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  ملخص الرسالة 

تناولت في هذذه الرسذالة الدراسذة التحليليذة لمقاأذد وأهذداب الحذزب الحذادي والخمسذين مذن 
اختيذذذذاري لهذذذذذه السذذذذور سذذذذبب وكذذذذان  ( [02-0]القذذذذرلن الكذذذذريم أل سذذذذورة ا حقذذذذاب، محمذذذذد، ال ذذذذت  

 ل الدراسة والبحث. من خال للباحثتظهر  مهمةعلى مواضيع  الحتوائها

وقذذذذد سذذذذلكت فذذذذي هذذذذذه الدراسذذذذة المذذذذنهت التحليلذذذذي والموضذذذذوعي وقمذذذذت باسذذذذتنباط المقاأذذذذد 
بعد بيان معاني الم ردات، ووجه البالغة والقراءات ذلك هداب من اآليات موضوع الرسالة، و وا 

لة علذذى سذذباب النذذزول عنذذد وجذذوده، والمعنذذى االجمذذالي وقذذد اشذذتلمت هذذذه الرسذذاوأووجذذه المناسذذبة، 
   :اآلتيعلى النحو وهى وتمهيد ثالثة فأول وخاتمة  مقدمة

وأهذداب البحذث، والدراسذات اختيذاره سذباب أوقد اشتملت على أهمية الموضذوع، و  المقدمة:
 اتبعه الباحث، وخطة البحث.   الذي والمنهتالسابقة، 

لمقاأذذذذد وقذذذذد اشذذذذتمل علذذذذى تعريذذذذب الدراسذذذذة التحليليذذذذة ومتطلباتهذذذذا، وتعريذذذذب ا التمهيــــد:
 وا هداب وأهميتها.  
 وقد اشتمل على أربعة مباحث لمقاأد وأهداب سورة ا حقاب. الفصل األول: 

 اشتمل على أربعة مباحث لمقاأد وأهدب سورة محمد. قد و الفصل الثاني: 

 وأهداب سورة ال ت  من اآلياتاشتمل على خمسة مباحث لمقاأد وقد الفصل الثالث: 

 (.02 -0أل
 الخاتمة: 

ن علذذم مقاأذذد أهذذم النتذذائت والتوأذذيات، ومذذن أهذذم هذذذه النتذذائت أقذذد ذكذذر فيهذذا الباحذذث و  
لألزمذذذات التذذذي تعذذذاني منهذذذا ا مذذذة اإلسذذذالمية، فيمذذذا يتعلذذذ   وأهذذذداب اآليذذذات القرلنيذذذة يضذذذع حلذذذوالا 

وغيرهذذا، وكذذذلك ظهذذر لنذذا مذذن خذذالل  التذذي هذذي مذذنهت الحيذذاة وا خذذال  والتربيذذة بجانذذب العقيذذدة
وروعذذة نظمذذه فذذي جميذذع جوانبذذه، ر مذذن اللطذذائب البيانيذذة التذذي تظهذذر إعجذاز القذذرلن الرسذالة الكثيذذ

  وغيرها الكثير.
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Abstract 

In this thesis I dialed with an analytic study of the aims and purpose of t fifty – 

one hizb of the holy quran ( Al – Ahqaff , Mohammed and Al – Fathh( 1-7) suras. 

I chose these suras because off the important subject that they include which 

you will face during my study and research.  

 In this study , I look the analytice and object sulabus and I also elicited the 

aims and purposes of athe verses which we study.  

 After I explained the manings of the vocabulary, the yhetorical faces, the 

recitals, situation s, the reasons of desceding if there and the whole meaning . The 

thesis includes: the introduction, preface, theer chapters and the end as following .   

Introduction:  

It includes one importance of the subject the reasons of choosing the subject, 

the research aims , the previous studies , the sullabus which the researcher folloing 

and the research plan .   

Preface:  

 It in cludes the defining of the analytic study with its requires and deining the 

importance of the aims and purposes.   

Chapter ( I ):  

It includes (4) researches of the aims and purposes of At Ahqaff sura . 

Chapter (II):   

 It includes (4)researches of thei aims and purposes of Mohammed sura.  

Chapter ( III):   

It includes  (5) researches of the aims and purposes of At fathh sura , verses 

 (1-17)  

The end:  

The researcher mentioned the most important conelusions like the name of 

science that studies the aims and purposes of the Quran verses , which suggests 

sdutions to the Islamic vrises , alogn with doctrine , morals and education.  

The thesis shows many bright sides of the beauticul elocution which presents 

the mirdes of Quran and its wonderful composition of verses .   
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 ْاإِلهَدْاءُ 

إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحذو ا مذل، واتسذع قلبذه ليحتذوي حلمذي حذين ضذاقت الذدنيا 
فذذروا الأذذذعاب مذذذن أجلذذي وسذذذار فذذذي حلكذذذة الذذدرب لياذذذرس معذذذاني النذذور والأذذذ اء فذذذي قلبذذذي، 

إلى رؤيتي متقلداا شهادة الماجستير وها هي قد  الوضاءتانولطالما ت طر قلبه شوقاا وحنت عيناه 
 .تهديني الرضا والدعاء... والدي الحبيبلنعت  هديك إياه أي

لى مذن تتسذاب  الكلمذات لتخذرج معبذرة عذن مكنذون ذاتهذا، إلذى التذي تمذتهن الحذب وتاذزل  وا 
رفرب فو  ناأية ا حالم، فتبقى روحي متأل ةا ومشرقة طالما كانت ت  مل في قلبي عأ ورةا 

القلب والحياة أهذديك رسذالتي لتهذديني الرضذا  ةبة يا سيددعواتها عنوان دربي، لِك يا والدتي الحبي
 .والدعاء

لذذى التذذي أذذبرت علذذي شذذهوراا طذذوال، كنذذت فيهذذا م علذذى البحذذث والدراسذذة، فتحملذذت  ت رغذذاا وا 
هجر الليالي ومدافعة ا يام في غرة حياتنذا الزوجيذة، زوجتذي الااليذة التذي شذاركتني الحيذاة بكذدها 

اندتني بكل ت اأيلها، والتي كلما تأملت فيها استحضذرت عظمذة وتعبها قبل هنائها وسعادتها وس
نعمة ربي حينما أكرمنذي بهذا، وال أدري كيذب أخطذو سذبيل الشذاكرين أمذام نعمذة ربذي علذي، فذنعم 

 .الزوجة الأالحة لي مع خالص حبي لها والدعاء

لى من يه و قلبذي  الحبيبذان  ، زينذة الحيذاة الذدنيا ونعمذة ربذي علذي، تذوأميلهذمشذوقاا حبذاا و وا 
ما أقول ولكن حسبكم مذايختب  لكذم خلذب  عونمحمد وياقوت، أحدثكم اآلن ولكنكم ال تإلى قلبي 

تلك الكاميرا، لتحدثكم عنذدما تكبذرون بالأذوت والأذورة عمذا يجذول فذي خذاطري اآلن، أسذأل ا  
 يح ظكم بح ظه ويرعاكم برعايته.أن 

لذذى إخذذوتي وأسذذرتي وأحبتذذي ومذذن لذذه أذذلة حذذب ومذذودة  بذذي ولكذذن ال أسذذتطيع حأذذرهم، وا 
 أهدي لكم رسالتي هذه لتهدونني الحب والدعاء.

لى أهل العلم عامة وأهل العلم الشرعي خاأة أهدي بحثي و   .هذاا 
 

 

 وا  ولى التوفي 
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 شكر وتقدير

تمذام هذذه الرسذالة علذى هذذا النحذو، فهذو إأن وفقنذي ويسذر لذي  راا لخذوالا و أالحمد والشذكر   
 جب هئ﴿: ا   نطالقذاا مذن قذولا ضذلهم، و بة واعترافذاا  هذل ال ضذل نذمأاحب ال ضل والِ 

 (1ألألمذذن ال يشذذكر النذذاس ال يشذذذكر ا (: وامتثذذاالا لقذذول النبذذي  [01]النمذذل: ﴾مب  خب حب
لذذذذى مشذذذرفي فضذذذذيلة إي وعظذذذيم امتنذذذذاني وتقذذذديري ر تقذذذدم بجزيذذذذل شذذذكأفإنذذذه يسذذذرني ويشذذذذرفني أن 

ول االشذذراب علذذى هذذذه الرسذذالة، وبذذذل بذذعلذذي بق الذذذي ت ضذذل الــدكتور: زهــدي محمــد أبــو نعمــة
رشذادي، فكذان نعذم ا  أن  سذتاذ الموجذه، وا ا الناأذ ، أسذأل ا  الكثير مذن وقتذه لنأذحي وا 

 .يجعل ذلك في ميزان حسناته

 لى عضوي لجنة المناقشة: إكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير  

 عبد الكريم حمدي الدهشانالدكتور:  

 اهلل سالم سالمةعبد والدكتور: 

كذي  هذاتنقيحدراسذتها و بقبول مناقشذة هذذه الرسذالة، وعلذى مذا بذذاله مذن جهذد فذي  مالت ضله
ظهار مواطن الخلل فيها.ة وأحسن أورة، فهم أهل لتقلا تخرج في أبهى ح    ويمها، وا 

وكذذلك الشذكر موأذذول إلذى مذذن قذام بتنسذي  هذذذه الرسذالة، وقذذدم لذي الكثيذر مذذن وقتذه فذذي  
 .العزيز: ماجد أحمد عامر يأخو ا ابن عمي سبيل إنجازه

في  اتذتيالعلماء، وأخص بالذكر أسو منارة العلم  اإلسالميةلجامعة إلى االشكر موأول و  
 ر الدراسات العليا التي أتاحت لي ال رأة إلكمال دراستي العليا. شككلية أأول الدين، كما أ

عدة سذواء بتذوفير كتذاب أو بإسذداء ومسذا اا عونذلي م كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من قدا  
 و بمراجعة فأل من ال أول . أنأيحة أو بدعاء في ظهر الايب 

   .أن يبارك فيهم جميعاا وأن يجعلهم ذخراا لإلسالم والمسلمين راجيا ا المولى  

                                                           

حذذذديث  [0290 : رقذذذم الحذذذديث0/332، البذذذر والألة/الشذذذكر لمذذذن أحسذذذن إليذذذك، ذيسذذذنن الترمذذذ :ذيمذذالتر  ]( (1
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 مقدمةال
حمد   رب العالمين والأالة والسالم علي سيد ا نبياء والمرسلين، وأشهد أن ال إلذه إال ال

لذذه المرسذلين وقيذذوم السذذموات وا أ  ضذذين، وأشذذهد أن محمذذداا رأ ا  وحذده ال شذذريك لذذه رب العذذالمين وا 
 يقذين،عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين ال ار  بين الهدى والضالل والاي والرشاد والشذك وال

ونأذد  بذه  أنزله لنقرأه تدبراا ونتأمله تبأراا ونسعد به تذكراا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيذه،
ونجتهذذذد علذذذى إقامذذذة أوامذذذره ونواهيذذذه ونجتنذذذي ثمذذذار علومذذذه الموأذذذلة إلذذذى مرضذذذاة رب العذذذالمين  

 ....... أما بعد:

خذتص بأشذرب كتذاب فهذي التذي ت إنا علوم القرلن من أشرب العلوم وأجلها على اإلطذال ،
شرب العلم بشرب المعلوم فهذي تتعلذ  بكذالم  حيث إنا  على ظهر ا را أال وهو القرلن الكريم،

وخيذر علذوم القذرلن هذو علذم الت سذير الذذي نحذن اليذوم  فال أعظم وال أشرب من كذالم ا ، ا  
أزهذذاره فهذذو بأذذدده فذذال أعظذذم مذذن البحذذث عذذن معذذاني اآليذذات ومذذراد ا  تعذذالى مذذن بذذين رياضذذه و 

ونذوره المبذين الذذي أشذرقت لذه  ،لمن أراد معرفته وطريقه الموألة لسذالكها إليذه كتابه الدال عليه،
والسذبب الواأذل بينذه وبذين عبذاده  ،ورحمته المهداة التي بهذا أذالح جميذع المخلوقذات ،الظلمات

وهو الأراط  ،بوابقت ا لأ وبابه ا عظم الذي منه الدخول فال يال  إذا غ إذا انقطعت ا سباب،
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٹٱٹٱٱٱحيذذذذذذذثالمسذذذذذذذتقيم الذذذذذذذذي ال تميذذذذذذذل  بذذذذذذذه اآلراء 

 [٩٢ ص:] َّزب رب  يئ ىئ

ذلك من خالل هذا البحث اسة ا هداب والمقاأد القرلنية و فقد رأيت أن أساهم في در  
 بعنوان:والذي 

 ن الكريمآالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الواحد والخمسين من القر 

 (11- 1سورة الفتح سورة محمد، ة األحقاف،)سور 

فأسأل ا  تعالى أن يكرمني بالتوفي  والسداد وأن يجعل هذا العمل خدمة لدينه خالأاا 
 لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعاا.
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 أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

فالبحث فيه  ،وأعظم كتاب على ا راتتعل  هذه الدراسة بكتاب ا  تعالى الذي هو أجل   -0
 . عبادة   

فهو الهداية  ،التدبر والتأمل في كتاب ا  والاوص في ثنايا النأوص الستخراج كنوزه -7
 والنجاة والطري  الموأل إلى ا  تعالى.

وتبعث  ،بيان المقاأد وا هداب لآليات التي من شأنها أن تح ظ على اإلنسان عقيدته -3
 يمان في الن س.على رسوا اإل

 ىوالقدرة عل ،لقرلنية فهماا أحيحاا النهوا با مة اإلسالمية من خالل فهم النأوص ا -0
 تطبيقها.

االهتمام المتزايد واإلقبال بكثرة على المقاأد وا هداب القرلنية باعتبارها حاجة العأر  -9
 والمستقبل.

 ثانياا: أهداف البحث:

تعالى من خالل خدمة القرلن الكريم وذلك بالمساهمة  سبحانهابتااء ا جر والثواب من ا   -0
 وأهداب السورة التي هي محل البحث. ببيان مقاأد

ظهار مقاأد الحزب وأهدافه. -7  بيان الموضوعات ا ساسية للحزب الواحد والخمسين وا 

الذي  علم الت سير وخاأة عامة التي هي من أعظم وأشرب العلوم، خدمة لعلوم القرلن -3
 بأدده.نحن اليوم 

إظهار إعجاز القرلن وذلك من خالل بيان روعة نظمه، وجمال كلماته، وفأاحة أساليبه،  -0
 حكامه وبيان مقاأده الحسنة وأهدافه السامية.ودقة أ

يجاد الحلول للقضايا المستجدة والمعاأرة ،بيان أن القرلن هو السبيل للنهوا بهذه ا مة -9  وا 
 .التي تمر بها ا مة اإلسالمية

 لفا  جديدة أمام الباحثين وذلك من خالل البحث في الموضوعات القرلنية.فت   -5

إثراء المكتبة اإلسالمية بموضوع جديد يتناول أهداب ومقاأد الحزب الحادي والخمسين  -2
 من القرلن الكريم وذلك في إطار دراسة تحليلية. 
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 ثالثاا: الدراسات السابقة:
التي تم اعتمادها في قسم الت سير وعلوم القرلن  جاء هذا البحث استكماالا لسلسلة ا بحاث

بكلية أأول الدين في الجامعة اإلسالمية والتي تتناول الدراسة التحليلية للمقاأد وا هداب 
 المتنوعة والمختل ة آليات القرلن الكريم وسوره. 

 منهج البحث: رابعاا:
طريقتي في  وكانت سير لتحليلي واإلستنباطي في التالباحث المنهت االستقرائي ا اتبع

 الدراسة على النحو اآلتي:

لكذذذل  ،يت ذذذرع عنهذذذا عذذذدة مباحذذذث ،تقسذذذيم ليذذذات الحذذذزب الواحذذذد والخمسذذذين إلذذذى فأذذذول -0
بعذرا وتوضذي  مذا تحتويذه  قذد قمذتو  ،مبحث لياته المناسبة حسب موضوع ليذات البحذث ن سذه

سذذتدالل لهذذذه المقاأذذد باال قمذذتو  ،تحلذذيالا عميقذذاا  ليذذات كذذل مبحذذث مذذن مقاأذذد وأهذذداب وتحليلهذذا
وا هداب بالمنهت التحليلي بما فيه من أدوات متعددة تخدم هذا المنهت من علوم القرلن، والسنة، 

عجاز القر   ن، وغيرها.لوعلوم اللاة وا 

سذورها بذذكر  ىالرسم العثماني مع عزو اآليات إلكتابة اآليات مضبوطة بالحركات وب -7
 اسم السورة ورقم اآلية في المتن.

 مة البحث بالرجوع إلى المراجع ا ألية والمعتمدة من كتب الت سير وغيرها.خد -3

االستدالل با حاديذث النبويذة التذي تخذدم الموضذوع وتخريجهذا تخريجذاا علميذاا مذع إيذراد  -0
 حكم العلماء عليها ما أمكن ما لم تكن في الأحيحين.

 اللاوية.بيان معاني الم ردات الاريبة فى كتب غريب القرلن والمعاجم  -9

 .ون في البحث من مظانها وتوثيقهاعمل تراجم لألعالم المامورين الذين سيرد -5

ومراعذذاة ا مانذذة العلميذذة  ،عذذزو ا قذذوال المقتبسذذة  أذذحابها وتوثيقهذذا حسذذب ا أذذول -2
 في النقل والتوثي  والتعلي . 

ك ، ورقذذذم المجلذذذد والأذذذ حة، وتذذذر الكتذذذابالمؤلذذذب، وعنذذذوان توثيذذذ  المراجذذذع بذذذذكر اسذذذم  -1
 الباحث مواأ ات المرجع لقائمة المراجع في نهاية البحث.

آليات وا حاديذث وا عذالم المتذرجم لهذم فذي البحذث والمأذادر ا لكل من عمل فهارس -2
 والمراجع والموضوعات.
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 مأادر والمراجع حسب ا حرب الهجائية.فهرس ا حاديث وا عالم والترتيب  -01

 خامسا: خطة البحث:

 :وثالثة فأول وخاتمة وهو كما يلي مقدمة وتمهيديتكون هذا البحث من 

 : المقدمة وتشمل على

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره  أولا:

 أهداب البحث ثانياا:

 الدراسات السابقة ثالثاا:

 منهت البحث  رابعاا:

 خطة البحث خامساا:
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 التمهيد ) بين يدي الدراسة (
 ويشمل على مطلبين:

 لدراسة التحليلية ومتطلباتها وتشمل على:المطلب األول : تعريف با
 .الدراسة التحليلية لاة واأطالحاا  أولا:

 .متطلبات الدراسة التحليلية ثانياا:

 .أهمية الدراسة التحليلية للسور القرلنية ثالثاا:

 تعريف بالمقاصد واألهداف وأهميتها ويشمل على: المطلب الثاني:
 .تعريب ا هداب لاة واأطالحاا  أولا:

 .تعريب المقاأد لاة واأطالحاا  :ثانياا 

 .أهمية معرفة مقاأد وأهداب السور واآليات :ثالثاا 

 .طر  معرفة مقاأد وأهداب السور واآليات  :رابعاا 

 .أهم المأن ات في مقاأد وأهداب السور واآليات :خامساا 
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 الفصل األول
 لمقاصد وأهداف سورة األحقافالدراسة التحليلية 

 :مباحثوفيه أربعة  
  تعريف عام بسورة الحقاف المبحث األول : 

 .أسماء السورة ووجه تسميتها وعدد لياتها: المطلب األول

 .مكان وزمان نزول السورة وترتيبها :المطلب الثاني

 .فضائل السورة وجو نزولها :المطلب الثالث

 .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها :المطلب الرابع

 .محور ا ساسي للسورةال :المطلب الخامس

 .ا هداب العامة للسورة  :المطلب السادس

 ( 11-1المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة األحقاف)
 وفيه ثالثة مطالب:

  إثبات الوحدانية هلل ونفي الشركاء المطلب األول: 
 إثبات الوحدانية لّله ون ي الشركاء. أوآل:

 .إثبات نبوة محمد  ثانيآ:

 العبث عن ا  تعالى في خلقه للسماوات وا را.انت اء  ثالثآ:

 تقرير حقيقة من ال يأخل  ال ي عبد . رابعاا:

  الفتراء على النبي بأن القرآن سحر المطلب الثاني: 
 .فتراء على النبي بالسحرالا :أولا 

 .تقرير هدب الرسل وهو التذكير واالنذار من عذاب ا  :اا ثاني
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ستكبار اليهود على اإليمان بهتصديق ا: المطلب الثالث   لكتب السماوية للقرآن وا 
 العدالة شرط للشهادة . :أولا 

 تقرير قاعدة من جهل شيئاا عاداه . :اا ثاني

 شهادة التوراة للقرلن دليل على أحته .  :اا ثالث

قرار بالسان وعمل بالجوارح وا ركان . :اا رابع  اإليمان تأدي  بالجنان وا 

 ( 73_13صد وأهداف سورة األحقاف)مقاالمبحث الثالث: 
 :وفيه ثالثة مطالب

 ( 12_13)المطلب األول: مقاصد وأهداف سورة األحقاف

 وجوب البر بالوالدين واإِلحسان لهما . :أولا 

 .دة الحمل قد تكون ستة أشهر فأكثر، والرضاع قد يكون حولين فأقلم :اا ثاني

 .بالطاعةة إلى ا  واالنقياد له التوسل بالتوب :اا ثالث

 ( 76_11): مقاصد وأهداف سورة األحقافالمطلب الثاني
  .عقو  الوالدين وأنها من الكبائرحرمة  :أولا 

 .حب الوالدين لألبناء :اا ثاني

  .لي قدر عمله وا  ال يظلم أحداإلنسان يحاسب عا :اا ثالث

 الِكبر من أعمال القلوب وال س  من أعمال الجوارح . :اا رابع

 ( 73_71: مقاصد وأهداف سورة األحقاف)لثالمطلب الثا

  .يذكر القرلن قأص ا مم الماضية  خذ العبرة والعظات :أولا 

  .ا  عز وجل يمهل اإلنسان لكي يتوب ولكن وال يهمله :اا ثاني

  .الري  جند من جنود ا  يعذب بها من يشاء :اا ثالث
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 (53_72المبحث الرابع: مقاصد وأهداف سورة األحقاف)
 :وفيه مطلبان

 (57_72): مقاصد وأهداف سورة األحقافالمطلب األول

 .ا  أن يهديه يشرح أدره لإليمانمن يرد  :أولا 

 إثبات عالم الجن وتقريره . :اا ثاني

 .ند تالوة القرلن باإِلأااء التاموجوب التأدب ع :اا ثالث

 .وجوب البالغ عن رسول ا   :اا رابع

 (53_55)اف سورة األحقاف: مقاصد وأهدالمطلب الثاني

 .والجزاءتقرير عقيدة البعث  :أولا 

 ، وعن المعاأي تركاا.وجوب الأبر على الطاعات فعالا  :ياا ثان

 اطال  ال س  على الك ر باعتباره خروجا عن طاعة ا  . :اا ثالث
 

 لفصل الثانيا
 لمقاصد وأهداف سورة محمد الدراسة التحليلية

 وفيه أربعة مباحث: 
 سورة محمد ب تعريف عام :األولالمبحث 

 .أسماء السورة ووجه تسميتها وعدد لياتها أولا:

 .مكان وزمان نزول السورة وترتيبها ثانياا:

 .فضائل السورة وجو نزولها ثالثاا:

 .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها رابعاا:

 .المحور ا ساسي للسورة خامساا:

 .ا هداب العامة للسورة سادساا:
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 (15_1سورة محمد)مقاصد وأهداف سورة المبحث الثاني: 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 ( 5_1)مقاصد وأهداف سورة محمد المطلب األول:

   .بيان طريقي ال الح والخسران أولا:

   .رك ال تن ع أاحبها يوم القيامةأعمال البر مع الك ر والش ثانياا:

  .لناسمة في ضرب ا مثال وهداية ابيان الحك ثالثاا:

  (1_1)مقاصد وأهداف سورة محمد المطلب الثاني:

  .وجوب الجهاد على أمة اإِلسالم أولا:

  .ير في ا سرى بين المّن وال داءإمام المسلمين مخ ثانياا:

نعامه عليهم في الدنيا واآلخرةبشرى المجاهدين في سبيل ا  بإكرام ا  لهم و  ثالثاا:   .ا 

  .ر ا  تعالى في ديِنه وأوليائهيقي من نأيظ ر بالنأر الحق رابعاا:

 (15_16): مقاصد وأهداف سورة محمدالمطلب الثالث

 .ر قاعدة : العاقل من اعتبر بايرهتقري أولا:

 .الية ا   هل اإِليمان والتقوىتقرير و  ثانياا:

 .ل ر  بين الماديين وأهل اإِليمانبيان ا ثالثاا:

 .واثبات حجته يالقرلن لتقوية النبجاء  رابعاا:

 ( 75_11)محمدمقاصد وأهداف سورة المبحث الثالث:  
 وفيه ثالثة مطالب:

  (13_11مقاصد وأهداف سورة محمد) المطلب األول:

 . السبب المورث للجنة يالتقوى ه أولا:

 .بيان بعا نعيم الجنة ثانياا:

 .بيان بعا عذاب النار ثالثاا:

  .تقرير البعث والجزاء رابعاا:
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  (11_12مقاصد وأهداف سورة محمد) لب الثاني:المط

  .فإنه يقود إلى العمى والأممالتحذير من اتباع الهوى  أولا:

  .أشراط الساعة أل كبرى ، أارى( ثانياا:

  .تا ار من أعظم العبادات القوليةاالس ثالثاا:

 ( 75_76وأهداف سورة محمد)مقاصد  المطلب الثالث:

  .ا جواز تمني الخير من  أولا:

  .لهزيمة الروحيةذم الجبن والخور وا ثانياا:

  .نوع من أنواع اإلفساد في ا را قطع ا رحام هو ثالثاا:

  .هي اللعن من ا  وحجب البأيرة عقوبة قاطع الرحم رابعاا:

 ( 52_71سورة محمد)مقاصد وأهداف سورة المبحث الرابع: 
 وفيه ثالثة مطالب:

 ( 72_71ف سورة محمد)مقاصد وأهدا المطلب األول:

  .قرلن الكريم عند تالوته و سماعهوجوب تدبر ال أولا:

  .م الطاعة و تزيين الشيطان للعبداالرتداد عن اإِلسالم بسبب عد ثانياا:

  .ضد المؤمنين هو ردة عن اإلسالم التعاون مع الكافرين ثالثاا:

  .عقيدة عذاب القبر وأنه ح  ثابت رابعا:

  (57_71)قاصد وأهداف سورة محمدالثاني: م المطلب

 من أحب شيئا ظهر على وجهه ول تات لسانه. أولا:

 االبتالء يكون لتتمايز الأ وب وليميز ا  الخبيث من الطيب. ثانياا:

 الأد عن سبيل ا  لن يضر ا  شيئا وا  محبط أعمال الكافرين. ثالثاا:

  (52_55مقاصد وأهداف سورة محمد) المطلب الثالث:

 وجوب طاعة ا  وطاعة رسوله. أولا:

 بطالن العمل الأال  بالرياء وال ساد والردة. ثانياا:
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 حرمة الركون إلى مأالحة ا عداء مع القدرة على قتالهم.  ثالثاا:

 التن ير من اإِلقبال على الدنيا واإِلعراا عن اآلخرة.  رابعاا:

 حرمة البخل مع الجدة والسعة. خامساا:
 

 ثالثالفصل ال
 الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الفتح 

 وفيه خمسة مباحث:
  سورة الفتحتعريف عام بالمبحث األول : 

 .أسماء السورة ووجه تسميتها وعدد لياتها :المطلب األول

 .مكان وزمان نزول السورة وترتيبها :المطلب الثاني

 .فضائل السورة وجو نزولها :المطلب الثالث

 .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها :بعالمطلب الرا

 .المحور ا ساسي للسورة المطلب الخامس:

  .ا هداب العامة للسورة :المطلب السادس

 (1_1المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة الفتح)
 وفيه أربعة مطالب: 

 ليس من الكبائر. : الذنب الذي غ ر لرسولالمطلب األول

 يد بالطاعات وينقص بالمعاأي.اإليمان يز  المطلب الثاني:

 بيان مكافأة ا  لرسوله والمؤمنين على أبرهم وجهادهم.  المطلب الثالث:

 بيان أن الكافرين يحزنون ويامون لنأرة المؤمنون. المطلب الرابع:

  



 

12 
 

 ( 16_2مقاصد وأهداف سورة الفتح) المبحث الثالث:
 :مطلبينوفيه 

 شرفه ومقامه.  وعلو تقرير نبوة محمد : المطلب األول

 وجوب الوفاء بالعهد، وحرمة نقضه. المطلب الثاني:

 (11_11مقاصد وأهداف سورة الفتح) المبحث الرابع:
 :مطلبينوفيه  

 إخبار القرلن بالايب وأدقه في ذلك داللة على أنه كالم ا .  المطلب األول:

 تعالى. حرمة ظن السوء في ا  عز وجل، ووجب حسن الظن به المطلب الثاني:

 (11_13المبحث الخامس: مقاصد وأهداف سورة الفتح)
 مطالب:ثالثة وفيه  

 وعد ا  رسوله والمؤمنين بانائم خيبر.  المطلب األول:

 الهدب من الازو نشر الدعوة أو دفع الجزية. :المطلب الثاني

 و المرا.دفع اإِلثم والحرج في التخلب عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أ :الثالثالمطلب 

 الخاتمة وتشمل على:
 أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات

 الفهارس وتحتوي على:

 .فهرس اآليات القرلنية -0

 .فهرس ا حاديث النبوية -7

 .فهرس ا عالم المترجم لهم -3

 .فهرس المأادر و المراجع -0

 فهرس الموضوعات -9
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 الفصل التمهيدي
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 المبحث األول
 سة التحليلية ومتطلباتهاتعريف بالدرا

 المطلب األول: الدراسة التحليلية لغة واصطالحاا 

إذا نظرنا إلى م أطل  الِدراسة التحليلية نجد أنه م ركب تركيبذاا وأذ ياا، يتكذون مذن ل ظذين 
 لذا البد لنا من تعريب هذا المأطل  أوالا بأورته المن ردة، ثم بأورته المركبة.

 لغةا واصطالحاا أولا: الدراسة التحليلية 

 تعريف الدراسة لغة واصطالحاا: -0

ـــة: - أ ( داِرس ي ذذذداأِرس م دارسذذذةا فهذذذو  الدراســـة لغ مأذذذدر مشذذذت  مذذذن ال عذذذل الثالثذذذيألدرأسأ
ذذدارس، ودارسذذه العلذذم: تبادلذذه درسذذه معذذه م 
، ودرس الكتذذابأ درسذذاا أي قذذرأه وأقبذذل عليذذه ليح ظذذه (1أل

ذا نظرنذذذا إلذذذى كتذذذب معذذذاجم اللاذذذة نجذذذد أن كل مذذذة الدراسذذذة جذذذاءت بعذذذدة معذذذاني منهذذذا: وي همذذذه، وا 
الدراسة الرياضة والممارسة، المدراس الموضع الذي يدرس فيه كتاب ا ، والمدرسة مكان الدرس 

 .(2ألوالتعليم

بذذالنظر إلذذى ك تذذب التعري ذذات، فذذإن الباحذذث لذذم يقذذب عنذذد تعريذذب  الدراســة اصــطالحاا: - ب
ه اللاذوي، بذالقول لِ مكن تعري ه جرياا على أأذالعلماء للدراسة من الناحية االأطالحية، لذا فإنه ي

إنذذذه ألالوأذذذذول إلذذذى الطريذذذذ  الخ ذذذذي للمعلومذذذة، بعذذذذد المكابذذذدة والجهذذذذد والتعذذذذب فذذذي خدمذذذذة أأذذذذل 
 المعلومة العلمي(.

صطالحاا: -7  تعريف التحليلية لغة وا 

هذذي مأذذدر مذذن ال عذذل حلذذل تقذذول: حللذذت  العقذذدة أحل هذذا حذذالا إذ فتحتهذذا  التحليــل لغــةا: - أ
بيذذان و ، والتحليذذل هذو تقسذذيم ال كذذل إلذى أجذذزاء ورد  الشذي  إلذذى عناأذذره، وتحليذل الجملذذة (3ألفانحلذت

 .(4ألأجزاءها ووظي ة كل منها

بعذذذذد النظذذذذر فذذذذذي تعريذذذذب العلمذذذذاء يتبذذذذذين للباحذذذذث أنا التحليذذذذذل  التحليــــل اصـــــطالحاا: - ب
  .للوأول إلى المرادللتعرب على جوهرها ، إلى عناأرالشيء  تجزئةاأطالحاا هو: 

                                                           

 (.0/231ج، معجم اللاة العربية المعاأرة ألولخرون عمر (1أل
 .(0/711جإبراهيم مأط ى ولخرون، المعجم الوسيط أل (2أل
 (.3/72جالعين أل ال راهيدي، (3أل
 (.0/991ج، معجم اللاة العربية المعاأرة ألولخرون عمر (4أل



 

15 
 

 سة التحليلية اصطالحاا: الدرا

الباحذث علذى تعريذب خذاص بالدراسذة التحليليذة، وقذد تناولذت  عثذرلذم يبعد البحث والتنقيذب 
الدراسذذة التحليليذذة بهذذدب الوأذذول إلذذى مقاأذذد وأهذذداب السذذور القرلنيذذة، ولذذيس الهذذدب هذذو تحليذذل 

الت سذذير التحليلذذي  اآليذذات، فقذذد تناولهذذا أهذذل الت سذذير وتوسذذعوا فذذي ذلذذك كثيذذراا، وقذذد عذذرب العلمذذاء
مذذا فيهذذا مذذن معذذان   وبيذذانت كيذذك الكذذالم ل ظذذة ل ظذذة، سذذير الم سذذر مذذع اآليذذة القرلنيذذة و : هذذو بأنذذه

عذراب وبالغذة وأحكذام وغيرهذا،  مسذتعيناا باآليذات القرلنيذة ا خذرى ذات الأذلة واالسذتعانة بعلذذوم وا 
يمكذذن تعري هذذا بأنهذذا: سذذير  ويذذرى الباحذذث أن الدراسذذة التحليليذذة لمقاأذذد وأهذذداب اآليذذات.(1ألالقذذرلن

رجذذاع أجزائذذه إلذذى أأذذولها، مسذذتعيناا بذذالعلوم التذذي تعذذين علذذى فهذذم  الباحذذث مذذع الذذنص القرلنذذي وا 
عمذذذال العقذذذل بمذذذا أوتذذذي مذذذن رجاحذذذة وفطنذذذة، مذذذن أجذذذل الوأذذذول إلذذذى مضذذذامين  الذذذنص القرلنذذذي وا 

 وأسرار ودالالت النص القرلني ومراد ا  تعالى.
 دراسة التحليليةالمطلب الثاني: متطلبات ال

ِإنا البحث العلمي النزيه هو أسذاس المعرفذة الحقذة التذي تعذود علذى طالبهذا بذالن ع، وثمرتذه 
من أشهى ا كذل لاذذاء ال كذر وتنميذة العقذل، ولذذلك فذإن تهيذؤ أسذبابه  ي باحذث  أمذر لذه اعتبذاره 

من أهم ما يجب  في نضت ثماره ودنو قطوفِه، والبحث في العلوم الشرعية عامةا والت سير خاأةا 
، والدراسذذة التحليليذذة  هذذداب ومقاأذذد سذذور القذذرلن (2ألاإلعتنذذاء بذذه والتعذذرب علذذى شذذروطه ولدابذذه

من كالمذه، لذذلك ال يجذوز  ي أحذد  اقتحذام هذذا المجذال إال بعذد أن  الكريم هي بيان مراد ا  
 :تتوفر فيه متطلبات هذه الدراسة لخدمة كتاب ا ، وهي على النحو التالي

 أول: متطلبات ذاتية للباحث

أذذذحة اإلعتقذذذاد،  ن العقيذذذدة لهذذذا ا ثذذذر العظذذذيم فذذذي أقذذذوال وأفعذذذال أأذذذحابها، وهذذذي الموجذذذه  -0
خذذالص النيذذة    ، فذذالتقوى خيذذر زاد لمذذن أراد أن ينهذذل مذذن العلذذم وأن يذذرز  ا ساسذذي التقذذوى وا 

 ، [717:البقذرة] َّحم جم هل مل خلحل جل مك لك خك ُّٱٹٱٹٱ السداد

لَّمأه ، أي يجعل فى قلبه ن وراا يأْ هأم  ِبِه ما يلقى إليهوهذا وعد من  ا  تعالى بأن من اتَّقأاه  عأ
  (3أل

 

                                                           

 (.0/721انظر: الموسوعة القرلنية المتخأأة، مجموعة من ا ساتذة والعلماء المتخأأينألج( 1أل
 (.0/301انظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرلنألج( 2أل
 (.3/015انظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنألج( 3أل
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التجذرد مذن الهذوى، فذذا هواء تذدفع بأأذحابها إلذذى نأذرة مذذاهبهم سذذواء كانذت علذى الحذذ  أو  -7
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٹٱٹٱغيذذر ذلذذك 
 [.70:]الجاثية َّيي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن

أن يكذذون متواضذذعاا لذذين الجانذذب، فذذالتكبر والأذذلب يحذذوالن بذذين العذذالم واالنت ذذاع بعلمذذه، قذذال  -3
 ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٹٱٹٱوهو القدوة  مخاطباا النبي  تعالى
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه
 [.092 :]لل عمران َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

هذم واالسذتنتاج، وأن تكذون لديذه ال راسذة الكافيذة أن يتوفر لديه ال طنة والذذكاء والقذدرة علذى ال  -0
 .(1أللتجعله يأيب عند الترجي  بين ا قوال فيختار ا مثل وا أوب

أن يتحلذذى بالتذذأني والرويذذة فذذى حديثذذه فذذال يسذذرد كالمذذه سذذرداا سذذريعاا قذذد ال ي همذذه القذذار ، بذذل  -9
 .2)أل همه المستمععليه أن ي أل الكالم ويبينه ويوضحه ويخرج الحروب من مخارجها لكي ي

 ثانيا: متطلبات علمية للباحث

وهي تتمثل في جملة العلوم المساعدة والضرورية للكشب عذن الحقيقذة التذي بذدونها تذذهب 
الجهذذود هذذدراا دون جذذدوى،  نهذذا لذذم تتهيذذأ لهذذا ا سذذباب الك يلذذة بإيأذذالنا إلذذى كشذذب الحقيقذذة التذذي 

 نطم  ببيانها وتوضيحها، وهي على النحو التالي:

الت سير بالمأثور: وهو ت سير القرلن بالقرلن، وت سير القرلن بالسذنة النبويذة، وأقذوال الأذحابة  -0
 والتابعين.

الت سير بالرأي المحمود: وهو الت سير الذي يعتمد على االجتهاد والعقل في فهم ليات القذرلن  -7
 واستباط ا حكام دون أن يتعارا مع الت سير بالمأثور.

تمكذذن الم سذذر مذذن تذذرجي  معنذذى علذذى لخذذر، واسذذتنباط معنذذى  يالقرلنذذي التذذدقذذة ال هذذم للاذذنص  -3
 . (3أليت   مع نأوص الشريعة

االعتماد على علوم القرلن: فإن لها عظيم ا ثر في هذه الدراسة والوأول بها إلى ا هداب  -0
المقيد المنشودة، فأسباب النزول، والناسخ والمنسوا، والمكي والمدني، والعام والخاص، والمطل  و 

                                                           

 (.0/9انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرلنألج (1أل
 (. 072ألصمعبد، ن حات من علوم القرلن 2)أل
 (.307ألصاع القطان، مباحث في علوم القرلنمن (3أل
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والمحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له ألة بالقرلن هي من أهم العلوم التي ينباذي أن يعرفهذا 
 .1)ألالم سر، بل إن علوم القرلن بالنسبة للم سر هي م تاح علمه التي ال يمكن االستاناء عنه

خر أن يتكلم في ال يحل لمن يؤمن با  واليوم اآلأل:2)ألالعلم باللاة العربية وفنونها قال مجاهد -9
فذذي معذذرا ذكذذره لمذذا  4)ألقذذال أبذذو حيذذان ا ندلسذذي، 3)أل (كتذذاب ا  إن لذذم يكذذن عالمذذاا بلاذذة العذذرب

ينباي أن يحيط به الم سر" ومع ذلك فعلم أنه ال يرتقي من علم الت سير ذروتذه، وال يمتطذي منذه 
 .5)أل ان"أهوته، إال من كان متبحراا في علم اللسان، مترقياا منه إلى رتبة اإلحس

العلذذم بأأذذول العلذذوم المتأذذلة بذذالقرلن: كعلذذم القذذرلءت، وعلذذم التوحيذذد، وعلذذم ا أذذول، وعلذذم  -5
 ال قه، وعلم الحديث والسيرة والتاريخ وكل ذلك من متطلبات واحتياجات الدراسة التحليلية.

، وواقذذع المسذذلمين المذذؤلم الذذذي سذذاده الضذذعب واالنهذذزام،  مذذة المعاأذذرربذذط اآليذذات بواقذذع ا -2
فمن خالل هذه الدراسة يتم ت سير اآليات ت سيراا معاأراا وكأن القرلن نزل في هذا الزمان ليعذالت 

 المشكالت وا زمات التي يعاني منها المسلمون.
 

  

                                                           

 (.307نألصلالقطان، مباحث في علوم القر انظر:  (0أل
شذذذيخ القذذذراء  ،مجاهذذذد بذذذن جبذذذر، أبذذذو الحجذذذاج المكذذذّي، مذذذولى بنذذذي مخذذذزوم، تذذذابعي، م سذذذر مذذذن أهذذذل مكذذذة (2أل

والم سذذرين، أخذذذ الت سذذير عذذن ابذذن عبذذاس، قذذرأه عليذذه ثذذالث مذذرات، يقذذب عنذذد كذذل ليذذة يسذذأله: فذذيم نزلذذت وكيذذب 
 (. 7/00جألغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزريكانت؟ ويقال: أنه مات وهو ساجد. انظر: 

 (.0/703جألفي علوم القرلن السيوطي، اإلتقان3) أل
يَّذان ابذن يوسذب بذن علذي بن يوسب بن محمد 4)أل  بالعربيذة العلمذاء كبذار مذن: حيذان أبذو ا ندلسذي، الارنذاطي حأ

 بعذد فيهذا، وتذوفي بالقذاهرة أقذام أن إلذى وتنقذل غرناطذة، جهات إحدى في ولد واللاات، والتراجم والحديث والت سير
 .(2/097جألا عالم الزركلي،: انظر .الت سير في المحيط البحر كتبه من بأره، كب أن

 (.0/012جألا ندلسي، البحر المحيطأبو حيان  5)أل
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 المطلب الثالث: أهمية الدراسة التحليلية للسور القرآنية

 ة أهمها:تتلخص أهمية الدراسة التحليلية للسور القرآنية من خالل نقاط عديد

ذذذراد ا ، مذذذن خذذذالل  -0 أن الدراسذذذة التحليليذذذة  هذذذداب ومقاأذذذد القذذذرلن الكذذذريم هذذذي أقذذذرب إلذذذى م 
 النص المحكم.

يظهذذر لنذذا مذذن خذذالل الدراسذذة التحليليذذة للسذذور القرلنيذذة انتظذذام الكذذالم وائتالفذذه، بحيذذث تكذذون  -7
السذورة، عذرب تناسذذب مذذن حقذ  المقأذود مذذن " 1)ألالسذورة كالبنذاء المتكامذل، يقذذول اإلمذام البقذاعي

 .2)أل "ليها وقأأها وجميع أجزائها

تذؤدي إلذى إتقذان بعذا علذوم القذرلن، منهذا: أسذباب النذزول،  للسور القرلنيذة الدراسة التحليلية -3
وجمع القرلن  وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني، والناسخ والمنسوا، والمحكم والمتشابه، وغير ذلك 

 .3)أل مما له ألة بالقرلن

ب إلى ا حاديث النبويذة الم سذرة لآليذات القرلنيذة، وكذذلك التعذرب علذى أقذوال الأذحابة التعر  -0
 الت سيرية للقرلن الكريم.

 التعرب إلى الجوانب ال قهية المستنبطة من اآليات القرلنية. -9

تعمذذل الدراسذذة التحليليذذة علذذى ربذذط اآليذذات بذذالواقع المعاأذذر، مذذن خذذالل جذذو نذذزول السذذورة،  -5
تناولتهذذذا السذذذورة، ممذذذا يضذذذع بذذذين أيذذذدينا تأذذذورات وحلذذذول لمشذذذكالت نعاأذذذرها ووقذذذائع وأحذذذداث 

 ونعيشها واضحة في زماننا.

 تؤدي الدراسة التحليلية إلى البحث عن الح  والتجرد عن الهوى. -2

يؤدي التبحر في هذا العلم والاوص في معانيذه إلذى رسذوا اإليمذان فذي القلذب، وثقذة المذؤمن  -1
 لعالج والدستور لجميع جوانب الحياة.بأن كتاب ا  تعالى هو ا

 توأل إلى التواضع ولين الجانب، بل واالنكسار إلى ا  تعالى. -2

                                                           

أأذله مذن البقذاع فذي  ،أبو الحسن برهان الدين: مؤرا أديذب ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط: هو الِبقأاعي 1)أل
نظذم الذدرر فذي تناسذب اآليذات ، مذن كتبذه: سورية، وسكن دمش  ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمش 

 (.0/95جانظر: الزركلي، ا عالمأل .النظر لإلشراب على مقاأد السور مأاعد، والسور
 (.0/002البقاعي، مأاعد النظر لإلشراب على مقاأد ا هداب والسورألج 2)أل
 (.0/32جت سير الراغبأل ،ا أ هانيانظر:  3)أل
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 المبحث الثاني
 تعريف بالمقاصد واألهداف وأهميتها

 المطلب األول: تعريف المقاصد لغةا واصطالحاا 

يركذذذذز هذذذذذا المطلذذذذب علذذذذى تعريذذذذب دقيذذذذ  لكذذذذل مذذذذن مقاأذذذذد وأهذذذذداب السذذذذور القرلنيذذذذة مذذذذن 
نذذاحيتين: اللاويذذة، واالأذذطالحية، ومذذن ثذذم يذذتم التركيذذز علذذى أوجذذه االت ذذا  واالفتذذرا  بذذين كذذل ال

 منهما، مع أهمية استنباط المقاأد وا هداب في اآليات القرلنية.

 أول: تعريف المقاصد لغةا واصطالحاا 

 المقاصد لغةا  -1

لشذذيء أي المقاأذذد جمذذع مقأذذد وأأذذلها يرجذذع إلذذي ال عذذل الثالثذذي أل  ص د( وقأذذدت ا
 ، ويطل  في اللاة على معان  كثيرة منها:1)ألليه قأدي ومقأديطلبته بعينه، وا  

، أي على ا  تبين [2:]النحل ٍَّّ ٌّ ٰى ٰرُّٱٱقال تعالى:استقامة الطري   - أ

 ،[2النحل:]﴾ ُِّّ َّ﴿ثم قال تعالى: والدعاء إليه بالحجت والبراهين الواضحة، الطري  المستقيم،
2) ألغير قاأد طري  أي: ومنها

. 

، ويقذذال: [02]لقمذذان: ﴾جي ٰه مه﴿التوسذذط وعذذدم اإلفذذراط والت ذذريطت لقولذذه تعذذالى  - ب
، وهذذو إتيذذان الشذذيء، تقذذول: 3)ألالمعيشذذة أال يسذذرب وال يق تاذذر فذذيفذذالن مقتأذذد فذذي الن قذذة والقأذذد 

 قأدته، وقأدت له وقأدت إليه بمعنى واحد.

رته، وقيل: هذو الكسذر الكسر ويكون في أي وجه  كان، تقول: قأدت العود قأداا، كس - ت
 بالنأب قأدته، أقأده، وقأدته فانقأد وتقأد.

فهذذذم غرضذذذذه أي قأذذذذده، والاذذذذرا هذذذو الهذذذذدب الذذذذذي يرمذذذذى  :يقذذذذال ،الاذذذرا والهذذذذدب - ث
 .4)ألإليه

                                                           

 (.7/910جال يومي، المأباح المنير في غريب الشرح الكبيرأل 1)أل
 (.9/3507جألربالعابن منظور، لسان انظر:  2)أل
 (.1/720جأللهروي، تهذيب اللاةنظر: اا3) أل
 (.0/775جالرازي، مختار الأحاح أل 4)أل
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االعتمذاد واالئتمذان يقذذال: قأذده يقأذده قأذذداا، وقأذد لذه، وأقأذذدني إليذه ا مذر، وهذذو  - ج
 قأدك أي تجاهك. 

 ماء لهذا المأطل  تعري ات عديدة، ومن ذلك: ذكر العل المقاصد اصطالحاا: -7

وذلك بقوله: " هي المعاني والحكم الملحوظة للشذارع فذي جميذع   1)ألتعريب ابن عاشور - أ
أحذذوال التشذذريع أو معظمهذذا، بحيذذث ال تختأذذر مالحظتهذذا بذذالكون علذذى نذذوع  خذذاص مذذن أحكذذام 

 .2)ألالشريعة"

الاايذات التذي وضذعتها الشذريعة،  وذلك بقولذه: "هذي 3)ألتعريب ا ستاذ أحمد الريسوني - ب
 .4)أل جل تحقيقها لمألحة العباد"

 التعريف الصطالحي المختار للمقاصد:

ه يمكذذن تعريذذب المقاأذذد القرلنيذذة بذذالقول: هذذي الاايذذات والمضذذامين التذذي يذذرى الباحذذث أنذذ
  يحتويها القرلن الكريم والتي تدور حولها السور في لوحة تكاملية سامية وعظيمة. 

 

 لب الثاني: تعريف األهداف لغةا واصطالحاا المط

 األهداف لغةا: -1

ا هذذداب جمذذع م ردهذذا هذذدب، والهذذدب هذذو " كذذل مرت ذذع مذذن بنذذاء أو كثيذذب رمذذل أو جبذذل، 
وهذدب إلذى ا مذر: أي جعلذه هذدفاا وغرضذاا  5)ألمبه الرجذل العظذي، وبذه ش ذومنه سمي الاذرا هذدفاا 

 .6)أليسعى إليه
                                                           

مائهذا، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمذد بذن عاشذور: نقيذب أشذراب تذونس وكبيذر عل 1)أل
( فنقابذذة ا شذذراب. 1277ه ثذذم ال تيذذا أل سذذنة 1267(، ولذذي قضذذائها سذذنة فذذي عهذذد البذذاي محمذذد الأذذاد أل باشذذا

 (.173/6جانظر: ا عالم، الزركلي، أل .ه1393وتوفي بتونس عام 
 (.0/739جابن عاشور، التحرير والتنويرأل 2)أل
م التحذ  بكليذة الشذريعة بجامعذة 0293 بشذمال الماذرب سذنةولذد أحمد بن عبذد السذالم بذن محمذد الريسذوني   )3 أل

شذذهادة الدراسذذات الجامعيذذة   م حأذذل منهذذا علذذى:0221 يذذا سذذنةالقذذرويين ب ذذاس، وحأذذل منهذذا علذذى اإلجذذازة العل
اإلتحذاد العذالمي  عضذو مؤسذس ونائذب رئذيس ،م0227 دكتوراه الدولة في أأول ال قه سذنةو  م0215 العليا سنة

 انظر: موقع أحمد الريسوني على االنترنت. لعلماء المسلمين
 . (ahmad-rissooni comاالنترنتألموقع االستاذ أحمد الريسوني على  4)أل
 (.2/305ابن منظور، لسان العربألج 5)أل
 (.3/7333عمر ولخرون، معجم اللاة العربية المعاأرةألج 6)أل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 األهداف اصطالحاا: -7

اء تعري ذذذات عديذذذدة لهذذذذا المأذذذطل ، ونحذذذن لذذذيس بأذذذدد الحذذذديث عذذذن تعريذذذب ذكذذذر العلمذذذ
نمذذا نتحذذدث عذذن ا هذذداب مذذن الناحيذذة  ا هذذداب مذذن الناحيذذة التعليميذذة فلكذذل تخأذذص مجاالتذذه وا 

 التربوية اإلسالمية ومنها:

ا هداب هي الاايات والرغبات التي نسعى لتحقيقهذا منذذ نقطذة البدايذة  ي مخطذط أو  - أ
 .1)ألكانت هذه ا هداب عاجلة أم لجلة، واضحة أم خ ية، معلومة أم مجهولةمنهت، سواء 

ما انعقد العزم على انعقادها في المتعلم، من تحول فذي مسذتوى المعذارب والمهذارات   - ب
 والمواقب، بشرط أن يقع التثبيت من حأول ذلك التحويل إثر فتره من التكوين تحدد مستقبالا.

