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 إهداء
ىل طب إمقووب ودوإهئا  إ 

 وعافية إلأبدإن وشفاهئا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ىل إملرسى إحلزين،  ىل حرإس إمعقيدة، وحامة إدلين، إ  ظومة  حيثإ 

 إنويل أأذهت ابمرحيل ميسوخ إههنار بعد ميل هبمي

ىل أأمئة إمهدى ومصابيح  ىل إذلين رفع هللا قدرمه، وأأعىل ذكرمه، إ  إ 

ىل أأساثذيت وش يويخ إلأفاضل، إدلىج  إ 

ىل من زرعا يف قويب حب إدلين وإموطن، وعوام  ين إمباات وإمصمود إ 

ميكام أأيب إمغايل وأأيم إحلنون  وقت إحملن، إ 

ىل من شددت   ىل زويج إمغايل رمز  إ  به أأزري، وس ندت به ظهري، إ 

 إهلمة وإمعطاء

ىل أأبنايئ إلأحباء  ىل من حهبم جيري يف عرويق، وبذكرمه يوهج فؤإدي، إ  إ 

 مصطفى ومحمود وجنان وزيد

ىل إلأهل وإلأقارب إلأحباء إلأوفياء  إ 

ميك جامعيت إل سالمية إمغرإء ىل عشاق إمعمل وطالبه، وإ   إ 

ميمك مجيعً   اإ 

 أهدى حبثي هذا سائلةً املوىل عز وجل أن يتقبله وينفع به
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 شكر وتقدير
الحمدالذمأسبغعمينانعموقبؿسؤاليا،كحثناعمىالشكرحذرانمفزكاليا،كانطبلقان

 تعالى: قكلو                َأ١ْمٻُمَر ځمٷِْمٽَمتََؽ ا٭مَّتِل َأځْمٷَمٽْمډَم ٤َم٥َمَّ َو٤َمَٜم َوا٭مَِديَّ َوَأْن َأ٤ْمٽَمَؾ  َربِّ َأْوِز٤ْمپمِل َأنْ ]مف

چم َٖمْرَضچمهُ  ،(ُ)(َمْن ََل َيْشُكُر النَّاَس ََل َيْشُكُر اّللََّ ):،كمفقكؿرسكؿهللا{51: [ }األحقافَصچمِِلً
نبيي لسنة كاتباعان ربي، لنعمة فامتنانان الفاضؿأتقدـ ألستاذم كالعرفاف الشكر بجزيؿ

رشادم األستاذالدكتكر/جماؿمحمكداليكبيحفظوهللاكرعاهالذملـيدخرجيدانفينصحيكا 
كتقكيـبحثيطكاؿفترةاإلشراؼعمٌي.

:شةالمناق،عضكٌملجنةالفاضميفكماأتقدـبجزيؿالشكرألستاذمٌ
 حفظو هللا الزميمي زكريا ابراىيم الدكتور/ األستاذ 

 حفظو هللا        ماجد رجب سكروالدكتور/ 
كأسأؿهللاأف سيبذالنومفجيدككقت، كلما البحث، بقبكؿمناقشةىذا عمىتفضميما

أ في لتخرج كتحسينيا؛ الرسالة لتنقيح السديدة؛ كتكجيياتيما بمبلحظاتيما حمة،بيينفعني ى
فجزاىماهللاعنيخيرالجزاء.

