبلـ، كأظيركا عند أبييـ أنيـ في غاية المحبة ليكسؼ، كفي لما أحكمكا        

ـى تخافنا ع ميو؟ كنحف نحبو غاية الشفقة عميو، ليستزلكه عف رأيو، في تخكفو منيـ، ككأنيـ قالكا: ًل
فأرسمو معنا غدان إلى البادية، يتسع في أكؿ ما لذ كطاب، كيميك كيمعب . كنريد الخير بو!

كنحف نحفظو مف كؿ سكء كمكركه، أكدكا كبلميـ ب )إف( ك)البلـ( كىـ "اؽ كغيره، باالستب

                                                 
 (.ِٔالمفردات في غريب القرآف )ص -ُ
 (.ْٖٔ/ّمعجـ مقاييس المغة ) -ِ
 (.ُٖٔالمفردات في غريب القرآف )ص -ّ
 (.ِّٕ/ٕالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ) -ْ



  َُٔ 
 

 .ُ"كاذبكف
"إف استطاع الذئب أف يأكؿ أخانا كنحف جماعة كثيرة جديرة بأف  --قاؿ إخكة يكسؼ

تعصب بنا األمكر العظاـ كتكفي الخطكب بآرائنا كتدبيراتنا، إنا إذا ليالككف ضعفان كخكران كعجزان 
 .ِ"كمستحقكف لميبلؾ كالخسراف إف لـ نقدر أف نحفظو، كىك أعز شيئان عندنا

 تحقيق المقاصد واألىداف:ا: ثالث
ف دكر تدبير الحيمة لتنفيذ الخطط لبلستفراد كسؼ عمى المؤامرة مسبقا، كجاء اآللقد اتفؽ أخكة ي (ُ

ا، ظاىره المحبة كالكد كاألخكة كباطنو الخبث  غريبن مدخبلن  --بو فدخمكا عمى أبييـ يعقكب 
كالمكر كالخديعة، فيقكؿ سيد قطب عف ىذه المؤامرة، " فقد استقر أمرىـ جميعان عمى أف يجعمكه 
في غيابة الجب، حيث يغيب فيو عنيـ. كفي لحظة الضيؽ كالشدة التي كاف يكاجو فييا ىذا 

كىك كحده صغير كىـ عشرة أشداء. في ىذه الفزع، كالمكت منو قريب، كال منقذ لو كال مغيث. 
المحظة اليائسة يمقي اهلل في ركعة أنو ناج، كأنو سيعيش حتى يكاجو إخكتو بيذا المكقؼ الشنيع، 
. ّكىـ ال يشعركف بأف الذم يكاجييـ ىك يكسؼ الذم ترككه في غيابة الجب كىك صغير"

 تي:كاأل ككانت الحيؿ
تيمتو كلذلؾ أرادكا بيذه ف كصؼ الشخص بعدـ األمانة دليؿ عمى : إحيمة األمانة عمى أخييم - أ

حراج أبييـ كأنيـ أرادكا لو األمف كاألماف ألخييـ فانو منيـ كىك منيـ، فقد "فكجئ أبكىـ الحيمة إ
، كلقد بدأكا باليجكـ إذ ْبيذا السؤاؿ المغمؼ باالستنكار كالعتاب كادعائيـ النصح ألخييـ يكسؼ"

، ٓا بينيـ"ال يككف مميزن باىـ في مكضكع ال خيار فيو كا  دفاع كحتى يضعكا أة لمخر كسيم"ىك آ
 كلكف اهلل عمـ ما فييـ مف مكر كخيانة لذلؾ أرادكا كصفيـ أنيـ أمناء كناصحكف لو.

ف النصيحة لمف أعظـ األمكر التي تكحي باىتماـ الشخص بغيره فكيؼ : إحيمة النصح ألخييم - ب
 :خكة يكسؼ قاؿ تعالىبميس ظنو عمى إكما صدؽ إ بمف أظير ذلؾ كأبطف عكس ذلؾ

 ََوَقاَسَمُيَما ِإنٍّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحين } :ُِاألعراؼ{. 
                                                 

 (.ْٗصفكة التفاسير)ص -ُ
 (.ِّْ/ُِالتحرير كالتنكير ،البف عاشكر ) -ِ
 (.ِٔٗ/ْفي ظبلؿ القرآف ، سيد قطب ، ) -ّ
 (.َّالكحي كالنبكة كالعمـ في سكرة يكسؼ ) -ْ
 (. َّٔسكرة يكسؼ دراسة تحميمية ) -ٓ



  ُُٔ 
 

 ا عمى أنيـ يقكمكا بتحقيؽ المصمحة،: كىنا أجمع األخكة جميعن حيمة الترويح عن النفس - ت
"كىذه  ،ُالمعب كالنشاط""كعممكا طمبو كالخركج بو بما يمكف أف يستيكم يكسؼ لصباه مف الرتكع ك 

سياسة جس النبض، إذا أرادكا بذلؾ لما عزمكا عمى الكيد بيكسؼ استنزالو عف رأيو في حفظو 
 .ِمنيـ"

كعز إخكة يكسؼ العشرة الذيف ىـ في حقيقة ما قالكه ألبييـ : لقد أأنيم عصبة لحمايتو وحفظو - ث
، كحكمكا عمى أنفسيـ ّالخطكب"أنيـ عصبة أم: "جماعة قكية بمثميـ تعصب األمكر كتكفي 

 --بكىـ يعقكب اب منيـ أف فيو ردا عمى ما قالو أبالخسراف كفيما يبدكا لمناظر بيذا الجك 
 أنو ال يقدر عمى فراقو كخكفو عميو مف الذئاب فأجابكه بجكابيف: 

 :فيو جكاب عف الشؽ الثاني مف المعذرة  )إلن أكمو الذئب( أبكىـحيث انتيى  الجواب األول
  .أخاف أن يأكمو الذئب(لتي اعتذر بيا أبكىـ ليـ، كقاؿ )ا
 :كا عنو ثقؿ عمى طبعيـ سماعو فذاقكا بو ذرعا كمر  )يحزنني أن تذىبوا بو( الجواب الثاني

ذانيـ، كلماذا؟ ألنيـ سبب حسدىـ لو، كلـ يعبئكا بو بؿ سكتكا عنو مركر الكراـ كجعمكه دبر آ
 .ْ" كأنيـ لـ يسمعكه

، )ناصحون(كىنا اختفت القرائف المريبة مف المكر كالخديعة "القكلية كالفعمية ألخييـ القكلية       
 --، كمع ذلؾ تكقع المحذكر بقكؿ يعقكب كلكف اهلل خير حافظان  ،ٓ)حافظون(كالفعمية 
يزيد المؤتمف حرصا عمى األمانة ثـ قاؿ ليـ كأنتـ غافمكف، كىنا أعرب نبي اهلل يعقكب  (ٙ)ليحزنني

-- وأنتم عنو غافمون(. فيو التماس العذر قبؿ كقكع المحذكر( 
 
 

                                                 
 (.ِِّ/ّالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) -ُ
 (.ُّٓ/ُ)مؤتمر سكرة يكسؼ  -ِ
 (. ْْٗ/ ِالكشاؼ ) -ّ
 (.ّّْ/ ُمؤتمر سكرة يكسؼ ) -ْ
)كالنصح إخبلص العمؿ مف فساد يتعمد كضده الغش( إتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة  -ٓ

 (.ُّٖ/ُيكسؼ )
خبلليا( عبر  )فائدة: ال ينبغي ألحد أف يذكر مخاكفو عند مف ال يثؽ بو لئبل يستغميا ضده ، كينفذ اذاه مف -ٔ

 (.ُٔكدالالت مف سكرة يكسؼ دكتكر عبد اهلل بصفر )ص 



  ُِٔ 
 

 تنفيذ الجريمة: في خطواتال (ِ
ظيار الحب ليكسؼ  - أ نَّا َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تَْأَمنَّا َعَمى - :-التمسكف لؤلب كا  ُيوُسَف َواِ 

 [.ُُ]يكسؼ:  َلُو َلَناِصُحونَ 
]يكسؼ:  َأْرِسْمُو َمَعَنا َغدًا َيْرَتْع َوَيْمَعبْ اإلغراء باألكؿ كالمعب )احتياجات الطفؿ األساسية(:  - ب

ُِ.] 
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ كالتعيد بالمحافظة عميو:  - ت  .ُ[ُِ]يكسؼ:  َواِ 

المراد ككصمكا بكبلميـ عمى حقيقة دامغة، كممة حؽ أريد بيا كىنا ينتيي المطاؼ لتحقيؽ       
باطؿ، فكممة الحؽ عندىـ حفظيـ كنصحيـ كأمانتيـ عمى أخييـ، كالباطؿ مكرىـ ككيدىـ كمؤامرتيـ 

)إنا إذا  ا مف عند أنفسيـ كلقد لحؽ ما كصفكه بو أنفسيـ مف الخسراف حيث قالكالقتؿ اخييـ حسدن 
ف يقاؿ قد خسرت حقيؽ بأ ،بمثؿ ذلؾ الثمف -- مثؿ يكسؼ ألف "مف باع أخالخاسرون( 

 .ِالصفقة"
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
-ك-/التشريعيhttp://m.quran-m.com/index.php مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة -ُ

 html.ٓٓ-ّٕ-ُٓ-ِٓ-َٔ-َُُِ-ُْٕٓاالنسانية/-العمـك
 (.ُّٕ/ِلطائؼ اإلشارات) -ِ



  ُّٔ 
 

 
 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 (.ٕٗ-٘ٔالمقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )

 
 وفيو ثبلثة مطالب:      

 المطمب األول: حجج الكاذبين ناقصة ومتناقضة.
 من محنة الجب. --المطمب الثاني: خبلص يوسف 

 وقضية اليم. --الثالث: مراودة امرأة العزيز ليوسف  المطمب
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  ُْٔ 
 

 المطمب األول
 حجج الكاذبين ناقصة ومتناقضة

 
اْلُجبٍّ َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِو  َفَممَّا َذَىُبوا ِبِو َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُموُه ِفي َغَياَبتِ قاؿ تعالى:        

َقاُلوا َيا َأَباَنا ِإنَّا َذَىْبَنا  *َوَجاُءوا َأَباُىْم ِعَشاًء َيْبُكوَن  * َلُتَنبٍَّئنَُّيْم ِبَأْمرِِىْم َىَذا َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ 
َوَجاُءوا  *َنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمتَاِعَنا َفَأَكَمُو الذٍّْئُب َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن لَّ 

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا  َفَصْبٌر َجِميٌل َوالمَُّو اْلُمْسَتَعاُن َعَمى َما َعَمى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ
 .}ُٖ-ُٓ:ؼيكس{ َتِصُفونَ 
 المعاني المغوية:أوال: 

ُ)  ًِعَشاء: "كقت غيبكبة الشفؽ الباقي مف بقايا شعاع الشمس بعد غركبيا"ُ. 
ِ)  َُنْسَتِبق: :أصؿ السبؽ التقدـ في السير فالسابقات سبقا ِالتسابؽكاالستباؽ  [ْ:]النازعات 
ّ)  َْلت لىٍت لو نفسو أمرا زينتو "، ّ"السيف كالكاك كالبلـ أصؿه يدؿُّ عمى استرخاءو في شيء" :َسوَّ سىكَّ

 .ْ"لو
 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 

ُ)   ََيْبُكون: " خركج الدمكع مف العينيف عند الحزف كاألسؼ كالقير، كقد أطمؽ ىنا عمى البكاء
نما  اصطنعكا البكاء تمكييان عمى أبييـ لئبل يظف بيـ أنيـ اغتالكا المصطنع كىك التباكي، كا 

كىذا يدؿ عمى أف بكاء المرء ال يدؿ عمى صدؽ مقالو؛ الحتماؿ أف "، "-ٓ-يكسؼ 
 .ٔيككف تصنعا، كمف الخمؽ مف يقدر عمى ذلؾ، كمنيـ مف ال يقدر

ما؛ لنرل مف ي حركة تعبر عف بياف تفكؽ ذات عمى ذات ف: "َنْسَتِبقالتعبير بكممة  (ِ
؛ فحيف يتسابؽ اثناف في الجرم نرل مف فييما سبؽ اآلخر؛ كىذا ىك سيسبؽ اآلخر

 .ٕ"االستباؽ
                                                 

 (.ِّٔ/ُِ) التحرير كالتنكير البف عاشكر -ُ
 (.ّْٓ/ْ(، لساف العرب البف منظكر )ِِِ/ُغريب القرآف لؤلصفياني )انظر:  -ِ
 (.ُُٖ/ّمعجـ مقاييس المغة البف فارس ) -ّ
 (.ِّٔ/ُمختار الصحاح ) -ْ
 (.ِّٔ/ُِالتحرير كالتنكير البف عاشكر ) -ٓ
 (ُْٓ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف ) -ٔ
 (.ّْٕٗ/ُتفسير الشعراكم) -ٕ



  ُٔٓ 
 

ّ)  ٍَوَجاُءوا َعَمى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذب  المراد مف ىذه الجممة الفذة في ببلغتيا، أنيـ جاءكا
فكاف دليبل بقميصو ممطخا ظاىره بدـ غير دـ يكسؼ، يدعكف أنو دمو ليشيد ليـ بصدقيـ 

عمى كذبيـ، فنكر الدـ ككصفو باسـ الكذب مبالغة في ظيكر كذبيـ في دعكل أنو دمو حتى 
كأنو ىك الكذب بعينو، فالعرب تضع المصدر مكضع الصفة لممبالغة كما يقكلكف: شاىد 

 .ُعدؿ
نقكؿ: نعـ، لك كاف " كىؿ كاف يمكف أف يكصؼ الدـ بأنو صادؽ؟ قاؿ االماـ الشعراكم

أكؿ يكسؼ بالفعؿ؛ كتمكث قميص يكسؼ بدـ يكسؼ كتمزؽ. كلكف ذلؾ لـ يحدث،  الذئب قد
بؿ إف الكذب يكاد يصرخ في تمؾ الكاقعة كيقكؿ " أنا كذب ". فمك كاف قد أكمو الذئب فعبل؛ 
كاف الدـ قد نشع مف داخؿ القميص لخارجو؛ كلكنيـ جاءكا بدـ الشاة كلطخكا بو القميص مف 

 .ِالخارج"
ْ) يلٌ َفْصبٌر َجم :يدل عمى أنَّ الّصبر قسمان 

. ، كاآلخر: غيري جميؿو  أحدىما: جميؿه
بٌر الجميلُ - َـّ يعمـ أنَّوي سبحانو  فالصَّ ىك: أف يعرؼ أفَّ مينزّْؿى ذلؾ الببلء ىك اهلل تعالى ث

مالؾي الميمًؾ، كال اعتراض عمى المالًؾ في أٍف يتصرَّؼ في ممكو، فيصيري استغراؽ قمبو في 
 ىذا المقاـ مانعان مف الشّْكايًة.

بُر غير الجميلكأمَّا - بري لسائر األغراض، ال ألالصَّ جؿ الرّْضا بقضاًء اهلل : فيك الصَّ
ابطي في جميع األقكاؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات: أنو لكما كاف لطمب  "سبحانو كتعالى كالضَّ

ال فبل  .ّ"عبكدية اهلل تعالى كاف حسنان كا 
ألنو كاف كاثقا بأنيـ "في غاية الببلغة بـ }ما تصفون{  --التعبير عما أصاب يوسف  (ٓ

ضرا فمما لـ يتعيف عنده المصاب  --ألحقكا بيكسؼا بأنيـ كاذبكف في الصفة ككاثقن 
أجمؿ التعبير عنو إجماال مكجيا ألنيـ يحسبكف أف ما يصفكنو ىك مكتو بأكؿ الذئب إياه 

 .ْ"يريد أف ما يصفكنو ىك المصاب الكاقع الذم كصفكه كصفا كاذبا --كيعقكب 

                                                 
 (.َِِ/ُِالمنار )تفسير  -ُ
 (.َّْٖ/ُتفسير الشعراكم ) -ِ
 (.ْٔ/ُُالمباب في عمـك الكتاب ) -ّ
 (.َِْ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ْ



  ُٔٔ 
 

 :اإلجماليثالثًا: المعنى 
إلى أبييـ، جاء دكر االعتذار باألعذار في الجب رجعكا  --لما طرحكا يكسؼ "

، فحينما رجعكا إليو "في آخر اليكـ كقت العشاء في ظممة الميؿ، --الكاذبة ألبييـ يعقكب
، كقالكا معتذريف عما زعمكا: إنا --أخذكا يتباككف كيظيركف األسؼ كالجزع عمى يكسؼ 

عتنا، حارسا ليا، فأكمو الذئب، كىذا ذىبنا نتسابؽ كنترامى بالنباؿ، كتركنا يكسؼ عند ثيابنا كأمت
 .ُ"الذم كاف قد جزع منو كحذر عميو، كنحف نعمـ أنؾ ال تصدقنا

 تحقيق المقاصد واألىداف:رابعًا: 
الجب كترككه فيو خاىـ الصغير في قامكا بتنفيذ جريمتيـ كجعمكا أ --خكة يكسؼ إف إ      

 --كاذبة كمتناقضة، اتفؽ إخكة يكسؼ شد االستعداد لمجابيو أبييـ بحجج كحيدا كاستعدكا أ
عمى التخمص منو، كبٌيتكا عذران يحممكنو إلى أبييـ بعد أف يتـ ليـ ما خططكا لو، كلـ يعد أماميـ 

معيـ، كذلؾ حتى يدلمكا عمى جرميـ باف أخفكا الحقيقة  --إال إقناع أبييـ بأخذ يكسؼ 
ظيرىا اهلل يت العنكبكت، كالتي أمف ب كىىصدكرىـ كبحثكا عف حجج كاىية ىي أ الكامنة في

 في كتابو كمنيا:
بالصكت المقترب منو ببكاء شديد كأصكات عالية  --: تفاجأ يعقكب الحجة االولى البكاء (ُ

بناءه العشرة قد دخمكا عميو بمسرحية رىيبة كبكاء كعكيؿ، رب منو شيئا فشيئا، فإذا بو يرل أتقت
ا ذاستمرارىـ بالبكاء كى بككف يفيد عمىبصيغة المضارع يف كتعبير القرآ"، )يبكون(فقاؿ تعالى: 

نما اصطنعكا البكاء  في قمة الخداع، "كقد أطمؽ ىنا عمى البكاء المصطنع كىك التباكي. كا 
، كلعميـ كانت ليـ مقدرة عمى البكاء --تمكييا عمى أبييـ لئبل يظف بيـ أنيـ اغتالكا يكسؼ

ف التمكيو كالكيد. كمف الناس مف تتأثر أعصابيـ مع عدـ كجداف مكجبو، كفي الناس عجائب م
 .ِبتخيؿ الشيء كمحاكاتو فيعترييـ ما يعترم الناس بالحقيقة"

ف االفكار اكيو المصطنع ببكاء حقيقي كبياف أانتيى تب ّإذا تباكى"نساف ف اإلكيبدك أ       
ف عقمنا يتأثر مف جسمنا فكؿ جسمنا كما بالعكس أ ننا يتأثر بياكالخكاطر التي تمر بأذىا

                                                 
 (.ِِِ/ُِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ) -ُ
 (.ِّٔ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ِ
ال يػدؿ عمػى صػدؽ مقالػو، الحتمػاؿ أف يكػكف  قاؿ القرطبي: قاؿ عمماؤنا: ىذه اآلية دليؿ عمى أف بكػاء المػرء -ّ

تصػػنعا؛ فمػػف الخمػػؽ مػػف يقػػدر عمػػى ذلػػؾ، كمػػنيـ مػػف ال يقػػدر. كقػػد قيػػؿ: إف الػػدمع المصػػنكع ال يخفػػى؛ كمػػا قػػاؿ 
 (.ُْٓ/ٗحكيـ: إذا اشتبكت دمكع في خدكد ... تبيف مف بكى ممف تباكى"، أحكاـ القراف )



  ُٕٔ 
 

ذا تضاحكنا العاطفة بتحريؾ العضك الخاص بيا فإعكاطفنا تؤثر في جسمنا كقد يمكننا استخداـ 
مثبل كليس ىناؾ ما يضحكنا فاف التضاحؾ يحدث سركرا عندنا كينتيي بنا الى الضحؾ 

 .لمصطنع الى بكاء حقيقي، فتحكؿ بكاؤىـ اُالحقيقي"
القصة جيدا بعد بكائيـ المرير، جاؤكا ألبييـ  --بؾ أخكة يكسؼ : حالحجة الثانية عشاء (ِ

خر ، كالعشاء المذككر ىنا أم آِ( "كتمؾ أكؿ أمارة مف أمارات الكذب الذم جاءكا بو"عشاء)
النيار،" جاءكه في كقت العشاء إذ خالط سكاد الميؿ بقية بياض النيار فمحاه، حاؿ ككنيـ يبككف 

، "ممفقيف في ظبلـ الميؿ خكفا مف أف يفضحيـ ضكء النيار كيمزؽ ىذا ّليقنعكه بما يبغكف"
 ، كىكذا تمت التمثيمية.ْالقناع الزائؼ" 

حرصيـ عمى  --: أظير أخكة يكسؼ أماـ أبييـ ظيار المسكنة والحرص عمى أخييمإ (ّ
كأنيـ لـ يقصركا في المحافظة عميو بؿ كمراقبتيـ لو كترككه في مأمف بحيث ال  --يكسؼ 

عند  --ال في مكاف ءامف فترككا يكسؼ لمشرب _ إكاد يكضع المتاع _كىك المأكؿ كاي
 ثـ كال كزر.سة كالمعب الحبلؿ الذم ليس فييـ إالمتاع ثـ ذىبكا لمتسابؽ كالمناف

أكالده، كذلؾ  -- ئب" تمؾ الحجة التي حذر منيا يعقكبأكمو الذكلكف كانت الفاجعة "       
عشرة كلـ يترككا  ، لذلؾ كيؼ يتسابقكف جميعا كىـ--ابنو يكسؼ عمى  --تفرسا منو 

خييـ الصغير كقد تعيدكا عمى حفظو كصيانتو فقد حكمكا عمى أنفسيـ ا منيـ مع أكاحدن 
 َخاِسُرونَ َقاُلوا َلِئْن َأَكَمُو الذٍّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإذًا لَّ  :بالخسراف كما قاؿ تعالى عمى لسانيـ

 .وما أنت بمؤمن لنا :راىيف عمى حججيـ القكلية، كامتدت لمحجة العقمية كذلؾ بقكليـكالب
الحجة  --أحكـ أخكة يكسؼ  ممطخ بدماء الذئب؟ --قميص يوسف : الحجة الرابعة  (ْ

التي جاؤكا بيا ألبييـ ظانيف أنيـ كذلؾ كلكف دائما كأبدا حجج الكذابيف متناقضة بؿ ناقصة كقد 
"كصفو  --الكذب ينجي فالصدؽ أنجى( جاؤكا بدـ كذب عمى قميص يكسؼ قيؿ: )إذا 

غير مطابؽ لمكاقع؛  بالمصدر عمى تقدير ذم كذب أك مكذكب أطمؽ عمى المصدر مبالغة؛ ألنو

                                                 
 .(ّٕٖ-ّٖٔ/ُ)مؤتمر سكرة يكسؼ  -ُ
 .(ُِْٓ/ٔ)القرآني لمقرآف  التفسير -ِ
 .(َِِ/ُِ)تفسير المنار  -ّ
 .(ُِْٓ/ٔ)التفسير القرآني لمقرآف  -ْ



  ُٖٔ 
 

مى قىًميًصًو لئلشعار بأنو دـ مكضكع  -سبحانو-، "كقكلو ُ"--ألنيـ اٌدعكا أنو دـ يكسؼ  عى
لظير  ،كاف مف أثر افتراس الذئب لصاحبو ، كلكطنعامصعمى ظاىر القميص كضعا متكمفا 

 .ِ، كلتغمغؿ الدـ في قطعة منو"التمزؽ كالتخريؽ في القميص
كاف دـ "، كقاؿ قتادة: "جدم ذبحكه"أك  ّ"كالسؤاؿ مف أيف جاؤكا بالدـ قيؿ: "أنو مف سخمة         

القميص حجة ليـ فكاف حجة كليس مخدكشا قيد أنممة، فأرادكا " ْ"ظبية لذلؾ جاءكا بالقميص
 .ٓعمييـ ال تكجد جريمة كاممة "

، --كىنا كاف رد الكالد المفجكع الذم عمـ عمـ اليقيف بأف المحنة قد بدأت مع يكسؼ         
كالصبر كاالستعانة كاجبة في حقو ألنيا مصيبة ما بعدىا مصيبة، فقد الكلد كتامر األخكة عمى 

بأحداث متسمسمة اجتمعت محنا فصرح ليـ بجميؿ العبارة أنو:  أخييـ كعقكؽ األبناء كميا جاءت
( أم رتبت كسيمت لكـ. فمـ يتيميـ "بالكذب كال بارتكاب الجريمة بؿ أخبرىـ سولت لكم أنفسكم)

 .ٔ"--أف أنفسيـ سكلت ليـ أمرا يخمصيـ مف يكسؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(َُٖ/ِ)، تفسير النسفى (ٕٕ/ِ)الكشاؼ  -ُ
 .(َّّ/ٕ)التفسير الكسيط  ِ-
 .السخمة: الذكر كاألنثى مف كلد الضأف كالمعز ساعة يكلد سخؿ ّ-

)حػيف جػاؤكا عميػو بػدـ كػذب، كحػيف  --كىػي فػي سػكرة يكسػؼ ذكر القميص في القراف في ثبلثة مػكاطف  -ْ
 .(ُِِٗ/ٕ)قد قميصو مف دبر، كحيف ألقي عمى كجو أبيو فارتد بصيرا.( تفسير ابف أبى حاتـ 

 .(َٔص)يكسؼ بف يعقكب  -ٓ
 .(ِْٓص)مؤتمر سكرة يكسؼ  -ٔ



  ُٔٗ 
 

 المطمب الثاني
 من محنة الجب --خبلص يوسف 

 
وهُ  قاؿ تعالى:       َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُموا َواِرَدُىْم َفَأْدَلى َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْشَرى َىَذا ُغبَلٌم َوَأَسر 

ين ِبَضاَعًة َوالمَُّو َعِميٌم ِبَما َيْعَمُموَن*َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدرَاِىَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِو ِمَن الزَّاِىدِ 
كَّنَّا الَِّذي اْشَترَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرََأِتِو َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوَكَذِلَك مَ *َوَقاَل 

لنَّاِس اَل ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َوِلُنَعمٍَّمُو ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َوالمَُّو َغاِلٌب َعَمى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر ا
 .}ِِ-ُٗ:يكسؼ{ َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ َيْعَمُموَن * َوَلمَّا َبَمَغ َأُشدَُّه آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْمًما وَ 

 المعاني المغوية:أوال: 
ُ)  َْفَأْرَسُموا َواِرَدُىم :"كىك الذم يتقدميـ إلى الماء ليستقي ليـ"، ُ"الكركد أصمو قصد الماء"ِ. 
ِ) البخس: "كقيؿ:ّ"مصدر كصؼ بو " الثمف " كىك بمعنى النقص، فكأنو القميؿ الناقص . 

 .ْ"كالبىٍخس في كبلـ العرب ىك الظمـ"
ّ)  دراىم معدودة: "كلـ يقؿ: ٔ"لـ تبمغ أف تكزف لقمتيا" ٓ"عبارة عف قمة الثمف ألنيا دراىـ .

 قاؿ: مكزكنة لكانت كثيرة.مكزكنة بؿ قاؿ: معدكدة؛ ألف المعدكد دائمان أقؿ مف المكزكف، فمك 
كمعنى الزىد قمة الرغبة يقاؿ زىد فبلف في كذا إذا لـ  ىديناوكانوا فيو من الز في قولو:  (ْ

 يرغب فيو كأصمو القمة.
 وفيو وجوه:       

 باعكه، ألنيـ كانكا فيو مف الزاىديف. --أف إخكة يكسؼ  أحدىا: -
أف السيارة الذيف باعكه كانكا فيو مف الزاىديف، ألنيـ التقطكه كالممتقط لمشيء  الثاني: -

 متياكف بو ال يبالي بأم شيء يبيعو.
                                                 

 (. ُٗٓالمفردات في غريب القرآف)ص -ُ
 (.ُِْالقرآف)صالتبياف في تفسير غريب  -ِ
 (.ُِْ/ّالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) -ّ
 (.َْٗ/ُالزاىر في معاني كممات الناس أبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم ) -ْ
(، كلـ يرد في القرآف في غير ىذا ُٖٔ/ُ) الدرىـ: الفضة المطبكعة المتعامؿ بيا. غريب القراف لبلصفياني -ٓ

 (.ِٕٓالمكطف. انظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف )ص 
 (.ُِٗ/ِالجكاىر الحساف في تفسير القرآف ) -ٔ



  َُٕ 
 

، كيحتمؿ أف يككف --يحتمؿ أف يككف عائد إلى يكسؼ " : }فيو{كالضمير في قكلو 
  ُ."عائدا إلى الثمف البخس

 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
ألف البشرل ال تنادل، كلكنيا شبيت بالعاقؿ الغائب الذم احتيج إليو "ونداء البشرى مجاز،  (ُ

 .ِ"فينادل كأنو يقاؿ لو: ىذا آف حضكرؾ، كالمعنى: أنو فرح كابتيج بالعثكر عمى غبلـ
يرجع  "قيؿ: الضمير في " أسركه " يرجع إلى الممتقطيف، كقيؿ:قولو تعالى: }وأسروه بضاعة{   (ِ

إلى اإلخكة، فإف رجع إلى اإلخكة كاف معنى الكبلـ أنيـ كتمكا أخكتو، كأظيركا مممككيتو، 
 كقطعكه عف القرابة إلى الرؽ.

ف عاد الضمير إلى الممتقطيف كاف معنى الكبلـ أنيـ أخفكه عف أصحابيـ، كباعكه دكف "        كا 
عمى ذلؾ كمو تحت  --عمميـ بضاعة اقتطعكىا عنيـ، كجحدكىا منيـ؛ كساعد يكسؼ 

 .ّ"التخكيؼ كالتيديد
 : اإلجماليًا: المعنى ثالث

، جاء ىذا ْبإلقائو في أعماؽ الجب --بعد أف بٌيف الٌمو تعالى ما فعمو إخكة يكسؼ 
المكاف جماعة مسافركف ركل أنيـ مف العرب اإلسماعيمييف فأرسمكا رائدىـ يبحث عف الماء 

 ،يا بشرل احضرمحتى خرج، قاؿ:  --فتعمؽ بو يكسؼ كيأتييـ بو فأرسؿ دلكه في البئر 
 فيذا أكانؾ ىذا غبلـ كسيـ الطمعة، صبكح الكجو فاستبشركا بو كسركا.

كأخفكه عف أعيف الناس حتى ال يعمـ بو أحد ألجؿ أف يككف بضاعة ليـ يتاجركف فيو 
كىؤالء، كباعتو  ال يغيب عنو شيء، عميـ بما يفعؿ ىؤالء-سبحانو -كيبيعكنو ألىؿ مصر كالٌمو 

السيارة بثمف قميؿ دراىـ معدكدة لـ تصؿ إلى حد الكزف ككانكا فيو مف الزاىديف الراغبيف عنو 
 .ٓ"الذيف يبتغكف الخبلص منو

 تحقيق المقاصد واألىداف:ًا: رابع
مف ذلؾ الجب المكحش الميمؾ ككانت العناية الربانية تحؼ بو،  --فقد نجى اهلل يكسؼ  (ُ

-في تقديره كعنايتو كرعايتو ليكسؼ  --كلقد كاف في استرقاقو كبيعو مف عجائب لطؼ اهلل 
                                                 

 (.ّّْ/ٖمفاتيح الغيب ) -ُ
 (.ُِْ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ِ
 (.َٗ/ّأحكاـ القرآف البف العربي ) -ّ
 (.َِّ/ُِالتفسير المنير ) -ْ
 (.ُٕٔ/ِالتفسير الكاضح ) -ٓ



  ُُٕ 
 

- فمك أنو عاد إلى إخكتو مرة أخرل لما ترددكا في قتمو ىذه المرة كلكنو ببركة العناية ،
 ى القصر إذ اشتراه عزيز مصر.الربانية اإلليية خرج مف الجب إل

ي في الجب، ككاف الجب عمى طريقة القكافؿ، الت --يكسؼ  --لقد القى إخكة يكسؼ  (ِ
بار أك الكدياف أك غيرىا مف األماكف التي يصمح فييا كجكد تبحث عف الماء في مظانو في األ

نكب بحيرة طبريا الماء، "ككانت القكافؿ التي تأتي مف الشاـ إلى مصر قديما تجتاز األردف ج
عمى حمحكلية إلى يافا إلى غزة كقد  ُإلى بيساف إلى جنيف إلى دكثاف إلى السامرة كىي سبسطية

إلى المد عمى غزة إلى العريش عمى صحراء سيناء إلى  ِال تأتي إلى يافا بؿ تذىب مف حمحكلية
لـ  -- ف الكقت بيف مجيء السيارة كعثكر المدلى عمى يكسؼأ. كالكاضح ّأف تصؿ مصر"

رسالو كىذا لطؼ مف إكأرسمكا كاردىـ كلـ يتأخركا عف  نيـ جاءكاأا قميبل، بمعنى "ال زمنن إيستغرؽ 
 .ْ"--اهلل تعالى بعبده يكسؼ

حيف أخرج  --اختمؼ العمماء في تقدير عمر  حين أخرج من الجب: --عمر يوسف  (ّ
خركف بسبع عشرة سنة كذىب آك  ،ز فمنيـ مف قدره بثبلث عشر سنةمف الجب ثـ اشتراه العزي

ا مف ىذا التقدير نو كاف ابف سبع سنيف، كقريبن لى أأف عمره ثبلث سنكات كغيرىـ إ البعض الى
تقطتو السيارة كباعتو في مصر غبلما عندما ال -- يقكؿ الشيخ سيد قطب: "لقد كاف يكسؼ

فييا لفظ الغبلـ نو كاف حكالي الرابعة عشرة تنقص كال تزيد فيذه ىي السف التي يطمؽ أم أ
َوَأَخاُف َأن ) -- كبعدىا يسمى فتى فشابا فرجبل كىي السف التي يجكز اف يقكؿ فييا يعقكب

 ٓ.(َيْأُكَمُو الذٍّْئبُ 

                                                 

محسكبة مف أعماليا عمى أعمى الفرات  -تقع إلى شمالي غربي مدينة نابمس- مدينة قرب سميساط :سبسطية -1
)معجـ البمداف .ذات سكر قمت المشيكر أف سبسطية بمدة مف نكاحي فمسطيف بينيا كبيف البيت المقدس يكماف

ّ/ُْٖ). 
الفتح ثـ السككف كضـ الحاء الثانية كسككف الكاك كالـ قرية بيف البيت المقدس كقبر إبراىيـ الخميؿ  حمحكؿ: - ِ

 (َِٗ/ِ معجـ البمداف. )كبيا قبر يكنس بف متى عمييما السبلـ
 (.ْْٔ(، مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ )صّّْ/ُمؤتمر سكرة يكسؼ ) -ّ
 (.ْٓٔمكسكعة تفسير سكرة يكسؼ )ص -4
 (.ِٗٗ/ْلقراف )في ظبلؿ ا -5



  ُِٕ 
 

كعدـ -- ف سككتوخرجكه مف الجب، كأحيف أ --العجب كؿ العجب في سككت يكسؼ  (ْ
 تعريفو بنفسو لمسيارة، كاف لمكجكه التالية:

 كجو األكؿ: أنو ال--  أراد أف يحسـ المكقؼ الذم أثاره إخكتو حتى ال يصطدمكا بأبيو مف
 جمو فيككف ذلؾ سببا في ىبلكيـ كال حؿ لذلؾ سكل ابتعاده عنيـ الى حيف.أ
 أنو الكجو الثاني :-- و بؿ لك عرفيـ بنفسو لما كجد أف الظركؼ ال تسمح بالتعريؼ بنفس

مالكي رقبتو ليصرؼ الناس عنو فيجمب عمى نفسو ك بالتمرد عمى استعبد أف يتيمكه بالجنكف أ
 .ُالمتاعب فيككف السككت ىك االكلى

نما الذم باعو عكا أخاىـ يكسؼ كا  خكة يكسؼ لـ يبيذىب كثير مف أىؿ التفسير أيضا إلى أف أ (ٓ
ىـ السيارة، قاؿ محمد رشيد رضا: "ككاف ىؤالء الذيف باعكه مف الراغبيف عنو الذيف يبغكف 

 يظير مف يطالبيـ بو ألنو حر، كالثمف لـ يكف مقصكدا ليـ كليذا قنعكا الخبلص منو لئبل
 .ِبالبخس منو"
 : "كما قيؿ في التكراة كنقمو بعض المفسريف: أف الذم باع يكسؼ ىـ إخكتو، فيذا:ّقاؿ أحمد نكفؿ

 ال ينسجـ مع النص، كاستبشار الكارد بمقيا الغبلـ. - أ
 كلـ يكف كاردان بيعو.إف إخكة يكسؼ حيف خططكا قالكا: يمتقطو  - ب
 إف كانكا يريدكف بيعو فمـ يمقكنو في الجب؟ - ت
عماؿ فكر" - ث  . ْإف كثيران مف األقكاؿ تنقميا بعض التفاسير مف أسؼ دكف ركٌية كا 
سيارة مف أخذ يكسؼ معيـ كرقيؽ سنة قديمة عند جميع األمـ، فقد القاؿ العممي: "كما فعمتو      

عمى قبائؿ البربر؛ فيخطفكف األطفاؿ كالغمماف، كيحممكنيـ  يسطكف اف التجار كغيرىـ مف الركـك
 .ٓإلى اآلفاؽ، يتجركف ببيعيـ، كما كانكا يتجركف ببيع الغمماف البيض مف أىؿ إسبانيا كغيرىا"

                                                 
 .(ٔٔ-ٓٔ)يكسؼ بف يعقكب  -ُ
 . (ِِْ/ُِ)، تفسير المنار (ُٔ-ُٓ/ُٓ)جامع البياف  -ِ
 ـ. 1946مف مارس  ُِالمحتمة  فمسطيففي  يافاأحمد إسماعيؿ إبراىيـ نكفؿ، كلد في  -ّ
 .(ِّٓص)سكرة يكسؼ دراسة تحميمية  -ْ

 .(ُْٖ/ُ)مؤتمر تفسير سكرة يكسؼ ٓ- 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
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عزيز مصر كرئيس كزرائيا لـ يكتؼ بمجرد تكصية  مف --سر االىتماـ الفائؽ بيكسؼ إف  (ٔ
تكصية مجردة، بؿ أردؼ كصيتو بأف بيف ليا السبب الدافع لو عمى ىذا  --زكجتو بيكسؼ 
اال لمعاف  --، كالعزيز لـ يشتر يكسؼ َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدااالمر فقاؿ: 
. "كأف كصية العزيز لزكجتو جاءت معممة بالحكمة حتى يحرؾ دكاعي االستجابة ُتفرسيا فيو
منيج في القرآف متبع، ال يأمرنا اهلل بأمر إال كيذكر لنا ًحكمىو؛ فاتخذكه منيجاى حتى لدييا، كىذا 

 .ِيتحرؾ الناس بقناعات كليس حركة آلية"
 :ٖالتمكين في األرض يسبقو التمكين في القموب (ٕ

كالتمكيف في قاؿ ابف عاشكر: "في بيت العزيز ىيأه لممؾ مصر،  --إف كجكد يكسؼ      
بحمكلو محؿ العناية مف عزيز  --األرض ىنا مراد بو ابتداؤه كتقدير أكؿ أجزائو ، فيكسؼ 

ـٌ الذم أشير لو بقكلو تعالى بعد :  ٌط لو مستقبؿ تمكينو مف األرض بالكجو األت َكَذِلَك مصر قد خي
فيك في "البيت الذم تتكفر ، ْ(" ٔٓيكسؼ : ) َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَيا َحْيُث َيَشاءُ 

لو فيو كؿ أسباب الراحة كالرغد كىناءة العيش كالنعيـ، ثـ كؿ أسباب التعميـ، كأف يككف قريبان مف 
مراكز صناعة القرار في مصر، فيتعمـ الشيء الكثير مف أحكاؿ البمد كعقمية اإلدارة كالتركيبة 

، كيككف بالجممة في مكقؼ مشرؼ يطمع منو عمى االقتصاديةالسياسية كاالجتماعية كاإلمكانات 
كؿ ما يجرم في المجتمع المصرم، بعكس ما لك عاش في قاع المجتمع المصرم، أك في 

 إلييا، ىي:         االنتباه. قاؿ العممي: " كىاىنا نكتة يجب ٓصعيده أك في ريفو"
  (عزيز مصر)قمب اهلل محبة يكسؼ في التمكيف األكؿ كاف ناشئان عف إلقاء ، 
  كأما التمكيف الثاني؛ فكاف ناجمان عف إلقاء اهلل محبة يكسؼ في قمب "مميؾ مصر"؛ فاألكؿ

ف شئت قمت: إف  تمييد لمثاني، كالثاني أقكل كأمتف مف األكؿ، كاسع جدان كأطمؽ حرية، كا 
 .ٔالتمكيف األكؿ نكاة لشجرة التمكيف الثاني، كأكؿ الغيث قطر ثـ ينيمر"

                                                 
 .(ْٔٗص)تفسير سكرة يكسؼ   مكسكعة -ُ
 .(ِّٕص)سكرة يكسؼ دراسة تحميمية  -ِ
 .(ِٕٖ-ِٖٔ/ُ)إتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة يكسؼ  -ّ
 .(ِْٕ/ُِ)التحرير كالتنكير -ْ
 .(ِّٗص)سكرة يكسؼ دراسة تحميمية  -ٓ
 .(ِّٕص)سكرة يكسؼ دراسة تحميمية -ٔ



  ُْٕ 
 

 الثالثالمطمب 
 وقضية اليم --مراودة امرأة العزيز ليوسف 
 

َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتَيا َعْن َنْفِسِو َوَغمََّقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َىْيَت َلَك َقاَل  قاؿ تعالى:       
الظَّاِلُموَن*َوَلَقْد َىمَّْت ِبِو َوَىمَّ ِبَيا َلْواَل َأْن َرَأى َمَعاَذ المَِّو ِإنَُّو َربٍّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح 

 }ِْ-ِّ:يكسؼ{ ُبْرَىاَن َربٍِّو َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو الس وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصينَ 
 المعاني المغوية:أواًل: 

ُ)  َُورَاَوَدْتو :" أم طمبتو أف يكاقعياُالشيء برفؽ، يقاؿ راد كارتادالركد التردد في طمب ،"ِ. 
ِ)  ََىيت :" ـٌ لؾقبطية )ىيتمخ( ،أم تعاؿ، كقيؿ: سريانية، كقيؿ:قيؿ ىي بالعبرانية ، أم ىم

ّ، 
 .ٓ"أم أقبؿ إلى ما أدعكؾ إليو "،ْ"كقيؿ ىي عربية تدعك بيا إلى نفسيا

ّ)  َُبْرَىان: " الرجحاف كالثنياف، فالبرىاف أككد األدلة كىك البرىاف بياف لمحجة كىك فعبلف مثؿ
 .ٔ"االذم تقتضي الصدؽ أبدا كداللة تقتضي الكذب أبدن 

ْ)  َالس وء : ٌة كالبدنية كؿ ما يغـ اإلنساف مف األمكر الدنيكية كاألخركية كمف األحكاؿ النفسي
 .ٕكالخارجة مف فكات ماؿ كجاه

 :الجوانب الببلغية: ثانياً  
ُ)  َُورَاَوَدْتو "ىي بصيغتيا المفردة حكاية طكيمة تشير إلى أف ىذه كممة راكدتو، : يقكؿ الرافعي

بألكاف مف أنكثتيا، لكف بعد لكف، ذاىبة إلى فف راجعة مف  --المرأة جعمت تعترض يكسؼ 
فف آخر، ألف الكممة مأخكذة مف ركداف اإلبؿ في مشيتيا، تذىب كتجيء في رفؽ، كىذا يصكر 

 .ٖحيرة المرأة العاشقة، كاضطرابيا في محاكلة تنفيذ غايتيا"
                                                 

 (.َِٔالقرآف )المفردات في غريب  -ُ
 (.ِِْالتبياف في تفسير غريب القرآف ) -ِ
 (.ِْٗ/ٓالبحر المحيط ) -ّ
 (.ُّْٕ/ٔ(،  لساف العرب )َُٖ/ُِتفسير الطبرم ) -ْ
 (.ِِْالتبياف في تفسير غريب القرآف )ص -ٓ
 (.ْٓالمفردات في غريب القرآف)ص -ٔ
 (.ْٓالمفردات في غريب القرآف)صانظر:  -ٕ
 (. ْٗ -ّٗ/ُلقمـ )باختصار : كحي ا -ٖ
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ِ)  ََوَغمََّقِت اأْلَْبَواب :" تو، أم أغمقت إغبلقان محكمان تضعيؼ )غٌمقت( إلفادة شدة الفعؿ كقك"ُ. 
 ًا: المعنى اإلجمالي:ثالث

نصؼ الجماؿ، فكاف بيي الطمعة، جميؿ الكجو، جذاب  --لقد أكتي يكسؼ        
ففتنت بو امرأة عزيز مصر، كغازلتو كالطفتو لمكصكؿ إلى "الشخصية، حسف القامة كالييئة، 

دةي الطمبي برفؽ ، كالمراك الجب كاالسترقاؽثالثة( بعد محنة ، فيذه ىي )المحنة الِ"غرض معيف
 يمرأة العزيز التي كاف يكسؼ فطمبت ا"كما يفعؿ المخادع بكبلمو المعسكؿ، كالمعنى: ، كليف

 .ّ"، كتكسمت إليو بكؿ كسيمةيا، كدعتو برفؽ كليف أف يكاقعيابيتيا منو أف يضاجع
قابؿ دكاعي الغكاية الثبلث التي كالمتأمؿ في ىذه اآلية الكريمة يرل "أف القرآف الكريـ قد   

جاىرت بيا امرأة العزيز كالمتمثمة في المراكدة، كتغميؽ األبكاب، كقكليا، ىيت لؾ: بدكاعي 
َمعاَذ : -كما حكى القرآف عنو-العفاؼ الثبلث التي رد بيا عمييا يكسؼ، كالمتمثمة في قكلو 

 .ْ"ُيْفِمُح الظَّاِلُمونَ ِإنَُّو ال *نَُّو َربٍّي َأْحَسَن َمْثوايَ إِ *المَّوِ 
 تحقيق المقاصد واألىداف:ا: رابعً 
محنتو في امرأة العزيز، كصبره عمييا أعظـ أجرا،  --إف مف أعظـ المحف عمى يكسؼ  (ُ

ألنو صبر اختيار مع كجكد الدكاعي الكثيرة، لكقكع الفعؿ، فقدـ محبة اهلل عمييا، كأما محنتو 
األمراض كالمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره بإخكتو، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة 

كليس لو ممجأ إال الصبر عمييا، طائعا أك كارىا، كيكفي بالمراكدة مصيبة أنيا الباب األخير 
 الرتكاب الفاحشة.