كام لتحقيقها، وهي التي تن ع العباد في دينهم ودنياهم، هي ا هداب التي شرعت ا ح - ج
 .2)ألسواء كان تحأيلهم لجلب المأال ، أو درء الم اسد

وبذذذالنظر إلذذذى التعريذذذب اللاذذذوي والتعري ذذذات االأذذذطالحية لألهذذذداب، يتبذذذين أن أقذذذرب      
عداد المسلم الأ ال  المأل  التعري ات وأدقها هو أن الهدب من وجهة نظر اإلسالم أنه تربية وا 

مجذذذاالت وجوانذذذب حياتذذذه العقائديذذذة، والعقليذذذة،  ىفذذذي شذذذت أذذذاحب الشخأذذذية الكاملذذذة المتكاملذذذة،
 وا خالقية، واالجتماعية، واالقتأادية.

 المطلب الثالث: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور واآليات

رشادهم إلى الطري  المستقيم، هذه الهدا ية ال تتحق  إال لقد أنزل ا  القرلن لهداية الناس وا 
بالتأمل الدقي  في نأوص القرلن الكريم، ومن هنذا يذأتي علذم مقاأذد وأهذداب السذور، فهذو علذم 
عظذذيم الأذذلة بذذالقرلن الكذذريم الذذذي هذذو أول مأذذدر مذذن مأذذادر التشذذريع، وهذذذا العلذذم يذذراد منذذه 

يذذات، الوقذذوب علذذى ا غذذراا والمعذذاني  والموضذذوعات الرئيسذذية التذذي تذذدور حولهذذا السذذور أو اآل
وقد يعبر بعا الم سرين عذن مأذطل  مقاأذد السذور بالوحذدة الموضذوعية أو نحذو ذلذك، يقذول 

رحمه ا  "السورة كالشجرة النضيرة العالية والدوحة البهيجة ا نيقة المزينذة بذأنواع  اإلمام البقاعي:
 .3)ألاطع كالدوائر"الزينة المنظومة بعدد أني  الور  بأفنانها الدرر وأفنانها منعط ة إلى تلك المق

 

                                                           

 (.02ألص:مناهت التربية أساسها وتطبيقاتهاانظر: مدكور،  1)أل
 (.22ألص:لمقاأد العامة للشريعة اإلسالميةالعالم، ا 2)أل
 (.0/002جألد النظر لإلشراب على مقاأد السورالبقاعي، مأاع 3)أل
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 لذلك فإن أهمية هذا العلم تبرز فيما يلي:

علذذم مقاأذذد السذذور راجذذع إلذذى تحقيذذ  المقأذذد مذذن إنذذزال القذذرلن وهذذو الهدايذذة والتذذدبر،  -0
  َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱُّٹٱٹٱقذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذالى: 

، أمذر بالتذدبر والذتمعن فذي القذرلن حتذى نأذل إلذى مذراده ثذم العمذل بمقتضذاه  فذا    [،72:]ص
" فذذإن كذذل عاقذذل يعلذذم أن مقأذذود الخطذذاب لذذيس هذذو الت قذذه فذذي العبذذارة،  :1)ألقذذال اإلمذذام الشذذاطبي

نما  .2)أل "الت قه فالم عبر عنه والمراد به وا 

يبرز علم المقاأد إعجاز القذرلن وبالغتذه، فذإن السذورة فذي وحذدة بنائهذا وترابطهذا هذو  -7
ا بسذورة مذن مثلذه، فذالقرلن الكذريم تقذرؤه مذن قمة اإلعجذاز والبالغذة، لذذا تحذدى ا  العذرب أن يذأتو 

ا سذذذلوب، قذذذوي االتأذذذال يجذذذري دم أولذذذه إلذذذى لخذذذره فذذذإذا هذذذو محكذذذم السذذذرد، دقيذذذ  السذذذبك متذذذين 
 .3)ألعجاز فيه كله من أل ه إلى يائه، كأنه سبيكة واحدة، وعقد فريد يأخذ با بأاراإل

اتهذا فتكذون لحمذة واحذدة بمعرفة مقأد السورة، تنتظم لياتها وتظهذر المناسذبات بذين لي -3
"إن مذذن عذذرب المذذراد مذذن اسذذم السذذور عذذرب  4)أل، قذذال سذذعيد حذذوى فذذي ت سذذيرهيجمعهذذا معنذذى واحذذد

 .5)ألع أجزائها"يمقأودها ومن حق  المقأود منها، عرب تناسب ليها، وقأأها، وجم
إن هذا العلم يبعذث علذى رسذوا اإليمذان وزيذادة الثقذة فذي الذن س، فيسذتنير القلذب وتقذر  -0

ن، بما يتضذ  لهذا مذن حكذم ومقاأذد جليلذة وأسذرار تذم اكتشذافها، تلذك التذي تمثذل روح القذرلن العي
 وأسراره، وذلك مما ال يحأل في غيره.

إن علم المقاأد يساعد فذي ت سذير القذرلن بذالقرلن، وذلذك بذالنظر والتأمذل فذي اآليذات،  -9
 وضوعاتها.وبما توحي إليه السورة من افتتاحها واختتامها وسابقها والحقها وم

                                                           

 كذذان غرناطذذة، أهذل مذذن حذافظ، أأذذولي: يببالشذذاط الشذهير الارنذذاطي اللخمذي محمذذد بذذن موسذى بذذن إبذراهيم 1)أل
 فذذي الشذذافية المقاأذذد سذذماه ا ل يذذة وشذذرح واالعتأذذام  ال قذذه أأذذول فذذي الموافقذذات: كتبذذه مذذن المالكيذذة، أئمذذة مذذن
 (.0/29جألا عالم الزركلي،: انظر. ه221 سنة توفي الكافية، خالأة شرح

 (.4/262جأل، الموافقاتالشاطبي 2)أل
 (.0/79ج، ا ساس في الت سيرألىحو انظر: 3) أل
م كذان مذن رجذال الذدعوة المتميذزين فذي 0239سعيد بن محمد ديب حوى، ولد فذي مدينذة حلذب بسذوريا سذنة 4) أل

عربيذذة، مذذن م عمذذل خطيبذذاا ومدرسذذاا فذذي عذذدد مذذن الذذدول ال0297عأذذره، انضذذم لجماعذذة االخذذوان المسذذلمين سذذنة 
م بعذذد أذذراع مذذع المذذرا 0212أشذذهر مؤل اتذذه االسذذاس فذذي الت سذذير، االسذذاس فذذي السذذنة، تذذوفى بذذا ردن سذذنة 

 (.https://ar.wikipedia.org/wikiرحمه ا ، انظر:أل 
 (.0/79جحوي، ا ساس في الت سيرأل5) أل
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حاجة الناس كافة إلى معرفة هذه المقاأد وتلك ا هداب، التي تمثل حالا لمشكالتهم  -5
 في شتى نواحي الحياة.

 توسيع مدارك الباحثين في أسرار القرلن الكريم. -2

  المطلب الرابع: طرق معرفة مقاصد السور واآليات
أهذذذداب السذذذور يجذذذب علذذذى الباحذذذث السذذذير علذذذى بعذذذا الخطذذذوات للوأذذذول إلذذذى مقاأذذذد و 

 ومنها:

 االستعانة ببعا الكتب والت اسير التي تعتني بمقاأد السور. - أ

مراعذذاة السذذيا  والقذذرائن، إن فهذذم جذذزء مذذن الكذذالم دون فهذذم بقيتذذه يعذذد نقأذذاا، فكيذذب  - ب
 بكالم ا  سبحانه وتعالى إذ البد من فهم الكالم ضمن السيا  الذي جيء فيه.

قال سذيد قطذب رحمذه ا  : " إن هذذا القذرلن ال يمذن  المعايشة الروحية الحية للسورة،  - ت
 .1)ألكنوزه إال لمن يقبل عليه بهذه الروح، روح المعرفة المنشئة للعمل"

يعذذذد اإلمذذذام البقذذذاعي رحمذذذه ا  رائذذذد وعمذذذدة علذذذم مقاأذذذد السذذذور، فهذذذو الذذذذي رأس قواعذذذده 
 وضبط منهجه، وأول من جعله علماا مستقالا وأفرده في مؤل اته .

 ب الخامس: أهم المصادر في مقاصد وأهداف السور واآلياتالمطل
لقد أمرنا ا  بالتدبر في ليات كتابه، وما ذلك إال لهدب نبيذل، وماذزى عظذيم يا ذل عنذه   

كثيذذر مذذن النذذاس، وهذذو أن ن هذذم أهذذداب القذذرلن الكذذريم، ومذذا سذذبب نزولذذه، وأن نذذدرك مقاأذذده وأن 
: " والتنبيه على مقاأد الشريعة وما فيها مذن رحمه ا  ن هم مراده، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إخالص الدين   وعبادته وحده ال شريك له وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقاة وجلاه فإن هذا 
 .2)ألهو أأل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين"

ب دالئلهذا مذن عذدة ومن هنا نسذتطيع أن نتعذرب علذى مقاأذد السذور واآليذات وأن نستكشذ
 أسس وهي:

  

                                                           

 (.18/1 جسيد قطب، معالم في الطري أل 1)أل
 (.385/2جتقيم لمخال ة أأحاب الجحيمألبن تيمية، اقتضاء الأراط المسا2) أل
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 القرآن الكريم: - أ
هذذذو المأذذذدر ا ول لمعرفذذذة مقاأذذذد وأهذذذداب السذذذور واآليذذذات، فهذذذو الطريذذذ  السذذذريع الذذذذي 

: " نأذذوص الشذذارع م همذذة بيرب أوالا بكتذذاب ا ، قذذال الشذذاطتعذذ قذذرلنيوأذذلنا لذذذلك، فمقاأذذد ال
 .1)أللمقاأده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاأد الشرعية"

 .2)ألوقال ابن عاشور: " في القرلن أدلة على مقاأد الشريعة"
 

 :السنة النبوية - ب
 سذالمي بعذد القذرلن الكذريم ونجذد أن النبذي السنة النبوية هي المأدر الثذاني للتشذريع اإل

لذذه بعذذا ا قذذوال واآلثذذار الذذواردة فذذي فضذذائل السذذور واآليذذات، بمذذا يؤكذذد علذذى عظذذم فضذذل هذذذه 
أل ال  قذذال رسذذول ا  مذذن عظذذم مقاأذذدها وأهذذدافها، فعذذن أبذذي هريذذرة السذذور واآليذذات منبثذذ 

 .3)ألتجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ين ر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (

 اآلثار الواردة عن السلف: - ت

مما يستعان به على معرفة مقاأد وأهداب السور واآليات ما ورد عذن سذل نا الأذال  مذن 
ورة باسذذذم أو وأذذذب أو غذذذرا يبذذذين مقأذذذودها، ومذذذن أمثلذذذة ذلذذذك : أن سذذذورة " التعبيذذذر عذذذن السذذذ

عذن سذعيد بذن فقذد روى التوبة " تسمى كذذلك بسذورة " ال اضذحة "   نهذا كشذ ت خبايذا المنذافقين، 
: سذذورة التوبذذة، قذذال:أل بذذل هذذي ال اضذذحة، مازالذذت تتنذذزل ومذذنهم جبيذذر قذذال: قلذذت البذذن عبذذاس 

 .4) أل إال ذكر فيها(يبقى منا أحد  حتى ظنوا أن ال

فجذذذاء الوأذذذب لهذذذذه السذذذورة مذذذن خذذذالل مقأذذذودها وهذذذو الحذذذديث عذذذن المنذذذافقين وكشذذذب 
 ورد فيها من نشر فضائحهم. خباياهم وتوضي  وبيان أوأافهم وكثرة ما

  

                                                           

 (.3/079جلشاطبي، الموافقاتألا1) أل
 (.189شور، مقاأد الشريعة اإلسالميةألصابن عا 2)أل
 .[780: رقم الحديث0/932 ، أالة المسافرين/ استحباب أالة النافلة في بيته،أحي  مسلممسلم:  ] 3)أل
 .[3130رقم الحديث: 2322/4، الت سير/ سورة براءة، أحي  مسلممسلم: ]4) أل
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 :1))ويمكن لنا أن نقسم المفسرين في العناية بهذا العلم إلى أصناف
قاأذذد السذذورة مذذن غيذذر تأذذري ، فنجذذد أن الم سذذرون الذذذين أشذذاروا إلذذى م الصــنف األول:

غالب الم سرين المتقدمين قد عنوا بهذا العلم ضمن عنايتهم بعلم النذزول وأحوالذه، وعنذايتهم بعلذم 
 المناسبات، دون التأري  بل ظ الارا أو المقأد ومن هؤالء:

 .)ابن جرير الطبري في ت سيرألجامع البيان في تأويل لي القرلن 

 2)) ألالمحرر الوجيز في ت سير الكتاب العزيز(ابن عطية في ت سير. 

 .)ابن كثير في ت سيرألالقرلن العظيم 

 .)اإلمام القرطبي في ت سيرألالجامع  حكام القرلن 

الم سرون العلماء الذين أرحوا بمقأد السورة، وكان لهم عناية في هذا  الصنف الثاني:
 الء:العلم، من غير أن يكون لهم تأري  محدد في ذلك ومن هؤ 

  )3)ألالزمخشري في ت سيرهألالكشاب عن حقائ  التنزيل وعيون اآلقاويل في وجوه التأويل. 

  .)ال خر الرازي في ت سيره ألالت سير الكبير 

  .)الشاطبي في كتاب ألالموافقات 

  

                                                           

 (.18/1 جانظر: سيد قطب، معالم في الطري أل1) أل
ابذن عطيذة: عبذد الحذ  بذن غالذب بذن عبذد الذرحمن بذن عطيذة المحذاربي، مذن محذارب قذيس، الارنذاطي، ابذو 2) أل

محمد: م سر فقيه، أندلسي، مذن أهذل غرناطذة، عذارب با حكذام والحذديث، لذه شذعر، ولذي قضذاء المريذة، وتذوفي 
و  900ألالمحذذرر الذذوجيز فذي ت سذذير الكتذذاب العزيذذز( فذي عشذذر مجلذذدات، وقيذذل فذي تذذاريخ وفاتذذه سذذنة  بلورقذة  لذذه

 (.3/717ج، انظر: الزركلي، ا عالمأل905
الزمخشري، محمود بن عمذر بذن أحمذد الخذوارزمي الزمخشذري، جذار ا ، أبذو القاسذم: مذن أئمذة العلذم بالذدين 3) أل

( وسذافر إلذى مكذذة فجذاور بهذا زمنذذاا فلقذب بجذذار ا ، ر ألمذذن قذرى خذذوارزمواللاذة واآلداب، ولذذد فذي زمخشذ والت سذير
 جألا عالم، لزركلياه. انظر: 538( فتوفي فيها عام اد إلى الجرجانية ألمن قرى خوارزموتنقل في البلدان، ثم ع

178/7.) 
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الم سرون والعلماء الذين عنوا بعلم مقاأذد السذورة وسذلكوا فيذه منهجذاا فذي  الصنف الثالث:
 الء : ت اسيرهم ومن هؤ 

  في كتابه ألبأائر ذوي التميز في لطائب الكتاب العزيز(. 1))ال يروز أبادي 

  .)البقاعي في كتابه ألمأاعد النظر لإلشراب على مقاأد السور 

  .)سيد قطب في ت سيره ألفي ظالل القرلن 

  في ت سيره ألالتحرير والتنوير(. الطاهر بن عاشور 

  2)ألت سير الشيخ أحمد مأط ى المراغي. 

  حمد علي الأابوني في كتابيهألقبس من نور القرلن( وألأ وة الت اسير(.م 

  .)وهبة الزحيلي في كتابه ألالت سير المنير 

  

                                                           

بذادي: مذن أئمذة محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمذر، أبذو طذاهر، مجذد الذدين الشذيرازي ال يذروز ل1) أل
اللاذة وا دب، ولذذد بكذذارزين ألبكسذذر الذذراء وت ذذت ( وانتقذذل إلذذى العذرا ، وانتشذذر اسذذمه فذذي اآلفذذا ، حتذذى كذذان مرجذذع 

أشهر كتبه ألالقاموس المحيط( ألبأذائر ذوي التمييذز فذي لطذائب الكتذاب من  عأره في اللاة والحديث والت سير،
 (.2/005جمألالزركلي، ا عال . انظر:العزيز( وتوفي في زبيد،

 عمذذلثذذم  م0212تخذذرج بذذدار العلذذوم سذذنة  ، مذذن العلمذذاء والم سذذرين،بذذن مأذذط ى المراغذذيأحمذذد : المأراغذذي 2)أل
 مذذن كتبذذه ،وعذذين أسذذتاذا للعربيذذة والشذذريعة اإلسذذالمية بكليذذة غذذوردون بذذالخرطوم ،مذذدّرس الشذذريعة اإلسذذالمية بهذذا

انظذذذذذر: الزركلذذذذذي، . تذذذذذوفي بالقذذذذذاهرةلمراغذذذذذي( ألت سذذذذذير اوألالذذذذذوجيز فذذذذذي أأذذذذذول ال قذذذذذه( ألالحسذذذذذبة فذذذذذي اإلسذذذذذالم( و
 (.0/791جا عالمأل
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 األول الفصل 

 األحقافلمقاصد وأهداف سورة  ةالتحليلي الدراسة

 

 أربعة مباحث: ويشتمل على
  ا حقابسورة تعريب عام ب المبحث األول:
 (00_0أل من اآلية ا حقاباب سورة مقاأد وأهد المبحث الثاني:
 ( 79_ 09أل من اآلية ا حقابمقاأد وأهداب سورة  المبحث الثالث:
 ( 39_75أل  من اآلية ا حقابمقاأد وأهداب سورة  المبحث الرابع:
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 المبحث األول

 تعريف عام بسورة األحقاف
 المطلب األول: أسماء السورة ووجه تسميتها وعدد آياتها 

 السورة أولا: أسماء

، ووردت بهذا االسم سميت هذه السورة ألسورة ا حقاب( في جميع المأاحب وكتب السنة
، حيذذث روى اإلمذذام أحمذذد بذذن حنبذذل بسذذند  مسذذعودتسذذميتها بهذذذا االسذذم فذذي كذذالم عبذذد ا  بذذن 

سذذورةا مذذن الثالثذذين مذذن لل حذذِم  قذذال: ألأقرأنذذي رسذذول ا    أذذحي  عذذن عبذذد ا  بذذن مسذذعود
وكذذذلك  ،1)ألاب قذذال: وكانذذت السذذور ة إذا كانذذت أكثذذر مذذن ثالثذذين ليذذةا س ذذم يت الثالثذذين(يعنذذي ا حقذذ

فذذي حذذديث أخذذر، وحذذديث ابذذن مسذذعود السذذاب   ورددت تسذذميتها فذذي كذذالم عبذذد ا  بذذن عبذذاس 
يقتضي أنها تسمى ثالثين إال أن ذلك ال يختص بها فال يعد من أسمائها ولم تذكر في ألاإلتقان( 

 .(2ألذات أكثر من اسم في عداد السور
 ثانياا: وجه تسميتها

سذذميت ألسذذورة ا حقذذاب( للحذذديث فيهذذا عذذن ا حقذذاب وهذذي مسذذاكن عذذاد فذذي الذذيمن الذذذين 
 حم جم يل ىل مل ُّٱٹٱٹٱأهلكهذذذم ا  بذذذري  أرأذذذر عاتيذذذة بسذذذبب ك ذذذرهم وطايذذذانهم، 

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

نذذذاء، انحيل مرت ذذذع فيذذذه اعوجذذذاج و رمذذذل مسذذذتط والحقذذذب: ،[70]ا حقذذذاب:  َّ ٰذ يي ىي مي
 .(3ألومنه احقوقب الشيء أي أعوج

 ثالثاا: عدد آياتها

وهذا االختالب مبني هذه السورة من السور المختلب في عدد لياتها عند جمهور العلماء، 
 ،تعتبذر ليذة مسذتقلة أم ال ﴿حـم﴾وهذل  ،عدة أمور منها أنه هل يوجذد فذي السذورة نسذخ أم ال على

                                                           

 .[3210: رقم الحديث0/015مسند أحمد بن حنبل: ال] 1)أل
 (.75/9جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (2أل
 (.0/0جأبو حيان االندلسي، البحر المحيطألانظر:  (3أل
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 ،ليةجمهور أهل ا مأار أربعاا وثالثين لية، وعدها أهل الكوفة خمساا وثالثين د فعدد لياتها عن
 .(1ألواختالفهم يرجع إلى ا سباب التي ذكرنا سابقاا 

 المطلب الثاني: مكان وزمان نزول السورة وترتيبها

 أولا: مكان وزمان نزول السورة

باسذذتثناء  ،( 2أل"العلمذذاء وهذذو علذذى إجمذذاع مذذن نزلذذت سذذورة ا حقذذاب فذذي مكذذة"قذذال القرطبذذي 
: نزلذذذت سذذذورة حذذذم ا حقذذذاب بمكذذذة ولذذذم بسذذنده قذذذال (3ألأخذذذرج ابذذذن مردويذذذه بعذذا اآليذذذات منهذذذا فقذذذد

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّوهذذذذذو قولذذذذذه تعذذذذذالى: ي ختلذذذذذب منهذذذذذا إال فذذذذذي ليتذذذذذين،
ٱَّمح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱتعذذذالى وقولذذذه  [01ا حقذذذاب:]
 َّجه هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك

وفذذذذي ، (4ألفقذذذذال بعذذذذا الم سذذذذرين: هاتذذذذان ليتذذذذان مذذذذدنيتان وضذذذذعتا فذذذذي سذذذذورة مكيذذذذة [39]ا حقذذذاب:
: اللتذذذان ذكرهمذذذا ابذذذن عطيذذذة والثالثذذذةألاإلتقذذذان( ثالثذذذة أقذذذوال بإسذذذتثناء ليذذذات ثذذذالث منهذذذا االثنتذذذان 

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خلُّٱٹٱٹٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من
 رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نتٱمت زت
 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٱ ىل مل يك ىك مك لك اكيق
 .(5أل [01 -09]اْ أْحقأاب:  َّخض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس

  
                                                           

 (0/311انظر: ابن الجوزي، فنون ا فنانألج (1أل
 (.05/021 حكام القرلنألج القرطبي، الجامع (2أل
 مذن م سذر،و  مذؤرا حذافظ: الكبيذر مردويذه ابذن لذه ويقذال بكذر، أبذو ا أذبهاني، مردويذه بذن موسذى بن أحمد (3أل

الحذذذديث. انظذذذر:  فذذذي( مسذذذتخرجألو( مسذذذندألو( القذذذرلن ت سذذذيرأل فذذي وكتذذذاب( التذذذاريخألفذذذي كتذذذاب لذذذه أأذذذبهان، أهذذل
 (.02/311الذهبي، سير أعالم النبالءألج

 (.9/20جطية، المحرر الوجيزألابن ع (4أل
 (.0/93جانظر: السيوطي، اإلتقان فى علوم القرلنأل (5أل
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 ثانياا: ترتيبها

تعذد سذورة ألا حقذاب( هذذي السذورة السادسذة وا ربعذون فذذي ترتيذب المأذحب، أمذا ترتيبهذذا   
والذذذي يراجذذع مذذا كتبذذه العلمذذاء فذذي ترتيذذب  ،وقبذذل الذذذارياتالنذذزول فقذذد كذذان بعذذد سذذورة الجاثيذذة فذذي 

 .(1ألسور القرلن الكريم، يجد أن الحواميم قد نزلت مرتبة كترتيبها في المأحب
 المطلب الثالث: فضائل السورة وجو نزولها 

 أولا: فضائل السورة

مة التذي هذي مذن أهذم وأعظذم أهذداب الشذريعة من فضائل هذه السورة أنه ذكر فيها االستقا
 ا  رسذول يذا: قلذت قذال ألالثق ذي ا  عبذد بذن س يان عناإلسالمية حيث روى اإلمام أحمد بسنده 

 ثذذم بذا  لمنذت قذذل قذال بعذدك معاويذذة أبذو قذال غيذذرك أحذدا عنذه أسذذأل ال قذوال اإلسذالم فذذي لذي قذل
 .(2أل(استقم

 ثانياا: جو نزول السورة

ورة فذذذي عبذذذد ا  بذذذن سذذذالم فقذذذد أخذذذرج البخذذذاري بسذذذنده عذذذن سذذذعد بذذذن أبذذذي نزلذذذت هذذذذه السذذذ
يقذول  حذد يمشذي علذى وجذه ا را إنذه مذن أهذل  أنه قذال:أل مذا سذمعت رسذول ا   وقاص

) ذذِهدأ شذذاِهْد ِمذذْن بأنِذذي ِإْسذذراِئيلأ شأ ، وذكذذرت بعذذا كتذذب (3ألالجنذذة إال لعبذذد ا  بذذن سذذالم وفيذذه نزلذذت وأ
سالم الت سير أن المراد بالشا عبد ا  بن هد هو موسى بن عمران، ودليلهم أن هذه السورة مكية وا 
أن اآليذذذة عامذذذة ال تخذذذتص بعبذذذد ا  بذذذن سذذذالم وال  ينيذذذرى وبعذذذا الم سذذذر سذذذالم كذذذان بالمدينذذذة، 

بموسى بن عمران، والذي يرجحه الباحث أنها نزلت في عبد ا  بن سالم، لما روي من أحاديذث 
 ية، وأيضاا ال مانع من وجود ليات مدنية في سور مكية.  أحيحة في سبب نزول هذه اآل

  

                                                           

 (.03/023جمحمد سيد طنطاوي، الت سير الوسيطألانظر:  (1أل
 إسناده أحي . [09090: رقم الحديث 3/003أحمد بن حنبل: مسند أحمد  ] (2أل
 .[3107: رقم الحديث 9/32ن سالم، ، مناقب ا نأار/مناقب عبد ا  بأحي  البخاريالبخاري:  ] (3أل
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 المطلب الرابع: مناسبة سورة األحقاف لما قبلها وما بعدها

 أولا: مناسبة السورة لما قبلها)سورة الجاثية(

السذذذال ة بالتوحيذذذد، وذّم أهذذذل  الجاثيذذذة سذذذورة أنذذذه تعذذذالى خذذذتم ووجذذذه اتأذذذالها بمذذذا قبلهذذذا -0
 .(1ألفتت  هذه بالتوحيد وتوبيخ المشركين على شركهم أيضاالشرك وتوعدهم عليه، وا

 .(2ألتطاب  مطلع السورتين في: حم، تنزيل الكتاب من ا  العزيز الحكيم -7

 تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث والمعاد. -3
 ثانياا: مناسبة السورة لما بعدها)سورة محمد(

وأنهم سيعرضون علذى النذار، وأنهذم وبيخ المشركين على الشرك، بت سورة ا حقابختمت  
، ومطذذالبتهم بالذذدليل عليذذه، ك ذذرهمبتذذوبيخهم علذذى  سذذورة محمذذد التذذي تليهذذا أتوبذذدمذذن الهذذالكين، 

وبيان عظمة اإلله الخال  المجيب من دعاه، على عكس تلك ا أنام التي ال تستجيب لذدعاتها 
 إلى يوم القيامة.

 لمحور األساسي للسورةالمطلب الخامس: ا

المتأمل في سورة ألا حقاب( يراها قذد أقامذت ا دلذة علذى وحدانيذة ا  تعذالى، وعلذى كمذال 
، وعلذى  فيما يبلاه عن ربه، وعلى أن هذا القرلن من عنذد ا  قدرته، وعلى أد  الرسول 

ن ذلذك أنهذا سذاقت أقامت ا دلة على كل ذلك، بأبلغ ا ساليب وأحكمها، ومذو أن يوم القيامة ح  
ألوانا من مظذاهر قذدرة ا   تعذالى فذي خلقذه، كمذا ذكذرت شذهادة شذاهد مذن بنذى إسذرائيل علذى أن 
اإلسالم هو الدين الح ، كما طوفت بالناس في أعما  التذاريخ لذتطلعهم علذى مأذارع الاذابرين، 
الذذذذذين أعرضذذذذوا عذذذذن دعذذذذوة الحذذذذ ، كمذذذذا عقذذذذدت عذذذذدة مقارنذذذذات بذذذذين مأذذذذير ا خيذذذذار ومأذذذذير 

 .(3أل شرارا

 

 

 

                                                           

 (.75/3جت سير المراغيألالمراغي، انظر:  (1أل
 (.75/9جوهبة الزحيلي، الت سير المنيرأل (2أل
 (.03/020جانظر: طنطاوي، الت سير الوسيطأل (3أل
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 وقد تناولت سورة األحقاف عدة جوانب منها:

بالحديث عن تنزيل الكتاب وهو القرلن من ا  تعذالى، ثذم أقامذت  سورة ا حقاببدأت  -0
 والتوحيذذذذد والحشذذذذر، وذمذذذذت المشذذذذركين عبذذذذدة ا أذذذذنام، وردت علذذذذيهم رداا  ا ا دلذذذذة علذذذذى وجذذذذود 

 والنبوة. ، وأجابت عن شبهاتهم حول الوحيمقنعاا داماا ا 

 ذذذريقين: فريذذذ  أهذذذل االسذذذتقامة الذذذذين أقذذذروا بتوحيذذذد ا  الحذذذال سذذذورة ا حقذذذاب ذكذذذرت  -7
 وال ريذذذ  اآلخذذذرواسذذذتقاموا علذذذى ملتذذذه، وأطذذذاعوا والذذذديهم وأحسذذذنوا إلذذذيهم، فكذذذانوا أأذذذحاب الجنذذذة، 

الخذذارجين عذذن هذذدي ال طذذرة، المنهمكذذين فذذي شذذهوات الذذدنيا، المنكذذرين البعذذث والحسذذاب، العذذاقين 
 .(1ألأأحاب النار فهؤالء همالديهم، لو 

ركين المشذنمذاذج مذن هم ل حذرت السورة المشركين من اإلأرار على شركهم، وذكرت -3
وبينت لهذم أن هذؤالء الكذافرين لذم تاذن عذنهم أمذوالهم وال قذوتهم شذيئا، ، من قبلهم كقوم عاد وثمود
 .(2ألعند ما حا  بهم عذاب ا 

د، عندما كذبوا بالنذير، ويعرا مذن القأذة حلقذة يرجع بهم ا  تعالى إلى مأرع عا -0
الري  العقيم، التي توقعوا فيها الذري والحيذاة فذإذا بهذا تحمذل إلذيهم الهذالك والذدمار، والعذذاب الذذي 

 .(3ألاستعجلوا به وطلبوه

وفذذي إدخذذال السذذرور علذذى قلبذذه بذذأن ذكرتذذه  تسذذلية الرسذذول ب ختمذذت سذذورة ا حقذذاب -9
السذذذتماع إلذذذى القذذرلن الكذذذريم، وكيذذذب أنهذذذم عنذذذد مذذذا اسذذذتمعوا إليذذذه بحضذذور ن ذذذر مذذذن الجذذذن إليذذذه، ل

باإلنأات وحسن االستماع، وكيب أنهم عند ما عادوا إلذى قذومهم دعذوهم  أوأى بعضهم بعضاا 
 .(4ألإلى اإليمان بالح  الذي استمعوا إليه، وبالنبي الذي جاء به

 

  

                                                           

 (.75/9جوهبة الزحيلي، الت سير المنيرألانظر:  (1أل
 (.03/023جألالت سير الوسيطانظر: طنطاوي،  (2أل
 (.5/3793جسيد قطب، في ظالل القرانأل انظر: (3أل
 .(03/020الت سير الوسيطألجطنطاوي،  (4أل
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 المطلب السادس: األهداف العامة للسورة
بطذال الشذركاء فذي رة ا حقذاب هذو إثبذات وجذود ا  تعذالى، الهدب ا برز لسذو   -0 ا ولوهيذة، وا 

 .(1ألوبيان أن القرلن من عند ا  تعالى، والربوبية، وا سماء والأ ات

تنزيذل مذن ا  تعذالى علذى أن القذرلن  ، وذلذك مذن خذالل بيذانالنبوة المحمديذةوتأدي  إثبات  -7
 .(2أل  نبيه

سذتدالل علذى أنذه ة الجاثية بمذا يشذير إلذى إعجذاز القذرلن، لالافتتحت سورة ا حقاب مثل سور  -3
 .(3ألمنزل من عند ا 

 بيان تآخي وتالقي الكتابين التوراة والقرلن فشهادة أحدهما لآلخر أثبتت أحته. -0

، فقذد نذزل القذرلن الكذريم العربية لمن أراد أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية اللاة وجوب تعلم  -9
 .[7يوسب:]  َّخب حب  جب هئ مئ خئٱُّٹٱٹٱٱبهذه اللاة 

فضذذذل االسذذذتقامة حتذذذى قيذذذل أنهذذذا خيذذذر مذذذن ألذذذب كرامذذذة، واالسذذذتقامة هذذذي التمسذذذك باإليمذذذان  -5
عبذد بذن ن إلمذام مسذلم بسذنده عذن سذ يافقذد أخذرج ا  (4ألوالعبادة كما جاء بذلك القذرلن وبينذت السذنة

 قذل قذال غيذرك أحذدا عنذه أسذأل ال قذوال اإلسذالم فذي لذي قذل ا  رسذول يذا قلذت : ألقذال  ا  الثق ي
 .(5أل(استقم ثم با  لمنت

لهمذا فذي جميذع أمذور حياتهمذا، فقذد وجوب البر بالوالدين بطاعتهما فذي المعذروب واإلحسذان  -2
 أعطاهما ا  تعالى مكانة عظيمة.

بيذذان أنذذه ال أضذذل فذذي الحيذذاة مذذن أحذذد يذذدعو مذذن ال يسذذتجيب لذذه أبذذداا كمذذن يذذدعون ا أذذنام  -1
 .(6ألبعنوان التوسل واالستش اء والتبركوالقبور وا شجار 

إهالك المجذرمين الذذين من سذنن ا  تعذالى فذي كونذه، وهذي سذنة التايذر والتبذديل بذ بيان سنة -2
 .، واستبدالهم بالمؤمنين الأالحينيأرون على الشرك والمعاأي

                                                           

 (.75/5جابن عاشور، التحرير والتنويرألانظر:  (1أل
 (.9/05جألالجزائري، أيسر الت اسيرانظر:  (2أل
 (.75/5جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (3أل
 (.03/023، الت سير الوسيطألجطنطاوي (4أل
 .[31: رقم الحديث0/59م، اإليمان/جامع أوأاب اإلسالم، مسلم: أحي  مسل] (5أل
 (.9/05جالجزائري، أيسر الت اسيرألانظر:  (6أل



 

34 
 

، واسذتمرار الخذروج عذن طاعتذه إذا ل سذ بيان أن اإلعذراا عذن ديذن ا  واإلأذرار علذى ا -01
سذذتوجب أذذاحبه العذذذاب ونذذزل بذذه لذذم ياذذن عنذذه ذكذذاؤه وال دهذذاؤه وال علمذذه وحضذذارته وال علذذوه ا

 وتطاوله.

بيان أن اآليذات والحجذت وضذرب ا مثذال وسذو  العبذر والعظذات ال تن ذع فذي هدايذة العبذد،  -00
 ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ إذا لذذذذم يذذذذرد ا  هدايتذذذذه

 اب ويهلكه جزاء تكذيبه وك ره.ويحي  به العذ [05]النحل: َّ زي ري ٰى ين

الجذذن وتقريذذره فذذي هذذذا السذذيا   غيذذر مرئذذي لإلنسذذان وهذذو عذذالم اا عالمذذ سذذورة ا حقذذاب تتذذثبا -07
، ولذا كان إنكار الجن كإنكار المالئكة   الدين بالضرورة.كمن أنكر شيئاا معلوم من ك را

  مح جح مج ٹٱٹٱُّٱم، حيذذذث وجذذذوب التذذذأدب عنذذذد تذذذالوة القذذذرلن باإلأذذذااء التذذذا -03
  [710 :]االعراب َّ مس خس حس جس مخ جخ

التذذي لهذذا ا ثذذر الكبيذذر فذذي تايذذر مسذذار حيذذاة  عقيذذدة البعذذث والجذذزاءقذذررت سذذورة ا حقذذاب   -00
 .(1ألالمؤمنين والكافرين

، وعلذذى الذذبالء بعذذدم التضذذجر ، وعذذن المعاأذذي تركذذاا وجذذوب الأذذبر علذذى الطاعذذات فعذذالا  -09
 والسخط.

على الأذبر والثبذات،   ذلك من خالل حثهو  فؤاد النبي بتثبيت السورة الكريمةوختمت  -05
وبيذذذذان أحذذذذذوال ا نبيذذذذذاء السذذذذابقين، والتمكذذذذذين لذذذذذه فذذذذذي ا را وبيذذذذان مأذذذذذير الكذذذذذافرين ومأذذذذذير 

 .(2ألالمؤمنين
 

 

                                                           

 (.75/5جالزحيلي، الت سير المنيرألانظر:  (1أل
 (.75/5جابن عاشور، التحرير والتنويرألانظر:  (2أل
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 المبحث الثاني
 (11_1مقاصد وأهداف سورة األحقاف من اآلية )

 إثبات الوحدانية هلل ونفي الشركاءالمطلب األول: 

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكُّٱٱٹٱٹٱ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن
 جس  مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف
 .[5-0]ا حقاب َّىميم مم خم حم

 أولا: أسباب النزول

وأنا معه  بي أخرج الطبراني بسند أحي  عن عوب بن مالك ا شجعي قال:ألانطل  الن
: يذذا معشذذر لهذذم رسذول ا   :حتذى دخلنذذا كنيسذة اليهذذود يذوم عيذذدهم، فكرهذذوا دخولنذا علذذيهم فقذال

اليهذود أرونذي اثنذي عشذر رجذال مذنكم يشذهدون أن ال إلذه إال ا  وأنا محمذداا رسذول ا ، يحذط ا  
حذد ثذم انأذرب، عن كل يهودي تحت أديم السماء الاضذب الذذي عليذه فسذكتوا فمذا أجابذه مذنهم أ

أي رجذذل تعلمذذوني مذذنكم يذذا معشذذر  :كمذذا أنذذت يذذا محمذذد فأقبذذل، فقذذال :فذذإذا رجذذل مذذن خل ذذه فقذذال
اليهود؟ فقالوا وا  ما نعلم فينا رجال كان أعلم بكتاب ا  وال أفقه منك وال من أبيذك قبلذك وال مذن 

 .(1ألفإني أشهد أنه النبي الذين تجدون( :جدك قبل أبيك قال
 ي المفرداتمعانثانياا: 

مذذذذن الحذذذذروب المقطعذذذذة التذذذذي اسذذذذت ت  ا  بهذذذذا العديذذذذد مذذذذن السذذذذور القرلنيذذذذة تكتذذذذب  ﴾لك﴿ -0
، وأقذرب ا قذوال إلذى الأذواب فذي معناهذا أنهذا جذاءت للتحذدي (2ألوتقرأ هكذا: حاميم ﴾لك﴿هكذا

 وهو الذي يرجحه الباحث. (3ألواإلعجاز

                                                           

 .[13حديث: رقم ال 01/02المعجم الكبير :الطبراني] (0أل
 (.3/021جاسيرألالأابوني، أ وة الت  (2أل
 (.03/022جانظر: طنطاوي جوهري، الت سير الوسيطأل (3أل
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سذتنقع، وأجذل فذي الجذواب ا جل: مدة  الشيء، واآلجل ضد العاجل، وماء أجيل: م ﴾زي﴿ -7
 .(1ألأي نعم

النأذذذيب والشذذذريك يجمذذذع علذذذى شذذذركاء وأشذذذراك، وشذذذاركت فالنذذذا: أذذذرت شذذذريكه،  ﴾جح﴿ -3
 .(2ألرأيت فالنا مشتركا، إذا كان يحدث ن سه كالمهموم، والشرك أيضاا الك ر

يعنذذي أو بقيذذة   ﴾ حض جض مص خص ﴿:البقيذذة أو تذذأتي بمعنأذذى عأالمذذة، قذذال ا  تعذذالى ﴾مص﴿ -0
 .(3أليقال سمنت اإِلبل على أأثارة: أي على بقية من شحم كان قبل ذلكمن خّط، و 

 رابعاا: المعنى اإلجمالي

ا  أعلذذذم  ﴾لك﴿افتذذذت  ا  تعذذذالى هذذذذه السذذذورة كسذذذابقاتها مذذذن السذذذور بذذذا حرب المقطعذذذة 
مذذن المتشذذابه الذذذي يجذذب اإليمذذان بذذه وت ذذويا أمذذر معنذذاه إلذذى ا   هذذيإذ  ذه ا حذذرببمذذراده بهذذ
العزيذز فذي ملكذه الحكذيم فذي أذنعه م تحدثت اآليات عن نزول القرلن أنه من ا  تعذالى ثمنزله، 

لم يكن إال لِحكأم  عالية وليس من باب أنه وتدبيره، ثم قال ا  تعالى عن خل  السموات وا را 
ن وقت إفنائها  جل ال يعلمه إال ا  العبث واللعب،  حيذد ، ثم يخبر تعالى بأن الذذين ك ذروا بتو وا 

ا  ولقائذذه ولياتذذه ورسذذوله عمذذا خوفذذوا بذذه مذذن عذذذاب ا  المترتذذب علذذى ك ذذرهم وشذذركهم معرضذذون 
مذذع النذذاس يذذوم القيامذذة لموقذذب (4ألغيذذر مبذذالين بذذه، وذلذذك لظلمذذة ن وسذذهم، وقسذذاوة قلذذوبهم ذا ج  ، وا 

 الحسذذذاب، كانذذذت هذذذذه اآللهذذذة التذذذي يذذذدعونها فذذذي الذذذدنيا لهذذذم أعذذذداء،  نهذذذم يتبذذذرءون مذذذنهم وكذذذذلك
وكانت للهتهم التي يعبدونها في الذدنيا بعبذادتهم جاحذدين،  نهذم يقولذون يذوم القيامذة: مذا أمرنذاهم 

 .(5ألبعبادتنا، وال شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا

  

                                                           

 (.0/11جابن فارس، مجمل اللاةأل (1أل
 (.0/0923جانظر: الجوهري، الأحاح أل( 2أل
 (.0/022جالحميري، شمس العلوم ودواء العرب من الكلومأل( 3أل
 (.9/09جالجزائري، أيسر الت اسيرأل انظر: (4أل
 (.77/25جيان ألانظر: الطبري، جامع الب (5أل
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 خامساا: وجوه البالغية

 .(1ألللتعظيم ﴾نن من  زن رن﴿ :تعالى أياة الجمع في قوله -0

غرضذذه اإلهتمذذام بذذه  ﴾نيمي زي ري ٰى﴿:تعذذالى ولذذهفذذي ق عطذذب الخذذاص علذذى العذذام -7
  مي زي ري﴿:كعطذذذذذذب جبريذذذذذذل وميكائيذذذذذذل علذذذذذذى مالئكتذذذذذذه فذذذذذذي قولذذذذذذه تعذذذذذذالى

 [.21:البقرة] ﴾ني

وهذذي غايذذة فذذي االسذذتهزاء والسذذخرية مذذن هذذذه   ﴾جب﴿:فذذي قولذذه تعذذالى  اسذذت هام إنكذذاري -3
ة االسذذت هام فذذي حيذذث أطلذذ  الرؤيذذا وأراد اإلخبذذار والعالقذذة السذذببية، واسذذتعمل همذذز العقذذول الواهيذذة 

 .(2ألا مر،  ن كال من االست هام وا مر يدل على الطلب

 .(3أل﴾حل جل مك﴿﴾ وخف حف جف مغ﴿جناس اشتقا  بين  -0

 .(4أليراد به التعجيز والمبالاة في عدم خلقهم شيئاا ﴾ حت﴿:قوله تعالى -9

ألمأْن( نكرْة موأوفْة أو موأولْة، وهي للتحقير﴾ مق حق  مف﴿:قوله تعالى -5
 .(5أل

 المقاصد واألهداف سادساا: تحليل

إثبذذذات النبذذذوة المحمديذذذة بتقريذذذر أن القذذذرلن تنزيذذذل ا  علذذذى رسذذذوله المنذذذزل عليذذذه وهذذذو   -0
محمد 

  .(6أل 

انت ذذاء العبذذث عذذن ا  تعذذالى فذذي خلقذذه السذذموات وا را ومذذا بينهمذذا وفذذي كذذل أفعالذذه  -7
 وأقواله.

عطذذل إسذذتي اء حقذذو  تقريذذر عقيذذدة البعذذث والقيامذذة، وتقريذذره أنذذه لذذو لذذم توجذذد القيامذذة لت -3
 .(7ألالمظلومين من الظالمين، ولتعطل توفية الثواب على المطيعين، وتوفية العقاب على الكافرين

                                                           

 (.2/712جالشنقيطي، أضواء البيانأل (1أل
 (.75/1جالزحيلي، الت سير المنيرأل (2أل
 .1المرجع الساب ، ص (3أل
 (.2/703جانظر: الشنقيطي، أضواء البيانأل (4أل
 (.2/550جانظر: السمين الحلبي، الدر المأونأل (5أل
 (.9/05جالجزائري، أيسر الت اسيرأل (6أل
 (.71/5ج  الايبألانظر: الرازي، م اتي (7أل
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على أمور ثالثة: هي إثبات اإلله بخل  هذذا ﴾ نن من  زن﴿دلت لية:  -0
ثبذذذذات أن ِإلذذذذه العذذذذالم عذذذذادل رحذذذذيم، لقولذذذذه تعذذذذالى:  أي إال  جذذذذل ال ضذذذذل  ﴾ري ٰى﴿العذذذذالم، وا 

ثبذذذذات البعذذذذث والقيامذذذذة، إذ لذذذذو لذذذذم توجذذذذد القيامذذذذة لتعطذذذذل اسذذذذتي اء حقذذذذو  والرحمذذذذة واإلحسذذذذ ان، وا 
قامذة العقذذاب علذى الكذذافرين، وذلذذك  المظلذومين مذذن الظذالمين، ولتعطذذل إي ذاء الثذذواب للمطيعذذين، وا 

 ينافي كون خل  السموات وا را وما بينهما بالح .

يسذتجيب لذه أبذداا كمذن  الحيذاة مذن أحذد يذدعوا مذن الهذذه أنه ال أضل في نت اآليات بي-9
 .(1أليدعون ا أنام والقبور وا شجار بعنوان التوسل واالستش اء والتبرك

 لذذرد علذذى عبذذدة ا أذذنام بأنهذذا عديمذذة القذذدرة علذذى خلذذ  ا شذذياء، وغيذذر عالمذذة أأذذالا ا -5
بعبذذادة الذذوثنيين لهذذا، وكذذل مذذن ا مذذرين ين ذذي أذذالحيتها للعبذذادة، فهذذي ال قذذدرة لهذذا أأذذال علذذى 

ال عل، واإليجاد واإلعدام، والن ع والضر، وهي جمادات ال تسمع دعاء الذداعين، وال تعلذم الخل  و 
ذا انت ى العلم والقدرة من كل الوجذوه، لذم يبذ  مسذوغ للعبذادة ببديهذة العقذل،  حاجات المحتاجين، وا 

 .(2ألفهي ال تضر وال تن ع

كذان فقذد ، إلى جواز االعتماد على الخط المكتذوب ﴾حض جض مص﴿أرشد قوله تعالى:  -2
يحكذذم بذذالخط إذا عذذرب الشذذاهد خطذذه، أو عذذرب الحذذاكم خطذذه أو خذذط  -رحمذذه ا -اإلمذذام مالذذك 

من كتب إليه، فيحكم به، ثم رجع عن ذلذك حذين ظهذر فذي النذاس مذا ظهذر مذن الحيذل والتزويذر، 
وقد روي عنه أنه قال:أليحدث الناس فجورا، فتحدث لهم أقضية( ولكن أجاز مالذك ا خذذ بشذهادة 

هود علذذى أن هذذذا خذذط الحذذاكم وكتابذذه، وكذذذلك الوأذذية، أو خذذط الرجذذل باعترافذذه بمذذال لايذذره الشذذ
 .(3أل يشهدون أنه خطه، ونحو ذلك

ن ا  تعذذذذالى لذذذذم يبذذذذ  مذذذذن ا سذذذذباب الدالذذذذة علذذذذى الايذذذذب التذذذذي أذن فذذذذي التعلذذذذ  بهذذذذا ا -1
، لكذن دون أن ال ذألواالستدالل منها إال الرؤيا، فإنه أذن فيها وأخبر أنها جزء من النبوة، وكذذلك 

 .تتعل  بأحكام أو شرائع أو عقائد

                                                           

 (.9/05جالجزائري، أيسر الت اسيرأل (1أل
 (.75/03الت سير المنيرألجالزحيلي،  (2أل
 .07انظر: المرجع الساب ، ص (3أل
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 القرآن سحر بأن  المطلب الثاني: الفتراء على النبي

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جنُّٱ قذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذالى
 نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب
 ]ا حقاب[ َّٱري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك

 أولا: أسباب النزول

 لما اشتد البالء بأأذحاب رسذول ا   :قالأنه  وغيره عن ابن عباس (1ألذكر الواحدي
رأى في المنذام أنذه يهذاجر إلذى أرا ذات نخذل وشذجر ومذاء، فقأذها علذى أأذحابه، فاستبشذروا 

ال يذرون ذلذك، فقذالوا: (2ألبذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهذم مكثذوا برهذة
 ىقُّ :فذأنزل ا  تعذالى يا رسول ا ، متى نهاجر إلى ا را التي رأيت؟ فسذكت رسذول ا  

 .(3ألفي منامي أم ال كما رأيتأي ال أدري أأخرج  َّ مليك ىك مك لك اك يق

 ثانياا: معاني المفردات

 .(4ألجمع بينة، وهي الحجة الواضحة ﴾ىن﴿ -1

 .(5أل، واالسم ال ريةأي من تلقاء ن سه ا إذا خلقهأي اختلقه، وفرى فالن كذ ﴾ٰىٰر﴿ -7

وأفذذذاا النذذذاس مذذذن عرفذذذات إلذذذى  أي تنذذذدفعون فيذذذه وتنبسذذذطون فذذذي ذكذذذره، ﴾زب﴿ -5
 .(6ألندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبيةمنى: ا

                                                           

 بإمذام الذذهبي نعتذه بذا دب، عذالم م سذر،: الواحذدي الحسن أبو مأتُّوية، بن علي بن محمد بن أحمد بن علي (1أل
. انظذذر: النذذزول وأسذباب الت سذذير، فذي كلهذذا الذذوجيز و الوسذيط كتبذذه مذن ،بنيسذذابور ووفاتذذه ومولذده التأويذذل، علمذاء

 (. 0/799الزركلي، ا عالمألج
الذذذذذذذرازي، مختذذذذذذذار مذذذذذذذن الذذذذذذذدهر، بضذذذذذذذم البذذذذذذذاء وفتحهذذذذذذذا: أي مذذذذذذذدة طويلذذذذذذذة مذذذذذذذن الزمذذذذذذذان. انظذذذذذذذر: ألب ْرهأذذذذذذذْة(  (2أل

 (.0/33جالأحاحأل
 (.0/790جالواحدي، أسباب النزولألانظر:  (3أل
 (.0/510جم ودواء كالم العرب من الكلومألالحميري، شمس العلو  (4أل
 (.09/090جابن منظور، لسان العربأل (5أل
 (.2/707جأل،المرجع الساب  (6أل
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ذذة : اسذذم مذذا ابتذذدع مذذن الذذدين وغيذذره، ونقذذول: لقذذد جئذذت بذذأمر  بذذديع أي:  ﴾يث﴿ -1 الِبْدعأ
 .(1أل: أي لست بأول مرسلالرسلمبتدع عجيب، ِبْدعاا ِمنأ 

 ثالثاا: المعنى اإلجمالي

يقذذول ا  تعذذالى إذا تتلذذى علذذى المشذذركين لياتنذذا البينذذات، ومعجزاتنذذا الواضذذحات التذذي هذذي 
أوض  من الشمس وأقوى من فعل السحر، قالوا  جل اآليات التذي هذي الحذ  مذن عنذد ا ، هذذا 

لمرء وما يحبه ويهواه، وتخل  من المسذلم سحر بين ظاهر فإنها تعمل عمل السحر، وت ر  بين ا
اختلقذه  رجال لخر، ثم ذكر ا  تعالى شبهة ثانية وهي قولهم أن هذذا القذرلن مذن أذنيع محمذد 

مذذن عنذذد ن سذذه ونسذذبه إلذذى ا ، فقذذال ا  لنبيذذه قذذل لهذذم يذذا محمذذد إن افتريتذذه علذذى سذذبيل ال ذذرا، 
ربكم أعلم  منع العذاب عني، ثم قال النبي  عاجلني ا  بالعقوبة على الكذب، وأنتم ال تقدرون

، ك ذى بما ت يضون فيه وتندفعون إليه مذن القذدح فذي وحذي ا  والطعذن فذي لياتذه وتسذميتها سذحراا 
يشذهد بينذي وبيذنكم حيذث يشذهد لذي بالأذد  والذبالغ، وعلذيكم بالتكذذيب والجحذود، وهذو به شذهيدا ا 

قذل لقومذك وذكذرهم بأنذك لذم  ل ا  تعذالى لنبيذه الا ور الرحيم لمن تاب وأناب ورجع إليه، ثم قا
، فلذذم أكذذن أولهذذم بذذل سذذبقني إبذذراهيم وموسذذى وعيسذذى علذذيهم جميعذذا الأذذالة تكذذن بذذدعاا مذذن الرسذذل

ن كذان وعذد المذؤمنين  والسالم، ولست أدري ما ي عل بي وال بكم في الدنيا فا مر م وا إليه، وا 
ر، أما في اآلخرة فا  قد أكذد بذأن أوليذاءه ال خذوب بالنأر والخير وأوعد الكافرين بالخذالن والش

 . (2ألعليهم فيها وال هم يحزنون
 رابعاا: وجه المناسبة

بعذد تقريذر التوحيذذد ون ذي ا ضذداد وا نذذداد، ذكذر ا  تعذالى أمذذر النبذوة وشذبهات المشذذركين 
القرلن قذالوا: إن حولها وحول القرلن، فأبان أنهم يسمون معجزة القرلن بالسحر، وأنهم متى سمعوا 

، فقذذال: إن علذذى لسذذان نبيذذه  افتذذراه واختلقذذه مذذن عنذذد ن سذذه، ثذذم أبطذذل تعذذالى شذذبهتهم محمذذداا 
افتريته على سبيل ال را، فذإن ا  تعذالى يعذاجلني بالعقوبذة، وأنذتم ال تقذدرون علذى دفذع العذذاب 

 .(3ألعني، فكيب أقدم على هذه ال رية، وأعرا ن سي لعقابه

 

 
                                                           

 (.7/90جال راهيدي، العينأل (1أل
 (.3/000انظر: حجازي، الت سير الواض ألج (2أل
 (.75/05جالزحيلي، الت سير المنيرأل انظر: (3أل
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 البالغةخامساا: وجوه 

الم العلذذة وليسذذت الم تعديذذة فعذذل القذذول، إلذذى المقذذول لذذه ، أي  ﴾ىه﴿ :قولذذه تعذذالى -0
ذين أمنذوا ، ومذن أجذل إيمذانهم، والحذ : هذو اآليذات فعذدل فذي شذأن الذقال بعا الكافرين لبعا 

أن رميهذذذا بالسذذذحر بهتذذذان و عذذذن ضذذذمير اآليذذذات إلذذذى إظهذذذار ل ذذذظ الحذذذ  للتنبيذذذه علذذذى أنهذذذا حذذذ ، 
 .(1ألعظيم

اإلضذرابية، واإلضذراب: االنتقذال مذن معنذى  (بلألأم: بمعنى  ﴾ٰذ يي﴿:تعالىقوله  -7
واالسذذت هام لإلنكذذار والتعجذذب مذذن أذذنيعهم، وبذذل لإلنتقذذال عذذن تسذذميتهم اآليذذات سذذحراا إلذذى آلخذذر 

 .(2ألقولهم: إن رسول ا  افترى ما جاء به، وفي ذلك من التوبيخ والتقريع ماال يخ ى
اسذذذتعمل اإلفاضذذذة فذذذي ا خذذذذ فذذذي  ﴾نبمب زب رب﴿:تعذذذالى اسذذذتعارة تبعيذذذة فذذذي قولذذذه -3

 . (3ألالشيء واالندفاع فيه
 .(4أل﴾جب هئ ﴿:جناس االشتقا  في قوله تعالى-0

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف
، فكذذذبوا كذذون القذذرلن نذذازال مذذن عنذذد ا ، وكذذذبوا النبذذوة، عذذادى مشذذركوا مكذذة النبذذي   -0

 .(5ألووأ وا القرلن بأنه سحر واض 
وأب القرلن بأنه سحر، بل قالوا ما هو أشنع مذن ذلذك، قذالوا: إن محمذدا ولم يكت وا ب -7

 اختلقه وافتراه من عند ن سه، ال من عند ا .
علذى سذبيل ال ذرا والتقذدير لعجذل ا   رد ا  عليهم افتراءهم بأنذه لذو افتذراه محمذد  -3

لم بما يتقوله ويخذوا بذه أع  له العقوبة في الدنيا، ولم يقدر أحد أن يرد عنه عذاب ا ، وا 
مذن التكذذيب هذؤالء المشذركون، وك ذى بذا  شذاهدا علذى أن القذرلن مذن عنذد ا ، وأنذه يعلذم أذد  
نبيذه وأنهذم مبطلذذون، وبذالرغم مذذن ذلذك فذا  الا ذذور لمذن تذذاب، الذرحيم بعبذاده المذذؤمنين، فذإذا لمذذن 

 هؤالء المشركون، غ ر لهم ما قد سلب منهم من الذنوب والمعاأي.