ممثمةمكصكؿلجامعتيالغراء،الجامعةاالسبلميةمحضفالعمماءكمنارةالعمـ،كالشكر
كأخصبالذكرأساتذتيفيكميةأصكؿالديفكخاصةقسـالتفسيركعمكـبعمادةالدراساتالعميا،

مدادمالقرآف،كالأنسىشكرمكتبتي،مكتبةالجامعةاإلسبلميةلدكرىاالبارزفيد عـبحثيكا 
الذمقاـبتنسيؽىذالبلزمة،بالكتبا أتقدـبالشكرلؤلستاذعبدهللاأبكمكسى)أبكعامر( كما

البحثليصؿبوإلىالمستكلالراقي.
كأسدلليمعركفان،أكأعانني،أكنصحني،كشكرممكصكؿلكؿمفمديدالعكفلي

مديدالمساعدةكانىلحظةنعفتكالحارث(الذمماأبسمماف)خصبالذكرعميمحمكدأبككأ
،كلكؿمفساىـفيإخراجىذهالرسالةإلىحيزالنكر،فجزاىـهللاعنيخيرالجزاء.لي

منتافمعدعائياالكرسيكتعفذكرىـ،فميـمنيكؿالشكمف،أمامفتذكرتىؤالء
مميف.اأفيكفقنيفيىذاالعمؿ،فااليضيعأجرالع
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الترمذ(1) سنف كالرحمة، الصمة أبكاب شاكر، ت )م إليؾ، أحسف لمف الشكر في جاء ما (،ّّٗ/ْباب
(،حكـاأللباني:حديثصحيح.ُْٓٗحديث)
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 المقدمة
الحمد كسمطانو،كعظمتوبجبللويميؽحمدانكاإلحساف،كالفضؿالمفمذ  الحمد

كالصبلةكالسبلـ،كالجبركتكالعظمةبالقكةالمتفرد،األميفالقكمالعزيزالحمدالشاكريف،حمد
بياكتبٌمغناالدرجات،أعمىبياكترفعنات،الحاجابيالناتقضيصبلةن،يفرسممالخاتـعمى

 تبعو كمف كصحبو آلو عمىالسبلـمكصكؿك،كبعدالحياةفيالخيرات،جميعمفالغاياتأقصى
 .الديف يـك إلى بإحساف

القرآفالكريـمعجزةهللاالخالدة،كرسالتوالباقيةلمبشر،فيكمستكدعاألسراراإلليية،إفف
لذاعكؼالعمماءعمىخدمتوببيافعمكموكتفسيره،فكؿعمـيتعمؽبكتابهللاكاإلشاراتالربانية،

،العمـك أعظـ مف التفسير عمــ،كالمعمك شرؼ مف العمـ شرؼف ييعدمفأجؿالعمكـكأشرفيا 
 حاز فقد العمـ ىذا حاز فمف،كتعالى سبحانو هللا كبلــ،أالكىككبل بأصدؽ يتعمؽ ألنو ؛كأجميا

 الكتاب ىك محمد عبده عمى المنزؿ الكتاب جعؿ أف تعالى هللا حكمة كانت لقدك ،ايكممكـالع
رو عمى عثر القرآف في نظرىه اإلنسافي قىمَّبى فحيثما،أجمع العالـ بيا تحدل التي كالمعجزة الخالد  ديرى
كرمف،كبتدبرآياتويميزالخطأمفالصكاب،كالقشالكثيرة إعجازه أسرار مف سران ككشؼ جديدة
َر ُأو٭ُمق األ٭َْمَبچمِب[}ص:قاؿتعالىالمباب، ُروا َآَيچمٖمِِف َو٭مڀَِمَتَذ٬مَّ ٕمَّ  .{ 98: ]٬مَِتچمٌب َأځْمَز٭ْمپمچَمُه إ٭َِمڀمَْؽ ٱُمَبچمَرٌك ٭مڀَِمدَّ

 الشافي العبلج فيو؛ألفكتطبيقان كحفظان كدراسةن تبلكةن هللا كتاب تدبر عمينا لزامان كاف لذلؾ
 حمكؿالمناسبةليمكمنا،بمايتفؽمعىذهالمقاصدكاألىداؼ،ا،كيقدـالعصرن مشكبلت لجميع
 الدراسة ىذه فكانت ، العظيـ القرآف ىذا كمقاصد أىداؼ عمى الكقكؼ مف لنا بد ال فكاف