في طفكلتو كنجاه مف محنتيف عظيمتيف، تأتي  -- لقد حفظ اهلل تعالى سيدنا يكسؼ (ِ
كفي ىذه المرحمة سيتعمـ سيدنا يكسؼ  دَُّه آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْمًماَوَلمَّا َبَمَغ َأشُ مرحمة الشباب 

مف الدكاعي إلتياف الفاحشة  --درسان اسمو )االعتماد عمى اهلل(. كلقد اجتمع ليكسؼ 
 الشيء الكثير كىي كالتالي:

                                                 
 (.َِٓ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ُ
 (.َُُ/ِالتفسير الكسيط) -ِ

 (.ُٓ/ِصفكة التفاسير ) ّ-
 (.ِِٗ/ِمحمد سيد طنطاكم) ،التفسير الكسيط ْ-
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ا  لعطفيا كعنايتيا طبقن ا كمحبلن : حيف كاف غبلمن --بداية معرفة امرأة العزيز بيكسؼ  - أ
 ألمر زكجيا )أكرمي مثكاه(، كأصبح مكتمؿ الرجكلة كالفتكة. 

ح عمييا في أركع صكرة تيز القمكب، كال يكسؼ: كاكتمؿ شبابوإلى  تحكؿ نظرة امرأة العزيز - ب
 الغراـ كنازعتيا الميكؿ الجسدية، كاستكلي عمييا سمطاف الحب الذم غمب سمطاف الحكـ.

، كلكنيا لـ تستطع ف تغمب ميميا كتسحؽ ىكاىاأ بيف اإلقداـ كاإلحجاـ: حاكلت أكؿ األمر - ت
 .--ماـ عاصفة الحب الطاغي ليكسؼ الصمكد طكيبل أ

ىا: كانفمت زماـ امرأة العزيز مف بيف يدييا كلـ تستطع الصبر كتغمبت اكاستسممت ليك  - ث
 عكاطفيا عمى عقميا كاستسممت ليذا الجماؿ الفريد، كىكذا انقادت لميكليا الحيكانية.

مف طرؼ كاحد: كاستجابة لرغبتيا الممتيبة أخذت تتنزؿ شيئا فشيئا، ابتدأت في  المراكدة - ج
بصكت حسف كمناغشتو بالبسمة الخفيفة ثـ الكممة، كمضت األياـ  --مناغمة يكسؼ 

 تمك األياـ كىي عمى ىذه الحاؿ.
ف عراض مالمراكدة األخيرة: أنو مع كؿ ما قامت بو إال أنيا لـ تجف مف كراء ذلؾ إال اإل - ح

ما لـ تنمو بالتمكيح، كتككف إلى  عندىا، فرأت بالتصريح اعراضو إصرار . كزاد إ--يكسؼ 
 ما تريد.إلى  أجرأ عمى ما تطمب، كأشجع فيما تريد فتنازلت عف كؿ كبريائيا كدعتو

خريات في المراكدة، كىذا في قكؿ لقد شاركت أ"امرأة العزيز كحدىا:  لف تكف المراكدة مف - خ
ف يكسؼ مر كىذا دليؿ عمى أ َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسوِ الممؾ ليف 

 .ُ"بمراحؿ غيرىا
 :--أسباب مراودة امرأة العزيز بيوسف  (ّ

أنيا استعانت عميو إليقاعو في الحراـ بأمكر كثيرة  --إف كيد ىذه المرأة بيكسؼ 
كالخمكة مف كراء األستار كاألبكاب، حتى إنيا لتراكده ذكرىا، منيا "قرب الكساد، كطكؿ السكاد 

عف نفسو في مخدع دارىا، فيصد عنيا عمكا كنفارا، ثـ تصارحو بالدعكة إلى نفسيا فيزداد 
 .ِعتكا كاستكبارا، معتزا عمييا بالديانة كاألمانة، كالترفع عف الخيانة"

"كما كانت المسكينة تدرم كىي تقكؿ  :قاؿ صاحب كتاب مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ       
لو ىيت لؾ، أنيا تقؼ أماـ كماالت النبكة كجبلليا، أماـ مف اصطفاه اهلل ليككف نبيا، أماـ مف 

                                                 

 .(ّْٓ-ّٔٓ/ِ)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  ُ-
 .(ِِٗ/ُِ)تفسير المنار ِ-
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-ممؾ نفسو كىكاه، أماـ مف شيد اهلل بإحسانو، أماـ مف نشأ في بيت النبكة في بيت يعقكب 
-ُعزيز"، أماـ الكريـ بف الكرماء، فيييات ىييات يا امرأة ال. 

 امتنع عن فعل الفاحشة لثبلثة أسباب: --يوسف  (ْ
 :ٍكًتًني ًإلىٍيوً َمَعاَذ اهللحؽ اهلل تعالى }"األكؿ  .ِ"{ أىٍم: أىعيكذي ًبالمًَّو كىأىٍعتىًصـي ًبالمًَّو ًممَّا دىعى
  :{ يعني زكجيا، أم ىك سيدم أكرمني فبل ِإنَُّو َرّبى َأْحَسَن مثوايحؽ الخمؽ }"الثاني

  .ْ"كال أقابمو بالفاحشة في أىمو"، ّ"أخكنو
  :ا ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح الظالمونحؽ النفس }"الثالث ٍنتيوي ًفي أىٍىًمًو بىٍعدى مى { يىٍعًني: "ًإٍف فىعىٍمتي ىىذىا فىخي

: أىمٍ  : الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى ًقيؿى ، كى ٍثكىامى فىأىنىا ظىاًلـه، كىالى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى ـى مى نىاةي". أىٍكرى  ٓالى يىٍسعىدي الزُّ
العزيز ىك لعمؿ الفاحشة، كاختمؼ امرأة  ـٌ ىى  اتفؽ العمماء عمى ىـ امرأة العزيز، فقالكا إفَّ  (ٓ

، كعمى اختبلؼ اآلراء في --ىؿ العمـ قديما كحديثا في اليـ الذم كقع مف يكسؼ أ
ماىية البرىاف الذم رآه سيدنا يكسؼ إال أٌف )رٌبو( الذم يتكلى العناية بو، كيتكفؿ برعايتو، 

 يقكـ بحفظو في ىذه المحنة كيصرؼ عنو السكء كالفحشاء. 
 ومن أىم االقوال التي فصمت في قضية اليم: 

ذا الرأم كثير مف المفسريف منيـ االماـ لكجكد البرىاف: كقد أخذ بي اف اليـ لـ يقع منو أصبلن  - أ
الفخر الرازم كاالماـ أبك حياف األندلسي كاالماـ الطاىر بف عاشكر كالشيخ محمد األميف 

 .ٔالشنقيطي كالدكتكر محمد أبك شيبة كالشيخ محمد متكلي الشعراكم كغيرىـ
عؿ: كيمثؿ ىذا أنو ىـ بيا كقصد الفاحشة كأتى ببعض مقدماتيا كلكال أف رأل برىاف ربو لف - ب

ـ ابف جرير كابف األنبارم االتجاه عامة المفسريف المتقدميف كاختاره مف المتأخريف جماعة مني
 .ِكالبغكم كالكاحدم كغيرىـ ُكالنحاس كالماكردم

                                                 

 .(ْٖٓ/ِ)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  ُ-
 .(ِِٖ/ْ) تفسير البغكم ِ-
 .(ُٓٔ/ٗ )تفسير القرطبي  ّ-
 .(ِٔ/ٖ)تفسير ابف كثير  ْ-
 .(ِِٖ/ْ)تفسير البغكم  ٓ-
، أضػػكاء البيػػػاف فػػي إيضػػاح القػػػرآف (ِْٓ/ٓ)، تفسػػػير البحػػر المحػػيط (َِٔٔ/ ُ)تفسػػير الشػػعراكم  انظػػر: ٔ-

 .(ِْٗ/ ُِ)، التحرير كالتنكير (ْْْ/ُٖ)، تفسير الفخر الرازم (َُِ/ِ)بالقرآف 
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أللكسي بالمرأة كاف ىما فطريا فقط: كمنيـ البيضاكم كأبك السعكد ا --يكسؼ  ف ىَـّ إ - ت
 .ّكالشنقيطي

بالمرأة كاف ىما نفسيا فقط: الماكردم كالرازم كسيد قطب كقاؿ في  --يكسؼ  َـّ ف ىى إ - ث
 ،يف نظرىـ في تمؾ الكاقعة األخيرةىذا المضمكف "لقد حصر جميع المفسريف القدامى كالمحدث

فأما الذيف ساركا كراء اإلسرائيميات فقد رككا أساطير كثيرة يصكركف فييا يكسؼ ىائج الغريزة 
 .ْمندفعا شبقا، كىـ بيا ىـ النفس، ثـ تجمى لو برىاف ربو فترؾ"

  .ٓبف العربيافكاف بالدفع كالصد:  --اف ىـ المرأة كاف بالفاحشة أػما ىـ يكسؼ  - ج
بامرأة العزير كاف ىما فطريا بمعنى أف  --سؼ ذىب بعض أىؿ التفسير الى أف ىـ يك  - ح

ؿ، قالو االماـ ذلؾ اليـ كاف ميؿ طبع كمنازعة شيكة مف غير تصميـ لمعقد عمى الفع
 .ٔا إياهتجاه كمحسنن ا ليذا اإلذاكرن  القرطبي

فكاف لمدفاع كالتأديب.  --ف ىـ المرأة بيكسؼ كاف لمضرب كاالنتقاـ أما ىـ يكسؼ إ - خ
 . ٗ، كالشيخ المراغي كقد فٌندهٖ، كالشيخ محمد رشيد رضإبف حـزاكبيذا القكؿ قاؿ 

ىانتو ليا كىي         كىك القكؿ المختار في قضية اليـ، إنما ىمت بضربو نتيجة إبائو كا 
قت بو كقدت قميصو مف دبر، قاؿ ىك برد االعتداء كلكنو آثر اليرب فمح السيدة اآلمرة، كىـٌ 

لـ تقع منو الفاحشة كلكف بعض الناس  --لناس عمى أنو ماـ ابف تيمية: "كقد اتفؽ ااإل
يذكر أنو كقع منو بعض مقدماتيا مثؿ ما يذكركف أنو حؿ السراكيؿ كقعد منيا مقعد الخاتف 

                                                                                                                                            
ىك اإلماـ أبك الحسف عمي بف حبيب الشافعي؛ صاحب كتاب أدب الديف كالدنيا، كالحاكم، كالتفسير، تكفي  -ُ

 (.ِٖٔ-ِٖٓ/ّىػػ )انظر: شذرات الذىب َْٓسنة 
 ُُْ/ّ)، معاني القرآف (ِّ/ّ) (، )تفسير الماكردم( النكت كالعيكفَُٗ-ُّٖ/ُِ) الطبرم تفسيرِ-  

 .(ٕٗٓ)، مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ (ّْٓ/ُ)تفسير الكاحدم  ،(ِِٖ/ْ)، معالـ التنزيؿ (ُّْ،
 .(ِِٖ/ْ)، تفسير البيضاكم َِْ/ ّإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  -ّ
 .(ُْٓٗ/ْ)، في ظبلؿ القراف (ِّ/ّ)تفسير الماكردم )النكت كالعيكف(  -ْ
 .(ُْ/ّ)أحكاـ القرآف بف العربي  -ٓ

 .(ُٔٔ/ٗ)تفسير القرطبي  ٔ-
 .(َُ/ْ)الممؿ كالنحؿ  ٕ-
 .(ِّّ/ُِ)تفسير المنار  ٖ-
 .(َُّ/ُِ)تفسير المراغى ٗ-
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كال مستند ليـ فيو اال النقؿ عف  --كنحك ىذا كما ينقمكنو في ذلؾ ليس ىك عف النبي 
-األنبياء كغضيـ منيـ كما قالكا في سميماف بعض أىؿ الكتاب كقد عرؼ كبلـ الييكد في 

-  ما قالكا، كفي داكد-- رد نقميـ لـ نصدقيـ فيما ما قالكا،  فمك لـ يكف معنا ما ي
 .ُف عمى خبلفة"دؿ القرآ

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ُْٗ/ُٓ)مجمكع الفتاكل  ُ-
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 المبحث الرابع
 (ٜٕ-ٕ٘المقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )

 
 وفيو مطمبان:    
  .ثبات براءتوا  من المعصية و  --المطمب األول: فرار يوسف    
 المطمب الثاني: كيد النساء عظيم.   
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 المطمب األول
 المعصية واثبات براءتو من --يوسف فرار 

 
َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمْن ُدُبٍر َوأَْلَفَيا َسيٍَّدَىا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجزَاُء  :تعالى قاؿ       

َقاَل ِىَي رَاَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َوَشِيَد َشاِىٌد  *َمْن َأرَاَد ِبَأْىِمَك ُسوًءا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَِليٌم 
ْن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر   *ِإْن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبينَ ِمْن َأْىِمَيا  َواِ 

اِدِقينَ   .}ِٕ-ِٓ:يكسؼ{ َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن الصَّ
 المعاني المغوية:أوال: 

ُ) َواْسَتَبَقا :"ِكالتسابؽ كالمسابقة بمعنى كاحد، أم تسابقا إليو، ُ"أصؿ السبؽ التقدـ في السير ،
فتح  -- كمعناه تبادر إلى الباب يجتيد كؿ كاحد منيما أف يسبؽ صاحبو فإف سبؽ يكسؼ"

ف سبقت المرأة أمسكت الباب لئبل يخرج  .ّ"الباب كخرج، كا 
ِ) َوأَْلَفَيا: "أىلفيا أم: "زكجيا يقاؿ ىك سيدىا كبعميا أىم زكجيا"ٗ. 
ّ)  َْوَقدَّت :".كقاؿ بعضيـ" القىدُّ فيما كاف ييشىؽُّ طكالن، كالقىطُّ فيما ٓكالقد القطع طكال شقتو طكال ،

 .ٔكاف ييشىؽُّ عىٍرضان"
ْ) رَاَوَدْتِني: " ،المراكدة أف تنازع غيرؾ في اإلرادة فتريد غير ما يريد أك تركد غير ما يركد

 .ٕكراكدت فبلنا عف كذا"
 :اإلجماليثانيًا: المعنى 

تو، كصبره عمييا أعظـ مف محنة إخك  -- العظيمة أعظـ عمى يكسؼىذه المحنة 
لكقكع الفعؿ، فقدـ محبة اهلل عمييا، كأما "صبر اختيار مع كجكد الدكاعي الكثيرة،  أجرا، ألنو

                                                 

 (.ِِِالمفردات في غريب القرآف)ص ُ-
 (.َّٔصفكة البياف لمعاني القرآف)ص ِ-
 (. ُِٓ/ُتفسير الفخر الرازم ) ّ-
 (ِِْ/ّلساف العرب ) ْ-
 (.ّٕٓغريب القرآف )ص ٓ-
 (.ّْٓ/ُالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف) ٔ-
 (.َِٕغريب القرآف /ص ٕ-
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 .ُ"محنتو بإخكتو، فصبره صبر اضطرار
ليفر منيا كطمبتو لتمنعو مف  -- فاستبقا الباب كؿ يريد أف يصؿ إليو فطمبو يكسؼ

كلـ تعينو ، البابكنشأ عف ذلؾ أف قدت قميصو مف الخمؼ ككجدا سيدىا كزكجيا لدل  الفرار،
ألمر في نفسيا ما جزاؤه إال أف يسجف لتقتص مف رجؿ أىاف كبرياءىا كمنعيا مف تنفيذ مؤامرتيا 

ىانتو،   كما عممت أف ذلؾ كمو سمسمة محكمة األطراؼ كطريؽ"الدنيئة لتريو أف في يدىا إعزازه كا 
ليا إال أف يسجف أك يعذب عذابا مؤلما  -- مكصؿ إلى غاية الٌمو يعمميا، كيعد يكسؼ

 .ِ"مكجعا
 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثا: 

ىذا يعممنا أثرا مف امرأة العزيز تاركا خمفو الشيكة كالمتعة كالسيادة، ك  --لقد ىرب يكسؼ  (ُ
 -- يكسؼ" :بف الجكزمانساف مف الفتف فراره مف األسد، كىنا قاؿ حكيما أف يفر اإل

أف يسبؽ  -- كالمرأة تبادرا إلى الباب يجتيد كؿ كاحد منيما أف يسبؽ صاحبو كأراد يكسؼ
ليفتح الباب كيخرج كأرادت ىي إف سبقت إمساؾ الباب لئبل يخرج فأدركتو فتعمقت بقميصو مف 
خمفو فجذبتو إلييا فقدت قميصو مف دبر أم قطعتو مف خمفو ألنو كاف ىك اليارب كىي 

 .ّالطالبة لو"
بفتح الباب، كسارعت باجتذابو مف خمفو فانقد القميص أم انشؽ  -- لقد نجح يكسؼ (ِ

كأخدتو بيدىا لتدلؿ بو عمى مظممتيا بعد اف فر يكسؼ منيا كخرج مف الباب، "كلكف العجب 
العجاب مف كيد النساء، لقد سارعت بالشككل كالمسكنة لزكجيا فإنيا في كرطة، كالخركج منيا 

 .ٓ("ْىك أشبو بالمثؿ العربي الدارج عندنا اليـك )ضرب كبكى كسبؽ كاشتكي
 :يمة امرأة العزيزالشاىد عمى براءة يوسف ح (ّ

لما تعارضا في القكؿ احتاج الممؾ إلى شاىد ليعمـ الصادؽ مف الكاذب، فشيد شاىد مف       
أىميا. أم حكـ حاكـ مف أىميا، ألنو حكـ منو كليس بشيادة. كقد اختمؼ في ىذا الشاىد عمى 

                                                 

 (.ّٗٔتفسير السعدم)ص ُ-
 (.ُِٕ/ِالتفسير الكاضح) ِ-
 (. ُُِ-َُِ/ْزاد المسير ) -ّ

 (ٖٓ)صالمستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ْ-
 (.ُِٕ/ِالتفسير الكاضح ) ٓ-
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 أقكاؿ أربعة:
أحدىا أنو كاف صبيا في الميد، كىك ابف خالتيا، فعف ابف عباس كأبي ىريرة كبو قاؿ سعيد   - أ

لم يتكمم قاؿ: ) --عف رسكؿ اهلل  -- . كاستدؿ المفسركف بحديث ابي ىريرةُبف جبير
 .ِ(في الميد إال أربعة: عيسى وشاىد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون

أنو رجؿ حكيـ ذك  عف ابف عباس ّكالثاني أنو كاف مف خاصة الممؾ ركاه ابف أبي مميكة  - ب
 عقؿ كاف الكزير يستشيره في أمكره، ككاف مف جممة أىؿ المرأة، ككاف مع زكجيا.

 .ْكالثالث أف الشاىد قد القميص، ركاه ابف أبي نجيح عف مجاىد كفيو ضعؼ لقكلو مف أىميا - ت
تعالى:"  والى ليس بإنسي كال بجني، قالو مجاىد أيضا، كىذا يرده قكلأنو خمؽ مف خمؽ اهلل تع - ث

 .ًٓمٍف أىٍىًميا"
ا  حكيمن  عاقبلن أف يككف رجبلن -كاهلل أعمـ-ماـ القرطبي "كاألشبو بالمعنىكالراجح ما قالو اإل       

، كلك كاف طفبل لكانت -كككنو مف أىميا أكجب الحجة عمييا-شاكره الممؾ فجاء بيذه الداللة، 
تغني عف أف يأتي بدليؿ مف العادة، ألف كبلـ الطفؿ آية معجزة، فكادت  --شيادتو ليكسؼ 

 .ٔأكضح مف االستدالؿ بالعادة"
 :--األدلة عمى براءة يوسف  (ْ
كؿ فكاف أ }ِّيكسؼ: { َقاَل َمَعاَذ المَِّو ِإنَُّو َربٍّي َأْحَسَن َمْثَوايَ  تعالى:أكليا: قكلو سبحانو ك  - أ

 كمف استعاذ باهلل، أعاذه اهلل. --كممة قاليا إف استعاذ باهلل 
جريو  }ِٓيكسؼ :{ واستبقا الباب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمن ُدُبرٍ الدليؿ الثاني: قكلو سبحانو:  - ب

فراره مف ىذا الذنب كليس دليبل عمى  القكة في الجرم دليؿ عمى كاستباقو بكؿ ما يممؾ مف
 اقبالو.

                                                 
لد سنة ىك سعيد بف جبير األسدم الككفي، أبك عبد اهلل، تابعي -ُ ىػػ، كىك حبشي األصؿ، أخذ العمـ عف ْٓ، كي

 (.ُُ/ْىػػػ )انظر: تيذيب التيذيب ٓٗعبد اهلل بف عباس، كابف عمر، قتؿ سنة 
 (.َُِِٗ(، كضعفو االلباني في الجامع الصغير كزيادتو رقـ )ِِِٖ(، )رقـ ِّ/ٓركاه أحمد ) -ِ
ىك عبد اهلل بف أبي مميكة المالكي، قاضو مف رجاؿ الحديث الثقات، كاله ابف الزبير قضاء الطائؼ، مات  -ّ

 (. ِٖٔ/ٓىػػػ )انظر: تيذيب التيذيب ُُٕسنة 
 .(ُُِ/ْ)زاد المسير البـ الجكزم  ْ-
 .(ُّٕ-ُِٕ/ٗ)أحكاـ القراف لمقرطبي انظر:   -ٓ
 .(ُّٕ/ٗ)أحكاـ القراف لمقرطبي  -ٔ
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فضؿ  }ّّيكسؼ: { ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيوِ إلى  َقاَل َربٍّ السٍّْجُن َأَحب  الدليؿ الثالث: قكلو:  - ت
ال َتْصِرْف َعنٍّي َكْيَدُىنَّ َأْصُب ِإَلْيِينَّ َوَأُكْن مٍّ السجف عمى الزنا   .}ّّيكسؼ: { َجاِىِمينَ َن الْ َواِ 

 َوَلمَّا َبَمَغ َأُشدَُّه آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْمًما َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  :الدليؿ الرابع: قكلو جؿ كعبل - ث
عميو  ، كأثنىَوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  :يثني عميو بالعمـ كيقكؿ --فاهلل  }ِِيكسؼ :{

ؿ فييا ، ككممة السكء يدخ}ّّيكسؼ:{ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو الس وَء َواْلَفْحَشاءَ  :أيضا في قكلو
: تعالىيقرر في قكلو  --الفحشاء، كفعؿ الفاحشة، فاهلل  اليـ بالفحشاء، كالعـز عمى

 َِلَنْصِرَف َعْنُو الس وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصين }:كقكلو تبارؾ }ّّيكسؼ ،
ص :  { َقاَل َفِبِعزَِّتَك أُلْغِوَينَُّيْم َأْجَمِعيَن * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُيُم المخمصين :عف ابميس تعالىك 

 .ىكيكسؼ مف المخمصيف كما ذكر اهلل تعال } ّٖ-ِٖ
الشاىد ىذا ، فشيادة }ِٔيكسؼ:{ َوَشِيَد َشاِىٌد مٍّْن َأْىِمَيآ: ىالدليؿ الخامس: قكلو تعال - ج

 براءتو. دليؿ عمى
اآلَن َحْصَحَص ف خرج مف السجف بعد أ )َقاَلِت اْمرََأُة اْلَعِزيِز(: --الدليؿ السادس: قكلو  - ح

اِدِقينَ  نَُّو َلِمَن الصَّ كاف فيو شائبة مف فعؿ  ، لك}ُٓيكسؼ:{ اْلَحق  َأَنْا رَاَودت ُو َعن نَّْفِسِو َواِ 
عمييا، أك المكافقة، لما سكتت امرأة العزيز، كلكنيا نفت عنو ك اليـ بيا، أك العـز الفاحشة، أ

 التيمة بأكمميا.
 }َقاَلْت َفذاِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيِو َوَلَقْد رَاَودت ُو َعن نَّْفِسوِ : تعالىالدليؿ السابع: قكلو  - خ

كبراءتو مف ىذا كىذا تأكيد مف امرأة العزيز أماـ النسكة جميعا، عمى نجاتو  ،}ِّيكسؼ:{
.  الجـر

 ْن َبْعِد َما رََأُوا اآلَياِت َلَيْسُجُننَُّو َحتَّى ِحينٍ ُثمَّ َبَدا َلُيْم مٍّ - :-الدليؿ الثامف: قكلو  - د
فيك دليؿ أيضا عمى تفضيمو السجف، أم أنيـ حتى بعد ما رأكا اآليات عمى  ،}ّٓيكسؼ:{
 .--مر بأف سجنكه يا الكاذبة، أرادكا إخفاء ىذا األان

 َفاْسَتَجاَب َلُو َرب ُو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ : ىالدليؿ التاسع: قكلو تعال - ذ
 .}ّْيكسؼ:{
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أبى  }َٓيكسؼ:{ َفَممَّا َجاَءُه الرَُّسوُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربٍّكَ : ىالدليؿ العاشر: قكلو تعال - ر
أف يخرج مف السجف حتي يذىب عنو تمؾ المقالة الشائبة التي نسبكىا اليو،  --يكسؼ 

 ََّربٍّي َفَممَّا َجاَءُه الرَُّسوُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربٍَّك َفاْسأَْلُو َما َباُل النٍّْسَوِة البلِتي َقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ ِإن 
رَاَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِو ُقْمَن َحاَش ِلمَِّو َما َعِمْمَنا َعَمْيِو ِمْن *َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ ِبَكْيِدِىنَّ َعِميمٌ 

اِدِقيَن*َذلِ  نَُّو َلِمَن الصَّ َك ُسوٍء َقاَلِت اْمرََأُت اْلَعِزيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحق  َأَنا رَاَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َواِ 
ىذه أدلة كثيرة   }ِٓ-َٓؼ:يكس{ َوَأنَّ المََّو ال َيْيِدي َكْيَد اْلَخاِئِنينَ  ِلَيْعَمَم َأنٍّي َلْم َأُخْنُو ِباْلَغْيبِ 

قكؿ الحؽ تبارؾ حتي عف مجرد اليـ بالسكء، كيكفي  --براءة نبي اهلل يكسؼ  تدؿ عمى
 َفاَسَتْعَصمَ  َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيِو َوَلَقْد رَاَودت ُو َعن نَّْفِسوِ : كتعالى كما ذكرنا

 .ُ-–براءتو  عمى يكفي ىذا دليبلن  ،}ِّيكسؼ:{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (ِٕ-ِْعبر كدالالت مف سكرة يكسؼ ) :ظران -ُ
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 المطمب الثاني
 النساء عظيم ٔكيد

 

َفَممَّا رََأى َقِميَصُو ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل ِإنَُّو ِمْن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم*  قاؿ تعالى:       
 }ِٗ-ِٖ:ؼيكس{ َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطِئينَ ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َىَذا 

 :الجوانب الببلغيةأواًل: 
 التعبير بصيغة الجمع في قولو تعالى:  َِّإنَُّو ِمْن َكْيِدُكن بدل المفرد: 
الجماعة إف العزيز يريد ببل شؾ بقكلو )إنو مف كيدكف( إنو مف كيدؾ، كلكنو عبر بصيغة       

 --، كمف ذلؾ اإللحاح مف نساء النبي ِليشير أف الكيد طبيعة مدفكنة في قمب جميع النساء
َساِلِم ْبِن ُعَبْيدٍ  في مرض الكفاة فيما ركاه

، َفُأْغِمَي َعَمْيِو --، َقاَل: َمِرَض َرُسوُل اهللٖ
بَلُة؟ ُقْمَنا: َنَعْم، َقاَل:  ُمُروا ِببَلاًل َفْمُيَؤذٍّْن، َوُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْمُيَصلٍّ ِبالنَّاِس َفَأَفاَق، َفَقاَل: َحَضَرِت الصَّ

بَلُة؟ ُقْمَنا: َنَعْم، َقاَل: ُمُروا ِببَلاًل َفْمُيَؤذٍّْن َوُمرُ  وا َأَبا َبْكٍر ُثمَّ ُأْغِمَي َعَمْيِو َفَأَفاَق َفَقاَل: َأَحَضَرِت الصَّ
َفَمْو َأَمْرَت  -َأْو آِسفٌ - َٗعَمْيِو، َفَقاَلْت َعاِئَشُة: ِإنَّ َأِبي َرُجٌل َأْسَيفُ َفْمُيَصلٍّ ِبالنَّاِس ُثمَّ ُأْغِمَي 

بَلُة؟ َقاُلوا: اَل َقاَل: َفُمُروا ِببَلاًل َفْمُيِقْم، َوُمُروا َأَبا َبْكٍر  َغْيَرُه َقاَل : ُثمَّ َأَفاَق َفَقاَل: َىْل ُأِقيَمِت الصَّ
َلْت َعاِئَشُة : ِإنَّ َأِبي َرُجٌل َأْسَيُف َفَمْو َأَمْرَت َغْيَرُه َفَقاَل : ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب َفْمُيَصلٍّ ِبالنَّاِس َفَقا

 .ُ٘يوُسَف....(
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

استمع العزيز إلى المبدأ الذم قرره الشاىد كرضي كاقتنع بو، ذىب ليرل مكاف الشؽ في 
 كبكيد امرأتو. --مف دبر عمـ بصدؽ يكسؼ، فمما تبيف أنو قد شيؽ --قميص يكسؼ

                                                 

الكيد لغة: الكاؼ كالياء كالداؿ أصؿه صحيح يدؿُّ عمى معالجةو لشيء بشٌدة، ثـ يٌتسع الباب، ككٌمو راجعه إلى  -ُ
(.  تعريؼ الكيد اصطبلحا: ٓٗ/ّىذا األصؿ، كقيؿ: المكر كاده يكيده كيدا كمكيدة. ككذلؾ المكايدة. الصحاح )

ف كاف يستعمؿ في المذمـك أكثر ككذلؾ االستدراج كالمكر ىك ضرب مف اال حتياؿ كقد يككف مذمكما كممدكحا كا 
 (.ٕٕٕكيككف بعض ذلؾ محمكدا. الكميات لمكفكم )ص

 (.ُْْ/ٔركح المعاني ) ِ-
سالـ بف عبيد األشجعي مف أىؿ الصفة ثـ نزؿ الككفة كركل لو مف أصحاب السنف حديثيف بإسناد صحيح  -ّ

ككبلـ أبي بكر )االصابة في تمييز  --كلو ركاية عف عمر فيما قالو كصيفو عند كفاة النبي في العطاس 
 (.َُ/ّالصحابة 

ٍزف. كقيؿ ىك الرقيؽ/ النياية في غريب الحديث كاألثر )ص -ْ  (.َُٖأسيؼ: أم سىريع البكاء كالحي
 (.ِّٔ/ُ) (،ْٔٔصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب حد المريض أف يشيد الجماعة، )ح -ٓ
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طمب منو أف ال يذكر كال يتحدث بالحادثة التي "مؤكدان براءتو،  --التفت إلى يكسؼ 
حصمت داخؿ القصر ألحد حتى ال يشيع بيف الناس، كاجعمو كأف لـ يكف شيء، فإنؾ عندنا نزيو 

غفار كالتكبة كاالقبلع عف كشريؼ كصاحب أمانة. كمف ثـ تكجو ليا بالخطاب المطالب باالست
 .ُ"أفعاليا، كاالستغفار مف ذنبيا لكي ال تككف كصمة عار في القصر

 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثا: 
إف تدبر آيات كتاب اهلل ذات المعاني المباركة التي ال ينضب معينيا، "يحتاج إلى بصيرة  (ُ

كثيركف، ككؿ منيـ يغترؼ عمى  كيغترؼ مف بحر كتاب اهلل مغترفكف .منيرة كفيـ ثاقب
مقدار كعائو، كقد يصيب مصيبكف في فيـ دالالت القرآف، كقد يخطئ مخطئكف، كقد يتجنى 

 ِمغرضكف"
إال أف كيد الرجاؿ أشد كأعظـ مف كيد النساء "الكيد مكجكد في الرجاؿ كالنساء عمى السكاء،  (ِ

بة لؤلمكر الجنسية فكيد النساء في الحركب كاألحداث الجساـ كمقابمة أمكر الدنيا، أما بالنس
أعظـ مف كيد الرجاؿ بكثير، كذلؾ بسبب طبيعتيف التي خمقف عمييا، فإنو ألطؼ كأعمؽ 

 .ّبالقمب كأشد تأثيرا في النفس كألف ذلؾ قد يكرث مف العار ما ال يكرثو كيد الرجاؿ"
 كيد النساء وكيد الشيطان: (ّ

: "إني ْمف كيد الشيطاف حتى قاؿ بعضيـذىب بعض أىؿ العمـ أف كيد النساء أعظـ        
 ِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً أخاؼ مف النساء ما ال أخاؼ مف الشيطاف فإف اهلل يقكؿ: 

، ككيد النساء عظيـ، كليذا القكؿ ذىب الشنقيطي كآخركف أف كيد الشيطاف أعظـ }ٕٔالنساء:{
لى ىذا القكؿ ذىب األلكسي عمى ظاىر  كأف كيد النساء إنما ىك جزء مف كيد الشيطاف، كا 
إطبلقيما قاؿ أحمد عز الديف خمؼ اهلل "ال كجو ليا ألف ضعؼ الشيطاف جاء في مقابمة كيد اهلل 

ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُموا َأْوِلَياَء  الَِّذيَن آَمُنوا
فاألمر مختمؼ، فكيد النساء ليس أعظـ  }ٕٔالنساء { الشَّْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا

                                                 
 (.ِّٓ/ْ(، البغكم )ّٖٓ/ِبتصرؼ يسير: الكشاؼ ) -ُ
 (.ِّحنبكة )ص عبد الرحمف --قكاعد التدبر األمثؿ لكتاب اهلل  -ِ
 (.ْْٗ/ٖ(، تفسير األلكسي )ٕٓ/ُُ(، المباب في عمـك الكتاب )ُْٓ/ٔباختصار: ركح المعاني ) -ّ
، تفسير ِِْ/ ُِ، ركح المعاني َِٕ/ْالقرآف الكريـ  ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايإُٓ/ ْركح البياف  -ْ

 .ِْ/ُ، الكشككؿ ُّٖ/ِالنسفى 
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ى جاءت مقارنة بيف كيد الرجاؿ كالنساء في قصة يكسؼ مف كيد الشيطاف أبدان؛ لكف  اآلية األكل
-- فقاؿ اهلل ،-- : ٌِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيم }:أم: في مقابؿ كيد يكسؼ  }ٕٛيوسف-- 

، فمذلؾ تمجأ لمتسمح بالتدابير الخفية مف كيد ُك"لعظـ فتنتيف كاحتياليف في التخمص مف كرطتيف"
 كمكر.
الَِّذيَن كاآلية الثانية: كيد الشيطاف في مقابؿ كيد اهلل، فمذلؾ كاف كيد الشيطاف ضعيفان        

شَّْيَطاِن آَمُنوا ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُموا َأْوِلَياَء ال
فيذا مقابؿ بكيد اهلل، فبل شؾ أف يككف ضعيفان،  }ٕٔالنساء:{ ِعيًفاِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن ضَ 

ٍعفييف أيضان عظيـ،  "فالمكر دليؿ عمى الضعؼ، كما داـ كىٍيدىيف عظيمان أم النساء إذف: ضى
 .ِككذلؾ في كيد الشيطاف"

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .(ُٕٓ/ ٗ)تفسير القرطبي  ُ
 .(ُْٔٗ/ ُ)تفسير الشعراكم  ِ
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  َُٗ 
 

 
 
 
 

 المبحث األول
 (ٖ٘-ٖٓالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )

 
 : مطالب ثبلثة وفيو        

 .المطمب األول: مكر النسوة بامرأة العزيز
 .المطمب الثاني: امرأة العزيز تقابل مكر النسوة بمكر أشد وأعظم

 .فرار يوسف إلى اهلل تعالى ودخولو السجن  المطمب الثالث:
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 المطمب األول
 مكر النسوة بامرأة العزيز

 
ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعِزيِز ُترَاِوُد َفتَاَىا َعْن َنْفِسِو َقْد َشَغَفَيا ُحبًّا ِإنَّا َوَقاَل  قاؿ تعالى:      

 .}َّ:يكسؼ{ َلَنرَاَىا ِفي َضبَلٍل ُمِبينٍ 
 المعاني المغوية:أوال: 

ُ)  ٌِنْسَوة : لـ تمحؽ فعمو اسـ مفرد لجمع المرأة كتأنيثو غير حقيقي كتأنيث )الممة(، كلذلؾ "النسكة
 .ُ"تاء التأنيث

ِ) َشَغَفَيا" :ؿى الحبَّ "، ّ"كىك جمدة ديكنىو كالحجاب"، ِ"الشغاؼ ىك غبلؼ القمب فيو أم أكصى
 .ْ"إلى شىغاؼ قمبيا

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
لـ تعد قصة امرأة العزيز كحكايتيا مع فتاىا سران، فقد ذاع خبرىا كانتشر بيف الناس، كعمى        

األخص في مجتمع النساء، كال عجب، فالنساء مكلعات بنقؿ األخبار كتداكليا كالتفنف في 
صياغتيا، كاإلضافة عمييا في أغمب األحكاؿ، فأصبحت األمكر المخفية في القصر معمنة لمعياف 

 بما تفعمو امرأة العزيز مع خادميا.
 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 

رت حادثة السكء أف امرأة العزيز تراكد فتاىا عف نفسو، ككبلميف دارت األخبار بسرعة، كانتش (ُ
 :              يحمؿ في طياتو معاف كثيرة كايحاءات جسيمة كىي مف جيات أربع

 .مركزىا مصر، كًزير الممؾ األكبر في عمك امرأة عىًزيزً  "ككف المتحدَّث: الجية األكلى -
 عف نفسو، ال ميرىاًكدةككنيا تييف نفسيا كتحقر مركزىا بأف تككف ميرىاًكدىة لرجؿ  :الجية الثانية -

 .لغيرىا
 .             أف الذم تراكده عف نفسو ىك فتاىا كرقيقيا :الجية الثالثة -

                                                 
 (.ُّٔ/ِالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ) -ُ

 (.ِٕٖغريب القرآف)ص ِ-
 (.ُٖٕ/ٗلساف العرب ) ّ-
 (.ُٓٗ/ّ) معجـ مقاييس المغة ْ-
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كعامميا بالحمـ، كأمرىا  تضح أمرىا، كعرؼ بو سيدىا كزكجياأنيىا بعد أف اف :الجية الرابعة -
 .ٔباستغفاًر ربيا، ال تزاؿ مصرة عمى ذنًبيىا، مستمرةن عمى مراكدتيا"

بدأ المكضكع ينتشر، خرج مف القصر إلى قصكر الطبقة الحاكمة أك الراقية يكميا، ككجدت فيو  (ِ
نفسو، نساء ىذه الطبقة مادة شيية لمحديث، كدارت األخبار بسرعة امرأة العزيز تراكد فتاىا عف 

ف خمك حياة ىذه الطبقات مف المعنى، كانصرافيا إلى الميك، يخمعاف أىمية قصكل عمى  كا 
الفضائح التي ترتبط بشخصيات شييرة، "ككاف يجب عمى ىؤالء النسكة المصريات أف يسكتف 

الَِّذيَن  ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحب وَن َأن َتِشيع الفاِحَشُة في: ىحيف سمعف ىذا الخبر السيء كما قاؿ تعال
كلكف ما السر في تسمية قكؿ نسكة ِ."}ُٗالنكر:{ ءاَمُنوْا َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم في الد ْنَيا َواآلِخَرِة(

 .المدينة مكران كليس غيبة
 :غيبة لموجوه األتيةسمي قكؿ النسكة في شأف امرأة العزيز مكران كلـ يسمى لذلؾ        

 كالمنشأ، ألف الغيبة التي ىي مف ىذا القبيؿ إنما تنشأ عف : "باعتبار األساس الكجو األكؿ
اختبلس أسرار الناس، كاستطبلع ما يدكر في البيكت، كىذا مكر بمف يبحث عنيـ كينقب 
عف أحكاليـ كخفاياىـ، كال ريب أف ىذا أمر منكر، لما فيو مف عدـ احتراـ تمؾ األسرار، كعـ 

 آلداب العامة.اإلغضاء عف استطبلعيا كتجٌسسيا، عمبلن با
 كىك أنيف كف يتمنيف يكسؼ الكجو الثاني :--  كيشتيينو ألنفسيف، ألف المرأة كالسياسي

 سكاء بسكاء، تقكؿ بمسانيا ما ليس في قمبيا، كاهلل أعمـ بما تكنُّو، فيٌف بقكليف: 
 .ّيتمنَّيف أف تككف األسباب قد سيَّمت ليف ىذه المراكدة )ُترَاِوُد َفتَاَىا َعن نَّْفِسِو( - أ
 يشتييف أف يككف ىذا الشغؼ لقمكبيف. )َقـْد َشَغَفَيا ُحبًّا( كبقكليف:  - ب

                                                 

 مكقع إسبلـ كيب  ُ-
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=203287 

 .َُٓيكسؼ األحبلـ، الشيخ محمكد المصرم ص ِ-
كالخمكة بو مع عمـ  -–اآليات الكريمة أف امرأة العزيز لـ تزؿ قادرة عمى مراكدة يكسؼ مف سياؽ  -ّ

]ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن  تعالى: زكجيا، الذم كاف قميؿ الغيرة أك عدميا، كليذا لما اطمع عمى مراكدتيا أكؿ مرة قاؿ
، فمـ يعاقبيا كلـ يفرؽ بينيما، كىك كاف لو دكر في [ٜٕسف: يو َىَذا واْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك إنَِّك ُكنِت ِمَن الَخاِطِئيَن[ ]

 تيسير دعكة يكسؼ لمفاحشة مف قبؿ نسكة المدينة.
 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=203287
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ٍدفى أنيا في ىداية ظاىرة حيث اىتدت لمحبة ىذا )ِإنَّا َلَنرَاَىا ِفي َضبَلٍل م ِبيٍن( كلما قمف:  - ت أرى
ير في مبلحتو، فمبلحظتيف عمى امرأة العزيز، الشاب الكحيد في صباحتو، عديـ النظ

مبلحظة غبطة كغيرة، كمبلحظة يقصد منيا معنى آخر، يعرٍفنىو كتعرفو امرأة العزيز، كيعممو 
 اهلل الخبير الذم سمي ىذه الغيبة مكران.