                                                           

 (.75/03جابن عاشور، التحرير والتنويرألانظر:  (1أل
 (.9/01جالشوكاني، فت  القديرأل (2أل
 (.0/020جأل، معالم التنزيلالباوي (3أل
 (.75/00جألالت سير المنيرالزحيلي،  (4أل
 .70المرجع الساب ، ص (5أل
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أول رسذذول يرسذذل، بذذل هذذو خذذاتم الرسذذل الكذذرام، قذذد كذذان قبلذذه رسذذل،  لذذيس النبذذي  -0
نكذذار عبذذادة ا أذذنام، وعذذدم علمذذه بالايذذب مقأذذورا عليذذه، وتلذذك  فليسذذت دعوتذذه إلذذى التوحيذذد، وا 

 دعوة قديمة هي دعوة جميع الرسل.
ال  غير عالم بالايبيات إال بطري  الذوحي، فذال وجذه لطلذب إخبذاره بمايبذات النبي   -9

يعلذذم بهذذا، فهذذو ال يذذدري بمذذا ي عذذل بذذه وال بالنذذاس مذذن أحذذوال الذذدنيا وأحذذوال اآلخذذرة، مذذن ا حكذذام 
 .والتكاليب وما يؤول أمر المكل ين إليه

خذذراجهم مذن الظلمذذات إلذذى  -5 مهمذة ا نبيذذاء هذذي الذبالغ عذذن ا  تعذذالى، وهدايذة النذذاس وا 
 النور.

 واستكبار اليهود عن اإليمان بهالمطلب الثالث: تصديق الكتب السماوية للقرآن 

 مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱٹٱٹٱٱ
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هب مب خب حب

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس
 مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف
 حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل
 َّمش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي

 .]ا حقاب[
 أولا: أسباب النزول

 ﴾ جت هب مب خب حب جب هئ﴿:قال تعالى -1

امر بذذن سذعد بذن أبذذي وقذاص، عذذن عذن عذفذي سذبب نذذزول هذذه اآليذة ذكذذر البخذاري بسذذنده 
يقول:  حد يمشي على ا را إنذه مذن أهذل الجنذة، إال لعبذد ا   قال: ألما سمعت النبي  أبيه

 .(1ألهذه اآلية( بن سالم، قال: وفيه نزلت

  

                                                           

 . 31سب  تخريجه ص (1أل
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  ﴾َ  ٰه مه جه  هن من خن حن﴿:قال تعالى -7

وذلذك أن   : ألنزلت هذه اآلية فذي أبذي بكذر في سبب نزول هذه اآلية قال ابن عباس
المشركين قالوا: ربنا ا  والمالئكة بناته وهؤالء ش عاؤنا عند ا  فلم يستقيموا، وقالت اليهود: ربنا 

: ربنذذا ا  وحذذده ال شذذريك فلذذم يسذذتقيموا، وقذذال أبذذو بكذذر لذذيس بنبذذي  ا  وعزيذذر ابنذذه ومحمذذد 
 .(1ألعبده ورسوله(له، ومحمد 

 ثانياا: معاني المفردات

اإلفذذذذك: الكذذذذذب وأفأذذذذكأ النذذذذاس: كذذذذذبهم وحذذذذدثهم بالباطذذذذل، واإلفذذذذك: اإلثذذذذم، والجمذذذذع  ﴾ جف﴿ -1
 .(2ألك، ورجْل أفاك وأفيك وأفوك: كذابا فائ

والجمذع ألسذنة، واللاسذن بكسذر لذالم وقيذل: لكذل قذوم  اللسان في اللاة يذكر ويؤنث، ﴾ خل﴿ -7
 . (3أللسن أي لاة يتكلمون بها، ويقال: رجل لسن إذا كان ذا بيان وفأاحة

ْنذأار  ﴾ هل﴿-5 ْعِلذم اإلعالم بالشيء الذي يحذر منذهاإْلِ ْنذِذر  م   ،رولذيس كذل معلذم منذذ، وكذل م 
ْنذأار النَّذيرو  االسم  من اإْلِ

 .(4أل

ِفذي ا أْأذل: الثَّبأذات المديذد دأامأ أم لذم اْلخلد، ِبالضَّ  ﴾مث هت﴿-1 م : اْلبأقأاء والذدوام كذالخلود، وأ
 .(6ألالطبري خالدين أي ماكثين فيها أبدا قال (5أليدم والخلد أأْيضا: اْلجنَّة

 ثالثاا: القراءات

بالتذذذذاء أي لتنذذذذذر أنذذذذت يذذذذا محمذذذذد  ﴾حم جم  هلقذذذذرأ نذذذذافع وابذذذذن عذذذذامر   ﴾ هل﴿ -1
بالخطذاب  وقذرأ البذاقون[ 00:إبذراهيم] َّين ىن من خن حنُّٱقوله تعذالى: وحجتهم

                                                           

 (.790صالواحدي، أسباب النزولأل (1أل
 (.01/321جابن منظور، لسان العربأل (2أل
 .321المرجع الساب ،ص (3أل
  (00/022ر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسألجانظ (4أل
 (.01/321جابن منظور، لسان العربأل (5أل
 (.73/011الطبري، جامع البيان في تأويل لى القرلنألج (6أل
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 مع جعُّٱٱقولذذه تعذذالى: المعنذذى لينذذذر القذذرلن أو لينذذذر ا  وحجذذتهمو باليذذاء  ﴾هل﴿ بالايبذذة
 .(1أل[7:الكهب] َّمغ جغ

 .(2ألقرأ يعقوب ب ت  ال اء بال تنوين وضم الهاء ﴾خي حي جي﴿ -7

 رابعاا: المناسبة

أعيد ا مر  سابقة على أد  النبي بعد أن ذكر ا  تعالى الحجت وا دلة في اآليات ال
إذا فرضذنا أن القذرلن  :فقال ا  تعالى لهم ،هنا بأن يقول لهم حجة أخرى، لعلها تردهم إلى الح 

من عند ا  وقد ك رتم بذلك، كيب يكون حالكم عند ا  تعالى، وأقحم في هذا أنه لو شذهد شذاهد 
م للوأذول إلذى الحذ  فذي درجذات النظذر، من أهل الكتاب على أد  الرسول، وهذذا إسذتدراج لهذ

فقذذد بذذادئهم بذذأن مذذا أحذذالوه مذذن أن يكذذون رسذذوالا مذذن عنذذد ا  لذذيس بمحذذال، إذ لذذم يكذذن أول النذذاس 
 .(3ألجاء برسالة من ا 
 الجمالي ىخامساا: المعن

إن كان هذا القرلن من عنذد ا  ولذيس  يهم يا محمد أخبرونقل ل :ى لنبيه اليقول ا  تع
كمذا تزعمذون، وأنذتم تك ذرون بذه وتأذرون علذى العنذاد، وحجذة أخذرى أنذه وشذهد  وال مختلقاا  معجزاا 

شاهد من بنى إسرائيل، أي رجل منأب بعيذد عذن الشذبهة عذارب بذالتوراة ملذم بهذا، فلذيس المذراد 
كما قال بعا الم سرين، ويرى الباحث أنه ال  بعينه كعبد ا  بن سالم أو موسى به شخأاا 

عبد ا  بن سالم، فشهد هذذا الرجذل مذن بنذى إسذرائيل علذى مثذل الذذي فذي القذرلن  ضير أن يكون
ثبات البعث، والحث على الخير، فآمن هذا الرجذل واسذتكبرتم أنذتم عذن  من الدعوة إلى التوحيد، وا 
اإليمذذان وك ذذرتم بذذالقرلن، عنذذدها فقذذد ظلمذذتم أن سذذكم وا  ال يهذذدى القذذوم الظذذالمين، وهنذذاك حكايذذة 

ا م تريذذاتهم فذذي شذذأن المذذؤمنين، قذذال الك ذذار لذذو كذذان هذذذا الذذدين حقّذذا والقذذرلن خيذذرا مذذا أخذذرى لذذبع
سبقنا إليذه الضذع اء، وال قذراء، والعبيذد، ورعذاة الشذاء، ومذا علمذوا أن ا  يهذدي مذن يشذاء، ويضذل 
ذا لذم يهتذدوا بعذد هذذا بذالقرلن ظهذر عنذادهم، فلذيس لهذم حجذة فذي  من يشذاء ممذن يسذتح  ذلذك، وا 

هتداء، فقالوا هذا إفك قديم فرد ا  عليه، وكيب ذلذك ومذن قبلذه كتذاب موسذى وهذو التذوراة عدم اال
إماما يقتدى به ورحمة للنذاس، وهذذا القذرلن مأذد  لمذا بذين يديذه مذن الكتذاب ناطقذاا بلسذانا عربيذا 

                                                           

 (.0/553جعبد الرحمن بن زنجلة، حجة القراءاتأل (1أل
 (.0/913جالدمياطي، إتحاب فضالء البشر في القراءات ا ربعة عشرأل (2أل
 (.75/71جنظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرألا (3أل
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مبينذذا، نذذزل بلسذذان أنزلذذه ربذذك لينذذذر بذذه الذذذين ظلمذذوا أن سذذهم وغيذذرهم بالشذذرك، وهذذو هذذدى وبشذذرى 
محسنين الذين قالوا ربنا ا  ثم استقاموا علذى الطريقذة المثلذى، وسذاروا عليهذا مخلأذين مذؤمنين لل

فال خوب علذيهم وال هذم يحزنذون، أولئذك هذم أأذحاب الجنذة خالذدين فيهذا وذلذك الجذزاء بمذا كذانوا 
 .(1أليعملون

 سادساا: وجوه البالغة
يراد به هذا ا سلوب في الجدل  َّحئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱقوله تعالى: -0

ثارة التخوب في ن وسهم، والتحرج من المضي  زعزعة اإلأرار والعناد في ن وس أهل مكة، وا 
في التكذيب، ومع اليقين الجازم بأن هذا القرلن من عند ا ، فقد استخدم أسلوب التشكيك ال 

.(2ألوهو واحد من أساليب اإلقناع في بعا ا حوال ،أسلوب الجزم للارا الذي أسل نا  

ية من االحتباك: ذكر اإليمان أوالا دليالا على ضده ثانياا، واالستكبار والظلم وعدم الهدايذة اآل -7
 .(3ألثانياا دليالا على أضدادها أوالا، وسره أنه شكر سببي السعادة ترغيباا وترهيباا 

وأذب الكتذاب بالرحمذة، والرحمذة:  حيذث ﴾خك حك﴿ :استعارة مكنيذة فذي قولذه تعذالى -3
م وهي من أ ات اإلنسان، ووأب الكتاب بالرحمة لكونه سبباا فذي اسم مأدر لأ ة الراح

 .(4ألن ع المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا واآلخرة
 سابعاا: تحليل المقاصد واألهداف

مذن عنذد ا ،  القرلن نذازالا وأنكروا أن يكون  ه، فكذبو النبي  (مشركو مكةالمشركون ألعادى  -0
 .(5ألبأنه سحر واض   والنبي القرلن وكذبوا النبوة، ووأ وا

، قاعذذدة مذذن جهذذل شذذيئا عذذاداه، إذ المشذذركون لمذذا لذذم يهتذذدوا بذذالقرلن قذذالوا هذذذا إفذذك قذذديم تقريذذر -7
يعتمذذدون تشذذويه الذذدعوة، ويأذذ ونها بأوأذذاب تن ذذر منهذذا وكذذذلك هذذم المشذذركون فذذي كذذل زمذذان، 

 .البشر
، وهذذا يشذهد أحدهما لآلخذر أثبتذت أذحتهبيان تآخي وتالقي الكتابين التوراة والقرلن فشهادة  -3

  .على أميته جعل ا  بين يديه ما بنب  على أد  دعوته بأد  النبي محمد 

                                                           

 (.3/003جانظر: حجازي، الت سير الواض  أل (1أل
 (.5/3791جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل (2أل
 (.01/032جألظم الدرر في تناسب اآليات والسورنالبقاعي،  (3أل
 (.75/79جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (4أل
 (.75/70جيرألالزحيلي، الت سير المنانظر:  (5أل
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ألال اء( للداللة علذى أنذه سذارع إلذى اإليمذان بذالقرلن، لمذا علذم أنذه مذن  ﴾حت﴿قوله تعالى:  -0
 .(1ألجنس الوحي الناط  بالح 

،  نذه نذزل بلسذان عربذي رسالة الدعوة المحمديةالعربية لمن أراد أن يحمل اللاة وجوب تعلم  -9

وكذذذذذذلك أن  [7يوسذذذذذب] َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱٹٱٹٱمبذذذذذين 
 أعظم وجوه اإلعجاز هو اإلعجاز البياني.

سذذذتقامة هذذذي التمسذذذك باإليمذذذان سذذذتقامة حتذذذى قيذذذل أنهذذذا خيذذذر مذذذن ألذذذب كرامذذذة، واالفضذذذل اال -5
بسذذنده عذذن عبذذد ا  الثق ذذي  مسذذلم والعبذذادة كمذذا جذذاء بذذذلك القذذرلن وبينذذت السذذنة، أخذذرج اإلمذذام

قذل لمنذت أل قال:ألقلت يا رسول ا  قل لي فذي اإلسذالم قذوال ال أسذأل عنذه أحذداا بعذدك قذال 
 . (2أل با  ثم استقم(

فلذذا يشذترط عدالذة  ،أداة يتوأذل بهذا إلذى احقذا  الحذ  وابطذال الباطذلهذي وسذيلة و  الشهادة  -2
، ولشذدة ورع بعضذهم (3ألائر واتقذاء الأذاائر غالبذاجتناب الكبا ةيعفي الشر  أاحبها والعدالة 

 ترك المباحات لئال يقع في الشبهات.
بوأذذب القذذرلن بأنذذه سذذحر، بذذل قذذالوا مذذا هذذو أشذذنع مذذن ذلذذك، قذذالوا: إن  توقذذب المشذذركونلذذم ي -1

، وكذذذلك هذذم أعذذداء اإلسذذالم يحذذاولون راه مذذن عنذذد ن سذذه، ال مذذن عنذذد ا محمذذدا اختلقذذه وافتذذ
 .هدم ال روع أسهلضرب ا أول ليكون 

علذذى سذذبيل ال ذذرا والتقذذدير لعجذذل ا  لذذه  رد ا  علذذيهم افتذذراءهم بأنذذه لذذو افتذذراه محمذذد  -2
العقوبذة فذي الذذدنيا، ولذم يقذذدر أحذد أن يذذرد عنذه عذذاب ا ، وا  أعلذذم بمذا يتقولذذه ويخذوا بذذه 

وأنذذه يعلذذم مذذن التكذذذيب هذذؤالء المشذذركون، وك ذذى بذذا  شذذاهدا علذذى أن القذذرلن مذذن عنذذد ا ، 
 .(4ألأد  نبيه وأنهم مبطلون

أول رسذذول يرسذذل، بذذل هذذو خذذاتم الرسذذل الكذذرام، قذذد كذذان قبلذذه رسذذل، فليسذذت  لذذيس النبذذي  -01
نكذار عبذادة ا أذنام، وعذدم علمذه بالايذب مقأذورا عليذه، وتلذك دعذوة  دعوته إلذى التوحيذد، وا 

 .(5ألقديمة هي دعوة جميع الرسل

 
                                                           

 (.1/007جالقاسمي، محاسن التأويلأل (1أل
 . 33سب  تخريجه ص (2أل
 (.9/90جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل (3أل
 (.75/70جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل (4أل
 .70المرجع الساب ، ص (5أل
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 المبحث الثالث
 (73_13ألحقاف من اآليات )مقاصد وأهداف سورة ا

 المطلب األول: وجوب البر بالوالدين واإلحسان لهما

 حن جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن
 رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
 ]ا حقاب[. َّىل مل يك ىك مك لك اكيق

  أولا: أسباب النزول
فذذي سذذبب نذذزول روى الواحذذدي  ﴾خي حي  جي يه ىه مه جه﴿ :ال تعذذالقذذ 

، وذلذك أنذه ألأنزلذت هذذه اآليذة فذي أبذي بكذر الأذدي  :قذال ابذن عبذاسعذن هذه اآلية 
ابذذذن عشذذذرين سذذذنة، وهذذذم  ، وهذذذو ابذذذن ثمذذذاني عشذذذرة، ورسذذذول ا  أذذذحب رسذذذول ا  

في ظلها، ومضى ل ا  فيه سدرة، فقعد رسو  يريدون التجارة إلى بالد الشام، فنزلوا منزالا 
أبو بكر إلى راهب هناك يسأل عن الدين، فقال له: من الرجل الذي في ظل السدرة فقذال: 
ذاك محمد ابن عبد ا  بن عبد المطلب قال: هذا وا ، نبذي، ومذا اسذتظل تحتهذا أحذد بعذد 

ن ال عيسذذى بذذن مذذريم ااّل محمذذد نبذذي ا ، فوقذذع فذذي قلذذب أبذذي بكذذر اليقذذين، والتأذذدي ، وكذذا
وهو ابذن أربعذين سذنة،  - في أس اره، وحضوره، فلما نّب  رسول ا  ي ار  رسول ا  

 ، فلما بلغ أربعين سنةوأبو بكر ابن ثمان وثالثين سنة أسلم، وأّد  رسول ا  

 .(1أل﴾َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿قال  

 ثانياا: معاني المفردات

ذذقَّة  يقذذال: ق مذذت   ﴾جنيم﴿ -0 علذذى ك ذذْره ، أي علذذى مشذذقَّة، ويقذذال أقذذامني  الك ذذْره  بالضذذم: المأشأ
فالْن على كْره  بال ت ، إذا أْكرأهأكأ عليه
 .(2أل

                                                           

 (.0/790جالواحدي، أسباب النزولأل (1أل
 (.5/7702جالجوهري، الأحاحأل (2أل
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ْجذذز  بذذينأ الّشذذْيئأْين ِإْشذذعاراا باْنِتهذذاِء مذذا قأْبلذذه﴾ خن﴿ -7 : هذذو الحأ وال أذذال هذذو  ، ال أْأذذل 
ذذذاعِ (1ألال طذذذام ذذذلأه ِمذذذنأ الرَّضأ ْ ط ذذذوم  ،وفأطأذذذمأ الأذذذبيَّ يأْ ِطمذذذه فأْطمذذذاا، فأه ذذذوأ فأِطذذذيْم: فأأ ْم فأِطذذذيم ومأ ذذذالأ وأغ 

اِعهأا لته عأْن رأضأ ْته أ مه تأْ ِطمه: فأأ وفطأمأ
 .(2أل

الش دَّة: الأالبة والّنجدة وثبات القلب، ورجْل شديد: شجاع، وا شذد: مبلذغ  ﴾يه﴿ -3
 .(3ألالرجل الحنكة والمعرفة

ال وتأويله في اللاة ك ني عن ا شياء إ، ني وأولعني بهممعنى أوزعني أله ﴾ا يي﴿ -0
 .(4ألعن شكر نعمتك، وك ني عما يباعدني عنك

 ثالثاا: القراءات

سذكان الحذاء وفذت  ِإْحسأاناا  قرأ الكوفيون ﴾جميل﴿ -0 بزيذادة همذزة مكسذورة قبذل الحذاء، وا 
سكان السين من  السين وألب بعدها، وكذلك هي في مأاحب الكوفة، وقرأ الباقون بضم الحاء وا 

سنا(همغير همزة، وال ألب وكذلك هي في مأاح   .(5ألألح 

قذذذرأ ب ذذذت  الكذذذاب نذذذافع وابذذذن كثيذذذر وأبذذذو عمذذذرو وأبذذذو جع ذذذر وهشذذذام بخل ذذذه،  ﴾مم﴿ -7
 .(6ألوالباقون بالضم

فأْأذذذل ه   فقذذذرأ يعقذذذوب ﴾خن﴿ -3 سذذذكان الأذذذاد مذذذن غيذذذر ألذذذب، وقذذذرأ وأ ب ذذذت  ال ذذذاء، وا 
 .(7ألالباقون بكسر ال اء وفت  الأاد وألب بعدها

 فقذذذذذرأ حمذذذذذزة ﴾ىث ﴿﴾،زث رث يت﴿اختل ذذذذذوا فذذذذذي ﴾ىث،  يت﴿ -0
بالنأذذب وقذذرأ البذذاقون باليذذاء مضذذمومة ( زث) والكسذذائي وخلذذب وح ذذص بنذذون م توحذذة فيهمذذا

  .(8ألبالرفع (زث) فيهما

                                                           

 (.09/920جتاج العروس من جواهر القاموسألالزبيدي،  (1أل
 (.07/090جابن منظور، لسان العربأل (2أل
 (.5/700جال راهيدي، العينأل (3أل
 (.1/320جأللسان العربابن منظور،  (4أل
 (.7/323جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل (5أل
 (.0/913جالدمياطي، إتحاب فضالء البشر في القراءات ا ربعة عشرأل (6أل
 (.7/323جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل (7أل
 (.0/995جالداني، تحبير التيسير في القراءات العشرأل (8أل
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 اإلجمالي ىرابعاا: المعن

أوأذذى ا  تعذذالى اإلنسذذان باإلحسذذان بوالديذذه وببرهمذذا فذذي جميذذع كتبذذه وعلذذى ألسذذنة كافذذة 
يأذذذذال الخيذذذذر بهمذذذذا بهمذذذذا، وذلذذذذك بكذذذذب ا ذى  رسذذذذله، بوالديذذذذه أي أمذذذذه وأبيذذذذه إحسذذذذاناا  عنهمذذذذا وا 
بعذد موتهمذا، يذذكر ا  تعذالى معانذاة ا م وتحملهذا مشذقة  وطاعتهما في المعروب، وببرهما أيضاا 

الحمذذل تسذذعة أشذذهر، ومشذذقة الوضذذع وهذذي مشذذقة ال يعرفهذذا إال مذذن قاسذذى لالمهذذا كا مهذذات، ثذذم  
رضذاع والتربيذة، ثذم تبذين بيان لمدة تحمل المشقة إنها ثالثون شهرا، بعضذها للحمذل، وبعضذها لإل

اآليذذات حتذذى إذا بلذذغ أشذذده أي اكتمذذال قذذواه البدنيذذذة والعقليذذة وذلذذك مذذن ثذذالث وثالثذذين سذذنة إلذذذى 
 البار بوالديه المن ذ للوأية،  رّب أوزعنذي أن أشذكرا ربعين وبلغ أربعين سنة، قال أي اإِلنسان 

، وهذذي نعمذذة اإِليمذذان والتوحيذذد واإِلسذذ ، وأن يدفعذذه نعمتذذك التذذي أنعمذذت علذذيَّ الم علذذّي وعلذذى والذذديَّ
أن الذذين يتأذذ ون  :كذذلك إلذى العمذل الأذال  الذذي يرضذاه ا  ويتقبلذه عذن أذاحبه، ثذم قذال ا 

الأذذذ ات وهذذذي البذذذر بالوالذذذدين، يتقبذذذل عذذذنهم أحسذذذن مذذذا عملذذذوا، ويتجذذذاوز ا  عذذذن سذذذيئاتهم بهذذذذه 
 .(1أل ويوفيهم ا  وعده لهم بالجنة

 خامساا: المناسبة

خالص العبادة واالستقامة إليذه، عطذب لما ذ كر ا  تعالى في اآليات السابقة التوحيد له وا 

 ام يل ُّٱٹٱٹٱة مذن القذرلن الكذريم، بالوأية بالوالدين، كما هو مقذرون فذي غيذر مذا ليذ
  ىت نت مت زت ٱُّٱ:، وقولذذذذذذه تعذذذذذذالى[73]اإلسذذذذذذراء:َّ ينىن نن من زن رن مم

 منُّٱٹٱٹٱٱوقذذال هاهنذذا إلذذى غيذذر ذلذذك مذن اآليذذات الكثيذذرة،  [،00]لقمذان:  َّرث يت
 .(2ألأي: أمرناه باإلحسان إليهما والحنو عليهما َّ ين  ىن

 سادساا: الجوانب البالغية

مذن قبيذل ذكذر  ﴾ين  ىن من﴿بعد قوله  ﴾مم خم حم﴿قوله تعالى:  -0
 .(3ألالخاص بعد العام لزيادة العناية با م

 

                                                           

 (.9/93جانظر: الجزائري، أيسر ال اسيرأل( 1أل
 (.2/722جابن كثير، ت سير القرلن العظيمأل: انظر( 2أل
 (.75/31جالزحيلي، الت سير المنيرأل (3أل
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 .(1أل﴾ىم﴾ ﴿حم﴿:طبا  بين قوله تعالى -7

ن مسذذذتقبل كذذذان ال عذذذل الماضذذذي بعذذذدها إذا ظرفذذذاا لذذذزم ﴾يه ىه مه:﴿قولذذذه تعذذذالى -3
نمذذذذا أذذذذيغ بأذذذذياة الماضذذذذي تشذذذذبيهاا للمؤكذذذذد تحأذذذذيله بذذذذالواقع، فهذذذذو  منقلبذذذذاا إلذذذذى االسذذذذتقبال، وا 

 .(2ألاستعارة

أي ، ألِمذذْن( إضذذافة وعذد إلذذى الأذذد  إضذافة علذذى معنذذى﴾مك لك﴿ قولذه تعذذالى: -0
 .(3ألإذ ال يتخلب وعد من الأد 

 سابعاا: تحليل المقاصد واألهداف

اإلسالم با سرة وجعلها هي اللبنة ا ولى في بنائه، والمحضذن الذذي تذدرج فيذه اعتنى  -0
ال ذذراا الخضذذر وتكبذذر وتتلقذذى رأذذيدها مذذن الحذذب والتعذذاون والتكافذذل والبنذذاء، والط ذذل الذذذي يحذذرم 
من محضن ا سرة ينشأ شاذا غير طبيعي فذي كثيذر مذن جوانذب حياتذه، مهمذا تذوافرت لذه وسذائل 

 .(4ألغير محيط ا سرةالراحة والتربية في 

ا  اإلنسان جنس اإلنسان كله، قائمة على أسذاس إنسذانيته، بذدون حاجذة إلذى  ىأوأ -7
باإلحسذان مطلقذة مذن كذل شذرط ومذن كذل قيذد،  فأذ ة الوالديذة  أية أ ة أخذرى وراء كونذه إنسذاناا 

 .(5ألتقتضي هذا اإلحسان بذاتها، بدون حاجة إلى أية أ ة أخرى

ان باإلحسذان إلذى الوالذدين فذي المشذاهدة والايبذة، وبجميذع وسذائل أمر ا  تعالى اإلنس -3
 جخ مح جح مج ُّٱٹٱٹٱاإلحسذذان الذذذي غايتذذذه حأذذول الن ذذع لهمذذذا، وهذذو معنذذذى 

 .(6ألَّجسحس مخ

بشذارة و على غيرهم من سذائر الأذحابة  فضيلة لل أبي بكر الأدي بينت اآليات أ -0
 .(7)وا على ذلكالأدي  وأسرته بالجنة، إذ لمنوا كلهم وأسلموا أجمعين ومات

                                                           

 (.75/31جالزحيلي، الت سير المنيرأل(1أل
 (.75/30جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (2أل
 .30، صالمرجع الساب ( 3أل
 (.5/3750جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل( 4أل
 . 3750المرجع الساب ، ص  (5أل
 (.75/37جأل، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور( 6أل
 (.75/35جالزحيلي، الت سير المنيرأل (7أل
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ن حذذذذذذ  ا ب،  نذذذذذذه تعذذذذذذالى قذذذذذذال إن حذذذذذذ  ا م كمذذذذذذا تقذذذذذذدم بداللذذذذذذة اآليذذذذذذة أعظذذذذذذم مذذذذذذ -9
 مم خم حم:﴿ا معذذذذا، ثذذذذم خذذذذص ا م بالذذذذذكر، فقذذذذال﴾ فذذذذذكرهمىل مل خل:﴿أوالا 
 أكثر. دةوذلك يدل على أن حقها أعظم، وأن تحملها المشا  بسبب الوال ﴾جنيم  ىم

، سذان ا شذد، وهذو سذن ا ربعذينناإل زمذان بلذوغاإلحسذان للوالذدين فذي  خأت اآليذات -5
بالسعي للذرز ، إذ يكذون لذه فيذه زوجذة وأبنذاء، وتكثذر تكذاليب المذرأة  التكاليب نه زمن يكثر فيه 

فيكذذذذون لهذذذذا فيذذذذه زوج وبيذذذذت وأبنذذذذاء، فيكونذذذذان مظنذذذذة ان تشذذذذالهما التكذذذذاليب عذذذذن تعهذذذذد والذذذذديهما 
 .(1ألينواإلحسان إليهما، فنِبها بأن ال ي ترا عن اإلحسان إلى الوالد

اإلنسان أن يشذكر نعمذة ا  عليذه إذا بلذغ أربعذين سذنة، وهذي مرحلذة كمذال  ىعليجب  -2
العقل والبنية، وأن يطلب من ا  تعالى توفيقه للعمل الأذال  الذذي يرضذيه، وأن يجعذل الأذالح 

 فيهم. متمكناا  ساريا في ذريته، راسخاا 
 المطلب الثاني: حرمة عقوق الوالدين وأنها من الكبائر

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يلُّٹٱٹٱ
 مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط
 هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل
 ا حقاب[.] َّمي خي حي جي ٰه مه جه

 أولا: أسباب النزول

 ﴾زن رن مم  ام يلُّٹٱٹٱٱٱ-0

قذذذال: كذذذان ، عذذذن يوسذذذب بذذذن ماهذذذكفذذذي سذذذبب نذذذزول هذذذذه اآليذذذة بسذذذنده  روى البخذذذاري  - أ
يذذكر يزيذد بذن معاويذة لكذي يبذايع لذه بعذد  معاويذة فخطذب، فجعذل (2ألمروان على الحجاز اسذتعمله

                                                           

 (.75/37جألالتحرير والتنويرابن عاشور، ( 1أل
 استعمله( جعله عامال له أي أميرا من قبله.أل(2أل
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فقذال ، فقذال: خذذوه فذدخل بيذت عائشذة فلذم يقذدروا(1أل،أبيه، فقال له عبد الرحمن بذن أبذي بكذر شذيئاا 
 ،[02ا حقذذذذاب: ]﴾من زن رن مم  ام يل﴿، نذذذذزل ا  فيذذذذهأمذذذذروان: إن هذذذذذا الذذذذذي 

 .(2أل(فقالت عائشة من وراء الحجاب: ألما أنزل ا  فينا شيئاا من القرلن إال أن ا  أنزل عذري

فقالت: كذذْب وا ، مذا هذو ألحديث مروان(  بلغ ذلك عائشةألأخرج النسائي بسنده قال  - ب
ن شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ،به ومذروان فذي ، أبذا مذروانلعن  ولكن رسول ا ، وا 

 .(3أل (فمروان فضْا من لعنة ا ، ألبه

 : معاني المفرداتثانياا 

، وفيذذذه  ﴾رن﴿ -0 : مذذذن التّذذذأفيب تقذذذول: قذذذد أّف ذذذت  فالنذذذاا، إذا قلذذذت لذذذه: أب  ا  بُّ وا أفأذذذب 
 .(4ألثالث  لاات: الكسر  والضمُّ وال ت  وهي كلمة تدل على الضجر والسخط

ون:  يقذذال هذذو علذذى قرنذذه ذذرد ن مر القذذرون جمذذع والقذذ ﴾ري﴿ -7 أأي: علذذى ِسذذن ه والقأذذر 
رأى وقالوا أن القرن مائة سنة ال أرس الَِّذي يأعرأ  سأِريعا ِإذا جأ
 .(5أل

الويذذذذل هذذذذي كلمذذذذة زجذذذذر ووعيذذذذد لمذذذذن أشذذذذرب علذذذذى الهذذذذالك والويذذذذل المشذذذذقة  ﴾جئ﴿ -3
ْيذذْل: واد   ة  والبأِليَّذذة، ووأ ْيلأذذة : اْل أِضذذيحأ لذذول  الشذذّر، والوأ ِقيذذلأ بذذاْب ِمذذْن أأبوابهذذا  والعذذذاب وح  ِفذذي جهذذنَّم، وأ

 .(6ألجهنم
وهذذذو الذذذذل والأذذذاار وهذذذو عذذذذاب ، عذذذذاب الهذذذون أي عذذذذاب الهذذذوان ﴾جن مم﴿ -0

 .(7ألالنار
سطورة وهي القأة وغلب إطالقها على القأة الباطلة أو المكذوبذة أجمع  ﴾جت﴿ -9

رأافأةْ كمال يقال:  خ 
 .(8أل

                                                           

ألشيئا( يسيئه ويقدح فيما يدعو إليه وقيل إنه قال له سنة هرقل وقيأذر أي اتبعذتم طريقتهمذا فذي إسذناد الملذك (1أل
 وأأحابه من بعده إذ إنهم لم ي علوا ذلك. والد المالكين وخال تم سنة رسول ا  

 .[0172: رقم الحديث5/033، ت سير القرلن/ والذي قال لوالديه، يأحي  البخار البخاري: ] (2أل
 .]00072: رقم الحديث01/792، الت سير/ ا حقاب، النسائي، السنن الكبري]( 3أل
 (.1/001جال راهيدي، العينأل( 4أل
 (.2/10جا زهري، تهذيب اللاةأل (5أل
 (.05/022جالقرطبي، الجامع  حكام القرلنأل (6أل
 (.2/730جاء البيانألالشنقيطي، أضو ( 7أل
 (.75/32جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (8أل



 

53 
 

 القراءاتثالثاا: 

، وقذذرأ يعقذذوب وابذذن عذذامر وابذذن كثيذذر ال ذذاء منونذذة المذذدنيان وح ذذص بكسذذر قذذرأ ﴾رن﴿ -0
 .(1ألب تحها من غير تنوين والباقون بكسرها من غير تنوين

قذذرأ هشذذام بإدغذذام النذذون ا ولذذى فذذي الثانيذذة فينطذذ  بنذذون مشذذددة مكسذذورة  ﴾من﴿ -7
ويمذذد طذذويال للسذذاكنين، والبذذاقون بنذذونين خ ي تذذين، وفذذت  يذذاء اإلضذذافة المذذدنيان والمكذذي وأسذذكنها 

 .(2ألرهمغي

قذذذذذرأ ابذذذذذن كثيذذذذذر وهشذذذذذام وعاأذذذذذم والبأذذذذذريان باليذذذذذاء التحتيذذذذذة، والبذذذذذاقون  ﴾جغ﴿ -3
 .(3ألبالنون

قرأ ابن كثير لذهبتم بهمذزة واحذدة مطولذة، وقذرأ ابذن عذامر أأذهبذتم بهمذزتين  ﴾مك﴿ -0
 .(4ألا ولى ألب التوبيخ بل ظ االست هام والثانية ألب قطع، وقرأ الباقون أذهبتم على ل ظ الخبر

 المعنى اإلجماليرابعاا: 

يخبر ا  تعالى عن أخبث إنسان هو ذاك الملحد العا  لوالديذه المنكذر للبعذث والجذزاء، إذ 
أي نتنذذاا وقبحذذا لكمذذا، أتعذذدانني بذذأن أخذذرج مذذن قبذذري حيذذاا بعذذدما  ،أب لكمذذا :قذذال لوالديذذه أمذذه وأبيذذه

ي أنتمذا، ووالذداه أموت، وقد مضت أمم وشعوب قبلي، وما خرج منها أحد من قبره، فكيذب تعذدانن
مذذن البعذذث  لحذذد، فينكذذر والذذدهما بذذأن مذذا يقذذولنيسذذتايثان ا  طلبذذاا فذذي إغاثتهمذذا بهدايذذة ولذذدهما الم

لوالديذه،  ا والجزاء ما هي إال كذذب ا قذدمون، وأخبذر تعذالى أن هذؤالء الذذين مذن أذنب هذذا العذ
مين، عذذالم الجذذن وعذذالم كتبنذذا علذذيهم العذذذاب فذذي جملذذة أمذذم سذذبقتهم فذذي اإللحذذاد والك ذذر مذذن العذذال

اإلنس، ويخبر ا  تعالى أن لكل من المذؤمنين البذارين والكذافرين العذاقين درجذات ممذا عملذوا مذن 
الكذذافرين فذذي كذذات خيذذر أو شذذر، إال أن درجذذات المذذؤمنين فذذي الجنذذة تذذذهب فذذي علذذو متزايذذد، ودر 

كذافرين يعرضذون علذى أن هذؤالء ال :النار تذهب في س ل متزايد إلى أسذ ل سذافلين، ويقذول تعذالى
أذهبذتم وضذيعتم طيبذاتكم بإقبذالكم علذى الشذهوات والملذذات، ناسذين الذدار اآلخذرة  :النار فيقذال لهذم

                                                           

 (.0/301جابن الجزري، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل( 1أل
 .301، صالمرجع الساب  (2أل
 .301ن سه، ص المرجع (3أل
 (.0/559جألالقراءات ابن زنجله، حجة( 4أل
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فاسذذتمتعتم بكذذل الطيبذذات، ولذذم تبقذذوا لآلخذذرة شذذيئا، فذذاليوم تجذذزون الهذذوان والذذذل والعذذذاب، بسذذبب 
 .(1ألك ركم واستكباركم في ا را وأعمالكم ال اسقة

 خامساا: المناسبة

لمذذا ذكذذر ا  تعذذالى الرجذذل المذذؤمن وأعمالذذه الأذذالحة ومواق ذذه المشذذرفة، ذكذذر هنذذا الرجذذل 
 .(2ألالكافر وأعماله الباطلة ومواق ه السيئة وذلك من باب الدعوة إليه تعالى للترغيب والترهيب

 سادساا: وجوه البالغة

تأعأجَّبْ ﴾ ىن نن من﴿:قوله تعالى -0  . (3ألالارا من االست هام ِإْنكأاْر وأ

عذذذذذذذذن المراتذذذذذذذذب  فيهذذذذذذذذا اسذذذذذذذذتعارة، اسذذذذذذذذتعار ﴾جع مظ حط مض﴿:قولذذذذذذذذه تعذذذذذذذذالى -7
 .(4ألبالدرجات

إيجاز بالحذب مع التقريع والتوبيخ، أي يقال  ﴾خل حل  جل مك﴿:قوله تعالى -3
 .(5أللهم: أأْذهأْبت مْ 

لم ارقتهذذا كمذذا أن إذهذذاب المذذرء إبعذذاد لذذه  ﴾ جل مك ﴿:تعذذالى اسذذتعارة فذذي قولذذه -0
 .ى برح موقعه، أعن مكان له، والذهاب: الم بارحة

  سابعاا: تحليل المقاصد واألهداف

وربذذذذط رضذذذذا الوالذذذذدين برضذذذذاه ، عقذذذذو  الوالذذذذدين وجعلهذذذذا مذذذذن الكبذذذذائرحذذذذرم ا  تعذذذذالى  -0
 وعقوقهما بعقو  ا .

 بنذذذاء مذذذن المشذذذركين، أسذذذلم لبذذذاؤهم ودعذذذوهم إلذذذى اإلسذذذالم فلذذذم  هذذذذه اآليذذذات وأذذذب -7
بشذذنيع عقذذو  الوالذذدين، وهذذو قبذذي  لمنافاتذذه  يسذذتجيبوا لهذذم وأغلظذذوا لهذذم القذذول فضذذموا إلذذى الك ذذر

 .(6ألال طرة التي فطر ا  الناس عليها، وهو الذي عليه جمهور الم سرين

                                                           

 (.9/91جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل (1أل
 .91المرجع الساب ، ص( 2أل
 .(75/31جألابن عاشور، التحرير والتنوير( 3أل
 (.75/01جالزحيلي، الت سير المنيرأل (4أل
 . 01المرجع الساب ، ص (5أل
 (.75/32جألالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور، ( 6أل
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إن عاط ذذة ا بذذوين الأذذادقة المتأججذذة تذذدفعهما إلذذى االسذذتااثة باللَّذذه وسذذؤاله ودعائذذه  -3
قوالن له: ويلك لمن، أي بالهداية لولدهما الكافر منكر البعث، أو االستااثة با  من ك ره، وهما ي

أذذّد  بالبعذذث، إن وعذذد اللَّذذه أذذد  ال خلذذب فيذذه، والمذذراد بالذذدعاء عليذذه الحذذّث والتحذذريا علذذى 
 .(1ألاإليمان، ال حقيقة الهالك

المراد بالطيبات في اآليات السابقة هي الملذات وما كانوا فيه من المعايش والطيبات،  -0
فذذي معاأذذي ا  سذذبحانه وتعذذالى، ولذذم يبذذالوا بالذذذنب  والمعنذذى أنهذذم اتبعذذوا الشذذهوات واللذذذات التذذي

 .(2ألتكذيباا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب

: التكبذذذر عذذذن اتبذذذاع أمذذذران عذذذذاب الهذذذون ألأي عذذذذاب الهذذذوان وهذذذي النذذذار( السذذذبب فذذذي -9
 .(3ألا بينهماالح ، والعمل بمعاأي ا  سبحانه وتعالى، وهذا شأن الك رة فإنهم قد جمعو 

لكذل واحذد مذن ال ذريقين المذؤمنين والكذافرين مذن الجذن واإلنذس العذاقين والبذارين مراتذب  -5
، عند ا  يوم القيامة بأعمالهم، فدرجات أهل النار تذهب  ل وًّا ودرجات أهل الجنةسأ أاالا  .(4ألع 

  ﴾هل مل خل حل  جل مك﴿ :فهذذذذذم السذذذذذلب الأذذذذذال  لقولذذذذذه تعذذذذذالى -2
ومذا عاشذوا يومذاا للذدنيا بذل كذانوا  ،يتورعون ويزهدون في الدنيا أشد الزهذدفقد كانوا  ،فهماا أحيحاا 
 عابري سبيل.

 خن حن﴿، نالحذذظ أن كلمذذة ال سذذو  هذذي التذذي انتهذذى بهذذا المقطذذع ا ول والثذذاني -1
مما يشذير إلذى أن مذن المواضذيع الرئيسذية للسذورة موضذوع ال سذو   ، َّمه جه هن من

 .(5ألعن أمر ا 

  

                                                           

 (.75/05جألالت سير المنيرانظر: الزحيلي، ( 1أل
 (.9/75جانظر: الشوكاني، فت  القديرأل (2أل
 .75، صالمرجع الساب  (3أل
 (.05/022جانظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنأل (4أل
 (.2/9702جحوى، االساس في الت سيرأل (5أل
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 وم عادالمطلب الثالث: عقوبة ق

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٹٱٹٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك لك  اكيق

 .]ا حقاب[ َّهئ مئ خئ  حئ جئ ييىي ني مي زي

 أولا: معاني المفردات

رم، وكانذذذت عذذذاد أأذذذحاب عمذذذد يسذذذكنون بذذذين رمذذذال هذذذي قبيلذذذة عربيذذذة مذذذن إ ﴾يل﴿ -1
 .(1ألمشرفين على البحر بأرا يقال لها الشحر من بالد اليمن، وقيل بين عمان ومهرة

ْعذذذوأجُّ ﴾ مم﴿ -7 ألأأْحقأذذذاْب( وهذذذي  مذذذن الرمذذذل والجمذذذعهذذذو اْلم  ديذذذار قذذذوم ألِحقأذذذاْب( وأ
 .(2ألعاد

، والنذذير أي االنذار: هو االبالغ، وال يكون إال في التخويب، واالسم  ﴾جن﴿ -5 الن ذذأر 
 .(3ألالمنذر

: اْلكأذذِذب  و  ﴾ٌّ﴿ -1 ْفذذك  (  رجذذلاإْلِ ألأأفَّذذاْك( أأْي كأذذذَّاْب، تأفكنذذا أي تأذذرفنا ألاْلم ْؤتأِ كأذذات 
 . (4ألالمدن التي قلبها ا  تعالى على قوم لوط

، مذن كذل شذيء مذا  العارا: هو مذا يعتذرا اإلنسذان، واْلعأذاِرا   ﴾ىق﴿ -3 يأْسذتأْقِبل كأ
رأاد، إذا مأل ا ف : من السحاب ونحوه ويقولون كأاْلعأاِراِ   .(5ألمر بي عارْا من جأ

                                                           

 (0/057انظر: ابن حزم، جمهرة انساب العربألج( 1أل
 (.0/22جالرازي، مختار الأحاحأل( 2أل
 (.7/179جالجوهري، الأحاح أل( 3أل
 (.0/02جألمختار الأحاحالرازي، ( 4أل
 (.0/722جبن فارس، مقاييس اللاةألا (5أل



 

57 
 

 القراءات ثانياا:

قرأ يعقوب وحمزة وعاأم وخلب، ي رى بيذاء  مضذمومة علذى  ﴾ ييىي ني مي زي﴿ -1
الايذذب مسذذاكنهم بذذالرفع، وقذذرأ البذذاقون بالتذذاء وفتحهذذا علذذى الِخطأذذاب، ونأذذب مسذذاِكن ه م، وهذذم فذذي 

 .(1ألاإلمالة على أأولهم

قذذذرأ أبذذذو عمذذذرو بإسذذذكان البذذذاء وتخ يذذذب الذذذالم، وغيذذذره ب ذذذت  البذذذاء وتشذذذديد  ﴾ىب﴿ -7
 . (2ألالالم

 .(3ألفت  الياء أبو جع ر ونافع من وأبو عمرو ﴾حي جي﴿ -5

 .(4ألفت  الياء المدنيان والبزي والبأري، وأسكنها غيرهم ﴾نت مت﴿ -1

 ثالثاا: المعنى اإلجمالي

ذاد  بذأن يذذكر لقومذ يأمر ا  تعالى نبيه محمذد  ذا عأ ه قأذة قذوم عذاد للعبذرة واالتعذاظ، وأأخأ
وا خوة هنا أخوة نسب ال دين، ِإْذ أأْنذأرأ قأْومأه  ِباْ أْحقأاِب إذ خوفهم عذاب ا  إن لم  هو هود 

يتوبوا إلى ا  ويوحدوه، وا حقاب وادي القوم الذي به مزارعهم ومنازلهم وهو ما بذين حضذرموت 
رة العربية، فقد أرسلت الرسذل مذن قبلذه ومذن بعذده فذي أممهذم، فلذم يكذن ومهرة وع مان جنوب الجزي

هود أول نذير، وال أمته أول أمة أنذرت العذاب كل رسول أنذر أمتذه عاقبذة الشذرك فذأمرهم أن ال 
، فقذذد خذذاب علذذيهم سذذيدنا هذذود مذذن العذذذاب، أمتذذه  يعبذذدوا إال ا ، وهذذي التذذي دعذذا إليهذذا محمذذد 

تنذا تأذرفنا عذن عبذادة للهتنذا فأرنذا مذن العذذاب  فيمذا توعذدنا بذه وتهذذددنا، كذان رد القذوم أجئ ولكذن
نمذا هذو   منزلذه، فمهمتذي  فأجابهم هود  أن علم مجيء العذاب وتحديد وقته هذا ليس لذي وا 

أن أنذذذركم العذذذاب قبذذل حلولذذه بكذذم وأبلاكذذم مذذا أرسذذلت بذذه إلذذيكم مذذن ا مذذر بالتوحيذذد والنهذذي عذذن 
ين ا  تعذالى حذالهم لمذا رأى قذوم هذود العذذاب متجهذا نحذو أوديذتهم التذي ثذم بذ ،الشرك والمعاأذي

بهذذا مذذزارعهم ومنذذازلهم قذذالوا هذذذا سذذحاب خيذذر ومطذذر فذذرد ا  علذذيهم بذذأن هذذذا هذذو العذذذاب الذذذي 
 .(5ألاستعجلتم به يدمر كل ما أمامه، وهذا جزاء الظالمين

                                                           

 (.7/323جابن الجزري، النشر في القراءت العشرأل( 1أل
 (.0/725جالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل ،القاضي (2أل
 (.012النيسابوري، المبسوط في القراءات العشرألص (3أل
 (.0/302جالقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل (4أل
 (.9/51جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل (5أل
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 رابعاا: المناسبة
را عنهذذا أهذذل مكذذة، بسذذبب اسذذتاراقهم فذذي لذذذات بعذذد بيذذان أدلذذة التوحيذذد والنبذذوة التذذي أعذذ

الدنيا واشتاالهم بطلبهذا، ذكذر اللَّذه تعذالى قأذة قذوم عذاد للعظذة والتذذكر والعبذرة، فقذد أهلكهذم اللَّذه 
تعذذالى بسذذبب ك ذذرهم، مذذع أنهذذم كذذانوا أكثذذر أمذذواال وقذذوة وجاهذذا مذذن مشذذركي مكذذة، ليعتبذذروا بذذذلك، 

يقبلذذوا علذذ ويتركذذوا اإلغتذذرار بالذذدنيا، ى طلذذب الذذدين، فذذإن ضذذرب ا مثذذال الواقعيذذة يسذذتدعي عمذذ  و 
 .(1ألفي تكذيب قومه له التأمل، وتايير المواقب، وفيه تسلية للنبي 

 

 خامساا: وجوه البالغة
وعبذذر عنذذه هنذذا بوأذذ ه دون اسذذمه العلذذم،  ن المذذراد  ﴾يل ىل مل﴿:قولذذه تعذذالى -0

ي اإلعذراا عذن دعذذوة رسذول مذذن بالذذكر هنذا ذكذذر التمثيذل والموعظذذة لقذريش بذأنهم أمثذذال عذاد فذذ
 .(2ألأمتهم

وأذذذب اليذذذوم بذذذالِعظأم باعتبذذذار مذذذا يحذذذدث فيذذذه مذذذن  ﴾يي ىي مي﴿:ه تعذذذالىلذذذقو  -7
 .(3ألا حداث العظيمة، فالوأب مجاز عقلي

إسذذناد اإلتيذذان بالعذذذاب إليذذه مجذذاز  نذذه الواسذذطة فذذي  ﴾ّٰ ِّ  ُّ﴿:قولذذه تعذذالى -3
في مكنِتِه يأتي به متى أراد، تهكماا به إذ  إتيان العذاب أن يدعو ا  أن يعجله، أو جعلوا العذاب

 .(4ألقال لهم إنه مرسل من ا  فجعلوا ذلك مقتضياا أن بينه وبين ا  تعاوناا وتطاوعاا 
 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

أن يقذذذول وأن يذذذذّكر وأن يأذذذبر، فذذذالقول فيذذذه  نالحذذذظ أن السذذذورة أمذذذرت رسذذذول ا   -0
 .(5أله اإلثارة العاط ية، والأبر ال بد منه لقطب ثمرات ا جرالحجة العقلية، والتذكير في

سيقت قأة هود وقومه مسا  الموعظذة للمشذركين الذذين كذذبوا بذالقرلن كمذا أخبذر ا   -7
 [3]اْ أْحقأذذاب: ﴾خئ حئ جئ يي  ىي﴿عذذنهم مذذن أول هذذذه السذذورة فذذي قولذذه تعذذالى:

 .(6ألمع ما أعقبت به من الحجت
                                                           

 (.75/90جانظر: الزحيلى، الت سير المنيرأل( 1أل
 (.75/09جابن عاشور، التحرير والتنويرأل (2أل
 .05، صالمرجع الساب  (3أل
 (.75/09جابن عاشور، التحرير والتنويرألانظر:  (4أل
 (.2/9702جانظر: حوى، االساس في الت سيرأل( 5أل
 (.75/00جأللتحرير والتنويراابن عاشور،  (6أل
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ه، فذال يعلذم الايذب، لذذا قذال هذود لهذم: إنمذا العلذم بوقذت مجرد مبّلغ رسذالة ربذ النبي  -3
مجيء العذاب عند اللَّه، ال عندي، وما شأني إال أن أبلاكم ما أرسلت به عن ربكم إليكم، وأراكم 

 قوما تجهلون في سؤالكم استعجال العذاب.