                   :كالمكسكمةب

 الكريم( القرآن من األربعين الحزب وأىداف لمقاصد التحميمية )الدراسة
،كامبلن الكريـ القرآف كمقاصد أىداؼ في تبحث  ةقرآني سمسمة مفض البحث ىذا بأف عممان

 لفيـ صدكرنا يشرح أف هللا فأسأؿ اإلسبلمية، الجامعة في الديف أصكؿ كمية عمييا تشرؼ كالتي
رً الستخراج يكفقنا كأف العزيز، كتابو  لكجيو خالصان العمؿ ىذا يجعؿ كأف العميؽ بحره مف الديرى
 .الكريـ

 الموضوع أىمية: أوَلً 
 أال ،ضاألر كجو عمى كتاب بأشرؼ تعمؽييعدعمـالتفسيرمفأشرؼالعمكـكأجميا؛ألنوي–ُ

 . الكريـ القرآف كىك
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 القرآف عمى كاإلقباؿ النفس، في اإليماف رسكخ عمى يساعد اآليات كأىداؼ مقاصد بياف إف -ِ
 .أكسع كفيـ أعمؽ بتدبر

 .اإلسبلمية األمة منيا تعاني ؿلمشاك المناسبة الميمة الحمكؿ البحث يقدـ -ّ

 كالتطبيؽ كالفيـ العمـ عمى تساعد الكريـ القرآف آيات كمقاصد ألىداؼ التحميمية الدراسة -ْ
 ة،فيكالمنيجاألسمـالذميكضحأفكبلـهللامنتظـكمترابط،ييصدؽبعضوبعضان.كالدعك

كالعن  -ٓ النفس، في اإليماف رسكخ كاألىداؼيبعثعمى المقاصد كاإلقباؿبياف بالقرآف، اية
 تبنيقدراتاإلنساففيفيـاآلياتالكريمةفيمانسميمان.عميو،ك

الموضوع اختيار أسباب :ثانياً 
 . الكريـ القرآف آياتمفخبلؿالتدبركالتفكرفي ؛ ابتغاءمرضاةهللا -1

 .ىداؼكاأل لممقاصد التحميمية لمدراسة القرآنية السمسمة إتماـ في المشاركة في الرغبة -2

 .تشريعية كتكجيياتو إيمانية مكضكعاتو مف كالعنكبكت القصص يسكرت تناكلتو ما إبراز -3

 اإلسبلـ كأمة الكريـ القرآف يخدـ بما الكريمة اآليات ثنايا في كالغكص النظر تعميؽ محاكلة -4
 . العظيـ

 أىداف البحث: ثالثاً 
 (.إظيارالمقاصدكاألىداؼاألساسيةلسكرتي)القصصكالعنكبكت -ُ

.االستنباطيالتفسيرمفالنكعبيذااإلسبلميةالمكتبةإثراء -ِ

.كمعناهكنظمولفظوفيكببلغتوالقرآفأسرارمفجانبانإبراز -ّ

صقؿالخبرةالذاتيةلمباحثةبالدراسةالتحميميةالمعمقةآلياتالدراسة. -ْ

البحث منيجرابعًا: 
الباح اتبعت المنيج كاالستالمكضكعيثة فينباطيكالتحميمي العمؿ ككاف التفسير، في
ي:آلتالبحثعمىالنحكا

عزكىامع،﴿﴾مزىريفقكسيفبيفالعثمانيبالرسـكمضبكطةمغمقةالقرآنيةاآلياتكتابة -ُ
 .الحاشيةعمىتخفيفانالمتففيكسكرىاأرقاميابذكرسكرىاإلى
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فضميا،كترتيبيا،كعددكضعمقدمةلسكرتي)القصصكالعنكبكت(،كبيافأسماءالسكرة،ك -ِ
 آياتيا،كزمافنزكليا،كمحكرىاالرئيس،كالمناسباتفييا.

ّ-  آياتوإلىفاألربعيالحزبآياتتقسيـ مبحث لكؿ جاعمةن فصميف في متنكعة مباحث
 المناسبةلوحسبمكضكعالمبحثنفسو.