 كٌف قمف ما قمف تحت تأثير عاطفة المكر بدليؿ أنَّيف ٍلمنىيا كىف غائبات عنيا، الكجو الثالث :
ال فيف لك أردف النصح الجتمعف بيا كقدَّمف ليا ما يعكد عمييا  كلـ يٍنصٍحنيا كجيان لكجو، كا 
بالعىنىاء، فسٌماه مكران ألنو مف قىًبيؿ التحكُّؾ بشخصية تمؾ المرأة كتنٌقصيا، كليس مف قبيؿ 

 ظة كالنصيحة التي تككف بالمكاجية.الع
 سمُّيت ىذه الغيبة مكران؛ ألنيا طىٍعف لـ يرتًكٍز عمى مستندات قكية، ألف الذم الكجو الرابع :

 ، ًف اٍستند عمى إخبار الكصائؼ، إال أنو غير جائز، إذ يجب أكالن التثبيت كالتٌبيفى كقع منيٌف كا 
 .ُكالكذب"ألنو يغمب عمى ىؤالء المخبرات الفسؽ كالفساد 

عظـ كيد  خرجت مف فـ النسكة، ليك دليؿ عمى كؿ كممة إف حقيقة مكر النسكة بامرأة العزيز: (ّ
الكممات كيؼ تضمنت قسطا مف التشنيع، فإذا انتقمت إلى إلى  النساء كجمؿ مكرىف، انظر

كه مف بف القيـ " كىذا الكبلـ متضمف لكجاأختيا ألفيت فييا التشنيع نفسو لكف باعتبار آخر، قاؿ 
 المكر: 

  أحدىا: "قكليف امرأة العزيز تراكد فتاىا كلـ يسمكىا باسميا بؿ ذكركىا بالكصؼ الذم ينادل
 عمييا بقبيح فعميا بككنيا ذات بعؿ. 

  الثاني: أف زكجيا عزيز مصر كرئيسيا ككبيرىا كذلؾ أقبح لكقكع الفاحشة منيا 
 قبح الرابع أنو فتاىا الذم ىك في بيتيا الثالث: أف الذم تراكده مممكؾ ال حر كذلؾ أبمغ في ال

 كتحت كنفيا فحكمو حكـ أىؿ البيت بخبلؼ مف طمب ذلؾ مف األجنبي البعيد. 
 .الخامس أنيا ىي المراكدة الطالبة 
 .السادس: أنيا قد بمغ بيا عشقيا لو كؿ مبمغ حتى كصؿ حبيا لو إلى شغاؼ قمبيا 
  السابع: أف في ضمف ىذا أنو أعؼ منيا كأبر كأكفى حيث كانت ىي المراكدة الطالبة كىك

 الممتنع عفافا ككرما كحياء كىذا غاية الذـ ليا. 

                                                 
 .(ْٓٔ-ِْٔ/ُ)مؤتمر سكرة يكسؼ  -ُ
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  الثامف أنيف أتيف بفعؿ المراكدة بصيغة المستقبؿ الدالة عمى االستمرار كالكقكع حاال كاستقباال
 كأف ىذا شأنيا كلـ يقمف راكدت فتاىا.

 سع: قكليف إنا لنراىا في ضبلؿ مبيف أم إنا لنستقبح منيا ذلؾ غاية اإلستقباح فنسبف التا
 إلييف كمف شأنيف مساعدة بعضيف بعضا عمى اليكل كال يكدف.  االستقباح

  العاشر: أنيف جمعف ليا في ىذا الكبلـ كالمكـ بيف العشؽ المفرط كالطمب المفرط فمـ تقتصد في
 .ُالفاحشة"حبيا كال في طمبيا 

أبعادىا المخزية كؿ النكاية في الجممة المنطكقة، كصكرف فضيحتيا في إف النسكة جمعف  (ْ
، فكاف كصؼ القرآف لتمؾ الجممة بالمكر، لذلؾ البد مف إدراؾ أخطر القضايا المختمفة

االجتماعية، أال كىي إفشاء األسرار الخاصة، فكيؼ إذا كاف مثؿ ىذا الخبر الذم يمحؽ العار 
 شنار بصاحبو.كال

ذا أرادت أف تحدث أختيا  --ينبغي عمى المرأة أف تتقي اهلل  (ٓ في عكرة أختيا المسممة، كا 
فيما تقكلو مف العكرات كالخطيئات،  --ينبغي عمييا أف يككف قكليا سديدان، كأف تتقي اهلل 

ْن َقْوٍم َعَسى َأْن َخْر َقْوٌم مٍّ }َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َيسْ كلذلؾ قاؿ بعض العمماء في قكلو تعالى: 
{ْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيرًا مٍّ ْنُيْم َوال ِنَساٌء مٍّ َيُكوُنوا َخْيرًا مٍّ   .}ُُالحجرات:{ ْنُينَّ

كلقد خص اهلل النساء؛ ألف الممز بينيف أكثر مف الرجاؿ، فيكثر بينيف الممز كالكبلـ، فبلنة        
قبيحة، كفبلنة فييا كذا كفبلنة تفعؿ كذا، ككؿ ذلؾ ذنكب تسطر عمى المرأة التي جميمة، كفبلنة 

 تتكمـ بذلؾ.
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .(ُُٕ-ُُٓ/ِ)إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  :انظر ُ-
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 المطمب الثاني
 النسوة بمكر أشد وأعظم ٔامرأة العزيز تقابل مكر

 
ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة َفَممَّا َسِمَعْت ِبَمْكرِِىنَّ َأْرَسَمْت ِإَلْيِينَّ َوَأْعَتَدْت َلُينَّ  قاؿ تعالى:       

ِو َما َىَذا َبَشرًا ْنُينَّ ِسكٍّيًنا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَمْيِينَّ َفَممَّا رََأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ َوُقْمَن َحاَش ِلمَّ مٍّ 
ُلْمُتنَِّني ِفيِو َوَلَقْد رَاَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن َلْم ِإْن َىَذا ِإالَّ َمَمٌك َكِريٌم*َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي 

اِغِرينَ َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا مٍّ   .}ِّ-ُّ:يكسؼ{ َن الصَّ
 :المعاني المغويةأواًل: 

ُ)   َِّبَمْكرِِىن : :ًديعىة. كقد مىكىرى بو "المٍكر . كالمٍكر االحتياؿي كالخى -يىٍمكيري فيك ماًكره كمىكَّاره
ا  . ِ": المٍغرىةي. كقد مىكىرىهي فاٍمتىكىر، كمىكىرى ًبًو: كادىه-أيضن

ِ)   ْعَتَدتْ كىأى :ىيأت كأحضرت، كاٍعتىدَّهي لىو ىىيَّأه، كىك عتيد: ميعىدى حاضر، كمنو العتيدة ": اعتدت
 .ّ"التي فييا الطيب كاألٍدىاف

ّ)  ًُمتََّكأ :دَّة المتَّكأ عمييا": ميتَّكىأ: المتكأ  .ْ"الىمكاف الذم ييتَّكىأ عميو كاًلمخى
ْ) أكبرنو: " ىذا أعظمنو كًىبفى حسنو الرائع كجمالو األٌخاذ الفاتف، كاستكلى عمييف الٌدىش، ك

 .ٓ، كىك الصحيح"ىك قكؿ الجميكر
ٓ) قطعن أيديين: " ٔبفتحيا مكضع قطع الشيء"الًمقطىعي بكسر الميـ آلة القطع، كالمىقطىعي. 

 ثانيًا: الجوانب الببلغية:
ُ)  ََّفَممَّا َسِمَعْت ِبَمْكرِِىن :"استعار المكر "، ٕ"دؿ بالفاء عمى أف كبلميف نقؿ إلييا بسرعة

 .ُ"لمغيبة ألنيا تشبيو في اإلخفاء، كسمي مكرا ألنيف أخفينو كما يخفي الماكر مكره
                                                 

ا -ُ كما قاؿ السيكطي: المٍكر ما يىٍقصد فىاعمو في بىاًطنو خبلؼ ما يىٍقتىًضيو ظىاىره. معجـ  :المٍكر اصطبلحن
 .(َِٕص)مقاليد العمـك 

 .(ّْٓ/ٓ)، معجـ مقاييس المغة (ّّٖ/ّ)تاج المغة كصحاح العربية  ِ-
 (.َْٗ-ْٖٗ/ٔالدار المصكف ) ّ-
 (.َْٗ-ْٖٗ/ٔالدار المصكف ) ْ-
 (.َْٗ-ْٖٗ/ٔالدار المصكف ) ٓ-

 (َٗٓ/ِالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ) -ٔ
 (.ّْ/ْنظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر ) -ٕ
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ِ)  ََّوَقطَّْعَن َأْيِدَيُين :"معنى حقيقي لمتقطيع عند "، ِ"استعار لفظ القطع لمجرح أم جرحف أيدييف
 .ّ"بعض

نما يقدـ تفكيا كتبسطا كتجميبل لممجمس كتكفيرا تصكير لنكع مف الطعاـ الذم إ )متكأ(في قكلو  (ّ
 "ألسباب المتعة فيو حتى إف الشأف فيو أف يككف اإلقباؿ عميو في حالة مف الراحة كاالتكاء ،
كالكممة بعد ىذا مف األلفاظ الكثيرة التي أبدع القرآف صياغتيا فتعمؽ بيا العرب فيما بعد كلكال 
ذلؾ لما اىتدكا إلييا كلخانتيـ المغة في ىذا الباب عف تصكير ما يريدكف، لقد قدمت ليف في 
ذلؾ المجمس طعاما كال شؾ كلقد أكضح القرآف ىذا كلكنو لـ يعبر عف ذلؾ بالطعاـ فيذه 
الكممة إنما تصكر شيكة الجكع كتنتقؿ بالفكر الى المطبخ بكؿ ما فيو مف ألكاف الطعاـ 

 .ْ"كركائحو كأسبابو
كالتقدير في حبو، ألف الذكات ال يتعمؽ بيا لكـ، " )َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلمُتنَّني ِفيِو(الحذؼ في قكلو:  (ْ

)ُترَاِوُد َفتَاَىا  دتو، كلعميا أكلى بدليؿ قكلو:في مراك  )ّقْد َشَغَفَيا ُحّبًا(كدليؿ تقدير في حبو قكلو: 
نما قمنا أكلى ألنو ًفٍعميا بخبلؼ الحب فإنو أمر قيرم ال يبلـ عميو إال مف حيث  َعن نَّْفِسِو( كا 

تعاطي أسبابو، أما المراكدة فيي حاصمة باكتسابيا فيي قادرة عمى دفعيا، فيأتي المكـ عمييا 
ا كال تقدر عمى دفعو، ألف الحب المفرط قد يقير صاحبو كال بخبلؼ الحب فإنو ليس فعبلن لي

 .ٓ"يطيؽ أف يدفعو، كحينئذ فبل يبلـ عميو، كعمى كؿ حاؿ فيك مف أسبابو
 :اإلجماليًا: المعنى ثالث

عممت المرأة يقينان أف النسكة البلتي قمف عنيا ما قمف، قد مكرف بيا فعبل، فقررت امرأة 
فإف مكرىا سيتعداه  "أشد، فإذا كاف مكرىف قد كقؼ عند حد القكؿ،العزيز أف تقابؿ مكرىف بمكر 

راحتيف، كجميف كما يحمك  إلى حد الفعؿ، فأعتدت ليف مكانان خاصان كضعت فيو متكآت ليأخذف
 .ٔ"تتـ المفاجأة ككأنيا بغير تدبير، فيككف كقعيا أعظـ في النفكس كآكد في القمكب ليف، حتى

                                                                                                                                            

 (.َُّ/ٓتفسير البحر المحيط ) -ُ
 (.ِْٖ-ُْٖ/ْ(، اعراب القرآف كبيانو )ُِٓ/ُِالتفسير المنير ) -ِ

 (.َِّ/ُِركح المعاني ) ّ-
 (.ْٖٖ-ْٕٖ/ْإعراب القراف كبيانو ) ْ-
 (.ْٖٖ/ْإعراب القراف كبيانو ) ٓ-
 (.ِّٗ/ِنظرات في أحسف القصص ) ٔ-
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بأف يخرج كغرضيا مف ذلؾ ما سيقع  --كأمرت يكسؼ فأعطت كؿ كاحدة منيف سكينان 
 .ُمف تقطيع أيدييف لتبكيتيف بالحجة

 تحقيق المقاصد واألىداف: رابعًا:
بطاؿ الباطؿ،  بأسمكب معمَّؽ؛ لقد تعامؿ القرآفي مع مكضكع المكر (ُ مف أجؿ إحقاؽ الحؽ كا 

؛ ِأنَّيـ مفضكحكف مف اهللكلتحذير المؤمنيف مف المكر، كمف أصحاًب المكر، كليىعمـ الماكركف 
، يدنا عمييفف ترد جفكاف الرد منيا حيف سمعت تمؾ األقاكيؿ، أ ،وقال نسوة: ىلذلؾ قاؿ تعال

لـ تريد أف تبرىف ليف ما ىي فيو مف أكىذا كيد النساء ، فمما سمعت بمكرىن: ىقاؿ تعال
 .--كحسرة، مف جماؿ يكسؼ 

الفرؽ بيف المكر كالكيد: قيؿ: إف المكر مثؿ الكيد في أنو ال يككف إال مع تدبر كفكر، كقيؿ "أف  (ِ
الكيد أقكل مف المكر، كالشاىد أنو يتعدل بنفسو كالمكر يتعدل بحرؼ فيقاؿ كاده يكيده كمكر بو 

بو أال ف يفعؿ كالمكر أيضا تقدير ضرر الغير مف أكال يقاؿ مكره كالذم يتعدل بنفسو أقكل، 
نما يككف مكرا إذا لـ يعممو بو،  ترل أنو لك قاؿ لو أقدر أف أفعؿ بؾ كذا لـ يكف ذلؾ مكرا كا 

،كقاؿ الزبيدم: "كظاىر كبلميـ أف الكيد ّكالكيد اسـ إليقاع المكركه بالغير قيرا سكاء عمـ أـ ال"
 كالمكر مترادفاف، كىك الظاىر، كقد فرؽ بينيما بعض فقياء المغة، فقاؿ: 

يصاؿ المضرة.كيد: المضرة، كاال - أ   لمكر: إخفاء الكيد كا 
 .ْ"كقيؿ: الكيد: األخذ عمى خفاء، كال يعتبر فيو إظيار خبلؼ ما أبطنو، كيعتبر ذلؾ في المكر - ب
 الطرق المتبعة في مكر امرأة العزيز بالنسوة: (ّ
يقينان أف النسكة البلتي قٍمف عنيا ما قٍمف، قد مكٍرف بيا  بتوجيو الدعوة إلى النسوة عممت المرأة - أ

مىٍت ًإلىٍييفَّ  -فعبلن، فقررت أف تقابؿ مكرىف بمكر أشد ، فإذا كاف مكرىٌف قد كقؼ عند حٌد  -أىٍرسى
القكؿ، فإف مكرىا سيتعداه إلى الفعؿ، "فعممت عمى استدراجيف إلى مجمس يتمكَّفَّ فيو مف 

                                                 

 (.ُْٗ/ٔركح المعاني ) ُ-
 19/3/2012.لنشر تاريخ ا الكاتب محمد فقياء، ،تعامل القرآن مع المكرمكقع األلككة، مقاؿ بعنكاف:  -ِ

0http://www.alukah.net/sharia/0/39436/#ixzz3ZQnnFnBh 
 .(َٖٓص)الفركؽ المغكية  -ّ
 .(ُِِ/ٗ)تاج العركس  -ْ

http://www.alukah.net/sharia/0/39436/#ixzz3ZQnnFnBh
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كثب، ليىٍمتمٍسف بأنفسيف مدل تأثير مشاىدتيٌف لو في نفكسيف، عف  -–مشاىدة يكسؼ 
لتتَّخذ مف انفعاليٌف عذران ليا يبرز تيتُّكيا في حٌبو، كحجة عمييف تسقط عذليٌف ليا، كتظير ليف 

، فكجيت إلييف الدعكة ُأنيا ليست كما تصكٍَّرف، كأنيف لك كيفَّ في مكانيا لفعٍمف ما فعمتو أك أشد
 افة.عمى سبيؿ الضي

ىك المجمس المعد فيو مفارش كمخاد كطعاـ فيو " :(تجييز المكان الضيافة: )َوَأْعَتَدْت َلُينَّ ُمتََّكأً  - ب
ى كليمة لتكقعيف فيما كقعت أرسمت إلييف تدعكىف إل"ِ"ما يقطع بالسكاكيف مف أترج كنحكه

مف كيفية ًجٍمستو، كالمتكأ ىك الشيء الذم يستند إليو اإلنساف حتى ال يطكؿ بو مىمىؿه "ّ؛فيو"
ٍقعى رؤية يكسؼ عمييف ، ْكالمقصكد بالقكؿ ىك أف الجمسة سيطكؿ كقتيا، كقد خططٍت لتكشؼ كى

قاؿ ابف قيـ الجكزية: ، فقدَّمٍت لكؿ منيف سكينان؛ كىك ما يكحي بأف ىناؾ طعامان سكؼ يؤكؿ
أرسمت إلييف،  "فمما سمعت بيذا المكر منيف ىيأت ليف مكران أبمغ منو، فييأت ليف متكأ، ثـ

 .ٓفجمعتيف"
"لقد أقامت ليف مأدبة في قصرىا. كندرؾ مف ىذا أنيف كف مف  :قاؿ سيد قطب رحمو اهلل      

نساء الطبقة الراقية. فيف المكاتي يدعيف إلى المآدب في القصكر. كىف المكاتي يؤخذف بيذه الكسائؿ 
الناعمة المظير. كيبدك أنيف كف يأكمف كىف متكئات عمى الكسائد كالحشايا عمى عادة الشرؽ في 

 .ٔذلؾ الزماف"
 ،ٕ"كاف ىذا مكيدة منيا كمقابمة ليف في احتياليف عمى رؤيتو" :ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُينَّ ِسكٍّيًناَوآَتْت  - ت

 تحدث أف يكسؼ يشاىدف أف بعد العذر ليا يمتمسفى  كفَّ  إف منيف كطمبت سكينان  امرأة كؿ آتت
ف سكء، حديث مف كاف ما لقاء يدييا في قطكعان  امرأة كؿ  يدعك ما كجكد عدـ يريفى  كف كا 

 .القطكع تمؾ يحدثف فبل بمراكدتو لممغامرة

                                                 
 .(ُٖٕ/ِ)، مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ (ْٓٔ-ِْٔ/ُ)مؤتمر سكرة يكسؼ  -ُ
 .(ّٔ/ٖ)تفسير ابف كثير  -ِ
 .(ُٕٕ/ٗ)تفسير القرطبي  -ّ
 .(ّْٗ/ ُ)تفسير الشعراكم  -ْ
 .(ُُٔ/ِ)إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  -ٓ
 .(َّْ/ ْ)في ظبلؿ القراف  -ٔ
 .(َٖٓ/ ِ)تفسير ابف كثير  -ٕ
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ليذا المكقؼ الرىيب، كىذا مكر تمك مكر، قاؿ  -–جيزت يكسؼ "(: )َوَقاَلِت اْخُرْج َعَمْيِينَّ  - ث
البقاعي: "فامتثؿ لو ما أمرتو بو كما ىك دأبو معيا في كؿ ما ال معصية فيو كبادر الخركج 

ر، ككاف ال يدخؿ عمييا إال بإذنيا، فخرج عمييف، . كىذا يقتضي أنو كاف في بيت آخُ"عمييف
فمما رأينو انشغمف بجمالو عف السكاكيف التي تعمؿ في األيدم."كما يفيـ مف المحظة التي كاف 
كضع النّْسكة فييا ىكذا، مشغكالت بمعالجة قطع ما قيٌدـ إلييف، رأت امرأة العزيز أف المحظة 

قد حانٍت، فقد كاف نجاح خطتيا متكفّْقان عمى خركج يكسؼ المناسبة التي أرادٍتيا كخطَّطىٍت ليا 
عمى النسكة في مثؿ ىذه الحالة، فيك أىـ ما في األمر ىنالؾ أطمقت المرأة سيميا اليكسفي 

 ، لتصيب بو الٌنسكة في مقتؿ.ِالجمالي الخارؽ"
يرعيف  عنيف...كأخرجتو عمييف فجأة، فمـ -–قاؿ ابف قيـ الجكزية: "كخبأت يكسؼ          

كفي نياية ىذه الحبكة الدرامية مف امرأة العزير التي ، ّإال كأحسف خمؽ اهلل كأجممو قد طمع"
، كفي تسميـ )فذلكن الذي لمتنني فيو(يعجز عنيا كؿ رجاالت العالـ، خرجت لتقكؿ لمنسكة: 

 قاؿ اهلل .!؟--النسكة بيذا المبرر مف المعنى ما يفيد كجكد دليؿ كمبرر لعشقيا ليكسؼ 
(تعالى:  أم: جرحنيا بما في أيدييف مف السكاكيف، كىذا كما تقكؿ: كنت أقطع  )َوقَطْعَن أْيِدَيُينَّ

فقطعت يدم، كىك معنى حقيقي لمتقطيع عند البعض، كفي الكشؼ أنو معنى مجازم عمى 
–األصح، كأخرج ابف المنذر كغيره عف مجاىد أنو فسَّرى التقطيع باإًلبانة، كالمعنى األكؿ

 أسرع تبادران إلى الذىف.-جرحنيا
 --لقد سىاىلٍت ًدمىاءي النسكة الماكراًت حيف رأٍيفى يكسؼ اُء تِسيل َوامرَأة العزيز تتَشفى: الّدم (ْ

َـّ كىفَّ مذىكالت ال يدريف بأم شيء إالى مشيد  "في جمالو المبلئكي السَّماكم، سالت دماؤىي
، سالت دماؤىٌف كبأيدييف ال بيد غي ، يكسؼ اٍلغىاًضبى لكؿ أبصارىٌف كشعكرىف ككيانيفَّ رًىفَّ

 .ْسالت الدماء كتتابعت تىتىفىجَّر مف األيدم المسكينة"
لقد انتصرت عمييفَّ انتصاران ًفٍعمٌيان سىاحقان، كىاىٌف اآلفى يقىٍعفى فيما كقعت ىي فيو مف قبؿ، كبنظرة  

"انتيى كيدىا إلى كقكعيف ، عمييف قد فقدف شعكرىف -–كاحدة كبطمعة كاحدة مف يكسؼ 

                                                 
 .(ّْ/ْ)تفسير البقاعي  -ُ
 .(ّٔٔص)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  -ِ
 .(ُُٔ/ِ)إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  -ّ
 .(ّٕٔ)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  -ْ



  ََِ 
 

االفتتاف بفتاىا، كما جعمتيف يقمف بدليؿ حٌسٌي ال يمكنيف نسيانو، إذ قطعيف فيما لَّمىنيا مف 
أيدييف بدال مف تقطيع ما قيدـ إلييف مف طعاـ، كذلؾ لفرط دىشتيف التي غٌيبتيف عف شعكرىف، 
لقد بمغ مكرىا الذركة بما فعمتو بيف مما أسقط لكميف ليا، بؿ جعمتيف بتكجيو المكـ إلييف أكلى، 

نتصر عمى النسكة ألنيف قطعف أيدييف فحسب؛ بؿ ثأرت لنفسيا أيضان ألنيا تركتيف إنيا لـ ت
يتمٌقيف جميعان نفس الصفعة التي تمقتيا مف يكسؼ حينما أغرتو كعرضت نفسيا عميو فاستعصـ 

 .ُ"كجرح كبرياءىا كامرأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 . (ٕٗ-ٔٗ)يكسؼ بف يعقكب  -ُ



  َُِ 
 

 المطمب الثالث
 فرار يوسف إلى اهلل تعالى ودخولو السجن

 
الَّ َتْصِرْف َعنٍّي َكْيَدُىنَّ إلى  َقاَل َربٍّ السٍّْجُن َأَحب    قاؿ تعالى:        ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ 

ُم َفاْسَتَجاَب َلُو َرب ُو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِمي *َن اْلَجاِىِميَن َأْصُب ِإَلْيِينَّ َوَأُكْن مٍّ 
 .}ّٓ-ّّ: يكسؼ{ ْن َبْعِد َما رََأُوا اآْلَياِت َلَيْسُجُننَُّو َحتَّى ِحينُثمَّ َبَدا َلُيْم مٍّ  *

 المعاني المغوية:: أواًل 
الميؿ إلى اليكل، كمنو الصبا ألف النفكس تصبك إليو، ": الصبكة: َأْصُب ِإَلْيِينَّ : ىقكلو تعال (ُ

 .ُ"كىي الميؿ إلى مكافقتيف عمى أىكائيف
، ِ"أم المذنبيف إذ ال يذنب إال مف جيؿ قدرة اهلل كاطبلعو عميو": ِمَن اْلَجاِىِمينى: قكلو تعال (ِ

 كالجيؿ عمى ثبلثة أضرب:
 األكؿ: كىك خمك النفس مف العمـ، ىذا ىك األصؿ. - أ
 الثاني: اعتقاد الشيء بخبلؼ ما ىك عميو. - ب
، اعتقادا صحيحا أك فاسدان  الثالث: فعؿ الشيء بخبلؼ ما حقو أف يفعؿ سكاء اعتقد فيو - ت

قاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُىُزًوا َقاَل َأُعوُذ ِبالمَِّو  ، كعمى ذلؾ قكلو تعالى: كمف يترؾ الصبلة متعمدان 
كالجاىؿ تارة يذكر "، فجعؿ فعؿ اليزك جميبلن  }ٕٔ :البقرة { َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 

َيْحَسُبُيُم  سبيؿ الذـ نحك قكلو تعالى:  عمى سبيؿ الذـ، كىك األكثر، كتارة ال عمى
م مف ال يعرؼ حاليـ كليس يعني أ }ِّٕالبقرة:  {اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن التََّعف فِ 
 .ّ"المتخصص بالجيؿ المذمكـ

                                                 
 (.ِْٔ/ُِ(، تفسير المنار )ٓٔ(، غريب القرآف )صِْْالتبياف في تفسير غريب القرآف )ص -ُ
 (.َِٖ/ِأيسر التفاسير ) -ِ
 (. َُِالمفردات )ص -ّ



  َِِ 
 

، ُ"بدأ الشيء بدكا كبداء، أم: ظير ظيكرا بينا"" معناىا: ظير، يقاؿ: "بدا :ثم بدا ليمقكلو:  (ّ
مف البداء بالفتح، ال مف البدك المطمؽ، أم: ثـ ظير ليـ مف الرأم ما لـ يكف )بدا(ىنا، "

 .ِ"مف قبؿ ظاىران 
العبلمة الظاىرة، كالصحيح أنيا مشتقة مف التأني الذم "اآلية:  من بعد ما رأوا اآليات: قكلو (ْ

دالئؿ "كالمراد منيا ىنا:  .ّ"ىك التثبت كاإلقامة عمى الشيء، كقيؿ: اآليات إشارة إلى األدلة
 .ْ"ككذب امرأة العزيز --صدؽ يكسؼ 

الحيف يدؿ عمى مطمؽ الكقت، يقع عمى القميؿ كالكثير، قاؿ اإلماـ ابف " :حتى حين: قولو (ٓ
عطية: كالحيف في كبلـ العرب كفي ىذه اآلية: الكقت مف الزمف غير المحدكد يقع لمقميؿ 

"كالحيف يطمؽ عمى  ، كقاؿ اإلماـ أبك حياف:ٓ"القرٌاف الكريـكالكثير، كذلؾ بيف مكارده في 
مطمؽ الكقت، كمف عيف لو ىنا زمانا، فإنما كاف ذلؾ باعتبار مدة سجف يكسؼ، ال أنو 

 .ٔ"مكضكع في المغة كذلؾ
 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
 ََوَلَقْد رَاَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َفاْسَتْعَصم"ـ نفسو، فالسيف كالتاء استعصـ أم مبالغة في عص

لممبالغة، فيذا يدؿ عمى االمتناع البميغ كالتحفظ الشديد، كأنو في عصمة كىك يجتيد في الزيادة 
 .ٖ"كسميت العصمة عصمة ألنيا تمنع مف ارتكاب المعصية"، ٕ"فيو

 ثالثا: القراءات:
 ، كفيو تأكيبلف: ٗ"قراءة الجميكر، كقرأ الحسف " لتسجننو " بتاء الخطاب" ليسجننوقكلو: 

                                                 
 (.َْالمفردات )ص -ُ
 .(ِٕٔ/  ُِ)تفسير المنار  -ِ
 .(ّّص)المفردات  -ّ
 .(ِٖٔ/  ٔ)تفسير التحرير كالتنكير  -ْ
 .ِٕٗ/  ٗتفسير ابف عطية  -ٓ
 (.َّٕ/ٓتفسير البحر ) -ٔ
 (.ِْٗ/ٗ(. تفسير ابف عطية )ّٓ/ّفتح القدير ) -ٕ
 (.ُٗٓ/ٗتفسير القرطبي) -ٖ
إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر كيسمى)منتيى األماني كالمسرات في عمـك القرآءات(  -ٗ

 (. ُّّ)ص



  َِّ 
 

 أحدىما: أف يككف خاطب بعضيـ بعضا بذلؾ.        
 .ُ"أف يككف خكطب بو العزيز تعظيما لو": الثاني        

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
لما ظير لمنسكة عذر امرأة العزيز كتـ ليا إقامة الحجة عمييف، كتمت المعايرة في حبيا "      
إال أنو أبى كاستعصـ عف نفسو، فعند ذلؾ ذكرت أنيف بالمكـ ، كرغـ كؿ المراكدة ليكسؼ

-، شكا يكسؼ ِ"أحؽ ألنيف بنظرة كاحدة لحقيف أعظـ مما ناليا مع أنو طاؿ مكثو عندىا
-  إلى ربو تعالى كيد النسكة، كتضرع إليو جؿ شأنو أف يصرؼ عنو كيدىف، أخبر تعالى

اللتجاء، فصرؼ عنو كيدىف فمـ يصب إلييف، أنو استجاب دعائو الذم دؿ عميو ىذا االبتياؿ كا
كلـ يحتج إلى جياد نفسو لكفيا عف االستمتاع بيف، كعصمو ربو أف يككف مف الجاىميف الذيف 

إنو ىك السميع المجيب لمف أخمص   َفاْسَتَجاَب َلُو َرب ُو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّ يرتكبكف اآلثاـ، 
 بصدؽ إيمانيـ كما يصمح مف أحكاليـ. العميمكالرجاء  لو الدعاء جامعا بيف مقامي الخكؼ

 تحقيق المقاصد واألىداف:رابعًا: 
كاف جكاب السيد العفيؼ الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ " (ُ

 ِممَّا َيْدُعوَنِني إلى  َقاَل َربٍّ السٍّْجُن َأَحب  : ىقاؿ تعال-عمييـ صمكات اهلل كسبلمو-بف إبراىيـ 
 كقصده–-  َّالَّ َتْصِرْف َعنٍّي َكْيَدُىن تبرؤ مف الحكؿ كالطكؿ، كأف الحكؿ كالقكة إنما  َواِ 

 .ّ"كىك سؤاؿ منو لربو كاستعانة بو عمى أف يصرؼ عنو كيدىفَّ  --ىما مف اهلل 
عنو كيدىف؛ الذم تمثؿ في  كىكذا تفضؿ اهلل الذم خمقو كتكلى تربيتو كحمايتو، فصرؼ       

لتمميح دكف التصريح، "أنجاه لو أف يستسمـ لما دعتو إليو امرأة العزيز، ثـ غكايتيف لو بادعكتيف 
مف مكر النسكة؛ كىك جؿ كعبل لو مطمؽ السمع كمطمؽ العمـ، كال يخفى عميو شيء، اهلل 

 .  ْ"كيستجيب ألىؿ الصدؽ في الدعاء
ا في التضحية  جديدن باب المسمميف هلل رب العالميف مثبلن بمكقفو ىذا قد ضرب لش --أنو  (ِ

رضان  كسمعت شيخ اإلسبلـ "ا بدينو أف يمسو أدنى سكء، قاؿ اإلماـ ابف القيـ: ء هلل تعالى كفرارن كا 

                                                 

 (.ِٕٓ/ْ)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  -ُ
 (.َُْ/ُٖتفسير الفخر الرازم ) -ِ
 (.َّّالدخيؿ في التفسير)ص -ّ
 (.َْْ/ُتفسير الشعراكم ) -ْ



  َِْ 
 

ابف تيمية يقكؿ: "كاف صبر يكسؼ عف مطاكعة امرأة العزيز عمى شأنيا، أكمؿ مف صبره عمى 
كتفريقيـ بينو كبيف أبيو، فإف ىذه أمكر جرت عميو بغير إلقاء إخكتو لو في الجب كبيعو، 

اختياره، ال كسب لو فييا، ليس لمعبد حيمة فييا غير الصبر، كأما صبره عف المعصية، فصبر 
 .ُ"اختيار كرضى، كمحاربة لمنفس، كالسيما مع األسباب التي تقكم دكافع المكافقة

 --التاـ إليو سبحانو، كفي تصريحو  الفرار إلى اهلل تعالى كالمجكء" --قرر يكسؼ  (ّ
أحب إليو مما يدعكنو، إعبلف بعدـ االكتراث بتيديد امرأة العزيز كغيرىا إف لـ  ٕ"بأف السجف

عبلف أيضن  الكامؿ عف الدنيا كزخرفتيا كقد عرضت عميو كاممة  --ا بإعراضو يرضخ ليف كا 
سكل اهلل تعالى كمرضاتو كاإلنابة ا، فيك ال يمتفت إلى ما غير منقكصة دكف أف يكمفو ذلؾ شيئن 

لصرؼ األسباب الحائمة دكف تبميغ الدعكة  --إليو، لقد كاف السجف ىك الحؿ الكحيد أمامو 
 ممثمة في كيد النسكة كمكرىف، لبلعتبارات التالية:

في كؿ عمؿ يؤديو، كلما  --إف المشاكؿ النسائية أصبحت تتفاقـ كتتعدد محاكرىا كتبلحقو  - أ
كانت ىذه األمكر ال يمكف االحتراز أك التخمص منيا، كمف المحاؿ ضبطيا، كلما كانت 

 --تصرفاتيـ مثيرة لسخط الرجاؿ لما فييا مف المساس بكرامتيـ، فإنيف كال شؾ سيكرطنو 
 في عداء مستحكـ مع رجاؿ الببلط ككبار رجاؿ الدكلة.

يتجيف إلى تمفيؽ اتيامات قد تمس العرض  –يستجب ليف إف لـ–إف النسكة مف طبيعتيف  - ب
ما شئف مف الكيد انتقاما منو غير عابئات بالنتائج كما ىي عادتيف، كلما كف  --كيكدف لو 

مف الطبقة االجتماعية الممتازة، كاف لدييف مف الفراغ ما يتسع لحبؾ ىذه المؤامرات كتدبير تمؾ 
 الدسائس.

                                                 
ياؾ نستعيف ) -ُ  (.ُٔٓ/ِمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
لىوي كىأًلىٍىًمًيا اًلٍحًتبىاسى ًفي ًشٍعًب بىًني ىىاًشـو ًبٍضعى ًسًنيفى  --يقكؿ اإلماـ ابف تيمية رحمو اهلل : "كىاٍخًتيىاري النًَّبيّْ  -ِ

ـٍ كىغىٍيري  ـٍ قىٍكمييي ىي قىبلى ـٍ كى رىىي كًع قىٍد ىىجى اغىٍكفى ًمٍف اٍلجي ـٍ يىتىضى ًصٍبيىانييي ؛ كى كفى ، ىذا أكمؿ مف الى ييبىاًيعيكفى كىالى ييشىاري ـٍ  قىٍكًمًي
كانكا يدعكف الرسكؿ إلى الشرؾ كأف يقكؿ عمى اهلل غير الحؽ،  – أىؿ مكة –فإف ىؤالء  --حاؿ يكسؼ 

نو مجنكف  --ككاف كذب ىؤالء عمى النبي  نو كاىف، كا  أعظـ مف الكذب عمى يكسؼ، فإنيـ قالكا إنو ساحر كا 
نو مفتر ككؿ كاحدة مف ىؤالء أعظـ مف الزنا كالقذؼ، السيما الزنا المستكر الذم ال يدرم بو أحد، ثـ قاؿ: كما  كا 

ٍبًس فىًإفَّ ييكسؼ، كىالنًَّبيُّ  --لقي النبي  ًد اٍلحى رَّ ـي ًمٍف ميجى ابيوي كىانيكا  --كأصحابو ًمٍف أىذىل اٍلميٍشًرًكيفى أىٍعظى كىأىٍصحى
ٍعنىى اٍلحى  ـٍ اٍلميٍعتىادىًة، كىىىذىا مى فىاًتًي رُّ ـٍ ًمٍف تىصى ٍنًعًي  (.ُّٓ/ُٓمجمكع الفتاكم ) ٍبًس"ييٍؤذىٍكفى ًباأٍلىٍقكىاًؿ كىاأٍلىٍفعىاًؿ مىعى مى



  َِٓ 
 

سيضيع ال في دعكة إلى اهلل تعالى بؿ لمتخمص مف مؤامراتيف كجيده  ،سيبدد --إف كقتو  - ت
 التي تستدعي كؿ مؤامرة منيا إلى إثبات البراءة منيا.

إف تصرفاتيف المنحرفة ستككف سببا في إثارة الخبلؼ كالخصاـ في األسر كالعائبلت، كال  - ث
التي ال  كبذلؾ تبطؿ مكائدىف --لتعذر كصكليف إليو كتعقبيف لو  "يحسميا سكل السجف،

 .ُ"تنتيي
 أىم األسباب التي دعت أىل الحل والعقد إلى سجن يوسف بعد ثبوت براءتو:ومن  (ْ
، بعد أف  - أ حسـ الكبلـ في المكضكع حتى ال تتناقمو األخبار كتمككو األلسنة كيصبح حديث القـك

 .--ثبت ليـ أف النسكة ال يكففف عف مطاردتو 
ركع مف خفيت عمييـ األمكر أنيـ ما سجنكه إال حماية سمعة الرجاؿ أماـ الناس، كليقع في  - ب

 لمعاقبتو عمى شيء صدر منو، تغطية لممكقؼ.
 .2في سجنوإيياـ الجماىير أنو ىك الذم راكد المرأة، ألنيا لك كانت تحبو ما سعت  - ت

كؿ ىذا كغيره أثبت ليـ أف بقاءه في القصر بيف امرأة العزيز كصديقاتيا مثار فتنة كشر       
السجف أف يبعد يكسؼ عف القصر كيكضع في  نو مف المصمحة الخاصة كالعامةمستطير، كأ

 مدة مف الزمف إلى أف ينقطع خبر ما حدث بينو كبيف امرأة العزيز كالنسكة.
 ىكذا التفت عمى السجن ثبلث رغبات:و 
 :رغبة امرأة العزيز تريد تعذيبو  األكلى"--  لحاؽ الصغار بو كما أكعدتو كىددتو ذاللو كا  كا 
 َاِغِرين  .َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ
  الثانية: رغبة أىؿ النفكذ كالسمطاف، لقطع الكبلـ فيما حدث، كالمحافظة عمى مكانة كبار رجاؿ

عامة مف صرعة فتنتو ، كحماية النساء بصفة -- الدكلة الذيف عشقت نساؤىـ يكسؼ
 سرة.الجمالية اآل

  الثالثة: رغبة يكسؼ--  الفرار منيف مراضاة اهلل تعالى كاألنس بجكاره في راحة كاطمئناف
 َِقاَل َربٍّ السٍّْجُن َأَحب  ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيو"ٔ. 