 الري  جند من جنود ا  وهي مما يشهد لعظم قدرته،  نهذا مذن أعاجيذب خلقذه وأكذابر -0
 .(1أل جنوده، وهي مأمورة من ا 

  عذن عائشذة زوج النبذي ما نعمذة أو نقمذة أخذرج اإلمذام مسذلم فذي أذحيحه إالرياح  -9
إنمذا كذان يبتسذم،  (2أل،مسذتجمعاا ضذاحكاا، حتذى أرى مذن لأهأوأاتذه مذا رأيذت رسذول ا  أل:أنها قالذت

رسذذول ا  أرى النذذاس، إذا قالذذت: وكذذان إذا رأى غيمذذاا أو ريحذذاا، ع ذذرب ذلذذك فذذي وجهذذه، فقالذذت يذذا 
فذذت  فذذي وجهذذك الكراهيذذة؟ قالذذت  رأوا الاذذيم فرحذذوا، رجذذاء أن يكذذون فيذذه المطذذر، وأراك إذا رأيتذذه عأرأ
 فقذذال: يذذا عائشذذة مذذا ي ذذؤمنني أن يكذذون فيذذه عذذذاب، قذذد عذذذب قذذوْم بذذالري ، وقذذد رأوا العذذذاب فقذذالوا

 .(3أل([70]ا حقاب:  ﴾ اكيق ىق يف﴿

ية يضعب ويأار أمامها كل الناس سواء أكانوا عتذاة طاذاة إن وسائل التعذيب الربان -5
أشداء أم دون ذلك، ولقد أنذذر اللَّذه بهذذا العقذاب أهذل مكذة وخذّوفهم، وأبذان لهذم أنذه أهلذك مذن هذو 

 .(4ألا حضارية وعمرانية في ا را، ولثارا وأوالداا  أشد منهم قوة، وأكثر أمواالا 

بعذذد أن طاذوا وباذذوا واسذتكبروا فذذي ا را  لذم يعذذب اللَّذذه قومذا بعذذذاب االستئأذال إال -2
ذ عطلوهذذا لذذم  بايذذر الحذذ ، وعطلذذوا طاقذذات المعرفذذة والهذذدى، ووسذذائل الت كيذذر والنظذذر والتأمذذل، وا 
تن عهم شيئا من عذاب اللَّه،  نهم كانوا يجحدون بآيات اللَّه، ويك رون بهذا، فأحذاط بهذم مذا كذانوا 

 به. يستهزئون به من العذاب اإللهي الذي أنذروا

إن عذذدل اللَّذذه مطلذذ ، فإنذذه تعذذالى لذذم يهلذذك أولئذذك ا قذذوام إال بعذذد أن أقذذام لهذذم الحجذذت  -1
والذذذذدالالت، وأنذذذذواع البينذذذذات والعظذذذذات ليرجعذذذذوا عذذذذن ك ذذذذرهم، فلذذذذم ي علذذذذوا، وأأذذذذروا علذذذذى الك ذذذذر 

 .(5ألوالعناد

                                                           

 (.0/311جانظر: الزمخشري، الكشابأل( 1أل
 .أللهواته( اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك (2أل
 .[122ديثح: رقم ال7/505، أالة االستسقاء/التعوذ عند رؤية الري ، أحي  مسلممسلم:  ] (3أل
 (.75/90الزحيلي، الت سير المنيرألانظر:  (4أل
 . 90المرجع الساب  ص  (5أل
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 المبحث الرابع
 (53_72مقاصد وأهداف سورة األحقاف من اآلية)

 جن بالقرآن وتصديقهم لهالمطلب األول: إيمان ال

 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّٹٱٹٱ

 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

 حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 هن منخن حن جن  ممخم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
 رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث
 [.37-75]ا حقاب: ﴾زن

 أولا: معاني المفردات

ذد الحذ َّ أنكذره مذع علمذه بذه، ورجذل د يجحدجح ﴾مص﴿-1 ، ج حوداا، فهو جاِحذد، جحأ
 .(1ألمطرلجحد: فأقير وعام جحد: قأليل ا

ال أذذذرب ا  يقذذذإليذذذك، و  أذذذرفنا إليذذذك أملنذذذا ،ه  ره وأوأجهاذذذباذذذأذذذرب اْ أمذذذر دأ  ﴾مق﴿-7
 .(2ألح أي وجههاياالر 

حذا  بذه  ،حي  الحاء واليذاء والقذاب كلمذة واحذدة، وهذو نذزول الشذيء بالشذيء ﴾خض﴿-5
  .(3ألالشيء يحي ، أي أحاط به وحا  بهم العذاب، أي أحاط بهم ونزل

                                                           

 (.0/305جمعجم اللاة العربية المعاأرةألعمر ولخرون، ( 1أل
 (.0/903جالمعجم الوسيطألمأط ى ولخرون، ( 2أل
 (.7/079جألابن فارس، مقاييس اللاة (3أل
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رب ضد البعد، واالقِتراب الدنو، والتأقأرُّب: التدني والتواأذل بحذ  أو قأرابذة  الق﴾ حم﴿-1
: م قاربذذة  الشذذيء، تقذذول: معذذه ألذذب درهذذم أو ق ذذراب  ذلذذك، وهذذذا ق ْربذذاْن مذذن قأذذرابيِن الملذذك أي  والق ذذراب 

 .(1ألوزير
 ثالثاا: المعنى اإلجمالي

نه لقوم عاد في ا را، فأعطاهم من مظاهر القوة المادية مذا أعطذاه ييبين ا  تعالى تمك
عنهم هذه القوة وال هذا السلطان  فلم تانقلوباا،  أي لك ار قريش، وجعل لهم سمعاا وأبأاراا وأفئدة

نذزل بهذم العذذاب الذذي كذانوا إذا خوفذوا بذه وأنذذروا اسذتهزأوا وسذخروا،  من دفذع عذذاب ا  عذنهم و
وذكر ا  لهم قأص ما حولهم من القرى كعاد وثمود وقوم لوط وأأحاب مدين، وكذرر الحجذت 

رجعون إلى الح  الذذي انأذرفوا عنذه وهذو التوحيذد وضرب ا مثال، ونوع العظات والعبر لعلهم ي
واالستقامة، فأبوا إال اإلأرار على الشرك والباطل فأهلكهم، ثم بين ا  تعالى أن الذين اتخذذوهم 
من دون ا  قرباناا للهة يتقربذون بهذا إلذى ا  فذي زعمهذم، مذا نأذروهم بذل ضذلوا عذنهم أي غذابوا 

لذي تم لهذم مذن الخذذالن والعذذاب هذو إفكهذم أي كذذبهم وافتذراؤهم فلم يعثروا عليهم بالكلية، وهذا ا
الذذذي كذذانوا يعيشذذذون عليذذه قبذذل هالكهذذذم، ثذذم يقذذول ا  تعذذذالى لنبيذذه اذكذذر لقومذذذك مذذن ك ذذار مكذذذة 

فكذان ، معجزة من المعجزات التي أيدناك بهذا، وهذي اسذتماع الجذن لذك عنذد قراءتذك القذرلنوغيرها 
م مذذن الجذذن منذذذرين إيذذاهم أي مخذذوفينهم مذذن عذذذاب ا  إذا رجعذذوا إلذذى قذذومهموقذذب الجذذن عنذذدما 

، أجيبذوه إلذى مذا استمروا علذى الشذرك، وقذالوا لقذومهم أجيبذوا داعذي ا   وهذو محمذد رسذول ا  
يذذدعو إليذذه مذذن توحيذذد ا  وطاعتذذه ولمنذذوا بعمذذوم رسذذالته بكذذل مذذا جذذاء بذذه مذذن الهذذدى وديذذن الحذذ  

 (2ألاب أليمفيجزيكم ربكم خير الجزاء ويجركم عذ
 المناسبة :ثالثاا 

بعد أن بّين اللَّه تعالى أن في اإلنس من لمن، وفذيهم مذن ك ذر، أردفذه هنذا ببيذان أن الجذن 
أيضا فيهم من لمن وفيهم مذن ك ذر، وأن مذؤمنهم معذّرا للثذواب، وكذافرهم معذّرا للعقذاب، وأن 

ن غير مرئيين، يجب أن مرسل إلى اإلنس والجن معا، والمالئكة والجن عالمان غيبيا الرسول 
تلقذى الذوحي مذن طريذ  المالئكذة، وأنذه بلّذغ  يؤمن المسلم بهما، كما يجب أن يؤمن بذأن النبذي 

                                                           

 (.9/093جال راهيدي، العينأل (1أل
 (.9/53جالجزائري، أيسر الت اسيرأل (2أل
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رسالته إلى الجن فبّشرهم وأنذرهم، أما كي ية التلقي والتبليغ فاير معروفة لدينا إال بطري  ا خبار 
 .(1ألالدينية السمعية النقلية، وال مجال للعقل في ذلك

 : وجوه البالغةاا رابع

  مح جح مج حج﴿﴾ ثــــم قــــالمث هت مت خت حت﴿:قولذذذذه تعذذذذالى -0

 .(2ألمن قبيل اإلطناب بتكرار الل ظ لزيادة التقبي  عليهم ﴾حس جس مخ جخ

 : تحليل المقاصد واألهدافخامساا 

أن اإِلعذذذراا عذذذن ديذذذن ا  واإِلأذذذرار علذذذى ال سذذذ  عذذذن أمذذذر ا ، واالسذذذتمرار علذذذى  -0
العذاب ونزل به لذم ياذن عنذه ذكذاؤه وال دهذاؤه وال علمذه  الخروج على طاعته إذ استوجب أاحبه

 .(3ألوحضارته وال علوه وتطاوله

الجذن وقذرأ علذيهم القذرلن  لقذي النبذي غيذر مختأذة بذاإلنس فقذط فقذد  دعوة النبذي  -7
ْلقأمذةحقيقة حيذث روى اإلمذام أحمذد بسذنده عذن   رسذولأ  أذحبأ  هذل مسذعود البذن قلذتأل: قذال عأ

،: فقلنذا ليلذة، ذاتأ  فقذدناه قذد ولكنَّذا أحذد، منَّذا أذحبه مذا: فقذال أحْد، كممن الجنّ  ليلةأ   ا   اْغِتيذلأ
 فذذي: قذذال أو الأذذب ، وجذذه فذذي كذذان فلمذذا قذذوم، بهذذا بذذاتأ  ليلذذة   بشأذذرّ  فبْتنذذا: قذذال فعذذل، مذذا اْسذذت طير،
ر،  .(4أل(فيه كانوا الذي فذكروا ا ، رسول يا: فقلنا ِحراء، ِقبألِ  من يجيء به نحن إذاأ  السَّحأ

إن المقأذذود مذذن اآليذذات تذذوبيخ مشذذركي قذذريش علذذى عذذدم إيمذذانهم، فذذإن الجذذن سذذمعوا  -3
القرلن، فآمنوا به، وعلموا أنه من عند اللَّه، فما بالكم أيها المشركون وأمثالكم تعرضون وتأذرون 

 عما يلقاه من أدود قومه عنه. (5أل على الك ر، وهناك قأد لخر وهو تسلية النبي 

نوع من الكذب وهذو ابتكذار ا خبذار الكاذبذة، ويذرادب االخذتال   نذه مشذت  واالفتراء:  -0
 .(6ألمن فأرِى الجلد

                                                           

 (.75/51جالزحيلي، الت سير المنيرأل (1أل
 .91ص ،المرجع الساب ( 2أل
 (.0/21جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل( 3أل
 .[0002: رقم الحديث 2/700أحمد: مسند أحمد  ] (4أل
 (.5/3752جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل (5أل
 (.75/95جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل (6أل
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كان أدب الجن عظيما حذين سذماعهم القذرلن، فينباذي التأسذي بهذم، فذإنهم لمذا حضذروا  -9
، قذذال بعضذذهم لذذبعا: اسذذكتوا السذذتماع القذذرلن، فلمذذا فذذرغ القذذرلن واسذذتماعه أو حضذذروا النبذذي 

وة القذذذرلن، انأذذذرفوا قاأذذذدين مذذذن وراءهذذذم مذذذن قذذذومهم مذذذن الجذذذّن، منذذذذرين لهذذذم مذذذن تذذذال النبذذذي 
 مخال ة القرلن، ومحّذرين إياهم بأس اللَّه إن لم يؤمنوا.

بذأن سذذخر ا  الجذن لإليمذذان بذه وبذذالقرلن،  أن اسذتماع الجذن للنبذذي هذو تأييذذد للنبذي  -5
وذلذذذك مذذذا لذذذم يحأذذذل لرسذذذول  مأذذذدقاا عنذذذد التلقذذذين، ومعظمذذذاا فذذذي العذذذالمين،  فكذذذان رسذذذول ا 

 .(1ألقبله

وحكايذة مذا  إن ذكر القرلن لحادث أذرب ن ذر مذن الجذن ليسذتمعوا القذرلن مذن النبذي -2
ولتقريذذر أن  ،وجذذود الجذذن، ولتقريذذر وقذذوع الحذذادث قذذالوا ومذذا فعلذذوا، هذذذا وحذذده كذذاب بذاتذذه لتقريذذر

  ظذذذه رسذذذول ا  الجذذذن هذذذؤالء يسذذذتطيعون أن يسذذذمعوا للقذذذرلن بل ظذذذه العربذذذي المنطذذذو ، كمذذذا يل
 .(2ألولتقرير أن الجن خل  قابلون لإليمان وللك ران، مستعدون للهدى وللضالل

أن الجذذذن نذذذذر  دلذذذت اآليذذذات﴾ ىه مه جه ين ىن من﴿:فذذذي قولذذذه تعذذذالى -1
 ىل مل يكٹٱٹٱُّٱٱ: وال شذذك أن الجذذن لذذم يبعذذث ا  تعذذالى مذذنهم رسذذوال ،ولذذيس فذذيهم رسذذل

 ىي ني مي  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل
 جض مص خص حص ُّٱتعذذذذذذالى:وقذذذذذذال  ،[012]يوسذذذذذذب:  َّهئمئ خئ حئ جئ يي
(3أل [71]ال رقان: َّمع جع مظ  حط مض خض حض

. 

  

                                                           

 .(75/92جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل (1أل
 (.5/3721جفي ظالل القرلن أل، انظر: سيد قطب (2أل
 (.2/9715جحوى، االساس في الت سيرأل (3أل
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 المطلب الثاني: آيات وقدرة اهلل تعالى  

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ﴿ قذذذذذذال تعذذذذذذالى:
 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خصحص مس خس حسجس مخ
 خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف
  . ]ا حقاب[َّمه جه هن من خن حن جنمم

 أولا: معاني المفردات

 .(1ألولم يتعب ولم يعجز ﴾ىي ني﴿ -0

عرا: عأر اأ الشيء أي أظهره، والعأذْرا  خذالب الطذول، وفذالن يأْعذِرا   ﴾مث﴿ -7
 .(2ألعلينا المتاع عأْرضاا للبيع، وعأرأْضت  الجند عرا العين أي: أمررتهم علي  نظارأ ما حالهم

بذراهيم وموسذى وعيسذى أولو  ﴾جف مغ﴿ -3 ا الجد والثبذات والأذبر وهذم خمسذة نذوح وا 
 .(3أل  ومحمد

( الال) ﴾خل حل﴿ -0 م والباء والتاء حرب يذدل علذى المكذوث والجلذوس، يقذال: لبذث لأِبثأ
 .(4ألبالمكان أي استقر فيه

ة ونحوهذذا، وبألأذذغأ الشذذيء  يبل ذذغ  ب ل وغذذاا، وأأْبلأْات ذذه إبالغذذاا، وبلَّْات ذذه تبلياذذاا فذذي الرسذذال ﴾جنمم﴿ -9
وفي كذا بالْغ وتأبأليْغ أي ك اية، وشيء بالْغ أي جيد، والم بالأاأة : أن تأْبل غأ من العمل جهدك
 .(5أل

  

                                                           

 (.0/221جأبو البقاء الحن ي، الكلياتأل (1أل
 (.0/720جال راهيدي، العينأل( 2أل
 (.5/099جالنحاس، معاني القرلنأل (3أل
 (.9/771جابن فارس، مقاييس اللاةأل (4أل
 (.0/070جألسب  ذكرهال راهيدي، ( 5أل
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 ثانياا: القراءات

قرأ يعقوب بياء مثناة تحتيذة م توحذة وسذكون القذاب بعذدها مذع  ﴾جئ﴿ :قوله تعالى -0
حدة مكسذورة وفذت  القذاب وألذب م الراء من غير تنوين على أنه فعل مضارع، والباقون بباء مو ض

 .(1ألبعدها مع كسر الراء منونة على أنه اسم فاعل
 ثالثاا: المعنى اإلجمالي

ألذم يت كذروا ولذم يعلمذوا  :ي تت  السيا  القذرلن مجذاالا أخذر للمشذركين فذي الت كيذر وهذو بقولذه
علذذى أن  قذذادر   ىأن ا  الذذذي خلذذ  السذذموات وا را بذذالح ، ولذذم يتعذذب لذذذلك أأذذال، بأنذذه تعذذال

يحذيا المذذوتى نعذم هذذو قذادر علذذى ذلذك، بذذل هذو أهذذون عليذه، إذ هذذو علذى كذذل شذيء قذذدير، ويقذذال 
للذين ك روا يوم يعرضون علذى النذار ويعذذبون بهذا، يقذال لهذم توبيخذا وتهكمذا: ألذيس هذذا العذذاب 

افهة أو الذي ترونه وتلمسونه حّقا ال شك فيه؟ قالوا: بلى وربنذا إنذه لحذ  وعذدل، قذال ا  لهذم مشذ
على لسان المالئكة: إذا كذان ا مذر كذذلك فذذوقوا العذذاب بسذبب مذا كنذتم تك ذرون إذا كذان ا مذر 

فاأذبر يذا محمذد كمذا أذبر إخوانذك مذن المرسذلين، اأذبر  :كما علمت، ثم يقول ا  تعالى لنبيذه
ومذك على أذى المشركين، إنا ك ينذاك المسذتهزئين، وعأذمناك مذن كيذد الظذالمين، وال تسذتعجل لق

عذابهم، فإنه لت ال محالة وكل لت قريب، كأنهم يوم يذرون مذا يوعذدون مذن العذذاب يذوم القيامذة 
لم يلبثوا في الدنيا إال ساعة يسيرة من النهذار، كذأنهم حذين يشذاهدون العذذاب الشذديد وطذول مدتذه 

فذي الموعظذة يرون أنهم لم يلبثوا إال مدة من الزمن يسيرة، هذا الذي وعظتم به أيها الناس ك ايذة 
   وبذذذذالغ كامذذذذل للنذذذذاس فهذذذذل يهلذذذذك بعذذذذد ذلذذذذك إال القذذذذوم ال اسذذذذقون، القذذذذوم الخذذذذارجون عذذذذن االتعذذذذاظ

 .(2أل والطاعة

 رابعاا: المناسبة

بطذال قذول عبذدة ا أذنام،  بعد إثبات وجود اإلله القادر الحكيم المختار في أول السورة، وا 
ثبات النبوة، ومناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة ورد شبهاتهم، وتوبيخهم على عذدم إيمذانهم  وا 

مذذذذع أن الجذذذذن لمنذذذذوا بذذذذالقرلن، بعذذذذد هذذذذذا أثبذذذذت اللَّذذذذه تعذذذذالى مسذذذذألة المعذذذذاد،  ن المشذذذذركين كذذذذانوا 
ينكرونها، فتكون أغراا السورة المكيذة قذد تحققذت، وهذي إثبذات التوحيذد والنبذوة والبعذث، ثذم ذكذر 

بذأمره بالأذبر فذي دعوتذه، كأذبر ا نبيذاء  يذه ثذم سذّلى اللَّذه نب ،بعا أحوال الك ار في اآلخرة

                                                           

 (.371صالقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة أل (1أل
 (.3/099جانظر: حجازي، الت سير الواض أل (2أل



 

66 
 

أولي العزم قبله، لتبليغ ما أمروا بأدائه، وعدم استعجال العذاب لهم، وذلك تعليم لنا ودرس وعظة 
 .(1ألبلياة

 خامساا: وجوه البالغة

الرؤيذذذة هنذذذا هذذذي الرؤيذذذة القلبيذذذة  ﴾مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ﴿ -0
 .(2ألبمعنى العلم

 .(3ألللتبعياكلمة من للتبيين ال  ﴾خف حف﴿ -7

 ﴾حض جض﴿:إشذذذذذذارة إلذذذذذذى العذذذذذذذاب، بذذذذذذدليل قولذذذذذذه تعذذذذذذالى ﴾حسجس مخ جخ﴿ -3
مذذذذذا نأْحذذذذذن   والمعنذذذذذى: الذذذذذتهكم بهذذذذذم، والتذذذذذوبيخ لهذذذذذم علذذذذذى اسذذذذذتهزائهم بوعذذذذذد ا  ووعيذذذذذده، وقذذذذذولهم وأ

ِبم عأذَِّبينأ 
 .(4أل

تأهأكُّْم عأِظي ﴾حض جض﴿ -0  .(5ألمْ ِفي هأذأا اْ أْمِر لأه ْم ِبذأْوِ  اْلعأذأاِب تأْوِبيْخ بأاِلْغ وأ

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

علذذى البعذذث،  نذذه خلذذ  السذذموات وا را، وال  تعذذالى قذذادرْ دلذذت اآليذذات علذذى أن ا   -0
شك أن خلقها أعظم من إعادة الشخص حيا بعد أن أار ميتا، والقادر على ا قوى ا كمذل، ال 

 .(6أل بد من أن يكون قادرا على ا قل وا ضعب

قنذذذذاع العقلذذذذي، والت كيذذذذر المنطقذذذذي حيذذذذث أن ا  تعذذذذالى الذذذذذي خلذذذذ  اتبعذذذذت اآليذذذذات اإل -7
تقذذذان خلقهمذذذا مذذذن دون أن يكتذذذرث بذذذذلك ولذذذم يعذذذي  السذذذموات وا را علذذذى عظمهمذذذا وسذذذعتهما وا 

 .(7ألبخلقهن فكيب تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير

                                                           

 (.75/52جالزحيلي، الت سير المنيرأل (1أل
 (.9/37جالشوكاني، فت  القديرأل (2أل
 (.75/23جألالت سير المنيرالزحيلي،  (3أل
 (.0/303جالزمخشري، الكشابأل( 4أل
 (.9/37جفت  القديرألالشوكاني،  (5أل
 (.75/23جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل( 6أل
 (.213صانظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمنأل( 7أل
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ا  الحيذذاة، كأذذبر والمذذؤمنين بالأذذبر فذذي تبليذذغ الذذدعوة ومشذذ أمذذر اللَّذذه تعذذالى نبيذذه  -3
بذذذراهيم، وموسذذذى، وعيسذذذى، علذذذيهم  علذذذى نبينذذذا الأذذذالة و أأذذذحاب الشذذذرائع الكبذذذرى: وهذذذم نذذذوح، وا 

 .(1ألوالسالم
ٱوالعزم: نية محققة علذى عمذل أو قذول دون تذردد يجب على المسلم أن يتأب بالعزم  -4

 .(2أل [092]لل عمرأان:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّٹٱٹٱُّٱ

فذذذي تجردهذذذا  ريذذذر، حتذذذى لتحتذذذاج ن ذذذس كذذذن س محمذذذد طريذذذ  هذذذذه الذذذدعوة طريذذذ  م -9
وانقطاعهذذا للذذدعوة، وفذذي ثباتهذذا وأذذالبتها، وفذذي أذذ ائها وشذذ افيتها. تحتذذاج إلذذى التوجيذذه الربذذاني 
ن مشقة هذا الطري  لتحتاج إلى  بالأبر وعدم االستعجال على خأوم الدعوة المتعنتين. نعمت وا 

ن مرا ن أعوبته لتحتاج إلى أبر، وا  رتذه لتحتذاج إلذى جرعذة حلذوة مذن رحيذ  العطذب مواساة، وا 
 .(3ألاإللهي المختوم

توض  اآليات إن أجل الدنيا قأير، واآلخرة خالدة دائمة، ويحسب الك ار حين يرون  -5
 أهوال عذاب اآلخرة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إال مقدار ساعة من ساعات النهار.

س مذن العذذاب، وتحذذيرهم مذن العقذاب في القرلن والسنة البالغ والك ايذة فذي إنذذار النذا -2
 .(4ألبسبب الك ر والعأيان

 ،بنهيذذه عذذن االسذذتعجال لهذذم بالعذذذابعلذذى المشذذركين أمذذره بالأذذبر  ا  تعذذالى أعقذذبو  -1
بكسذذب  وذلذذك  ن االسذذتعجال ينذذافي العذذزم، و ن تذذأخير العذذذاب تطذذويالا لمذذدة أذذبر الرسذذول 

 .(5ألوكذلك إلقامة الحجة عليهمعزمه قوة، 
بذراهيم وموسذى اختل -2 ب العلماء في تعداد أولي العزم على أقوال وأشذهرها: أنهذم: نذوح وا 

قد نص ا  تعالى على أسمائهم من بين ا نبيذاء فذي ليتذين  دوعيسى وخاتم ا نبياء كلهم محم
 )من(من سورتي ا حزاب والشورى، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون 

 .(6أللبيان الجنس وا  أعلم (الرسل منألفي قوله 

                                                           

 (.9/37جأل انظر: الشوكاني، فت  القدير (1أل
 (.75/52جالتنويرألو  انظر: ابن عاشور، التحرير (2أل
 (.5/3725جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل( 3أل
 (.75/20الت سير المنيرألج الزحيلي،انظر:  (4أل
 (.75/52جوالتنويرأل انظر: ابن عاشور، التحرير( 5أل
 (.2/9712جانظر: حوى، االساس في الت سيرأل (6أل
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 الفصل الثاني

 لمقاصد وأهداف سورة محمد ةالتحليلي الدراسة

 

 أربعة مباحث: ويشتمل على
 سورة محمد تعريب عام ب المبحث األول:
 (03-0مقاأد وأهداب سورة محمد من اآليةأل المبحث الثاني:
 ( 73- 00مقاأد وأهداب سورة محمد من اآليةأل المبحث الثالث:
 ( 31-70أهداب سورة محمد من اآليةأل مقاأد و  المبحث الرابع:
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 المبحث األول
  تعريف عام بسورة محمد

 المطلب األول: أسماء السورة ووجه تسميتها وعدد آياتها

 أولا: أسماء السورة

شور االسم التوقي ي الذي ورد لهذه السورة هوألسورة محمد(، وهذا ما أشار إليه ابن عا -0
"سميت هذه السورة في كتب السنة سورة محمد، وكذلك ترجمت في أذحي  البخذاري  :حيث يقول
 .2)  ألوكذلك وردت في كتب الت اسير"1)  ألبسورة محمد

 ومن ا سماء االجتهادية لهذه السورة أنها  -7
وهذذذا مذذا عنونذذه ابذذن كثيذذر فذذي ت سذذيره حيذذث سذذماها بسذذورة 3) ألتسذذمى سذذورة القتذذال أنهذذا - أ
 .5) ألأل نزلت سورة القتال بالمدينة(وقال ابن عباس4) ألالقتال

:أل وكذلك تسمى سورة الذين ك روا حيث أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير - ب نزلذت قأالأ
 .(6أل في المدنية سورة الذين ك روا(

ويرى الباحث أن وجه المناسبة واالرتبذاط بذين أسذم السذورة التذوقي ي وأسذمائها ا جتهاديذة  -3
القذدوة هذذو المجاهذذد والمقاتذذل فذذي سذذبيل ا   وذلذذك مذذن خذذالل أن النبذذي واضذ  وظذذاهر 

 الذي يجاهد الك ار والمنافقين.

 ثانياا: وجه تسميتها

باسمه  كر النبي ولم يذ   ،سميت سورة محمد، بهذا االسم لورود ذكر اسم النبي محمد 

 [000 :مذرانلل ع] َّمئ زئ  رئ ُّّٰٱٱٹٱٹ في القرلن إال أربع مرات، في سورة لل عمذران

في [ وهنا 01 :ا حزاب] َّجغ مع جع مظ حط مض خضُّٱٹٱٹٱ وفي سورة ا حزاب

                                                           

 (.5/030ألجالبخاري البخاري، أحي 1) أل
 (.75/20جابن عاشور، التحرير والتنويرأل2) أل
 (.75/29جالزحيلي، الت سير المنير أل3) أل
 (.2/315جالعظيمألابن كثير، ت سير القرلن 4) أل
 (.2/095السيوطي، الدر المنثور في الت سير بالمأثورألج) 9أل
 .095لمرجع الساب ، صا( 6أل
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فذذذي غيذذذر هذذذذه وأمذذذا  ،[72]الفتتت    َّ يلىل مل خلُّٱٹٱٹٱ هذذذذه السذذذورة، وفذذذي سذذذورة ال ذذذت 
وأمذذا تسذذميتها سذذورة القتذذال فألنهذذا ذكذذرت فيهذذا  ،المواضذذع ا ربعذذة فيذذذكر بأذذ ة الرسذذول أو النبذذي

مذذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذذيأتي أن  ،َّ خن حنٹٱٹٱُّيهذذذذذذذذذذا مشذذذذذذذذذذروعية القتذذذذذذذذذذال، و نهذذذذذذذذذذا ذ كذذذذذذذذذذر ف

مَّد: ٱَّ من خن حن ُّٱٹٱٹٱ  َّجم يل ىل مل خلُّٹٱٹٱ أن  [71]م حأ
  .1)أل فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرلنية المعني بها هذه السورة

 ثالثاا: عدد آياتها

فعدها الكوفيون ثمذان  ،هذه السورة من السور المختلب في عدد لياتها عند جمهور العلماء
لية، وتسع وثالثون في المذدنيين والمكذي والشذامي، وأربعذون ليذة فذي البأذرى، اختالفهذا وثالثون 
 :ينفي ليت

   لم يعدها الكوفي، وعدها الباقون. َّ يكمل  ىك مك لك ُّٱٹٱٹٱ -1

 .2)ألاقونعدها البأري، ولم يعدها الب َّ من زن رن مم امٱُّٱٹٱٹ -2

 المطلب الثاني: مكان وزمان نزول السورة وترتيبها

 زمان نزول السورةأولا: مكان و 

 وفيها قولن 

وقتذذادة  وحكذذي عذذن ابذذن عبذذاس 3) ألأنهذذا مدنيذذة قالذذه ا كثذذرون مذذنهم مجاهذذد ومقاتذذل  -0
من مكة وجعل ينظر إلى  أنها مدنية : ِإالَّ لية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج النبي 4)أل

 .(5أل[03]محمد  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٹٱٹٱ، فنزل البيت وهو يبكي حزناا عليه

                                                           

 (.75/20الزحيلي، الت سير المنيرألج1) أل
 (.7/015جأللإلشراب على مقاأد ا هداب والسور ، مأاعد النظرالبقاعيانظر: 2) أل
أعذذالم الم سذذرين، انتقذذل إلذذى البأذذرة، ودخذذل باذذداد  مقاتذذل بذذن سذذليمان بذذن بشذذير ا زدي ، أبذذو الحسذذن: مذذن3) أل

 .(2/710جانظر: الزركلي، ا عالمأل ألنوادر الت سير( فحّدث بها، وتوفي بالبأرة. كان متروك الحديث من كتبه
، البذدري مذن نجبذاء الأذحابة، وهذو أخذو أبذي سذعيد أبو عمر ا نأذاريقتادة بن النعمان ابن زيد بن عامر، 4) أل

انظذر:  ، وتذوفي سذنة ثذالث وعشذرون بالمدينذةعاش خمساا وستون سذنةأ وكان من الرماة المعدودين،    م هِ الخدري 
 (.0/00جالذهبي، سير أعالم النبالءأل

 (.0/009جابن الجوزي، زاد الميسرأل (5أل
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لأعألَّذذه وهذذم  (3ألالقرطبذذي أنهذذا مكيذذة قذذالوكذذذلك  (2ألوالسذذدي (1ألأنهذذا مكيذذة قالذذه الضذذحاك -7 وأ
 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٹٱٹٱأأنَّ  ناشذذذ  عمذذذا روي عذذذن ابذذذن عبذذذاس 

مَّد:   . نزلت في طري  مكة قبل الوأول إلى حراء أي: في الهجرة [03]م حأ

ثار الواردة عن الأحابة والسلب فذي ذلك لأحي  اآلويرى الباحث أن السورة مدنية و  -3
 ذلك، وكذلك ال مانع من وجود ليات مكية في سور مدنية باعتبار زمن النزول.

 ثانياا: ترتيبها

نهذذا نزلذذت فذذي إ، وقيذذل بعذذد يذذوم بذذدرفذذي ترتيذذب نذذزول هذذذه السذذورة ذكذذر العلمذذاء أنهذذا نزلذذت 
لذت بعذد سذورة الحديذد وقبذل غزوة أحد، وعدت السادسة والتسذعين فذي عذداد نذزول سذور القذرلن، نز 

 .4) ألسورة الرعد
 المطلب الثالث: فضائل السورة وجو نزولها

 أولا: فضائل السورة

من فضائل هذه السورة أنه ذكر فيها االستا ار، فهي من أعظم العبادات القولية عند ا  
  هئ مئعندما ٹٱٹٱُّ  تعالى، حيث روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة

ي اليأْوِم سأْبِعينأ مأرَّةا (ِإن ي  أْستأْاِ ر  اللَّهأ فِ  نَِّبيُّ فأقأالأ ال َّهب مب
وكذلك روى 5) أل

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱكان يقرأ بهم في أالة المارب  أن النبي  عن ابن عمر
 .6)أل َّ ىم مم خم حم جم يل

                                                           

على من أسذلم هنذاك الضحاك بن س يان بن عوب، أبو سعيد ، أحابي كان نازال بنجد، وواله رسول ا   (1أل
متوشذذحا بسذذذي ه. وكذذانوا يعدونذذه بمئذذة فذذارس  قيذذذل:  ومذذه، ثذذم اتخذذذه سذذيافا، فكذذذان يقذذوم علذذى رأس النبذذي مذذن ق

 (.3/700جاستشهد في قتال أهل الردة من بني س ليم. انظر: الزركلي ا عالمأل
ذذذد ي: إسذذذذماعيل بذذذن عبذذذذد الذذذذرحمن السذذذدي: تذذذذابعي، حجذذذازي ا أذذذذل، سذذذذكن الكوفذذذة: ألأذذذذاحب الت سذذذذير  (2أل السُّ

 (.0/302جازي والسير(، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس انظر: الزركلي ا عالمألوالما
 (.05/773جانظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنأل (3أل
 (.75/20جألابن عاشور، التحرير والتنوير4) أل
  .[3792: رقم الحديث 9/735، ت سير القرلن/سورة محمد،سنن الترمذيالترمذي: ]5) أل
 [0139: رقذذذم الحذذذديث9/003حبذذذان: أذذذحي  ابذذذن حبذذذان، أذذذ ة الأذذذالة/القراءة فذذذي أذذذالة الماذذذرب، ابذذذن]6) أل

 أححه ا لباني.



 

72 
 

 ثانياا: جو نزولها

ثذذواب نزلذذت هذذذه السذذورة بذذأجواء التحذذريا علذذى قتذذال المشذذركين، وترغيذذب المسذذلمين فذذي 
الجهذذاد، افتتحذذت بمذذا يثيذذر حنذذ  المذذؤمنين علذذى المشذذركين  نهذذم ك ذذروا بذذا  وأذذدوا عذذن سذذبيله، 
وأعلم ا  المؤمنين بأنذه ال يسذدد المشذركين فذي أعمذالهم وأنذه مأذل  المذؤمنين، فكذان ذلذك ك الذة 

د المجاهدين للمؤمنين بالنأر على أعدائهم، ثم أمر ا  تعالى  بقتالهم وعدم اإلبقاء عليهم، ووع
ووأذذب المنذذافقين وحذذال اندهاشذذهم إذا  بالجنذذة، ووأذذب الجنذذة ونعيمهذذا، ووأذذب جهذذنم وعذذذابها

نزلذت سذورة فيهذذا الحذا علذى القتذذال، وقلذة تذذدبرهم القذرلن ومذواالتهم المشذذركين، وتهديذد المنذذافقين 
، وختمذت بسيماهم وتحذذير المسذلمين مذن أن يذروج علذيهم ن ذا  المنذافقين بأن ا  ينب  رسوله 

 .1) ألباإلشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن أار إليهم ا مر من ال ساد والقطيعة
 المطلب الرابع: مناسبة سورة محمد لما قبلها وما بعدها من السور

 أولا: مناسبة السورة لما قبلها)سورة األحقاف(

 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ: ختمت سورة ا حقاب
 هن من خن حن جنمم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق

 حم جم يل ىل مل خل ُّ: بعدها بقوله تعالى (محمدألوبدأت سورة  َّ  مه جه
فكذان هذذا البذدء كمذا تذرى أشذبه بالوأذب الكاشذب عذن القذوم ال اسذقين، فهذم  َّىم مم خم

الذين ك روا وأذدوا عذن سذبيل ا ، الذذين أضذل ا  أعمذالهم فالسذورتان، أشذبه بسذورة واحذدة، فذي 
 .2) ألاتها والتحام معانيهاتجاوب لي

 3) أل ثانياا: مناسبة السورة لما بعدها)سورة الفتح(

 ارتباط هذه السورة بسورة ال ت  واض  من جهات:

 ن ال ت  المراد به النأر مرتب على القتال.أ -0

 في كل منهما ذكرا للمؤمنين والمخلأين والمنافقين المشركين. أن -7

 ا ار، وفى هذه ذكر وقوع الما رة.في السورة السال ة أمرا باالست أن -3

                                                           

 (.75/50جألظر: ابن عاشور، التحرير والتنويران1) أل
 (.03/313جالخطيب، الت سير القرلني للقرلنألانظر:  2)أل
 (.75/11جت سير المراغيألالمراغي، 3) أل
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 المطلب الخامس: المحور األساسي للسورة

الموضوع ا ساسي لهذه السورة يتحدث عن القتال في سبيل ا  وأحكام الجهاد قبذل وأثنذاء 
وبعذذد المعركذذة، ال سذذيما أحكذذام وا سذذرى والانذذائم فالقتذذال هذذو العنأذذر البذذارز فيهذذا، والقتذذال فذذي 

يقاعهذذا، القتذذال موضذذوعها، فهذذي تبذذدأ ببيذذان حقيقذذة الذذذين أذذورها وظاللهذذا، وال قتذذال فذذي جرسذذها وا 
ك ذروا وحقيقذة الذذين لمنذوا فذي أذياة هجذوم أدبذي علذى الذذين ك ذروا، وتمجيذد كذذلك للذذين لمنذوا، 
مذذذع إيحذذذاء بذذذأن ا  عذذذدو لألولذذذين ولذذذّي لآلخذذذرين، وأن هذذذذه حقيقذذذة ثابتذذذة فذذذي تقذذذدير ا  سذذذبحانه 

ن حذذذرب مذذذن ا  تعذذذالى علذذى أعدائذذذه وأعذذذداء دينذذذه منذذذذ الل ذذذظ ا ول فذذذي وتعذذالى، فهذذذو إذن إعذذذال
 .1) أل السورة

 المطلب السادس: األهداف العامة للسورة

قسم ا  تعالى الناس إلى فريقين أهل الك ر الذين أدوا الناس عن سبيل ا ، وهؤالء  -0
الذذذين أأذذلحوا أعمذذالهم، يبطذذل أعمذذالهم سذذواء كانذذت حسذذنة أو سذذيئة وأهذذل اإليمذذان بذذا  ورسذذوله 

 .2) ألوأولئك يا ر ا  لهم سيئات أعمالهم ويوفقهم في الدين والدنيا

، وقيذل: كذل 3) ألالمشركين عبدة ا وثانهم الك ار ل العلماء: بجهاد الك ار، قاا   أمر -7
ألمذذذذن خذذذذالب ديذذذذن اإلسذذذذالم مذذذذن مشذذذذرك أو كتذذذذابي إذا لذذذذم يكذذذذن أذذذذاحب عهذذذذد وال ذمذذذذة

 

، ذكذذذذره 4)
 .7) أل، وقال: وهو الأحي  لعموم اآلية فيه6) أل، واختاره ابن العربي5)ألالماوردي

                                                           

 (.5/3721جسيد قطب، في ظالل القرلنأل1) أل
 (.75/00جت سير المراغيألالمراغي، انظر: 2) أل
 (.05/779جنظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنألا3) أل
 (.9/723الماوردي، النكت والعيونألجنظر: ا4) أل
 بلذذدان فذذي القضذذاء وولذذي باذذداد، إلذذى وانتقذذل البأذذرة، فذذي ولذذد :المذذاوردي الحسذذن أبذذو حبيذذب، محمذذد بذذن علذذي5) أل

 المكانذة ولذه االعتذزال، مذذهب إلذى يميذل وكذان العباسذي، ا  بذأمر القذائم أيذام فذي  لقضذاةا أقضى ج عل ثم كثيرة،
 نسذبته خالفذا، يزيذل أو خلذال بذه يأذل  ما في ا مراء وكبار الملوك وبين بينهم توسط وربما الخل اء، عند الرفيعة
. انظذذذذذذر: الزركلذذذذذذي، اذذذذذذدادبب ووفاتذذذذذذه والعيذذذذذذون والنكذذذذذذت السذذذذذذلطانية، ا حكذذذذذذام كتبذذذذذذه مذذذذذذن الذذذذذذورد، مذذذذذذاء بيذذذذذذع إلذذذذذذى

 (.0/372ا عالمألج
  ولد الحديث، ح اظ من قاا،: العربيّ  ابن بكر أبو المالكي، اإلشبيلي المعافري محمد بن ا  عبد بن محمد6) أل

 الحذديث فذي كتبذا وأذنب الذدين، علذوم فذي االجتهاد رتبة وبلغ ا دب، في وبرع المشر ، إلى ورحل إشبيلية، في
 ختام ،بها ودفن فاس، بقرب ومات إشبيلية، قضاء وولي القرلن، أحكام والتاريخ وا دب ت سيروال وا أول وال قه
 (.5/731. انظر: الزركلي، ا عالمألجوح اظها أئمتها ولخر ا ندلس علماء

 (.0/072ابن العربي، أحكام القرلنألجنظر: ا7) أل
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تعذذذرا اآليذذذات حقيقذذذة عذذذن حيذذذاة الشذذذهداء وهذذذي أن ا  تعذذذالى يتعهذذذدهم بالهدايذذذة بعذذذد  -3
يزيذذذدها أذذذ اء و االستشذذذهاد ويتعهذذذدهم بإأذذذالح البذذذال، وتأذذذ ية الذذذروح مذذذن بقيذذذة أوشذذذاب ا را 

شذذذراقه وسذذذناه، فهذذذي حيذذذاة مسذذذتمرة فذذذي  لتتناسذذذ  مذذذع أذذذ اء المذذذأل ا علذذذى الذذذذي أذذذعدت إليذذذه، وا 
 .1) ألطريقها لم تنقطع

أعمال البر مع الك ر والشرك ال تن ع أاحبها يوم القيامة وال تش ع  ن ا  تعالى أنبي -0
 ، ولكذن فذي اآلخذرة يحاسذب عمذا قذدم فذذيلذه وقذد يثذاب عليهذا فذي الذدنيا فيبذارك لذه فذي مالذه وولذده

 الدنيا 

2))  . 
ِكل ذوا إلذى أن سذهم، فلذم يتأذ وا بأذ ات لما ذكر أن  -9 الكافرين ال مولى لهم، ذكذر أنهذم و 

المروءة، وال الأذ ات اإلنسذانية، بذل نزلذوا عنهذا دركذات، وأذاروا كا نعذام، التذي ال عقذل لهذا وال 
 .3) ألفضل، بل جل همهم ومقأدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها

ين منظمة، فكذل مذا قذرب مذن الحذ  كذان خل  ا  السموات وا را بالح  وعلى قوان -5
ون، ورجذذذال الكسذذذل والتواكذذذل باقيذذذا، وكذذذل مذذذا ابتعذذذد عنذذذه كذذذان هالكذذذا، فرجذذذال الجذذذّد والنشذذذاط مؤيذذذد

 .(4) نمخذولو 
لتعاسذذة والخيبذذة، ووبخهذذم المذذؤمنين بالنأذذر متذذى نأذذروه، وتوعذذد الكذذافرين با وعذذد ا  -2

 .5) ألبجنة فيها ما فيها من نعيمعتبارهم واتعاظهم، كما بشر المؤمنين أيضا اعلى عدم 
عن أحوال المنافقين وأوأافهم بأورة تميزهم عن المؤمنين وتدعو كل  ت اآلياتكش  -1

عاقذذذذل إلذذذذى احتقذذذذارهم ونبذذذذذهم بسذذذذبب خذذذذداعهم وكذذذذذبهم، وجبذذذذنهم واسذذذذتهزائهم بتعذذذذاليم اإلسذذذذالم، 
 .6) ألَّرت يب ىب نب  مب زبٹٱٹٱُّ

 جم يل ىل مل خل ُّلى:تعذا الوعد والتهديد للمنافقين والمرتدين من قولذه -2
 .7)ألإلى لخر السورة  َّحم

 قطع ا رحام وعدم زيارتها ومودتها نوع من أنواع ال ساد في ا را. تعالى عد ا  -01
                                                           

 (.5/3712جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل1) أل
 (.9/20جري، أيسر الت اسيرألانظر: الجزائ2) أل
 (.215صلسعدي، تيسير الكريم الرحمنألا3) أل
 (.75/00جت سير المراغيألالمراغي، 4) أل
 (.03/703جانظر: طنطاوي، الت سير الوسيطأل5) أل
 .709،صلمرجع الساب ا6) أل
 (.75/22جت سير المراغيألالمراغي، 7) أل



 

75 
 

تذذدبر القذذرلن الكذذريم عنذذد تالوتذذه أو سذذماعه وهذذو ت هذذم معانيذذه فذذي  يجذذب علذذى المسذذلم -00
  .1) ألحدود قدرة المسلم على ال هم

والذذتمكن ، القذدرة علذذى قتذالهم عنذد وجذذودعذذداء الركذون إلذذى مأذالحة ا  حذرم اإلسذذالم -07
 .2) أل ، ولو بأقل المستطاعمن دفع شرهم

 المبحث الثاني
 (15_1مقاصد وأهداف سورة محمد من اآلية )

 ان طريقي الفالح والخسرانيبالمطلب األول: 
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٹٱٹ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ىب نب  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 [3:]محمدَّيبرت

 أولا: أسباب النزول 

 يل ىل مل خل﴿:فذذذي قولذذذه تعذذذالىقذذذال،  أخذذذرج الحذذذاكم بسذذذنده عذذذن ابذذذن عبذذذاس
: ﴾مم خم حم جم قذذذذذال: هذذذذذم  ﴾خن حن جن  يم  ألهذذذذذم أهذذذذذل مكذذذذذة قأذذذذذالأ

 .3) أل ا نأار(

 ثانياا: المعاني اللغوية

سذذذذتر الكذذذذاب وال ذذذذاء والذذذذراء أأذذذذل أذذذذحي  يذذذذدل علذذذذى معنذذذذى واحذذذذد، وهذذذذو ال ﴾ خي  -1
: درعه  كأ أرأ والتاطية، يقال لمن غطى درعه بثوبه: قد   .4) ألالرجل المتاطي بسالحه، وأاْلم كأ  ر 

: أي شريب يحت ل له ويهتم به، والبذال: و بالالبال: الحال والشأن، وأمر ذ ﴾ٰذ﴿ -7
 .5) أل القلب، والبال الخاطر

                                                           

 (.9/15جألأيسر الت اسيرنظر: الجزائري، ا1) أل
 .27الساب ، ص المرجع2) أل
 .[3213: رقم الحديث7/025، الت سير/سورة محمد، المستدركالنيسابوري: ]3) أل
 (.9/020جابن فارس، مقاييس اللاةأل4) أل
 (.00/20جابن منظور، لسان العربأل5) أل
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 ثالثاا: المناسبة

وكأنذذذذذه ﴾ جه هن من خن حن جنمم﴿ختمذذذذذت سذذذذذورة ا حقذذذذذاب بقولذذذذذه تعذذذذذالى:
 مل خل﴿أذذياة اسذذت هام وسذذؤال عذذن مذذن هذذم القذذوم ال اسذذقون فكذذان الجذذواب فذذي هذذذه اآليذذات 

 .1) ألوهو وجه ارتباط بين السورتين حسن ﴾حم جم يل ىل

 رابعاا: المعنى اإلجمالي

، وأذذد عذذن سذذبيل ا  أي اإِلسذذالم، يخبذذر ا  تعذذالى عذذن حذذال مذذن ك ذذر بذذا  ورسذذوله 
يحأذذل لذذه ثذذواب ال فذذي الذذدنيا وال فذذي اآلخذذرة ، ثذذم يذذذكر ا  ال ئذذة أضذذل ا  عملذذه فأحبطذذه فلذذم 

بذذالمعروب المقابلذذة لذذذلك وهذذم الذذذين لمنذذوا بذذا  ورسذذوله ولياتذذه ولقائذذه وعملذذوا الأذذالحات وأمذذروا 
أن ا  يمحذذذو عذذذنهم ذنذذذوبهم ويأذذذل  بذذذالهم، أي شذذذأنهم وحذذذالهم فلذذذم  ؤهمونهذذذوا عذذذن المنكذذذر، جذذذزا

هذذذ جذذزاؤهم علذذى إيمذذانهم وأذذال  أعمذذالهم، ثذذم يبذذين ا  تعذذالى سذذبب ي سذذدوا بعذذد بشذذرك وال ك ذذر 
ك رهم بأنهم اتبعوا الباطل وهو الشيطان وما يزينه من أعمال الشرك والشر وال ساد و الذين لمنوا 

للذن س  ة اتبعوا الح  وهو القرلن ومذا جذاء بذه ودعذا إليذه مذن العقائذد الأذحيحة والعبذادات المزكيذ
أي مثل هذا التبيين لحال  ﴾ يب ىب نب  مب زب ﴿م قال تعالى: المهذبة لألرواح ث

فرين وحذذال المذذؤمنين فذذي هذذذه اآليذذات يّبذين ا  للنذذاس أمثذذالهم أي أحذذوالهم بالخسذذران والنجذذاح االكذ
 .2) ألليعتبروا فيسلكوا سبيل النجاح، ويتجنبوا سبيل الخسران

 خامساا: وجوه البالغة

ــِبيِل( اسذذتعير اسذذم -0 لذذدين يوأذذل إلذذى رضذذى ا ، كمذذا يوأذذل السذذبيل للذذدين  ن ا )السَّ
 .3) ألبايته السائر فيه إلى 

بأْينأ  ﴾جن  يم﴾﴿مل خل﴿طبا  بين  -7  .4) )﴾ِّ﴾﴿ نئ﴿وأ

ذكذذذر الخذذذاص بعذذذد العذذذام  ﴾ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿ :قولذذذه تعذذذالى -3
شعارا بأن اإليمان ال يتم دونه، وأنه ا أل فيه. تعظيما  للمنزل عليه، وا 

                                                           

 (.0/10نظر: الجزائري، أيسر الت اسيرألا1) أل
 .10المرجع الساب ، ص2) أل
 (.75/23ابن عاشور، التحرير والتنويرأل3) أل
 .22، صالمرجع الساب 4) أل
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﴾ ٰذ يي﴾ ﴿مم خم﴿ تعذذذذذالى:قولذذذذذه  سذذذذذجع رأذذذذذين غيذذذذذر متكلذذذذذب فذذذذذي -0
 .1)أل﴾يب ىب﴿

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

تبدأ اآليات ببيان حقيقة الذين ك روا وحقيقة الذذين لمنذوا فذي أذياة هجذوم أدبذي علذى  -0
مذع إيحذاء بذأن ا  عذدو لألولذين ولذّي لآلخذرين، فهذو إذن  الذين ك روا، وتمجيد كذذلك للذذين لمنذوا

 .2) ألأعدائه وأعداء دينه منذ الل ظ ا ول في السورة إعالن حرب منه تعالى على

إن جزاء أهل مكة الذين ك ذروا بتوحيذد اللَّذه، وأذدوا أن سذهم والمذؤمنين عذن ديذن اللَّذه،  -7
وهذذو اإلسذذالم، بنهذذيهم عذذن الذذدخول فيذذه، هذذو إبطذذال ثمذذرة أعمذذالهم فذذي ك ذذرهم، بمذذا كذذانوا يسذذمونه 

د، وأدى ذلذذك بالتذذالي إلذذى أنذذه لذذم يمتنذذع اإلهذذالك مكذذارم ا خذذال ، فلذذم يبذذ  لهذذم عمذذل، ولذذم يوجذذ
 .3) ألالسعادة عنهم، وال أرفهم عن التوفي  لسبل

اشذذتملت اآليذذات علذذى ثالثذذة أوأذذاب للمشذذركين وهذذي: الك ذذر، والأذذد عذذن سذذبيل ا ،   -3
 .4) ألوضالل ا عمال الناش  عن إضالل ا  إياهم

، وعمذل ا نزل على محمذد اإليمان بمذكرت اآليات بعا أوأاب المؤمنين، وهي  -0
 .5)  ألسيئاتهم ، وتك يرالأالحات 

بالذذذكر مذذع اندراجذذه تحذذت مطلذذ   اإليمذذان بمذذا أنذذزل علذذى محمذذد  ا  تعذذالىخذذص  -9
 .6) ألاإليمان المذكور قبله تنبيهاا على شرفه وعلو مكانه

ع أن أعمال البر مع الك ر والشذرك ال تن ذع أذاحبها يذوم القيامذة وال تشذ بينت اآليات  -5
 .7)ألله وقد يثاب عليها في الدنيا فيبارك ا  في ماله وولده

                                                           

 (.75/22جالزحيلي، الت سير المنيرأل1) أل
 (.5/3721جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل2) أل
 (.75/11جألالت سير المنيرانظر: الزحيلي، 3) أل
 (.75/23جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل4) أل
 .20لمرجع الساب ، صا5) أل
 (.9/35جانظر: الشوكاني، فت  القديرأل6) أل
 (.0/10جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل7) أل
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يبذذين ا  تعذذالى الحكمذذة فذذي ضذذرب ا مثذذال وهذذي هدايذذة النذذاس إلذذى مذذا ي  لحذذون بذذه،  -2
 فينجون من النار ويدخلون الجنة.