لمتبعبمااستنباطماتحتكيوآياتكؿمطمبمفمقاصدكأىداؼ،كتحميمياكفؽالمنيجا -ْ
القرآفكا عجازه،كالسنةالمطيرة فيومفأدكاتمتعددةتخدـالبحث:مفعمكـالمغة،كعمـك

 كغيرىا.

بكاق -ٓ المستنبطة كاألىداؼ المقاصد ىذه يساربط بما اإلمكاف، قدر األمة حؿع في ىـ
 مشاكمياالتيتعانيمنيا.

 .  عمييا العمماء حكـ نقؿ مع ،ةالعممي الطرؽ حسب بيا المستشيد األحاديثتخريج -ٔ

 كالمؤلؼ الكتاب اسـ بذكر كذلؾ الحاشية في لمصادرىا كعزكىا المقتبسة األقكاؿ تكثيؽ -ٕ
 .مختصران كالصفحة كالجزء

 .أسيؿ بشكؿ لممعمكمة لمكصكؿ البلزمة الفيارس عمؿ -ٖ

 .البحث في المغمكرة كاألعبلـ لمشخصيات الترجمة -ٗ

 . تكثيقيا مع الصفحات حكاشي في لؾكذ البحث في الغريبة المفردات معاني بياف -َُ

مكاصفات -ُُ كترؾ كالصفحة، الجزء كرقـ كمؤلفو الكتاب، اسـ بذكر التكثيؽ في االكتفاء
 المرجعلقائمةالمراجع،كذلؾتخفيفانعمىالحاشية.

 السابقة الدراسات :اً خامس 
 فيصؿ، ممؾال مركز ك فيالجامعةاإلسبلميةالمركزية المكتبة في كالبحث االطبلع بعد 

ع.المكضك ىذا تناكلت عممية رسالة أم عمى أعثر لـ المجاؿ بيذا المختصيف سؤاؿ كبعد

 القرآف كعمـك التفسير قسـ أقرىا التي ةاألبحاثسمسم كقدتناكلتىذاالبحثلممشاركةفي
 ىداؼاأل ك لممقاصد التحميمية الدراسة تتناكؿ التي،كاإلسبلمية بالجامعة الديف أصكؿ كمية في

كقدالكريـ القرآف كؿسكرل كالمختمفة المتنكعة  وأىداف مقاصد الدراسة ىذه في نصيبي كاف ،
: اآليات العنكبوت وسورة( 88-15: )اآليات القصص سورة{م الكري القرآن من األربعين الحزب

(5-51).{
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ميةكلقداستفدتاستفادةكبيرةفيمكضكعالبحثمفسمسمةالرسائؿفيالدراسةالتحمي
 لتفسيرأحزابالقرآفالكريـالمعدةمسبقانكالمحكمةجامعيان.

البحث خطة: ساً ساد
 مف تتككف كالتي الخطة، ىذه كضعت الذكر، سابقة البحث ألىداؼ  ،مقدمةتحقيقان

:أتيي س،كبيافذلؾفيمافيار مجمكعةك ة،كخاتم فصميف،ك د،كتميي
 :تيةكتشتمؿعمىالنقاطاآلالمقدمة

 المكضكع أىمية 

 المكضكع اختيار أسباب 

 أىداؼالبحث 

 البحث منيج 

 السابقة الدراسات 

 البحث خطة 

  التمييد
عمىمبحثيف كيشتمؿ

 كاألىداؼ كالمقاصد التحميمية بالدراسة التعريؼاألول: المبحث

 مطمباف كفيو 
 كبيافمتطمباتيا التحميمية الدراسة تعريؼ : األول المطمب

عمى كيشتمؿ
 التحميمية بالدراسة المقصكد :أوَلً 

 ميةالتحمي الدراسة متطمباتثانيًا:

 كبيافأىميتيا كالمقاصد األىداؼ تعريؼ:الثاني  المطمب

 عمى كيشتمؿ

 كاصطبلحانالمقصكدباألىداؼلغةن :أوَلً 
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المقصكدبالمقاصدلغةكاصطبلحان:ثانياً 

 كالمقاصد األىداؼ بيف الفرؽ :ثالثاً 

عرفةمقاصدكأىداؼالسكركاآلياتىميةمأ :رابعاً 

 الثاني : تعريف عام بسورتي القصص والعنكبوت  المبحث

 ويشتمل عمى مطمبين   

مدخؿإلىسكرةالقصصاألول: المطمب

 ويشتمل عمى

 أسماءالسكرةككجوالتسمية  أوًَل:
 سكرة،عددآياتيا،مكيةأكمدنيةترتيبالثانيًا: 

 ةكجكنزكليافضائؿالسكرثالثًا: 

 محكرالسكرةرابعًا:

ىداؼالعامةلمسكرةاألخامسًا: 

سكرةالقصص المناسبةفيسادسًا:

:مدخؿإلىسكرةالعنكبكتالمطمب الثاني

 عمى ويشتمل

أسماءالسكرةككجوالتسميةأوًَل:

سكرة،عددآياتيا،مكيةأكمدنيةترتيبالثانيًا:

كليافضائؿالسكرةكجكنزثالثًا:

محكرالسكرةرابعًا:

ىداؼالعامةلمسكرةاألخامسًا:

المناسبةفيسكرةالعنكبكتسادسًا:
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 األول الفصل
  (88 -15اآليات ) األربعين لمحزب األول النصف وأىداف مقاصد

 القصص سورة من
  ثالثة مباحث وفيو

 القصص سورة من(15-15)  اآليات وأىداف مقاصد: األول المبحث
  أربعة  مطالب وفيو

 اإلسبلـديفجميعاألنبياء األول:  المطمب
الصبرمفأعظـصفاتالمؤمنيفالثاني:  المطمب
ففالتعامؿفياإلعراضعفالمغكالثالث:  المطمب

كحدهاليدايةالقمبيةمفهللاالمطمب الرابع: 
 ( من سورة القصص57- 18ف اآليات )المبحث الثاني: مقاصد وأىدا

 يو أربعة مطالبوف
:بطرالمعيشةسببفيىبلؾالقرلالمطمب األول

  الباقي اآلخرة كثكاب الفاني الدنيا متاع بيف مقارنة الثاني: المطمب
يـالبعضإفلـيتكبكافيالدنياتبرؤالشركاءمفبعض الثالث: المطمب
  هللا بيد كالرجعةكالقدرة كالعمـ كالمشيئة الخمؽ بأف اإلقرار الرابع: المطمب

 ( من سورة القصص88 -55ف اآليات )المبحث الثالث: مقاصد وأىدا
 ثالثة مطالب وفيو

القيامةعمييـالسبلـشيادةاألنبياءالمطمب األول:   عمىأقكاميـيـك
 يالغنىكالثركةمعالظمـكالعتكقصةقاركفمضربالمثؿف:الثاني المطمب
 إليي ءكاصطفا اختيار النبكةالثالث: المطمب
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 الثاني الفصل
 ( 51 -5)  اآليات األربعين لمحزب النصف األخير  وأىداف مقاصد

 العنكبوت سورة من 
 مباحث ثالثة وفيو

 العنكبوت سورة من (ُٖ-ُ) اآليات وأىداف مقاصد األول: المبحث
  مطالب وفيو أربعة 

نةدرسمفدركسالتكحيدكاإليمافالفتاألول: المطمب

  ياالمتحافااللييلممخمكقاتى الفتنة ني:الثا المطمب
دركسكعبردعكةنكح:الثالث المطمب

قصةدعكةالخميؿإبراىيـالرابع: المطمب

 العنكبوت سورة من  ( 71-51اآليات)  وأىداف مقاصد :الثاني: المبحث
  مطالب أربعة وفيو