 
                                                 

 (.َِِيكسؼ بف يعقكب )ص ُ-
 (.ْٕٕ-ّٕٕمكسكعة تفسير سكرة يكسؼ )صانظر:  ِ-
 (.ْٕٕمكسكعة تفسير سكرة يكسؼ)ص ُ-



  َِٔ 
 

 
 

 
 
 

 المبحث الثاني: 
 (ٕٗ-ٖٙالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )

 
 ثبلثة مطالب:  وفيو    

 .ورؤيا صاحبي السجن -–المطمب األول: يوسف 
 .إلى التوحيد داخل السجن -– المطمب الثاني: دعوة يوسف
 .السجن رؤيا صاحبي --المطمب الثالث: تعبير يوسف 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  َِٕ 
 

 المطمب االول
 السجن صاحبي ٔورؤيا -–يوسف 

 
َقاَل َأَحُدُىَما ِإنٍّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمرًا َوَقاَل َوَدَخَل َمَعُو السٍّْجَن َفَتَياِن  قاؿ تعالى:       

َن اْلُمْحِسِنيَن*َقاَل اآْلَخُر ِإنٍّي َأرَاِني َأْحِمُل َفْوَق رَْأِسي ُخْبزًا تَْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُو َنبٍّْئَنا ِبتَْأِويِمِو ِإنَّا َنرَاَك مِ 
بَّْأُتُكَما ِبتَْأِويِمِو َقْبَل َأْن َيْأِتَيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعمََّمِني َربٍّي ِإنٍّي َتَرْكُت ِممََّة اَل َيْأِتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِو ِإالَّ نَ 

 .}ّٕ-ّٔ: يكسؼ{   َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوُىْم ِباآْلِخَرِة ُىْم َكاِفُرونَ 
 : المعاني المغوية:أوال

ُ)  َِفَتَيان :  ،كالعرب تسمي المممكؾ شابا كاف أك شيخا أك فتى كمنو تراكد  أم مممككان "جمع فتى
 .ِ"فتاىا عف نفسو أم عبدىا

ِ)  َأرَاِني َأْعِصُر َخْمرًا: " العصر مصدر عصرت كالمعصكر الشيء العصير كالعصارة نفاية ما
ف أيطمؽ عميو ذلؾ مجازان، ألنو آيؿ إليو كما ييٍطمؽ الشيءي عمى الشيء باعتبار ما كا"، ّ"يعصر
 .ْ"عميو

ّ)   َِنبٍّْئَنا ِبتَْأِويِمو: " النبأ خبر ذك فائدة عظيمة يحصؿ بو عمـ أك غمبة ظف، كال يقاؿ لمخبر في
األصؿ نبأ حتى يتضمف ىذه األشياء الثبلثة، كحؽ الخبر الذم يقاؿ فيو نبأ أف يتعرل عف 

القرآف الكريـ: كردت ك كممة "تأكيؿ" في ، ُ"-–الكذب كالتكاتر كخبر اهلل تعالى كخبر النبي 
 .كممة )تأكيؿ( في القرآف الكريـ سبع عشرة مرة

                                                 

بصارو بعيفو أك بصيرة. فالرَّأم: ما يراه اإلنسافي في  ُ- الرؤيا لغة: الراء كاليمزة كالياء أصؿه يدؿُّ عمى نظرو كا 
. الرؤيا اصطبلحا: "أمثاؿ مضركبة يضربيا الممؾ الذم قد ككمو اهلل ُِٓ/ِاألمر، كجمعو اآلراء. مقاييس 

كيعبر منو إلى شبيو كليذا سمي تأكيميا تعبيرا" دليؿ بالرؤيا ليستدؿ الرائي بما ضرب لو مف المثؿ عمى نظيره 
 .(َُ-ٗ)صالحيراف في تفسير االحبلـ عمي محمد قطب 

 (.ُّٔ(، غريب القرآف)صِْْالتبياف في تفسير غريب القرآف)ص -ِ
 (.ّّٔغريب القرآف )ص -ّ
 (.ْٔٗ/ٔالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف) -ْ
 (.ُٗٔالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ)ص -ُ



  َِٖ 
 

ْ)   َِممَّة :"كىي اسـ لما شرعو اهلل تعالى لعباده بكساطة  "،ُ"الممة بالكسر الديف كالجمع ممؿ
 .ّ"كىي ال تضاؼ إال لمنبي الذم تستند إليو"، ِ"أنبيائو

 :ثانيًا: الجوانب الببلغية
لمداللة عمى أنيـ  ؛َوُىْم ِباآْلِخَرِة ُىْم َكاِفُرونَ   :في قكلو تعالى الحكمة مف تكرار لفظة ىـ 

--خصكصان كافركف باآلخرة، كأٌف غيرىـ كانكا قكمان مؤمنيف بيا، كىـ الذيف عمى ممة إبراىيـ
كلتككيد كفرىـ بالجزاء تنبييان عمى ما ىـ عميو مف الظمـ كالكبائر التي ال يرتكبيا إال مف ىك "، 

 .ْ"بدار الجزاءكافر 
 المعنى اإلجمالي:: ثالثاً 

السجف فتياف في نفس الكقت الذم  --شاءت حكمة اهلل تعالى أف يدخؿ مع يكسؼ 
دخؿ  .ٓ"دخؿ فيو، كليس ذلؾ مف باب المصادفة كاالتفاؽ، كلكنو تقدير مف العزيز العميـ

ال كما يدخمو مف قتؿ نفسان، أك لص سرؽ متاعان، بؿ دخمو دخكالن لـ ينصفو  --يكسؼ
ف فضؿ اهلل ٔ"القضاء في األرض، فأسمـ نفسو هلل تعالى جعمو قادران  --عمى يكسؼ  ، كا 

اعـ كسائر خباره بماىية ككيفية الطلذم سيصؿ لمفتييف في المستقبؿ، كا  عمى تعييف نكع الطعاـ ا
نما قاؿ ليمٕ"ماإلييأحكالو قبؿ أف يصؿ  ، فيستجيبا ا ذلؾ ليبرىف عمى صدقو فيما يقكؿ، كا 

 لدعكتو ليما إلى كحدانية اهلل بعد ذلؾ.
نفى لما قد يتبادر إلى ذىنيما مف أف عممو مأخكذ عف " ذلكما ِممَّا َعمََّمِني ربي :كقكلو

العمـ الذم عممني إياه ربى الكيانة أك التنجيـ أك غير ذلؾ مما ال يقره الديف، ذلؾ كمو إنما ىك 
 .ُ"كخالقي كمالؾ أمرم، كليس عف طريؽ الكيانة أك التنجيـ كما يفعؿ غيرل

 
 

                                                 
 (.َٖٓ/ِالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لمرافعي، ) -ُ
 (.ٕٖٖ/ِالمعجـ الكسيط، مجمكعة مف العمماء، ) -ِ
 (. ُِْ/ّتاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزبيدم، ) -ّ
 (.ّْْ/ِالكشاؼ، ) -ْ
 (.َّّ/ُِتفسير المنار) -ٓ
 (.ٖٗ/صٖٖ(، قصص القرآف)صُّٖتاريخ األنبياء)ص -ٔ
 (.ّٓٗالكحدة المكضكعية في سكرة يكسؼ )ص :رانظ -ٕ
 (.َّٕ/ّتفسير الكسيط، سيد طنطاكم ) -ُ



  َِٗ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف: -رابعاً 
دخؿ نبيُّ اهلل الكريـ ابفي الكريـ ابًف الكريـ ابًف الكريـ السجف بعد أف خرج مف محنتو الكبرل في  (ُ

ة أخرل، ضيؽ السجف كظممتو ككحشتو، كالشعكر بالظمـ قصر العزيز تقيان نقيان، ليكاجو محن
سريف إلى أف كاالضطياد، كىك سجف آخر لمنفس، يزيدىا ىمان كألمان كحسرة، كذىب أكثر المف

 يدؿ عمى معية ذات، أم أف "الثبلثة، يكسؼ َوَدَخَل َمَعُو السٍّْجَن َفَتَيانِ : "مع" في قكلو تعالى
–-  ُالسجف في كقت كاحد، كىك الراجح"كالفتييف دخمكا جميعا. 

ا ، بؿ لقد ازداد السجف شرفن -–نبي اهلل الكريـ بف الكريـ -كأشرؽ السجف بنكر يكسؼ       
فيو ككيؼ ال، كيكسؼ نكر مف نكر اهلل تعالى  -– عمى كؿ مف حكلو بحمكؿ يكسؼكعمكا 

مو اهلل تعالى عمـ تأكيؿ مف عمٌ نو نكر ر رحمة كىداية، نكر تكفيؽ كرشاد إنكر تكحيد كعبكدية، نك 
حسبؾ بما أخبر اهلل مف ذلؾ عف ك "، نكريف، نكر النبكة كنكر الجماؿ األحاديث. كقد جمع اهلل لو

أجمع أئمة اليدل مف  --كما جاء في اآلثار الصحاح فييا عف النبي  --يكسؼ 
عمى اإليماف بيا كعمى الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ مف عمماء المسمميف أىؿ السنة كالجماعة 

 حكمة بالغة كنعمة يمف اهلل بيا عمى مف يشاء كىي المبشرات الباقية بعد النبي  -الرؤيا– أنيا
--"ِ. 
يعالج جزئية مف كينكنة النفس اإلنسانية، "ف الكريـ في معرض االىتماـ بالرؤيا، إنما إف القرآ (ِ

، عندما يخمد إلى النك  ـ كيستسمـ إلى الرقاد، كيتنقؿ مف حياة جزئية يعيشيا كؿ إنساف في كؿ يـك
إلى حياة، ينتقؿ مف حياة كاممة حافمة بالكعي كالحركة كالعطاء، إلى حياة يخمد فييا الجسـ ثـ 

ا فاؽ ال يعرفيا ىك أكال يحسيا أك ال يباشرىا، ماضين ب فييا النفس عف طكؽ الجسد إلى آتش
 .ّ"اا كمستقبمين ككاقعين 

 الفرق بين الرؤيا والحمم: (ّ
، كأنو كره ا الشارع لمفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ"مف االصطبلحات التي سني :لكسيقاؿ اإلماـ األ     

، جعؿ الرؤيا عبارة عف الصالح منيا، ف كما كاف مف الشيطاف باسـ كاحدأف يسمى ما كاف مف اهلل
اف مف لحمـ عبارة عما ك، كجعؿ اعمى المشاىدة بالبصر أك البصيرة لما في الرؤيا مف الداللة

                                                 
 .(َّٖ/ٓ)، تفسير البحر المحيط (ِّٖ/ ُِ)ركح المعاني  -ُ
 .(ْٗ/ِْ)التمييد البف عبد البر  -ِ
 .(َُ-ٗ)دليؿ الحيراف في تفسير االحبلـ عمي محمد قطب  -ّ



  َُِ 
 

؛ ألف أصؿ الكممة لـ يستعمؿ إال فيما يخيؿ لمحالـ في منامو مف قضاء الشيكة، مما ال الشيطاف
ف إضافة الحمـ إلى الشيطاف لككنو عمى ىكاه كمراده، كأما إضافة الرؤيا "كىي اسـ ُحقيقة لو" ، كا 

يقاؿ لو حمـ لممرئي المحبكب إلى اهلل تعالى فإضافة تشريؼ، كظاىره أف المضاؼ إلى اهلل ال 
ال فالكؿ يسمى رؤيا"  .ِكالمضاؼ إلى الشيطاف ال يقاؿ لو رؤيا كىك تصرؼ شرعي كا 

، كىذا إف دؿ دان بخبلؼ الرؤيا، فقد كرد مفردةكالحمـ كرد في القرآف الكريـ بالجمع كلـ يرد مفر        
 يدؿ عمى التشكيش كاالختبلط ككثرة األحبلـ ألنيا مف الشيطاف.فإنما 

 الرؤيا:حقيقة  (ْ
دراكات يخمقيا اهلل تعالى في قمب العبد عمى يد الممؾ كالشيطاف كنظيره في إف حقيقة الرؤيا "إ     

اليقظة الخكاطر فإنيا قد تأتي عمى نسؽ كقد تأتي مسترسمة غير محصمة فإذا خمقيا اهلل تعالى عمى 
الرؤيا الصالحة أنو تعالى يخمؽ في قمب ، قاؿ الكرماني: "حقيقة ّيد الممؾ كاف كحيان كبرىانان مفيكمان"

النائـ أك حكاسو األشياء كما يخمقيا في اليقظاف فيقع ذلؾ في اليقظة كما رآه كربما جعؿ عمما عمى 
 .ْأمكر يخمقيا اهلل أك خمقيا فتقع تمؾ كما جعؿ اهلل تعالى الغيـ عبلمة عمى المطر"

 أنواع الرؤيا: (ٓ
سميف أساسيف، أقساـ، ككميا تدكر حكؿ ثبلثة أقساـ أك قإلى  اختمؼ العمماء في تقسيـ الرؤيا     

ٍكًؼ ٍبًف مىاًلؾو قسيـ ما كرد في ف أفضؿ تأكال مناص في ذلؾ، ك   عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  -- حديث عى
--  ْؤَيا َثبَلٌث ِمْنَيا:) :قىاؿى  ِإنَّ الر 

 َأَىاِويُل ِمْن الشَّْيَطاِن ِلَيْحُزَن ِبَيا اْبَن آَدَم، - أ
 َوِمْنَيا َما َيُيم  ِبِو الرَُّجُل ِفي َيَقَظِتِو َفَيرَاُه ِفي َمَناِمِو،  - ب
 .ٓ(َوِمْنَيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمْن الن ُبوَّةِ  - ت
" فيو بياف أف ليس كؿ ما يراه اإلنساف في منامو  الرؤيا ثبلثة"كقكلو:  ُقاؿ االماـ البغكم      

                                                 
 .(ْْ/ٔ)محاسف التأكيؿ  -ُ
 .(ّٓٔ/ ُّ)عكف المعبكد  -ِ
 .(ُٔٓ/ِ)عمدة القارم  -ّ
 .(ٗٓ/ْ)فيض القدير  -ْ
 .ِٓ/ٕ (ََِْصحيح مسمـ، كتاب الرؤيا، باب الرؤيا ثبلث )ح -ٓ
الفقيو الشافعي، صاحب كتاب مصابيح السنة في الحديث،  ىك أبك محمد الحسف بف مسعكد بف محمد البغكم -ُ

  (. ُْٔ/ُىػػ )انظر: كفيات األعياف البف خمكاف َُْكمعالـ التنزيؿ في التفسير، تكفي سنة 



  ُُِ 
 

يأتيؾ بو ممؾ الرؤيا مف  --ا، كيجكز تعبيره، إنما الصحيح منيا ما كاف مف اهلل يككف صحيحن 
نسخة أـ الكتاب، كما سكل ذلؾ أضغاث أحبلـ ال تأكيؿ ليا، كىي عمى أنكاع قد يككف مف فعؿ 
الشيطاف يمعب باإلنساف ، أك يريو ما يحزنو ، كلو مكايد يحزف بيا بني آدـ ، كما أخبر اهلل سبحانو 

كمف لعب الشيطاف  }َُالمجادلة:{ ِإنََّما النجوى ِمَن الشيطان ِلَيْحُزَن الذين آَمُنواْ : لى عنوكتعا
، فبل يككف لو تأكيؿ، كقد يككف ذلؾ مف حديث النفس، الغسؿبو، كقع في االحتبلـ الذم يكجب 

أبك  عف كمف يككف في أمر، أك حرفة يرل نفسو في ذلؾ األمر، كالعاشؽ يرل معشكقو كنحك ذلؾ"،
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسمم تكذب وأصدقكم رؤيا قاؿ: ) --عف النبي  -- ىريرة

أصدقكم حديثا ورؤيا المسمم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثبلثة فرؤيا الصالحة 
ما يكره بشرى من اهلل ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسو فإن رأى أحدكم 

 .ُفميقم فميصل وال يحدث بيا الناس(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ِٓ/ٕ(، )َِْٔ( )حُصحيح مسمـ، كتاب الرؤيا، باب ) -ُ



  ُِِ 
 

 المطمب الثاني
 إلى التوحيد داخل السجن -– دعوة يوسف

 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشِرَك ِبالمَِّو  قاؿ تعالى:        َواتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبرَاِىيَم َواِ 

 ِمْن َشْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل المَِّو َعَمْيَنا َوَعَمى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن * َيا َصاِحَبيِ 
ْيُتُموَىا مُ  َءَأْرَبابٌ السٍّْجِن  َتَفرٍُّقوَن َخْيٌر َأِم المَُّو اْلَواِحُد اْلَقيَّاُر*َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِو ِإالَّ َأْسَماًء َسمَّ

ِلَك الدٍّيُن ا َأْنَزَل المَُّو ِبَيا ِمْن ُسْمَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلمَِّو َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذَ َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم مَّ 
 .}َْ-ّٖ: يكسؼ{  اْلَقيٍُّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُمون

 المعاني المغوية:أوال: 
  ٌَءَأْرَباب: " الرب بالبلـ: ال يطمؽ لغير اهلل-- كرب كؿ شيء: مالكو كمستحقو أك ،

 .ُ"صاحبو: أرباب كربكب
ذا أطمؽ عمى غيره أضيؼ، --غير مضاؼ إال عمى اهلل"كال يطمؽ )الرب(  ، كالرب ِ"كا 

 .ّ" إلى حد التماـ، يقاؿ ربو كرباه كرببو فحاالن كىك إنشاء الشيء حاالن "في االصؿ التربية 
 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 

، لبلستفياـ ىنا دكره العظيـ، إذ أََأْرَباٌب ُمَتَفرٍُّقوَن َخْيرٌ االستفياـ التقريرم في قكلو تعالى: 
يف عمى المشاركة الفكرية كاإليجابية، ألف فيو إشعاران ليما بكيانيما ككجكدىما، كرد يحمؿ الفتي

 .ْشيء مف االعتبار ليما الذم ضاع في زحمة األحداث
 :اآلية لما قبميا مناسبةا: ثالثً 

ا لخبلصة الخمؽ، بما تقرر لما أقاـ ليـ الدليؿ عمى ما ىك عميو مف الديف الحنيؼ تبعن 
اهلل تعالى ىك المنعـ كحده سبحانو فيجب شكره بعد أف قرر ليـ أمر نبكتو  في األذىاف مف أف

كأقاـ دليميا بما يخبرىـ بو مف المغيبات، كدعاىـ إال ما يجب عمييـ مف التكحيد كىك اإلسبلـ، 
كلكنيـ يشرككف بو بعض خمقو، أتبعو " ككاف أكثر الخمؽ إال الفذ النادر يقركف باإللو الحؽ،

ا عمى فساد كؿ ممة غير اإلسبلـ الذم يطابؽ عميو األنبياء كالرسؿ كميـ، تأييدن برىاف التمانع 
ا ليـ باسـ الصحبة باألداة التي تقاؿ عند مالو كقع عظيـ في ألدلة النقؿ بقاطع العقؿ، فقاؿ منادين 

                                                 
 (.ُُُالقامكس المحيط )ص -ُ
 (.ّٗٗ/ّلساف العرب ) -ِ
 (.ُْٖالمفردات )ص -ّ
 (.ْْٓالكحدة المكضكعية في سكرة يكسؼ )صانظر:  -ْ



  ُِّ 
 

النفكس في المكاف الذم تخمؽ فيو المكدة، كتمٌحض فيو النصيحة، كتصفى فيو القمكب، كيتعمد 
 .ُ"ص رجاء الخبلصاإلخبل
 ًا: المعنى اإلجمالي:رابع

إليو بما ذكره مف أخبار الغيكب،  بأنو نبي يكحى"الفتييف  --رؼ يكسؼ بعد أف عَّ 
كذكر ليما كما في ىذه اآلية آباءه، ليرييما أنو مف بيت النبكة ليقكم رغبتيما في االستماع 

الناصعة الحاسمة المنيرة كؿ معالـ ىذا بيذه الكممات القميمة " --، كلقد رسـ يكسؼ ِ"إليو
 .ّ"الديف، ككؿ مقكمات ىذه العقيدة؛ كما ىز بيا كؿ قكائـ الشرؾ كالطاغكت كالجاىمية ىزان شديدان 

، --تفنيد عقائد الجاىمية كأكىاميا الكاىية، فيكسؼ " خطكة فيفيذه اآلية الكريمة 
الكاحد، كعمـ مف صاحبيو مكافقة جكابيما لما قارف بيف عبادة أرباب متفرقيف، كبيف عبادة اهلل 

فبيف ليما أفَّ التي " ."ْلمراده، استطرد بعد االستفياـ إلى اإلخبار كالتعريؼ بما يعبدكف مف آلية
مىفيـ عف  ٍيؿي منيـ، كتسمية مف تمقاء أنفسيـ، تمقاىا خى يعبدكنيا كيسٌمكنيا آلية، إنما ىك جى

مىفيـ، كليس لذلؾ مستند مف عند اهلل؛ { أم: حجة كال َما َأنزَل المَُّو ِبَيا ِمْن ُسْمَطانٍ كليذا قاؿ: } سى
 .ٓ"برىاف
 تحقيق المقاصد واألىداف:ًا: خامس

في السجف، كما بدأ جميع األنبياء الذيف سبقكه، ككذلؾ الذيف ٔلقد بدأ يكسؼ دعكتو إلى التكحيد (ُ
أنو "تابع  --يبدأ بالدعكة إلى عبادة اهلل الكاحد، لقد أعمف يكسؼ  -–تبعكه، يكسؼ 

جبلؿ اهلل تعالى  –عمييـ السبلـ  –لممة ٌابائو  كالمراد بمفظو )الممة( "إنما ىك أصكؿ التكحيد كا 
، كلما بيف ليـ في اآلية السابقة معالـ الكفر في ممة القكـ الذيف ُبالعبادة دكف الفركع الشرعية "

                                                 
 (.ُْ/ْنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ) -ُ

 (.ٖٖ/ُالتفسير المظيرم ) ِ-
 (.ُُّ/ْفي ظبلؿ القرآف ) -ّ
 (.َّٗ/ْفي ظبلؿ القرآف ) -ْ
 (.َّٗ/ْتفسير ابف كثير ) -ٓ
 (.ّّصلئلصبلح العقائدم)  --انظر: المطمب األكؿ: دعكة شعيب  -ٔ
 (. ُِّ/ ِاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ) -ُ



  ُِْ 
 

يماف الحنيفة التي لذيف ال يؤمنكف باهلل كال باليكـ ااٌلخر؛ بيف ليـ في ىذه اآلية معالـ اإلتركيـ كا
 .-عمييـ الصبلة كالسبلـ –باؤه يتبعيا ىك كأ

ف كانكا أنبياء، كمف أمثمة ذلؾ أف أنبياء بني           كأما نسمو المذككركف فتابعكف لو فييا كا 
تابعكف لو في شريعة التكراة كعقيدتيا مع أف كؿ كاحد منيـ نبي،  --إسرائيؿ بعد مكسى 

 .ُ"ا، كقد يككف منيـ أصحاب أسفار مجيدة أيضن كقد يككف البعض فييـ رسكالن 
 -- "النبي فاشرع يكسؼ في بياف العقيدة الصحيحة التي تقكـ عمييا تمؾ الممة الحنفية، فك (ِ

اهلل لو، فإف أرسؿ مع ذلؾ إلى مف خالؼ أمر اهلل الذم ينبئو اهلل تعالى، كىك ينبئ بما أنبأ 
تعالى ليبمغو رسالة مف اهلل إليو فيك رسكؿ، كأما إذا كاف إنما يعمؿ بالشريعة قبمو، كلـ يرسؿ ىك 

 .ِإلى أحد يبمغو عف اهلل رسالة فيك نبي كليس رسكؿ"
كؿ "، -اْلَقيَّارُ َأْرَباٌب ُمَتَفرٍُّقوَن َخْيٌر َأِم المَُّو اْلَواِحُد ء-بيذه الكممات --لقد رسـ يكسؼ  (ّ

معالـ ىذا الديف ككؿ مقكمات ىذه العقيدة، كما ىز بيا قكائـ الشرؾ كالطاغكت كالجاىمية ىزة 
 .ْ، ككذلؾ في ىذه اآلية الكريمة "خطكة أخرل في تفنيد عقائد الجاىمية كأكىاميا الكاىية"ّعنيفة"

كبيف صاحبيو في السجف، "قضية حيكية في مجاؿ  --حظ في الحكار بيف يكسؼ المبل (ْ
أال يجعؿ مف االضطياد كنصب  --الدعكة إلى اهلل تعالى، كىي أف عمى الداعية إلى اهلل 

يذائو كسيمة لمتخمي عف الدعكة، كأال يجعؿ مف السجف  في حاؿ تعرضو لدخكؿ  –المكائد لو كا 
ألمو كأشكاقو إلى آ لبلستسبلـ إلى األفكار الذاتية التي يختزف في إطارىا مجاالن  –السجف 

الحرية، فينشغؿ بيا عف قضيتو، كيبتعد عف دعكتو، بؿ يعمؿ عمى تحكيؿ السجف إلى مجاؿ 
ألنو يمثؿ األرضية الصالحة لمبذكر الطيبة لمفكرة، مف حيث "حي مف مجاالت الدعكة إلى اهلل، 

، كمما البد ذكره التأسي بمثؿ ُ"رب باإلنساف مف حاالت الصفاء الركحيطبيعة السجف التي تقت
 ىذا االنمكذج الفريد، كاالسطكرة الفذة.

                                                 
 . (ٕٔٔ/  ِ)مؤتمر تفسير سكرة يكسؼ  -ُ
 .(ُْٖص)النبكات، ابف تيمية  -ِ

 .(َٖٖ/ ِ) يكسؼ  تفسير سكرةمكسكعة  ّ-
 .(َّٗ/ْ )في ظبلؿ القراف -ْ
 (.ٕٖٗ/ِ)يكسؼ   مكسكعة تفسير سكرة -ُ



  ُِٓ 
 

دب كالتكاضع، "فقد استمع ، في قمة األ--كىذا ما الحظو الباحث في قضية يكسؼ           
ذلؾ، فبدأ  إلى رفيقو في السجف كىما يعرضاف عميو رؤياىما كيطمباف تأكيميا. فمـ يمتنع

، كىاجـ ُا مف قناعتو المرتكزة عمى الحجة كالبرىاف"بالحديث عف نفسو، كعف عقيدتو، انطبلقن 
مف خبلؿ ذلؾ األفكار المضادة المستندة إلى عبادة غير اهلل، أك اإلشراؾ باهلل، كأيـ اهلل ما شقت 

، كتكزع العباد بيف أىكاء البشرية قط شقائيا إال بتعدد األرباب كتفرقيـ، كاختبلؼ المناىج كتمكنيا
 األرباب الباطمة كأكىاـ.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ٕٖٗ/ِ)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  -ُ



  ُِٔ 
 

 المطمب الثالث
 السجن صاحبي رؤيا --تعبير يوسف 

 
َيا َصاِحَبِي السٍّْجِن َأمَّا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّو َخْمرًا َوَأمَّا اآْلَخُر َفُيْصَمُب  قاؿ تعالى:       

ْنُيَما اْذُكْرِني رَْأِسِو ُقِضَي اأْلَْمُر الَِّذي ِفيِو َتْسَتْفِتَيان * َوَقاَل ِلمَِّذي َظنَّ َأنَُّو َناٍج مٍّ  َفتَْأُكُل الطَّْيُر ِمنْ 
 .}ِْ-ُْ:يكسؼ{ ِعْنَد َربٍَّك َفَأْنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربٍِّو َفَمِبَث ِفي السٍّْجِن ِبْضَع ِسِنين

 : المعاني المغوية:أوال
ُ)  َُفُيْصَمب :" دىؾي كبو سيمّْي ًميب كىك الكى ٍمبان كأىصمو مف الصَّ مىبىو يىٍصميبو صى ٍمبي مصدر صى كالصَّ

دىكو  .ُ"المىٍصميكب لما يىًسيؿي مف كى
ِ)  ََّظن:  :بمعنى اليقيف، كبمعنى "كرد الظٌف في القرآف مجمبلن عمى أىربعة أىكجو في القرآف الكريـ

ٍسبىاف، كىنا بمعنى اليقيفالشٌؾ، كبمعنى التييىمة،   .ِ"كبمعنى الحي
ّ)  ََفَمِبث :"المكث :  .ْ"، أم: أقاـ بو مبلزما لوّالمٍُّبث كاًلمُّباثي
ْ)  َِبْضع :" .ث ًإلىى التسع، كقاؿ أبك عبيدة: ىك ما لـ يبمغ العقد كال نصفو ا بىيف الثَّبلى اٍلبٍضع مى

 .ٓ"يريد: ما بيف الكاحد إلى األربعة
 :الببلغيةالجوانب ثانيًا: 

مف قبيؿ رب األسرة "كسماه ربِّا مع أف يكسؼ نبي التكحيد،  اْذُكْرِني ِعْنَد َربٍّكَ المناداة بمفظ  (ُ
 .ٔ"بمعنى راعييا، كحافظيا

ْنُيَماقكؿ يكسؼ:  (ِ ا مع بالظف كلـ يعبر بالعمـ، تأدبن  --عبر يكسؼ: ِلمَِّذي َظنَّ َأنَُّو َناٍج مٍّ
ف كاف يقينن المَّو في العمـ بالغيب،   .، كلكف طريقو الى ينتج إال ظنان --ا عند يكسؼفإنو كا 

 

 
                                                 

 (.ِٔٓ/ُالعرب )لساف  -ُ
 (.ْٓٓ/ّبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز) -ِ
 (.ُْٓ/ْبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز) -ّ
 (.ّّٕالمفردات في غريب القرآف )صانظر:  -ْ
 (.ُٖٗ(، التبياف في تفسير غريب القرآف )صُٕٖغريب القرآف البف قتيبة)انظر:  -ٓ
 (.ّّٖ/ٕزىرة التفاسير ) -ٔ



  ُِٕ 
 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
عمييـ -أنو ال خير إال في الديف القيـ، ممة آبائو جميعان  --بعد أف بيف يكسؼ 
أنو قد بمغ الغاية مف الدرس الذم ألقاه عمى  -- كجد يكسؼ" -أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ

 .ُ"الفتييفإلى تعبير الرؤيا كاجابة طمب  الفتييف مرتبطان باألمر الذم يشغؿ باليما، انتقؿ 
لمذم عمـ أنو ناجو مف صاحبيو: اذكرني عند سيّْدؾ الممؾ كأخبره بأني  -- قاؿ يكسؼ  

، -- مظمكـ محبكس ببل ذنب، فأنسى الشيطاف ذلؾ الرجؿ أف يذكر لمممؾ حاؿ يكسؼ
 فمكث يكسؼ بعد ذلؾ في السجف عدة سنكات.

 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 
ؤىل مصدره لمتنبؤ با (ُ لسمكؾ الذم قد يقع في المستقبؿ القريب أك يتَّضح مف سكرة يكسؼ أف الرُّ

ربع الكاردة في ىذه السكرة، كىي: رؤيا يكسؼ، يد، كذلؾ مف خبلؿ دراسة الرؤل األالمستقبؿ البع
ال تختصُّ -كما ييفيـ مف ىذه السكرة -كرؤيا الفتياف، كرؤيا الممؾ. كمما ال شؾ فيو أف الرؤيا 

أف يفيـ صاحبيا أبعادىا كمرامييا قبؿ كقكعيا، مما باألنبياء كالمؤمنيف فقط، كما ال ييشترط 
 ما يمي.ِىذا المجاؿ. كاستكماال لما سبؽ ذكرهيستدعي االستعانة بذكم االختصاص في 

 أقسام الناس باعتبار الرؤيا: (ِ
ذكرنا فيما سبؽ أقساـ الرؤيا ىذا باعتبار الرؤيا أما باعتبار الرائي فيي أيضان أقساـ كذلؾ      

الرائي كبيذا االعتبار أم اعتبار الرائي قسـ أىؿ العمـ أحكاؿ الناس في رؤياىـ مف بحسب صدؽ 
 خبلؿ االستقراء إلى: )أنبياء، صالحكف، فسقة، كفار(.

 من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب والمخمط أىبل ليا؟ إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً 
ف صدقت رؤياىـ في بعض قاؿ القرطبي: "الجكاب أف الكافر كالفاجر ك       الفاسؽ كالكاذب كا 

األكقات ال تككف مف الكحي كال مف النبكة إذ ليس كؿ مف صدؽ في حديث عف غيب يككف خبره 
ذلؾ نبكة كقد تقدـ في األنعاـ أف الكاىف كغيره قد يخبر بكممة الحؽ فيصدؽ لكف ذلؾ عمى الندكر 

: إنما ترجـ البخارم بيذا لجكاز أف تككف رؤيا أىؿ الشرؾ ُقمة فكذلؾ رؤيا ىؤالء قاؿ الميمبكال

                                                 
 (.َُّ/ْفي ظبلؿ القرآف ) -ُ
 ص. --انظر: المطمب األكؿ:  -ِ
الميمب بف أحمد بف أبي صفرة، أبك القاسـ األسدم، كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة كالذكاء، كالعناية التامة  -ُ

، تكفي سنة  (.ٕٗٓ/ُٕىػػػ )انظر: سير أعبلـ النببلء ّْٓبالعمـك



  ُِٖ 
 

رؤيا صادقة كما كانت رؤيا الفتييف صادقة إال أنو ال يجكز أف تضاؼ إلى النبكة إضافة رؤيا 
 .ُالمؤمف إلييا إذ ليس كؿ ما يصح لو تأكيؿ مف الرؤيا حقيقة يككف جزءا مف النبكة"

 كيف تكون الرؤيا: (ّ
سعكد عف كيفية الرؤيا: "ارتساـ الصكرة المنحدرة مف أفؽ المتخيمة إلى الحس قاؿ اإلماـ أبك ال     

المشترؾ، كالصادقة منيا إنما تككف باتصاؿ النفس بالممككت، لما بينيما مف التناسب عند فراىا مف 
تدبير البدف أدنى فراغ، فتتصكر بما فييا مما يميؽ مف المعاني الحاصمة ىناؾ، ثـ إف المتخيمة 

بصكرة تناسبو، فترسميا إلى الحس المشترؾ فتصير مشاىدة، ثـ إذا كانت شديدة المناسبة  تحاكيو
ال  لذلؾ المعنى بحيث ال يككف التفاكت إال بالكمية أك الجزئية، استغنت الرؤيا عف التعبير كا 

 .ِاحتاجت إليو"
 ر الرؤى:يكيفية تعب (ْ

مف جية الكتاب، أك مف جية السنة، أك  قاؿ البغكم: كاعمـ أف تأكيؿ الرؤيا قد يككف بداللة      
 مف األمثاؿ السائرة بيف الناس، كقد يقع التأكيؿ عمى األسماء كالمعاني، كقد يقع عمى الضد كالقمب.

آؿ { َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللِ فالتأكيؿ بداللة القرآف، كالحبؿ يعبر بالعيد، لقكلو سبحانو كتعالى:  - أ
 َفَأْنَجْيَناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنةبالنجاة، لقكلو سبحانو كتعالى: كالسفينة تعبر  ،}َُّعمراف: 

 ،}ْالمنافقكف: { َكَأنَُّيْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ - :-كالخشب يعبر بالنفاؽ لقكلو  ،}ُٓالعنكبكت: {
كالمرض  ،}ْٕالبقرة: { َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشد  َقْسَوةً كالحجارة تعبر بالقسكة لقكلو جؿ ذكره: 

كالبيض يعبر بالنساء، لقكلو  ،}َُالبقرة: { ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض بالنفاؽ، لقكلو تبارؾ كتعالى: 
 .}ْٗالصافات: { َكَأنَُّينَّ َبْيٌض َمْكُنونٌ سبحانو كتعالى: 

سماه فاسقان، كالفأرة  --كأما التأكيؿ بداللة الحديث كالغراب، يعبر بالرجؿ الفاسؽ، ألف النبي  - ب
إن ) :--سماىا فكيسقة. كالضمع يعبر بالمرأة، لقكلو  --تعبر بالمرأة الفاسقة، ألف النبي 
يا أنجشة رويدك ال ): --كالقكارير تعبر بالنساء، لقكلو  ،ُ(المرأة خمقت من ضمع أعوج

 .ِ(تكسر القوارير
                                                 

 .(ُِٓ/ٗ)تفسير القرطبي  -ُ
 .(ِِٓ/ْ)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  -ِ
 (.ُّّ/ْ(، )ُّّّكذريتو ) -صمكات اهلل عميو-البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب خمؽ آدـ  -ُ
 (.ُُ/ُ(، )ََٕٔلمنساء كأمر السكاؽ مطاياىف بالرفؽ بيف ) --ركاه مسمـ، باب في رحمة النبي  -ِ



  ُِٗ 
 

كحفر الحفرة يعبر  ،ُ(أكذب الناس الصواغون)كالتأكيؿ باألمثاؿ كالصائغ يعبر بالكذب، لقكليـ:  - ت
َوال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيٍُّئ ِإال قاؿ اهلل تعالى:  ،ِ(من حفر حفرة وقع فييا)يعبر بالمكر، لقكليـ: 

، كالحاطب يعبر بالنماـ، لقكليـ لمف كشى: إنو يحطب عميو، كفسركا قكلو }ّْفاطر: { ِبَأْىِموِ 
اَلَة سبحانو كتعالى:  بالنميمة، كيعبر طكؿ اليد بصنائع المعركؼ،  }ْالمسد: { اْلَحَطبِ َحمَّ

لقكلو: فبلف أطكؿ يدان مف فبلف كيعبر الرمي بالحجارة كالسيـ بالقذؼ، لقكليـ رمى فبلنان 
، كيعبر غسؿ اليد باليأس }ْالنكر: { َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ - :-بفاحشة، قاؿ اهلل 
 يـ: غسمت يدم عنؾ.عما يأمؿ، لقكل

ف كاف يسمى سالمان يعبر  - ث كالتأكيؿ باألسامي، كمف رأل رجبلن يسمى راشدان يعبر عف الرشد، كا 
رأيت ذات ليمة فيما يرى النائم ) :--قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -- بالسبلمة، عف أنس بف مالؾ

لنا في الدنيا، كأنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة 
 ْ.ّ(والعاقبة في اآلخرة، وأن ديننا قد طاب

 جزاء من تكمم كذبا بالرؤيا:
من تحمم كاذبا كمف يوم قاؿ تعالى: ) --عف النبي  –رضي اهلل عنيما –عف ابف عباس       

، فالذم يكذب في الحمـ يأتي يـك القيامة ٓالقيامة أن يعقد بين شعيرتين، ولن يعقد بينيما(
أف يربط حبتيف شعير مع بعضيما، كىك لف يستطيع، فيعذب بذلؾ، فإما أف تربط أك  كيكمؼ

ف الرؤيا نكع مف الكحي يريو اهلل عبده فمف كذب فيو فقد كذب في نكع مف الكحي تعذب. "أل
 .ُفاستحؽ التعذيب بتكميفو ماال يمكنو"

 
 
 

 
                                                 

 (.ِِٗ/جُمنصكر بف الحسيف اآلبي )نثر الدر، أبك سعد  -ُ
 (ّْٓ)ص العقد الفريد، البف عبد ربو األندلسي -ِ

 (.ُٕٕٗ/ْ(، )َِِٕ)ح --باب في الرؤيا باب رؤيا النبي  ، كتاب الرؤيا،صحيح مسمـ ّ-
 (.ِِِ-َِِ/ُِانظر: شرح السنة لمبغكم ) -ْ
ٍمًمًو )ح -ٓ  (،  كصححو االلباني.ُِْ/ْ(، )ِِّٖسنف الترمذم، بىاب ًفي الًَّذم يىٍكًذبي ًفي حي
 (.ّٖٓ/ِالتيسير بشرح الجامع الصغير ) -ُ



  َِِ 
 

 
 

 
 

 
 المبحث الثالث

 (ٙٗ-ٖٗ)المقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية 
       
 مطمبين:وفيو       

 .المطمب األول: رؤيا الممك وعجزىم عن تعبيرىا
 .--ديق المطمب الثاني: تذكر الفتى الناجي يوسف الص    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ُِِ 
 

 المطمب االول
 رؤيا الممك وعجزىم عن تعبيرىا

 
َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع َوَقاَل اْلَمِمُك ِإنٍّي َأَرى َسْبَع  قاؿ تعالى:       

ْؤَيا َتْعُبُروَن  * َقاُلوا ُسْنُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأي َيا اْلَمؤَلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِلمر 
 .}ْْ-ّْ: يكسؼ{ ِمينَ َأْضَغاُث َأْحبَلٍم َوَما َنْحُن ِبتَْأِويِل اأْلَْحبَلِم ِبَعالِ 

 المعاني المغوية:أواًل: 
ُ)  ٍَبَقرَاٍت ِسَمان : ٍنتيوي كسىمٍَّنتيوي: جعمتو سمينا": السّْمىفي ، كأىٍسمى ، ُ"ضٌد اليزاؿ، يقاؿ: سىًميفه كًسمىافه

 .}ٕ:الغاشية {َوال ُيْغِني ِمْن ُجوع ال ُيْسِمنُ قاؿ تعالى: 
ِ)  ٌَسْبٌع ِعَجاف :" ، كعىٍجفىاءى، أم: الٌدقيؽ مف الييزاؿجمعي أىٍعجىؼى

كالتي قد بمغت في اليزاؿ "، ِ
اؼ"، كالجمع ّ"الٌنياية  .ْ"ًعجى

ّ)  ٍُسْنُببَلت: "كىي ما عمى الٌزرع ، َسْبَع َسناِبَل ِفي ُكلٍّ  ، قاؿ تعالى:ٓ"كالسٍُّنبيمىةي جمعيا سىنىاًبؿي
 .}ُِٔ:البقرة {ُسْنُبَمةٍ 

ْ)  ٍَأْضَغاُث َأْحبَلم :أٍخبلط أحبلـ. مثؿ "، أم: ٔ"ما التبس منيا كلـ يتبٌيف حقائقياىي ": أم
ميـ كب مختمفة. كاألحبلـ كاحدىا حي  .ُ"أٍضغىاث النبات يجمعيا الرجؿ فيككف فييا ضيري

 الببلغة: الجوانب ثانيا:
ُ) أضغاث أحبلم : النطكائو خبر لمرؤيا لممبالغة في كصؼ الحمـ بالبطبلف؛ "جمع ضغث كىك

كثرة الذكات يدؿ أيضان عمى المبالغة في "عمى  متباينة، كلفظ الجمع كما يدؿعمى أشياء 
 .ِ"االتّْصاؼ

                                                 
 (.ِْٕالمفردات في غريب القرآف )ص -ُ
 (.ْٖٓالمفردات في غريب القرآف )ص -ِ
 (.ُٖٗالتبياف في تفسير غريب القرآف)ص -ّ
 (.ِِ/ْبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز) -ْ
 (.ّٔٗالقرآف)صالمفردات في غريب  -ٓ
 (.َْٖ/ّبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز) -ٔ
 (.ُِٕغريب القرآف )ص -ُ
 (.َٔٓ/ْاعراب القراف ) -ِ



  ِِِ 
 

حيث شبو اختبلط األحبلـ المشتممة عمى المحبكب كالمكركه كالسَّار كالمحزف  "التشبيو باالستعارة (ِ
 .ُ"باختبلط الحشيش المجمكع مف أصناؼ متنكعة

 : المعنى اإلجمالي:ثالثاً 
، ثـ  ًقيبىييفَّ سبعي "رأل ممؾي مصر في النكـ سبع بقراتو سمافو خرجف مف نيرو يابسو خرج عى

، قد انعقد  بقراتو عجاؼو في غايًة الييزاؿ، فابتمعًت العجاؼي السّْماف، كرأل سبعى سينببلتو خيضرو
عمى الخضًر حتَّى غمبٍ  ، قد استحصدت، فالتكًت اليابسات ي فى عمييا، فمـ حبُّيا، كسبعان أخر يابساتو

يبؽ مف خضرتيا شيءه؛ فجمع الكينة، كالسَّحرة، كالنجامة، كالميعبّْريف، كقصَّ عمييـ رؤياه؛ 
... ٍقالوا َأْضَغاُث َأْحبَلم أخبلط أحبلـو ميٍشتبيىةه أىاكيؿي ،"ِ. 