 المطلب الثاني: أحكام الجهاد في سبيل اهلل

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زتُّقال تعالى:ٱٱٱٱٱٱٱ
 ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق
 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت
 ]محمد[.َّٱمغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 : معاني المفرداتأولا 

ألأثخنذذذه(: أي جعلذذذه ثخينذذذا وأثخذذذن فذذذي ا را: أي تمكذذذن فيهذذذا وأثخنتذذذه ﴾ نث﴿ -0
 .1)ألالجراحات، أثقلته

ث ذذ أ(  بكسذذر الذذواو هذذو الشذذي  المحكذذم وهذذي جمذذع، وقذذد  ( ألاْلِوثأذذا ﴾يث﴿ -7 مذذن بذذاب ألوأ
ِثيقاا(ظرب أي أار  ألوأ

 .2) أل

هذا، ِإذا عذددها يريذد بهذا التقريذع، يقذال  منَّ عليه: أي أنعم ﴾يف﴿ -3 ومنَّ عليه بنعمة  أأْوالأ
 .3)أللفة الجود المنّ 

يقذذال فذذدت المذذرأة فذذدأى فالناذذا: اسذذتنقذه وخلَّأذذه ممذذا كذذان فيذذه بمالذذه أو بن سذذه و  ﴾اك﴿ -0
 .4) ألن سها من زوجها، أعطته ماالا حّتى تخلَّأت منه بالطال 

، وهذذذو حمذذذل ثقيذذذل مرهذذذ   الذذذوزر هذذذو م ذذذرد أوزار، ﴾مليك﴿ -9 رأ وهذذذو مأذذذدر و ِزرأ ووزأ
 .5) ألاإلثمالذنب و  هو تها وأثقالها، والوزروشاّ ، ما يأعب حمله والقيام به، أوزار الحرب: لال

                                                           

 (.7/179جالحميري، شمس العلوم ودواء العرب من الكلومأل1) أل
 (.0/337جلرازي، مختار الأحاحألا2) أل
 (.2/5021جشمس العلوم ودواء العرب من الكلومأل لحميري،ا3) أل
 (.3/0510جمعجم اللاة العربية المعاأرةأل ، عمر لخرون (0أل
 .7031، صع الساب المرج5) أل
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 : القراءاتثانياا 

بضذذم القذذاب وكسذذر التذذاء مذذن  (ق ِتل ذذواألقذذرأ البأذذريان وح ذذص ﴾ مي زي﴿عذذالى: قذذال ت 
 .    1) ألغير ألب بينهما، وقرأ الباقون ب ت  القاب والتاء وألب بينهما

 : المعنى اإلجماليثالثاا   

تتحذدث اآليذات عذذن أحكذام الجهذذاد ضذد الك ذذار، وهذم مذذن لذم يكذذن لهذم عهذذد مذع المسذذلمين، 
ب، عنذد وجذود مسذوغات القتذال وتذوافر العذدوان، وهذو قتذال ال شذ قة فيذه من المشركين وأهل الكتا

أحكذذام مذا بعذد المعركذة واإلثخذان فذذي العذدو، مذن ا سذر، فيذذأمر ا  ، فقذد بينذت اآليذات وال هذوادة 
حكام ا سر عليهم وهم مخيرون بذين أمذرين: إمذا المذّن علذيهم بذإطال  سذراحهم إتعالى المؤمنين ب

مذذا ال ذذداء بمبذذادلتهم با سذذرى المسذذلمين أو بذذدفع ال ذذداء وهذذو المذذال بذذال مقابذذل أو بايذذر  عذذوا، وا 
الذي ي دي به ا سير ن سه من ا سر، وذلك حتى ال يكون حرب مع الك ار وال قتال، بأن يضع 
ا عداء المحاربون أوزارهم، وهو سالحهم بالهزيمذة أو الموادعذة، أي إن غايذة هذذه ا وامذر إنهذاء 

وهذذا فذي الحقيقذة حذث علذى السذلم المسذتتب، ليعذيش النذاس فذي سذالم وأمذان، ثذم  الحرب والقتذال،
المجاهذذدين فذذي سذذبيله، والأذذابرين  لذذيعلمشذذرع القتذذال وهذذي االبذذتالء  مذذنبذذّين اللَّذذه تعذذالى الحكمذذة 

، ثم ذكذر اللَّذه تعذالى ثذواب الشذهداء وهذو الهدايذة فذي الذدنيا والجنذة فذي من المنافقين  على ابتالئه
وكذذذلك تقذذرر اآليذذات قاعذذدة مذذن نأذذر ديذذن ا  نأذذره ا  وثبتذذه عنذذد القتذذال، ثذذم عقبذذت  ا خذذرة،

 .2) ألاآليات وقارنت بين جزاء المجاهدين وجزاء الكافرين

 : المناسبةرابعاا 

بعذذد قسذذمة النذذاس إلذذى فذذريقين: فريذذ  الكذذافرين الذذذين يتبعذذون الباطذذل وهذذم حذذزب الشذذيطان، 
  وهذذذم حذذذزب الذذذرحمن، ذكذذذر اللَّذذذه تعذذذالى حكذذذم القتذذذال عنذذذد وفريذذذ  المذذذؤمنين الذذذذين يتبعذذذون الحذذذ

 .3) ألالتحزب، وأرشد المؤمنين إلى قواعد الحرب مع المشركين أثناء المعركة وبعد انتهائها

 : وجوه البالغةخامساا 

 .4) أل﴾اك يق ىق يف ىف﴿:طبا  في قوله تعالى  -0

                                                           

 (.7/320جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل1) أل
 (.75/11جالزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 . 10المرجع الساب ، ص3) أل
 .13المرجع ن سه، ص4) أل
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، شذذذبه تذذذرك القتذذذال بوضذذذع ﴾مليك  ىك مك لك﴿:تعذذذالىاسذذذتعارة تبعيذذذة فذذذي قولذذذه   -7
عأ بمعنى تنتهي وتترك  .1) ألللته، واشت  من الوضع تأضأ

، أطل  الجزء وهو ا قدام وأراد الكذل، ﴾مخ جخ﴿تعالى: مجاز مرسل في قوله  -3
 .2) ألأي يثبتكم، وعبر بها  نها أداة الثبات

 : تحليل المقاصد واألهداف سادساا 

اآليات، إلى أن ال وجوب الجهاد على أمة اإِلسالم ومواألته كما بّين تعالى في هذه  -0
يبقذذى كذذافر يحذذارب بذذأن يذذدخلوا فذذي اإلسذذالم أو يعاهذذدوا ويذذدخلوا فذذي ذمذذة المسذذلمين ويقبلذذوا علذذى 

عدادها للخير وال الح  .3) ألإأالح أن سهم وا 

لما ميز ا  بين ال ريقين أمذر بجهذاد الك ذار، قذال ابذن عبذاس: الك ذار المشذركون عبذدة ا وثذان،  -7
ألسالم من مشرك أو كتابي إذا لم يكن أاحب عهد  وال ذمةوقيل كل من خالب دين اإل

 

(4. 

إباحذذذة القتذذذل الشذذذديد فذذذي أثنذذذاء القتذذذال،  ن ذلذذذك مذذذن طبيعذذذة الحذذذرب، تحقيقذذذا للنأذذذر  -3
نزال الهزيمة السذاحقة بجيشذه، وقذد مذا كذان لنبذي أن يكذون لذه أسذرى حتذى  والالبة، ودحرا للعدو وا 

أدل السذيب، وهذو أحذد أحذوال القتذال عنذدهم  نذه والضرب هنا بمعنى القطع بيثخن في ا را، 
عدوه وجهاا لوجه، والمعنى فذاقتلوهم سذواء كذان القتذل بضذرب  ةعلى شجاعة المحارب لكون مواج

 .5) ألالسيب، أو طعن الرماح، أو رش  النبأال،  ن الااية من ذلك هو اإلثخان

 .6) ألاا  دلة من السنةإمام المسلمين مخير في ا سرى بين المّن وال داء، القتل أيض -0

الجهذذاد طريذذ  لالمتحذذان واالختبذذار، ليعذذرب الأذذاد  الأذذابر، والمضذذحي المجاهذذد فذذي سذذبيل  -9
 . ] 2:هود]َّٱّٰ ِّ ُّ َُّّٹٱٹٱ7) ألاللَّه، من المناف  الخائن   ورسوله

                                                           

 (.9/03جالشوكاني، فت  القديرأل1) أل
 (.75/13جالزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 (.0/15جالجزائري، أيسر الت اسيرأل3) أل
 (.05/779جالقرطبي، الجامع  حكام القرلنأل4) أل
 (.75/22جألرابن عاشور، التحرير والتنوي5) أل
 (.0/15جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل6) أل
 (.9/03جانظر: الشوكاني، فت  القديرأل7) أل
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النأر مشروط بنأرة ديذن اللَّذه تعذالى وتطبيذ  شذرعه والتذزام أوامذره واجتنذاب نواهيذه،  -5
 ه تعالى هذا المعنى في ليات كثيرة.لذا كرر اللَّ 

القتلى في سبيل اللَّه أو الشهداء ال تضذيع أعمذالهم، ويهذديهم رّبهذم إلذى إدراك السذعادة  -2
لى الثواب ويثبتهم على الهداية، ويرشدهم إلى طري  الجنة من غير بحث وال  في الدنيا واآلخرة وا 

 .1) ألحيرة

ب أو الذذوثنيين أو المجذذوس مذذذثال مذذن غيذذذر فاإلسذذالم ال يطالبنذذا بذذذأن نقاتذذل أهذذل الكتذذذا -1
قامذة البذذراهين  نمذا يطالبنذا بذأن نذذدعوهم إلذى اإلسذالم فذإن تركونذا أحذذرارا فذي بذث الذدعوة وا  سذبب، وا 
ن قذذاوموا الذذدعوة أو اعتذذدوا علذذى الذذدعاة قاتلنذذاهم تقريذذراا لمبذذدأ الحريذذة الدينيذذة  عليهذذا فذذال نقذذاتلهم، وا 

 .2) ألوحماية للدعوة وك ا  ذاهم

 لب الثالث: تقرير قاعدة العاقل من اعتبر بغيرهالمط

 جمهل مل خل حلجل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حفُّٹٱٹٱ
 مل خل  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم
 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه
 ] محمد[. َّنئ مئ زئ رئ ّٰ

 أولا: أسباب النزول

 ذكذر السذذيوطي﴾ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿: قذال تعذالى -1
تلقذاء الاذار، نظذر   قذال: لمذا خذرج رسذول اللَّذه  فذي سذبب نذزول هذذه اآليذة عذن ابذن عبذاس 

 .3) ألإلى مكة، فقال: أنت أحّب بالد اللَّه إلّي، ولوال أن أهلك أخرجوني منك، لم أخرج منك

  

                                                           

 (.75/11جألالتحرير والتنويرنظر: ابن عاشور، ا1) أل
 (.3/092جانظر: حجازي، الت سير الواض أل2) أل
 (.025انظر: السيوطي، لباب النقول من أسباب النزولألص3) أل
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 ني المفردات معاثانياا: 
أي ولذذذد، وقذذذول النبذذذي  عاقبذذذة كذذذل شذذذيء لخذذذره، وقذذذولهم ليسذذذت ل ذذذالن  عاقبذذذةْ ﴾ خك﴿ -1

()لأبأ بعد شيء فهو عاقبه1)ألأنا العاقب  .2) أل، يعني لخر ا نبياء، وكلُّ من خأ

المولى: هو المالك وتأتي بعدة معاني: المعِت  والأذدي  والأذاحب والجذار،  ﴾حي﴿-7
ء: مأدر مولى،  ِلّي: خالب اْلعأدووالوالية: اإلمارةوأاْلوأالأ ، وأاْلوأ

  .3) أل

قذذام، وأثويذذت بذذِه: أأطلذذت اإِلقامذذة بذذه وثذذوى بالمكذذان: نذذزل ثذذوا: الثذذو  ﴾حي﴿-5 اء طذذول  الم 
 .4) ألفيه وبه سمي المنزل مثوى وجمعه المثاوي، ومثوى الرجل منزله

 ثالثاا: المناسبة

بعذذذد أن أبذذذان اللَّذذذه تعذذذالى مأذذذير الكذذذافرين والمذذذؤمنين، ونعذذذى علذذذى ا ولذذذين، وأثنذذذى علذذذى 
حذذّا علذذى النظذذر فذذي لثذذار ا مذذم المتقّدمذذة، والتأمذذل فذذي اآلخذذرين تنبيهذذا علذذى وجذذوب اإليمذذان، و 

دراك أن اللَّذذذه ناأذذذر المذذذؤمنين وخذذذاذل الكذذذافرين،  أحذذذوال المذذذؤمنين والكذذذافرين، للعبذذذرة والعظذذذة، وا 
ومذذنعم علذذى أهذذل اإليمذذان والأذذالح بالجنذذة، بسذذبب تبّيذذنهم الحذذ ، ومعاقذذب الك ذذار بالنذذار، بسذذبب 

 .5) ألاتباعهم أهواءهم في عبادة ا وثان
 رابعاا: المعنى اإلجمالي

لذذذم يسذذذيروا فذذذي ا را فينظذذذروا نظذذذر اعتبذذذار  عذذذن حذذذال الكذذذافرين مذذذالهميقذذذول ا  تعذذذالى 
بقلوبهم كيب كان عاقبة الذين من قبلهم من ا مم التي كذبت رسلها كقذوم عذاد وثمذود وأأذحاب 

وأهلك كل مذا يخذتص  القرية وقوم لوط فإن لثار ديارهم تنب  عن أخبارهم، كيب دمر ا  عليهم،
بهم من الن س والمال وا هل والولد، ولم يب  إال لثارهم الشاهدة عليهم، وللكافرين المشذركين مذن 
قريش أمثال عقوبتهم، وهذا عذابهم في الدنيا، وال غرابة في ذلك، فا  مولى الذين لمنوا ينأرهم 

ينأرهم من للهتهم وشركائهم الذين ويهديهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم، والكافرون ال مولى لهم 
عبذدوهم مذن دون ا ، وأمذا حذالهم فذي اآلخذذرة فذاعلم أن ا  يذدخل الذذين لمنذوا وعملذوا الأذذالحات 

                                                           

 .(7/001جانظر: البيهقي، شعب اإليمانأل1) أل
 (.0/010جال ارابي، الأحاح تاج اللاة وأحاح العربيةأل2) أل
 (.00/2710جالحميري، شمس العلوم ودواء  كالم العرب من الكلومأل3) أل
 (.00/079جابن منظور، لسان العربأل4) أل
 (.75/25جالت سير المنيرأل ،الزحلي : انظر5) أل
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جنذذات تجذذرى مذذن تحتهذذا ا نهذذار لهذذم فيهذذا نعذذيم مقذذيم، والذذذين ك ذذروا فذذي الذذدنيا يتمتعذذون بمتاعهذذا 
ار مثوى لهم، فانظر إلى من عرفذوا الذدنيا علذى ال اني أياما قليلة، ويأكلون أكال كأكل ا نعام والن

أنهذذا خيذذال باطذذل ونعذذيم زائذذل، فتركذذوا الشذذهوات وت رغذذوا لعمذذل الأذذالحات، فكانذذت عذذاقبتهم النعذذيم 
المقيم، وهؤالء الك ار غ لوا عن اآلخرة، وغرتهم الدنيا فكانت النار مثوى لهم، وكم من أهذل قريذة 

أهلكناهم  بعذذاب بئذيس، ولذم يسذتطيعوا الخذالص منذه  هم أشد قوة من أهل قريتك الذين أخرجوك
  .1) ألاأر ينأرهم من أوليائهم وأأنامهمبأن سهم، ولم يكن لهم ن

 خامساا: وجوه البالغة

وهذذذذا تعذذذريا بالتهديذذذد والتذذذدمير،  ﴾جمهل مل خل﴿:اسذذذتئناب بيذذذاني فذذذي قولذذذه تعذذذالى -0
 .2) ألواإلهالك والدمار

ك أهلهذذا، واإلخذذراج باعتبذذار أي أخرجذذ ﴾ِّ ُّ﴿:مجذذاز مرسذذل فذذي قولذذه تعذذالى -7
 .3) أل التسبب

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

هّدد الح  تعالى بحال ا قدمين، ودعا ك ار قذريش والنذاس قاطبذة إلذى النظذر بقلذوبهم  -0
 في مأير الكافرين المكذبين، كيب أهلكهم واستأألهم من ا را.

والجذذن كلهذذم أوليذذاء، فهذذو فذذي مذذن لذذم يكذذن ا  مذذواله فذذال مذذولى لذذه، ولذذو اتخذذذ اإلنذذس  -7
 .4) ألولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة  ،النهاية مضيع عاجز

  

                                                           

 (.3/053جانظر: حجازي، الت سير الواض أل1) أل
 (.75/12جابن عاشور، التحرير والتنويرأل2) أل
 (.75/29جالزحلي، الت سير المنيرأل3) أل
 (.5/3721جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل4) أل
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 ن ا نهذار 1) ألكثيرا ما يقتأر اللَّه على ذكر ا نهار في وأذب الجنذة، يقذول الذرازي -3
 .2) أليتبعها ا شجار، وا شجار تتبعها الثمار، والماء سبب الحياة، والنار سبب اإلعدام

بين ا  تعالى حال الكافرين في الدنيا، ليس لهم هم إال فروجهم وبطونهم، لذلك كذانوا  -0
الذي رواه  حديث النبي  وكذلك3) ألكا نعام، وقيل المؤمن يتزود، والمناف  بتزين، والكافر يتمتع

 .4) أل أنه قال:ألالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( أبو هريرة عن النبي

عالى أكل الكذافرين بأكذل ا نعذام، وقذد روى البخذاري بسذنده عذن عبذد ا  بذن شبه ا  ت -9
 يقولألالمؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل فذي سذبعة أمعذاء( عمر قال سمعت رسول ا  

 .5) أل

اآليذذذات ال ذذذر  بذذذين أهذذذل الك ذذذر المذذاديين وأهذذذل اإليمذذذان واالسذذذتقامة علذذذى مذذذنهت  تبينذذ -5
 اإلسالم.

، الكذذيس مذذن دان ن سذذه وعمذذل لمذذا بعذذد يذذرهعذذدة: العاقذذل مذذن اعتبذذر باقذذررت اآليذذات قا -2
 .6) ألالموت، والعاجز من اتبع ن سه هواها وتمنى على ا  ا ماني

  

                                                           

، والعذالم المتبحذر رازي اإلمذام الم سذرلرازّي: هو اإلمام محمد بن عمر أبو عبد ا  المشذهور ب خذر الذدين الذا 1)أل
ليهذا نسذبته، رحذل إلذى خذوارزم  ،وهو قرشي النسب في علوم العقل والنقل، أأله من طبرستان ومولده فذي الذري وا 

تأاني ه ألم اتي  الايب( في ت سير القرلن الكريم، وأللوامذع البينذات فذي شذرح  أشهر من وما وراء النهر وخراسان،
 (.5/303جانظر: الزركلي، ا عالمأل ،توفي في هراة( أ اتأسماء ا  تعالى وال

 (.71/00جانظر: الرازي، م اتي  الايب أل2) أل
 (.05/739جانظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنأل3) أل
  .[7295حديث: رقم ال0/7727مسلم، الزهد/ الزهد والرقا ، أحي   :مسلم]4) أل
  .[9323حديث: رقم ال2/20ن يأكل بمعي واحد، ، ا طعمة/ المؤمأحي  البخاري :البخاري]5) أل
 (.   9/22ج، أيسر الت اسيرألالجزائريانظر: 6) أل
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 المبحث الثالث
 (75_11مقاصد وأهداف سورة محمد من اآلية)

 المطلب األول: التقوى هو الميزان للنعيم أو للعذاب

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ﴿:قذذذذذذذال تعذذذذذذذذالى
  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث
  مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من
 ]محمد[.﴾هت مت خت حت جت هب

 معاني المفرداتأول: 

مذذاء غيذذر لسذذن أي غيذذر منذذتن، واالسذذن المتايذذر اآلجذذن، يقذذال أسذذن المذذاء،  ﴾ لك﴿ -1
 .1) ألويأسن فهو لسن وأسن إذا أنتن فلم يقدر أحد على شربه

ذمَّ ﴾ احت﴿ -7 مذة السذنان، وهذي ِحدت ذه، وأأتيتذه حأ لحميم وأأألها من الحم الحرارة ومذن ح 
 .2) ألالظَّهيرِة أي في شدة حرهات والحميم والحميمة جميعاا الماء الحار

 

 المناسبة ثانيا:

بعذذد بيذذذان ال ذذذر  بذذذين المذذذؤمنين والكذذذافرين فذذذي االهتذذذداء والضذذذالل، بذذذّين اللَّذذذه تعذذذالى ال ذذذر  
فذي الجذزاء والمرجذع والمذذآل، فذذكر مذا للمذؤمنين مذن أنذذواع النعذيم فذي الجنذة، ومذا للكذذافرين بينهمذا 

مذذن الخلذذود فذذي النذذار وشذذرب المذذاء شذذديد الحذذرارة الذذذي يقطّذذع ا معذذاء، والكذذالم متأذذل أيضذذا بمذذا 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿قبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل: قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال 
 .3) ألمعدة للمتقينفهناك بيان الجزاء، وهنا وأب تلك الجنات ال [07محمد:]﴾خنحن

  

                                                           

 (.5/023جالنحاس، معاني القرلنأل1) أل
 (.07/093جن منظور، لسان العربألاب2) أل
 (.75/017جنظر: الزحيلي، الت سير المنيرألا3) أل



 

86 
 

 المعنى اإلجماليثالثا: 
 نهذذذار الجنذذذة، وشذذذراب أهذذل النذذذار، كمذذذا اشذذذتملت علذذذى  يذذاا واف اا تضذذمنت هذذذذه اآليذذذات شذذذرح

دخالهم الجنذة، وبذين حذال  مقارنة بين حال أهل اإليمان والتقوى وما وعدوا به من ما رة ذنوبهم وا 
ن العذذذاب الشذذديد، يتحذذدث ا  تعذذالى عذذن أهذذل النذذار وهذذم خالذذدون فيهذذا ومذذا وعذذدوا فيهذذا مذذن ألذذوا

الجنة التي وعد المتقون أي التي وعذد ا  تعذالى بهذا عبذاده المتقذين لذه، وهذم أوليذاؤه الذذين عبذدوه 
ووحدوه فأطاعوه في ا مر والنهي فذاقوا بذذلك الشذرك والمعاأذي، فيهذا أنهذار مذن مذاء غيذر لسذن 

نهار من لبن لم يتاير طعمذه أي بحموضذة ولذم أي غير متاير الطعم وال الري  بطول المكث، وأ
يأذذر قارأذذا، ولذذذلك لذذم يتايذذر ريحذذه أيضذذا، وأنهذذار مذذن خمذذرة لذذذة للشذذاربين أي وفيهذذا أنهذذار مذذن 
خمذذر هذذي لذذذة لمذذن يشذذربها، وسذذبب لذذذاذتها أنهذذا غيذذر كذذدرة وال مسذذكرة وال ريذذ  غيذذر طيبذذة لهذذا، 

الشذذمع وفضذذالت النحذذل،  وأنهذذار مذذن عسذذل مأذذ ى أي وفيهذذا أنهذذار مذذن عسذذل مأذذ ى أي مذذن
ار مذن فواكذه وغيرهذا، ومذع ذلذك ما ذرة وقوله ولهم فيها مذن كذل الثمذرات أي مذن سذائر أنذواع الثمذ

من ربهم لسائر ذنوبهم، فهل يستوي من هذه حالهم بحال من هو خالذد فذي النذار ال يخذرج منهذا، 
وسذذذقوا مذذذاء حميمذذذا حذذذارا شذذذديد الحذذذرارة فلمذذذا شذذذربوه قطذذذع أمعذذذاءهم، أي مأذذذارينهم فخرجذذذت مذذذن 

 .1) ألن النارأدبارهم والعياذ با  من النار وحال أهل النار اللهم أجرنا م
 خامسا: وجوه البالغة

 لك اك يق ىق يف ىف :إطناب بتكرار ل ظ أأْنهاْر، تشويقا لنعيم الجنة قال تعذالى -0
 .2) أل﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

﴾ كذذالم مسذذتأنب مقذذدر فيذذه اسذذت هام انكذذاري،  مب خب حب جب هئ  :قولذذه تعذذالى -7
 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ﴿تعذذذذذذذذذذالى: دل عليذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذذب  مذذذذذذذذذذن قولذذذذذذذذذذه

د: ﴾مت مَّ  .3)أل [00]م حأ

 سادسا: تحليل المقاصد واألهداف
قذذارن اللَّذذه تعذذالى بذذين نذذوعين مذذن جذذزاء المذذؤمنين المتقذذين، والكذذافرين الظذذالمين، وهذذي   -0

 .4) ألمقارنة تستوجب التأمل، وتبّين مدى ال ر  الشاسع بين المرغب فيه والمرهب منه
                                                           

 (.9/21جنظر: الجزائري، أيسر الت اسيرألا1) أل
 (.75/010جالت سير المنيرألنظر: الزحيلي، ا2) أل
 (.75/20جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل3) أل
 (.75/019جألالت سير المنيرالزحيلي،  انظر:4) أل
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مِة ك رهم، وما سذولته لهذم أيضذاا ئهم من أللمجهول ليشمل المزينين ل( ز ي نأ ألب ِنىأ ال عل  -7
 .1) ألعقولهم اآلفنة من أفعالهم السيئة اغتراراا باإللِب أو اتباعاا للذات العاجلة

أي نعتها وأذ ة ﴾ ىث نث مث  زث رث :يقول ابن كثير في ت سير قوله تعالى -3
 .2) ألهذه الجنة وما احتوت عليه من أنهار وثمار ونعيم

لجنة هكذا جعلها ا  عز وجذل، والتقذوى هذي بعذد اإليمذان التقوى هي السبب المورث ل -0
 .3) ألفعل المأمورات وترك المنهيات من سائر أنواع الشرك والمعاص

 (لذذم تكذذن جنذذة وال نذذار لذذم يعبذذد ا  أحذذد، ولذذم يخشذذه أحذذد ولذذوأل(4أل وتقذذول رابعذذة العدويذذة -9
ه خوفذذا مذذن نذذاره، وال حبذذاا مذذا عبدتذذألوقذذد سذذألها: مذذا حقيقذذة إيمانذذك تقذذول: 5) ألوتجيذذب سذذ يان الثذذوري

 .6) أل(لجنته، فأكون كا جير السوء، عبدته شوقا إليه

الذذذذي  علذذى المذذذؤمن إذا سذذأل ا  الجنذذذة أن يسذذذأله ال ذذردوس ا علذذذى لحذذديث النبذذذي  -5
إن فذي الجنذة مائذة درجذة، أعذدها ا  للمجاهذدين فذي سذبيل ا ، رواه أبو هريرة فذي حذديث طويذلأل

فاسذألوه ال ذردوس، فإنذه أوسذط الجنذة  ،ين السذماء وا را، فذإذا سذألتم ا ما بذين الذدرجتين كمذا بذ
 .7) أل(وأعلى الجنة، أراه فو  عرش الرحمن، ومنه ت جر  أنهار الجنة

ألفذي الجنذة بحذر  أنذه قذال: في وأب الجنة عن النبي بسنده  الترمذيأخرج اإلمام  -2
 .8) ألا نهار منها بعد(اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشق  

                                                           

 (.75/23جألالتحرير والتنويرنظر: ابن عاشور، ا1) أل
 (.2/307جانظر: ابن كثير، ت سير القرلن العظيمأل2) أل
 (.9/22جأل، أيسر الت اسيرالجزائري3) أل

عذذة بنذذذت إسذذذماعيل العدويذذذة، أم الخيذذذر، مذذذوالة لل عتيذذذك البأذذذرية،  أذذذالحة مشذذذهورة، مذذذن أهذذذل البأذذذرة، راب( 4أل 
ومولذذدها بهذذا، لهذذا أخبذذار فذذي العبذذادة والنسذذك، ولهذذا ِشذذعر مذذن كالمهذذا: ألاكتمذذوا حسذذناتكم كمذذا تكتمذذون سذذيئاتكم( 

 (.3/01ج: انظر: ا عالم الزركليأل019وقيل سنة  039توفيت بالقدس، وفاتها سنة 
س يان بن سعيد بن مسرو  الثوري، من بني ثور بن عبد مناة ، من مضر، أبو عبد ا  أمير المؤمنين فذي 5) أل

الحذديث، كذان سذيد أهذل زمانذه فذذي علذوم الذدين والتقذوى، ولذد ونشذأ فذذي الكوفذة، لذه مذن الكتذب ألالجذامع الكبيذذر( و 
 (.3/010ج: الزركلي، ا عالمألألالجامع الأاير( كالهما في الحديث، وكتاب فيألال رائا( انظر

 (.5/3727جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل6) أل
 .[7221حديث: رقم ال0/05، الجهاد والسير/ درجات المجاهدين، أحي  البخاري :البخاري]7) أل
 ، حديث أحي .[7920حديث: رقم ال0/710 الترمذي: سنن الترمذي، أ ة الجنة/ أ ة أنهار الجنة]8) أل
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 المطلب الثاني: الستغفار من أعظم العبادات القولية

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث﴿ :قال تعالى
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضحض جض

 من خن حن جنمم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك
 متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
 ] محمد[.﴾هس مس هث مث هت

 أول: أسباب النزول

 قذال كذان المؤمنذون والمنذافقون يجتمعذون إلذى النبذي 1) ألن المنذر عن ابذن جذريتأخرج اب
ما يقول ويعونه، أي ي همون ويسمعه المنافقون فال يعونه فإذا خرجوا سألوا  فيسمع المؤمنون منه

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث : المذذؤمنين مذذذاذا قذذال لن ذذذا فنذذزل قولذذذه تعذذذالى
 .2) أل﴾خضحض جض مص خص حص مس خس

 معاني المفراداتثانيا: 

أخذذذذ الشذذذيء مذذذن أولذذذه، يقذذذال اسذذذتأن ت كذذذذا، أأي رجعذذذت إلذذذى أولذذذه، وائتن ذذذت   ﴾خضحض -1
 .3) أليبتدأ فيه، ومن هذا الباب قولهم: فعل كذا لن اا، كأنه ابتداؤه ائتنافاا، ومؤتنب ا مر ما

، وسأذذْوعاء   ﴾حل -7 ، والجمذذع السذذاع والسذذاعات  ، أي شذذديدْة السذذاعة : الوقذذت  الحاضذذر 
 .4) ألقيامة  والساعأة  ال

تأة ( الم اجأة ﴾هل -5 ألبأاأتأه ( أي فاجأه  ولقيأه  ألبأْاتأةا( أي فجأة و ألاْلم بأاغأ
 .5) أل

                                                           

 فذي الحجذاز أهذل إمذا كذان، المكذيّ  الحذرم فقيذه: خالذد وأبذو الوليذد أبذو جذريت، بذن العزيذز عبذد بذن كالملذ عبذد1) أل
 ، والوفذذاة المولذذد مكذذي قذريش مذذوالي مذذن ا أذذل، رومذيّ  ،بمكذذة العلذذم فذذي التأذانيب أذذنب مذذن أول وهذذو ،عأذره

 (.0/051. انظر: الزركلي، ا عالمألجيدلس لكنه ثبتا، كان: الذهبي قال
 (.025صالسيوطي، لباب النقول من أسباب النزولألانظر: 2) أل
 (.0/005انظر: ابن فارس، مقاييس اللاةألج3) أل
 (.3/0733جالجوهري، الأحاح تاج اللاة وأحاح العربيةأل4) أل
 (.0/32جالرازي، مختار الأحاحأل5) أل
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ذذة  الَّتذذي ي ﴾ممأ -1  علهذذا النَّذذاس بيذذنأهم، وأأْشذذراط  السَّذذاعةجوالشَّذذرأط ، بالتَّحريذذِك العالمأ
هم ومنه أشراط الساعة عالمات ها، والشَّرأط  أول الشيء، قالأ بعض 
 .1) أل

 ثا: المناسبةثال

بعد بيان حال المؤمنين والكافرين في الدنيا واآلخرة، ذكر اللَّه تعالى حال المنافقين، وأنهذم 
نمذذذذا يسذذذذتمعون وال  مذذذذن الك ذذذذار، وأنهذذذذم جهلذذذذة ال ي همذذذذون كذذذذالم الّنبذذذذي  عنذذذذد االسذذذذتماع إليذذذذه، وا 

 هم، ويعمذل بمذا ينت عون، لتهاونهم واستهزائهم، على عكس حال المؤمن المهتدي، فإنه يستمع وي
يعلم، ثم هدد تعالى أولئك المنافقين وأمرهم بأن يّتعظوا ويعتبروا ويتذكروا قبل مجيء الساعة، ثم 

بالثبذذذات علذذذى مذذذا هذذذو عليذذذه مذذذن أذذذحة االعتقذذذاد واالسذذذتا ار لن سذذذه  أمذذذر اللَّذذذه تعذذذالى رسذذذوله 
 .2) ألوللمؤمنين والمؤمنات

 رابعاا: المعنى اإلجمالي

بذآذانهم، حتذى إذا خرجذوا مذن  من الناس من يستمعون إليك يا محمد يبين ا  تعالى أن 
عندك، قالوا للذين أوتوا العلم وال هم الأحي : مذاذا قذال لن ذا؟ مذاذا قذال فذي تلذك السذاعة القريبذة؟ 
لم يقل شيئا يعتد به، أولئك هم الذين طبذع ا  علذى قلذوبهم حتذى ال ي قهذوا شذيئا ممذا قلذت، وخذتم 

 دخلها نورك الوضاح، ويقابل هؤالء الذين اهتدوا إلى طري  الح ، وزادهذم ا  عليها حتى ال ي
هذذدى بذذالتوفي  واإللهذذام والعمذذل الأذذال ، ولتذذاهم تقذذواهم بذذأن خلذذ  فذذيهم قذذدرة علذذى التقذذوى وفعذذل 
الطاعة جازاهم علذى ذلذك، فهذؤالء الذذين طبذع ا  علذى قلذوبهم فلذم يسذمعوا الخيذر ولذم يهتذدوا بذه، 

ذا كذذان ا مذذر كذذذلك  هذذل ينظذذرون إال أن تذذأتيهم السذذاعة فجذذأة، فقذذد جذذاء أشذذراطها وعالماتهذذا، وا 
فكيب لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، ومذن أيذن لهذم التذذكر واالتعذاظ والتوبذة إذا جذاءتهم السذاعة 
باتة؟! إذا علمت ذلك فاثبت على مذا أنذت عليذه، ودم علذى العلذم بوحدانيذة ا  واإليمذان بالبعذث، 

م أنه ال إله إال ا ، فإن ذلك هو النافع المنجى يذوم ال ين ذع مذال وال بنذون، واسذتا ر لذذنبك، واعل
واستا ر للمؤمنين والمؤمنذات، وا  يعلذم تقلذبكم فذي الذدنيا وتأذرفكم فيهذا، ويعلذم مكذان اسذتقراركم 

 .3) ألفي اآلخرة، وسيثيبكم على ذلك كله فإنه ال تخ ى عليه خافية

  

                                                           

 (.02/019جتاج العروس من جواهر القاموسألالزبيدي، انظر: 1) أل
 (.75/015جرألالزحيلي، الت سير المني2) أل
 . 015المرجع الساب ، ص 3) أل
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 غةخامساا: البال

يقذاع قذوي  ﴾جه  ﴾حك  ﴾جف  -0 سجع رأين غير متكلب، لذه جذرس وا 
 .على السامع

االسذذذذذذذذذت هام انكذذذذذذذذذار [ 091]اْ أْنعأذذذذذذذذذام: ﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  -7
 .1) ألمشوب بتهكم، وهو إنكار وتهكم على غائبين

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

وهنا قابذل بذين المذؤمنين  من منهت القرلن الموازنة والمقارنة بين ا ضداد ليتبّين ال ر  -0
 .2) أل المهتدين والمنافقين

ال ي يذذد المذذؤمن إال الثبذذات علذذى توحيذذد اللَّذذه، واالعتقذذاد بذذأن ال إلذذه إال اللَّذذه لهذذا ال وقيذذة  -7
  .3) أل والتقدم على كل شيء

 .4) ألالتحذير من اتباع الهوى فإنه يعمي ويأم والعياذ با  -3

المذذذذك ومذذذذا تقذذذذرأ علذذذذيهم مذذذذن يحضذذذذرون مجلسذذذذك ويسذذذذمعون ك ﴾جح مج ومعنذذذذى -0
 .5) ألالقرلن، وهذه أ ة من يتظاهر باإلسالم فال ي عِرضونأ عن سماع القرلن اعراا

باالسذذتا ار فقيذذل لتسذذتن بذذه أمتذذه وتقتذذدى بذذه، فذذإذا كذذان هذذو مذذأمورا  أمذذا أمذذر النبذذي -9
 .6) ألباالستا ار وهو المعأوم فكيب بنا نحن

أنهم كانوا يتظاهرون تظذاهرا بذأنهم يلقذون  واالستماع معناه السماع باهتمام، يدل على -5
 .7) أل وقلوبهم الهية غافلة سمعهم وبالهم للرسول 

                                                           

 (.3/052حجازي، الت سير الواض ألجانظر: 1) أل
 (.75/007جالزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 .007، صالمرجع الساب 3) أل
 (.9/17جالجزائري، أيسر الت اسيرأل4) أل
 (.75/21جألسب  ذكرهانظر: ابن عاشور، 5) أل
  .(3/051جانظر: حجازي، الت سير الواض أل6) أل
 (.5/3720جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل7) أل



 

91 
 

بمعنذذذذذى العلذذذذذم  إشذذذذذارة إلذذذذذى أأذذذذذول الحكمذذذذذة النظريذذذذذة﴾ هي مي خي حي جي ٰه  -2
، أمذذره بالحكمذذة العمليذذة بعذذد الحكمذذة بمعنذذى العمذذل والثذذاني إلذذى أأذذول الحكمذذة العمليذذةالنظذذري، 
 .1) ألسالم، فال بد من العلم وال هم قبل الذهاب للتطبي  والعملوهذا من واقعية اإل النظرية

 المطلب الثالث: قطع األرحام نوع من أنواع الفساد في األرض

 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل :قذذذال تعذذذالى
 ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 ]محمد[.﴾يق ىق يف ىف

 معاني المفرداتأول: 

وسذذورة محكمذذة غيذذر منسذذوخة، واآليذذات المحكمذذات أي التذذي أحكمذذت فذذال  ﴾جن  -0
 .2) أليحتاج سامعها إلى تأويلها لبيانها، كأقاأيص ا نبياء

:  ﴾مي خي  -7 لأْيذذِه، واالْسم ألالاأْشذذيأة (، بذذال أْت  ويقذذال  ( عأ ذذياناا(، محرَّكذذةا ألأ ْغِمذذيأ ألوغأشأ
( تع طل القوى المحركة وا وردة الحساسة، لضعب القلب بسبب وجع شديد أو بذرد أو إنَّ ألالاشيأ

 .3) ألجوع م رط، وفرقوا بينه وبين اإلغماء
 ثانيا: القراءات

 .4) ألحق  الجميع همزه وأال ووق ا إال حمزة فله فيه التسهيل فقط وق ا ﴾ىن  -0

 .5) أل كسر السين نافع، وفتحها غيره ﴾ىب  -7

 .6) ألالتاء وكسر الالم وقرأ الباقون ب تحهن ﴾ فروى رويس بضمرت يب  -3
                                                           

 (.5/039جانظر: النيسابوري، غرائب القرلن ورغائب ال رقانأل1) أل
 (.0/0129جال يروز لبادي، القاموس المحيطأل2) أل
 (.32/050جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسأل3) أل
 (.0/722جالقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل4) أل
 . 722المرجع الساب ، ص 5) أل
 (.7/000جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل6) أل
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سذذكان القذذاب وفذذت  الطذذاء مخ  ذذة، وقذذرأ البذذاقون يت  -0 ﴾ فقذذرأ يعقذذوب ب ذذت  التذذاء وا 
 .1) ألبضم التاء وفت  القاب وكسر الطاء مشددة

 ثالثاا: المناسبة

من بعد بيان حال الكافر والمناف  والمهتدي، عند استماع ليات العقيدة أو اآليات العلمية  
التوحيذذد والحشذذر والبعذذث وغيرهذذا مذذن أأذذول االعتقذذاد فذذي اإلسذذالم، بذذّين تعذذالى حذذالهم عنذذد نذذزول 
اآليات العملية، كآيات الجهاد والأالة والزكذاة ونحوهذا، فأوضذ  أن المذؤمن كذان ينتظذر نزولهذا، 

ذا تأخر عنه التكليب كان يقول هال أمرنا بشيء من العبادة، ليتقرب إلى ربه ويحظذى برضذ اه، وا 
وأن المناف  كان إذا نزل شيء من التكاليب البدنية أو المالية شّ  عليه، ليعلم تباين ال ريقين في 

 .2) ألالعلم والعمل

 رابعاا: المعنى اإلجمالي

ن لبذل الن س ين على الجهاد، التواقين الحريأين الأادقييقول ا  تعالى عن حال المؤمن
 أنزلذذت سذذورة يذذؤمر فيهذذا بالجهذذاد هذذؤالء هذذم المؤمنذذون والن ذذيس فذذي سذذبيل إعذذالء كلمذذة ا ، هذذال

يتمنون أن تنزل سورة وفيها ا مر بالجهاد، أما المنافقون فإذا أنزلت سورة محكمة، ال شذبهة فيهذا 
ن ينظرون إليذك نظذرا كنظذر المحتضذر يوال خ اء، وذكر فيها القتال على أنه فرا، رأيت المنافق

بأارهم إليك جبنا وهلعا، ثم يقول ا  تعالى طاعذة وقذول الذي ال يطرب بأره، تراهم تشخص أ
معذذروب خيذذر لهذذم وأولذذى بهذذم  فذذإذا عذذزم ا مذذر وجذذد الجذذد، فلذذو أذذدقوا ا  فذذي نيذذتهم وأخلأذذوا 
العمل لكان  خيرا لهم وأفضل من ن اقهم وكذبهم، فإن وبال ذلك عليهم وحدهم، فهل يتوقذع مذنكم 

ن أن ت سذذذدوا فذذذي ا را بعذذذد إأذذذالحها، وتقطعذذذذوا إن تذذذوليتم عذذذن الحذذذ ، وأعرضذذذتم عذذذن القذذذذرل
، وال حذذول وال قذذوة إال بذذا  أولئذذك الذذذين لعذذذنهم ا  وهذذذا مذذا وأذذل إليذذه المسذذلمون اليذذذوما رحذذام 

 .3) ألوأبعدهم عن رحمته، فأأمهم عن الح  فلم يسمعوه وأعمى أبأارهم عن النور فلم يروه

 البالغةخامساا: 

سذذذب العذذذزم إلذذى ا مذذذر، وهذذو  هلذذذه، مثذذذل مجذذاز عقلذذذي،  نذذه ن  ﴾زئ رئ ّٰ  -0
 .(نهاره أائمأل

                                                           

 (.7/000جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل1) أل
 (.75/009جالزحيلي، الت سير المنيرألانظر: 2) أل
 (.3/020جانظر: حجازي، الت سير الواض أل3) أل
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الت ذذات مذذن الايبذذة إلذذى الخطذذاب، ليكذذون أبلذذغ فذذي التذذوبيخ  ﴾رت يب ىب نب  -7
 ي التقريذع، وفيذه مذا يسذمى فذي البالغذة فذي غيذر القذرلن بتجاهذل العذارب أي سذلوك طريقذةولكد فذ

 .1) ألاالستخبار
 تحليل المقاصد واألهدافسادساا: 

ون حريأذذون علذذى الجهذذاد، تواقذذون لبذذذل الذذن س والن ذذيس فذذي سذذبيل المؤمنذذون الأذذادق -0
 .2) ألإعالء كلمة ا ، يتمنون أن تنزل سورة وفيها ا مر بالجهاد

أي الويذذذل والهذذذالك لهذذذم،  ﴾ٰى ٰر عذذذدهم وحذذذذرهم بقولذذذه: وتو هذذذدد اللَّذذذه المنذذذافقين  -7
 .3) أل الدعاء عليهم بأن يليهم المكروهوالمراد 
ا مذذن اآليذذات وكلذذه كذذالم ا  يتلذذى ويتقذذرب بذذه إلذذى ا  تعذذالى فذذي القذذرلن محكذذم ومنسذذو  -3

 .4) أل ويعمل بالمحكم دون المنسوا وهو قليل جداا 

قذرار ُّ َّ ٍّ  :يست اد من قولذه تعذالى -0 ﴾ أن اإليمذان تأذدي  بالجنذان وا 
 بالسان وعمل بالجوارح وا ركان.

قط عذذذنهم سذذذتار المنذذذافقين عنذذذد القتذذذال، ي قذذذدون تماسذذذكهم، ويسذذذ أذذذورةاآليذذذات  رسذذذمت -9
 .5) أل مواجهةالالرياء الذي يتسترون به، وينكشب جزعهم وضعب ن وسهم من 

 هريذرة  قطع الذرحم مذن أنذواع ال سذاد فذي ا را روى اإلمذام البخذاري بسذنده عذن أبذي  -5
  ،عذذن النبذذي   :فأخذذذت بحقذذو الذذرحمن،  ،خلذذ  ا  الخلذذ ، فلمذذا فذذرغ منذذه قامذذت الذذرحمألقذذال

هذذذا مقذذام العائذذذ بذذك مذذن القطيعذذة، قذذال: أال ترضذذين أن أأذذل مذذن وأذذلك، فقذذال لذذه: مذذه، قالذذت: 
 أل (وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك

(6. 