 الخمؽكالبعثلمنكرمخطابهللا األول: المطمب

 عندالمحفكجكبالفرارإلىهللا الثاني: طمبالم

لكطالثالث: المطمب  غكايةالرذيمةكالفسادالخمقيفيقـك

 كعيدهللابشرلكدكرالمبلئكةفيتنفيذالمطمب الرابع:  

 العنكبوت سورة من ( 51 – 76)  اآليات وأىداف الثالث: مقاصد المبحث

  مطالب ثالثة وفيو

 مفاألقكاـكالقياداتلممستكبريف اإلليي العقاب :األول المطمب

 العنكبكتمثاؿلمبيكتالكاىنة بيت الثاني: المطمب

عبادةفيالخمؽكالعبرةعظمةال الثالث: المطمب

 كالتكصيات النتائج كفيياأىـالخاتمة:
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 الفيارس
كتشتمؿعمى

 فيرساآلياتالقرآنيةأوًَل:

 نبكيةديثالفيرساألحاثانيًا:

 فيرساألعبلـالمترجـليـثالثًا:

 ةفيرسالبمدافالمذككررابعًا:

 فيرسالمصادركالمراجعخامسًا: 

 :فيرسالمكضكعاتسادساً 
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 يالتمييـــدالفصل 
ىمبحثيفيشتمؿعمك

المبحث األول: التعريف بالدراسة التحميمية 
 والمقاصد واألىداف

القصص  المبحث الثاني: تعريف عام بسورتي
 والعنكبوت
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لمبحث األولا

 التحميمية بالدراسة التعريف
 واألىداف والمقاصد

مطمبافكفيو

 التحميمية الدراسة تعريف: األول المطمب
 وبيان متطمباتيا

 والمقاصد األىداف تعريف :الثاني المطمب
 أىميتيا وبيان
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  األول المطمب
  متطمباتيابيان و  التحميمية الدراسة تعريف 

  التحميمية الدراسةب المقصود: أوَلً 
كلتعريؼ(التحميمية)كلفظ،(الدراسة)لفظلفظيفمفركبممصطمحالىذا المركب،
.مصطمحعمىحدلكؿتعريؼالعممي،يجبالمقبىذاأك،االصطبلحي

التعريف المغوي لممصطمح -ُ
 الدراسة لغة: 

كاحدأصؿكالسيفكالراءالداؿك"،(ؿىعىعمىكزف)فى(سىرىدىالدراسةكممةمشتقةمفمادة)
درسدرسان،(ُ)"كعفاءكخفضخفاءعمىيدؿ عيده،كتقادـأثرهكذىبأمعفاكدركسانيقاؿ

أكالفبلسفةمفكجماعةكالتعميـالدرسكىكمكاف(المدرسة)،كمنودارسفييحاضتكالمرأة
القرآف،فيوييدرسالذممشترؾ،أكالبيتبرأمتقكؿأكمعينانمذىبانتعتنؽالباحثيفأكالمفكريف

درسانكنحكهكدرسالكتاب قرأ،كافمايتتبعالدارسأفكذلؾره،كغيالقرآفدرستالبابكمف
چمځمڀِم٦َِّم ٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ ُٖمٷَمټمِّٽُمقَن ]:قاؿتعالىكيفيمو،ليحفظوعميوكأقبؿأمقرأهكدراسةن ـْ ٬ُمقځُمقا َرٕمَّ

َو٭َمٻمِ

(ِ){.97: }آل عمران[ ا٭مٻمَِتچمَب َوٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْدُر٠ُمقنَ 
الحفظكالفيـكالتعميـ،ىاليخرجعفمعنأنوةدرسفيالمغةفيتصريؼمادالمتأمؿك