 تحقيق المقاصد واألىداف:ًا: رابع
ككاف تعبير الرؤيا مما يشتغمكف بو. ككاف الكينة منيـ يعدكنو مف عمكميـ قاؿ ابف عاشكر: " (ُ

كقد كجدت في آثار القبط أكراؽ مف البردم فييا ضكابط  ،قكاعد في حؿ رمكز ما يراه النائـكليـ 
في رؤيييما ينبئ بأف ذلؾ  --كقكاعد لتعبير الرؤل، فإف استفتاء صاحبي السجف يكسؼ 

شائع فييـ، كسؤاؿ الممؾ أىؿ مؤله تعبير رؤياه ينبئ عف احتكاء ذلؾ المؤل عمى مف يظف بيـ 
كفي ذلؾ " .ّعمـ تعبير الرؤيا، كال يخمك مؤل الممؾ مف حضكر كياف مف شأنيـ تعبير الرؤيا"

 .ْ"جكاز أف الرؤيا الصالحة قد يراىا الكافر كالفاسؽ
 لسورة خمسة مرائي:يوجد في ىذه ا (ِ

 األكلى: رؤيا يكسؼ أحد عشر كككبان كالشمس كالقمر ساجديف لو.
 كالثانية: رؤيا رئيس السقاة أنو يعصر خمران.

 كالثالثة: رؤيا رئيس الخبازيف أنو يحمؿ فكؽ رأسو خبزان تأكؿ الطير منو.
 رؤياه.كالرابعة كالخامسة: كرؤيا الممؾ البقرات ثـ رؤياه السنابؿ، ككؿ ذلؾ 

ما أف اإلشارة بالسبع بقرات إلى الثركة الحيكانية، ": أف ىذا التعدد كالجكاب      إما لمتأكيد، كا 
 .ُ"ثركة الزراعية بالثركة الحيكانيةكبالسبع سنببلت إلى الثركة الزراعية، كمعمـك مقدار ارتباط ال

                                                 
 (.ِْٕ/ُِالتفسير المنير ) -ُ

 (.ُُِ/ُُالمباب في عمـك الكتاب) ِ-
 (.ُِٖ/ُِالتحرير كالتنكير ) -ّ
 (.ُِّ/ِأيسر التفاسير ) -ْ

 (.َِْسكرة يكسؼ دراسة تحميمية )ص ُ-



  ِِّ 
 

 .يؿ ظاىر النص القرآنيبدل كيرم الباحث أف رؤيا الممؾ لمبقرات كالسنابؿ، إنما ىي رؤيا كاحدة،
قاؿ القرطبي: "كفي اآلية دليؿ عمى بطبلف قكؿ مف يقكؿ: إف إف الرؤيا عمى أكؿ ما تعبر،  (ّ

الرؤيا عمى أكؿ ما تعبر؛ ألف القـك قالكا "أضغاث أحبلـ" كلـ تقع كذلؾ، فإف يكسؼ فسرىا عمى 
ا عمى رجل طائر فإن )الرؤيسني الجدب كالخصب، فكاف كما عبر، كفييا دليؿ عمى فساد أف 

 ِ.ٔعبرت وقعت(
في السمسمة الصحيحة، معمقان عمى حديث "الرؤيا  -رحمو اهلل–قاؿ اإلماـ العبلمة األلباني 

عمى رجؿ طائر...(: "كالحديث صريح بأف الرؤيا تقع عمى مثؿ ما تعبر، كلذلؾ أرشدنا رسكؿ 
المفركض أف يختار أحسف المعاني إلى أف ال نقصيا إال عمى ناصح أك عالـ؛ ألف  --اهلل 

في تأكيميا، فتقع عمى كفؽ ذلؾ، لكف مما ال ريب فيو أف ذلؾ مقيد بما إذا كاف التعبير مما 
، ّفبل تأثير لو حينئذ، كاهلل أعمـ." التحتممو الرؤيا، كلك كاف عمى كجو، كليس خطأ محضان، كا  

ير  باب مف لـ: ر مف صحيحو بقكلوب التعبيكقد أشار إلى ىذا المعنى اإلماـ البخارم في كتا
، ثـ ساؽ حديث الرجؿ الذم رأل في المناـ ظمو، كعبرىا أبك بكر الرؤيا ألكؿ عابر إذا لـ يصب

)أصبت : --الصديؽ، ثـ قاؿ: فأخبرني رسكؿ اهلل بأبي أنت! أصبت أـ أخطأت؟ قاؿ النبي 
 .ْ(بعضًا وأخطأت بعضاً 

 ولذلك فكبلم القرطبي فيو نظر من وجوه:
 .األكؿ: "أنو في مقابؿ النصكص الصحيحة الصريحة، كما كاف كذلؾ، فيك رد عمى صاحبو 
  الثاني: أنو استنباط خطأ كفيـ مغمكط لآلية؛ ألف المؤل لـ يعبركا الرؤيا، كقكليـ "أضغاث

 .َوَما َنْحُن ِبتَْأِويِل اأَلْحبلِم ِبَعاِلِمينَ  قالكا: ، كلذلؾأحبلـ" ال يعد تأكيبلن 

  الثالث: أف الذم عبر رؤيا الممؾ ىك يكسؼ-- .ال المؤل 
 ُالرابع: أف قكؿ المؤل لك كاف تأكيبلن؛ فيك خطأ محض، كىك عمى ىذا الكجو ال تأثير لو. 

 
                                                 

ٍؤيىا) ُ- اءى ًفي تىٍعًبيًر الرُّ  (. كصححو األلباني.ُِِ/ْ(، )ِِٖٕسنف الترمذم كتاب الرؤيا بىاب مىا جى
 (.َُِ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف ) ِ-
 (.ُُٗ/ُالسمسمة الصحيحة ) ّ-
. كمسمـ كتاب ْْ/ٗ( َْٕٔلـ يصب )ركاه البخارم كتاب التعبير باب مف لـ ير الرؤيا ألكؿ عابر إذا  ْ-

 .ٓٓ/ٕ( َٔٔٔالرؤيا باب في تأكيؿ الرؤيا )
 (.ِْٓ-ِٔٓ/ُإتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة يكسؼ )انظر:  -ُ



  ِِْ 
 

 المطمب الثاني
 --تذكر الفتى الناجي يوسف الصديق 

 
ُأمٍَّة َأَنا ُأَنبٍُّئُكْم ِبتَْأِويِمِو َفَأْرِسُمون* ُيوُسُف  َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُيَما َوادََّكَر َبْعدَ قاؿ تعالى:           

دٍّيُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخرَ   َأي َيا الصٍّ
 .}ْٔ، ْٓ: يكسؼ{  نِ َياِبَساٍت َلَعمٍّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعمَُّيْم َيْعَمُمو

 المعاني المغوية:أواًل: 
ُ)  ُدٍّيق أصمو صفةي مبالغة مشتقة مف الٌصٍدؽ، كغمب استعماؿ كصؼ الصٌديؽ " :الصٍّ

استعماؿ المقب الجامع لمعاني الكماؿ كاستقامة السمكؾ في طاعة اهلل تعالى، ألف تمؾ 
 .ُ"المعاني ال تجتمع إال لمف قكم صدقو في الكفاء بعيد الديف

ِ) َأْفِتَنا: " كىك الشاب ، أصؿ اإلفتاء كالفيتيا تبييف المشكؿ مف األحكاـ، أصمو مف الفتيّْ
شب كقكم فكأنو ييقكّْم ما أشكؿ ببيانو، فيشب كيصير فىتيا قكيان كأفتى المفتي، إذا  الحدث الذم
 .ِ"أحدث حكما

 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
  ُدٍّيق  .ّ"براعة االستعطاؼ بالثناء لمكصكؿ إلى الجكابفيو : "ُيوُسُف َأي َيا الصٍّ
 ًا: المعنى اإلجمالي:ثالث

يككف في ذلؾ الكقت ىك مف يعٌبر  --لٌما كاف المعمكـ لٌمو كالمحككـ أف يكسؼ 
ا إذا أراد أمرن  -سبحانو-كلـ يحصؿ لمممؾ ثمج الٌصدر إال بتعبير يكسؼ، ليعمـ أٌف الٌمو "الرؤيا، 

لو بكؿ تكاضع، مف خبلؿ الخطاب، أييا الرجؿ الكريـ المصداؽ في أقكالو . فقالكا ُ"سيؿ أسبابو
كأفعالو، الصدكؽ العالـ الخبير بتعبير األحبلـ: أفتنا في رؤيا الممؾ، لعؿ اهلل يجعؿ لؾ مخرجا. 
فقٌص عميو خبر البقرات اليزيبلت البلتي يأكمف البقرات الٌسماف، كسبع سنببلت خضراكات كأخر 

 أعكد إلى الناس ليعممكا حقيقة ىذه الٌرؤيا.يابسات، لعمي 

                                                 
 (.ِْٖ/ُِالتحرير كالتنكير) -ُ
 (.ِٓ(، تيذيب المغة )صُْٓ/ُٓلساف العرب ) -ِ
 (.ِْٕ/ُِالتفسير المنير) -ّ
 (.ُٕٖاإلشارات )صلطائؼ  -ُ



  ِِٓ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 
إف يكسؼ أراد أف يأخذ بأسباب الخبلص مف السجف، فقاؿ لمذم ظىفى أننو ناج مف صاحبيو في  (ُ

السجف: اذكرني عند رٌبؾ. فأدَّبو اهلل ببقائو في السجف بضع سنيف، ليعمؽ قمبو بربّْو دكف غيره، 
 دكف سكاه.-سبحانو-دؽ التكٌكؿ عميو كحده كيتـ لو ص

كلقد شاء أف تككف نجاتو بما آتاه الٌمو مف العمـ، كبما عمىمو مف تأكيؿ األحاديث، ال بشفاعة         
يككف ألحد منىة عميو سكل اهلل، فأرل اهلل ممؾ  أحد، ليككف بذلؾ أكـر لو، كأعزى لنفسو، كلئبل

مصر رؤيا، ىالو أمرىا، كعجز أشراؼ قكمو ككجياؤىـ عف تعبيرىا، كقالكا: أضغاث أحبلـ، كما 
 !!.عالميفنحف بتأكيؿ األحبلـ ب

فتى، كاف كاف الكبلـ عمى لساف ال، --جمع اهلل ىذا الكصؼ مع صفة النبكة في يكسؼ  (ِ
كصؼ يكسؼ بالصديؽ الذم انطمقت مف لساف الساقي صار مف نكفؿ: "فيك كذلؾ، قاؿ أحمد 

فبل يترجـ لو في الغالب إال مقترنان باالسـ كالكصؼ:  --األكصاؼ البلزمة السـ يكسؼ 
نما حاز ىذا الكصؼ مف صدقو البالغ كتأكيمو الصحيح لرؤيا السجينيف"  .ُيكسؼ الصديؽ، كا 

كالصديقية رتبة مف أربع رتب رسمية، كلقب مف ألقاب أربعة سماكية، كىي )نبي، صديؽ،         
 ِصرَاَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ شييد، كصالح(، ىؤالء األربعة ىـ المنعـ عمييـ في قكلو تعالى: 

وَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َوَمْن ُيِطِع المََّو َوالرَّسُ (، كالدليؿ عمى ذلؾ كمو قكلو تعالى: ٕ)الفاتحة: 
اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا دٍّيِقيَن َوالش َيَداِء َوالصَّ )النساء:  َأْنَعَم المَُّو َعَمْيِيْم ِمَن النَِّبيٍّيَن َوالصٍّ

ٔٗ.) 
يَن َأْنَعَم المَُّو َفُأوَلِئَك َمَع الَّذِ كىذا ما يشيد بو استعماؿ القرآف في آيات كثيرة مثؿ قكلو:        

دٍّيِقينَ  (، كما لقب ٕٓ)المائدة:  َوُأم ُو ِصدٍّيَقةٌ (،كقكلو: ٗٔ)النساء:  َعَمْيِيْم ِمَن النَِّبيٍّيَن َوالصٍّ
اًلؾو  --النبي   --أبا بكر بالصديؽ في قكلو في حديث رجؼ جبؿ أحد، فعف أىنىسى ٍبفى مى

ـٍ أىفَّ النًَّبيَّ  دَّثىيي ـٍ فىقىاؿى  --حى دنا كىأىبيك بىٍكرو كىعيمىري كىعيٍثمىافي فىرىجىؼى ًبًي ًعدى أيحي )اْثُبْت ُأُحُد َفِإنََّما  :صى
كمنيـ عمي بف  --، مف أجؿ ذلؾ أجمع أصحاب رسكؿ اهلل َُعَمْيَك َنِبيٌّ َوِصدٍّيٌق َوَشِييَداِن(

ع اهلل ىذا الكصؼ مع كقد جم، --أفضؿ األمة بعد النبي  -–بي طالب عمى أف أبا بكر أ
 (.ُْ)مريـ:  ِبيًّاَواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدٍّيًقا نَّ صفة النبكة في قكلو: 

                                                 
 .(ُْٖ)ص-تحميميا–تفسير سكرة يكسؼ  -ُ
ًميبلن )ح --صحيح البخارم كتاب فضائؿ الصحابة، بىاب قىٍكًؿ النًَّبيّْ  -ُ  (.ٗ/ٓ(، )ّٕٓٔلىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا خى



  ِِٔ 
 

 مريف:ا، فيك أسير أحد أأسرع الفتى إلى يكسؼ متميفن لقد  الفتي الناقؿ:أمانة  (ّ
 .يكسؼ في الحاؿ، الذم طمب منو ذلؾتذكره  .ُ
في فؾ المغز الذم رآه في المناـ، كعجز عف تعبيره بطانة الممؾ  -ممؾ مصر–تمبية طمب سيده  .ِ

 المقربة.
تقف عممو، كدار الحديث كما يجب، كذلؾ أف "الساقي أعاد السؤاؿ كالعجيب أف الساقي قد أ      

ك بعيف المفظ الذم ذكره الممؾ، كًنعـى ما فعؿ فإف تعبير الرؤيا قد يختمؼ بسبب اختبلؼ المفظ كما ى
إعادة العبارات المحكية عف الممؾ بعينيا شارة عمى أنو بمغ السؤاؿ كما تمقاه، "، ككذلؾ ُمذككر"

، ثـ إف السياؽ القرآني اثبت الرؤيا، كأعادىا مرة اخرل عمى لساف الساقي ِ"كذلؾ تماـ أمانة الناقؿ
ء تأكيميا مبلصقان في ليبيف لنا الدقة في النقؿ ككيؼ تككف، كليرشدنا إلى أىمية ذلؾ، كأيضان ليجي

 .ّالسياؽ لذكرىا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 (.ْٓٔ/ُٖالفخر الرازم )تفسير  -ُ
 (.ِٖٓ/ ُِالتحرير كالتنكير ) -ِ
 (.ُّّ/ ْفي ظبلؿ القراف)انظر:  -ّ



  ِِٕ 
 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع
 (ٕ٘-ٚٗالمقاصد واألىداف لسورة يوسف من اآلية )

           
 مطمبين:وفيو       

 .لرؤيا الممك --المطمب األول: تعبير يوسف 
ظيار الحقيقة  .المطمب الثاني: الممك يتولى بنفسو القضية وا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ِِٖ 
 

 المطمب األول
 لرؤيا الممك --تعبير يوسف 

 
َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِمِو ِإالَّ َقِميبًل ِممَّا  قاؿ تعالى:       

مَّا ُتْحِصُنوَن * ثُمَّ َقدَّْمُتْم َلُينَّ ِإالَّ َقِميبًل مٍّ ْأُكْمَن َما تَْأُكُموَن * ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَّ 
 .}ْٗ-ْٕ: يكسؼ{ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِو ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِو َيْعِصُرونَ 

 المعاني المغوية:أواًل: 
ُ) َدَأًبا :"المبلزمة لمشيء كالعادة"ُ. 
ِ)  َْحَصْدُتم: " ،كزمف الحصاد كالحصاد كقكلؾ زمف الجداد كالجدادأصؿ الحصد قطع الزرع"ِ. 
ّ)  ُِسْنُبِمو :"ىك جزء النبات الذم يتككف فيو الحب، كالسنبمة كاحدة السنبؿ"ّ. 
ْ)  َُتْحِصُنون: " الحصف جمعو حصكف، أم تحرزكف في المكاضع الحصينة الجارية مجرل

 .ْ"الحصف
ٓ)  ُُيَغاث :" مَّة كقت الحاجةطمبي الغىٍكث كىك النصري كالعىٍكف  .ٓ"كقيؿ: االستغاثةي سىدُّ الخى

 :الجوانب الببلغيةثانيًا: 
ُ)  ُدٍّيق فيو براعة استيبلؿ تتضمف االستعطاؼ بالثناء لمكصكؿ إلى " ُيوُسُف َأي َيا الصٍّ

 .  ُ"الجكاب
ِ)  ََقاَل َتْزَرُعون :" فقيؿ: قاؿ استئناؼ مبنى عمى السؤاؿ، كأنو قيؿ: ماذا قاؿ يكسؼ في التأكيؿ؟

 .ِ"قاؿ تزرعكف"
 

                                                 

 (.ِْٔالتبياف في تفسير غريب القرآف)ص -ُ
 (.َُِغريب القرآف)ص -ِ
 (.ّْٓالمعجـ الكسيط)ص -ّ
 (.ُُِغريب القرآف )ص -ْ
 (.َِٕ/ِالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف ) -ٓ
 (.ِْٕ/ُِالتفسير المنير) -ُ
 (.ُٗٓ/ُتفسير أبي السعكد ) -ِ



  ِِٗ 
 

ّ)  ََسْبَع ِسِنين: :لفظ السنيف كلفظ األعكاـ 
لفظ )السنيف( يستعمؿ لسنكات القحط كالجدب، لفظ )األعكاـ( يستعمؿ في أعكاـ الخصب 

فيو مجاز، ألنو نسب الفعؿ كاألكؿ إلى الزماف، كأف اإلنساف " :َيْأُكْمَن َما َقدَّْمُتْم َلُينَّ  كالخير، 
 .ُ"لممستقبؿ، بؿ لنفسو في المستقبؿال يدخر 

 ثالثًا: القراءات القرآنية:
ُ)  ََوِفيِو َيْعِصُرون ِبالتاء خطابا« كفيو تعصركف»: قرأ الككفيكف إاٌل عاصما. 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
أجاب يكسؼ الساقي "مف غير لكـ كال عتاب، كمف غير اشتراط لمخركج مف السجف، بأنو        

سنكات خصبة متكالية، فما حصدتـ فاترككه في سنبمو لئبل يأكمو السكس، إال القدر يأتيكـ سبع 
القميؿ الكافي لؤلكؿ الضركرم، فيذه السنكات السبع ىي البقرات الٌسماف كالٌسنابؿ الخضراء 

 مما الٌسبع. ثـ يأتي بعد ذلؾ سبع سنيف جدباء يأكؿ أىميا كؿ مٌدخرات السنكات السابقة إال قميبلن 
 ركف لمبذر.تٌدخ

ليامو، ال مجٌرد تعبير لمٌرؤيا، فيك بشارة        كىذا اإلخبار مف مغيبات المستقبؿ مف كحي اهلل كا 
في العاـ الخامس عشر بعد تأكيؿ الٌرؤيا بمجيء عاـ مبارؾ خصيب، كثير الخير، غزير الٌنعـ، 

 . ّكىك إخبار مف جية الكحي اإلليي"
 تحقيق المقاصد واألىداف:ًا: خامس

عف تأكيؿ رؤيا الممؾ التي قصيا عميو، فمـ يشترط لنفسو  --سأؿ الساقي يكسؼ  (ُ
شرطان، أك يطمب لنفسو طمبان، بؿ لعؿ حسف استقبالو لمساقي قد ألياه حتى عف تقديـ العذر 

الذم اختاره اهلل تعالى  --لو عف التأخير، كليس ىذا بعجيب كال بغريب عمى يكسؼ 
ليي يمتنع أبدان عف تقديـ العطاء اإل فية إلى الناس، ال يمكف أعكة اإلليكاصطفاه لحمؿ الد

الذم عممو اهلل تعالى إياه كال أف يكتمو، كلك كاف تقديـ ىذا العمـ إلى مف آذكه كسجنكه كافتركا 
)عجبت لصبر أخي  :فقاؿ --عميو كىك الطاىر البرمء، كلقد عجب المصطفى محمد 

سل إليو ليستفتي في الرؤية، و لو كنت أنا لم حيث أر  -واهلل يغفر لو-يوسف و كرمو 

                                                 

 (.ُِِالقكؿ المنصؼ في تفسير سكرة يكسؼ )ص -ُ
 (.ِٓٗ/ِالنشر في القراءات العشر ) -ِ
 (.ُُِ/ُِبتصرؼ يسير: التفسير الكسيط ) -ّ



  َِّ 
 

أتى ليخرج فمم يخرج حتى  -واهلل يغفر لو-أفعل حتى أخرج، و عجبت لصبره و كرمو 
 --، كمعمـك أف ىذا القكؿ مف رسكلنا محمد ُأخبرىم بعذره، ولو كنت أنا لبادرت الباب(

 إلخكانو األنبياء. --ىك مف فرائد تكاضعو 
 األعوام:لفظ السنين ولفظ  (ِ

لفظ السنيف يستعمؿ لسنكات الجدب كالقحط، كلفظ األعكاـ يستعمؿ في أعكاـ الخصب "     
مع ما كصؿ إليو العمـ الحديث مف "أف ترؾ  فذروه في سنبمو: ىكالخير، كيتفؽ قكلو تعال

، ِالحب في سنابمو عند تخزينو كقاية لو مف التمؼ بالعكامؿ الجكية كاآلفات، كفكؽ ذلؾ يبقيو"
محافظان عمى محتكياتو الغذائية كاممة، كأف ذلؾ اإللياـ كاف لنبي مف أنبياء اهلل تعالى ىك يكسؼ 

-- كمعنى فما حصدتم فذروه في سنبمو خركه في دفما حصدتـ في كؿ سنة، فا :أم
ذا خرج كادخر في  سنبمو كال تدكسكه، فإف الحب ما داـ في السنبؿ يبقى سالمان ال يأكمو السكس، كا 

تدؿ بكؿ كضكح عمى " ،يأكمن ما قدمتم لين: ى. كقكلو تعالّ"المخزف تعرض لمفساد كالتسكس
أف ىذه السنكات السبع العجاؼ، لدييا القدرة ألف تبتمع كؿ ما يقدـ ليا مف طعاـ، حتى تكاد تأتي 
عمى الطعاـ كمو، باستثناء القميؿ جدان مف الذم سبؽ أف كضعكه في حصف حصيف كحرز أميف، 

 .ْ"كىك ما يشير إليو قكلو تعالى في الجزئية األخيرة
ليحصؿ ليـ التمكف مف "قصد الشرع إرشاد الناس إلى ما يحقؽ مصالحيما الدنيكية؛ كقد       

 --معرفة اهلل تعالى كعبادتو المكصمتيف إلى السعادة األخركية، كمراعاة ذلؾ فضؿه مف اهلل 
 .ُ"و كال استحقاؽكرحمةه رحـ بيا عباده مف غير كجكب عمي

حكاؿ الرعية كمصالحيا، "كبصبلحو تصمح، كبفساده تفسد، ككذلؾ إف الممؾ ترتبط بو أ (ّ
عدمو، كأما البقر، فإنيا تحرث  الرعية كاستقامة أمر المعاش، أك السنكات، بيا صبلح أحكاؿ

ذا أجدبت، صارت  ذا أخصبت السنة، سمنت، كا  األرض عمييا، كيستسقي عمييا الماء، كا 

                                                 
 (.ّٕٕ/ ِ(، )ُّْٕصحيح الجامع ) -ُ
 .(ٖٔٗ/ِ)يكسؼ ص  مكسكعة سكرة -ِ
 .(ٕٖٗ/ِ)يكسؼ   مكسكعة تفسير سكرة -ّ
 .(ّٗٗ/ِ)يكسؼ   مكسكعة تفسير سكرة -ْ

 .(ٖٖٗ/ِ)يكسؼ   مكسكعة تفسير سكرة ُ-



  ُِّ 
 

عجافان، ككذلؾ السنابؿ في الخصب، تكر كتخضٌر، كفي الجدب، تقؿ كتيبس، كىي أفضؿ 
 .ُ"غبلؿ األرض

ب أكثر ىفذلخامس عشر لم يكن في رؤيا ممكيم، عن العام ا --إن إخبار يوسف  (ْ
قد عمـ تفصيؿ حاؿ العاـ الخامس عشر عف طريؽ " --المفسريف إلى أف يكسؼ 

لمقكـ عما لـ يكف مف رؤيا ممكيـ، كلكنو مف عمـ  --الكحي، فيك خبر مف يكسؼ 
الغيب الذم آتاه اهلل إياه، داللة عمى نبكتو، كذىب بعض المفسريف إلى أف اإلخبار عف العاـ 

قد فيمو مف التعبير بالسبع الشداد، فإف العاـ الذم يمييا  --الخامس عشر مف يكسؼ 
مستمر سبع سنكات متكاليات، إال بعاـ تزكؿ بو شدتيا، كمف المعمكـ أنو ال يزكؿ الجدب ال

ال لما كاف لمتقدير فائدة  .ِ"مخصب جدان، كا 
كالقكؿ الراجح ىك القكؿ األكؿ: بأف ىذا اإلخبار عف العاـ الخامس عشر كاف عف طريؽ        

الكحي، قاؿ اإلماـ الفخر الرازم: "فإف قيؿ لما كانت العجاؼ سبعان دؿ ذلؾ عمى أف السنيف 
تزيد عمى ىذا العدد كمف المعمكـ أف الحاصؿ بعد انقضاء القحط ىك الخصب ككاف المجدبة ال 

ىذا أيضان مف مدلكالت المناـ فمـ قمتـ إنو حصؿ بالكحي كاإللياـ، "قمنا ىب أف تبدؿ القحط 
 ِفيِو ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِو َيْعِصُرونَ  :بالخصب معمكـ مف المناـ أما تفصيؿ الحاؿ فيو كىك قكلو

 .ْ"مف جية الكحي" ـ ىكماـ أبك حياف األندلسي بحاؿ العاكقد أكد اإل ّال يعمـ إال بالكحي"
 لرؤيا الممك: --مبلمح تأويل يوسف  (ٓ
 لمرؤيا ثبلثة أنكاع مف القكؿ: --تضمف تأكيؿ يكسؼ  –أ 
 األكؿ: تعبير المعنى ال المفظ."

 .فذروه في سنبموالثاني: عرض رأيو كأمر بو، كىك قكلو: 
 .ُ"الثالث: اإلعبلـ بالغيب في أمر العاـ الثامف بعد السبع الشداد

 عبر الرؤيا بجميع ما دلت عميو:-ب
فالبقرات لسنيف الزراعة، ألف البقرة تتخذ لئلثمار، كالسمف رمز الخصب، كالعجؼ رمز لمقحط، "

                                                 

 .(ْْٓ/ِ)تيسير الكريـ  -ُ
 .(ّٗٗص)تيسير الكريـ الرحمف  -ِ
 .(ُُِ/ُٖ)مفاتيح الغيب  -ّ
 .(ُّْ/ٓ)تفسير البحر -ْ

 .(ُّْ/ٓ)تفسير البحر  ُ-



  ِِّ 
 

رمز لبلنتفاع بو كالسنببلت رمز لؤلقكات، فالسنببلت الخضر رمز لطعاـ ينتفع بو، كككنيا سبعان 
في السبع سنيف، فكؿ سنبمة رمز لطعاـ سنة، فذلؾ يقتاتكنو في تمؾ السنيف جديدان، كالسنببلت 
اليابسات رمز لما يدخر، كككنيا سبعان رمز الدخارىا في سبع سنيف، ألف البقرات العجاؼ أكمت 

 .ُ"البقرات السماف، كتأكيؿ ذلؾ سني الجدب أتت عمى ما أثمرتو سنك الخصب
 مع التأكيؿ التدبير المحكـ: --أعطى -ج

بتأكيؿ رؤيا الممؾ، بؿ أعطى مع ىذا التأكيؿ التدبير المحكـ الذم ينبغي أف  --لـ يكتؼ 
أف يقكؿ في  --يككف عمى جانب ما كشفت عنو الرؤيا مف أحداث، لقد كاف يمكف لو 

سبع البقرات السماف الذم الرؤيا: إف مصر تستقبؿ منذ اليكـ سبع سنيف مف الخصب، ذلؾ تأكيؿ 
 --يأكميف سبع عجاؼ، كسبع السنببلت الخضر كسبع السنببلت اليابسات، كاف يمكف لو 

أف يقؼ عند ىذا الحد مف تأكيؿ الرؤيا، كلكف ىذا التأكيؿ يصبح عديـ الجدكل؛ إذ لـ يقـ مف 
 كرائو التدبير المحكـ المناسب لو.

 ة:اشتماؿ التأكيؿ عمى البشريات الطيب –د 
بأف ما يختزنكنو مف القكت خبلؿ سني الرخاء سيغطي احتياجات سني  --فقد بشرىـ 

كفي ذلؾ أحسف بشرل بأف المجاعة ستنتيي بسبلـ، كما بشرىـ "المجاعة كيفيض منو القميؿ، 
بالخصب كالنماء في العاـ الخامس عشر فيعصر فيو الناس ما جرت عادتيـ بعصره في كقت 

 .ِ"كعنب كسمسـ ككتاف كغير ذلؾالرخاء، مف كزيتكف 
 تعبير يوسف فيو من الحكم والفوائد ما يمي: (ٔ
 سبب في خركجو مف السجف -أ
 أنو سبب في قربو مف الممؾ.-ب
 أنو سبب في براءتو.-ج
 بح كاليان عمى مصر.صألنو أ ،أنو كسيمة مف أكبر الكسائؿ في معرفة الناس بو-د
 .ُسبب في قدـك أخكتو كأبكيو-ك
 

                                                 
 .(ِٖٔ/ُِ)التحرير كالتنكير  -ُ
 .(ََُّ/ِ)يكسؼ  مكسكعة تفسير سكرة  انظر: -ِ

 .(ٕٔٗ-ْٕٗ/ِ)يكسؼ   انظر: مؤتمر تفسير سكرة ُ-



  ِّّ 
 

عمى كل  نلى بر األماإلموصول بالشعب المصري  --لقد اشتممت خطة يوسف  (ٕ
 عناصر النجاح:

 التخطيط الدقيؽ، كعناصره: -ُ
 طكيؿ األمد لمدة خمسة عشر عامان. - أ
تنفيذه عمى مراحؿ: تزرعكف سبع سنيف دأبان، ثـ يأتي بعد ذلؾ سبع شداد، ثـ يأتي مف بعد  - ب

 ذلؾ عاـ يغاث فيو الناس.
اإلنتاجية في المرحمة األكلى لمكصكؿ إلى أعمى مستكيات األداء كباستخداـ أقؿ ما زيادة  - ت

 يمكف مف المكارد، كاستخداـ كؿ الطاقات المكجكدة بزيادة نسبة التشغيؿ كالفعالية.
 تحديد األىداؼ كاستشراؼ المستقبؿ. - ث
 الترتيب المحكـ، كدعائمو: -ِ
 اإلنتاج كاالدخار كترشيد االستيبلؾ."" - أ
 ادير الزائدة بطرؽ عممية لكي ال يفسدىا السكس كالرطكبة.حفظ المق - ب
 إعادة استثمار المدخرات. - ت
 التكازف بيف اإلنتاج كاالستيبلؾ كاالدخار. - ث
 الخبير الخريب. - ج
 .ُ"رجاء باهلل كبير. كىك ما تضمنو بث األمؿ في النفكس -ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ّٔٓ/ُ)إتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة يكسؼ  ُ-



  ِّْ 
 

 المطمب الثاني
ظيار الحقيقة  الممك يتولى بنفسو القضية وا 

 
َوَقاَل اْلَمِمُك اْئُتوِني ِبِو َفَممَّا َجاَءُه الرَُّسوُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربٍَّك َفاْسأَْلُو َما َباُل قاؿ تعالى:        

ِتي َقطَّْعَن َأْيِدَيُينَّ ِإنَّ َربٍّي ِبَكْيِدِىنَّ َعِميٌم * َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُ  ُسَف َعْن و النٍّْسَوِة البلَّ
َنْفِسِو ُقْمَن َحاَش ِلمَِّو َما َعِمْمَنا َعَمْيِو ِمْن ُسوٍء َقاَلِت اْمرََأُت اْلَعِزيِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحق  َأَنا 

اِدِقيَن  نَُّو َلِمَن الصَّ َو اَل َيْيِدي َكْيَد َذِلَك ِلَيْعَمَم َأنٍّي َلْم َأُخْنُو ِباْلَغْيِب َوَأنَّ المَّ  *رَاَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َواِ 
 .}ِٓ-َٓ: يكسؼ{ اْلَخاِئِنينَ 

 المعاني المغوية:أواًل: 
 َحْصَحَص " اصَّ القكـ أم اقتسمكا حصصا وي أعطاه نصيبو كتىحى ةي بالكسر النصيب كأحىصَّ الًحصَّ

ٍصحىصى الشيء باف كظير ةي كحى اصَّ  .ِ"أم كضح كذلؾ بانكشاؼ ما يقيره"، ُ"ككذا الميحى
 المعنى اإلجمالي:ثالثًا: 

-، فمـ يتعجؿ يكسؼ --فأرسؿ ليكسؼ "أعجب الممؾ بيذا التأكيؿ إعجابان شديدان، 
- الخركج، بؿ قاؿ لرسكؿ الممؾ َِّتي َقطَّْعَن َأْيِدَيُين اْرِجْع ِإَلى َربٍَّك َفاْسأَْلُو َما َباُل النٍّْسَوِة البلَّ

أف يبرئ ساحتو قبؿ الخركج، فأخذ مف ذلؾ  --، ىكذا أراد يكسؼ ِإنَّ َربٍّي ِبَكْيِدِىنَّ َعِميمٌ 
ت مف نعمـ أف الميرىاكدة األكلى ليكسؼ كان"، ّ"مشركعية دفع الشبيات التي ترد عمى الشخص

، ثـ دىعىٍت ىي النسكة إلى مجمسيا؛ كقطٍَّعفى أيدييف حيف فيكجٍئفى امرأة العزيز؛ كاستعصـ يكسؼ
 .ْ"، كدعكات إثارة كانفعاؿمنيف إشارات، كصدرت --بجماؿ يكسؼ 

 -- كفي ىذه الفقرة األخيرة تبدك المرأة مؤمنة متحرجة، تبرئ نفسيا مف خيانة يكسؼ 
في غيبتو، كلكنيا تتحفظ فبل تدعي البراءة المطمقة، ألف النفس أمارة بالسكء إال ما رحـ ربي ثـ 

 تعمف ما يدؿ عمى إيمانيا باهلل تعالى.
ستار عمى ماضي اآلالـ في حياة يكسؼ الصديؽ، كتبدأ مرحمة الرخاء كالعز كبذلؾ يسدؿ ال

 .ُكالتمكيف
                                                 

 (.ُٕٔ)ص مختار الصحاح ُ-
 (.َُِ)ص المفردات في غريب القرآف ِ-
 (.ُِٕسمسمة التفسير)ص ّ-
 (.ِْْ/ُتفسير الشعراكم ) ْ-
 (.ُّٔ/ْفي ظبلؿ القرآف)صانظر:  ُ-



  ِّٓ 
 

 تحقيق المقاصد واألىداف:ثالثًا: 
ليبمغو قرار الممؾ بإخراجو مف السجف  --إلى يكسؼ -الساقي–لما عاد رسكؿ الممؾ  (ُ

كاف يتكقع مف يكسؼ أف يطير فرحان بيذا األمر الممكي كيبادر بالخركج مف "كحضكره بيف يديو، 
 .ُ"يرفض الخركج --السجف لمقاء الممؾ، لكنو كبعد أف أبمغو باألمر فكجئ بو 

ف مكقفو الرائع ىذا ليدلنا عمى أننا نقؼ أما شخصية فذَّة عجيبة، آية في اليدكء كالرزانة ك            ا 
قد قدـ سؤاؿ النسكة ليظير براءة  --كالصبر كقكة االحتماؿ، قاؿ الزمخشرم "إذا فيك 

ساحتو عما قرؼ بو كسجف فيو، لئبل يتسمؽ الحاسدكف إلى تقبيح أمره عند الممؾ كيجعمكه سممان 
مّْد في السجف سبع سنيف إال ألمر عظيـ كجـر كبير حيؽ إلى ح ط منزلتو لديو، كلئبل يقكلكا: ما خه

 .ِأف يسجف كيعذب كييستكؼَّ شرُّه"
-كقد كردت السنة المطيرة بمدحو عمى ذلؾ، كالتنبيو عمى فضمو كشرفو كعمك قدره كصبره       
-  قاؿ رسكؿ اهلل-- : َّا َلِبَث ُيوُسُف ُثمَّ َأتَاِني الدَّاِعي أَلََجْبُتُو()َلْو َلِبْثُت ِفي السٍّْجِن م. 