أي: جعلهم ال يسمعون ما ين عهم وال يبأرونه، فلهذم  ﴾ىق يف ىف  -2
 .7) أللذان، ولكن ال تسمع سماع إذعان وقبول، ولهم أعين، ولكن ال يبأرون بها العبر واآليات

                                                           

 (.75/000جالزحيلي، الت سير المنيرأل1) أل
 (.3/021جنظر: حجازي، الت سير الواض ألا2) أل
 (.75/002الت سير المنيرألجالزحيلي، 3) أل
 (.9/10جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل4) أل
 (.5/3725جنظر: سيد قطب، في ظالل القرلنألا5) أل
 .[0131حديث: رقم ال5/030، الت سير/ وتقطعوا أرحامكم، أحي  البخاري :لبخاريا] 6)أل
 (.211ألصتيسير الكريم الرحمنالسعدي،  انظر:7) أل
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 مبحث الرابعال
 (52_71مقاصد وأهداف سورة محمد من اآلية) 

 المطلب األول: حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم والتذكير بحكمة الجهاد

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك قال تعالى 
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من
 جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح
 ] محمد[    ﴾جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

 أولا: أسباب النزول
 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام : قذذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذذالى

﴾ في سبب نزول هذه اآلية قال قتادة هم ك ذار أهذل الكتذاب، ك ذروا جئ يي ىي ني مي
ك والسذدي هذم اوالضذح وقذال ابذن عبذاس بعدما عرفذوا نعتذه عنذدهم، قالذه ابذن جذريت، بالنبي 

 .1) ألبعدما علموه في القرلنالمنافقون، قعدوا عن القتال 
 

 معاني المفرداتثانياا: 

: نقيا الق ب ل من كل شيء، ويقال للقوم في الحرب: ولَّوهم الذدُّب ر  ﴾ْ من  -1 الدُّب ر 
 . 2) ألوا دبار: أي انهزموا وأدبار السجود: أواخر الألوات

ين سذذولت لذذه ن سذذه كذذذا زينتذذه لذذه، وسذذول لذذه الشذذيطان أغذذواه، والتسذذويل تحسذذ ﴾أ ني  -7
 .3) ألالشيء وتزينه وتحبيبه ِإلى اإلنسان لي عله أو يقوله

طالة العمر، أي أوهمهم طول العمذر وا مذن مذن  ﴾يي -5 اإِلْمالء: اإلمهال والتْأخير وا 
 .4) ألوتمليت  عمري استمتعت به المكروه، ويقال أملى القيد للبعير ِإذا أطاله،

                                                           

 (.05/702جالقرطبي، الجامع  حكام القرلنأل1) أل
 (.0/7105جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل2) أل
 (.00/391جابن منظور، لسان العربأل3) أل
 . 391المرجع الساب ، ص4) أل
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ط أسذذذخط فالنذذذاا  أسذذذخطأ ي سذذذِخط، إسذذذخاطاا، فهذذذو م سذذذِخط، والم عذذذول ﴾خض -1 م سذذذخأ
ط والديه بتأّرفاته  .1) ألأغضبه وأغاظه، أسخأ

 ثالثاا: القراءات

قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الالم وفذت  اليذاء، وقذرأ يعقذوب بضذم الهمذزة  ﴾يي  -1
سكان الياء، والباقون ب ت  الهمزة والالم وألب بعدها  .2) أل وكسر الالم وا 

 .3) ألكسر الهمزة، وقرأ الباقون ب تحها قرأ حمزة والكسائي وخلب وح ص ب ﴾مج -7
 .4) ألضم الراء شعبة، وكسرها غيره ﴾مظ  -5

 رابعاا: المناسبة
بعذذد بيذذان حذذال إعذذراا المنذذافقين عذذن الخيذذر واسذذتماع القذذرلن، أمذذرهم تعذذالى بتذذدبر القذذرلن 
وا ونهاهم عن اإلعراا عنه كيال يقعوا فيما وقعوا فيذه مذن الموبقذات، ثذم أخبذر أنهذم رجعذوا وارتذد

 .5) أل إلى الك ر بعد ما تبين لهم حقيقة اإلسالم بالدالئل الواضحة
 خامساا: المعنى اإلجمالي

يقذذول ا  تعذذالى مذذا لهذذؤالء المشذذركين أغ لذذوا فلذذم يتذذدبروا ويت كذذروا القذذرلن فيعرفذذوا الحذذ  مذذن 
 ذر بقلذوبهم ثم تبين اآليات أن الذين رجعوا إلى الك ء، الباطل أم أن قلوبهم مق لة فال تهتدي لشي

وأذذحة دينذذه اإِلسذذالم هذذؤالأء  وهذذم المنذذافقون مذذن بعذذد مذذا تبذذين أذذد  الرسذذول  ،دون ألسذذنتهم
الشيطان زين لهم ذلك االرتداد وأعطاهم ا مذاني بطذول العمذر والعذيش الطيذب الواسذع  ،المرتدون

أنذزل ا  وقوله تعالى ذلك أي اإِلضالل الذي حأذل لهذم بسذبب أنهذم قذالوا للذذين كرهذوا مذا  ،فيها
بطال الشرك والشر وال سذاد وهذم المشذركون قذالوا لهذم سذرا وخ يذة سذنطيعكم  ،من القرلن والشرائع وا 

في بعا ا مر ، وذلك كعدم قتالكم وتثبيط الناس عن القتال إلى غير ذلك مما أسروه إِلخوانهم 
ون كلمذذات الك ذذر للمشذذركين كذذانأثذذم يخبذذر تعذذالى  ،المشذذركين تعذذالى مطلعذذا  نهذذم لمذذا كذذانوا يسذذر 

عليهم فهو يعلم إسرارهم وها هو ذا قد أطلع عليهم رسذوله والمذؤمنين، ثذم بينذت اآليذات حذالهم إذا 
وذلذذذك أن سذذذبب  ،تذذذوفتهم مالئكذذذة العذذذذاب وهذذذم يضذذذربون بمقذذذامع مذذذن حديذذذد وجذذذوههم و ظهذذذورهم

                                                           

 (.7/0109جعمر ولخرون، معجم اللاة العربية المعاأرةأل1) أل
 (.370صالمتواترةأل لبدور الزاهرة في القراءات العشرضي، االقا2) أل
 (.7/320جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل3) أل
 (.370صالقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل4) أل
 (.75/077جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل5) أل
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أحبط ا  العذذذاب أنهذذم اتبعذذوا مذذا اسذذخط ا  مذذن الك ذذر وكرهذذو شذذرائع ا  مذذن الجهذذاد فذذي سذذبيله فذذ
أي أبطلهذا فلذم يثذبهم عليهذذا  نهذم مشذركون كذافرون وعمذذل المشذرك والكذافر باطذل وهذذو  ،لهماأعمذ

 .1) ألخاسر
 سادساا: وجوه البالغة

﴾ إذ شذبهت اآليذات القلذوب أي ىل مل يك ىك :استعارة مكنية فذي قولذه تعذالى -0
 . 2) ألالعقول، في عدم إدركها الح  با بواب أو الأنادي  المالقة

 .3) أل﴾حط  ﴾جض  ﴾مظ﴾ خض :  بين قوله تعالىطبا -7

 سابعاا: تحليل المقاصد واألهداف

يجذذذب علذذذى المسذذذلمين وغيذذذذر المسذذذلمين تذذذدبر القذذذرلن وت همذذذذه للتعذذذرب علذذذى أحكامذذذذه  -0
 .4) ألومراميه وغاياته، وليعلم ما أعد اللَّه للذين تولوا عن اإلسالم

سببهما تزيين الشيطان للعبذد االرتداد عن اإِلسالم كالرجوع عن الطاعة إلى المعأية  -7
مالؤه له بالتمنّي والوعد الكاذب  .5) ألذلك وا 

تذذذوبيخهم علذذذى ظلمذذذة القلذذذوب وقسذذذوتها حتذذذى ال تقبذذذل الت كذذذر والتذذذدبر قذذذال الذذذرازي: ِإن  -3
ل  للمعرفة فِإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود  .6) ألالقلب خ 

ي غير رضاه وال محبته، فبطلت، ولم فأبطل ا  ثواب أعمالهم وأذهبه،  نها عملت ف -0
 .7)ألتن ع عاملها

الكذالم علذذى المنذذافقين فالذذين ارتذذدوا علذذى أدبذارهم منذذافقون، فيجذذوز أن يكذون مذذراداا بذذه  -9
قذوم مذن أهذل الن ذا ، كذانوا قذد لمنذوا حقذاا ثذم رجعذوا إلذى الك ذر  نهذم كذانوا ضذع اء اإليمذان قليلذي 

 .8) ألاالطمئنان
 

                                                           

 (.0/23جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل1) أل
 (.75/000جبن عاشور، التحرير والتنوير ألا2) أل
 .002، صالمرجع الساب 3) أل
 (.75/072جالزحيلي، الت سير المنيرأل4) أل
 (.0/20جالجزائري، أيسر الت اسيرأل5) أل
 (.3/022جالأابوني، أ وة الت اسيرأل6) أل
 (.77/013جألفي تأويل لي القرلن الطبري، جامع البيان7) أل
 (.75/000جأليرالتحرير والتنو ابن عاشور، 8) أل
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 ء سنة إلهية ليميز الخبيث من الطيبالمطلب الثاني: البال

 خل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ :قذذذذذال تعذذذذذالى
 ىن من خن حن جنيم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ] محمد[    ﴾ىب نب مب

 معاني المفرداتأولا: 

ألريقذال الجذوه أي عداوتهم أي يظهروا عداوتهم  هل اإلسذالم ﴾لك  -0
 

الضذان  1)
 والضاينة: الحقد، وتضاغن القوم أبطنوا على ا حقاد

 .2) أل
ذذت ه ْم، وا أذذل فيهذذا الذذواو فقلبذذت لكسذذرة السذذين، وت مذذد وت قأذذر،  ﴾جم  -7 مأ أأي عأالأ

 .3) ألقال: والس يما يأاؤ هأا ِفي ا أأل وأاْو، وهي العالمة يعرب بها الخير والشر
 .4) ألي الجسم، ونبلونكم بمعنى نختبرنكمالبأالء، الاأمُّ كأنَّه ي ْبل ﴾ين -3

 ثانياا: القراءات
نعلذذم، ونبلذذوا، قذذرأ شذذعبة باليذذاء التحتيذذة فذذي ا فعذذال الثالثذذة، والبذذاقون بذذالنون  ﴾ين 

 .5) ألحهافيهن، وقرأ رويس بإسكان واو ونبلو، وغيره ب ت

 

 

                                                           

مذن  ا ئمذة، مذن لاذوّي، سذبيله، في ومات( الطيرانأل حاول من أول: نأر أبو الجوهري، حماد بن إسماعيل1) أل
 ونذادى داره، سذط  وأذعد بحبذل، وربطهمذا خشذب مذن جنذاحين وأذنع. نيسذابور فذي أقام( الأحاحأل كتبه أشهر
 الجنذاحين فتذأبط إليذه، ينظذرون نيسذابور أهذل فذازدحم السذاعة، وسذأطير إليذه أسذب  لذم مذا أذنعت لقذد: النذاس في

 . (0/303. انظر: الزركلي، ا عالمألجقتيال ا را إلى فسقط اختراعه، فخانه بهما، ونها
 (.5/7009جحاح العربيةأللجوهري، الأحاح تاج اللاة وأا2) أل

 (.07/307جبن منظور، لسان العربألا3) أل
 (.32/712جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسأل4) أل
 (.370صالقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةأل5) أل
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 ثالثاا: المناسبة
على ما يضذمره المنذافقون  ع  رسوله انتقال من التهديد والوعيد إلى االنذار، بأن ا  م طل

من الك ر والمكر والكيد، ليعلموا أن أسرارهم غيذر خافيذة، فيوقنذوا أنهذم يك ذدون عقذولهم فذي ترتيذب 
 .1) ألالمكائد بال طائل، وذلك خيبة آلمالهم

 

 رابعاا: المعنى اإلجمالي
مذذرا  والمذذرا هذذو ،تتحذذدث اآليذذات أنذذه أحسذذب الذذذين فذذي قلذذوبهم مذذرا وهذذم المنذذافقون

أن لذذذذن يخذذذذرج ا  أحقذذذذادهم فيظهرهذذذذا لرسذذذذوله  ،الن ذذذذا  النذذذذاجم عذذذذن الشذذذذك فذذذذي اإلسذذذذالم وشذذذذرائعه
 ىويقسذم ا  تعذذال ،فحسذبانهم هذذذا باطذل ولذو شذذاء ا  لعذرب عالمذات الن ذذا   لرسذوله ،والمذؤمنين
أي فذذي معذذاني كالمهذذم إذا تكلمذذوا عنذذدك وبذذين  ،وجاللذذي لتعذذرفنهم فذذي لحذذن القذذول يلنبيذذه وعزتذذ

ثذم يبذين ا   ،يخلو من التعريا بالمؤمنين بانتقاأذهم والقذدح فذي أعمذالهم فإن كالمهم ال ،ديكي
بذذتالء  بالجهذذاد واإلن ذذذا  حتذذى نظهذذر ذلذذذك لكذذم فتعرفذذوا المجاهذذذد مذذن القاعذذذد السذذنة إلهيذذة وهذذذي ا

تتحذدثون أي ما تخبذرون بذه عذن أن سذكم و  ﴾َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ  ، والأابر من الضاجر منكم وبينكم
َوَصـدووا َعـْن  الذذين كذذبوا بذا  ورسذوله  به فنظهر الأد  من خالفه فيه، ثذم تبذين اآليذات جذزاء

الرسذذول وعذذادوه وحذذاربوه بعذذدما مذذا ظهذذر لهذذم  اأي اإلسذذالم فأذذرفوا النذذاس و خذذال و  ﴾َســِبيِل اهللِ 
ون بهذا مذا يؤملذون فذي الذدنيا أي يبطلها عليهم فذال ينذال ﴾َوَسُيْحِبُط َأْعَماَلُهمْ   ،الرسول هالح  وأن

إذ ينأر ا  رسوله ويعلي كلمته، وفي اآلخرة  ن ا عمال المشرك  ،بذهاب كيدهم وخيبة أملهم
 .2) ألوالكافر باطلة حابطة ال ثواب عليها سوى ثواب الجزاء المهين

 

 خامساا: وجوه البالغة
مقذره العقذل المعبذر استعير المرا إلى الك ر بجامع اإلضرار بأاحبه، ولكون الك ر  -0

عنذذه بالقلذذب، كذذان ذكذذر القلذذوب مذذع المذذرا ترشذذيحاا لالسذذتعارة،  ن القلذذب ممذذا يناسذذب المذذرا 
 .3) ألالخ ي إذ هو عضو باطن فناسب المرا الخ ي

﴾ حيذذذث أطلذذذ  اسذذذم االبذذذتالء علذذذى ين  :مجذذذاز مرسذذذل فذذذي قولذذذه تعذذذالى -7
 .4) ألالتكليب

                                                           

 (.75/071جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل1) أل
 (.212السعدي، تيسير الكريم الرحمنألص2) أل
 (.75/071جألرابن عاشور التحرير والتنوي3) أل
 .073، صب لمرجع الساا4) أل
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 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف
 في اإِلسالم ليكون اإِليمان على هي أنه ال بد من االبتالء لمن دخلتقرير قاعدة  -0

ألحقيقته ال إيمانا أوريا أدنى فتنة تأيب أاحبه يرتد بها عن اإِلسالم 
 

 َأَحِسـبَ ﴿:قال تعذالى، 1)
 [7العنكبوت:]﴾ُيْفَتُنونَ  َل  َوُهمْ  آَمنَّا َيُقوُلوا َأنْ  ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس 

، الكذذذذذاذبحذذذذذان تتبذذذذذين جذذذذذواهر الرجذذذذذال، فيظهذذذذذر المخلذذذذذص، وي تضذذذذذ  بذذذذذاالبتالء واالمت -7
الهذذوان  يوينكشذب المنذذاف ، فالذذذين لمنذذوا وأخلأذذوا نجذذوا وتخلأذوا، والذذذين ك ذذروا ونذذافقوا وقعذذوا فذذ

 .2) أل وأذّلوا، ووسموا بالشقاوة وقطعوا
اء أي ال يحسذذبون انت ذذ، لن ذذيوحذذرب أللذذن( لتأييذذد ا لإلنكذذار، (أمألاالسذذت هام المقذذدر بعذذد  -3

 .(3) اظهار أضاانهم في المستقبل، كما انت ى ذلك فيما مضى، فلعل ا  أن ي ض  ن اقهم
علم ا  يتعل  بأعمال الناس بعد أن تقع، ويتعل  بها قبل وقوعهذا فإنهذا سذتقع، ويتعلذ   -0

 بعزم الناس على االستجابة لدعوة التكاليب قوةا وضذع اا، ومذن عذدم االسذتجابة ك ذراا وعنذاداا، فبذين
 .4) أل بهذه اآلية أن من حكمة التكاليب أن يظهر أثر علم ا  بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم

إن ميذذدان الحيذذاة ميذذدان اختبذذار وتجربذذة لينكشذذب النذذاس بعضذذهم لذذبعا، فيتعبذذدهم اللَّذذه  -9
علذذذم سذذذبحانه سذذذل ا عواقذذذب ا مذذذور، مذذذن أجذذذل رؤيذذذة المجاهذذذدين فذذذي سذذذبيل اللَّذذذه  قذذذدبالشذذذرائع، و 

ظهارهذذذذا للمذذذذأل، والأذذذذابر  ين علذذذذى مشذذذذا  التكذذذذاليب، وتمييذذذذزهم عذذذذن غيذذذذرهم، واختبذذذذار أخبذذذذارهم وا 
 .5) ألإيمان فبالجهاد يعلم الأاد  في

، أريد به ضرر دينذه، وهذو تشذريب لهذذا ﴾زب رب يئ ىئ : المقأود بقوله تعالى -5
6) ألالدين، وجاءت كلمة شيئا نكرة للتقليل

. 

  

                                                           

 .(0/25جالجزائري، أيسر الت اسيرأل1) أل
 (.3/000جالقشيري، لطائب اإلشاراتأل2) أل
 (.75/071جألر، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشو 3) أل
 .073، صانظر: المرجع الساب 4) أل
 (.75/071جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل5) أل
 (.75/075جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل6) أل



 

111 
 

 مع القدرة على قتالهمالمطلب الثالث: حرمة الركون إلي األعداء 

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت : قذذذذذال تعذذذذذالى
 زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من
 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ

 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 خك  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حطمض خض

 ] محمد[    ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك
 زولأولا: أسباب الن

يذرون أنذه ال  قذال: كذان أأذحاب رسذول اللَّذه  1) ألعذن أبذي العاليذة ذكذر اإلمذام السذيوطي
 يت ىت نت : ذنب، كما ال ين ع مع الشذرك عمذل، فنزلذت (ال إله إال اللَّهأليضر مع 
 .2) ألفخافوا أن يبطل الذنب العمل ﴾نث  مث زث رث

 معاني المفرداتثانياا: 

 والتهنذوا أي ال3) ألونحذوهالعأْظذم وكذذلك فذي  ،الضعب في العمل وا مذرالوأْهن   ﴾من -1
 .4) ألعن الجهاد بما أأابكمتضع وا 
ذذلَّمأ  هوأأْسذذلأمأ أمذذر  ﴾ين -7 ذذْلِم، وهذذو االستسذذالم.  ،إلذذى ا  أي سأ وأأْسذذلأمأ، أي دخذذل فذذي السأ

 والم سالأمأة  المأالحة ،والتأسال م  التأال  ،وأأْسلأمأه ، أي خذله ،وأأْسلأمأ من اإلسالم

 .(5أل

  

                                                           

وهذو شذاب، وأسذلم  ، والحافظ الم سر البأري، أدرك النبذيلية: هو رفيع بن مهران، اإلمام المقر االعأبي 1)  أل
، وح ذظ القذرلن، وتأذدر إلفذادة العلذم و بكر الأدي ، وسمع من عمر وعلي وابن عباس وعائشة بفي خالفة أ

 (.9/002جوبعد أيته. انظر: الذهبي، سير أعالم النبالءأل
 (.022صالسيوطي، لباب النقول من أسباب النزولأل2) أل
 (.5/730ج، تهذيب اللاةألالهروي3) أل
 (.0/225جأبو البقاء الحن ي، الكلياتأل4) أل
 (.9/0297جال ارابي، تاج اللاة وأحاح العربيةأل (5) 
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قَّأكم في أعمالكم، كما تقول: دخلت البيت وأنت تريد دخلت في نتأي لن ي ﴾ىي -5
 .2) أليقال: وتره حقأه  أي نقأه ،1) ألالبيت

بذذذرح بذذذه فذذذي اإللحذذذاح أأي ي ْجِهذذذْدك م، وأأْح أْيذذذت  الرجذذذل ِإذأا أأْجهأْدتأذذذه، وأأْح أذذذاه  ﴾جح -1
3) ألسأله فأكثر عليه في الطلبأأو  عليه،

.
 

 ثالثااا: القراءات

قذذرأ أبذذو بكذذر وحمذذزة وتذذدعوا إلذذى السذذلم بكسذذر السذذين وقذذرأ البذذاقون بذذال ت   السذذلم  ﴾ين 
 .4) ألبالكسر اإلسالم قال أبو عمرو وقال لخرون هما لاتان ال ت  والكسر

 رابعاا: المناسبة

بعد بيان حال المنافقين، ذكذر اللَّذه تعذالى حذال جماعذة مذن أهذل الكتذاب وهذم بنذو قريظذة  
وأذذدوا عذذن سذذبيل اللَّذذه، فهذذددهم اللَّذذه،  نهذذم تركذذوا الحذذ  بعذذد معرفتذذه ثذذم أبذذان والّنضذذير، ك ذذروا 

تعذذالى حكذذم مذذن مذذاتوا ك ذذارا، وكذذذلك أمذذر اللَّذذه تعذذالى بالجهذذاد، ونهذذى عذذن الضذذعب والخذذور فذذي 
 .5) أل مواألة الك اح وطلب الموادعة والمأالحة مع ا عداء

 خامساا: المعنى اإلجمالي

بذالك ر والن ذا ، ويبذين  هامتثال أوامره وأوامر رسوله وعدم إبطالباين يأمر ا  تعالى المؤمن
للنذذاس حذذال الذذذين جحذذدوا بآيذذات ا  وأذذدُّوا النذذاس عذذن اإِليمذذان ومذذاتوا علذذى الك ذذر لذذن يا ذذر ا  

فذال تضذع وا وتذدعوا إلذى المهادنذة  ،حكم من أحكام المعامالت بين الذدول ىلهم، ثم يبين ا  تعال
 ن ا  معكذم بذالعوِن و لذن ينقأذكم شذيئاا  ،ك ار ِإذا لقيتموهم وأنتم ا عزة الاذالبونوالأل  مع ال

ن تؤمنذذوا بذذا  وتتقذذوه حذذ َّ تقذذواه، يعطكذذم  مذذن ثذذواب أعمذذالكم و مذذا الحيذذاة الذذدنيا إال زائلذذة فانيذذة، واِ 
هذذذا إن ثذذذواب أعمذذذالكم كذذذامالا وال يطلذذذب مذذذنكم أن تن قذذذوا جميذذذع أمذذذوالكم، بذذذل الزكذذذاة الم روضذذذة في

يسألكم جميع أموالكم ويبالغ في طلبها، ويل  عليكم فذي إن اقهذا تبخلذوا ويظهذر مذا فذي قلذوبكم مذن 
أي هذذا أنذذتم معشذذر المخذذاطبين  ﴾َهــا َأنــُتْم هــدلء تُــْدَعْوَن ِلُتنِفُقــوْا ِفــي َســِبيِل اهلل البخذذل وكراهذذة 

                                                           

 (.9/103جال ارابي، تاج اللاة وأحاح العربيةأل1) أل
 (.00/2192جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل2) أل
 (.00/011جابن منظور، لسان العربأل3) أل
 (.521صابن زنجله، حجة القراءاتأل4) أل
 (.75/030جنظر: الزحيلي، الت سير المنيرألا5) أل
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أي فمنكم من يشذ  عذن  ﴾ن َيْبَخلُ َفِمنُكم مَّ  ت دعون لإِلن ا  في سبيل ا ، وقد كل تم ما تطيقون 
أي ومذن بخذل عذن اإِلن ذا  فذي سذبيل  ﴾َوَمن َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسـهِ  اإِلن ا  ويمسك عنه 

وا   مسذتان عذن إن ذاقكم لذيس بمحتذاج ِإلذى  ،ا  فِإنما يعود ضرر بخلذه علذى ن سذه،  نذه يمنعهذا
أمذذوالكم، وأنذذتم محتذذاجون إليذذه إنكذذم ِإن تعرضذذوا عذذن طاعتذذه واتبذذاع أوامذذره، يخلذذب مكذذانكم قومذذاا 

ال يكونذذذذون مذذذذثلكم فذذذذي البخذذذذل عذذذذن اإِلن ذذذذا  بذذذذل يكونذذذذوا كرمذذذذاء لخذذذذرين يكونذذذذون أطذذذذوع   مذذذذنكم و 
 .1)ألأسخياء

 لبالغةسادساا: وجوه ا

 .2) أل﴾ جكمق  ﴾مف  :طبا  في قوله تعالى -1

إمذذذا مسذذذو  مسذذذا  التذذذوبيخ، أو  ﴾ِ حفجف مغ جغ مع  جع مظ  :قولذذذه تعذذذالى -7
 .3) ألمسا  التنبيه على الخطأ في الش  والحث على بذِل المال في الجهاد هو محل السيا 

 سابعاا: تحليل المقاصد واألهداف

المسذذؤولية والقيذذام بأعبذذاء التكذذاليب، أنذذذر اللَّذذه تعذذالى عبذذاده وحذذذرهم مذذن إهمذذال حمذذل  -1
 .4) أل فهم إن أعرضوا عن اإليمان والجهاد، استبدل قوما غيرهم وتلك هي سنة اللَّه في خلقه

، والقذذدرة علذذى اإلن ذذا ، فاإلسذذالم ديذذن الوسذذطية البخذذل مذذع الجذذدة والسذذعة كذذره اإلسذذالم -7
 .5) أل فال إسراب وال تبزير، بل التوسط بين ذلك

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  :ى الك ر ال يا ذر ا   لذه لقولذه تعذالىإن من مات عل -5
قال أبو السعود: وهذا حكم يعم كل من مات على  [01]النساء: ﴾ مبخب حب جب  هئ مئ خئ
 .6) ألالك ر

                                                           

 (.3/022جانظر: الأابوني، أ وة الت اسيرأل1) أل
 (.75/035جالزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 (.75/032جبن عاشور، التحرير والتنويرألا3) أل
 (.75/000جألالت سير المنيرالزحيلي، 4) أل
 (.0/21جئري، أيسر الت اسيرألانظر: الجزا5) أل
 (.1/017أبو السعود، إرشاد العقل السليمألجانظر: 6) أل
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تحقيذذر  مذذر الذذدنيا، أي فذذال تهنذذوا فذذي  ﴾جب هئ مئ خئ  حئ قولذذه تعذذالى:  -1
ال ف ذذي  الجهذاد بسذببها، ووأذ ها باللعذب واللهذو هذو علذى أنهذا ومذا فيهذا ممذا يخذتص بهذا لعذب، وا 

 .1) ألالدنيا ما ليس بلعب وال لهو، وهو الطاعة وأمر اآلخرة وما جرى مجراه

فذذال تضذذع وا أيهذذا المؤمنذذون بذذا  عذذن جهذذاد المشذذركين وتجب نذذوا عذذن قتذذالهم ال تضذذع وا  -3
 .2) ألعنهم وتدعوهم إلى الأل  والمسالمة، وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم

وعذذد مذذن ا  تعذذالى بتسذذديد ا عمذذال ونجاحهذذا  ﴾ْ يي ىي ني  :قولذذه تعذذالى -2
 .﴾مم خم عكس قوله تعالى في أول السورِة 

  

                                                           

 (.9/073جنظر: ابن عطية، المحرر الوجيزألا1) أل
 (.77/012جلي القرلنألتأويل انظر: الطبري، جامع البيان في 2) أل
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 الفصل الثالث
 لمقاصد وأهداف سورة الفتح التحليلةالدراسة 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 تعريب عام بسورة ال ت  المبحث األول:

 (2_0مقاأد وأهداب سورة ال ت  من اآليةأل المبحث الثاني:

 (01_ 1مقاأد وأهداب سورة ال ت  من اآليةأل المبحث الثالث:

 (00_00مقاأد وأهداب سورة ال ت  من اآليةأل المبحث الرابع:

 (02_09مقاأد وأهداب سورة ال ت  من اآليةأل المبحث الخامس:
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 المبحث األول
 تعريف عام بسورة الفتح

 د آياتهاالمطلب األول: أسماء السورة ووجه تسميتها وعد

 أولا: أسماء السورة

كبذذار الم سذذرين فذذي  ألال ذذت ( وهذذذا مذذا أشذذار إليذذه االسذذم التذذوقي ي الذذذي ورد لهذذذه السذذورة هذذو
ت اسذذيرهم حيذذث يقذذول اإلمذذام الطبذذري فذذي ت سذذيره الجذذامع القذذول فذذي تأويذذل سذذورة ال ذذت  إلذذى نهايذذة 

1) ألحديثه
 ذت  وفذي نهايذة حديثذه يقذول سميت في كالم الأذحابة سذورة ال"ابن عاشور:  وكذلك قال 

وقذذد روى اإلمذذام البخذذاري بسذذنده عذذن عبذذد ا  بذذن 2) أل "نزلذذت سذذورة ال ذذت  وال يعذذرب لهذذا اسذذم أخذذر
يذذوم فذذت  مكذذة، سذذورة ال ذذت  فرجذذع فيهذذا، قذذال معاويذذة: لذذو شذذئت  أن  ، قأذذال:ألقرأ النبذذي ما ذذل

 .3) أل( علتل أحكي لكم قراءة النبي 

 ثانياا: وجه تسميتها

 مل خل ه السورة بسورة ال ت  الفتتاحها ببشرى ال ذت  المبذين قذال ا  تعذالى: سميت هذ
قالت قال رسذول  فقد أخرج ابن مردويه عن عائشةاختل وا في هذا ال ت ، و 4) )﴾جم يل ىل
: فت  مأكَّة ﴾جم يل ىل مل خل   ا  وروى الحاكم بسنده عن أنس بن مالك ، 5) أل قأالأ
 علذى أنذه أذل  الحديبيذة، روى اإلمذام البخذاري بسذنده عذن  ، وا كثذرون6) ألقال هو فذت  خيبذر

تعذذدون أنذذتم ال ذذت  فذذت  مكذذة، وقذذد كذذان فذذت  مكذذة فتحذذاا، ونحذذن نعذذد ال ذذت  بيعذذة ، قذذال: ألالبذذراء 
أربذذع عشذذرة مائذذة، والحديبيذذة بئذذر، فنزحناهذذا فلذذم نتذذرك   الرضذذوان يذذوم الحديبيذذة، كنذذا مذذع النبذذي 

هذذا فجلذذس علذذى شذذ يرها، ثذذم دعذذا بإنذذاء مذذن مذذاء فتوضذذأ، ثذذم فأتا  فيهذذا قطذذرة، فبلذذغ ذلذذك النبذذي 
 .7) أل مضما ودعا ثم أبة فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أأدرتنا ما شئنا نحن وركابنا(

 
                                                           

 (.77/022جي القرلنأللانظر: الطبري، جامع البيان في تأويل 1) أل
 (.75/000جحرير والتنويرألابن عاشور، الت2) أل
 .[ 0130: رقم الحديث5/039، الت سير/ ال ت ، أحي  البخاري :البخاري]3) أل
 (.75/007جالزحيلي، الت سير المنيرأل4) أل
 (.2/901جنظر: السيوطي، الدر المنثور في الت سير بالمأثورألا5) أل
  .[3207: رقم الحديث 7/022، الت سير/ال ت ، المستدرك :الحاكم ]6) أل
 .[0091: رقم الحديث5/077، الماازي/ غزوة الحديبية، أحي  البخاري :البخاري ]7)أل
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 ثالثاا: عدد آياتها
ون وتسذذع ليأذذات فذذي جميذذع العذذدد لذذيس  ذكذذر الم سذذرون وعلمذذاء القذذرلن أن عذذدد لياتهذذا عشذذر 

مئذة وثمانيذة وثالثذون حرفذا  ئذة وثالثذون كلمذة وحروفهذا أل ذان وأربذعفيها اخذتالب وكلمهذا خمذس م
 .1) ألخالفاا بين الم سرين في ذلك جدولم أ

 المطلب الثاني: مكان وزمان نزول السورة وترتيبها
 أولا: مكان وزمان نزول السورة

 مكان نزول السورة: -1
شذأن الحديبيذة مذن أولهذا روى الواحدي بسنده قال: نزلت سورة ال ت  بين مكذة والمدينذة فذي 

ويقول: وهي بهذذا فذي حكذم المذدني باعتبذار زمذن  ،وكذلك قال ابن عطية في ت سيره2) ألإلى لخرها
ألد الهجذذرة وهذذذو الذذذراج  عنذذذد العلمذذاءالنذذزول قبذذذل الهجذذذرة أو بعذذذ

 

وقذذد ذكذذذر اإلمذذذام القرطبذذذي فذذذي  ،3)
 .4) ألت سيره الجامع  حكام القرلن أنها مدنية باإلجماع

 السورة: زمان نزول -7
من الحديبية في ذي القعدة من سذنة سذت  ا   لنزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسو 

من الهجرة، حذين أذده المشذركون عذن الوأذول إلذى المسذجد الحذرام ليقضذي عمرتذه فيذه، وحذالوا 
هم بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المأالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل  فأجاب

، كمذا سذيأتي ت أذيله  إلى ذلك على تكره من جماعة من الأحابة، منهم عمذر بذن الخطذاب 
فذي موضذذعه مذن ت سذذير هذذه السذذورة إن شذاء ا ، فلمذذا نحذر هديذذه حيذث أ حأذذر، ورجذع أنذذزل ا  

5) أل ، هذه السورة. 
 ثانياا: ترتيبها

ي، وهذي السذورة الرابعذة مذن السذورة الثامنذة وا ربعذون بحسذب الرسذم القرلنذ يأتي ترتيذب هذذه
 أل المجموعذذة الخامسذذة مذذن قسذذم المثذذاني ولياتهذذا تسذذع وعشذذرون ليذذة وهذذي مدنّيذذة

، وهذذي السذذورة 6)
 .7) ألالتوبة زلت بعد سورة الأب وقبل سورةالثالثة عشر بعد المائة في ترتيب نزول السور، ن

                                                           

 (.772انظر: الداني، البيان في عدد أي القرلنألص1) أل
 (.0/799جالواحدي، أسباب النزولأل2) أل
 (.9/079جانظر: ابن عطية، المحرر الوجيزأل3) أل
 (.05/792جالقرطبي، الجامع  حكام القرلنأل4) أل
 (.2/9339جا ساس في الت سيرألحوى، 5) أل
 (.2/379جابن كثير، ت سير القرلن العظيمأل6) أل
 (.75/007جابن عاشور، التحرير والتنويرأل7) أل
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 المطلب الثالث: فضائل السورة وجو نزولها

 أولا: فضائل السورة
كذذان يسذذير فذذي بعذذا  لبخذذاري بسذذنده عذذن زيذذد بذذن أسذذلم عذذن أبيذذه، أن رسذذول ا  روى ا

، ثذذم أسذذ اره وعمذذر بذذن الخطذذاب يسذذير معذذه لذذيالا، فسذذأله عمذذر عذذن شذذيء فلذذم يجبذذه رسذذول ا  
ثالث مرات، كذل  سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول ا  

فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت  أن ينزل في قرلن، فما ذلك ال يجيبك، قال عمر: 
نشبت ان سمعت أارخاا يأرا بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرلن، قال فجئذت 

فسذذلمت عليذذه فقذذال: لقذذد أنزلذذت علذذي الليلذذة سذذورة لهذذي أحذذب إلذذي ممذذا طلعذذت عليذذه  رسذذول ا  
 .1) أل [0]ال ت : ﴾جم يل ىل مل خل الشمس، ثم قرأ قوله تعالى: 

 ثانياا: جو نزولها
من الحديبية في ذي القعدة من سذنة سذت  نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول ا  

من الهجرة، حين أده المشركون عن الوأذول علذى المسذجد الحذرام ليقضذي عمرتذه فيذه، وحذالوا 
هذا ثم يأتي من قابل  فأجابهم  بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المأالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه

، كمذا سذيأتي ت أذيله  إلى ذلك على تكره من جماعة من الأحابة، منهم عمذر بذن الخطذاب 
وكذلك في جو نزول هذذه السذورة روى الواحذدي  2) ألفي موضعه من ت سير هذه السورة إن شاء ا 

ومــا  قولذذه تعذذالى:  والمسذذلمين لمذذا نذذزل : إن اليهذذود شذذمتوا بذذالنبي  بسذذنده عذذن ابذذن عبذذاس
وقالوا: كيب نتبع رجال ال يدري ما ي عل به، فاشذتد ذلذك علذى النبذي   ،﴾أدري ما يفعل بي ول بكم

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  :، فذذذذذذذذذذذأنزل ا  تعذذذذذذذذذذذالى 
 .3) )﴾ ىن

  

                                                           

 .[9107حديث: رقم ال5/012، فضل القرلن/فضل سورة ال ت ، أحي  البخاري :البخاري] 1)أل
 (.2/379جانظر: ابن كثير، ت سير القرلن العظيمأل2) أل
 (.0/799جباب النزولألالواحدي، أس3) أل
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 المطلب الرابع: مناسبة سورة الفتح لما قبلها وما بعدها من السور

 قبلها)سورة محمد( أولا: مناسبة السورة لما
 وجه اتصال هذه السورة بما قبلها يظهر من عدة جوانب:

المحور الرئيسذي الذذي تحذدثت عنذه سذورة محمذد هذو الجهذاد فذي سذبيل ا ، حتذى أنهذا  -0
 .1) ألسميت سورة القتال، وهنا تتحدث اآليات عن ال ت  والنأر وهو ثمرة من ثمرات الجهاد

 .2) ألبيان أوأاب المؤمنين والمشركين والمنافقينفي كلتا السورتين ألمحمد وال ت (  -7
باالسذذتا ار لذنبذذه وللمذذؤمنين والمؤمنذذات وافتتحذذت هذذذه   النبذذيفذذي سذذورة محمذذد أمذذر  -3

 .3) ألالسورة بذكر حأول الما رة

 ثانياا: مناسبة السورة لما بعدها)سورة الحجرات(
 4) أل تظهر مناسبة هذه السورة لما بعدها من عدة نواحي وهي:

 نث مث زث رث  يت ىت نت مذذذذت سذذذذورة ال ذذذذت  بقولذذذذه تعذذذذالى: خت -0

 يق ىقٱ :فتتحذذذذذذذذذذت سذذذذذذذذذذورة الحجذذذذذذذذذذرات بقولذذذذذذذذذذه تعذذذذذذذذذذالىوا [72 :تال ذذذذذذذذذذ]﴾ىف يث ىث

 تذكيرا لهم بحرمتهم عند اللَّه تعالى. [0الحجرات:]﴾اك
، خأوأذذا فذذي مطلذذع كذذل منهمذذا، فذذي كلتذذا السذذورتين تشذذريب وتكذذريم لرسذذول اللَّذذه  -7

مذذن أذذل  الحديبيذذة  رضذذي بذذه ا  تعذذالى ورسذذوله  والتشذذريب يقتضذذي مذذن المذذؤمنين الرضذذا بمذذا
 وغيره.

 المطلب الخامس: المحور األساسي للسورة

، وذكذذرت حكمذذة ا  فذذي هذذذا ال ذذت ، مبينذذاا  بذذدأت السذذورة بمقدمذذة سذذّمت أذذل  الحديبيذذة فتحذذاا 
تمذذذام النعمذذذة والهدايذذذة والنأذذذر، ثذذذم ذكذذذرت إنذذذزال السذذذكينة علذذذ ى وأنهذذذا إرادة ا  برسذذذوله الما ذذذرة وا 

المؤمنين قبل الأل  وبعده، وأن حكمة ذلك زيادة اإليمان في قلذوبهم مذن أجذل أن تكذون النتيجذة 
وهذذي  النبذذي  ةن فذذي النذذار، وذكذذرت الحكمذذة مذذن بعثذذإدخذذال المذذؤمنين الجنذذة، وتعذذذيب الكذذافري

هدايذذة النذذاس وهكذذذا قذذّدمت السذذورة هذذذه المعذذاني اإلجماليذذة ليعذذرب منذذذ البدايذذة أن مذذا حذذدث يذذوم 

                                                           

 (.01/720جالبقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورأل1) أل 
 (.75/003جالزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل 
 .003، صالمرجع الساب 3) أل 
 (.75/707جألالت سير المنيرالزحيلي، 4) أل 
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وبالنسذبة للمذؤمنين هذي الخيذر كلذه فذالقرلن  حديبية كان فتحاا، وأن عاقبته بالنسبة لرسذول ا  ال
الكذذريم يسذذجل لنذذا كذذل مذذا هذذو خالذذد تحتاجذذه ا مذذة اإلسذذالمية أفذذراداا وجماعذذة، فذذي سذذيرها خذذالل 

 .1) ألالعأور
 المطلب السادس: األهداف العامة للسورة

المدنيذذة كمذذا هذذو معذذروب تحذذدثت عذذن المنذذافقين هذذذه السذذورة كسذذابقتها مدنيذذة، والسذذور  -0
 .2) ألالذين ظهروا في المدينة، وعنيت بشؤون التشريع في الجهاد والعبادات والمعامالت

فذت  مبذين، وما ذرة شذاملة، ونعمذة    ت تذت  السذورة بهذذا ال ذيا اإللهذي علذى رسذوله -7
هذذام ا  وتوجيهذذه، واالستسذذالم تامذذة، وهدايذذة ثابتذذة، ونأذذر عزيذذز، إنهذذا جذذزاء الطمأنينذذة التامذذة إلل

شذذارته، والتجذذرد المطلذذ  مذذن كذذل إرادة ذاتيذذة، والثقذذة العميقذذة بالرعايذذة الحانيذذة  الراضذذي إليحائذذه وا 
 .3) أل يرى الرؤيا فيتحرك بوحيها

من المعلوم بالضرورة أنه ليس من الكبائر في شيء،  الذنب الذي غ ر لرسول ا   -3
 .4) ألالمقربين وهو من باب حسنات ا برار سيئات

وعامذذذذة ا نبيذذذذاء حيذذذذث قذذذذال   بينذذذذت اآليذذذذات الحكمذذذذة والهذذذذدب مذذذذن إرسذذذذال النبذذذذي  -0
 .5) أل [1ال ت :]﴾حس جس مخ  جخ مح :تعالى

وكرامة ا  لهم برضاه  عند ا  تعالى، فضل أهل بيعة الرضوان نت اآليات الكريمةبي -9
لمسلمين، فال يسذتون عنذد ا  ، فمن ساب  لإليمان والبيعة ليس كايره ممن لح  بعد ذلك باعنهم
 .6) أل تعالى

خأائص الجماعة اإلسالمية في تعاط ها مع بعضها وفي شدتها تحدثت اآليات عن  -5
خالأذها لذه فذي النيذة، كمذا فّأذلت فيمذا تقتضذيه  على الكافرين، وفي إقبالها على ا  بالعبذادة، وا 

 وتعظيمه. عملية اإليمان من نأرة لرسول ا  

  

                                                           

 (.2/9321جساس في الت سيرألانظر: حوى، اال1) أل 
 (.75/003جألنيرالت سير المانظر: الزحيلي، 2) أل 
 (.5/3305جانظر: سيد قطب، في ظالل القرلنأل3) أل 
 (.0/010جالجزائري، أيسر الت اسيرأل4) أل 
 (.2/9331جحوى، االساس في الت سيرأل انظر: 5) أل 
 (.0/011جالجزائري، أيسر الت اسيرأل6) أل 
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لسذذورة بشذذارة المذذؤمنين بحسذذن عاقبذذة أذذل  الحديبيذذة، وأنذذه نأذذر وفذذت ، تضذذمن هذذذه ا -2
 .1) ألفنزلت به السكينة في قلوب المسلمين، وأزال حزنهم من أدهم عن االعتمار بالبيت

الك ر وأخالقذذه ودوافذذذع أهلذذه، وفّأذذذلت فذذي الن ذذذا  بذذفأذذلت السذذورة فذذذي قضذذايا تتعلّذذذ   -1
ل الجماعذة المسذلمة مذع المنذافقين، وفّأذلت فذي وأخال  أهله ودوافعهذم، وفّأذلت فذي كي يذة تعامذ
 .2) ألسنن ا  في عملية الأراع بين الك ر واإليمان

عمذذرة، دخذذول المسذذجد الحذذرام وهذذو محذذرم بحذذت أو  بيذذان حكذذم المحأذذر وهذذو مذذن منذذع -2
 .3) ألفِإنه يتحلل بذب  هدي ويعود إلى بالده ، ويذب  الهدى حيث أ حِأر

مذذا  وهذذونهم الجزيذذة، حكذذم مذذن ال تؤخذذذ مذذ بينذذت اآليذذات -01 أحذذد ا مذذرين، إمذذا المقاتلذذة وا 
 .4) ألاإلسالم، ال ثالث لهما

  

                                                           

 (.75/007جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل1) أل 
 (.2/9320جألفي الت سير االساسانظر: سعيد حوى، 2) أل 
 (.0/007جلجزائري، أيسر الت اسيرألا3) أل 
 (.05/723جانظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنأل4) أل 
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 المبحث الثاني
 (1_1مقاصد وأهداف سورة الفتح من اآلية )

 ليس من الكبائر اهلل المطلب األول: الذنب الذي غفر لرسول
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل :قذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذالى

 .[ت ال ]﴾ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين
 أولا: أسباب النزول

والمسذلمين لمذا نذزل  : إن اليهذود شذمتوا النبذي روى الواحدي بسنده عن ابن عباس -0
قذذالوا: كيذذب نتبذذع رجذذال ال يذذدري مذذا  [2ا حقذذاب:]﴾ يك ىك مك لك اك يق ىق قولذذه تعذذالى: 

 . 1) ) [ال ت ]﴾جم يل ىل مل خل ، فأنزل ا  تعالى: ي عل به، فاشتد ذلك على النبي 
أل تعدون أنتم ال ت  فت  مكة، وقد كان  ، قال:مام البخاري بسنده عن البراء روى اإل -7

عشرة مائذة،  ةأربع  فت  مكة فتحاا، ونحن نعد ال ت  بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي 
فأتاهذا فجلذس علذى شذ يرها، ثذم   والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلذك النبذي 

ناء من ماء فتوضأ، ثم مضما ودعا ثم أبة فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أأدرتنا دعا بإ
 ما شئنا نحن وركابنا(

 .2) أل
 ثانياا: معاني المفردات

ال ذاء والتذذاء والحذذاء أأذذل أذذحي  يذذدل علذذى خذذالب اإلغذذال ، يقذذال فتحذذت   ﴾مل﴿ -0
 . 3) أل ظ ارالحاكم، وال ت : النأر واالت  أي الباب وغيره فال ت   والِ تاحة: الحكم، وا  تعالى ال ا

ذذ أ  ﴾جم  -7 البيذذان: مذذا يتبذذين بذذه الشذذيء مذذن الداللذذة وغيرهذذا، وبذذان الشذذيء بأيانذذاا اتَّضأ
فهو بأي ْن، والجمع أبيناء، مثل هين وأهيناء، وكذلك أبان الشيء فهو م بيْن أبنته  أنا أي أوضحته، 

 . 4) ألواستبان الشيء: وض 
لمذذيم أأذذل واحذذد منقذذاس وهذذو دليذذل الكمذذال، يقذذال تذذم الشذذيء إذا تأذذمَّ( التذذاء وا)﴾ين  -3

 .5) ألكمل، وأتممته أنا أي أكملته على أحسن وجه
                                                           

 (.0/799جانظر: الواحدي، أسباب النزولأل1) أل
 . 019سب  تخريجه، ص 2)أل
 (.0/052جانظر: ابن فارس، مقاييس اللاةأل3) أل
 (.9/7113جالجوهري، الأحاح تاج اللاة وأحاح العربيةأل4) أل
 (.0/332جبن فارس، مقاييس اللاةألا5) أل
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العذذين والذذزاء أأذذل واحذذد يذذدل علذذى الشذذدة والقذذوة ومذذا ضذذاهاهما مذذن غلبذذة  ﴾يي  -0
 .1) ألوقهر، وا  تعالى هو من العزيز، ويقال عز الرجل بعد ضعب، وأعززته أنا جعلته عزيزاا 

 ثالثاا: المعنى اإلجمالي  
وغيرهمذا  أو أذل  الحديبيذة إنا قضينا لك ب ت  مكة وخيبذر يقول ا  تعالى لنبيه محمد 

ثمرة من ثمرات جهذادك وأذبرك، وهذو أمذر واقذع ال محالذة، فاحمذد ربذك واشذكره ليا ذر لذك بذذلك، 
ائك وعلذذى وبجهذادك وأذبرك مذا تقذدم مذن ذنبذك ومذا تذذأخر، ويذتم نعمتذه عليذك بنأذرك علذى أعذد

كل من ناوأك، ويهديك أراطاا مستقيماا، أي ويرشدك إلى طر  ال اعوجاج فيه ي ضي بك وبكل 
من يسلكه إلى ال وز في الدنيا واآلخرة، وينأرك ربك على أعدائك وخأوم دعوتك نأذراا عزيذزاا 

 .2) ألإي ذا عز ال ذل معه

 رابعاا: وجوه البالغة
 .3) أل﴾أ  ىن من و ﴾جن يم طبا  بين قوله تعالى:  -0

 واألهدافخامساا : تحليل المقاصد 

مِ  اْفِتتأاح   -0 لأى ناشىء( إنّ أل ِبحرب اْلكأالأ مذن الكآبذة، علذى أن المسذلمين ببيان ما أحل   عأ
 .4) ألأجيب المشركون إلى سؤالهم الهدنة

بّشذذر اللَّذذه نبيذذه والمذذؤمنين ب ذذت  عظذذيم مبذذين واضذذ ، وهذذو فذذي رأي الجمهذذور كمذذا تقذذدم  -7
 .5) ألل ت  مكة وانتشار العلم النافع واإليمان ذي كان سبباا أل  الحديبية ال

من المعلوم بالضرورة أنه ليس من الكبائر في شيء،  الذنب الذي غ ر لرسول ا   -3
 .6) ألوهو من باب حسنات ا برار سيئات المقربين

                                                           

 (.0/31جأل بن فارس، مقاييس اللاةا1) أل
 (.9/29جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل2) أل
 (.75/001جالزحيلي، الت سير المنيرأل3) أل
 (.75/003جنظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرألا4) أل
 .097، صانظر: المرجع الساب 5) أل
 (.0/010جالجزائري، أيسر الت اسيرأل6) أل
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 مذن بهذا وخّأذه نبّيذه تعذالى ا  بهذا أكذرم ا فضذلية مذن وجذوه علذى اآلية هذه اشتملت -0
تمذام والما ذرة، غيذره، علذى انالذ  مذا وتيسذير والعذدو، الّن س على والّظ ر ل ت ا  والهدايذة النعمذة وا 

 .1) ألعظيمة خأائص ا شياء هذه من ولكلّ  والنأرة

قأذذدْ  النأذذر أعظذذم مذذن ال ذذت  النأذذر ولكذذن علذذى ال ذذت  مذذا يطلذذ  غالبذذاا -9  النَّْأذذر   ع ِطذذبأ  وأ
لأى ذب  ]﴾خك حك جك مق  حق :قأْوِلِه تعالى ِفي اْل أْت ِ  عأ لأعأذلَّ [  03 :الأَّ ذدأاه مْ  الَّذِذي وأ لأذى حأ ذد   عأ  عأ

ادَّةِ  مأعأاِني ِمنْ  النَّْأرِ  دِ  فأْت أ  أأنَّ  اْل أْت ِ  مأ  .2) ألالنَّْأر أأْعظأم   ه وأ  اْلِبالأ
 المطلب الثاني: اإليمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

 ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر قذذذذذذذال تعذذذذذذذالى:
 .[0ال ت :]﴾رت يب ىب نب مبزب  رب يئ

 أولا: معاني المفردات

الوداع والوقار، وسكن داره يسك نها بالضم س كنى، والس كان جمذع سذاكن،  ﴾ٍّ  -1
 .3) ألوالمسِكن بكسر الكاب المنزل والبيت، وأهل الحجاز ي تحون الكاب

ْند: العسكر، والجمع أأجن ﴾يئ  -7 ْند ا أعوان وا أنأار، والج  ْند: معروب، والج   ادالج 
، تأويله أن جميع ما خل  ا  في السَّمأاوأات وا را جنود له4) أل

 .5) أل

 ثانياا: المعنى اإلجمالي

،  فقذذذال ا  فيذذه هذذذو الذذذي أنذذذزل تذذذكر اآليذذذات فضذذل ا  علذذذى المذذؤمنين مذذذن أأذذحابه 
السكينة في قلوب المؤمنين، ووضع فيها الطمأنينة والثبات بعذد التزعذزع واالضذطراب الذذي جعذل 

الطمأنينذة فذي  ا  أنزلفذعمر يقول: ألسنا مسلمين ألسنا على الح  فعالم نعطى الدنية في ديننا 
قلذذوبهم وأثلذذت أذذدورهم ببذذرد اليقذذين، وشذذرحها ليذذزدادوا إيمانذذاا مذذع إيمذذانهم، ويقينذذاا علذذى يقيذذنهم، وال 

                                                           

 (.3/002جانظر: القشيري، لطائب اإلشاراتأل1) أل
 (.75/003جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل2) أل
 (.0/090جانظر: الرازي، مختار الأحاحأل3) أل
 (.3/037جابن منظور، لسان العربأل4) أل
عرابهالزجاج، معان5) أل  (.9/71جألي القرلن وا 
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عليمذاا كامذل  غرابة في ذلك فلله جنود السموات وا را، وما يعلذم جنذود ربذك إال هذو، وكذان ا 
 .1) ألالعلم بجميع ا مور حكيما كامل الحكمة فال يضع الشيء إال في موضعه

 ثالثاا: المناسبة

وبأنذذه ينأذذر رسذذوله، أبذذان بعذذا أفضذذاله  بعذذد أن أخبذذر اللَّذذه تعذذالى ب ضذذله علذذى نبيذذه  
م على المؤمنين من أأحابه وبعا أسباب النأذر، وهذو تثبيذت أقذدام المذؤمنين واطمئنذان قلذوبه

في ميادين المعذارك، وأردفذه ببيذان سذنته فذي تسذليط بعذا جنذوده علذى بعذا، ثذم رفذع معنويذات 
يعذذذذاد الكذذذذافرين والمنذذذذافقين المعذذذذادين للمذذذذؤمنين  الجنذذذذد المذذذذؤمنين بوعذذذذدهم بذذذذالخلود فذذذذي الجنذذذذان، وا 

 .2) ألبالعذاب الشديد، والاضب عليهم وطردهم من رحمته

 رابعاا: وجوه البالغة

حيذذث شذذبه السذذكينة بالشذذيء  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر قولذذه تعذذالى:  اسذذتعارة مكنيذذة فذذي 
 المادي الذى ي نزل.