الذميزدادبتقادـالزمف.
 :التحميمية لغة 

مَّؿ)الفعؿالرباعيمفمشتقةكممةالتحميؿ ،حمياحمؿالعقدة كيقاؿعمىكزف)فىعَّؿ(،(حى
عناصرهإلىرجعوكالشيء فبلفنفسيةحمؿكيقاؿ، خباياىالكشؼدرسياأم: بالمكافؿكح،

(7).االرتحاؿنقيضكىكبمحمةالقكـنزكؿكذلؾكحمبلن،كحبلنكمحبلنحمكالنيحؿ
 لمدراسة التحميمية التعريف اَلصطالحي  -2

تفكيؾىيالدراسة التحميمية: اآلية أجزاء، المفسركتحميؿإلى عمى يسيؿ مما األجزاء ىذه
منيا.كاليدؼىمعرفةالمقصكدالكشؼعفالمعانيكالتعمؽفيأسراراآليةلمتكصؿإل

                                                           

 .(ِٕٔ/ِ)فارسالبفالمغةمقاييسُ))

مصطفىإبراىيـ)بالقاىرة،العربيةالمغةلمجمعالكسيطالمعجـ،(ٕٗ/ٔ)منظكرالبفالعربلساف:(انظرِ)
(.ِٕٗ/ُ()خركفكآ

العرب،لساف،(ُْٗ/ُ)،(كآخركفمصطفىإبراىيـ)بالقاىرة،العربيةالمغةلمجمعالكسيطالمعجـ:انظر ( ّ)
 (.ُّٔ/ُُ)منظكر،فالب
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 التحميمية الدراسة متطمبات: ثانياً 
مفكثمرتوبالنفع،طبلبياعمىتعكدالتيالحقةالمعرفةأساسالنزيوالعمميالبحثإف"

فياعتبارهلوأمرباحثألمأسبابوتييؤفإفكلذلؾالعقؿ،كتنميةالفكرلغذاءاألكؿأشيى
يجبماأىـمفخاصةالتفسيركفيعامةالشرعيةالعمكـفيالبحثكقطكفو،كدنكثمارهنضج

.(ُ)كجبللو"الكحيركعةكيحفظمشربو،يصفكحتىكآدابو،شركطوعمىكالتعرؼبواالعتناء

مفمرادهلبيافتعالىهللاكبلـتتناكؿالكريـالقرآفكمقاصدألىداؼالتحميميةفالدراسة
 تتكافرأفالمجاؿىذافيأفيخكضعامؿأكباحثأمعمىفيعيتلذلؾ؛منوةالغايكبلمو،ك

:اآلتيالنحكعمىكىيهللاكتابلخدمةالدراسةىذهمتطمباتوفي

 (2) الدراسة صاحب في مطموبة ةذاتي متطمبات: أوَلً 
يميفيمانجممياشركطنالممفسرالعمماءذكرقدف

تحريؼعمىذكيياتحمؿماككثيرناصاحبيا،فسنفيأثرىالياالعقيدةفإف:اَلعتقاد صحة-ُ
التياآلياتأكَّؿالتفسيرفيكتابناأحدىـصنؼفإذااألخبار،نقؿفيكالخيانةالنصكص

.اليدلطريؽكلزكـالسمؼ،اتباععفالناسليصدمذىبو،باطؿكحمَّمياعقيدتو،تخالؼ
الكبلـبميفالناسفيغركفمذىبيـ،نصرةإلىأصحابياتدفعفاألىكاء:اليوى عن التجرد-ِ

.المذاىبغبلةمفكنحكىـكالمعتزلةكالرافضةالقدريةطكائؼكدأبالبياف،كلحف

ر:الُخُمق حسن -ّ ب،مكقؼفيفالمفسًٌ كافإذاإالالنفسفيمبمغيااآلدابتبمغكالالمؤدًٌ
ب ميؽفيييحتذلمثاالنالمؤدًٌ االستفادةعفالطالبتصرؼقدالنابيةكالكممةكالفضيمة،الخي

.تفكيرهمجرلعميوكتقطعيقرأأكيسمعمما
ىدؼيككفبأفأكلىالشرعيةكالعمكـبالنيات،األعماؿفإنما:المقصد وصحة النية حسن -ْ