 الحكمة من توجيو االستفسار عن قضيتو إلى الممك نفسو: (ِ
السؤاؿ عف قضيتو إلى الممؾ نفسو تصعيد مقصكد، ليتكلى الممؾ  --إف في تكجييو      

القضية بنفسو، كليصدر الحكـ بالبراءة عمى يديو، فبل يستطيع أحد بعد ذلؾ ميما كاف مركزه في 
الدكلة، أف يخالؼ قرار الممؾ كحكمو، عمى عكس ما لك تكلى القضية أحد رجاالت الدكلة أك 

ثارة الشككؾ حكلو إلضعاؼ مكانة قضاتيا ممف ىـ تحت الممؾ، إذان  ألمكف نقض الحكـ، كا 
أف يرأس الممؾ مجمس التحقيؽ  --كليذا فقد أراد "يكسؼ عند الممؾ بعد ذلؾ لك أرادكا، 

بنفسو، حتى يصدر الحكـ دكف تأثر بأية شخصية، كيككف نيائيان، ال يجكز التعقيب عميو لصدكره 
ذا الحكـ سيككف حصانة لو ضد كيد النسكة، فبل مف أعمى سمطو قضائية في الببلد، ثـ إفَّ ى

قد جعؿ عمـ اهلل سبحانو  --فيك ، ُ"يستطعف الكيد لو أبدان بعد مثكليفَّ أماـ مجمس الممؾ
، كىذه الجزئية األخيرة في اآلية ِ"الكيد منيف مغنيان عف التصريح"كتعالى بما كقع عميو مف 

 .النسكة كراء الزج بيكسؼ في السجفالكريمة، يتبيف منيا حينما تصؿ عمى أذف الممؾ، أف كيد 

                                                 

 (.َُُْ/ ِمكسكعة تفسير سكرة يكسؼ ) ُ-
 .(ِّٗ/ّ)الكشاؼ  ِ-
 (.ِّ/ٗ(، )ِِٗٗصحيح البخارم، كتاب، باب رؤيا أىؿ السجكف كالفساد كالشرؾ )ح ّ-

 .(َُُٕ/ِ)، مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ (ِّٗ-ِّْ)انظر: يكسؼ بف يعقكب  -ُ
 .(ُِٔص)فتح البياف  -ِ



  ِّٔ 
 

مع النسكة  --قد ذىب أكثر المفسريف إلى أف الذم تكلى إعادة التحقيؽ في قضية يكسؼ ل (ّ
 ىك الممؾ نفسو كىذه بعض أقكاليـ:

لى  امرأة العزيز، كأما العزيز فقد مات، قاؿ اإلماـ الطبرم: "فدعا  أرسؿ الممؾ إلى النسكة كا 
الممؾ النسكة البلتي قطعف أيدييف كامرأة العزيز، فقاؿ ليـ: ما خطبكف إذ راكدتف يكسؼ عف 

مع النسكة، كذلؾ  --الممؾ ىك الذم تكلى بنفسو إعادة التحقيؽ في قضية يكسؼك ، ُنفسو"
 بداللة اآلتي:

 -الساقي–قاؿ لرسكؿ الممؾ  --مى أف القائؿ ىك الممؾ، فيكسؼ داللة ظاىر النص ع - أ
 أماـ الناس، ألنو كاف صاحبو في السجف. --بالتحقيؽ بنفسو لظمت الشبية قائمة بيكسؼ

لـ يكف الساقي مؤىبلن لمتحقيؽ في القضية، فيك مجرد خادـ كرئيس سقاة كال خبرة لو بذلؾ،  - ب
 بذلؾ. كبعيد جدان كغير معقكؿ أف يكمفو الممؾ

كالساقي ال يجكز أف يجرؤ أف يذىب إلى قصكر األمراء كالكزراء مف كبار رجاالت الدكلة  - ت
ليجمع زكجاتيـ كيستجكبيفَّ عف القضية، كما كاف الممؾ ليأمره بذلؾ فيككف سببان في اعتراض 

 كبار رجاؿ الدكلة عمى ىذا اإلجراء.
ألمكف الطعف في الحكـ في قضية لك قاـ بالتحقيؽ غير الممؾ عمى أم مستكل مف القضاء،  - ث

ثارة الشككؾ حكلو.  يكسؼ ببراءتو كا 
كمقدران لو كؿ التقدير، كلذا حرص عمى أف يقكـ ىك نفسو  -- كاف الممؾ ميتمان بأمر يكسؼ - ج

 بإعادة التحقيؽ في قضيتو.
صريحان في سؤالو الممؾ نفسو أف يفتش عف النسكة البلتي قطعف أيدييف  --كاف يكسؼ  - ح

ليتحقؽ بنفسو مف براءتو كنزاىتو،، كحتى ال يككف ألحد بعد أف يحكـ الممؾ في القضية أف 
 بأم سكء. --يشكؾ في الحكـ أك يذكر يكسؼ 

االصطياد في الماؿ كبذلؾ تثبت براءتو القاطعة أماـ الناس جميعان كتقطع ألسنة الذيف يحاكلكف  - خ
ىك صاحب الحؽ عمى ىؤالء الذيف تعدكا عميو دكف مبرر --العكر، كليتضح ليـ أنو 

 .ُ"-–اقتضى سجنو، بؿ كلـ يمتفتكا إلى اآليات كالبراىيف القاطعة ببراءتو
 امرأة العزيز تعترف بالحقيقة كاممة: (ْ

مف كؿ سكء، لـ يبؽ ما عند امرأة  --كلما تـ قكؿ النسكة، كشيدف بالبراءة ليكسؼ       

                                                 
 .(ُّٕ/ُٔ)تفسير الطبرم  ُ
 .(َُِٕ-َُِٔ/ِ)مكسكعة تفسير سكرة يكسؼ  -ُ



  ِّٕ 
 

العزيز، فكأنو قيؿ: فما قالت التي ىي أصؿ ىذا األمر؟ فقيؿ: "قالت امرأة العزيز" ككانت حاضرة 
المجمس الممكي، فصرحت بالحقيقة كاممة، لقد كاف ىذا ىك مدلكؿ شيادتيا كاعترافيا أماـ القضاء 

 لصريح منيا؟:الممكي العالي، فما ىك الدافع كراء ىذا االعتراؼ ا
-مف العمماء مف عمؿ اعترافيا بخكفيا مف شيادة النسكة ضدىا بعد أف أقررف ببراءة يكسؼ " -

- .كخافت أف يشيدف عمييا إف أنكرت فأقرت 
كمنيـ مف عمؿ اعترافيا بأنيا كانت كاقعة تحت تأثير تأنيب الضمير، فقد كانت السبب في كؿ  -

يذاء كاتياـ بما لـ   يفعؿ.ما أصابو مف سجف كا 
راعى جانبيا حيث قاؿ: "ما باؿ  --كمنيـ مف عمؿ اعترافيا بأنيا لما عممت أف يكسؼ  -

 النسكة" كلـ يذكرىا باسميا، مع أف الفتف كميا إنما نشأت مف جيتيا كافأتو عمى ذلؾ باعترافيا.
 --كمنيـ مف عمؿ اعترافيا بأف مف كرائو دافع اإليماف باهلل كالتصديؽ برسالة يكسؼ  -

 .ُ"كنبكتو
 ؟--ىل تزوجت )زليخا( بيوسف  (ٓ

ككذلؾ فإف أكثر مؤرخي  --إف أكثر كتب التفسير قد ذكرت أف زليخا تزكجت بيكسؼ 
كالحكـ بصحتو  --العرب يذىبكف إلى ذلؾ، كالحؽ أف أمر البت في زكاج زليخا مف يكسؼ 

األندلسي: "كركم في نحك ىذا لـ يرد في أم مصدر يعكؿ عميو، يقكؿ اإلماـ المحقؽ ابف عطية 
 .ِمف القصص ما ال يكقؼ عمى صحتو"

ف  --لقد أكـر اهلل )زليخا( بما ىك أعظـ مف الزكاج بيكسؼ       أكرميا باإليماف العظيـ، كا 
كدعكتو، ىي قمة العطاء  -- ىداية اهلل تعالى المرأة العزيز، كشرح صدرىا لئليماف بيكسؼ

ف مجرد زكاجيا مف يكسؼ الذم يتعمؽ بو اإلليي، كىي النعمة فكؽ كؿ ن عمة ككفى بيا نعمة، كا 
 البعض، كيكد لك كاف صحيحان، ال يساكم شيئان بجانب اإليماف.

 المكر ال ينفك عن المرأة: (ٔ
إف جكاب النسكة ليس ىك الجكاب المتكقع عمى سؤاؿ الممؾ، بؿ قمف مف مكرىف في        

 .-–جكابيف إذا سألف عما عممف مف السكء، فحدف عنو، كأجبف بنفي السكء عف يكسؼ 
كىذا مف مكرىف كحسف تدبيرىف حيث "ظيرت براءة أنفسيف جممة، كأكقعف امرأة العزيز في 

                                                 
 .(َُْٔ/ِ)يكسؼ  مكسكعة تفسير سكرة  -ُ
 .(ِٔٓ/ّ)المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  -ِ



  ِّٖ 
 

 .ُ"-–ا؛ فما عمييا إال اإلقرار بتبرئة يكسؼ ضركرة االعتراؼ؛ فاألدلة تحاصرى
كأخيرا يقكؿ ابف القيـ: "فتأمؿ ما أعجب ىذه المرأة! أقرت بالحؽ، كاعتذرت عف محبكبيا، ثـ 
اعتذرت عف نفسيا، ثـ ذكرت السبب الحامؿ ليا عمى ما فعمت، ثـ ختمت ذلؾ بالطمع في مغفرة 

ال؛ فيك  .ِعرضة لمشر" اهلل كرحمتو، كأنو إف لـ يرحـ عبده، كا 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(ّٖٓ/ِ)إتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة يكسؼ  -ُ

 .(ُِّص)ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف ِ- 



  ِّٗ 
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  َِْ 
 

 الخاتمة
ذ بمغ البحث نيايتو لييا ، فإنو مف المناسب أف أذكر أىـ النتائج كالتكصيات التي كصؿ إكا 

 :الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة
 :ج: النتائأوالً 

عمى تقكية االرتباط بيف أجزاء القرآف، كيظير كجيان إف عمـ مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ يعمؿ  (ُ
 مف كجكه إعجازه، كيبيف أسرار ترتيب سكره كآياتو، كيبيف معانيو كأىدافو.

التعريؼ بعمـ مقاصد كأىداؼ الحزب الرابع كالعشريف مف القرآف الكريـ، مبينان أىمية ىذا العمـ،  (ِ
 فسير.كأىـ الكتب التي تناكلت ىذا العمـ مف خبلؿ كتب الت

ىكد كيكسؼ ليما فضؿ عظيـ، مف خبلؿ بياف أىمية ىاتيف السكرتيف كفضميما، كما  تيسكر  (ّ
 اشتممت عمييما مف أحكاـ شرعية كآداب.

 العقائدم اإلصبلح :منيا الميمة القضايا كثير مف اشتممت سكرتي ىكد كيكسؼ عمى (ْ
في  --يكسؼ ، كأف الرؤل التي رآىا --ثبات صدؽ نبكة محمد إ ، ككذلؾاالجتماعيك 

 ة، كأنيا سكؼ تتحقؽ.المناـ ىي حقيق
حكؿ نمكذج رائع مف نماذج اإلعجاز في القصص القرآني  --يدكر محكر سكرة يكسؼ  (ٓ

 أف ىذا القرآف مف عند اهلل تعالى. عمى كالذم يدلؿ كيؤكد
كتيكيف أمر  --التسرية عف قمب الرسكؿ  --مف أىـ مقاصد كأىداؼ سكرة يكسؼ  (ٔ

 كتكصيؿ رسالة إلى المشركيف المعانديف تحمؿ في طياتيا التذكير كالنذير. بو،المكذبيف 
حاجة األمة اإلسبلمية الممحة إلى اإلصبلح الحقيقي كالتغيير الجذرم في ىذه المجتمعات التي  (ٕ

 تشكك مف الظمـ كالفساد.
 كجكب الصبر عمى الدعكة، كما يجد الداعي مف صعكبات في طريؽ دعكتو. (ٖ
متحف عباده في دينيـ كثباتيـ عمى الحؽ كقد يمتحف عباده أيضان في شكرىـ أف اهلل تعالى ي (ٗ

 لنعمو كاعترافيـ بآالئو.
 إف أشد الناس ابتبلء ىـ األنبياء، لذلؾ امتحنكا بمحف مف أشد المحف كاإلبتبلءات. (َُ
إف منيج القرآف الكريـ في التصدم لمطغياف ىك منيج كامؿ كشامؿ كرادع ينتصر ألىؿ الحؽ  (ُُ

 الباطؿ كلك بعد حيف.كيسقط 



  ُِْ 
 

 ثانيًا : التوصيات :
يكصي الباحث طمبة العمـ بمزيد مف االىتماـ بالمكاضيع التي تتعمؽ بالقرآف الكريـ، فيك       

نبع فياض ال يبخؿ عمى مف كرده، كالغكص في أعماؽ اآليات الستنباط مفاىيـ قرآنية، تساىـ 
 في حؿ مشكبلت الكاقع المعاصر كفؽ النظرة القرآنية.

إلتماـ ىذه الدراسة أف تتقبميا مني، كأف تنفعني بيا، كأف كفي الختاـ أسألؾ ربي كما كفقتني     
 تجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيؾ الكريـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ِِْ 
 

 
 
 
 العامة الفيارس

 
 .القرآنية اآليات فيرس •
 .النبوية األحاديث فيرس •
 .األعبلم فيرس •
 .والمراجع المصادر فيرس •
 .الموضوعات فيرس •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ِّْ 
 

 :اآليات القرآنيةفيرس  :أوالً 
 م   طرف اآليـــــــــــــــــــة رقميا رقم الصفحة

  سورة البقرة
   

ـٍ مىرىضه  ََُ ُِٖ   .ُ ًفي قيميكًبًي

ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا َّْ ُِْ   .ِ كا 

نيكفى  َّٖ ٕٗ ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ٍف تىًبعى ىيدىامى فىبل خى   .ّ فىمى

ٍبًر كىالصَّبلىةً  ْٓ ُٓ   .ْ كىاٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ

ارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسكىةن  َْٕ ُِٖ اٍلًحجى   .ٓ فىًييى كى

قيكليكا اٍنظيٍرنىا َُْ ُُْ   .ٔ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىقيكليكا رىاًعنىا كى

ٍبًر كىالصَّبلةً  ُّٓ َُِ   .ٕ يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍستىًعينيكا ًبالصَّ

نىٍقصو  ُٓٓ َُِ كًع كى ٍكًؼ كىاٍلجي ـٍ ًبشىٍي ءو ًمفى اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى   .ٖ كى

  .ٗ الًَّذيفى ًإذا أىصابىٍتييـٍ ميًصيبىةه قاليكا ُٔٓ َُِ

ـٍ كىرىٍحمىةه  ُٕٓ َُِ بًّْي مىكاته ًمٍف رى ـٍ صى مىٍيًي   .َُ أيكلًئؾى عى

  .ُُ اتَّبىعيكا ًإٍذ تىبىرَّأى الًَّذيفى اتًُّبعيكا ًمفى الًَّذيفى  ُٔٔ ٕٕ

قاؿى الًَّذيفى اتَّبىعيكا لىٍك أىفَّ لىنا كىرَّةن فىنىتىبىرَّأى  ُٕٔ ٕٕ   .ُِ كى

الن طىيّْبنا ُٖٔ ْْ، ّْ بلى   .ُّ يىا أىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض حى

ا أىٍنزىؿى المَّوي  َُٕ ٕٔ ذىا ًقيؿى لىييـي اتًَّبعيكا مى   .ُْ كىاً 

ٍقنىاكيـٍ  يىا أيُّيىا ُِٕ ْٔ، ْٓ   زى   .ُٓ الًَّذيفى آمىنيكا كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى

اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأساًء كالضَّرَّاء كىًحيفى اٍلبىٍأسً  ُٕٕ َُِ   .ُٔ كىالصَّ

ـٍ تيٍفًمحيكفى  ُٖٗ ُٕ   .ُٕ كىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكاًبيا كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي

كا المَّوى  ُٗٗ ٖٓ   .ُٖ ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه كىاٍستىٍغًفري

ا اٍختىمىفيكا ُِّ ُُّ نيكا ًلمى   .ُٗ فىيىدىل المَّوي الًَّذيفى آمى

ا ًإٍثـه كىًبيره  ُِٗ ْٓ ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى   .َِ يىٍسأىليكنىؾى عىًف اٍلخى

ـي الظَّاًلميكف ِْٓ ٖٔ كفى ىي   .ُِ كىاٍلكىاًفري

  .ِِ سيٍنبيمىةو سىٍبعى سىناًبؿى ًفي كيؿّْ  ُِٔ ُِِ

ما ًلمظَّاًلًميفى ًمٍف أىٍنصارو  َِٕ ُُِ، ٕٖ     .ِّ كى

ا بىًقيى  ِٖٕ ٓٓ كا مى ذىري   .ِْ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى



  ِْْ 
 

ٍربو مّْفى الٌمًو كىرىسيكًلوً  ِٕٗ ٓٓ ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى   .ِٓ فىًإف لَّ

  ل عمرانآسورة 

  .ِٔ كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًنيقيٍؿ ًإٍف  َُّ ٕٕ

  .ِٕ ذًلؾى ًمٍف أىٍنباًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى  َْْ ْٖ

  .ِٖ كاهلل ال يحب الظالميف َٕٓ ٖٔ

اءىؾى ًمفى اٍلًعٍمـً  َٗٓ ِٗ اجَّؾى ًفيًو ًمٍف بىٍعًد مىا جى   .ِٗ مىٍف حى

ٍبًؿ اهللً  َُّ ُِٖ   .َّ كىاٍعتىًصميكا ًبحى

ٍيرً  َُْ ُْ ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي   .ُّ كى

  .ِّ كىال تىكيكنيكا كىالًَّذيفى تىفىرَّقيكا كىاٍختىمىفيكا َُٓ ُِٗ

ف َُِ ُُٗ   .ّّ إف تمسسكـ حسنة تسؤىـ كا 

ـٍ  ُِٓ ُُِ يىٍأتيككي تىتَّقيكا كى كا كى   .ّْ بىمى ًإٍف تىٍصًبري

  .ّٓ أنفسيـكالذيف إذا فعمكا فاحشة أك ظممكا  ُّٓ ُُٕ

تىنىازىٍعتيـٍ ًفي اأٍلىٍمر ُِٓ َُّ تَّى ًإذىا فىًشٍمتيـٍ كى   .ّٔ حى

لىٍك كيٍنتى فىٌظان  ُٗٓ َٕ   .ّٕ فىًبمىا رىٍحمىةو ًمٍف المًَّو ًلٍنتى لىييـٍ كى

ٍف باءى  ُِٔ ٕٕ ًف اتَّبىعى ًرٍضكافى المًَّو كىمى   .ّٖ أىفىمى

  .ّٗ الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى  ُّٕ ٕٔ

فىٍضؿو  ُْٕ ٕٔ   .َْ فىاٍنقىمىبيكا ًبًنٍعمىةو ًمفى المًَّو كى

كّْؼي أىٍكًليىاءىهي  ُٕٓ ٕٔ ـي الشٍَّيطىافي ييخى ا ذىًلكي   .ُْ ًإنَّمى

  .ِْ فىًإٍف كىذَّبيكؾى فىقىٍد كيذّْبى ريسيؿه  ُْٖ ُِْ

  سورة النساء

مىٍف ييًطًع المَّوى كىالرَّسيكؿى فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى  َٗٔ ِِٓ ـى المَّوكى   .ّْ أىٍنعى

  .ْْ الًَّذيفى آمىنيكا ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المَّوً  َٕٔ ُٖٖ،ُٕٖ  

ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  َٕٖ ٖٗ   .ْٓ المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى لىيىٍجمىعىنَّكي

ـى كىٍجيىوي ًلمَّوً  ُِٓ ٕٕ   .ْٔ كمىٍف أىٍحسىفي ًدينان ًممٍَّف أىٍسمى

ـٍ بيٍرىىافه  ُٕٓ ج آءىكي   .ْٕ يىا أىيُّيىا النَّاسي قىٍد جى

ميكٍا ًبوً  ُٕٔ ج   .ْٖ أىمَّا الًَّذيفى آمىنيكٍا ًبالمًَّو كىاٍعتىصى

  سورة المائدة



  ِْٓ 
 

ـٍ قيٍؿ أيًحؿَّ  ََْ ّْ اذىا أيًحؿَّ لىيي   .ْٗ يىٍسأىليكنىؾى مى

ؽّْ ًإٍذ  َِٕ ُٓٓ ـى ًباٍلحى ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى مىٍيًي با قيٍربانان كىاٍتؿي عى   .َٓ قىرَّ

  .ُٓ كىأيمُّوي ًصدّْيقىةه  َٕٓ ِِٓ

كٍا ًمف بىًنى ًإٍسرىًءيؿى  َٖٕ ُِٓ   .ِٓ ليًعفى الًَّذيفى كىفىري

  .ّٓ كىانيكٍا الى يىنتىيىٍكفى عىف مُّنكىرو فىعىميكهي لىًبٍئسى  َٕٗ ُِٓ

  سورة االنعام

كا َُُ ُِْ كا ًفي اأٍلىٍرًض ثيَـّ اٍنظيري   .ْٓ قيٍؿ ًسيري

  .ٓٓ إنَّوي ال ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى  َُِ ٖٕ

ـي  َٕٓ ُّْ ٍك ا تىٍستىٍعًجميكفى ًبًو ًإًف اٍلحي ا ًعٍنًدم مى   .ٔٓ مى

ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىوي  ُِْ ُْٖ   .ٕٓ كالمَّوي أىٍعمىـي حى

  .ٖٓ إف اهلل ال ييدم القـك الظالميف ُْْ ٕٖ

  .ٗٓ كىأىفَّ ىذا ًصراًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيكهي  ُّٓ ٕٗ، ٕٕ   

  سورة األعراف

  .َٔ قىاؿى مىا مىنىعىؾى أىالَّ تىٍسجيدى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى  َُِ ُّٓ

ا لىًمفى النَّاًصًحيفى  َُِ َُٔ ا ًإنّْي لىكيمى قىاسىمىييمى   .ُٔ كى

  .ِٔ فاقصص القصص لعميـ يتفكركف ُٕٔ ْٖ

  سورة االنفال

كنيكا َِٕ َْ   .ّٔ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىخي

مىا  َّّ ٖٓ كفى كى ـٍ يىٍستىٍغًفري ـٍ كىىي   .ْٔ كىافى المَّوي ميعىذّْبىيي

اًبًريفى  َْٔ َُِ كا ًإفَّ المَّوى مىعى الصَّ   .ٓٔ كىاٍصًبري

لىتىنىازىٍعتيـٍ ًفي اأٍلىٍمرً  َّْ َُّ ـٍ كىًثيرنا لىفىًشٍمتيـٍ كى لىٍك أىرىاكىيي   .ٔٔ كى

  .ٕٔ كىأىًطيعيكا المَّوى كىرىسيكلىوي كىالى تىنىازىعيكا َْٔ َُّ

  التوبةسورة 

ـٍ  َُُ ِٓ   .ٖٔ فىًإٍف تىابيكا كىأىقىاميكا الصَّبلةى كىآتىكيا الزَّكىاةى فىًإٍخكىانيكي

ـٍ أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المَّوً  َُّ َُْ ـٍ كىريٍىبىانىيي ذيكا أىٍحبىارىىي   .ٗٔ اتَّخى

ىعىدُّكا لىوي عيدَّةن  َْٓ ُْٓ كجى ألى   .َٕ كىلىٍك أىرىاديكا اٍلخيري

ـٍ  ُُُ ُٗ ـٍ كىأىٍمكىالىيي   .ُٕ ًإفَّ المَّوى اٍشتىرىل ًمٍف اٍلميٍؤًمًنيفى أىنفيسىيي
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  سورة يونس

  .ِٕ كلقد أىمكنا القركف مف قبمكـ لما ظممكا َُّ ٕٖ

  .ّٕ يأىيُّيىا النَّاسي قىٍد جاءتكـ مٍَّكًعظىةه  ٕٓ ج

ًتًو فىًبذىًلؾى  ٖٓ ج ًبرىٍحمى   .ْٕ قيٍؿ ًبفىٍضًؿ المًَّو كى

بّْكيـٍ قيٍؿ  َُٖ ِٔ ؽُّ ًمف رَّ ـي اٍلحى اءكي   .ٕٓ يىاأىيُّيىا النَّاسي قىٍد جى

ى ًإلىٍيؾى  َُٗ ِٔ ا ييكحى   .ٕٔ كىاتًَّبٍع مى

  سورة ىود

ًبيرو  ََُ ِٖ، ِٔ    ًكيـو خى مىٍت ًمف لَّديٍف حى   .ٕٕ ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَـّ فيصّْ

ـٍ ثيَـّ تيكبيكٍا  ََّ ِٔ بَّكي كٍا رى   .ٖٕ ًإلىٍيوً كىأىًف اٍستىٍغًفري

ـٍ نىًذيره ميًبيفه  َِٓ ّٓ ا ًإلىى قىٍكًمًو ًإنّْي لىكي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى   .ٕٗ كى

ـٍ عىذىابى  َِٔ ّٓ مىٍيكي اؼي عى   .َٖ أىٍف الى تىٍعبيديكا ًإالَّ المَّوى ًإنّْي أىخى

  .ُٖ ًتٍمؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحييىا ًإلىٍيؾى مىا كيٍنتى تىٍعمىمييىا َْٗ ُّّ

ـٍ ىيكدنا قىاؿى يىا قىٍكـً  ََٓ ّٓ اىي لىى عىادو أىخى   .ِٖ كىاً 

  .ّٖ أىالى بيٍعدنا ًلعىادو قىٍكـً ىيكدو  ََٔ ُْ

ا قىاؿى يىا قىٍكـً  َُٔ ّٓ اًلحن ـٍ صى اىي لىى ثىميكدى أىخى   .ْٖ كىاً 

ـٍ شيعىٍيبنا قىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا المَّوى  ْٖ ّّ اىي ٍديىفى أىخى لىى مى   .ٖٓ كىاً 

يىا  ٖٓ ّٔ سيكا  كى   .ٖٔ قىٍكـً أىٍكفيكا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسًط كىالى تىٍبخى

ا أىنىا   ٖٔ ِْ مى ٍؤًمًنيفى كى ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ مي ٍيره لىكي   .ٕٖ بىًقيَّتي المًَّو خى

ا يىٍعبيدي    ٕٖ ْٖ تيؾى تىٍأميريؾى أىٍف نىٍتريؾى مى بلى   .ٖٖ قىاليكا يىا شيعىٍيبي أىصى

بّْي  ٖٖ ْٖ مىى بىيّْنىةو ًمٍف رى   .ٖٗ قىاؿى يىا قىٍكـً أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف كيٍنتي عى

ـٍ ًمٍثؿي مىا  ٖٗ ٗٔ، ّٓ ـٍ ًشقىاًقي أىٍف ييًصيبىكي نَّكي يىا قىٍكـً الى يىٍجًرمى   .َٗ كى

ديكده  َٗ ٕٓ بّْي رىًحيـه كى ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو ًإفَّ رى بَّكي كا رى   .ُٗ كىاٍستىٍغًفري

نَّا لىنىرىاؾى  ُٗ ِٔ، َٔ ا نىٍفقىوي كىًثيرنا ًممَّا تىقيكؿي كىاً    .ِٗ قىاليكا يىا شيعىٍيبي مى

ٍذتيميكهي  ِٗ ْٔ ـٍ ًمفى المًَّو كىاتَّخى مىٍيكي   .ّٗ قىاؿى يىا قىٍكـً أىرىٍىًطي أىعىزُّ عى

ـٍ ًإنّْي عىاًمؿه  ّٗ ٖٔ مىى مىكىانىًتكي يىا قىٍكـً اٍعمىميكا عى   .ْٗ كى

اءى  ْٗ َٕ لىمَّا جى ٍينىا شيعىٍيبنا كىالًَّذيفى آمىنيكا مىعىوي كى نىا نىجَّ   .ٔٗ أىٍمري

ا بىًعدىتٍ  ٓٗ َٕ ـٍ يىٍغنىٍكا ًفييىا أىالى بيٍعدنا ًلمىٍديىفى كىمى   .ٕٗ كىأىٍف لى
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سيٍمطىافو ميًبيفو  ٔٗ ّٕ ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى   .ٖٗ كى

مىمىًئًو فىاتَّبىعيكا  ٕٗ ٕٓ ا أىٍمري ًإلىى ًفٍرعىٍكفى كى مى   .ٗٗ أىٍمرى ًفٍرعىٍكفى كى

ًبٍئسى اٍلًكٍردي  ٖٗ ٕٓ ـي النَّارى كى ًة فىأىٍكرىدىىي ـي قىٍكمىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى   .ََُ يىٍقدي

ًة  ٗٗ ٕٗ يىٍكـى اٍلًقيىامى   .َُُ كأيٍتًبعيكا ًفي ىىًذًه لىٍعنىةن كى

مىٍيؾى  ََُ ّٖ، ْٓ وي عى   .َُِ ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلقيرىل نىقيصُّ

لىًكٍف ظىمىميكا أىٍنفيسىييـٍ  َُُ ٖٓ، ْٓ ـٍ كى مىا ظىمىٍمنىاىي   .َُّ كى

ذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه  َُِ ُِْ، ٖٓ،ْٓ بّْؾى ًإذىا أىخى كىذىًلؾى أىٍخذي رى   .َُْ كى

اؼى عىذىابى اآٍلًخرىًة  َُّ ٖٖ يىةن ًلمىٍف خى   .َُٓ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

ؿو  َُْ ٖٖ ريهي ًإالَّ أًلىجى ا نيؤىخّْ مى   .َُٔ مىٍعديكدو كى

  .َُٕ يىٍكـى يىٍأًت الى تىكىمَّـي نىٍفسه ًإالَّ ًبًإٍذًنًو  َُٓ ْٗ

  .َُٖ فىأىمَّا الًَّذيفى شىقيكا فىًفي النَّاًر لىييـٍ ًفييىا َُٔ ْٗ

ا دىامىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي  َُٕ ْٗ اًلًديفى ًفييىا مى   .َُٗ خى

اًلًديفى ًفييىا  َُٖ ْٗ نًَّة خى   .َُُ كىأىمَّا الًَّذيفى سيًعديكا فىًفي اٍلجى

ا يىٍعبيديكفى ًإالَّ  َُٗ َُّ ًء مى   .ُُُ فىبلى تىؾي ًفي ًمٍريىةو ًممَّا يىٍعبيدي ىىؤيالى

لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى فىاٍختيًمؼى ًفيًو  َُُ َُّ   .ُُِ كى

ـٍ ًإنَّوي  ُُُ َُٔ الىيي بُّؾى أىٍعمى فّْيىنَّييـٍ رى فَّ كيبلِّ لىمَّا لىييكى   .ُُّ كىاً 

ٍف تىابى مىعىؾى كىالى تىٍطغىٍكا ُُِ َُُ، َُٗ مى ا أيًمٍرتى كى ـٍ كىمى   .ُُْ فىاٍستىًق

ـي النَّاري  ُُّ ُُِ   .ُُٓ كىالى تىٍركىنيكا ًإلىى الًَّذيفى ظىمىميكا فىتىمىسَّكي

فىًي النَّيىاًر كىزيلىفنا ًمفى المٍَّيًؿ  ُُْ ُُٔ ةى طىرى   .ُُٔ كىأىًقـً الصَّبلى

  .ُُٕ كىاٍصًبٍر فىًإفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى  ُُٓ ُُٗ

ـٍ أيكليك بىًقيَّةو  ُُٔ ُِِ كًف ًمٍف قىٍبًمكي   .ُُٖ فىمىٍكالى كىافى ًمفى اٍلقيري

بُّؾى ًلييٍيًمؾى  ُُٕ ُِِ مىا كىافى رى   .ُُٗ اٍلقيرىل ًبظيٍمـو كى

عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن  ُُٖ ُِٖ، ُِٕ بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى   .َُِ كى

بّْؾى  ُُٗ ُِٖ، ُِٕ تىمٍَّت كىًممىةي رى مىقىييـٍ كى ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى ـى رى   .ُُِ ًإالَّ مىٍف رىًح

ُٖ،ِٖ،ُِّ ،
ُّّ 

مىٍيؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الرُّسيًؿ  َُِ كيبلِّ نىقيصُّ عى ا نيثىبّْتي ًبوً كى   .ُِِ مى

ـٍ  ُُِ ُِّ مىى مىكىانىًتكي قيٍؿ ًلمًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى اٍعمىميكا عى   .ُِّ كى
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كفى  ُِِ ُِّ كا ًإنَّا ميٍنتىًظري   .ُِْ كىاٍنتىًظري

عي اأٍلىٍمري  ُِّ ُّٓ، ِٖ لىٍيًو ييٍرجى ًلمًَّو غىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاً    .ُِٓ كى

  سورة يوســف

ًبيفً الر  ُ ُُْ، َّ   .ُِٔ ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلمي

ـٍ تىٍعًقميكفى  ِ ُُْ، َّ ًبيِّا لىعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى   .ُِٕ ًإنَّا أىٍنزى

ٍينىا ّ ُُْ،َّ، ِٖ،ِٕ ا أىٍكحى ًص ًبمى مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى   .ُِٖ نىٍحفي نىقيصُّ عى

دى عىشىرى  ْ ُْٔ   .ُِٗ ًإٍذ قىاؿى ييكسيؼي أًلىًبيًو يىا أىبىًت ًإنّْي رىأىٍيتي أىحى

ًتؾى  ٓ ُْٔ مىى ًإٍخكى ٍؤيىاؾى عى   .َُّ قىاؿى يىا بينىيَّ الى تىٍقصيٍص ري

ييعىمّْميؾى ًمٍف تىٍأًكيؿً   ٔ ُْٖ بُّؾى كى كىذىًلؾى يىٍجتىًبيؾى رى   .ُُّ كى

ًتًو آيىاته ًلمسَّاًئًميفى   ٕ ُُٓ ٍخكى   .ُِّ لىقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاً 

نىٍحفي  ٖ ُّٓ، ُُٓ كهي أىحىبُّ ًإلىى أىًبينىا ًمنَّا كى   .ُّّ ًإٍذ قىاليكا لىييكسيؼي كىأىخي

ـٍ  ٗ ُٔٓ، ُّٓ ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي كهي أىٍرضن   .ُّْ اٍقتيميكا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي

ـٍ الى تىٍقتيميكا ييكسيؼى كىأىٍلقيكهي ًفي غىيىابىًت   َُ ُٔٓ   .ُّٓ قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنيي

نَّا لىوي  ُُ ُِٔ، ُٗٓ مىى ييكسيؼى كىاً    .ُّٔ قىاليكا يىا أىبىانىا مىا لىؾى الى تىٍأمىنَّا عى

اًفظيكفى  ُِ ُٗٓ نَّا لىوي لىحى يىٍمعىٍب كىاً    .ُّٕ أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدنا يىٍرتىٍع كى

  .ُّٖ قىاؿى ًإنّْي لىيىٍحزينيًني أىٍف تىٍذىىبيكا ًبًو  ُّ ُٗٓ

نىٍحفي عيٍصبىةه ًإنَّا ًإذنا   ُْ ُٗٓ   .ُّٗ قىاليكا لىًئٍف أىكىمىوي الذٍّْئبي كى

  .َُْ فمىمَّا ذىىىبيكا ًبًو كىأىٍجمىعيكا أىٍف يىٍجعىميكهي  ُٓ ُْٔ

ـٍ ًعشىاءن يىٍبكيكفى   ُٔ ُْٔ اءيكا أىبىاىي   .ُُْ كىجى

ٍكنىا ييكسيؼى ًعٍندى  ُٕ ُْٔ تىرى   .ُِْ قىاليكا يىا أىبىانىا ًإنَّا ذىىىٍبنىا نىٍستىًبؽي كى

ـٍ   ُٖ ُْٔ لىٍت لىكي مىى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو قىاؿى بىٍؿ سىكَّ اءيكا عى   .ُّْ كىجى

ـٍ فىأىٍدلىى دىٍلكىهي قىاؿى  ُٗ ُٗٔ ميكا كىاًردىىي اءىٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسى   .ُْْ كىجى

كىانيكا ًفيًو ًمفى   َِ ُٗٔ ـى مىٍعديكدىةو كى ٍكهي ًبثىمىفو بىٍخسو دىرىاًى شىرى   .ُْٓ كى

ٍثكىاهي  ُِ ُٗٔ قىاؿى الًَّذم اٍشتىرىاهي ًمٍف ًمٍصرى اًلٍمرىأىًتًو أىٍكًرًمي مى   .ُْٔ كى

كىذىًلؾى نىٍجًزم   ِِ ُٗٔ ٍكمنا كىًعٍممنا كى لىمَّا بىمىغى أىشيدَّهي آتىٍينىاهي حي   .ُْٕ كى

مَّقىًت  ِّ ُْٕ دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا عىٍف نىٍفًسًو كىغى   .ُْٖ كىرىاكى

بًّْو  ِْ ُْٕ َـّ ًبيىا لىٍكالى أىٍف رىأىل بيٍرىىافى رى لىقىٍد ىىمٍَّت ًبًو كىىى   .ُْٗ كى
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وي ًمٍف ديبيرو كىأىٍلفىيىا  ِٓ ُُٖ قىدٍَّت قىًميصى   .َُٓ كىاٍستىبىقىا اٍلبىابى كى

شىًيدى شىاًىده ًمٍف  ِٔ ُُٖ دىٍتًني عىٍف نىٍفًسي كى   .ُُٓ قىاؿى ًىيى رىاكى

وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو فىكىذىبىٍت كىىيكى  ِٕ ُُٖ ٍف كىافى قىًميصي   .ُِٓ كىاً 

وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو قىاؿى ًإنَّوي ًمٍف كىٍيًدكيفَّ  ِٖ ُٖٔ   .ُّٓ فىمىمَّا رىأىل قىًميصى

  .ُْٓ ييكسيؼي أىٍعًرٍض عىٍف ىىذىا كىاٍستىٍغًفًرم ًلذىٍنًبًؾ  ِٗ ُٖٔ

ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىًزيًز تيرىاًكدي  َّ ُُٗ قىاؿى ًنٍسكىةه ًفي اٍلمى   .ُٓٓ كى

مىٍت ًإلىٍيًيفَّ كىأىٍعتىدىتٍ  ُّ ُٓٗ ٍكًرًىفَّ أىٍرسى   .ُٔٓ فىمىمَّا سىًمعىٍت ًبمى

ٍدتيوي  ِّ ُٓٗ، ُٖٓ لىقىٍد رىاكى   .ُٕٓ قىالىٍت فىذىًلكيفَّ الًَّذم ليٍمتينًَّني ًفيًو كى

  .ُٖٓ قىاؿى رىبّْ السٍّْجفي أىحىبُّ إلى ًممَّا يىٍدعيكنىًني ًإلىٍيوً  ّّ َُِ، ُْٖ

رىؼى عىٍنوي كىٍيدىىيفَّ ًإفَّ  ّْ َُِ، ُْٖ بُّوي فىصى ابى لىوي رى   .ُٗٓ فىاٍستىجى

نينَّوي  ّٓ َُِ، ُْٖ ـٍ ًمٍف بىٍعًد مىا رىأىكيا اآٍليىاًت لىيىٍسجي   .َُٔ ثيَـّ بىدىا لىيي

ا ًإنّْي ّٔ َِٕ ديىيمى ؿى مىعىوي السٍّْجفى فىتىيىاًف قىاؿى أىحى دىخى   .ُُٔ كى

قىاًنًو ًإالَّ نىبٍَّأتيكيمىا ّٕ َِٕ   .ُِٔ قىاؿى الى يىٍأًتيكيمىا طىعىاـه تيٍرزى

يىٍعقيكبكىاتَّبىٍعتي ًممَّةى آبىاًئي  ّٖ ُِِ اؽى كى ٍسحى ـى كىاً    .ُّٔ ًإٍبرىاًىي

ٍيره  ّٗ ُِِ اًحبىًي السٍّْجًف أىأىٍربىابه ميتىفىرّْقيكفى خى   .ُْٔ يىا صى

ٍيتيميكىىا  َْ ُِِ ا تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًنًو ًإالَّ أىٍسمىاءن سىمَّ   .ُٓٔ مى

ٍمرنا  ُْ ُِٔ بَّوي خى ا فىيىٍسًقي رى ديكيمى اًحبىًي السٍّْجًف أىمَّا أىحى   .ُٔٔ يىا صى

قىاؿى ًلمًَّذم ظىفَّ أىنَّوي نىاجو ًمٍنييمىا اٍذكيٍرًني ًعٍندى  ِْ ُِٔ   .ُٕٔ كى

قىاؿى اٍلمىًمؾي ًإنّْي أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو  ّْ ُِِ   .ُٖٔ كى

ـً  ْْ ُِِ ا نىٍحفي ًبتىٍأًكيًؿ اأٍلىٍحبلى مى ـو كى   .ُٗٔ قىاليكا أىٍضغىاثي أىٍحبلى

ا ًمٍنييمىا كىادَّكىرى بىٍعدى أيمَّةو أىنىا  ْٓ ِِْ قىاؿى الًَّذم نىجى   .َُٕ كى

دّْيؽي أىٍفًتنىا ًفي سىٍبًع بىقىرىاتو  ْٔ ِِْ   .ُُٕ ييكسيؼي أىيُّيىا الصّْ

ٍدتيـٍ  ْٕ ِِٖ   .ُِٕ قىاؿى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى

  .ُّٕ ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى سىٍبعه ًشدىاده يىٍأكيٍمفى مىا  ْٖ ِِٖ

ًفيًو  ْٗ ِِٖ اـه ًفيًو ييغىاثي النَّاسي كى   .ُْٕ ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى

اءىهي الرَّسيكؿي قىاؿى  َٓ ِّْ قىاؿى اٍلمىًمؾي اٍئتيكًني ًبًو فىمىمَّا جى   .ُٕٓ كى

ٍطبيكيفَّ ًإذٍ  ُٓ ِّْ ٍف نىٍفًسوً  قىاؿى مىا خى ٍدتيفَّ ييكسيؼى عى   .ُٕٔ رىاكى
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ٍنوي ًباٍلغىٍيًب  ِٓ ِّْ ـٍ أىخي ـى أىنّْي لى   .ُٕٕ ذىًلؾى ًليىٍعمى

  .ُٖٕ كىذىًلؾى مىكَّنَّا ًلييكسيؼى ًفي اأٍلىٍرًض يىتىبىكَّأي ًمٍنيىا َٔٓ ُّٕ

ـي اليـك َِٗ ُْٓ مىٍيكي   .ُٕٗ الى تىٍثرىيبى عى

مى بىًصيرىةو قيٍؿ ىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيكا ًإلىى  َُٖ ٕٕ   .َُٖ المًَّو عى

ـٍ ًعٍبرىةه أليٍكًلي األلباب ُُُ ُْٓ ًصًي   .ُُٖ لىقىٍد كىافى ًفي قىصى

  سورة الرعد

  .182 أىال ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي  َِٖ ُّٕ

مىٍيوً  ََّ ٖٗ بّْي ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى عى   .183 قيٍؿ ىيكى رى

  سورة الحجر

اًفظيكفى ًإنَّا نىٍحفي  ََٗ ُِْ نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً    .ُْٖ نىزَّ

ًميؿى  َٖٓ ٖٗ ٍفحى اٍلجى ًتيىةه فىاٍصفىًح الصَّ   .ُٖٓ كىأفَّ السَّاعىةى آلى

  سورة النحل

مى مىفٍ  ََِ ُٕ كًح ًمٍف أىٍمًرًه عى   .186 يينىزّْؿي اٍلمىبلًئكىةى ًبالرُّ

لًكف كىانيكٍا  َّّ ٖٔ  مىا ظىمىمىييـي الٌموي كى     ُٕٖ  أىنفيسىييـٍ يىٍظًمميكفى كى

لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿّْ أيمَّةو رىسيكالن أىًف اٍعبيديكا المَّوى  َّٔ ّٓ   .ُٖٖ كى

ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍّْكرى ًلتيبىيّْفى ًلمنَّاسً  َْْ ج   .ُٖٗ كىأىٍنزى

كفى  ََٓ ٓٔ يىٍفعىميكفى مىا ييٍؤمىري ـٍ كى بَّييـٍ ًمٍف فىٍكًقًي افيكفى رى   .َُٗ يىخى

اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه  َٕٗ ٕٗ   .ُُٗ مىٍف عىًمؿى صى

ا ييعىمّْميوي بىشىره  َُّ ُّْ لىقىٍد نىٍعمىـي أىنَّييـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمى   .ُِٗ كى

اًدؿي عىٍف نىٍفًسيىا ُُُ ّٗ   .ُّٗ يىٍكـى تىٍأًتي كيؿُّ نىٍفسو تيجى

  سورة االسراء

ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمفى  َُٕ ُِّ كى كًف ًمٍف بىٍعًد نيكحو كى   .ُْٗ اٍلقيري

لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى ًتٍسعى آيىاتو بىيّْنىاتو  َُُ ْٕ   .ُٓٗ كى

  سورة الكيف

  .ُٔٗ إنا أعتدنا لمظالميف نارا أحاط بيـ سرادقيا َِٗ ٕٖ

ـٍ لىمَّا ظىمىميكا َٗٓ ٓٓ ًتٍمؾى اٍلقيرىل أىٍىمىٍكنىاىي   .ُٕٗ كى

ـٍ يىٍكـى  َُٓ ٖٗ ـي لىيي ٍزننافىبلى نيًقي ًة كى   .ُٖٗ اٍلًقيىامى
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  سورة مريم

ٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري  َّٗ َٗ ـٍ يىٍكـى اٍلحى   .ُٗٗ كىأىٍنًذٍرىي

ـى ًإنَّوي كىافى ًصدّْيقنا نىًبيِّا َُْ ِِٓ   .ََِ كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي

  سورة طو

مىٍيؾى اٍلقيٍرآفى ًلتىٍشقى ََِ ٔٔ ٍلنا عى   .َُِ ما أىٍنزى

ٍف يىٍخشى ًإالَّ  ََّ ٔٔ   .َِِ تىٍذًكرىةن ًلمى

  .َِّ قىاؿى أىٍلًقيىا يىا ميكسىى فىأىٍلقىاىىا ََِ ْٕ

  .َِْ فىقيكالى لىوي قىٍكالن لىيّْننا َّْ ُٔ

ـٍ كىالى تىٍطغىٍكا ًفيوً  َُٖ ْٔ، ْْ ٍقنىاكي زى   .َِٓ كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى

ًف اتَّبىعى ىيدىامى فىبل يىًضؿُّ كىال يىٍشقىى ُِّ ٕٗ   .َِٔ فىمى

مىٍف أىٍعرىضى عىٍف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن  ُِْ ٗٗ   .َِٕ كى

  سورة األنبياء

ـي  َْٕ ِٗ ًة فىبل تيٍظمى عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامى نىضى   .َِٖ كى

ـٍ ًمفى السَّاعىةً  َْٗ ٓٔ ـٍ ًباٍلغىٍيًب كىىي بَّيي   .َِٗ الًَّذيفى يىٍخشىٍكفى رى

قيكهي  َٖٔ ِٔ رّْ ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ فىاًعًميفى قىاليكا حى كا آًليىتىكي ري   .َُِ كىاٍنصي

ـى  َٗٔ ِٔ مىى ًإٍبرىاًىي منا عى سىبلى   .ُُِ قيٍمنىا يىا نىاري كيكًني بىٍردنا كى

  .ُِِ فنادل في الظممات أف ال إلو إال أنت سبحانؾ َٕٖ ُّْ

  .ُِّ فاستجبنا لو كنجيناه مف الغـ َٖٖ ُّْ

  سورة الحج

  .ُِْ ريب مف البعث يا أييا الناس اف كنتـ في ََٓ ٖٗ

ـٍ شىعاًئرى المًَّو فىًإنَّيا ًمٍف تىٍقكىل اٍلقيميكبً  َِّ ُٕ ٍف ييعىظّْ مى   .ُِٓ ذًلؾى كى

ما ًلمظَّاًلًميفى ًمٍف نىًصيرو  َُٕ ُُِ   .ُِٔ كى

ًمفى النَّاسً  َٕٓ ُْٗ، ُْٖ ًئكىًة ريسيبلن كى   .ُِٕ المَّوي يىٍصطىًفي ًمفى اٍلمىبلى

  سورة المؤمنون

اًلحان أىيُّيىا  ُٓ ْٔ، ْٓ   .ُِٖ الرُّسيؿي كيميكا ًمفى الطَّيّْبىاًت كىاٍعمىميكا صى

ؽّْ كىاًرىيكفى  َٕ ٕٖ ـٍ ًلٍمحى   .ُِٗ كىأىٍكثىريىي
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ـٍ لىفىسىدىًت السَّمىاكىاتي  ُٕ ٕٔ ؽُّ أىٍىكىاءىىي لىًك اتَّبىعى اٍلحى   .َِِ كى

  سورة النور

نىاتً  ََْ ُِٗ   .ُِِ كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى

ـٍ شييىدىاءي كىالًَّذيفى  ََٔ ُٖ ـٍ يىكيٍف لىيي لى ييـٍ كى   .ِِِ يىٍرميكفى أىٍزكىاجى

مىٍيوً  ََٕ ُٖ اًمسىةي أىفَّ لىٍعنىةى المًَّو عى   .ِِّ كىاٍلخى

ًميعان أىيُّيىا اٍلميٍؤًمنيكفى  َُّ ُُٕ تيكبيكا ًإلىى المًَّو جى   .ِِْ كى

يىٍخشى المَّوى  َِٓ ٔٔ مىٍف ييًطًع المَّوى كىرىسيكلىوي كى   .ِِٓ كى

  .ِِٔ الًَّذيفى ييًحبُّكفى أىف تىًشيع الفاًحشىةي ًإفَّ  ُٗ ُِٗ

  سورة الفرقان

مىٍيًو القيٍرآفي  َِّ ُّّ كا لىٍكال نيزّْؿى عى   .ِِٕ كقىاؿى الىًذيفى كىفىري

ؽّْ كأىٍحسىفى  َّّ ُّّ ثىؿو إالَّ ًجٍئنىاؾى ًباٍلحى   .ِِٖ كال يىٍأتيكنىؾى ًبمى

  سورة الشعراء

مىا  ََٖ ٗٔ يىةن كى ـٍ ميٍؤًمًنيفى ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى   .ِِٗ كىافى أىٍكثىريىي

ـي  ََٗ ٗٔ بَّؾى لىييكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي فَّ رى   .َِّ كىاً 

اؾى اٍلبىٍحرى  َّٔ ْٕ ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى   .ُِّ فىأىٍكحى

نَّوي لىتىٍنًزيؿي رىبّْ اٍلعىالىًميفى  ُِٗ ُّْ   .ِِّ كىاً 

كحي اأٍلىًميفي  ُّٗ ُّْ   .ِّّ نىزىؿى ًبًو الرُّ

ٍنًذًريفى  ُْٗ ُّْ مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمي   .ِّْ عى

ًبيٍّ ميًبيفو  ُٓٗ ُّْ   .ِّٓ ًبًمسىافو عىرى

  سورة القصص

ٍينىا َْْ ُّّ اًنًب اٍلغىٍرًبيّْ ًإٍذ قىضى مىا كيٍنتى ًبجى   .ِّٔ كى

ـي  َْٓ ُّّ مىٍيًي ؿى عى كنان فىتىطىاكى لىًكنَّا أىٍنشىٍأنىا قيري   .ِّٕ كى

  .ِّٖ إال كأىميا ظالمكفكما كنا ميمكي القرل  َٗٓ ٕٖ

  سورة العنكبوت

كا ًلمًَّذيفى آمىنيكا اتًَّبعيكا سىًبيمىنىا َُِ ٕٔ قىاؿى الًَّذيفى كىفىري   .ِّٗ كى

ـٍ كىأىٍثقىاالن  َُّ ٕٕ لىيىٍحًمميفَّ أىٍثقىالىيي   .َِْ كى

ا أيكًحيى ًإلىٍيؾى ًمفى اٍلًكتىاًب كىأىًقـً الصَّبلةى  َْٓ ُٓ   .ُِْ اٍتؿي مى
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  سورة الروم

كا كىٍيؼى كىافى  َِْ ُِْ كا ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍنظيري   .ِِْ قيٍؿ ًسيري

  سورة لقمان

  .ِّْ يىا بينىيَّ ال تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو إفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه  َُّ ُِّ، ٖٔ

  سورة السجدة

كا َِْ َُِ بىري عىٍمنا ًمٍنييـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنا لىمَّا صى   .ِْْ كىجى

  سورة فصمت

ؽٌ  ُٓ ُِْ كٍا في األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحى اده فىاٍستىٍكبىري   .ِْٓ فىأىمَّا عى

بُّنىا المَّوي ثيَـّ اٍستىقىاميكا َّ َُُ   .ِْٔ ًإفَّ الًَّذيفى قىاليكا رى

ًفي اآٍلًخرىةً  ُّ ُّْ يىاًة الدٍُّنيىا كى ـٍ ًفي اٍلحى   .ِْٕ نىٍحفي أىٍكًليىاؤيكي

  .ِْٖ نيزيالن ًمٍف غىفيكرو رىًحيـو  ِّ ُّْ

ا ّّ ّٓ اًلحن مىٍف أىٍحسىفي قىٍكالن ًممٍَّف دىعىا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى   .ِْٗ كى

سىنىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ّْ ّٓ   .َِٓ كىال تىٍستىًكم اٍلحى

ٍمًفوً  ِْ ُٖٕ   .ُِٓ الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى

  سورة الشورى

تيٍنًذرى يىٍكـى  َٕ َٗ ٍيبى ًفيًو فىًريؽه  كى ٍمًع ال رى   .ِِٓ اٍلجى

  .ِّٓ أىٍف أىًقيميكا الدّْيفى كىال تىتىفىرَّقيكا ًفيوً  ُّ ُِٗ

ا ُّ ُٓٔ ـٍ ًمفى الدّْيًف مىا كىصَّى ًبًو نيكحن   .ِْٓ شىرىعى لىكي

ا أيًمٍرتى كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىيـٍ  ُٓ َُُ   .ِٓٓ فىًمذىًلؾى فىاٍدعي كىاٍستىًقـ كىمى

ما  َّ ُٓٓ ـٍ ًمٍف ميًصيبىةو فىًبماكى   .ِٔٓ أىصابىكي

ٍزـً اأٍليميكرً  ّْ َُِ بىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى لىمىٍف صى   .ِٕٓ كى

  .ِٖٓ أال إف الظالميف في عذاب مقيـ ْٓ ٕٖ

  سورة الزخرف

ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًفي قىٍريىةو  ِّ ٕٔ ا أىٍرسى كىذىًلؾى مى   .ِٗٓ كى

ـٍ  ِْ ٕٔ لىٍك ًجٍئتيكي ـٍ قىاؿى أىكى مىٍيًو آبىاءىكي ٍدتيـٍ عى   .َِٔ ًبأىٍىدىل ًممَّا كىجى

اًقبىةي  ِٓ ٕٔ ـٍ فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى عى   .ُِٔ فىاٍنتىقىٍمنىا ًمٍنيي

ًف نيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىانان  ّٔ ٖٗ ٍف ًذٍكًر الرٍَّحمى مىٍف يىٍعشي عى   .ِِٔ كى
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  سورة الدخان

  .ِّٔ ما خمقنا السماكات كاألرض كما بينيما العبيف ّٖ ٔٗ

  االحقاف سورة

بُّنىا المَّوي ثيَـّ اٍستىقىاميكا فىبلى  ُّ ُُُ   .ِْٔ ًإفَّ الًَّذيفى قىاليكا رى

زىاءن ًبمىا ُْ ُُُ اًلًديفى ًفييىا جى نًَّة خى ابي اٍلجى   .ِٓٔ أيكلىًئؾى أىٍصحى

  سورة محمد

مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا ِْ ح ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآىفى أى   .ِٔٔ أىفىبلى يىتىدىبَّري

  سورة الفتح

ميفَّ  ِٕ ُِٕ ؽّْ لىتىٍدخي ٍؤيىا ًباٍلحى دىؽى المَّوي رىسيكلىوي الرُّ   .ِٕٔ لىقىٍد صى

  سورة الحجرات

ـٍ ًلمتٍَّقكل َّ ُٕ فى المَّوي قيميكبىيي   .ِٖٔ أيكلًئؾى الًَّذيفى اٍمتىحى

ٍر قىٍكـه ًمٍف قىٍكـو  ُُ ُْٗ   .ِٗٔ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىٍسخى

  سورة ق

كًر ذىًلؾى يىٍكـي اٍلكىًعيدً  َِ ُٗ نيًفخى ًفي الصُّ   .َِٕ كى

كجً  ِْ ٖٗ ري ؽّْ ذًلؾى يىٍكـي اٍلخي ةى ًباٍلحى ٍيحى   .ُِٕ يىٍكـى يىٍسمىعيكفى الصَّ

  سورة النجم

ادنا األيكلىى َٓ ُِّ   .ِِٕ كىأىنَّوي أىٍىمىؾى عى

ا أىٍبقىى ُٓ ُِّ ثىميكدى فىمى   .ِّٕ كى

قىٍكـى نيكحو ًمٍف قىٍبؿي ًإنَّييـٍ  ِٓ ُِّ ـى كىأىٍطغىى كى ـٍ أىٍظمى   .ِْٕ كىانيكا ىي

  .ِٕٓ كىالميٍؤتىًفكىةى أىٍىكىل ّٓ ُِّ

  سورة القمر

  .ِٕٔ اقتربت الساعة كانشؽ القمر َُ ٖٗ

مىى أىٍمرو قىٍد قيًدرى  ُِ ُٓٓ ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكننا فىاٍلتىقىى اٍلمىاءي عى فىجَّ   .ِٕٕ كى

ديسيرو  ُّ ُٓٓ مىى ذىاًت أىٍلكىاحو كى ٍمنىاهي عى مى   .ِٖٕ كىحى

زىاءن ًلمىٍف كىافى كيًفرى  ُْ ُٓٓ   .ِٕٗ تىٍجًرم ًبأىٍعييًننىا جى

مىٍيًو ًمٍف بىٍيًننىا بىؿٍ  ِٓ ُِْ   .َِٖ أىأيٍلًقيى الذٍّْكري عى

  .ُِٖ سىيىٍعمىميكفى غىدنا مًَّف اٍلكىذَّابي اأٍلىًشري  ِٔ ُِْ
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ةن كىاًحدىةن  ُّ ُِْ ٍيحى ـٍ صى مىٍيًي ٍمنىا عى   .ِِٖ ًإنَّا أىٍرسى

  سورة الرحمن

كا اٍلًميزافى  ٗ ّٔ   .ِّٖ كىأىًقيميكا اٍلكىٍزفى ًباٍلًقٍسًط كىال تيٍخًسري

  سورة الواقعة

قىعىًت اٍلكىاًقعىةي  َُ َٗ   .ِْٖ ًإذىا كى

ٍقعىًتيىا كىاًذبىةه  َِ َٗ   .ِٖٓ لىٍيسى ًلكى

ةه رىاًفعىةه  َّ َٗ اًفضى   .ِٖٔ خى

  .ِٕٖ فىمىٍكالى ًإذىا بىمىغىًت الحمقـك ّٖ َُٕ

كفى كىأىنتيـٍ ًحينىًئذو  ْٖ َُٕ   .ِٖٖ تىنظيري

  المجادلة

  .ِٖٗ ال تىًجدي قىٍكمنا ييٍؤًمنيكفى ًباهلًل كىاٍليىٍكـً اآلًخًر ييكىادُّكفى  ِِ ُُْ

  سورة الممتحنة

لىٍيؾى اٍلمىًصيري  ْ ُّٕ لىٍيؾى أىنىٍبنا كىاً  كٍَّمنا كىاً  مىٍيؾى تىكى بَّنا عى   .َِٗ رى

  .ُِٗ سورة المنافقون

نَّدىةه  ْ ُِٖ شيبه ميسى ـٍ خي   .ِِٗ كىأىنَّيي

  سورة الحاقة

اده ًباٍلقىاًرعىةً  َْ َٗ   .ِّٗ كىذَّبىٍت ثىميكدي كىعى

  سورة المعارج

ًمؽى ىىميكعان  َٗ ُٓ   .ِْٗ ًإفَّ اأًلٍنسىافى خي

كعان  َُ ُٓ زي   .ِٓٗ ًإذىا مىسَّوي الشَّرُّ جى

ٍيري مىنيكعان  ُُ ُٓ ذىا مىسَّوي اٍلخى   .ِٔٗ كىاً 

  سورة نوح

كٍا اٍسًتٍكبىارناكىاٍستىٍغشىٍكٍا ًثيىابىييـٍ  َٕ ُِْ كٍا كىاٍستىٍكبىري رُّ   .ِٕٗ كىأىصى

فَّاران، َُ ٗٓ ـٍ ًإنَّوي كىافى غى بَّكي كا رى   .ِٖٗ فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

ـٍ ًمٍدرىاران، ُُ ٗٓ مىٍيكي   .ِٗٗ ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى

نَّاتو  ُِ ٗٓ ـٍ جى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي   .ََّ كى

  سورة الجن
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ـٍ مىاءن غىدىقنا ُٔ ُُُ ىٍسقىٍينىاىي مىى الطًَّريقىًة ألى   .َُّ كىأىٍف لىًك اٍستىقىاميكا عى

  سور المزمل

تىبىتٍَّؿ ًإلىٍيًو تىٍبًتيبلن  ٖ ُّٕ بّْؾى كى ـى رى   .َِّ كىاٍذكيًر اٍس

ًكيبلن  ٗ ُّٕ ٍغًرًب ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى فىاتًَّخٍذهي كى   .َّّ رىبُّ اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى

  سورة المدثر

  .َّْ كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه  ّٖ ّٗ

  سورة القيامة

قيٍرآنىوي  ُٕ ُُْ ٍمعىوي كى مىٍينىا جى   .َّٓ ًإفَّ عى

  .َّٔ فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي  ُٖ ُُْ

  سورة المطففين

كيكفى  ّْ ِٗ   .َّٕ فىاٍليىٍكـى الًَّذيفى آمىنيكا ًمفى اٍلكيفَّاًر يىٍضحى

مىى  ّٓ ِٗ كفى عى   .َّٖ اأٍلىرىاًئًؾ يىٍنظيري

  .َّٗ ىىٍؿ ثيكّْبى اٍلكيفَّاري مىا كىانيكا يىٍفعىميكفى  ّٔ ِٗ

  سورة الغاشية

  .َُّ ال ييٍسًمفي كىال ييٍغًني ًمٍف جيكع ٕ ُِِ

  سورة الفجر

بُّؾى ًبعىادو  ٔ ٓٓ ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى رى   .ُُّ أىلى

ـٍ ييٍخمىٍؽ ًمٍثمييىا ًفي  ٖ ْٖ، ٓٓ دً الًَّتي لى   .ُِّ اٍلًببلى

  سورة البمد

ٍنسىافى ًفي كىبىدو  ْ ُُٗ مىٍقنىا اإٍلً   .ُّّ لىقىٍد خى

ٍبرً  ُٕ َُِ ٍكا ًبالصَّ تىكاصى   .ُّْ ثيَـّ كافى ًمفى الًَّذيفى آمىنيكا كى

  سورة الضحي

االن فىيىدىل ٕ ُُٓ دىؾى ضى   .ُّٓ كىكىجى

  سورة المسد

طىبً  ْ ُِٗ الىةى اٍلحى مَّ   .ُّٔ حى

  سورة الفمق

ًمفٍ  ٓ ُّٓ سىدى  كى اًسدو ًإذىا حى   .ُّٕ شىرّْ حى
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 النبوية فيرس األحاديثثانًيا: 

 الصفحة الحكم  الراوي طرف الحديث م 
كا النَّاسى مىٍف قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي   .ُ بىشّْري كا كى  ّٓ صحيح مسند أحمد أىٍبًشري
 ِٗ صحيح متفؽ عميو اتقكا النار كلك بشؽ تمرة فمف لـ يجد فبكممة   .ِ
شىًييدىاًف   .ّ ًصدّْيؽه كى مىٍيؾى نىًبيّّ كى دي فىًإنَّمىا عى  ِِٓ صحيح البخارم اٍثبيٍت أيحي
 ٔٓ صحيح أبك داكد إذا تبايعتـ بالعينة ك أخذتـ أذناب البقر   .ْ
 ُٓ صحيح أبك داكد إذا حزبو أمر فزع إلى الصبلة   .ٓ
 ُُٖ صحيح متفؽ عميو أرأيتـ لك أف نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ فيو كؿ  .ٔ
 ٗٗ صحيح ابف حباف أربع مف الشقاكة: الجار السكء، كالمرأة السكء  .ٕ
 ِِّ صحيح متفؽ عميو أصبت بعضان كأخطأت بعضان   .ٖ
 ٕٗ صحيح البخارم إف أحدان منكـ لف يدخؿ الجنة بعممو   .ٗ

 ٖٗ صحيح أبك داكد إف السعيد لمف جنب الفتف، كلمف ابتمي فصبر   .َُ
لىةًإفَّ المَّوى الى يىٍجمىعي   .ُُ بلى مىى ضى  َُّ صحيح البخارم أيمًَّتي عى
 ُِٖ صحيح البخارم إف المرأة خمقت مف ضمع أعكج   .ُِ
 ُٗ صحيح متفؽ عميو أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ   .ُّ
 ٖٗ صحيح متفؽ عميو الجميس الصالح كالجميس السكء إنما مثؿ  .ُْ
ـى  أىىىاًكيؿي   .ُٓ  َُِ صحيح ابف ماجو ًمٍف الشٍَّيطىاًف ًليىٍحزيفى ًبيىا اٍبفى آدى
 ُْٕ صحيح البخارم مف الكحي --أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل   .ُٔ
سَّسيكا  .ُٕ ًديًث كىالى تىحى ـٍ كىالظَّفَّ فىًإنَّوي أىٍكذىبي اٍلحى  ُْٓ صحيح البخارم ًإيَّاكي
، إفَّ اهللى طىيّْبه الى يىٍقبىؿي إالَّ طىيّْبان   .ُٖ  ْٔ، ْْ حسف الترمذم أيُّيىا النَّاسي
 ِٗ صحيح الترمذم بينما رجؿ يمشي بطريؽ كجد غصف شكؾ عمى  .ُٗ
قىةه ًلٍمبىرىكىًة   .َِ ٍمعىًة مىٍمحى ٍنفىقىةه ًلمسّْ ًمؼي مى  ْٔ صحيح أبك داككد اٍلحى
 ُُِ صحيح مسمـ تكذب إذا اقترب الزماف لـ تكد رؤيا المسمـ  .ُِ
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رأيت ذات ليمة فيما يرل النائـ كأنا في دار   .ِِ
 عقبة 

 ُِٗ صحيح مسمـ

ا ًإذىا اٍشتىرىل   .ِّ ا ًإذىا بىاعى سىٍمحن ٍبدنا سىٍمحن ـى المَّوي عى  ُْ صحيح المنذرم رىًح
َـّ يىتىسىاءىليكفى   .ِْ تي كىعى  ُٓ، ُْ صحيح الترمذم شىيَّبىٍتًني ىيكده كىاٍلكىاًقعىةي كىاٍلميٍرسىبلى
 ُُٗ صحيح مسمـ الصبلة نكر كالصدقة برىاف كالصبر ضياء   .ِٓ
 ِٗ صحيح مسمـ عجبا ألمر المؤمف إف أمره لو كمو خير   .ِٔ
ٍف تىرىكىيىا فىقىدٍ   .ِٕ ـٍ الصَّبلىةي فىمى بىٍينىيي  َٓ صحيح الترمذم اٍلعىٍيدي الًَّذل بىٍينىنىا كى
 ُُٖ صحيح مسمـ فتنة الرجؿ في أىمو كمالو ككلده يكفرىا الصبلة   .ِٖ
ِٗ.  

 
شيادة أف ال إلو )فميكف أكؿ ما تدعكىـ إليو: 

 اهلل(، كفي ركاية:)أف يكحدكا اهلل(. إال
 ّٓ صحيح البخارم

 ُُٖ صحيح البخارم فمف حج كلـ يرفث كلـ يفسؽ   .َّ
 َُُ، َُٗ صحيح البخارم قؿ آمنت باهلل   .ُّ
 ٗٗ صحيح البخارم كٌؿ أٌمتي يدخمكف الجنة إاٌل مف أبى   .ِّ
ّّ.  

 
ديكؽي  ديكًؽ المّْسىاًف قىاليكا صى  كيؿُّ مىٍخميكـً اٍلقىٍمًب صى

 المّْسىاًف نىٍعًرفيوي فىمىا مىٍخميكـي اٍلقىٍمًب 
 ُْٓ صحيح التبريزم

 ُِٓ صحيح البخارم ال تختمفكا، فإف مف كاف قبمكـ اختمفكا فيمككا   .ّْ
 ٔٓ حسف مسند أحمد ال تزاؿ أمتي بخير ما لـ يفش فييـ كلد الزنا   .ّٓ
 ،أبكداككد ال تنزع الرحمة إال مف شقي   .ّٔ

 كالترمذم
 ٗٗ صحيح

اًطئه   .ّٕ  ْٓ صحيح أبك داككد الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى
اسىديكا   .ّٖ ـٍ يىتىحى ا لى ٍيرو مى  ُّٓ صحيح الطبراني ال يىزىاؿي النَّاسي ًبخى
 ُُٔ صحيح البخارم لجميع أمتي كميـ   .ّٗ
 ُٗ صحيح مسمـ لؾ بيا يـك القيامة سبعمائة ناقة كميا مخطكمة   .َْ
 ُّٖ ضعيؼ احمد لـ يتكمـ في الميد إال أربعة   .ُْ
ا لىًبثى ييكسيؼي ثيَـّ   .ِْ  ِّٓ صحيح البخارم لىٍك لىًبٍثتي ًفي السٍّْجًف مى
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ٍيران   .ّْ ده طىعىامان قىطُّ خى ا أكىؿى أىحى  ْْ صحيح البخارم ًمٍف أٍف يىأكيؿى ًمفمى
ؿّْ   .ْْ كا أىبىا بىٍكرو فىٍمييصى ميري كا ًببلىالن فىٍمييؤىذٍّْف، كى  ُٖٔ صحيح البخارم ميري
 ُُّ صحيح متفؽ عميو المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يخذلو  .ْٓ
 ِٗ صحيح الترمذم مف أذىبت حبيبتيو فصبر كاحتسب )قدسي(   .ْٔ
 ُِٗ صحيح الترمذم مف تحمـ كاذبا كمؼ يـك القيامة أف يعقد   .ْٕ
ٍكعىتىٍيًف   .ْٖ مَّى رى كًئي ىىذىا ثيَـّ صى أى نىٍحكى كيضي ٍف تىكىضَّ  ُُٕ صحيح متفؽ عميو مى
 ُِٓ صحيح مسمـ ىمؾ المتنطعكف   .ْٗ
 ٓٓ صحيح الترمذم كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ كلتنيكف  .َٓ
 ُٔ صحيح ابف ماجو كلكال أني أخرجت منؾ ما خرجت   .ُٓ
 ُِٖ صحيح مسمـ يا أنجشة ركيدؾ ال تكسر القكارير  .ِٓ
 ْٔ صحيح مسند أحمد يىا كىٍعبي ٍبفى عيٍجرىةى )أيًعيذيؾى ًبالمًَّو ًمٍف ًإمىارىةً   .ّٓ
ٍمسه ًإًف اٍبتيًميتيـٍ   .ْٓ اؿه خى  ُْ صحيح ابف ماجو يىا مىٍعشىرى اٍلمييىاًجًريفى ًخصى
 ُٗ صحيح البخارم يجيء متعمقا بالقاتؿ تشخب  أكداجو دما   .ٓٓ
 ُِْ صحيح مسمـ ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف  .ٔٓ
 َٗ صحيح البخارم يؤتى بالمكت كييئة كبش أممح فينادم مناد   .ٕٓ



  َِٔ 
 

 :فيرس األعبلمثالثًا: 
 

 
 
 

 رقم الصفحة اسم العمم م  
 َُِ البغكم   .ُ
 ْٖ   محمد الشيير بابف القمي النيسابكرمحسف بف   .2
 ِْ   الحسف بف يسار البصرم  .3
اًلؾً   .ْ فى   رىاًفعي ٍبفي مى  ُٗ ٍبًف عىٍجبلى
  ِْ         الربيع بف أنس البكرم  .5
  ُٕٖ  سالـ بف عبيد األشجعي  .6
 ُٖٔ سالـ بف عبيد األشجعي  .ٕ
  ُّٖ  سعيد بف جبير  .8
 ّٔ سفياف بف عيينة  .ٗ

 ِٕٔ الشاطبي  .َُ
 ُِ  طرفة  .11
 َُٔ عاصـ بف أبي النجكد  .ُِ
 ُّٖ عبد اهلل بف أبي مميكة المالكي  .ُّ
 ٓ عثماف بف جني المكصمي  .ُْ
 ّٔ عطاء بف أبي رباح  .ُٓ
   ُٖٕ   عمي بف حبيب  .16
 ِْ ف دعامةقىتىادةي بٍ   .11
 ُٓ  المقريزم  .18
 ُِٕ الميمب بف أحمد بف أبي صفرة  .ُٗ
ٍعًدمُّ الشَّاًعري   .22  ْٗ   اٍلمىٍشييكري أىبيك لىٍيمىىالنَّاًبغىةي اٍلجى
 ْٖ النيسابكرم   .ُِ



  ُِٔ 
 

 المصادر والمراجع: ارابعً 
إتحاؼ اإللؼ بذكر الفكائد األلؼ كالنيؼ مف سكرة يكسؼ، محمد مكسى نصر ك سميـ اليبللي  .ُ

 .ـََِّ-قُِْْى مكتبة الرشد، الطبعة األكل
القراءات األربعة عشر كيسمى )منتيى األماني كالمسرات في عمـك  إتحاؼ فضبلء البشر فى .ِ

القراآت ( المؤلؼ / شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي، دار النشر / دار 
 .ـُٖٗٗىػُُْٗ -لبناف  -الكتب العممية 

ي ، اإلتقاف في عمكـ القرآف: لئلماـ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي الشافع .ّ
 لبناف. –ىػػ(، خرج أحاديثو محمد سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية بيركت ُُٗ)ت

أحكاـ القرآف بف العربي المؤلؼ: محمد بف عبد اهلل األندلسي ابف العربي،الناشر : دار الكتب  .ْ
 العممية

اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي القحطاني  .ٓ
 ىػ َُْٔىػ( الطبعة: الثانية، ُِّٗالنجدم )المتكفى: الحنبمي 

دار  -أحكاـ قراءة القرآف الكريـ: محمكد خميؿ الحصرم، تحقيؽ محمد منيار،  المكتبة المكية  .ٔ
 البشائر اإلسبلمية الطبعة الثانية .

 .بيركت– المعرفة (، دارَٓٓ، )ت الغزالي محمد بف محمد حامد أبك  :الديف عمـك إحياء .ٕ
الحكار كقكاعد االختبلؼ المؤلؼ: عمر بف عبد اهلل كامؿ، بحث مقدـ لممؤتمر العالمي آداب  .ٖ

 حكؿ مكقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب.
 –األدب المفرد : محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ، الناشر : دار البشائر اإلسبلمية  .ٗ

 .ُٖٗٗ/  َُْٗبيركت ، ط 
 بف محمد بف محمد العمادم السعكد أبك  :الكريـ ابالكت مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد .َُ

 . ُ-ط    بيركت -العربي التراث إحياء ق( دارِٖٗ)ت ,مصطفى
،  محمد بف عمي بف محمد الشككاني: إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ .ُُ
 .ُ، دار الكتاب العربي ط الشيخ أحمد عزك عناية، تحقيؽ  ىػ(َُِٓت)
 العسقبلني الكناني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد : الصحابة تمييز في اإلصابة .ُِ

 . ُط بيركت، -العممية الكتب دار المكجكد، عبد عادؿ :تحقيؽ الشافعي،
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف : محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني  .ُّ

 .ـ 1988 /  1408 مصر، – القاىرة تيمية، ابف ىػ(،مكتبةُّّٗالشنقيطي )ت 



  ِِٔ 
 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد، المؤلؼ : صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، الناشر :  .ُْ
 ـ ََِِىػ ُِّْمؤسسة الرسالة، الطبعة : الطبعة الثالثة، 

 إعراب القرآف كبيانو، المؤلؼ : محي الديف الدركيش، دار النشر : دار اإلرشاد ػ سكرية  .ُٓ
 : كالمستشرقيف( المستعمريف ك العرب مف النساء ك الرجاؿ ألشير راجـت قامكساألعبلـ ) .ُٔ

 العمـ دار ىػػ(ُّٔٗالدمشقي)ت الزركمي فارس بف بف عمي محمد بف محمكد بف الديف خير
 .ـ2002 ،5ط لممبلييف،

ت (الجكزية قيـ ابف الديف شمس بكر أبي بف محمد :العالميف رب عف المكقعيف إعبلـ .ُٕ
 ىػ1،1411ط بيركت،-العممية الكتب دار إبراىيـ، السبلـ عبد بف محمد :ىػػػ( تحقيؽُٕٓ

 ـ1991/
 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد : الشيطاف مصائد مف الميفاف إغاثة .ُٖ

 2،1395ط بيركت، - المعرفة دار الفقي، حامد محمد :تحقيؽ ىػ(،ُٕٓالجكزية)ت قيـ
 .ـ1975/ق
اإلفصاح في فقو المغة. تأليؼ حسيف يكسؼ مكسى كعبد الفتاح الصعيدم، مكتب االعبلـ  .ُٗ

 ىػ َُُْاإلسبلمي الطبعة: الرابعة 
 عبد بف أحمد الديف تقي العباس أبك :الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء .َِ

 ،7الكتب، ط عالـ دار العقؿ، الكريـ عبد ناصر :تحقيؽ ق(،728 تيمية)ت ابف الحميـ
 .ـ1999 / ىػ1419

أمراض القمكب كشفاؤىا ، المؤلؼ: أحمد بف تيمية، الناشر المطبعة السمفية، سنة النشر  .ُِ
 ىػُّٗٗ

 األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ، المؤلؼ : مجير الديف الحنبمي العميمي .ِِ
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المشيكر بػػػػ )تفسير البيضاكم( : عبد اهلل بف عمر بف محمد بف  .ِّ

 عمي الشيرازم، أبك سعيد، أك أبك الخير، ناصر الديف البيضاكم 
أنكار الربيع في أنكاع البديع: البف معصكـ المدني،  تحقيؽ شاكر شكر، مطبعة النعماف،  .ِْ

 ـُٗٔٗ-قُّٖٗالطبعة االكلي 
لب : حسف الخطيب ، ىداؼ كمقاصد كمكضكعات سكرة التكبة "رسالة ماجستير": إعداد الطاأ .ِٓ

 .ََِٖ-ق ُِْٗ، الجامعة االسبلمية غزة أشراؼ الدكتكر: عبدالكريـ الدىشاف



  ِّٔ 
 

أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  .ِٔ
الحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الخامسة، الجزائرم، الناشر: مكتبة العمكـ ك 

 ـ ََِّىػ/ُِْْ
بحر العمكـ )تفسير السمرقندم( : أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو  .ِٕ

 بيركت. –الحنفي ، تحقيؽ: د. محمكد مطرجي ، دار النشر : دار الفكر 
ي حياف األندلسي ، تحقيؽ : الشيخ عادؿ أحمد البحر المحيط : محمد بف يكسؼ الشيير بأب .ِٖ

 –لبناف/ بيركت  -الشيخ عمي محمد معكض ، دار النشر : دار الكتب العممية  -عبد المكجكد 
 .ُط
البحر المديد : أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك  .ِٗ

 .ِت ، طالعباس ، دار النشر / دار الكتب العممية ػ بيرك 
ىػػ( ، دار المنار ْٕٕالدمشقي ، )ت  القرشي كثير بف إسماعيؿ الفداء البداية كالنياية : أبك .َّ

 .ُمصر ، ط –، القاىرة 
ىػػ( ، دار الفكر ، ُٕٓالجكزية )ت القيـ بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد بدائع الفكائد : أبك .ُّ

 لبناف. –بيركت 
اترة مف طريقي الشاطبية ك الدرة ، لعبد الفتاح البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتك  .ِّ

 ىػ(.َُّْالقاضي ، المؤلؼ : عبد الفتاح بف عبد الغني بف محمد القاضي )المتكفى : 
 :ىػػ( تحقيؽْٕٗ)ت الزركشي، اهلل عبد بف محمد الديف بدر لئلماـ  :البرىاف في عمكـ القرآف .ّّ

  .ُطالعربية،  الكتب إحياء دار إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد
الفيركزأبادم ،  يعقكب بف محمد الديف مجد :العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر .ّْ

 .ِط  النجار، عمي محمد األستاذ تحقيؽ
 -ىػ  ُِّٖبياف المعاني، مبل حكيش آؿ غازل عبد القادر، مطبعة الترقى دمشؽ، األكلى،  .ّٓ

 ـ ُٓٔٗ
القرآف : أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم الداني ، دار النشر : مركز  البياف في عدد آم .ّٔ

 .ُالككيت ، ط –المخطكطات كالتراث 
 تاج العركس مف جكاىر القامكس، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني ، .ّٕ
 ،ّّٖ/ّتاج المغة كصحاح العربية.  .ّٖ



  ِْٔ 
 

فيات المشاىير كىاألعبلـ : شمس الديف  .ّٗ أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف تاريخ اإلسبلـ كىكى
ىػ( ، المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ ، الناشر: ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

 . ُدار الغرب اإلسبلمي ، ط
تاريخ األنبياء الخطيب البغدادم، تحقيؽ اسيا البارح دار الكتب العممية، الطبعة االكلي  .َْ

 ق.ُّْٓ-ـََِْ
ىاشـ صالح بف عٌكاد بف صالح المغامسي، دركس صكتية قاـ بتفريغيا تأمبلت قرآنية أبك  .ُْ

 مكقع الشبكة اإلسبلمية
 تأمبلت قرانيو في سكرة يكسؼ: الدكتكر ياسر برىامي، دار القمة دار االيماف، .ِْ
التبياف في تفسير غريب القرآف : شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم ، دار  .ّْ

 .ُاىرة ،  طالق –الصحابة لمتراث بطنطا 
" : المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحريرالتحرير كالتنكير "  .ْْ

 .سحنكف دار عاشكر، بف الطاىر محمد الشيخ اإلماـ األستاذ
تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  .ْٓ

 بيركت –ىػ( دار الكتب العمميةُّّٓ)المتكفى:  المباركفكرل
تحفة األريب: الشيخ أثير الديف أبي حياف االندلسي ، المكتب اإلسبلمي الطبعة االكلي  .ْٔ

 ـُّٖٗ-قَُِْ
  التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ابف جزم .ْٕ
تفسير ابف أبى حاتـ ػ مكافقا لممطبكع، اإلماـ الحافظ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ  .ْٖ

 صيدا . -م ، المكتبة العصرية الراز 
 تفسير ابف عثيميف : لمشيخ محمد بف صالح العثيميف ،  .ْٗ
 التفسير الحديث، محمد عزت دركزة،  دار الغرب اإلسبلمي ػ دمشؽ .َٓ
 تفسير السراج المنير: شمس الديف محمد بف أحمد الشربيني، دار الكتب العممية ػ بيركت. .ُٓ
ق(، مطابع أخبار اليكـ التجارية ُُْٖلشعركام )ا متكلي السيد بف محمد :الشعراكم تفسير .ِٓ

 .ُ، ط
ىػ(، ُّْٓتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، محمد رشيد بف عمي رضا )المتكفى :  .ّٓ

 ـ َُٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، 
ىػػ( ، دار التراث ، ْٕٕ)ت القرشي كثير بف إسماعيؿ الفداء أبك : العظيـ القرآف تفسير .ْٓ

 صر.م –القاىرة 



  ِٔٓ 
 

تفسير القرآف الكريـ بالقراءات القرآنية العشر ، رسالة ماجستير لمباحثة : ىيفاء رضكاف ،  .ٓٓ
 ( ،اشراؼ الدكتكر الفاضؿ : رياض قاسـ .ٕٗ)ص

 ُِْٓ/ٔالتفسير القرآني لمقرآف  .ٔٓ
تفسير القشيرم المسمى )لطائؼ االشارات( : عبد الكريـ بف ىكازف القشيرل  )المكتبة  .ٕٓ

 الشاممة( . 
الحسيف الرازم  بف عمر بف محمد الديف ير الكبير المشيكر بػػػ )مفاتيح الغيب( : فخرالتفس .ٖٓ

 . ُلبناف ، ط –ىػػ( ، دار الكتب العممية بيركت َْٔ)ت
 .مصر – القاىرة الفكر، دار ، المراغي مصطفى أحمد : المراغي تفسير .ٗٓ
، محمد ثناء اهلل العثماني المظيرم، باكستاف، تحقيؽ : أحمد عزك عناية  التفسير المظيرل .َٔ

 ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ) بيركت / لبناف (.
 – الفكر دار ، الزحيمي مصطفى بف كىبة : كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير .ُٔ

 .  2ط دمشؽ،
النفائس ، عماف  دار الخالدم، الفتاح عبد صبلح.د : كالتطبيؽ النظرية بيف المكضكعي التفسير .ِٔ
 .ِاألردف ، ط –
عدد مف أساتذة التفسير تحت إشراؼ  -التفسير الميسر : تأليؼ مجمكعة مف العمماء  .ّٔ

 الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي .
ف تفسير النسفي : أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي ،  تحقيؽ الشيخ : مركا .ْٔ

 محمد الشعار ، دار النشر : دار النفائس ػ بيركت .
تفسير النيسابكرم المسمى )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(: نظاـ الديف الحسف بف محمد بف  .ٓٔ

 .ُبيركت / لبناف ، ط -حسيف القمي النيسابكرم ، دار النشر : دار الكتب العممية 
 تفسير الكاحدم . .ٔٔ
 زل، دار النشر : دار الجيؿ الجديدالتفسير الكاضح ، محمد محمكد حجا .ٕٔ
دمشؽ، الطبعة :  –التفسير الكسيط لمزحيمي، د كىبة بف مصطفى الزحيمي ، دار الفكر  .ٖٔ

 ق ُِِْ -األكلى 
 التفسير الكسيط، محمد سيد طنطاكم، مصدر الكتاب : مكقع التفاسير  .ٗٔ
الء البمخي، دار تفسير مقاتؿ بف سميماف، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالك  .َٕ

 ـ، الطبعة : األكلى ََِّ -ىػ  ُِْْ -لبناف/ بيركت  -الكتب العممية 



  ِٔٔ 
 

تمخيص البياف فى مجازات القرآف ، المؤلؼ : الشريؼ الرضى، دار النشر : دار األضكاء ػ  .ُٕ
 بيركت. 