 خامساا: تحليل المقاصد واألهداف

ما دلت عليه هذه اآلية الكريمة من أن اإليمان يزيد، دلت عليه ليذات أخذر مذن كتذاب  -0
والذذذذي عليذذذه  [،7 ا ن ذذذال:] ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ا  تعذذذالى، كقولذذذه تعذذذالى: 

 .3) أل وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة كما تقدم أهل السنة والجماعة،

 الأدور بها ليشرح عباده من يشاء من على يرسلها تعالى ا  جنود من جند السكينة -7
    القلوب بها ويثبت

أنزل ا  تعالى السكينة علذى المذؤمنين ليزيذل الخذوب والشذك مذن قلذوبهم بعذد الحديبيذة  -3
ن اآليذذات تتحذذدث أن النأذذر المعنذذوي علذذى الذذن س يجذذب أن وكذذان بعذذد ذلذذك النأذذر وال ذذت  فكذذأ
 .4) أليسب  النأر المادي على ا عداء

يجب على المسلم أن يتيقن أن ا  تعالى يملك جميع وسائل النأر ولذه القذوة القذاهرة  -0
 .إال بعا مما   من القوة والنأرفي السماوات وا را وما هذا النأر 

                                                           

 (.3/011جانظر: حجازي، الت سير الواض أل1) أل
 (.75/099جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 (.2/320جنظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرلن بالقرلنألا3) أل
 (.75/002جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل4) أل
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 فذإذا التذدبير، فذي الخطذأ يلحقذه ال الذي هو الحكيم ن  ﴾رت يب  ختمت اآليات بقوله: -9
 .1) أللحاجتهم ولكن من عة، وال ن سه في له لحاجة ال عنه، ونهاهم به، أمرهم كان ما

  وقتا معينة ال الأ ة بهذه الوجود على تدل ويكون، كان ﴾ىب نب : قوله تعالى -5
 .2) ألماضيا

 ين على صبرهم وجهادهمالمطلب الثالث: بيان مكافأة اهلل لرسوله والمدمن

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت قال تعذالى:
 .[9ال ت :]﴾مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف

 أولا: أسباب النزول
 يل ىل مل خل فذي قولذه تعذالى: مالذك أخرج اإلمام البخاري بسنده عن أنذس بذن 

 مت قذذذال: الحديبيذذذة، قذذذال أأذذذحابه: هنيئذذذاا مريئذذذاا فمذذذا لنذذذا؟ فذذذأنزل ا  تعذذذالى: ]ال ذذذت [، ﴾جم
 .3) أل[9]ال ت : ﴾ نث مث زث رث يت  ىت نت

 ثانياا: معاني المفردات

لد بالضم: البقاء والذدوام كذالخلود، وفذي ا أذل الثبذات المديذد دام أم  ﴾ىث  -1 الخ 
 .4) أللم يدم، والخلد أيضاا: الجنة

أي سذذذذذذترها بذذذذذذالع و عنذذذذذذه، قذذذذذذال التك يذذذذذذر، ك ذذذذذذر ا  تعذذذذذذالى عذذذذذذن سذذذذذذيئاته:  ﴾ىف  -7
 .5) أل [720]البقرة: ﴾رئّٰ ِّ ُّ َّ تعالى:

 ثالثاا: المناسبة

تحذذذدثت اآليذذذات السذذذابقة لهذذذذه اآليذذذة عذذذن أنذذذزال ا  تعذذذالى السذذذكينة والطمأنينذذذة علذذذى قلذذذوب 
المذذؤمنين، مذذن أجذذل زيذذادة وتثبيذذت اإليمذذان فذذي قلذذوب المذذؤمنين، وهنذذا بينذذت اآليذذات نتيجذذة هذذذه 

 .6) ألوهي أدخال المؤمنين جنات تجري من تحتها ا نهارالسكينة التي زادة اإليمان، 

                                                           

 (.2/720جالسنةأل انظر: الماتريدي، تأويالت أهل1) أل
 (.9/072جانظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في ت سير الكتاب العزيزأل2) أل
 .[0027حديثرقم ال 125: /9، الماازي/الحديبية، أحي  البخاري :لبخاريا] 3)أل
 (.0/030جالبقاء الحن ي، الكلياتأل أبو4) أل
 (.2/9152جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل5) أل
 (.2/320جنظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرلن بالقرلنألا6) أل
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 : المعنى اإلجماليرابعاا 

ة أي ليدخلهم على طاعتهم وجهادهم حدائ  وبساتين ناضرة، تجري من تحتهذا أنهذار الجنذ
َوَكـاَن َذِلـَك ِعنـَد  أي يمحو عنهم خطايذاهم وذنذوبهم،  ﴾َوُيَكفَِّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهمْ  كثين فيها أبداا ما

فذي الجنذات والتك يذر عذن السذيئات، فذوزاا كبيذراا وسذعادةا  أي وكذان ذلذك اإلدخذال ﴾اهلل َفْوزاا َعِظيماا 
 لهذم يحأذل أن للمذؤمنين، يحأذل مذا أعظذم فهذذا1) ألال مزيد عليها، إذ ليس بعد نعذيم الجنذة نعذيم

 .السيئات بتك ير المحذور عنهم ويزيل الجنات، بدخول المطلوب المرغوب

 : وجوه البالغةخامساا 

مذذذذذذذا  بينهمذذذذذذذا ﴾ممام يل  ﴾ىت نت مت  :قذذذذذذذال تعذذذذذذذالى
 .2) أل يسمى بالمقابلة
 : تحليل المقاصد واألهدافسادساا 

وذكذذر المؤمنذذات مذذع المذذؤمنين هنذذا لذذدفع تذذوهم أن يكذذون الوعذذد بهذذذا اإلدخذذال مختأذذاا  -0
فللمؤمنذذات حذذظ فذذي ذلذذكت  نهذذن ال يخلذذون مذذن مشذذاركة فذذي تلذذك الشذذدائد،  ،بالرجذذال دون النسذذاء

وقذت القتذال، ومذن أذبرهن علذى غيبذة  ممن يقمذن مذنهن علذى المرضذى والجرحذى وسذقي الجذيش
 .3) ألا زواج وا بناء

 الواو  ن الجنة، دخولهم بعد ذكره فكيب الجنة دخولهم قبل يكون إنما السيئات تك ير -7
 فقذدم الجنذة أهل من المكلب كون توابع من والما رة السيئات تك ير إن وقيل ،الترتيب تقتضي ال

 .4) ألنةالج أهل من أنه بمعنى بالذكر اإلدخال

  

                                                           

 (.3/713جانظر: الأابوني، أ وة الت اسيرأل1) أل
 (.75/090جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 (.75/097جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل3) أل
 (.0/099جانظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيلأل4) أل
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 المطلب الرابع: بيان أن الكافرين يحزنون ويغمون لنصرة المدمنين

 ىن نن  من زن رن مم ام  يل :قال تعالى
 مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰىين
 .[ال ت ]﴾جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب

 أولا: معاني المفردات
 سذذذوأ، سذذذاءه، يسذذذوءه، سذذذوءاا بذذذال ت ، ومسذذذاءةا ومسذذذائيةا: نقذذذيا سذذذره، واالسذذذم ﴾ٰىين   -0

 .1) ألريعني الهزيمة والش ﴾َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّْوءِ السوء بالضم، وقوله تعالى:  

الذذدائرة: الحلقذذة، والذذدائرة: الشذذيء المسذذتدير، ويقذذال علذذيهم دائذذرة السذذوء: أي  ﴾زي  -7
 .2)ألالهزيمة والالبة

قذذال أهذذل اللاذذة لعذذنهم: أي أبعذذدهم ا ، أي بمعنذذى الطذذرد واإلبعذذاد، واللعنذذة  ﴾حئ  -3
لد في العذابف  .3) ألي القرلن العذاب، ومن أبعده ا  لم تلحقه رحمته وخأ

 ثانياا: القراءات

 ﴾نيمي زي ري قذذذذرأ ابذذذذن كثيذذذذر وأبذذذذو عمذذذذرو ﴾نيمي زي ريقذذذذال تعذذذذالى:  
بالضم الشر والعذاب والبالء، وحجتذه قولذه  (ميألبالضم، وقرأ الباقون بالنأب، وقال اليزيدي 

 .4) أل  ال سادسوء بال توالسوء على الكافرين يعني العذاب، وال
 لمناسبةاثالثاا: 

 ام  يل غيرهم، فقال: لما فرغ مما وعد به أالحي عباده، ذكر مما يستحقه
، أي يعذبهم في الدنيا بما يأل (متألوهو معطوب على ﴾زن رن مم

إليهم من الهموم والاموم، بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة اإلسالم وقهر المخال ين لذه، وبمذا 
 .5) ألن القهر وا سر، وفي اآلخرة بعذاب جهنميأابون به م

                                                           

 (.0/99جلجوهري، الأحاح تاج اللاة وأحاح العربية ألا1) أل
 (.0/7027جلحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومألا2) أل
 (.7/701جلهروي، تهذيب اللاةألا3) أل
 (.520ابن زنجله، حجة القراءاتألص4) أل
 (.9/90جنظر: الشوكاني، فت  القديرألا5) أل
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 المعنى اإلجماليابعاا: ر 

فذذي ذلذذك   دبذذر سذذبحانه مذذا دبذذر مذذن تسذذليط المذذؤمنين علذذى الكذذافرين، ليعرفذذوا نعمذذة ا 
ويشذذكروها فيذذدخلهم الجنذذة، ويك ذذر عذذنهم سذذيئاتهم، وكذذان ذلذذك عنذذد ا  فذذوزاا عظيمذذاا، وفعذذل ذلذذك 

فقذذات لاذذيظهم مذذن تمذذام النعمذذة علذذى المسذذلمين، وال شذذك أن ازديذذاد أيضذذا ليعذذذب المنذذافقين والمنا
اإليمان بالعمل مما يايظ المنافقين والمشركين، ولعذل تقذديم المنذافقين والمنافقذات علذى المشذركين 
والمشركات  نهم أكثر ضرراا على المسلمين، أعنى بهما لظانين با  ظن السوء، أي ظن ا مر 

ال ينأر رسوله والمؤمنين على هذؤالء وحذدهم دائذرة السذوء، ومذا   ا  ال اسد المذموم، وهو أن
يتربأونه بالمؤمنين فهو حائ  بهذم، ودائذر علذيهم، وغضذب ا  علذيهم وطذردهم مذن رحمتذه شذر 
ن كثروا عذدة وعذددا فللذه جنذود  طردة، وأعد لهم جهنم، وساءت مأيرا، وال عجب في ذلك فهم وا 

 .1) ألال ياالب، حكيماا في كل أفعالهزيزاا السموات وا را، وكان ا  ع
 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

  ذذذى مذذذن الداللذذذة علذذذى أنهذذذم أحذذذ  مذذذنهموفذذذي تقذذذديِم المنذذذافقينأ علذذذى المشذذذركين مذذذاال يخ -0
 .2) ألبالعذاب

 المذذؤمنين علذذى أشذذد كذذانوا المنذذافقين مذذن غيذذره وفذذي هنذذا المشذذركين علذذى المنذذافقين قذذدم -7
 أن يمكذذذن ال والمنذذذاف  مبذذذين عذذذدو  نذذذه ويجاهذذذد منذذذه يحتذذذرز أن يمكذذذن افرالكذذذ  ن الكذذذافرين مذذذن

 .3) ألالكافر شر من أكثر شره كان فلهذا يجاهد وال منه يحترز

 مذا ظنوه ومما اإلسالم كلمة تعلو الك ر كلمة أن والمنافقون الكافرون ظنه الذي الظن -3
 .4) أل﴾ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ،بقوله عنهم ا  حكاه

﴾ أي ما يظنونه ويتربأونه بذالمؤمنين دائذر علذيهم، حذائْ  بهذم، ْم داِئَرُة السَّْوءِ َعَلْيهِ   -0
 .5) ألوالمعنى: أن العذاب والهالك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازالن بهم

                                                           

 (.3/010جنظر: حجازي، الت سير الواض ألا1) أل
 (.1/019جانظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليمأل2) أل
 (.0/099جانظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيلأل3) أل
 (.03/20جانظر: القنوجي، فت  البيان في مقاأد القرلنأل4) أل
 (.9/90جفت  القديرأل انظر: الشوكاني،5) أل
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دلذذذت هذذذذه اآليذذذات أن ا  تعذذذال يجذذذازي المشذذذركين والمشذذذركات والمنذذذافقين والمنافقذذذات  -9
 .1) أله، ولعنته، ونار جهنمبثالث عقوبات وهي: غضب

 حج مث هتوهنا:  ، ﴾ رت يب ىب نب  تذييل اآلية السابقة بقوله: ال -5
﴾  ن المقأود أوال التدبير التام  مر الخل  فيناسب العلم واإلحاطة، وهنا المراد تهديد مج

 .2) ألوالالبةالمنافقين والمشركين فيناسبه العزة 

  

                                                           

 (.2/329جبالقرلنألنظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرلن ا1) أل
 (.3/010جانظر: حجازي، الت سير الواض أل2) أل
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 بحث الثالثمال
 (16_2اآلية ) مقاصد وأهداف سورة الفتح من

 وعلو شرفه ومقامه المطلب األول: تقرير نبوة محمد 
 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح  قذذذذال تعذذذذالى:
 .[ال ت ]﴾ مظ حط مض خض حضجض

 معاني المفراداتأولا: 
ذذذ ﴾مص  -0 ْرت ذذذه عأ وه، ِمذذذْن عأزأ ْرتذذذه تأعبمعنذذذراا أ ز تأْعذذذِزر  فذذذي كذذذالم  ، والتعزيذذذريذذذرااز ى عأزَّ
: تعظموه وتكبروه، قاله ابن تعزروهومعنى  ،1)ألباللسان والسيب النأر: والتعزير  ، التوقير: العرب
ألعباس

  

(2. 
قذذار ،التذذوقير يسذذتعمل فذذي معنذذى التعظذذيم3)ألوقَّذذره: أي أجلَّذذه وعظَّمذذه ﴾جض  -7 : الوأ

زانة ،السكينة والوداعة قَّاْر ومتوق ر: ذو ِحلم  ورأ ق ور ووأ ورجل وأ
أل

  

(4. 
تذذه فذذي الب ْكذذرة، قذذال يقذذال: أتيتذذه ب ْكذذرأةا، وأتيالب كذذرة: الاذذداة، والجمذذع الب كأذذر،  ﴾مض  -3

 أل [31]القمر:  َّني مي زي ري ٰى ينُّٱ ا  تعالى:

 (5. 

ذذذا ﴾حط  -0 ذذذْل و لأأ : الوقذذذت بعذذذد العأذذذر إلذذذى الماذذذرب، وجمعذذذه أ أ  ْل و ا أِأذذذيل 
، كأنه جمع أأيلة و  اِئل  لأ دخل فذي ا أذيل وجذاء أأأ أْأالْن أيضاا، مثل بعير وبعران، وقد لأأ

ألورجل أأيل  الرأي أي محكم الرأي م ْؤِأالا 
 

 (6. 
 ثانياا: القراءات
فقرأ ابن كثير وأبذو  ﴾خض حضجض مص خص حص مسقال تعالى:  

أل، وقرأ الباقون بالخطاب، أي بالياء بدل التاءعمرو بالايب في ا ربعة
  

(7. 

                                                           

 (.0/957جبن منظور، لسان العربألا1) أل
 (.9/072جابن عطية، المحرر الوجيز في ت سير الكتاب العزيزأل2) أل
 .(00/2750جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل3) أل
 (.2/705جأبو منأور ا زهري، تهذيب اللاةأل4) أل
 (.0/511جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل5) أل
 (.0/01جالرازي، مختار الأحاحأل6) أل
 (.7/329جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل7) أل
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 ثالثاا: المناسبة

 ورسذذذوله ظذذذن أن بينذذذت اآليذذات السذذذابقة عذذذاب المنذذذافقين والمنافقذذذات الذذذين ظنذذذوا بذذا بعذذد 
فذي هذذه  قوم لهذم قائمذة، فذذكرهم ا  تعذالىسيالبون ولن تأأحابه و   واعتقدوا أن النبي ،السوء

 بذذالبالغ، أمتذذه وعلذذى الخلذذ  علذذى وهذذو الشذذهادة ،مذذن أجلذذه  اآليذذات بالهذذدب الذذذي بعذذث النبذذي
نذار بالجنة، أطاعه من وتبشير ألبالنار عأاه من وا 

 

 (1. 
 يرابعاا: المعنى اإلجمال

إنذذا أرسذذذلناك يذذذا محمذذد شذذذاهد أذذذد  تبلذذغ الذذذدعوة اإللهيذذذة إلنقذذذاذ  يقذذول ا  تعذذذالى لنبيذذذه 
البشذذرية، وتبشذذر مذذن اهتذذدى إلذذى الأذذراط المسذذتقيم بجنذذة عرضذذها السذذموات وا را، وتنذذذر مذذن 

 ،لتنذذذره بجهذذنم ونارهذذا التذذي أعذذدت للكذذافرين ،حذذاد وتذذردى فذذي الهذذوى وسذذلك سذذبيل الاذذي والضذذالل
نما فعل ذ لك ربكم لتؤمنوا با  ورسوله، وتعزروه وتنأذروا رسذوله، وتذوقروه وتعظمذوه، وتسذبحوه وا 

بكذذرة وأأذذيال فذذي الاذذداة والعشذذى، وهمذذا طرفذذا النهذذار، ومذذا  وتعذذالى وتنزهذذوه وتأذذلوا لذذه سذذبحانه
في تبليغ دعذوة ا  مذن أكبذر  ينأرة  ، والت ان  بينهما تبع لهما، وال شك أن نأرة رسول ا 

 .2) ألاعي لرضا ا  ورضا رسولهالدو 
 خامساا: البالغة

 .3) )﴾حس  و ﴾جس :طبا  في قوله تعالى -0

البكذذذرة: أول النهذذذذار، وا أذذذذيل لخذذذذره، وهمذذذذا كنايذذذة عذذذذن اسذذذذتيعاب ا وقذذذذات بالتسذذذذبي   -7
كما يقال شرقاا وغربذاا السذتيعاب الجهذات، وقيذل التسذبي  هنذا: كنايذة عذن الأذلوات ، واإلكثار منه

 .4) ألالواجبة
 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

 .5) ألوتعلن عن شرفه وعلو منزلته ومقامه تقرر اآليات نبوة محمد  -0

                                                           

 (.75/057جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل1) أل
 (.3/017ج، الت سير الواض ألانظر: الحجازي2) أل
 (.75/051جألنيرالت سير المزحيلي، ال3) أل
 (.75/095جبن عاشور، التحرير والتنويرألا4) أل
 (.9/21جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل5) أل
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ذكورة هنذا هذي ثذالث: الشذهادة علذى الخلذ  وعلذى أمتذه بذالبالغ، المذ بذي إن مهام النّ  -7
نذار من عأاه بالنار ،وتبشير من أطاعه بالجنة  .1) ألوا 

على  شاهداا و  ، على أمته يوم القيامة  النبي كلمة عامة تجمع شهادة (شاهداا ألكلمة  -3
 .2) ألشاهدا بوحدانيتنا وربوبيتنا وكذلكالّرسل والكتب 

، هذذذو الوأذذذول إلذذذى اإليمذذذان بذذذا  تعذذذالى ورسذذذوله   إن الاايذذذة مذذذن إرسذذذال النبذذذي -0
جاللذذذه، وتسذذبيحه بذذالقول وتنزيهذذه مذذن كذذل قبذذي  علذذذى  ونأذذرة ديذذن اللَّذذه ورسذذوله، وتعظذذيم اللَّذذه وا 

 .3) ألدوام، أو في أول النهار ولخره، أو فعلال

وقدم منها وأب الشذاهد  نذه يت ذرع عنذه الوأذ ان بعذده، فالشذاهد: المخبذر بتأذدي   -9
 ىث نث مث زث  : أحذذذد أو تكذيبذذذه فيمذذذا ادعذذذاه أو ادعذذذي بذذذه عليذذذه وتقذذذدم فذذذي قولذذذه تعذذذالى

قأْوِلذذذذذذذذذذهِ  [00 النسذذذذذذذذذذاء:] ﴾مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  ِّ  :تعذذذذذذذذذذالى وأ

 .4) أل[003 البقرة:] ﴾زئ رئ ّٰ

كذن علذى التعظذيم، أو علذى لذيس علذى النأذر واإلعانذة، ول بمعنذى تعظمذوه وتعزروه:  -5
 ىل مل يك ىك  سذذذذذذذذذذذذذذورة ا عذذذذذذذذذذذذذذرباسذذذذذذذذذذذذذذتدل بمذذذذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذذذذال فذذذذذذذذذذذذذذي ، الطاعذذذذذذذذذذذذذذة
ذكذذذر التعزيذذذر وعطذذذب النأذذذر عليذذذهت والذذذراج  أن يكذذذون التعزيذذذر هذذذو  ،[092ا عذذذراب:]﴾يل

 .5) ألاللَّه أعلمالطاعة له، والتوقير هو التعظيم، وفي الطاعة له تعظيمه، و 

 ،راجذذع إلذذى اللَّذذه تعذذالى ﴾مض خض : تعذذالىأجمذذع أهذذل التأويذذل أن قولذذه  -2
وكذذذلك ذكذذر فذذي بعذذا القذذراءة ألويسذذبحون اللَّذذه بكذذرة وأأذذيال(، والتسذذبي  هذذو التنزيذذه فذذي ا فعذذال 

 .6) ألوا قوال

                                                           

 (.75/050جألالت سير المنيرالزحيلي، 1) أل
 .050المرجع الساب ، ص2) أل
 (.3/071جانظر: القشيري، لطائب اإلشاراتأل3) أل
 (.75/099جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل4) أل
 (.2/722جنظر: الماتريدي، تأويالت أهل السنةألا5) أل
 .721، صنظر: المرجع الساب ا6) أل
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ا أذذذيل إلذذذى أذذذالة أذذذرب أهذذذل التأويذذذل البكذذذرة إلذذذى أذذذالة ال جذذذر، و  بكذذذرة وأأذذذيالا: -1
ولكذذذن جذذذائز أن تكذذون البكذذذرة كنايذذذة عذذذن النهذذار، وا أذذذيل كنايذذذة وعبذذذارة عذذذن  والعشذذذاء، الماذذرب

 .1) ألأعلم الليل، فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت، واللَّه
 المطلب الثاني: وجوب الوفاء بالعهد، وحرمة نقضه

 حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  :قذذذذذال تعذذذذذالى
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن

 .[ال ت ]﴾ٰر

 أولا: معاني المفردات

والمبايعذذة والتبذذايع عبذذارة عذذن المعاقذذدة والمعاهذذدة، كذذأن كذذل واحذذد منهمذذا  ﴾ىل  -1
 .2) ألباع ما عنده من أاحبه وأعطاه خالأة ن سه وطاعته ودخيلة أمره

نكذذذث النذذذون والكذذذاب والثذذذاء أأذذذل أذذذحي  يذذذدل علذذذى نقذذذا شذذذيء، ونكذذذث  ﴾خن﴿ -7
 .3) ألكث الشيء انتقا، وقال قوالا ال نكيثة فيه أي ال خل ةالعهد ينكثه نكثاا، وانت

الوفذذاء ضذذد الاذذذدر، ووفذذى الشذذيء يِ ذذذي بالكسذذر وفيذذاا، أي تذذذم وكثذذر، والوفذذذاء  ﴾يه﴿ -5
كمال الشرط، ويقولون أوفيتك الشيء إذا قضيته إياه وافياا   .4) ألإتمام العهد وا 

 ثانياا: القراءات

ير وابن عامر فسنؤتيه بالنون ﴾ قرأ نافع وابن كثٰذ يي ىيقوله تعالى:   -0
وحجذذتهم مذذا تقذذدم وهذذو قولذذه بمذذا عاهذذد  ،وقذذرأ البذذاقون باليذذاء أي فسذذيؤتيه ا  ،ا  أخبذذر عذذن ن سذذه

 .5) أله ا  فكذلك فسيؤتيه لتقدم ذكرهعلي

                                                           

 (.2/721جنظر: الماتريدي، تأويالت أهل السنةألا1) أل
 (.71/321جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسأل2) أل
 (.0/303جالرازي، مختار الأحاحأل3) أل
 (.9/029جابن فارس، مقاييس اللاةأل4) أل
 (.527ه، حجة القراءاتألصابن زنجل5) أل
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﴾ قرأ ح ص بما عاهد عليذه ا  مضذمومة الهذاء مي  خي حي جيقوله تعالى:   -7
 .1) ألكسر الهاء لمجاورة الياء وقد ذكرت في سورة البقرةوقرأ الباقون عليه ب ،على أأل حركتها

 ثالثاا: المناسبة
عقذب بذذكر  ،وأمذر بتعظيمذه وتذوقيره ونأذرته  هذدب بعثذة النبذي ىبعد أن ذكذر ا  تعذال

وهذذي البيعذذة فائذذدة بعثتذذه ليرتذذب عليذذه ذكذذر   هذذذه النأذذرة وهذذذه الطاعذذة للنبذذي ىمذذا يترتذذب علذذ
والمؤمنين، وأشاد بإخالص المبذايعين ونأذرة ديذن اللَّذه  ين الّنبي البيعة، فذكر بيعة الرضوان ب

 .2) ألتعالى، وأوض  جزاء ناقا العهد، ومن أوفى بالعهد
 رابعاا: المعنى اإلجمالي

بالحديبيذذذة مذذذن أأذذذحابك علذذذى أن ال إن الذذذذين يبايعونذذذك  ا  تعذذذالى لنبيذذذه  قذذذال
ا يبايعون ببيعتهم إياك ا ،  ن ا  ضمن ا دبار، إنم ولوهموا عند لقاء العدّو، وال يي رّ 

ثذذذم يعقذذذب تعذذذالى فمذذذن نكذذذث بيعتذذذه  ونقضذذذها فلذذذم ينأذذذرك علذذذى  ،لهذذذم الجنذذذة بوفذذذائهم لذذذه
ب علذه ذلذك يخذرج ممذن وعذده ا  أعدائك، وخالب ما وعذد ربذه، فإنمذا يذنقا بيعتذه،  نذه 

ا   ا، فأمذا رسذول، ولذم ينكذث إال عليهذنة بوفائذه بالبيعذة، فلذم يضذّر بنكثذه غيذر ن سذهجال
  فإن ا  تبارك وتعالى ناأره على أعدائه، نكث الناكذث مذنهم، أو وفذى ببيعتذه  ومذن

أوفذذى بمذذا عاهذذد ا  عليذذه مذذن الأذذبر عنذذد لقذذاء العذذدّو فذذي سذذبيل ا  ون أذذرة نبيذذه علذذى 
 ، وذلك أن ي دخله الجنذة جذزاء لذه علذى وفائذه بمذا عاهذدعظيماا  أعدائه فسيعطيه ا  ثواباا 

 .(3) عليه ا ، ووث  لرسوله على الأبر معه عند البأس بالمؤكدة من ا يمان
 خامساا: البالغة

 جم يل ىل مل خل  :فذذذذي قولذذذذه تعذذذذالىاسذذذذتعارة تأذذذذريحية تبعيذذذذة  -0
وأسذتعير اسذم المشذّبه بذه  ، شّبه المعاهدة علذى الجهذاد بذا ن س بذدفع السذلع مقابذل ا مذوال،﴾حم

 .4) أللى المبادلة، فوجه الّشبه اشتمال كل عللمشّبه

                                                           

 (.527ابن زنجله، حجة القراءاتألص1) أل
 (.75/057جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل2) أل
 .(77/712جالقرلنأل يلتأويل  الطبري، جامع البيان في نظر:ا3) أل
 (.75/051جالزحيلي، الت سير المنيرأل4) أل
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الستحضذذذار حالذذذة المبايعذذذة الجليلذذذة،  ﴾ىل  :تعذذذالى أذذذياة المضذذذارع فذذذي قولذذذه -7
 خل : لتكون كأنها حاألة في زمن نزول هذه اآلية، مع أنها قد أنقضت، وذلك كقوله تعالى

 .1) أل[31]هود: ﴾مل
، شذذذبه اطّذذالع اللَّذذذه علذذذى ﴾جنيم ىم مم خم  :فذذي قولذذذه تعذذالى اسذذتعارة مكنيذذذة -3

وضذذذع يذذده علذذذى أيذذدي رعيتذذذه، علذذى طريذذذ  االسذذتعارة المكنيذذذة، أي أن اللَّذذه شذذذّبه  مبذذايعتهم بملذذك
سنادها له تخييل، وفي ذكر اليد مع أيدي الناس مشاكلة  .2) ألبالمبايع، وذكر اليد قرينة، وا 

 .3) أل﴾يه و  ﴾خن  طبا  بين قوله تعالى: -0

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

 4)ألقذال: يذوم الحديبيذة ﴾ىل مل خل فذي قولذه تعذالى:  مجاهذد  روي عن -1

الذذذين  وهذذه البيعذة هذذي بيعذة الرضذذوان، وكانذت تحذذت شذجرة سأذذم ر بالحديبيذة، وكذذان الأذحابة 
   يومئذذ ألذب وثالثمائذة، وقيذل: أربعمائذة، وقيذل: خمسذمائة، وا وسذط أأذ  بذايعوا رسذول ا  

 .6)ألية أل اا وأربعمائة: كنا يوم الحديبلحديث البخاري الذي أخرجه بسنده عن جابر قال(5)
 خل  :تعذالى قولذه كمذا فذي العهد على الطاعة والنأرة أي أليبايعونك( المقأود ب -7
وهذذذي هنذذذا بمعنذذذى  [07]الممتحنذذذة:  ﴾ا حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 .7) ألالعهد على النأرة والطاعة

الى، بالحديبية علذى قتذال قذريش ومناأذرته فقذد بذايعوا اللَّذه تعذ إن الذين بايعوا النبي -5
 [11:]النسذاء﴾حم جم يل ىل مل خل ، قذال تعذالى:  إنما هي بيعة اللَّه فبيعتهم للنبي 

 .8) أل

                                                           

 (.75/092جبن عاشور، التحرير والتنويرألا1) أل
 (.75/051جت سير المنيرألال الزحيلي،2) أل
 .051المرجع الساب ، ص3) أل
 .(2/902جانظر: السيوطي، الدر المنثور في الت سير بالمأثورأل4) أل
 (.2/331جنظر: ابن كثير، ت سير القرلن العظيمألا5) أل
 .[0101حديث: رقم ال5/035، الت سير/ البيعة تحت الشجرة، أحي  البخاري :البخاري]6) أل
 (.75/092جألالتحرير والتنوير ر،انظر: ابن عاشو 7) أل
 (.05/752جنظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنألا8) أل
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و نهذا فذي [ 000:]التوبذة﴾مح جح مج حج مث :وسّميت بيعة لقوله تعذالى -1
 .  نهم باعوا أن سهم من ا  بالجنة، والعقد كان مع النبي 1) ألتواجب الجنة بالّشهادة كالبيع

ب بما بايع عليه فإنما نكثه راجع عليه  نه يحرم ن سذه ا جذر و لم يمن نكث البيعة و  -3
 .2) ألالجزيل، والعطاء العظيم في اآلخرة

  

                                                           

 (.7/291جانظر: النيسابوري، إيجاز البيان في معاني القرلنأل1) أل
 (.00/5209جانظر: مكي بن ابي طالب، الهداية إلى بلوغ النهايةأل2) أل
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 المبحث الرابع
 (11_11مقاصد وأهداف سورة الفتح من اآلية)

 المطلب األول: إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك دللة على أنه كالم اهلل

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى  :قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالى
 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ

 .[ال ت ]﴾مل يك  ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث

 معاني المفردات أولا: 

ورجذذل  ،وا عاريذذب: جماعذذة ا عذذراب، العذذرب العاربذذة: الأذذري  مذذنهم ﴾ُّ  -1
وا عذذراب هذذم ، عربذذّي وأعذذرب الرجذذل: أفأذذ  القذذول والكذذالم، وهذذو عربذذانّي اللسذذان، أي: فأذذي 

 .1) ألالباديةِ  الذين يسكنون

: ﴾نث   -7 رُّ : النُّقأذان، وسذوء الحذالاله ذزأال ضد الن ع: والضذر  الضُّ ر  ذرأ تقذول ، والضَّ
 .2) ألدخل عليه ضرر في ماله

ْن أعذةا ضد الضر، النْ ع :  ﴾ىقيف   -5 أأسذماء اللَّذِه تأعأذالأى النذاِفع :  ، ومذننأ أعأه يأْن أع ه نأْ عاا ومأ
 .3) أللقههو الذي يوأل الن ع إلى من يشاء من خ

 القراءاتثانياا: 

﴾ اختلذذذب القذذذراء فذذذي ضذذذراا، فقذذذرأ حمذذذزة والكسذذذائي وخلذذذب نث مث زث رث  قولذذذه تعذذذالى:
 .4) ألبضم الضاد، وقرأ الباقون ب تحها

  

                                                           

 (.7/071جال راهيدي، العينأل1) أل
 (.00/300جتهذيب اللاةألأبو منأور ا زهري، 2) أل
 (.1/391جبن منظور، لسان العربألا3) أل
 (.7/329جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل4) أل



 

128 
 

 المناسبةثالثاا: 
جذذاءت هذذذه اآليذذات  ولمذذا ذكذذر سذذبحانه وتعذذالى أهذذل بيعذذة الرضذذوان، وأضذذافهم إلذذى حضذذرة الذذرحمن،

الذذي قذالوه للنبذي فسذاد عذذرهم  وتأكدأمر ن اقهم  لتكشب، تلك البيعةغاب عن  مباشرة بعدها لتبين حال من
  :ىبنب مب زب رب يئ  ىئ بأن شالتهم أموالهم وأوالدهم وذكر ا  تعالى هنا قوله﴾ 

 .(1) وهو دليل على كذبهم وافتراءهم، وأن ظاهرهم خالب باطنهم
 المعنى اإلجماليرابعاا: 

ذب وافتذذذراء الذذذذين تخل ذذذوا عذذذن أذذذل  الحديبيذذذة، مذذذن كذذذ يخبذذذر ا  تعذذذالى ويكشذذذب لنبيذذذه 
 ، فعتذذزروامعذذه إلذذى مكذذة مذذنهم الخذذروج ا عذذراب الذذذين هذذم حذذول المدينذذة عنذذدما طلذذب النبذذي 

شذذالتنا ا مذذوال وا والد عذذن الخذذروج   للنبذذي افقذذالو اذيذذب وأوهذذام لذذيس لهذذا أذذحة مذذن القذذول، بأك
إال مذذن ألسذذنتهم  هذذيه االدعذذاء كذذاذب ومذذا أن هذذذ  تعذذالى نبيذذه ، فذذأخبر ا معذذك فاسذذتا ر لنذذا
أن ينبههم بأنه مذن   عتذارهم، ثم يأمر ا  تعالى نبيهفهم كاذبون في ا وبهموليس من حقيقة قل

وختمذذت اآليذذذات بتذذذكر المخل ذذون أن ا  تعذذالى خبيذذر بمذذذا  ،ن أراد ا  بكذذم الضذذر أو الن ذذعلكذذم إ
 .2) أليأنعون

 البالغةخامساا: 

 .3) أل﴾يف ىف يث ىث و قوله  ﴾نث مث زث رث  :تعالىطبا  بين قوله  -0

 .4) ألتوكيداا وفرقاا بين المجاز والحقيقة ﴾يئ بل ظ ت اآليات جاء -7

 تحليل المقاصد واألهدافسادساا: 
 5) ألالمخل ون هم أعراب غ ار  قال مجاهد وابن عباس -0

  

                                                           

 (.01/722جانظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورأل1) أل
 (.511انظر: السيوطي، ت سير الجاللينألص2) أل
 (.75/055جالزحيلي، الت سير المنيرأل3) أل
 (.00/5205جن ابي طالب، الهداية إلى بلوغ النهايةألمكي ب4) أل
 منذاب عبذد بذن بكذر بذن ضذمرة بذن مليذل بذن غ ذار بنذو: وهذم العدنانيذة، مذن كنانة، من بطن: م لأْيل بن ِغ أار5) أل

 ا  رسذول مذع قذاتلوا وقذد وّدان: أوديذتهم ومذن بدر،: مياههم ومن مكة حول كانوا عدنان، بن خزيمة بن كنانة بن
 3/112. انظر: عمر عبد الاني، معجم قبائل العربألجأل اا  وعددهم حنين، زوةغ في.) 
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تخل ذوا عذن  والذدليل هذم ا عذراب الذذين كذانوا حذول المدينذة،3) أل وأسذلم2) ألوجهينذة1) ألومزينذة 
 .4) ألليخرجوا معهحين أراد الس ر إلى مكة عام ال ت ، بعد أن استن ارهم  الرسول 

وهذذي  أطلذذ  ا  تعذذالى علذذيهم ل ذذظ المخل ذذون  نهذذم تخل ذذوا عذذن الخذذروج مذذع النبذذي  -7
أ ة ذم،  ن من كان في مقدمة الأ وب يختلب عن الذي بمؤخرة الأ وب، فكيب بحال من 

 .5) ألوبهو خارج وخلب الأ 

تكذذذذذذذذيب لهذذذذذذذم فذذذذذذذي هذذذذذذذذا  ﴾ىبنب مب زب رب يئ  ىئ قذذذذذذذال تعذذذذذذذالى: -3
نما هو الشك في ا  والن ا   .6) ألاعتذارهم وأن الذي خل هم ليس ما يقولون وا 

علذى وال نذدم ، عن حقيقة،  نه باير توبة مذنهم طلبهم لالستا ار أيضا، ليس بأادر -0
عذن  لذم يكذن مترجمذاا  بذرة بذه، مذاوفيه إيذذان بذأن اللسذان ال ع ،ما سلب منهم من معأية التخلب

 .7) ألاعتقاد الح 

  

                                                           

 أمهمذا ومزينذة طابخذة، بذن أدّ  بذن عمذرو وبنذي وأوس عثمذان بنذو وهذم العدنانيذة مذن مضذر، مذن بطن: زْينةم  1) أل
 وقذذد ،ألذذب وعذذددهم حنذذين، غذذزوة فذذي   ا  رسذذول مذذع قذذاتلوا وقذذد وبذذرة بذذن كلذذب بنذذت مزينذذة وهذذي بهذذا، عرفذذوا

: انظذذر. نهذذم عبذذد تسذذمى كانذذت وبذذه نهذذم،: لذذه يقذذال أذذنم لهذذم وكذذان الوليذذد، ابذذن خالذذد مذذع مكذذة فذذت  فذذي اشذذتركوا
 .0113المرجع الساب ، ص

هْينأة2) أل  كانذت ، سذود بذن ليذث بذن زيذد ابذن جهينذة بنذو: وهم القحطانية، من قضاعة، من عظيم حي: زيد بن ج 
 بذن خالذد مذع قاتلوا وقد وا جرد ا شعر: جبالهم ومن الحجاز، برية من متسع في ويثرب، الينبع بين ما مساكنهم
: انظذذر .حنذذين غذذزوة فذذي  ا  رسذذول مذذع وقذذاتلوا اليمنذذى، المجنبذذة فذذي فكذذانوا مكذذة، فذذت  فذذي هذذذ 1 سذذنة الوليذذد

 (.705ج/0المرجع ن سه، أل
 من عامر، ابن روعم بن حارثة بن أفأى بن أسلم بنو: وهم خزاعة من بطن :أأْفأى بن أسلم3)  أل

 .75: المرجع ن سه، صانظر .المدينة أعراا من خيلن ذات قرية وهي وبرة قراهم من ،القحطانية
 (.05/751جانظر: القرطبي، الجامع  حكام القرلنأل4) أل
 (.75/050جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل5) أل
 (.3/335جانظر: النس ي، مدارك التنزيل وحقائ  التأويلأل6) أل
 (.1/023جانظر: القاسمي، محاسن التأويلأل7) أل
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 ووجب حسن الظن به تعالى  المطلب الثاني: حرمة ظن السوء في اهلل 

 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل :قال تعالى
 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 حص مسخس حس جس مخ جخ مح  جحمج حج مث هت مت خت حت

 .[ال ت ]﴾حض جض  مص خص

 معاني المفرداتأولا: 

 زث رث يت﴿ :وانقلذذذب: أي رجذذذع قذذذال تعذذذالى، قلبذذذت الشذذذيء فانقلذذذب ﴾رن  -0

 .1) ألوالمنقلأب: المرجع [000]لل عمران:  ﴾مث

ْينذذذذا الذذذذزين نقذذذذيا الشذذذذين، ﴾ٰى  -7 ْسذذذذن  يزينذذذذه زأ وازدانذذذذِت ا را  بع شذذذذِبها،  ،زانذذذذه الح 
 .2) ألبهجامع لكل ما يتزين ة اسم والّزين وازينت وتزينت

الواحذد  ،الذكوالرجذل بذور أأي ه، ِإذا هلذك بذور بذوراا البور: مأدر بار الشَّْيء ي ﴾خئ  -3
 .3) ألوالبور في اللاة: الشيء الذي ال قيمة له وال فائدة فيهوالجمع فيه سواء، 

 خلُّٱ :تعذذالى قذذالعليذذه، ادر ، وهذذو مِلذذك كذذل شذذيء والقذذ : هذذو ا  الم لذذك ﴾مث -0
 .4) ألما أعطاهم ومّلكهم وم ْلك عباده: [0الملك:]﴾يل ىل مل

 ناسبةالمثانياا: 

العلذذة التذذي تخل ذذوا مذذن أجلهذذا عذذن الجهذذاد فذذي  جذذاءت هذذذه اآليذذات لت ضذذ  وتبذذين للنبذذي 
بقولهم : شالتنا كما ذكرت اآليات السابقة لهذه اآليات  حيث أنهم كذبوا على النبي  ،سبيل ا 

 مب زب رب يئ  ىئ فكشب ا  كذبهم بقولذه تعذالى:  ا موال وا هلون فاستا ر لنا،

                                                           

 (.1/9502جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل1) أل
 (.2/312جال راهيدي، العينأل2) أل
 (.0/331ج زدي، جمهرة اللاةألا3) أل
 (.2/5353جالحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومأل4) أل
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اآليذذات، لتبذذين خبايذذا قلذذوبهم، وأسذذبابهم الحقيقيذذة وراء عذذدم الخذذروج مذذع فجذذاءت هذذذه  ﴾نب
 .1) ألوهو ظنهم السوء بعدم رجوع النبي وأأحابه إلى أهليهم سالمين النبي 

 المعنى اإلجماليثالثاا: 

إلى مكة لما اعتذروا وكذبوا   عراب الذين تخل وا عن الخروج مع النبيا  خاطبة اآليات
فقذال:  ،والمذؤمنين   كذبهم ا  ثم أعلمهم بما علم مذن اعتقذادهم فذي رسذول ا في اعتذارهم، فأ

والمذؤمنين ال يرجعذون إلذى المدينذة أبذداا مذن غذزوتهم، فلذذلك   بل ظننتم أيها ا عذراب أن النبذي
زيذذذن لكذذذم و ، تخل ذذذتم عذذذن الخذذذروج معهذذذم  نكذذذم شذذذالتكم أمذذذوالكم وأهلذذذوكم كمذذذا زعمذذذتم فذذذي عذذذذركم

والمؤمنذذذون إلذذذى المدينذذذة أبذذذداا، وأنهذذذم سذذذيهلكون فذذذي   قذذذال لكذذذم ال يرجذذذع النبذذذيالشذذذيطان ذلذذذك، و 
 حئ جئ  ثذذم قذذال: ، غذذزوهم، وظننذذتم أن ا  ال ينأذذر نبّيذذه ومذذن أطاعذذه، وذلذذك ظذذن السذذوء

ألباعتقذذذادكم وظذذذنكم ىأي: هلكذذذ ﴾خئ
 

عذذذن  ثذذذم ختمذذذت اآليذذذات ببيذذذان قذذذدرة ا  تعذذذالى وتحذذذدثت، 2)
لذذه ملكذذذوت السذذماوات وا را، فهذذذو  ن ا  سذذبحانه وتعذذذالىرورة، وهذذذي أمعلذذوم مذذن الذذذدين بالضذذ

ن يشذذذذاء سذذذبحانه المتأذذذرب المالذذذك للسذذذماوات وا را ومذذذا بينهمذذذا، فبملكذذذه وتأذذذرفه يا ذذذر لمذذذ
، واسذذع الرحمذذة رحيمذذاا أيواسذذع الما ذذرة   ذذوراا أيغان ومذذا زال ا  ويعذذذب ويعاقذذب مذذن يشذذاء، وكذذ

 .3) ألشملت رحمته السماوات وا را

 لبالغةارابعاا: 

نمذذا جعذذلتحسذذين، وهذذو كنايذذة عذذن قبذذولهم ذلذذكالتذذزين: هذذو ا -0 ل ذلذذك الظذذن مزينذذاا فذذي ، وا 
 .4) ألسالماا   نهم لم ي رضوا غيره من االحتماالت، وهو أن يرجع الرسولاعتقادهم،  

أقذذذذذذذذذذذيم  ﴾خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ  :قذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذالى -7
 ،ا  واإليمذان برسذوله فهذو كذافرالظاهر مقام الضمير لإليذان بذأن مذن لذم يجمذع بذين اإليمذانين بذ

 .5) ألونّكر  نها نار مخأوأة كما نكر نأاراا تلظى

 .﴾جس مح  وبين ﴾جحمج حج  :قوله تعالى فيطبا   -3
                                                           

 (.9/031ججيز في ت سير الكتاب العزيزألنظر: ابن عطية، المحرر الو ا1) أل
 (.00/5202جانظر: مكي بن ابي طالب، الهداية إلى بلوغ النهايةأل2) أل
 (.03/720جانظر: طنطاوي، الت سير الوسيطأل3) أل
 (.75/050جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل4) أل
 (.3/332جانظر: النس ي، مدارك التنزيل وحقائ  التأويلأل5) أل
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 تحليل المقاصد واألهدافخامساا: 

إذا لذذم يقذذدر أن يكيذذد بيذذده يتمّنذذى مذذا تتقاأذذر عنذذه مكنتذذه، وتلذذك أذذ ة كذذّل  إن العذذدو -0
 .عاجز، ونعت كّل لئيم

قذال  ،ى المسذلمين والمكذر  هذل اإلسذالم ال يعذود علذى أذاحبه إال بالخسذرانالكيد علذ -7
 .1) أل[03ر:]فاط ﴾مض خض حض جض مص خص  :تعالى

الواهيذذة والن ذذوس الهاويذذة، ال تأخذذذ مذذن الأذذور التذذي تتأذذور بهذذا الحذذوادث إال  العقذذول -3
 .(2) رهاالأورة التي تلوح لها في باد  الرأي، ثم يعتريها التزين في العقل، فال ت ترا غي

 ، وعدم رجوعهم من س رهم هذا  الظن الذي ظنه المنافقون هو عدم نأرة الرسول -0

قال قتادة: ظنوا بنبي ا ، وأأحابه أنهم لذن يرجعذوا مذن وجههذم ذلذك، وأنهذم سذيهلكون، فذذلك (3) 
 .4) ألالذي خل هم

لذذذى والمذذذؤمنين ال يرجعذذذون إ قذذذال أهذذذل التأويذذذل الذذذذي حملهذذذم علذذذى الظذذذن أن النبذذذي  -9
وقال أهل مكذة عنذدما علمذوا ال نذدعهم  ،أنهم خرجوا للحت ال للقتال وغير مستعدين للقتال أهليهم

 .5) أليدخلون مكة بل نقاتلهم ونحاربهم وال نتركهم يدخلونها

ذم ا  تعذذالى المتخل ذذين وفضذذحهم وتوعذذدهم بسذذوء المأذذير،  سذذباب متعذذددة، منهذذا:  -5
 .6) ألكاذبة، وتقولهم بالكالم الذي ال تؤيده قلوبهمسوء ظنهم با  وبرسوله، واعذارهم ال

﴾  مسخس حس جس مخ جخ مح :قولذذه تعذذالىقذذدمت الما ذذرة عذذن العذذذاب فذذي  -2
 .7) ألليكون عامل لتحريكهم إلى التوبة، واستدراك ما فاتهم من ا جر

 
 

                                                           

 .(3/070جالقشيري، لطائب اإلشاراتألانظر: 1) أل
 (.75/050جنظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرألا2) أل
 (.1/020جانظر: القاسمي، محاسن التأويلأل3) أل
 (.0/032جانظر: الواحدي، الوسيطأل4) أل
 (.2/310جنظر: الماتريدي، تأويالت أهل السنةألا5) أل
 (.03/721جانظر: طنطاوي، الت سير الوسيطأل6) أل
 (.75/055جألالتحرير والتنويرر: ابن عاشور، انظ7) أل
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 المبحث الخامس
 (11_13مقاصد وأهداف سورة الفتح من اآلية)

 دمنين بغنائم خيبرالمطلب األول: وعد اهلل رسوله والم

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض   قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالى:

 خم حم  جمهل مل خل حل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حفجف

 .[ال ت ]﴾ٰه مه جه هن من خن حن جنمم

 أولا: معاني المفردات

، ن تخل وا عن الحديبية وهم  أعراب أسلم، وجهينذة، ومزينذةهم الذي ﴾مض أ  -1
 .1) ألل واوغ ار  ظنوا أن لن ينأر الرسول، ولن يرجع هو والمؤمنون، فتخ

ْنذذوةا : مذذا يؤخذذذ فذذي الحذذرب قالماذذانم جمذذع ماذذنم، والانيمذذة ﴾مع  -7 الحمذذد و  ،هذذراا أو عأ
 .2) ألوالمذّلة مارم مانم

يذذذره يدعذذه، وأأذذله وذره يذذذره كوسذذعه يسذذعه، وقذذولهم ذرنذذي وفذذالن أي كلذذه  ﴾مغ  -5
 .3) ألإلي وال تشال قلبك به

ذذذد: أن  ﴾مم  -1 سأ ذذذدأه يأْحس ذذذد ه  يقذذذ ،تتمنَّذذذى زوال نعمذذذة المحسذذذود إليذذذكأ الحأ سأ ال: حأ
 .5) ألومقأدهم بالحسد هنا أن يشتركوا مع المسلمين في الماانم4) ألح سوداا 

 ثانياا: القراءات

ِلذذمأ  بكسذذر اللذذم مذذن غيذذر  ﴾حكجك مق  حق  :قذذال تعذذالى قذذرأ حمذذزة والكسذذائي وخلذذب، كأ
 .6) ألألب، وقرأ الباقون ب ت  الالم وألب بعدها

                                                           

 (.3/59جال راء، معاني القرلن أل1) أل
 (.7/0505جمعجم اللاة العربية المعاأرةألعمر ولخرون، 2) أل
 (.2/911جلزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسألا3) أل
 (.7/059جالجوهري، الأحاح تاج اللاة وأحاح العربيةأل4) أل
 (.2/331جر القرلن العظيمألانظر: ابن كثير، ت سي5) أل
 (.7/329جابن الجزري، النشر في القراءات العشرأل6) أل
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 ثالثاا: المناسبة

وتعذذذالى أهذذذل بيعذذذة الرضذذذوان، وأضذذذافهم إلذذذى حضذذذرة الذذذرحمن، تشذذذوب  ولمذذذا ذكذذذر سذذذبحانه
السامع إلى الخبر عمن غاب عن ذلك الجناب، وأبطأ عن حضرة تلك العمرة، فاستؤنب اإلخبار 

أي بوعذذد ال خلذذب فيذذه، وأكذذد أمذذر ن ذذاقهم تنبيهذذاا علذذى  ﴾ســيقول عمذذا ينذذافقون بذذه بقولذذه تعذذالى: 
 .1) ألوشدة رحمته ورفقه وش قته وقاأهم به ولطب النبي  جلدهم فيه و

 رابعاا: المعنى اإلجمالي

وذلذذك بالحذذديث  ،مذذا زال السذذيا  الكذذريم فذذي مطلذذب هدايذذة المنذذافقين مذذن الحضذذر والباديذذة
 ،عنهم وكشب عوارهم ودعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الح  عند ظهور انحرافهم وسوء أحوالهم

إذا انطلقتم أل هعن ن تقدم الحديث عنهم وأنهم تخل وايالذ (سيقول المخل ونأل  هفقال تعالى لرسول
، وذلذذك أن ا  تعذذالى بعذذد أذذل  الحديبيذذة ومذذا نذذال أهلهذذا مذذن (إلذذى ماذذانم لتأخذذذوها ذرونذذا نتذذبعكم

منها أنه واعدهم بانائم خيبذر بذأن يذتم لهذم فتحهذا وياذنمهم أموالهذا  ،لالم ن سية أكرمهم بنعم كثيرة
عذذن الخذذروج إلذذى خيبذذر جذذاء   دوا إلذذى المدينذذة وأعلذذن الرسذذولوكانذذت أمذذواال عظيمذذة، فلمذذا عذذا

، قذذذال تعذذذالى وهذذذو وعذذذده  هذذذل ربالسذذذير معهذذذم  جذذذل الانيمذذذة ال غيذذذ هذذذؤالء المخل ذذذون يطذذذالبون
لذذن تتبعونذذا كذذذلكم قذذال ا  ألأن يقذذول لهذذم   الحديبيذة بذذأن ياذذنمهم غنذذائم خيبذذر، ولذذذا أمذذر رسذذوله

هذذا مذن جملذة  ،م ومقذالكم هذذا قبذل أن تقولذوه وتكونذوا عليذهأي فقد أخبرنا تعالى بحذالك ،(من قبل
أي مذذا منعتمونذذا مذذن الخذذروج إلذذى  ،مذذا أخبذذر تعذذالى بذذه رسذذوله والمذذؤمنين قبذذل قذذولهم لذذه وقذذد قذذالوه

أي لذذم يكذذن ا  أمذذركم بمنعنذذا ولكذذن الحسذذد هذذو الذذذي  ،خيبذذر إال حسذذداا لنذذا أن ننذذال مذذن الانذذائم
أي وأمهم بوأذمة الجهذل وجعلهذا هذي علذة  ( ي قهون إال قليالبل كانوا الأل وقوله تعالى ،أمركم

تخبطهم وحيرتهم وضاللهم، أنهم قليلو ال هم واإلدراك فليسوا علذى مسذتوى الرجذل الحذاذ  المذاهر 
 .2) ألالبأير الذي يحسن القول والعمل

  

                                                           

 (.01/312جانظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورأل1) أل
 (.9/017جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل2) أل
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 خامساا: البالغة

ر، الخروج إلذى غذزوة خيبذ ﴾مع  جع مظ حط تعالى: المراد بالماانم في قوله -0
 مخ جخ فأطل  عليها اسذم الماذانم مجذازاا لعالقذة ا ول، مثذل إطذال  الخمذر فذي قولذه تعذالى: 

 .1) ألوهو دليل أنهم منأورون في غزوتهم [35]ي وس ب:  ﴾حس جس

 ترشي  للمجاز، وهو إيماء أن الماانم حاألة لهم ال محالة ﴾جغ قوله تعالى:  -7
 .2) أل

 سادساا: تحليل المقاصد واألهداف

ومن كان حذول المدينذة  ،ومزينة ،قال مجاهد وغيره: هم جهينة من ا عراب المخل ون -0
 عظيمذاا  إلى عمرته عام الحديبية رأوا أنه يسذتقبل عذدواا  من القبائل، فإنهم في خروج رسول ا  

 .3) ألوالقبائل المجاورة لمكة، وهم ا حابيش ،وكنانة ،وثقيب ،من قريش

 ،م خيبر وهم فذي طذريقهم مذن الحديبيذة إلذى المدينذةوالمؤمنين بانائ  وعد ا  رسوله -7
نجذذازه لهذذم دال علذذى وجذذود ا  وعلمذذه وقدرتذذه وحكمتذذه ورحمتذذه وكلهذذا موجبذذة لإليمذذان والتوحيذذد  ،وا 

 .4) ألوحب ا  والرغبة إليه والرهبة منه

بئس الوأب يوأب به المرء، ولذذا ال يرضذاه حتذى  فإنه وقبحهالجهل ا  تعالى  ذم -3
  سه فلو قلت لجاهل يا جاهل ال ت عل كذا أو ال تقل كذا لاضب عليك.نلالجاهل 

ر إلذى إنهذم قذوم أغبيذاء جهلذة هذذا يشذي إلى خيبرمع المسلمين المسير المخل ين طلب  -0
باالنشذاال بذا موال وا هذل، واآلن يطلبذون المشذاركة فذي السذير إلذى  فكيذب اعتذذروا سذابقاا  ،كذبة
 .5) ألخيبر

: يريدون أن يخرجذوا معذك فذي أي ﴾حكجك مق  حق مف خف :تعالى معنى قوله -9
[ 13]التوبذذذذذذذة:  ﴾ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من تعذذذذذذذالى: وقذذذذذذذد قذذذذذذذال ا غذذذذذذذزوك 

                                                           

 (.75/052جابن عاشور، التحرير والتنويرأل1) أل
 .052المرجع الساب ، ص2) أل
 (.9/031جابن عطية، المحرر الوجيزألانظر: 3) أل
 (.9/013جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل4) أل
 .(75/022جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل5) أل
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وأنكر هذا القول الطبريت  ن غزوة تبوك كانت بعد فت  خيبر وبعد فت  مكة، قال: والأذواب (1)
لحديبيذذة، وذلذذك: الذذي قالذذه قتذذادة ومجاهذد: أنهذذم يريذذدون أن يايذذروا وعذد ا  الذذذي خذذص بذه أهذذل ا

 .ماانم خيبر وغيرها

تذذذذذذدل هذذذذذذذه  ﴾مه جه هن من خن حن جنمم خم حم قذذذذذذال تعذذذذذذالى:  -5
بأن سذذهمت  نهذذم إذا أأذذابوا شذذيئاا كذذانوا  كذذانوا يقيسذذون أأذذحاب رسذذول اللَّذذه اآليذذة أن المنذذافقين 

يحسدون أأحاب رسول اللَّه 
 .2) أل 

 المطلب الثاني: الهدف من الغزو نشر الدعوة أو دفع الجزية

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  :تعذذذذذذذذالى قذذذذذذذذال
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن منخن
 .[ال ت ]﴾ٍّ

 أولا: معاني المفردات

لتأويذل فذي هذؤالء وقد اختلذب أهذل ا، بقتالهممعنى ستدعون أي ستأمرون  ﴾جم  -1
 .3) ألن إلى قتالهمي دعو عنهم أن هؤالء المخل ين من ا عراب   الذين أخبر ا 

: العذاالبأأْ  ﴾ىم  -7 : الشدَّة في الحذرب ، ب  س  تقذول منذه: بذؤس الرجذل بالضذم ، والبأْأس 
 .4) أليأْبؤ س  بأْأساا، إذا كان شديد البأس

ن َتَتَولَّْوا  تواله اتبعه ورضي به، وتولى عنه: أعرا، ومنه قوله تعالى:  ﴾خي  -5 َواِ 
 .5) ألأي تعرضوا عن اإلسالم ﴾َيْسَتْبِدْل َقْوماا غيَرُكم

 لمناسبةاثانياا: 

بعذذد أن بينذذت اآليذذات السذذابقة مذذا فذذات المخل ذذين الذذذين تخل ذذوا يذذوم الحديبيذذة مذذا فذذاتهم مذذن 
ا جذذذر العظذذذيم فذذذي الذذذدنيا واآلخذذذرة، جذذذاءت هذذذذه اآليذذذات إلذذذى طمذذذأنتهم بذذذأنهم سذذذينالون ماذذذانم فذذذي 

                                                           

 (.00/5291جانظر: مكي بن ابي طالب، الهداية إلى بلوغ النهايةأل1) أل
 (.2/310جانظر: الماتريدي، تأويالت أهل السنةأل2) أل
 (.77/702جي القرلنألل تأويلبيان في انظر: الطبري، جامع ال3) أل
 (.3/215جتاج اللاة وأحاح العربيةأل الجوهري، الأحاح4) أل
 (.01/795جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسأل5) أل
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 غزوات لتية، ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر مع جيش اإلسالم ليس النسالا اإلسالم
عذذنهم، ولكنذذه لحكمذذة نذذوط المسذذببات بأسذذبابها، علذذى طريقذذة حكمذذة الشذذريعة فهذذو حرمذذان خذذاص 

 .1) ألوأنهم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين ،بوقعة معينة، كما تقدم لن ا
 المعنى اإلجماليثالثاا: 

 ،قذذل للمخل ذذين الذذذين أأذذب  وأذذب التخلذذب شذذعاراا لهذذم يعرفذذون بذذه قذذال تعذذالى للرسذذول 
قذل لهذم مختبذراا إيذاهم سذتدعون فذي يذوم مذن ا يذام إلذى  ،ذلك من الذم واللوم والعتذاب مذا فيذهوفي 

قتال قوم أولي بأس شديد في الحروب تقاتلونهم، أو يسلمون فال تقاتلوهم وذلذك بذأن يرضذوا بذدفع 
مذذذا الذذذروم وقذذذد اختلذذذب فذذذي  ،الجزيذذذة وهذذذؤالء ال يكونذذذون إال نأذذذارى أو مجوسذذذاا فهذذذم إمذذذا فذذذارس وا 

 ،يدهم فإن تطيعوا ا مر لكم بالخروج الداعي للجهاد فتخرجوا وتجاهذدوا يذؤتكم ا  أجذراا حسذناا تحد
ن تتولذوا أي تعرضذوا عذن طاعذة  غنائم فذي الذدنيا وحسذن الأذيت وا حدوثذة والجنذة فذو  ذلذك، وا 

إلذذى مكذذة   حيذذث لذذم تخرجذذوا مذذع رسذذول ا  ،مذذن يذذدعوكم وال تخرجذذوا معذذه كمذذا تذذوليتم مذذن قبذذل
يعذذذبكم عذذذاباا  ،والمؤمنذذون ويخلذذو لكذذم الجذذو  رة خوفذذاا مذذن قذذريش ورجذذاء أن يهلذذك الرسذذولللعمذذ

 .2)  ألرمن يعذبكم وفي اآلخرة بعذاب الناأليماا أي في الدنيا بأن يسلط عليكم 

 تحليل المقاصد واألهدافرابعاا: 

كذذذرر ذكذذذرهم بهذذذذا االسذذذم مبالاذذذة فذذذي الذذذذم  ﴾يل ىل مل خل قذذذال تعذذذالى:  -0
شعاراا بشنا  .3) ألعة التخلبوا 

بالتقدمة إلى هؤالء المخل ين بأنهم سيؤمرون بقتذال عذدو بئذيس، وهذذا  أمر ا  نبيه  -7
ال فلم يكونوا أهال لهذا ا م يدل على أنهم كانوا يظهرون اإلسالم،  .4) ألروا 

هذذذا حكذذم مذذن ال تؤخذذذ مذذنهم الجزيذذة، وهذذو أحذذد  ﴾منخن حن جن  :قذذال تعذذالى -3
ما اإل  .5) ألسالم، ال ثالث لهماا مرين إما المقاتلة وا 

                                                           

 (.75/021جانظر: ابن عاشور، التحرير والتنويرأل1) أل
 (.9/010جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل2) أل
 (.9/072جلتنزيل وأسرار التأويلألانظر: البيضاوي، أنوار ا3) أل
 (.9/037جالوجيز في ت سير الكتاب العزيزأل انظر: ابن عطية، المحرر4) أل
 (.05/723جالقرطبي، الجامع  حكام القرلنأل انظر:5) أل
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أخبذذر تعذذذالى زيذذادة فذذذي تكذذذيبهم وافتضذذذاح أمذذذرهم أن ميذذدان القتذذذال م تذذوح، فذذذإن كذذذانوا  -0
 .1) ألمسلمين أادقين فليجربوا أن سهم في مالقاة أقوام ذوي بأس شديد، ومراس ونجدة

فذارس، : القذ قذال فذى القذوم أولذى البذأس الشذديد  عن ابن عبذاس وأخرج ابن مردويه -9
وقذال الطبذري يحتمذل أن يكونذوا ، 2) أل: أهذل اْ أْوثأذانعذن مجاهذد قذالعبد بن حميذد  م، وأخرجوالرو 

 .3) ألبعد وا  أعلم اأنهم لم يأتو   يرةمن هذه ا سماء ويحتمل كما قال أبو هر 
فت  اللَّه تعالى بذاب ا مذل أمذامهم، وأفذادهم بذأنهم إن أطذاعوا أمذر اللَّذه تعذالى ورسذوله  -5

 ن أعرضذذذذوا فذذذذي وجاهذذذذدوا بحذذذذ   يعطهذذذذم الانيمذذذذة والنأذذذذر فذذذذي الذذذذدنيا، والجنذذذذة فذذذذي اآلخذذذذرة، وا 
المسذتقبل عذذن الجهذاد كمذذا أعرضذذوا فذي الماضذذي عذذام الحديبيذة، يعذذذبهم بعذذذاب مذؤلم موجذذع وهذذو 

 .عذاب النار
ربهم، وقذذد دعذذاهم أبذذوبكر وحذذا ،ر أنهذذم أهذذل اليمامذذة أأذذحاب مسذذيلمةجذذاء فذذي الت اسذذي -2

فاآليذة تذدل  ،وقيل هم أهل فارس وقد دعاهم عمر بذن الخطذاب وحذاربهم، فاآلية تدل على إمامته
 .4) ألمته تدل على أحة إمامة أبى بكروأحة إما ،على أحة إمامته

أنذذه يجذذوز أن تكذذون للعبذذد بدايذذة غيذذر مرضذذية ثذذم يتايذذر بعذذدها إلذذى  ترشذذد اآليذذات إلذذى -1
 .5) ألالأالح
لذذذذين نذذذزل فذذذيهم قولذذذه كذذذرر وأذذذب ا عذذذراب هنذذذا ليظهذذذر أن هذذذذا الخطذذذاب قأذذذد بذذذه ا -2
فذذال يتذذوهم السذذامعون أن المعنذذى بذذالمخل ين كذذل مذذن يقذذع  ﴾يل ىل مل خل  تعذذالى: 

 .6) ألمنهم التخلب

 حن جن القوم أولو البأس الشديد، يتعين أنهم قوم من العرب،  ن قوله تعالى  -01
نما يكون هذا حكماا في قتال مشذرك ﴾خن ي يشعر بأن القتال ال يرفع عنهم إال إذا أسلموا، وا 

 .7) ألالعرب، إذ ال تقبل منهم الجزية

                                                           

 .(75/021جلزحيلي، الت سير المنيرألانظر: ا1) أل
 .(2/971جدر المنثور في الت سير بالمأثورألانظر: السيوطي، ال2) أل
 (.77/770جانظر: الطبري، جامع البيانأل3) أل
 (.3/079جنظر: القشيري، لطائب اإلشاراتألا4) أل
 .079المرجع الساب ، ص5) أل
 (.75/020جر: ابن عاشور، التحرير والتنويرألانظ6) أل
 . 020المرجع الساب ، ص 7) أل
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المطلــب الثالــث: دفــع اإلثــم والحــرج فــي التخلــف عــن الجهــاد لعــذر العمــى أو العــرج أو 
 المرض

 ىب نب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ :قذذال تعذذالى
 ىف يث ىث نث مث  زثرث يت ىت نت مت زت رت يب
 .[ال ت ]﴾يف

 أسباب النزولأولا: 

: كنذذت أكتذذب  أخذذرج الطبرانذذي بسذذند حسذذن عذذن زيذذد بذذن ثابذذت نذذيو   لرسذذول ا  قأذذالأ  وا 
 فنزلذت فقذال: كيذب بذي وأنذا ذاهذب البأذر إذ جذاء أعمذى ،مر بالقتذالأالقلم على أذني إذ لواضع 

 .1) ألِإذا لم يطيقواهذا في الجهاد ليس عليهم من جهاد : قال ﴾ّٰ ِّ ُّ  َّ 

 معاني المفرداتثانياا: 

ي فذذ مذذن ذلذذك أخذذذ الحذذرجو وحذذريت: ضذذي ،  ،الضذذي ، ومكذذان حذذرجالحذذرج:  ﴾ّٰ  -1
 .2) ألسرير الميت الذي يحمل عليهوالحرج: الدين، 

قذال ا   ،ا، ويذأتي فذي مواضذع بمعنذى االتبذاعالتولي يكذون بمعنذى اإلعذرا ﴾نث  -7
مَّد:  ﴾لك خك  حك جكمق حق تعالى:  .3) ألتعرضوا عن اإلسالمأأي:  [31]م حأ

 القراءاتثالثاا: 

عذذن  بذذالنون إخبذذار ا   (عذبذذهنألو  (ندخلذذهألقذذرأ نذذافع وابذذن عذذامر  ﴾ىث  ﴾زت 
البذاقون باليذذاء، فيهمذا المعنذذى يدخلذه ا  ويعذبذذه وحجذتهم قولذذه ومذن يطذذع ا  ورسذذوله وقذذرأ  ،ن سذه

 .4) ألفقد تقدم االسم الظاهر
 المناسبةرابعاا: 

ن اللَّذذه تعذذالى حذذال المتخل ذذين، وهذذم قذذوم مذذن ا عذذراب امتنعذذوا يبعذذد بيذذان حذذال المنذذافقين، بذذ
لهم: هي االعتذذار  ثالثاا  ، لظنهم أنه يهزم، وقد ذكر تعالى أحواالا  مع رسول اللَّه عن الخروج 

                                                           

 .[0275: رقم الحديث9/099المعجم الكبير :لطبراني]1) أل
 (.0/035جا زدي، جمهرة اللاةأل2) أل
 (.09/379جالهروي، تهذيب اللاةأل3) أل
 .(520ابن زنجله، حجة القراءاتألص4) أل
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عذذذن التخلذذذب عذذذن الحديبيذذذة بانشذذذاالهم فذذذي ا مذذذوال وا هذذذل، وطلذذذب المشذذذاركة فذذذي وقعذذذة خيبذذذر 
وغنائمهذذا، ودعذذوتهم إلذذى قتذذال قذذوم أولذذي بذذأس شذذديد، ثذذم اسذذتثنى تعذذالى أأذذحاب ا عذذذار لتذذرك 

 .1) ألالجهاد
 المعنى اإلجمالياا: خامس

تخبذذر اآليذذات عذذن أحكذذام أأذذحاب ا عذذذار وخأوأذذاا فذذي حذذاالت القتذذال فقذذال ا  تعذذالى 
ليس على هؤالء إثم فذي التخلذب عذن الجهذاد، لمذا بهذم مذن ا عذذار والعاهذات المرخأذة لهذم فذي 

حتهذا فيما أمرا بذه أو نهيذا عنذه يدخلذه جنذات تجذري مذن ت ومن يطع ا  ورسوله  ،التخلب عنه
 .2) ألال يقادر قدره ا نهار، ومن يتول عن طاعتهما يعذبه ا  تعالى عذاباا أليماا 

 البالغةسادساا: 

﴾ إطنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ   -0
 .3) ألبتكرار ن ي الحرج واإلثم عن أأحاب ا عذار للتأكيد

 تحليل المقاصد واألهدافسابعاا: 

عرج والعمى والمرا في الجهذاد، إال أن يحذزب بينت اآليات حكم أهل ا عذار من ال -0
حذذذازب فذذذي حضذذذرة مذذذا، فذذذال را متوجذذذه بحسذذذب الوسذذذع، ومذذذع ارت ذذذاع الحذذذرج فجذذذائز لهذذذم الاذذذزو 
وأجذذرهم فيذذه مضذذاعب،  ن ا عذذرج أحذذرى النذذاس بالأذذبر وأن ال ي ذذر، وقذذد غذذزا ابذذن أم مكتذذوم، 

 .4) ألمسك الراية في بعا حروب القادسيةوكان ي
 .5) ألج في التخلب عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو المرادفع اإلثم والحر  -7
 والوعيد بالنار. ،ن أطاعه ولمن عأاه، الوعد بالجنةبيان وعد ا  ووعيده لم -3
التذذذذي أعطاهذذذذا اإلسذذذذالم بتدئذذذذة اآليذذذذات بذذذذذكر ا عمذذذذي فهذذذذو مذذذذن أأذذذذحاب ا عذذذذذار ا -0
 ا ولوية. 

 
 

                                                           

 (.75/052جانظر: الزحيلي، الت سير المنيرأل1) أل
 (.03/720جانظر: طنطاوي، الت سير الوسيطأل2) أل
 (.75/055جألالت سير المنيرالزحيلي، 3) أل
 (.9/033جزألانظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في ت سير الكتاب العزي4) أل
 (.9/019جانظر: الجزائري، أيسر الت اسيرأل5) أل
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 الخاتمة:
أنتهيذت مذن إكمذال هذذا البحذث، وأسذأل ا  تعذالى ، أن ومنهب ضله  الحمد   الذي أكرمني

أن أكذذون قذذد وفقذذت فذذي بحثذذي هذذذا، وأسذذأله سذذبحانه وتعذذالى أن يجعذذل هذذذا العمذذل خالأذذاا لوجهذذه 
الكريم، وقد خلأت دراستي لمقاأد وأهداب هذه اآليات إلى نتذائت وتوأذيات وهذي علذى النحذو 

 :اآلتي

 أولا: النتائج
، التذي تحتذاج إلذى الكثيذر مذن العظيمذةلنيذة مذن العلذوم علم مقاأد وأهداب السذور القر  -0

التعم  والت كير، فإنها تزيد في الن س اإليمان، وتارس في القلب االطمئنان، بما يظهر من حكم 
 وأسرار، تمثل روح القرلن وسر نزوله.

توأذذذذلت فذذذذي دراسذذذذتي هذذذذذه إلذذذذى الكثيذذذذر مذذذذن اللطذذذذائب البيانيذذذذة، والم ذذذذردات النحويذذذذة،  -7
القرلن، وروعة نظمذه، إحكذام اإلعجاز البالغي والعلمي في الغية، التي تكشب عن والجوانب الب
 لياته وبيانه.

واقع ا مذة اإلسذالمية عامذة يجعذل مذن دراسذة مقاأذد وأهذداب السذور القرلنيذة فريضذة  -3
 شرعية على الباحثين، حتى يظهروا لألمة المنهت القرلني الأحي .

فيذذه الحجذذة  فقولذذهل وأن يذذذّكر وأن يأذذبر، أن يقذذو  أمذذرت سذذورة ا حقذذاب الرسذذول  -0
 .وأبره الزم من لوازم دعوته ورسالته فيه اإلثارة العاط ية،  هر تذكيالعقلية، و 

عرضت سورة ا حقاب عقيدة البعث والقيامة، وتقريذره أنذه لذو لذم توجذد القيامذة لتعطذل  -9
عذذين، وتوفيذذة العقذذاب إسذذتي اء حقذذو  المظلذذومين مذذن الظذذالمين، ولتعطذذل توفيذذة الثذذواب علذذى المطي

 على الكافرين.

الحلذذول فقذذد تكذذررت  تأسذذبابه ووضذذع تتعذذالت سذذورة ا حقذذاب موضذذع ال سذذ  فعرضذذ -5
 كلمة ال س  في كثير من لياتها.

 وجوب البر بالوالدين بطاعتهما في المعروب واإلحسان بهما بعد كب ا ذى عنهما. -2

تقامة هي التمسذك باإليمذان فضل االستقامة حتى قيل أنها خير من ألب كرامة، واالس -1
 . والعبادة كما جاء بذلك القرلن وبينت السنة
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فذذذي  حتذذذاج ن ذذذس كذذذن س النبذذذي تطريذذذ  الذذذدعوة اإلسذذذالمية طريذذذ  مريذذذر، حتذذذى أنذذذه ل -2
تجردها وانقطاعهذا للذدعوة، وفذي ثباتهذا وأذالبتها، وفذي أذ ائها وشذ افيتها، إلذى التوجيذه الربذاني 

 بالأبر. 

جعلهذذا هذذي اللبنذذة ا ولذذى فذذي بنائذذه، والمحضذذن الذذذي تذذدرج اعتنذذى اإلسذذالم با سذذرة و  -01
فيذذه ال ذذراا الخضذذر وتكبذذر وتتلقذذى رأذذيدها مذذن الحذذب والتعذذاون والتكافذذل والبنذذاء، والط ذذل الذذذي 

 يحرم من محضن ا سرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته.

لأذذابر، والمضذذحي فذرا ا  تعذذالى الجهذذاد لالمتحذذان واالختبذار، ليعذذرب الأذذاد  ا -00
 المجاهد في سبيل اللَّه، من المناف  الخائن   ورسوله.

كشذذ ت سذذورة محمذذد عذذن أحذذوال المنذذافقين وأوأذذافهم بأذذورة تميذذزهم عذذن المذذؤمنين  -07
وتذذذدعو كذذذل عاقذذذل إلذذذى احتقذذذارهم ونبذذذذهم بسذذذبب خذذذداعهم وكذذذذبهم، وجبذذذنهم واسذذذتهزائهم بتعذذذاليم 

 اإلسالم.

من أنذواع ال سذاد فذي  اا ومودتها نوعوعدم عدم زيارتها جعل ا  تعالى قطع ا رحام و  -03
 ا را.

وعد ا  المؤمنين بالنأر متذى نأذروه، وتوعذد الكذافرين بالتعاسذة والخيبذة، ووبخهذم  -00
 على عدم اعتبارهم واتعاظهم، كما بشر المؤمنين أيضا بجنة فيها ما فيها من نعيم.

يذذة النذذاس إلذذى مذذا ي  لحذذون بذذه، يبذذين ا  تعذذالى الحكمذذة فذذي ضذذرب ا مثذذال وهذذي هدا -09
 فينجون من النار ويدخلون الجنة.

بينت سورة ال ت  خأائص الجماعة اإلسالمية في تعاط ها مع بعضها وفذي شذدتها  -05
خالأها له في النية.  على الكافرين، وفي إقبالها على ا  بالعبادة، وا 

النأذر ال يتعذدى غالباا ما يطل  ال ت  على النأر ولكن ال ت  أعظم من النأذر، ف -02
 ساحات المعارك وجبهات القتال، ولكن ال ت  يكون للعقول والقلوب والعباد والبالد.

السذذكينة واالطمئنذذان فذذي مواضذذع القتذذال هذذي جنذذد مذذن جنذذود ا  تعذذالى يرسذذلها علذذى  -01
 عباده الأادقين ليشرح بها الأدور ويثبت بها القلوب.   

الكذافر يمكذن أن يحتذرز منذه ويجاهذد  نذه أشد خطراا علذى المذؤمنين،  ن  ونالمنافق -02
 عدو مبين، والمناف  ال يمكن أن يحترز منه وال يجاهد فلهذا كان شره أكثر من شر الكافر.
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العقذول الواهيذذة والن ذوس الهاويذذة، ال تأخذذ مذذن الأذور التذذي تتأذور بهذذا الحذذوادث إال -71
 .قل، فال ت ترا غيرهاالأورة التي تلوح لها في باد  الرأي، ثم يعتريها التزين في الع

 ثانياا: التوصيات
أوأي ن سي وجميع المسذلمين بتقذوي ا  تعذالى ولذزوم طاعتذه، فهذي سذبيل كذل علذم،  -0

 وخارطة الطري  المستقيم، وبها أالح وفالح المؤمنين.

خاأذذة، فإنهذذا توسذذع وأهذذداب السذذور أوأذذي الذذدعاة بالعنايذذة بذذالقرلن عامذذة، ومقاأذذد  -7
 دي العأاة والمذنبين، وتقوي عزائم المؤمنين، وتارس الثقة بهذا الدين.المدارك والم اهيم، وته

على القائمين على الدراسات وا بحاث، والعلوم الشرعية خاأذة، أن يجعلذوا مذن نتذائت -3
 بالعمل. اا ا بحاث قاعدة للتطبي ، حتى يكون العلم مقترن

ة هذذذا الذذدين، الذذذي إيأذذال الذذدالالت والعبذذر والم ذذاهيم للنذذاس، بمذذا يتناسذذب مذذع وسذذطي -0
 عتنا  اإلسالم، والتمسك بأحكامه وشرائعه.ايراعي حال المدعو ويكون أدعى إلى 

في نهاية هذه التوأيات، أسأل ا  تعالى أن أكون قد وفقت في استنباط مقاأذد وأهذداب 
ودالالت اآليذذات التذذي كانذذت مكذذان بحثذذي، فقذذد بذذذلت كذذل مذذا فذذي وسذذعي ليخذذرج هذذذا البحذذث بهذذذه 

 ، فما كان من توفي  فمن ا ، وما كان من خطأ فمن ن سي، والحمد   رب العالمين.ورةأال
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 المصادر والمراجع
 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكذريم .العمادي محمد بن محمد بن مأط ى ،أبو السعود
 .يدار إحياء التراث العرب :بيروت

المحقذ : شذعيب  ،سذنن أبذي داود (.م 7110أل.سليمان بن ا شذعث بذن إسذحا  ا زدي ،أبو داود
 .مؤسسة الرسالة .0ولخرون. ط ا رنؤوط

 (.http://tafsir.netرابط الموقع:   ألأرشيب ملتقى أهل الت سير

 .0ط .: رمذزي منيذر بعلبكذي. تحقيذ جمهذرة اللاذة (.م0212.ألمحمد بن الحسن بن دريد ،ا زدي
 .  دار العلم للماليين :بيروت

  .حلية ا ولياء وطبقات ا أذ ياء (.م0220.ألأحمد بن عبد ا  بن أحمد بن مهران ،ا أبهاني
 .السعادة مأر:

البحذر المحذيط  ه(.0071.ألأبو حيان محمد بن يوسب بن علي بذن يوسذب بذن حيذان ،ا ندلسي
 .ل كردار ا . بيروت:: أدقي محمد جميلتحقي  .في الت سير

محمذد  تحقيذ : .أذحي  البخذاري .ذه(ذ0077.ألمحمد بذن إسذماعيل أبذو عبذدا  الجع ذي ،البخاري
  . دار طو  النجاة.0. طزهير بن ناأر الناأر

معذذالم التنزيذذل  (.ذهذ0071.أل، أبذذو محمذد الحسذذين بذذن مسذعود بذذن محمذذد بذن ال ذذراء الشذذافعييالباذو 
  .دار إحياء التراث. بيروت: 0. طعبد الرزا  المهدي. تحقي : في ت سير القرلن

مأاعد النظر اإلشراب  م(.0212.ألبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر الشافعي ،البقاعي 
  .الرياا: مكتبة المعارب .0ط ر.على مقاأد السو

أنذذوار التنزيذذل وأسذذرار ذ ه(ذذ0001.ألأبذذو سذذعيد عبذذد ا  بذذن عمذذر بذذن محمذذد الشذذيرازي ،البيضذذاوي
 .دار إحياء التراث العربي :بيروت. 0.طمحمد عبد الرحمن المرعشلي المحق : .التأويل

تحقيذذذذذ : محمذذذذذد السذذذذذعيد بسذذذذذيوني  .شذذذذذعب اإليمذذذذذان ه(.0001 .ألأحمذذذذذد بذذذذذن الحسذذذذذين ،البيهقذذذذذي
 .بيروت: دار الكتب العلمية . 0.طزغلول

 . تحقي  الترمذي سننم(.  0229الضحاك.أل بن موسى بن سأْورة بن عيسى بن الترمذي، محمد
 الحلبي. البابي مأط ى مأر: مطبعة .7شاك. ط محمد أحمد : وتعلي
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أيسذذر الت اسذذذير لكذذالم العلذذذي  م(.7113ر.ألجذذابر بذذذن موسذذى بذذذن عبذذد القذذذادر بذذن جذذذاب ،الجزائذذري
 .مكتبة العلوم والحكم :المملكة العربية السعودية. 9ط .الكبير

. القذذراءات العشذذرالنشذذر فذذي  .شذذمس الذذدين أبذذو الخيذذر محمذذد بذذن محمذذد بذذن يوسذذب ،الجذذزريابذذن 
 .دار الكتاب العلمية. : علي محمد الضباعتحقي 

 في النهاية هذ(.غاية0390 يوسب.أل بن محمد بن محمد الخير أبو الدين شمس الجزري، ابن
 تيمية. ابن القراء. مكتبة طبقات

: أحمذد . تحقيذ تحبيذر التيسذير فذي القذراءات (م7111.ألمحمد بن محمد بن يوسذب ،الجزريابن 
  .ا ردن: دار ال رقان .0. ط ل  القضاةمحمد م

المحقذذذ : عبذذذد . أحكذذذام القذذذرلن (.م0220.ألأحمذذذد بذذذن علذذذي أبذذذو بكذذذر الذذذرازي الحن ذذذي ،الجأذذذاص
 .بيروت: دار الكتب العلمية .0.طالسالم محمد علي شاهين

تحقي : . الأحاح تاج اللاة وأحاح العربية (.م0212 .ألإسماعيل بن حماد ال ارابي ،الجوهري
  .دار العلم للماليين :بيروت. 0. طبد الا ور عطارأحمد ع

 .دار الجيل الجديد :بيروت. 01ط .الت سير الواض ه(. 0003.أل، محمد محمودحجازي

. شذذمس العلذذوم ودواء كذذالم العذذرب مذذن الكلذذوم (.م 0222 .ألنشذذوان بذذن سذذعيد اليمنذذي ي،الحميذذر 
 .ر ال كر المعاأردا. بيروت: 0ولخرون. طالمحق : د حسين بن عبد ا  العمري 

، ولخذرون. المحق : عدنان درويذش. الكليات .أيوب بن موسى الحسيني القريمي الك وي ،الحن ي
  .مؤسسة الرسالةبيروت: 

 .7بلبان.ط ابن بترتيب حبان ابن أحي  (.0223أحمد.أل بن حبان بن حبان، محمد ابن

  الرسالة. مؤسسة: بيروت

  .: دار السالمةالقاهر . 5ط . سيرا ساس في الته(.0070حوى.أل سعيد ،حّوى

 . بيروت: دار0العرب.ط أنساب جمهرة (.0213ا ندلسي.أل سعيد بن أحمد بن حزم، علي ابن
   العلمية. الكتب

لبذاب التأويذذل فذي معذذاني  ه(.0009.ألالخذازن، عذالء الذذدين علذي بذن محمذذد بذن إبذراهيم بذذن عمذر
  .دار الكتب العلمية :بيروت . 0.طالمحق : تأحي  محمد علي شاهين .التنزيل

 .القاهرة: دار ال كر العربي. الت سير القرلني للقرلن .عبد الكريم يونس ،الخطيب
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المحقذذ :  .البيذذان فذذي عذذّد لي القذذرلن (.م0220.ألعثمذذان بذذن سذذعيد بذذن عثمذذان بذذن عمذذر ،الذذداني
 .مركز المخطوطات والتراث. الكويت: 0.طغانم قدوري الحمد

إتحذاب فضذالء البشذر فذى  (.م0221 .ألبذن محمذد بذن عبذد الانذي شذهاب الذدين أحمذد ،الدمياطي
 .دار الكتب العلمية :لبنان .0. طالقراءات ا ربعة عشر

سذير أعذالم  (.م 0219.ألشمس الدين أبو عبد ا  محمد بن أحمد بن عثمان بن قأاْيماز ،الذهبي
 .  مؤسسة الرسالة .3، ولخرون.طشعيب ا رناؤوط . تحقي :النبالء

 ،م ذاتي  الايذب ه(.0071.ألأبو عبد ا  محمذد بذن عمذر بذن الحسذن بذن الحسذين التيمذي ،الرازي
 .دار إحياء التراث العربي: بيروت. 3، طالت سير الكبير

مختذار  . (م0222 .ألزين الذدين أبذو عبذد ا  محمذد بذن أبذي بكذر بذن عبذد القذادر الحن ذي ،الرازي
 .المكتبة العأرية :بيروت .9ط .المحق : يوسب الشيخ محمد. الأحاح

المحقذذ : عبذذد . . معجذذم مقذذاييس اللاذذة(م0222 .أل: أحمذذد بذذن فذذارس بذذن زكريذذاء القزوينذذي،الذذرازي
  .دار ال كر .السالم محمد هارون

محمذد . تحقيذ : ت سذير الراغذب ا أذ هاني م(.0222 .ألالحسذين بذن محمذد ،الراغب ا أذ هانى
 .طنطاجامعة  كلية اآلدابمأر:  .0. طعبد العزيز بسيوني

المحقذ :  .تاج العذروس مذن جذواهر القذاموس .محّمد بن محّمد بن عبد الرّزا  الحسيني ،الزَّبيدي
 .دار الهداية. مجموعة من المحققين

عرابذذه م(.0211.أل إبذذراهيم بذذن السذذري بذذن سذذهل ،الزجذذاج المحقذذ : عبذذد الجليذذل . معذذاني القذذرلن وا 
 .بيروت: عالم الكتب . 0. طعبده شلبي

 :دمشذ  .ت سذير المنيذر فذي العقيذدة والشذريعة والمذنهت (.ه0001. ألة بذن مأذط ىوهبذ ،الزحيلي
 .دار ال كر المعاأر

دار  . 09ط (.ا عذالم.م7117 .ألخير الدين بن محمود بن محمذد بذن علذي بذن فذارس ،الزركلي
 .العلم للماليين

 دار :بيذذذذروت. 3ط .الكشذذذاب .ذذذذ(ه0012.ألجذذذار ا  الزمخشذذذري، محمذذذود بذذذن عمذذذرو بذذذذن أحمذذذد
 .الكتاب العربي
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. تحقي : سعيد ا فااني .حجة القراءات م(.0217.ألعبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ،زنجلةابن 
 .بيروت: مؤسسة الرسالة .7ط

 .0القرلن. ط علوم عيون في ا فنان . فنون(م 0212ألالرحمن. عبد ال رج الجوزي، أبو ابن

  البشائر دار بيروت:

تيسذير الكذريم الذرحمن فذي ت سذير كذالم  م(.7111.ألعبذد ا  عبد الرحمن بن ناأذر بذن ،السعدي
  .مؤسسة الرسالة .0.ط: عبد الرحمن بن معال اللويح . تحقي المنان

الذدر المأذون فذي علذوم الكتذاب  .شهاب الدين، أحمد بذن يوسذب بذن عبذد الذدائم ،السمين الحلبي
 .دار القلم :دمش  .أحمد محمد الخراط تحقي : .المكنون

  .دار الشرو  . القاهرة:02. طفي ظالل القرلن .ذ(ه0007 .ألإبراهيم حسين الشاربي ،سيد قطب

ت سذذير  .جذذالل الذذدين محمذذد بذذن أحمذذد المحلذذي وجذذالل الذذدين عبذذدالرحمن بذذن أبذذي بكذذر ،السذذيوطي
 .دار الحديث :القاهرة. 0. طالجاللين

 .ي الت سذير بالمذأثورالذدر المنثذور فذ .السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جذالل الذدين السذيوطي
 .دار ال كر :بيروت

. اإلتقذذذذان فذذذذي علذذذذوم القذذذذرلن  (.م0220 .ألعبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن أبذذذذي بكذذذذر جذذذذالل الذذذذدين ،السذذذذيوطي
  .: الهيئة المأرية العامة للكتاب. مأرالمحق : محمد أبو ال ضل إبراهيم

لل  مشذذهور بذذن حسذذن: الموافقذذات، تحقيذذ  .(م0222أل .إبذذراهيم بذذن موسذذى بذذن محمذذدالشذذاطبي، 
 . دار ابن ع ان .0. طسلمان

أضذواء البيذذان  (.م0229 .ألمحمذد ا مذذين بذن محمذد المختذذار بذن عبذد القذذادر الجكنذي ،الشذنقيطي
 .دار ال كر للطباعة والنشر :بيروت .في إيضاح القرلن بالقرلن

فذذت  القذذدير الجذذامع بذذين فنذذي الروايذذة والدرايذذة مذذن علذذم  (.ه0000.أل الشذذوكاني، محمذذد بذذن علذذي
 دار الكلم الطيب :دمش  بيروت. سيرالت 

دار الأذذذابوني للطباعذذذة  . القذذذاهرة:0. طأذذذ وة الت اسذذذير (.م0222 .ألمحمذذذد علذذذي ،الأذذذابوني 
 .والنشر والتوزيع

 .7.طالمحقذذ : حمذذدي بذذن عبذذد المجيذذد السذذل ي. المعجذذم (.م0213.ألسذذليمان بذذن أحمذذد ،الطبرانذذي
  .دار إحياء التراث العربي
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 .جذذامع البيذذان فذذي تأويذذل القذذرلن. بذذن يزيذذد بذذن كثيذذر بذذن غالذذب اآلملذذيالطبذذري، محمذذد بذذن جريذذر 
 .مؤسسة الرسالة. : أحمد محمد شاكرتحقي 

دار نهضذذة مأذذر للطباعذذة مأذذر:  .0. طالت سذذير الوسذذيط للقذذرلن الكذذريم .محمذذد سذذيد ،طنطذذاوي
 .والنشر والتوزيع 

 .ونسيةالدار التوالتنوير. التحرير  . (ه0210.أل محمد الطاهر ،عاشورابن 

: محمذد الحبيذب ابذن . تحقيذ مقاأذد الشذريعة اإلسذالمية (.م7110ر.ألمحمذد الطذاه ،عاشورابن 
  .قطر: وزارة ا وقاب والشؤون اإلسالمية .الخوجة

الذذذذدار  :الريذذذذاا .7. طالمقاأذذذذد العامذذذذة للشذذذذريعة اإلسذذذذالمية م(.0220.أليوسذذذذب حامذذذذد ،العذذذذالم
 . العالمية للكتاب اإلسالمي

المحذذرر الذذوجيز فذذي ت سذذير م(. 7110.ألحذذ  بذذن غالذذب بذذن عطيذذة ا ندلسذذيعبذذد العطيذذة، ابذذن 
  .دار الكتب العلمية :بيروت .0ط .: عبد السالم عبد الشافي محمد. تحقي الكتاب العزيز

عذالم . 0. طمعجم اللاة العربية المعاأرة (.م7111 ، ولخرون.ألأحمد مختار عبد الحميد ،عمر
  .الكتب

تحقيذ : زهيذر عبذد المحسذن  .جمل اللاةم (م0215.أللقزويني الرازيأحمد بن فارس ا ،فارسابن 
 .مؤسسة الرسالة :بيروت .7. طسلطان

: أحمذذذد يوسذذذب . تحقيذذذ معذذذاني القذذرلن .يحيذذذى بذذذن زيذذاد بذذذن عبذذذد ا  بذذذن منظذذور الذذذديلمي ،ال ذذراء
 .دار المأرية للتأليب والترجمة :مأر. 0ولخرون. ط النجاتي

إبذذراهيم  تحقيذذ  : د.مهذذدي المخزومذذي ود، العذذين .خليذذل بذذن أحمذذدأبذذي عبذذد الذذرحمن ال ،ال راهيذذدي
 الناشر : دار ومكتبة الهالل ، السامرائي

تحقي : . القاموس المحيط (.م 7119 .ألمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ال يروز لبادي 
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. بيروت: 1. طمكتب التراث في مؤسسة الرسالة

  .المأباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .أحمد بن محمد بن علي المقري ،ال يومي

 .محاسذذن التأويذذل (.ه0001 .ألالقاسذذمي، محمذذد جمذذال الذذدين بذذن محمذذد سذذعيد بذذن قاسذذم الحذذال 
 .بيروت: دار الكتب العلميه .0.طالمحق  محمد باسل عيون السود 
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 .بذذدور الزاهذذرة فذذي القذذراءات العشذذر المتذذواترة ال .عبذذد ال تذذاح بذذن عبذذد الانذذي بذذن محمذذد ،القاضذذي
 .دار الكتاب العربي :بيروت

 دار الجيل  :بيروت.  0. طأسباب النزول  (.م 0220.ألغازى عناية ،القرلني

 .الجذامع  حكذام القذرلن .أبو عبذد ا  محمذد بذن أحمذد بذن أبذي بكذر بذن فذرح ا نأذاري ،القرطبي
 .دار عالم الكتب :الرياا

المحقذذذذذذ : إبذذذذذذراهيم  .لطذذذذذذائب اإلشذذذذذذارات .بذذذذذذد الكذذذذذذريم بذذذذذذن هذذذذذذوازن بذذذذذذن عبذذذذذذد الملذذذذذذكع ،القشذذذذذذيري
 .الهيئة المأرية العامة للكتاب: مأر .3.طالبسيوني

مكتبذذذة المعذذذارب للنشذذذر . 3. طمباحذذذث فذذذي علذذذوم القذذذرلن (.م7111.ألمنذذذاع بذذذن خليذذذل ،القطذذذان 
  .والتوزيع 

 .البيذذان فذذي مقاأذذد القذذرلن فذذت    م(.0227.أل محمذذد أذذدي  خذذان بذذن حسذذن بذذن علذذي ،الِقنَّذذوجي
اريتحقي :   .المأكتبة العأريَّة للطبأاعة والّنْشر . بيروت:عأبد ا  بن إبراهيم ا نأأ

المحق : سامي . ت سير القرلن العظيم (.م0222.ألإسماعيل بن عمر القرشي البأري ،كثيرابن 
  .دار طيبة للنشر والتوزيع. 7.طبن محمد سالمة

 .السذذيرة النبويذذة مذذن البدايذذة والنهايذذة (.م0225.ألعمذذر بذذن كثيذذر القرشذذيإسذذماعيل بذذن  ،كثيذذرابذذن 
 .بيروت: دار المعرفة .تحقي : مأط ى عبد الواحد

معجذم قبائذل العذرب القديمذة  م(.0220. ألعمر بذن رضذا بذن محمذد راغذب بذن عبذد الانذي ،كحالة
  .بيروت: مؤسسة الرسالة .2. طوالحديثة

مجذذذدي : المحقذذذ  .تذذذأويالت أهذذذل السذذذنة م(.7119. ألدمحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن محمذذذو  ،الماتريذذذدي
 .دار الكتب العلمية :بيروت . 0. طباسلوم

 . دار ال كر العربي .مناهت التربية أساسها وتطبيقاتها  (.م7110. ألعلى أحمد ،مدكور

مكتبذة ومطبعذة .مأذر: 0ت سذير المراغذي .ط (.م0205. ألأحمد بن مأط ى المراغذي ،المراغي
  .بيمأط ى البابى الحل

  .دار الدعوة تحقي : مجمع اللاة العربية. المعجم الوسيط مأط ى ولخرون. إبراهيم ،مأط ى

 دار السالم  :القاهرة. 7. طن حات من علوم القرلن (.م 7119. ألمحمد أحمد محمد معبد ،معبد
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ّمذذوش بذذن محمذذد بذذن مختذذار القيسذذي القيروانذذي ،مكذذي بذذن أبذذي طالذذب الهدايذذة إلذذى  (.م7111. ألحأ
جامعذذذة الشذذذارقة: كليذذذة الشذذذريعة والدراسذذذات  . 0.طالمحقذذذ : الشذذذاهد البوشذذذيخي. النهايذذذة بلذذذوغ

 .اإلسالمية

دار . بيذذذروت: 3. طلسذذذان العذذذربم(.0229.ألجمذذذال الذذذدين ابذذذن منظذذذور ا نأذذذاري ،منظذذذورابذذذن 
 .أادر

. مكذة  0.طالمحقذ : محمذد علذي الأذابوني .معذاني القذرلن .أبو جع ر أحمد بذن محمذد ،النحاس
 ه.0012جامعة أم القرى  ة:المكرم

ذذذاس . 0. طإعذذذراب القذذذرلن م(.7111. ألأحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن إسذذذماعيل بذذذن يذذذونس المذذذرادي ،النَّحَّ
 .دار الكتب العلميةبيروت: 
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 أولا: فهرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سورة البقرة 
 37 21 ﴾ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿  -0
 122 003 ﴾زئ رئ ّٰ ِّ﴿  -7
 115 720 ﴾رئّٰ ِّ ُّ َّ﴿   -3
 09 717 ﴾حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك﴿  -0

 آل عمران 
 69 000 ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ﴿  -9
 130 000 ﴾مث زث رث يت﴿  -5
 67 092 ﴾زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ﴿  -2
﴾ ىنمن خن حن  جن يم ىم﴿  -1  092 16 

 النساء 
 122 00 ﴾مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث﴿  -2

 017 01 ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿  -01
 125 11 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿  -00

 ألنعاما 
 90 091 ﴾ مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿  -07

 األعراف 
 34 710  ﴾خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ﴿  -03
 122 092 ﴾يل ىل مل يك ىك﴿  -00
 األنفال 
 114 7 ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ 

 التوبة 
 135 13 ﴾ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من﴿  -09
 126 000 ﴾مخ جخ مح جح مج حج مث﴿  -05
 هود 
02-  ﴿َّ ُّ ِّ ّٰ﴾ 2 11 
 125 31 ﴾ جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿  -01
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 سفيو  
 33 7 ﴾خب حب  جب هئ مئ خئ﴿  -02
 135 35 ﴾خسحس جس مخ جخ﴿  -71
 63 012 ﴾ زن رن مم ام  يل ىل مل يك﴿  -70
 إبراهيم  
 43 00 ﴾ين ىن من خن حن﴿  -77
 النحل 
 02 2 ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ﴿  -73
70-  ﴿َّ ُّ﴾ 2 02 
 34 05 ﴾ُيِضلُ  َمنْ  َيْهِدي ل اهللَ  ِإنَّ ﴿  -79
 اإلسراء 
 49 73 ﴾ىن نن من زن رن مم ام يل﴿  -75
 الكهف  
 04 7 ﴾مغ جغ مع﴿  -72
 انالفرق 
 63 71 ﴾حض جض مص خص حص﴿  -71
 النمل 
 ح 01 ﴾مب  خب حب جب هئ﴿  -72
 العنكبوت 
 99 7 ﴾جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ 

 لقمان 
 49 00 ﴾رث يت  ىت نت مت زت﴿  -31
 02 02 ﴾جي ٰه مه﴿  -30
 األحزاب 
 69 01 ﴾جغ مع جع مظ حط مض خض﴿  -37
 فاطر 
 132 03 ﴾مض خض حض جض مص خص﴿  -33
 ص 
 ب 72 ﴾رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿  -30
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 الجاثية
 05 70 ﴾ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿  -39
 األحقاف 
 30 0 ﴾لك﴿  -35
 91 3 ﴾خئ حئ جئ يي  ىي﴿  -32
 71 01 ﴾مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿  -31
 72 01-09 ﴾جميل ىل مل خل﴿  -32
 90 02 ﴾زن رن مم  ام يل﴿  -01
 71 70 ﴾مم خم حم جم يل ىل مل﴿  -00

 92 70 ﴾يق ىق يف ىف﴿  -07

 72 39 ﴾خف حف جف مغ جغ مع جع﴿  -03
 محمد 
 21  03 ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿  -00
 15 00 ﴾مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ﴿  -09
 032 31 ﴾جل مك لك خك  حك جكمق حق﴿  -05
 الفتح 
 012 0 ﴾جم يل ىل مل خل﴿  -02
 009 9 ﴾نث مث زث رث يت  ىت نت مت﴿  -01
 21 72 ﴾حم جم يلىل مل خل﴿  -02
 07 7 ﴾ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم﴿  -91
 الحجرات 
 011 0 ﴾اك يق ىق﴿ٱ  -90

 القمر 
 071 31 ﴾مي زي ري ٰى ين﴿  -97
 الممتحنة 
 079 07 ﴾حم جم يل ىل مل خل ﴿  -93
 الصف 
 003 03 ﴾خك حك جك مق  حقمف ﴿  -90
 الملك 
﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿  -99  0 031 
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 ثانياا: فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة درجة الحديث راوي الحديث طرف الحديث م

 71 إسناده أحي  أحمد أقرأني رسول ا   سورةا من الثالثين من لل حمِ   -1
 03  الواحدي أن المشركين قالوا: ربنا ا  والمالئكة بناته   -7
 12 أحي  البخاري ة مائة درجة، أعدها ا  للمجاهدين في سبيل ا ،إن في الجن  -5
 39  الطبراني انطل  النبي  وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود  -1
 97  النسائي بلغ ذلك عائشة ألحديث مروان( فقالت: كذْب وا   -3
 019 أحي  البخاري تعدون أنتم ال ت  فت  مكة، وقد كان فت  مكة فتحاا   -2
 23 أحي  البخاري ا  الخل ، فلما فرغ منه قامت الرحمخل    -1
 10 أحي  مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  -2
: هم أهل مكة  -1 دُّوا عأْن سأِبيِل قأالأ وا وأأأ  29 أحي  اإلسناد الحاكم الَِّذينأ كأ أر 
 70 أحي  مسلم سورة التوبة، قال: بل هي ال اضحة  -16
 20 حسن أحي  الترمذي  أْستأْاِ ر  اللَّهأ ِفي اليأْوِم سأْبِعينأ مأرَّةا  فأقأالأ النَِّبيُّ ِإن ي  -11
 12 أحي  الترمذي في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل  -17
 019 أحي  اإلسناد الحاكم قال هو فت  خيبر  -15
 009 أحي  البخاري قال: الحديبية، قال أأحابه: هنيئاا مريئاا فما لنا  -11
 079 أحي  البخاري يوم الحديبية أل اا وأربعمائةقال: كنا   -13
 019 أحي  البخاري قرأ النبي يوم فت  مكة، سورة ال ت  فرجع فيها  -12
 31 إسناده أحي  أحمد قل امنت با  ثم استقم  -11
 33 أحي  مسلم قل امنت با  ثم استقم  -12
 97 أحي  البخاري ن على الحجاز استعمله معاوية فخطبكان مروا  -11
 012 أحي  البخاري كان يسير في بعا أس اره وعمر بن الخطاب يسير معه   -76
 20 أحي  ابن حبان كان يقرأ بهم في أالة المارب  -71
ني لواضع القلم على أذني  -77  032 حسن الطبراني كنت أكتب لرسول ا   ووا 
 70 أحي  سلمم ال تجعلوا بيوتكم مقابر  -75
 32  الواحدي لما اشتد البالء بأأحاب رسول ا   -71
 92 أحي  مسلم ما رأيت رسول ا  مستجمعاا ضاحكاا   -73
 31 أحي  البخاري ما سمعت رسول ا  يقول  حد يمشي على وجه ا را  -72
 ح أحي  الترمذي من ال يشكر الناس ال يشكر ا   -71
 10 أحي  البخاري كل في سبعة أمعاءالمؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأ  -72
 57 أحي  اإلسناد أحمد ليلةأ الجّن منكم أحدْ  هل أحبأ رسولأ ا    -71
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 ثالثاا: فهرس األعالم المترجم لهم
 الصفحة اسم العلم م
 02 مجاهد بن جبر  -1
 02 أبو حيان ا ندلسي  -7
 01 البقاعي  -5
 71 أحمد الريسوني  -1
 77 سعيد حوى  -3
 77 الشاطبي  -2
 79 ن عطيةاب  -1
 79 الزمخشري  -2
 75 ال يروز لبادي  -1
 20 بن عاشورمحمد   -16
 75 أحمد المراغي  -11
 29  مردويه ابن  -17
 39 الواحدي  -15
 70 مقاتل بن سليمان  -11
 70 قتادة  -13
 71 الضحاك  -12
 71 السُّد ي  -11
 73 الماوردي  -12
 73 ابن العربي  -11
 84 الرازيّ   -76
 87 س يان الثوري  -71
 87 رابعة العدوية  -77
 88 ريتابن ج  -75
 97 الجوهري  -71
 100 أبو العالية  -73

 

 