التمييد بف عبد البر، المحقؽ : مصطفى بف أحمد العمكل ك محمد عبد الكبير، البكرل،  .ِٕ
 ق ، ُّٕٖزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، سنة النشر الناشر ك 

 عبد :تحقيؽق( ،  َّٕ)ت  اليركم االزىرم أحمد بف محمد منصكر أبكتيذيب المغة :  .ّٕ
 .ُ، ط القاىرة – المصرية الكتب كآخركف،  دار ىاركف السبلـ

ياؾ نستعيف: المؤلؼ : محمد بف أبي .ْٕ بكر أيكب  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
بيركت، الطبعة الثانية ،  –الزرعي بف قيـ الجكزية، أبك عبد اهلل الناشر : دار الكتاب العربي 

ُّّٗ - ُّٕٗ 
المناكم  الرؤكؼ عبد تحقيؽ: محمد حامد الفقي التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : محمد .ٕٓ

 .1 ط اف ،لبن – بيركت المعاصر، الفكر ق( ، تحقيؽ : محمد رضكاف الداية ، دارَُُّ)ت
 :تحقيؽ ىػ(،ُّٕٔالسعدم )ت  الرحمف عبد : المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير .ٕٔ

 . 1ط الرسالة، مؤسسة ، المكيحؽ معبل بف الرحمف عبد
 التيسير بشرح الجامع الصغير، اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم .ٕٕ
القرآف : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك  آم تأكيؿ عف البياف جامع .ٖٕ

 .ُىػػػ( ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة ، طَُّجعفر الطبرم)
أحمد  بف الرحمف عبد الديف زيف : الكمـ جكامع مف حديثا خمسيف بشرح كالحكـ العمـك جامع .ٕٗ

 ،مؤسسة األرناؤكط شعيب :تحقيؽ،  ىػػ(ٕٓٗ)تالبغدادم  السىبلمي، الحسف، بف رجب ابف
 . ٕط بيركت، – الرسالة

 جامع بياف العمـ كفضمو، أبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي .َٖ
 :تحقيؽىػػ( ، ُٕٔ) القرطبي األنصارم أحمد بف محمد اهلل عبد أبك :القرآف ألحكاـ الجامع .ُٖ

براىيـ البردكني أحمد  .ـ 1964/ىػ2،1384ط القاىرة ، – المصرية الكتب دار أطفيش، كا 
ىػ( الناشر: دار الرشيد ُّٕٔالجدكؿ في إعراب القرآف، محمكد بف عبد الرحيـ صافي )ت  .ِٖ

 ىػ  ُُْٖدمشؽ الطبعة: الرابعة،  –مؤسسة اإليماف 
 جميرة المغة، ابف دريد، مصدر الكتاب: مكقع الكراؽ. .ّٖ
يـ بف تيمية الحراني أبك العباس، الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح، أحمد بف عبد الحم .ْٖ

 . ُُْْالرياض، الطبعة األكلى ،  –دار العاصمة 



  ِٕٔ 
 

محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد :  الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي .ٖٓ
 لبناف . –، دار الكتب العممية بيركت  اهلل
 الثعالبي مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبد زيد أبك :القرآف تفسير في الحساف الجكاىر .ٖٔ

 .ق1418 ،1ط بيركت، – العربي التراث إحياء دار معكض، محمد :تحقيؽىػػ( ، ٕٖٓ)ت
حاشية السندم عمى صحيح البخارل، محمد بف عبد اليادم السندم المدني ، الحنفي ، أبك  .ٕٖ

 الحسف، الناشر دار الفكر 
بيركت،  –أبك زرعة، مؤسسة الرسالة  حجة القراءات، عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة .ٖٖ

ق  دار النشر :  ُُِْدار إحياء التراث العربي ، سنة الطبع :   – َُِْالطبعة الثانية ، 
 ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ -عماف  -مكتبة دنديس 

 الدخيؿ في التفسير .ٖٗ
المحقؽ: أحمد محمد  الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي،  .َٗ

 دار القمـ الناشر: الخراط، 
مكتبة القراف لمطبع كالنشر كالتكزيع  دليؿ الحيراف في تفسير االحبلـ محمد عمى قطب. .ُٗ

 القاىرة
ركح الديف اإلسبلمي" عفيؼ عبد الفتاح طبارة، دار العمـ لممبلييف، الطبعة الثامنة كالعشركف  .ِٗ

 .ََِٔسنة 
 اهلل عبد بف محمكد الديف شياب :المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .ّٗ

 بيركت،– العممية الكتب دار عطية، البارم عبد عمي :تحقيؽ ىػػ(،َُِٕاأللكسي) الحسيني
 ىػػػ.ُُْٓ، ُط
 اهلل عبد بف محمكد الديف شياب :المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .ْٗ

 بيركت،– العممية الكتب دار عطية، البارم عبد عمي :تحقيؽ ىػػ(،َُِٕاأللكسي) الحسيني
 ىػػػ.ُُْٓ، ُط
الركح في الكبلـ عمى أركاح األمكات : محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ،  .ٓٗ

 بيركت ، لبناف. -الناشر : دار الكتب العممية 
ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، دار الكتب  .ٔٗ

 . ُِٗٗ - ُُِْبيركت ،  -العممية 
 ركضة الناظر كجنة المناظر، عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد .ٕٗ
 الرؤم كاالحبلـ في النصكص الشرعية. .ٖٗ



  ِٖٔ 
 

 –زاد المسير في عمـ التفسير، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، المكتب اإلسبلمي  .ٗٗ
 َُْْبيركت، الطبعة الثالثة ، 

ك بكر محمد بف القاسـ األنبارم، دار النشر / مؤسسة الزاىر فى معانى كممات الناس، أب .ََُ
 .ُِٗٗ-ىػ  ُُِْ -بيركت  -الرسالة 

ىػ( ، ُّْٗبف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت  محمدزىرة التفاسير:  .َُُ
 دار الفكر العربي .

سمسمة التفسير لمصطفى العدكم، أبك عبد اهلل مصطفى بف العدكل شمباية المصرم، دركس  .َُِ
 كتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية .ص
 الرياض -السمسمة الصحيحة: محمد ناصر الديف األلباني، لناشر : مكتبة المعارؼ  .َُّ
ىػ( ، ِّٕسنف ابف ماجة : أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبكه يزيد )ت  .َُْ

 .ُ، طتحقيؽ العبلمة : محمد ناصر الديف األلباني ، مكتبة المعارؼ 
سنف أبي داكد : سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ، تحقيؽ محمد ناصر  .َُٓ

 .ُالسعكدية ، ط –الديف األلباني ، مطبعة دار المعارؼ المدينة 
سنف الترمذم : محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم أبك عيسى )ت  .َُٔ

 .ُاأللباني ، مكتبة المعارؼ ، ط ىػ( ، تحقيؽ العبلمة محمد ناصر الديفِٕٗ
السنف الكبرل، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى:  .َُٕ

 ـ ََُِ -ىػ  ُُِْبيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، مؤسسة الرسالة َّّ
سنف النسائي : عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الشيير بػػػػ)النسائي(، تحقيؽ العبلمة  .َُٖ
 .ُحمد ناصر الديف األلباني ،مكتبة المعارؼ ، طم
-قَُْٗسكرة يكسؼ دراسة تحميمية، الدكتكر احمد نكفؿ، دار الفرقاف، الطبعة الكلي  .َُٗ

 ـ .ُٖٗٗ
ىػ( ، مصدر الكتاب : دركس َُِْشرح األربعيف النككية، عطية بف محمد سالـ )المتكفى:  .َُُ

 صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
شرح السنة، محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي  .ُُُ

دمشؽ،  -محمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي -ىػ(، شعيب األرنؤكطُٔٓ)المتكفى: 
 ـُّٖٗ -ىػ َُّْبيركت، الطبعة: الثانية، 

 د شاكر.شرح العقيدة الطحاكية : ابف أبي العز الحنفي ، تحقيؽ : أحمد محم .ُُِ



  ِٔٗ 
 

-قُُّْشرح العقيدة الطحاكية لمشيخ صالح اؿ الشيخ، دار المكدة، الطبعة االكلي  .ُُّ
 ـ.َُُِ

شرح النككم عمى صحيح مسمـ : أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ، دار إحياء  .ُُْ
 ىػػ.ُِّٗ ِبيركت ،ط –التراث العربي 

ر الكتاب : دركس شرح الكرقات في أصكؿ الفقو، محمد الحسف الددك الشنقيطي، مصد .ُُٓ
 صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.

 شرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارم، عبد اهلل بف محمد الغنيماف  .ُُٔ
شرح مختصر الركضة، سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم، أبك الربيع،  .ُُٕ

ؤسسة الرسالة، الطبعة : ىػ(، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مُٕٔنجـ الديف )المتكفى : 
 ـ  ُٕٖٗىػ /  َُْٕاألكلى ، 

الشريعة، اإلماـ أبك بكر محمد بف الحسيف اآلجرم عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي  .ُُٖ
 دار الكطف .

 -بيركت / لبناف  -الشيخ بياء الديف محمد بف حسيف العاممي ، دار الكتب العممية  .ُُٗ
 بد الكريـ النمرم.ـ، الطبعة : األكلى، محمد عُٖٗٗ-ىػ ُُْٖ

 :تحقيؽ ,   ىػ(ّّٗالجكىرم )ت حماد بف إسماعيؿ نصر الصحاح في المغة كالعمكـ : أبك .َُِ
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ ،ْط بيركت، – لممبلييف العمـ دار الغفكر، عبد أحمد
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستة،  .ُُِ

 .ُّٗٗ – ُُْْبيركت، الطبعة الثانية ،  –الرسالة الناشر : مؤسسة 
ىػ(، دار إحياء ِٔٓالجعفي )ت البخارم إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد صحيح البخارم : أبك .ُِِ

 التراث العربي .
 –صحيح الترغيب كالترىيب، محمد ناصر الديف األلباني، الناشر : مكتبة المعارؼ  .ُِّ

 الرياض، الطبعة : الخامسة
ىػػ(، دار ابف ُِٔالنيسابكرم )ت القشيرم الحجاج بف مسمـ الحسيف كصحيح مسمـ :  أب .ُِْ

 ـ .ََِِىػػ/ُِِْرجب ، 
 صفكة البياف لمعاني القرآف: الشيخ حسنيف مخمكؼ الطبعة االكلي. .ُِٓ
 / ىػ ُُْٕ ،ُط القاىرة - مطبعة  الصابكني، عمي صفكة التفاسير : محمد .ُِٔ

 ( ُٕٖٓ، ح َّٗ/ ٖالطبراني ).ـُٕٗٗ



  َِٕ 
 

األكلى، رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد إدارة الطبع كالترجمة الطبعة :  .ُِٕ
 ىػ.ُُْْالرياض،  –
عبر كدالالت مف سكرة يكسؼ دكتكر عبد اهلل بصفر، دار نكر المكتبات ، الطبعة االكلي  .ُِٖ

 ـ.ََِٓ-قُِْٔ
بد اهلل ، تحقيؽ : عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف : محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك ع .ُِٗ

 بيركت . –زكريا عمي يكسؼ ، الناشر : دار الكتب العممية 
عمـ مقاصد السكر ، إعداد محمد عبد اهلل الربيعة األستاذ المساعد تقييـ  التفسير كعمكـ القرآف،  .َُّ

 ـ. َُُِ -ىػ  ُِّْجامعة القصيـ، الطبعة األكلى 
الحنفي، ممفات ككرد مف ممتقى أىؿ عمدة القارم شرح صحيح البخارم، بدر الديف العيني  .ُُّ

 الحديث.
عكف المعبكد في شرح سنف أبي داكد:  محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيب ، دار  .ُِّ

 ىػػ.ُُْٓ، ِبيركت ، ط –الكتب العممية 
غريب الحديث : أبك الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ابف عبيد اهلل بف حمادم  .ُّّ

قيؽ : د.عبدالمعطي أميف قمعجي ، الناشر : دار الكتب العممية  ، تحُبف أحمد بف جعفر ،ط
 بيركت . -
غريب الحديث : القاسـ بف سبلـ اليركم أبك عبيد ، تحقيؽ : د. محمد عبد المعيد خاف  .ُّْ
 بيركت . –،  دار الكتاب العربي ُ،ط
مراف غريب القرآف : أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني ، تحقيؽ محمد أديب عبد الكاحد ج .ُّٓ

 ـ . ُٓٗٗىػ/ ُُْٔ، الناشر دار قتيبة ، 
 فتاكل الشيخ ابف جبريف. .ُّٔ
الفتاكل الكبرل، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى :  .ُّٕ

مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى  -ىػ(، محمد عبدالقادر عطا ِٖٕ
 ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖ

البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، فتح  .ُّٖ
 .ُّٕٗبيركت ،  -دار المعرفة 

فتحي البياف في مقاصد القرآف : أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ  .ُّٗ
ارم ىػ( ، راجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبرإَُّاهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )ت ىيـ األنصى

يدىا   ـ .ُِٗٗىػ /  ُُِْبىيركت ،  –، المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى



  ُِٕ 
 

 بف محمد بف عمي بف محمدفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير :  .َُْ
 .قُُْْ ،ُط دمشؽ، كثير، ابف دار ىػػ(َُِٓاليمني)ت الشككاني اهلل عبد
 الفتكحات المكية. .ُُْ
فقو الخبلؼ كأثره في القضاء عمى اإلرىاب بحث مقدـ لمؤتمر " مكقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب  .ُِْ

 " بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
 ـ.ُّٖٗفقو المغة كسٌر العربية الثعالبي، ط. القاىرة،  .ُّْ
 بيركت، –الشركؽ دار ق(،ُّٖٓالشاربي)ت حسيف إبراىيـ قطب سيد  في ظبلؿ القرآف : .ُْْ
 .ىػ ُُِْ ،ُٕط
 -ق  ُُْٓلبناف الطبعة االكلى  -فيض القدير، لممناكم، دار الكتب العممية بيركت  .ُْٓ

 ـ. ُْٗٗ
 مؤسسة ، ٖق( ط ُٕٖالفيركزآبادل، )ت يعقكب بف محمد لئلماـ القامكس المحيط : .ُْٔ

 ـ.ََِٓىػ/ُِْٔبيركت الرسالة
 (ِٖالقرآف كالعمـ، د. عبدالرازؽ نكفؿ ) .ُْٕ
 لفداء إسماعيؿ بف كثير،مصطفى عبد الكاحدقصص األنبياء، االماـ أبى ا .ُْٖ
قكاطع األدلة في األصكؿ، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل  .ُْٗ

السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي، محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي، دار الكتب 
 العممية، بيركت، لبناف.

حنبكة، دار القمـ ،الطبعة  عبد الرحمف ٌز كجؿٌ قكاعد التدبر األمثؿ لكتاب اهلل ع .َُٓ
 ـ .ََِٗ -قَُّْالرابعة

 القكؿ المنصؼ في تفسير سكرة يكسؼ. .ُُٓ
 بيركت -الكبائر، محمد بف عثماف الذىبي، الناشر : دار الندكة الجديدة  .ُِٓ
 كتاب العيف، أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، دار كمكتبة اليبلؿ  .ُّٓ
 القاسـ محمكد أبك :التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ .ُْٓ
 .ىػَُْٕ، بيركت – العربي الكتاب دار ىػػ( ،ّٖٓ)ت الزمخشرم أحمد بف عمرك ابف
 ت(الثعمبي إبراىيـ بف محمد بف أحمد إسحاؽ أبك :القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ .ُٓٓ

 ،ُط بيركت،-العربي التراث إحياء دار عاشكر، بف محمد أبي اإلماـ  :تحقيؽ ىػ(،ِْٕ
 .ـََِِ/قُِِْ



  ِِٕ 
 

محمد  -الكميات : أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكمي ، تحقيؽ: عدناف دركيش  .ُٔٓ
 ـ .ُٖٗٗىػ / ُُْٗالمصرم ، مؤسسة الرسالة بيركت ، 

الكنز في القراءات العشر، أبك محمد، عبد اهلل بف عبد المؤمف بف الكجيو بف عبد اهلل بف  .ُٕٓ
ىػ(، د. ُْٕعمى ابف المبارؾ التٌاجر الكاسطٌي المقرئ تاج الديف كيقاؿ نجـ الديف )المتكفى: 

 ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓالقاىرة، الطبعة: األكلى،  –خالد المشيداني، مكتبة الثقافة الدينية 
 إبراىيـ البغدادم بف محمد بف عمي الديف عبلء الحسف أبك :التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب .ُٖٓ

 ـ.ُٕٗٗ/ىػ  ُّٗٗبيركت، -الفكر دار شاىيف، عمي حمد:تحقيؽ ،)قُْٕت(بالخازف الشيير
 الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبكالمباب في عمكـ الكتاب :  .ُٗٓ

 - الكتب العممية دار كآخركف، المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ :تحقيؽىػ( ٕٕٓ)ت النعماني
 .ـُٖٗٗ/ ىػػُُْٗ ،ُط لبناف، / بيركت

 :ىػ( تحقيؽُُٕالمصرم)ت اإلفريقي منظكر ابف مكـر ابف محمد الفضؿ أبك :العرب لساف .َُٔ
 .قُُْْ ،ّط بيركت، – صادر دار ، الكبير اهلل عبد عمي
الدكتكر مصطفى مسمـ، الناشر الجار الشامية الطبعة الثالثة مباحث في التفسير المكضكعي:  .ُُٔ

 ـ.َََِ-ق ُُِْ
 -ىػ ُُِْ، ّمباحث في عمكـ القرآف : مناع القطاف ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،ط .ُِٔ

 ـَََِ
، أبك بكر )المتكفى: المبسكط في القراءات العشر، أحمد بف الحسيف بف ًمٍيراف النيسابكرلٌ  .ُّٔ

 دمشؽ. –ىػ(،تحقيؽ: سبيع حمزة حاكيمي، الناشر: مجمع المغة العربية ُّٖ
المحقؽ:  المؤلؼ: عبد المؤمف بف خمؼ الدمياطي أبك محمد شرؼ الديف،  المتجر الرابح: .ُْٔ

 عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، مطبعة النيضة الحديثة.
 إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد مجمة البحكث اإلسبلمية ،الرئاسة العامة .ُٓٔ
 مجمة البياف، تصدر عف المنتدل اإلسبلمي . .ُٔٔ
 مجمة الجامعة اإلسبلمية .ُٕٔ
 بف أحمد الديف تقي العباس أبك :الفتاكل مجمكعمجمكع فتاكل ابف تيمية "مجمكع الفتاكل":  .ُٖٔ

 ،ّط الكفاء، دار الجزار، عامر-الباز أنكر :ىػ( تحقيؽِٖٕتيمية ) ابف الحميـ عبد
 .ـََِٓقُِْٔ

مجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز رحمو اهلل، عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز )ت  .ُٗٔ
 ىػ(َُِْ



  ِّٕ 
 

عيسى البابي ،  محمد فؤاد عبد الباقي،  محمد جماؿ الديف القاسمي:  محاسف التأكيؿ .َُٕ
 .ُ،ط الحمبي

عيسى البابي ،  فؤاد عبد الباقيمحمد ،  محمد جماؿ الديف القاسمي:  محاسف التأكيؿ .ُُٕ
 .ُ،ط الحمبي

محبة الرسكؿ بيف االتباع كاالبتداع، عبد الرءكؼ محمد عثماف، الناشر: رئاسة إدارة البحكث  .ُِٕ
 الرياض -العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد إدارة الطبع كالترجمة 

 ابف عبدالرحمف بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبك :العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .ُّٕ
 – العممية الكتب دار الشافي، عبد السبلـ عبد:ىػ( تحقيؽِْٓالمحاربي) عطية ابف تماـ

 ىػ.ُِِْ، ُط بيركت،
 ابف عبدالرحمف بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبك :العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .ُْٕ

 – العممية الكتب دار الشافي، عبد السبلـ عبد:ىػ( تحقيؽِْٓالمحاربي) عطية ابف تماـ
 ىػ.ُِِْ، ُط بيركت،

 يكسؼ :ىػ( تحقيؽٔٔٔت (الرازم بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك لئلماـ :الصحاح مختار .ُٕٓ
 . ـُٗٗٗق/َُِْ ,بيركت النمكذجية، الدار - العصرية المكتبة ,ٓط  ,محمد الشيخ

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .ُٕٔ  سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد :نستعيف كا 
، ِبيركت، ط – العربي الكتاب دار الفقي، حامد محمد :تحقيؽ ، الجكزية قيـ ابف الديف شمس
  ـ.    ُّٕٗق/ُّّٗ

 .ىػُِْٗمكتبة الرشد ، المدخؿ إلى مقاصد القرآف الكريـ : عبدالكريـ الحامدم ،  .ُٕٕ
ف عبد الحميـ بف المستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ، تقي الديف أبك العباس أحمد ب .ُٖٕ

 ىػ ُُْٖىػ(، األكلى ِٖٕتيمية الحراني )المتكفى : 
 الرسالة، مؤسسة ، االرناؤكط شعيب تحقيؽ ، حنبؿ بف أحمد :حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .ُٕٗ
 .قَُِْ،ِط
 الديف التبريزم كلي اهلل، عبد أبك العمرم، الخطيب اهلل عبد بف محمد  :المصابيح مشكاة .َُٖ
ـ ُٖٓٗ ،ّط بيركت،– اإلسبلمي المكتب األلباني، الديف ناصر محمد :، تحقيؽ) ىػُْٕ :ت(
. 
مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر كالمسمى ) المقصد األسمى في مطابقة كؿ اسـ كؿ  .ُُٖ

،  ىػ(ٖٖٓإبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )ت سكرة  لممسمى( : 
 . ـ ُٕٖٗىػ /  َُْٖ،  ُط الرياض –مكتبة المعارؼ 



  ِْٕ 
 

 أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي .ُِٖ
 .  بيركت –المكتبة العممية ، 
 مصحؼ الصحابة. .ُّٖ
 المصنؼ في األحاديث كاآلثار. تأليؼ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة .  .ُْٖ
 :(،تحقيؽُٔٓالبغكم )ت مسعكد بف الحسيف محمد أبك :القراف تفسير في التنزيؿ معالـ .ُٖٓ

 ىػػ .ُُْٕ، طيبة دار النمر، اهلل عبد محمد
 :(، تحقيؽُٔٓالبغكم )ت مسعكد بف الحسيف محمد أبك :القراف تفسير في التنزيؿ معالـ .ُٖٔ

 ىػػ .ُُْٕ، طيبة دار النمر، اهلل عبد محمد
 معالـ في الطريؽ: سيد قطب، دار الشركؽ . .ُٕٖ
 .َُْٗمكة المكرمة،الطبعة األكلى ،  -معاني القرآف الكريـ ، جامعة أـ القرل  .ُٖٖ
 المعجزة الكبرل القرآف. المؤلؼ : اإلماـ العبلمة / محمد أبك زىرة الناشر : دار الفكر العربي .ُٖٗ
المعجـ . بيركت –دار الفكر ،  ياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل:  معجـ البمداف .َُٗ

 َُُٔي ص العربي األساس
معجـ الفركؽ المغكية الحاكم لكتاب ابي ىبلؿ العسكرم ، تحقيؽ مؤسسة النشر االسبلمي  .ُُٗ

 التابعة ،مؤسسة النشر االسبلمي .
 المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ : محمد فؤاد عبدالباقي .  .ُِٗ
محمد المؤلفكف : إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ المعجـ الكسيط :  .ُّٗ

 . دار النشر : دار الدعكة،   تحقيؽ / مجمع المغة العربية،  النجار
، أبك الفضؿ عبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي، دار  .ُْٗ معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسـك

 القاىرة، الطبعة : األكلى. –النشر : مكتبة اآلداب 
 السبلـ عبد :تحقيؽ ق(،ّٓٗزكريا)ت بف فارس بف أحمد الحسيف أبك :المغة مقاييس معجـ .ُٓٗ

 ـ .ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ ، الفكر دار ىاركف، محمد
 تحقيؽ محمد سيد كيبلني،  المفردات في غريب القرآف : أبك القاسـ الحسيف بف محمد .ُٔٗ
 . الناشر دار المعرفةىػ( ، َِٓ)
 تحقيؽ محمد سيد كيبلني،  المفردات في غريب القرآف : أبك القاسـ الحسيف بف محمد .ُٕٗ
 . الناشر دار المعرفةىػ( ، َِٓ)
سبلمي. الرياض، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا، عبلؿ الفاسي، المعيد العالمي لمفكر اإل .ُٖٗ

 ـ.ُْٗٗ الطبعة الثانية،



  ِٕٓ 
 

المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي. الرياض، الطبعة مقاصد الشريعة االسبلمية: أميف الجمعكد،  .ُٗٗ
 ـ.ُْٗٗالثانية، 

لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ حامد العمـ ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي. المقاصد العامة  .ََِ
 ـ.ُْٗٗالرياض، الطبعة الثانية، 

 .ُِٗمقكمات الداعية الناجح في ضكء الكتاب كالسنة ص  .َُِ
محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني ، تحقيؽ : محمد سيد الممؿ كالنحؿ :  .َِِ

 ىػػ .َُْْيركت ، ب -دار المعرفة ،  كيبلني
 منياج السنة النبكية، شيخ اإلسبلـ بف تيمية، مؤسسة قرطبة ، الطبعة ألكلى.  .َِّ
أبك ،  ىػ(َٕٗإبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت المكافقات:  .َِْ

 .ـُٕٗٗىػ/ ُُْٕ،  ُ، ط دار ابف عفاف،  عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف
دار ،  محماس بف عبد اهلل بف محمد الجمعكد:  في الشريعة اإلسبلميةالمكاالة كالمعاداة  .َِٓ

 . ـ ُٕٖٗىػ/  َُْٕ،  ُ، ط اليقيف لمنشر كالتكزيع
مؤتمر تفسير سكرة يكسؼ : عبد اهلل العممي ، الطبعة الثانية ، بيركت ، دار الفكر العربي ،  .َِٔ

 ـ. ُٗٔٗ
 دار السبلسؿ، ،ِط الككيت، االسبلمية، كالشؤف االكقاؼ كزارة :الككيتية الفقيية المكسكعة .َِٕ

 ـ.ُِْٕىػػػ/َُْْ
التجارية، اليكجد رقـ الطبعة ، طبع بمطابع القبس كعة تفسير سكرة يكسؼ: عميش البنيمكس .َِٖ

 كال تاريخيا.
 .ُّٗٗالرياض، الطبعة الثانية ،  –الناشر : جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  .َِٗ
 الثقافة ػ الدكحة.النبأ العظيـ: محمد عبد اهلل دراز، دار  .َُِ
القاىرة ،  -النبكات، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس، المطبعة السمفية  .ُُِ

ُّٖٔ . 
ىػ(، الناشر : دار المعارؼ، الطبعة : الطبعة ُّٖٗالنحك الكافي، عباس حسف )المتكفى :  .ُِِ

 الخامسة عشرة .
الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر : جماؿ  .ُِّ

 ـ.ُْٖٗىػ / َُْْ، ُلبناف / بيركت ،ط -الجكزم مؤسسة الرسالة 
النشر في القراءات العشر : شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ  .ُِْ

 ىػ( ، تحقيؽ : عمي محمد الضباع ، المطبعة التجارية الكبرل. ّّٖ)ت 



  ِٕٔ 
 

 إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح الشيخ : الكريـ الرسكؿ ؽأخبل مكاـر في النعيـ نضرة .ُِٓ
 .ْط جدة، – الكسيمة دار المكي، الحـر كخطيب

 نظرات في أحسف القصص . .ُِٔ
نظرية المقاصد عند ابف عاشكر: إسماعيؿ الحسني، المعيد العالمي، الطبعة االكلي  .ُِٕ

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔ
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓالطبعة الرابعة  نظرية المقاصد عند االماـ الشاطبي ، المعيد العالمي، .ُِٖ
 بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ :كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ .ُِٗ

 ـ .ُٓٗٗق/ُُْٓ ،ُط بيركت، ، العممية الكتب ىػ( دارٖٖٓالبقاعي )ت
 بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ :كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ .َِِ

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٓ ،ُط بيركت، العممية، الكتب ىػ( دارٖٖٓالبقاعي )ت
 عبد بف السيد :تحقيؽ الماكردم حبيب بف محمد بف عمي الحسف أبك  :كالعيكف النكت .ُِِ

 .ُط  ,لبناف-بيركت –العممية الكتب دار ,الرحيـ عبد بف المقصكد
 الجزرم ابف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد : كاألثر الحديث غريب في النياية .ِِِ

 - العممية المكتبة الطناحي، محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر :ىػ( ، تحقيؽَٔٔاألثير)ت
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ ، بيركت

 الجزرم ابف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد :كاألثر الحديث غريب في النياية .ِِّ
 - العممية المكتبة الطناحي، محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر :ىػ( ، تحقيؽَٔٔاألثير)ت
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ ، بيركت

الناشر : ،  محمد بف أبي بكر أبك عبد اهلل:  ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل .ِِْ
 .  المدينة المنكرة -الجامعة اإلسبلمية 

 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗىداية المرشديف، الشيخ عمي محفكظ، دار االعتصاـ الطبعة التاسعة   .ِِٓ
ليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو، أبك ا .ِِٔ

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي  محمد مكي بف أبي طالب حى
كمية الشريعة كالدراسات  -ىػ(، الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة ّْٕالمالكي )المتكفى: 

 ـ.  ََِٖ -ىػ  ُِْٗجامعة الشارقة، الطبعة: األكلى،  -سبلمية اإل
 كحي القمـ ، مصطفي صادؽ الرافعي، تحقيؽ د. دركيش الجكيدم، المكتبة العصرية.  .ِِٕ



  ِٕٕ 
 

الكحي المحمدم: محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف  .ِِٖ
 -ىػ ُِْٔ، ُبيركت ،ط –الكتب العممية ، دار ىػ(ُّْٓخميفة القممكني الحسيني )منبل عمي 

 .ـََِٓ
الكحي كالنبكة كالعمـ في سكرة يكسؼ: عبد الحميد طيماز دار القمـ، كالدار الشامية، الطبعة  .ِِٗ

 ـ.َُٗٗ-قَُُْاالكلي 
كفيات األعياف كأنباء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف  .َِّ

 .ُط بيركت، -صادر دار عباس، إحساف :تحقيؽق( ، ُٖٔخمكاف )ت
 الكالء كالبراء في اإلسبلـ: محمد بف سعيد القحطاني )المكتبة الشاممة( .ُِّ
سبلـ: أبك فيصؿ البدراني )المكتبة الشاممة(. .ِِّ  الكالء كالبراء كالعداء في اإلو
 ـ.ََِٖ-قُِْٗاالحبلـ الشيخ محمكد المصرم، مكتبة الصفا، الطبعة االكلي يكسؼ  .ِّّ

 العنكبكتية:مكاقع مف الشبكة 
 ةالراي مكقع .ِّْ

  http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid= 2613    
  http://www.alukah.net/sharia/0/39436/#ixzz3ZQnnFnBh              مكقع األلككة .ِّٓ
 http://islamic-books.org/cached-version.aspx?id=538-1-15 مكقع ركضة الباحث .ِّٔ
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33170354 مكقع ستار تايمز .ِّٕ
   /http://turkmani.com/com_articles/details المكقع الرسمي لمشيخ عبدالحؽ التركماني .ِّٖ
 .مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة .ِّٗ

http://m.quran-m.com/index.php/ ٓ.html 
 مكقع إسبلـ كيب .َِْ

 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=203287 
  ّْْْ=http://khutabaa.com/index.cfm?method=home.khdetails&khid كتابؾ مكقع .ُِْ
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 فيرس الموضوعات 
 ت..................... ............................................الىداء.................ا

 .................... ث.........................................شكر كتقدير ...............
 ج ................................................................:................المقدمة 

 ٔ.................................................................الفصل التمييدي:........
 ٕ.............. ....المبحث األول: التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف..........
 ّ....................المطمب األكؿ: تعريؼ بالدراسة التحميمية القرآنية كمتطمباتيا. ...........
 ٓ............ .......المطمب الثاني: تعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ كأىميتيا....................

 ٖٔ .......................المبحث الثاني: التعريف العام بسورتي ىود ويوسف ومناسباتيما
 ُْ ....................................بيف يدم سكرة ىكد .................: المطمب األكؿ
 ُٗ ..................................................بيف يدم سكرة يكسؼ اني: المطمب الث
 ِْ............................................لث: المناسبات بيف السكر........المطمب الثا

 الفصل األول
 سورة من  زب الرابع والعشرينـالتفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع األول من الح

 ُّ.............................................................(.........ٛٓٔ-ٗٛىود )
 ٕٖ..................(...ٙٛ-ٗٛاآليات من )المبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة ىود 

 ّّ.....................صبلح العقائدم..............لئل --المطمب األكؿ: دعكة شعيب 
 ّٔ.....................المطمب الثاني: دعكة شعيب عميو السبلـ لئلصبلح االجتماعي.......

ف قؿ، كسخط ال ف كثر....... حراـالمطمب الثالث: الرضا بالحبلؿ كا   ِْ....................كا 
 ٚٗ ...............(....ٜٔ-ٚٛالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )

 ْٖ.................المطمب األكؿ: اإلصبلح االجتماعي مف خبلؿ أداء العبادات............
 ّٓ......................األمـ......................المطمب الثاني: السنف اإلليية في إىبلؾ 

 ٕٓ.......................المطمب الثالث: االستغفار سبيؿ المؤمنيف.........................
 َٔ..................المطمب الرابع: التيديد كالكعيد لغة أصحاب الحجة الباطمة..............

 ٖٙ..................(..ٜ٘-ٕٜىداف لسورة ىود اآليات من )المبحث الثالث: المقاصد واأل
 ْٔ....................المطمب األكؿ: اهلل أحؽ بالخشية مف غيره............................

 ٖٔ.........................المطمب الثاني: صدؽ كعد اهلل لرسمو كعدـ تخمفو أبدان............
 َٕ.......................كالحفظ جزاء المتقيف........................ المطمب الثالث: النجاة



  ِٕٗ 
 

 ٕٚ.................(...ٜٜ-ٜٙالمبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة ىود اآليات من )
 ّٕ..................عجزات الباىرة.......بالم -- المطمب األكؿ: تأييد اهلل لرسكلو مكسي

 ٕٓ................رؤكس السكء كأئمة الفساد كالضبلؿ..... اتباعالمطمب الثاني: التحذير مف 
 ٕٗ..................أىؿ الباطؿ لعنة في الدنيا كاآلخرة................ اتباعالمطمب الثالث: 

 ٕٛ..............(.ٛٓٔ-ٓٓٔالمبحث الخامس: المقاصد واألىداف سورة ىود اآليات من )
 ّٖ.........................كتسميتو........... --المطمب األكؿ: إثبات صدؽ دعكة النبي 

 ٖٓ............ .............المطمب الثاني: سنة اهلل في الظممة بأف مصيرىـ اليبلؾ........
 ٖٖ ..........................المطمب الثالث: إثبات اإليماف باليـك اآلخر. ..................

 ْٗ............................الناس فيو............ مآؿالمطمب الرابع: حتمية البعث كبياف 
 الفصل الثاني

         التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الرابع والعشرين من سورة ىود 
 َُُ ......................................................نياية السورة( الي ٜٓٔ) اآلية

 ٕٓٔ.................(..ٖٔٔ-ٜٓٔىداف لسورة ىود اآليات )المبحث األول: المقاصد واأل
 َُّ............. .....................................المطمب األكؿ: ذـ التقميد............

 َُٔ.................نو............................المطمب الثاني: الجزاء األخركم ال مفر م
 َُٗ..........................المطمب الثالث: كجكب االستقامة عمما كعمبل.................

 ُُِ.......................المطمب الرابع: حرمة تكلي الظالميف، كالرضا بالكفر..............
 ٘ٔٔ...............(...ٚٔٔ-ٗٔٔلسورة ىود اآليات )اف المبحث الثاني: المقاصد واألىد

 ُُٔ.................المطمب األكؿ: الحسنات يذىبف السيئات..............................

 ُُٗ.................المطمب الثاني: بياف كجكب الصبر...................................
 ُِِ.............................األمـ...................المطمب الثالث: سنة اهلل في ىبلؾ 
 ٕٙٔ...............(...ٖٕٔ-ٛٔٔلسورة ىود اآليات )المبحث الثالث: المقاصد واألىداف 

 ُِٕ..............المطمب األكؿ: االختبلؼ سنة ككنية كدفعو فريضة شرعية................
 ُِّ..............كأىميتيا.................................المطمب الثاني: قصص األنبياء 

 ُّٓ.....................ع التككؿ عميو..................المطمب الثالث: كجكب العبادة هلل م
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  الفصل الثالث
 من سورة يوسف التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين

 ُّٗ......................................................................(ٜٕ-ٔاآليات )
 ٓٗٔ.....................(...ٙ-ٔيات )المبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآل
 ُُْ.......................................المطمب األكؿ: المغة العربية لغة القرآف..........

ثبا --المطمب الثاني: تقرير نبكة محمد   ُْْ................تيا بأحسف القصص.........كا 
 ُْٔ.......................المطمب الثالث: رؤيا األنبياء كحي مف اهلل.......................

 ُْٖ................................المطمب الرابع: النبكة اصطفاء ال اختيار. ..............
 ٓ٘ٔ.................(.....ٗٔ-ٚ: المقاصد واألىداف لسورة يوسف اآليات )المبحث الثاني

 ُُٓ...................المطمب األكؿ: الحذر مف الحسد....................................
 ُٔٓ....  ................................. --كسؼالمطمب الثاني: المؤامرة عمى قتؿ ي

 ُٗٓ......  ....................يكسؼ لمتخمص منو..............المطمب الثالث: حيؿ أخكة 
 ٖٙٔ...............(.....ٕٗ-٘ٔورة يوسف اآليات ): المقاصد واألىداف لسالمبحث الثالث

 ُْٔ................كمتناقضة........................المطمب األكؿ: حجج الكاذبيف ناقصة 
 ُٗٔ......... .......ف محنة الجب...............م --المطمب الثاني: خبلص يكسؼ 

 ُْٕ.................كقضية اليـ........ --المطمب الثالث: مراكدة امرأة العزيز ليكسؼ 
 ٓٛٔ..............( .....ٜٕ-ٕ٘اآليات )ف : المقاصد واألىداف لسورة يوسالمبحث الرابع

 ُُٖ.............ثبات براءتو. ..........صية كا  مف المع --المطمب األكؿ: فرار يكسؼ 
 ُٖٔ.............................ظيـ..........................المطمب الثاني: كيد النساء ع

 الفصل الرابع
 من سورة يوسف الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرينالتفسير التحميمي لمقاصد وأىداف 

 ُٖٗ....................................................................(ٕ٘-ٖٓاآليات )
 ٜٓٔ.............( ....ٖ٘-ٖٓف من اآلية )المبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة يوس

 ُُٗ.................العزيز...............................المطمب األكؿ: مكر النسكة بامرأة 
 ُٓٗ.................المطمب الثاني: امرأة العزيز تقابؿ مكر النسكة بمكر أشد كأعظـ.........
 َُِ.................المطمب الثالث: فرار يكسؼ إلى اهلل تعالى كدخكلو السجف..............

 ٕٙٓ...............(..ٕٗ-ٖٙلسورة يوسف من اآلية )المبحث الثاني: المقاصد واألىداف 
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 َِٕ..........كرؤيا صاحبي السجف.................. -عميو السبلـ-المطمب األكؿ: يكسؼ 
 ُِِ........اخؿ السجف..................دإلى التكحيد  -– المطمب الثاني: دعكة يكسؼ

 ُِٔ ...................رؤيا صاحبي السجف......... -–المطمب الثالث: تعبير يكسؼ 
 ٕٕٓ................( ٙٗ-ٖٗوسف من اآلية )المبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة ي

 ُِِ...............المطمب األكؿ: رؤيا الممؾ كعجزىـ عف تعبيرىا..........................
 ِِْ......................-عميو السبلـ–سؼ الصديؽ الثاني: تذكر الفتى الناجي يك المطمب 

 ٕٕٚ................(..ٕ٘-ٚٗورة يوسف من اآلية )المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لس
 ِِٖ......................لرؤيا الممؾ................. -–المطمب األكؿ: تعبير يكسؼ 

ظيار الحقيقة............المطمب الثاني:   ِّْ..................الممؾ يتكلى بنفسو القضية كا 
 ِّٗ....... ...................................................................... الخاتمة

 ِّْ.........................................................................ياتفيرس اآل
 ِٕٓ.......................................................................حاديثاألفيرس 

 َِٔ.........................................................................عبلمفيرس األ
 ُِٔ....................................................................المصادر والمراجع

 ِٖٕ...................................................................فيرس الموضوعات
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 الممخص
الدراسة التحميمية  "يتناكؿ ىذا البحث الحديث عف أحد مكضكعات القرآف الكريـ، كىك بعنكاف      

( إلى اآلية ْٖسكرة ىكد اآلية )مف لمقاصد وأىداف الحزب الرابع والعشرين من القرآن الكريم" 
حيث يتككف البحث مف مقدمة، كتمييد، كأربعة فصكؿ، -دراسة تحميمية-" ( مف سكرة يكسؼِٓ)

 كخاتمة متضمنة عمى أىـ النتائج، كالتكصيات عمى النحك اآلتي: 
كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيجية الباحث  المقدمة:

 فيو.
بيف الباحث فيو عف عمـ مقاصد كأىداؼ سكر القرآف الكريـ، مع التعريؼ العاـ  لتمييد:ا

 بسكرتي ىكد كيكسؼ، كبياف أىداؼ ىذه السكرتيف كمقاصدىا.
تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقاصد الربع األكؿ مف الحزب الرابع كالعشريف  الفصل األول:

 سيدنا شعيب مع قكمو مف أىؿ مديف.(، حيث تكممت فيو عف دعكة َُٖ-ْٖمف سكرة ىكد )
بياف أىداؼ كمقاصد الربع الثاني مف الحزب الرابع كالعشريف مف اآلية  الفصل الثاني:

 --( مف سكرة يكسؼ، أكمؿ في ىذا الفصؿ عف قكـ شعيب ٔاآلية )-( مف سكرة ىكدَُٗ)
ة في مستيؿ بداية مع بياف صفاتيـ في اإلعراض عف دعكة األنبياء، مع بياف اثبات الصدؽ النبك 

 سكرة يكسؼ.
تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقاصد الثالث مف الحزب الرابع كالعشريف مف  الفصل الثالث:
، معو أخييـ، كعف  --(، تكممت فيو عف معاممة أخكة يكسؼ ِٗ- ٕسكرة يكسؼ اآليات )

 .--مراكدة امرأة العزيز ليكسؼ 
صد الربع الرابع مف الحزب الرابع كالعشريف تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقا الفصل الرابع:

، كمركره بمحنة --(، تكممت عف كيد النسكة بيكسؼ ِٓ- َّمف سكرة يكسؼ اآليات )
 السجف.

 كضمنيا عمؿ الباحث أىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة:
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Abstract 
This research deals with talk about one topics from the Holy Quran, which 

is entitled " analytical study of the purposes and objectives of the 
twenty-fourth party from the Holy Quran " from Hud verse 84 to verse 52 
of Surah Yusuf "Analytical Study - where research consists of an introduction, 
the boot, and four chapters, and a conclusion, including the most important 
results, and recommendations are as follows: 

Introduction: includes the importance of the subject, and the reasons for 
this choice, and research objectives, methodology used by the researcher. 

Boot: the researcher informs the purposes and objectives of the Holy 
Quran, with the general definition in Hood and Joseph Surah, and the 
statement of the objectives of these two Surah and purposes. 
The First Chapter: talking about the aims and objectives of the first quarter 
of the twenty-fourth of the party Hud (84-108), where I spoke about the call 
of Prophet Shuaib to his people from the people of the debtor. 
The Second Chapter: Statement of aims and objectives of the second 
quarter of the twenty-fourth verse Party (109) from Hud-verse (6) of Surah 
Yusuf, completed in this chapter for the people of Shoaib  with a statement 
of their qualities in symptoms for a call of the prophets, with a statement to 
prove the truth prophecy at the beginning of the beginning of Surah Yusuf. 
The Third Chapter: The talk about the goals and purposes of the third of the 
twenty-fourth Party verses from Surah Yusuf (7-29), in which I spoke about 
the treatment of Joseph's brothers , his brother, and propositioning a woman 
Aziz Yusuf  
The Forth Chapter: The talk about the goals and purposes of the fourth 
quarter of the twenty-fourth Party verses from Surah Yusuf (30-52), spoke 
about women Joseph Kidd , and passage of the plight of prison. 
Conclusion: The work of the researcher, including the most important 
findings and recommendations. 