سداءالعاـ،الخيرمنياصاحبيا الدنياأعراضمفيتطيركأفاإلسبلـ،لصالحالمعركؼكا 
 .فيواإلخبلصثمرةالعمـبكاالنتفاعخطاه،هللاليسدد

كدقةمعارفوسمكمفيجدماأضعاؼالعامميفمفقبكالنيجدالعمـفإف:والعمل اَلمتثال -ٓ
ريجعؿالسيرةكحسف-مباحثو يصدماككثيرناالديف،مسائؿمفيقررهلماحسنةقدكةالمفسًٌ
.وتطبيقكعدـسمككولسكءالمعرفةفيزاخربحرمفالعمـتمقيعفالناس

                                                           

القرآفلمناعالقطاف)ص:ُ) (.َّْ(مباحثفيعمـك
 (.ِّْ–َّْالمرجعالسابؽ)ص:انظر:(ِ)
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فييككفحتىيركيولماتثبتعفإاليكتبأكيتكمـفبل:النقل في والضبط الصدق تحري -ٔ
.كالمَّحفالتصحيؼمفمأمف

.بعمموكاالنتفاعالعاًلـبيفيحكؿحصيفحاجزالعمميفالصمؼ:الجانب ولين التواضع -ٕ
األمكرسفاسؼعفيترفعأفالعاًلـحؽفمف:النفس عزة -ٖ الجاهأعتابيغشىكال،

.كالسمطاف
.جائرسمطافعندحؽكممةالجيادفأفضؿ:بالحق الجير -ٗ

رييكسبالذم:السمت حسن -َُ كمشيتوككقكفوكجمكسوالعاـمظيرهفيانككقارىيبةنالمفسًٌ
.تكمؼدكف

بعدحقيـيغمطيـكالأحياء،كىـبحضرتيـلمتفسيريتصدلفبل:منو أولى ىو من تقديم-ُُ
.كتبيـكقراءةعنيـاألخذإلىديرشبؿالممات،

(5)الدراسة صاحب في مطموبة ةيعمم متطمبات: اً يثان

بمسافعربيالعمم بالمغة العربية وفروعيا: -ُ نزؿ القرآف فإف تعالى، وُح :قاؿ ]ځَمَزَل ٕمِِف ا٭مرُّ

ـَ *  األٱَِم٦مُ  ـَ اُٛمپمِْذِري غةم،كفركعال{571-571: }الشعراء ٕمټِمَِسچمٍن ٤َمَرِِبٍّ ٱُمب٦ٍِم[ * ٤َمَٜم ٫َمټْمبَِؽ ٭مِتَٻُمقَن ٱِم
 العربيةكثيرةمنيا:

 :الكضع.بحسبكمدلكالتيااأللفاظمعرفةمفرداتكىكعمم المعاني 
 اإلعرابباختبلؼالتيتختمؼمعرفةالمعانيكىكالنحو: عمم. 
 كمشتقاتيابمصادرىامعناىايتضحالمبيمةكالكممةاألبنية،بوتيعرؼالذم:عمم التصريف. 
 فييمف،الكبلـتحسيفمعرفةكجكهكىي:(والبديع والبيان المعاني) الثالثة البالغة عموم

ر،أركافأعظـ نمااإلعجاز،يقتضيومامراعاةمفلوبدالإذالمفسًٌ بيذهاإلعجازييدرؾكا 
 .العمكـ

  المعرفة بعموم القرآن إجماًَل منيا:  -2
 بعض.عمىاالحتماؿكجكهبعضكيترجحبالقرآفطؽالنكيفيةيعرؼبوألفالقراءات؛عمـ 
 بويتجاكزتأكيبلنكصفاتوهللاحؽفيالتيالكتاباتػػػػآييؤكؿالىػػحتالتكحيد،عمـ

 الحؽ.

                                                           

فيُ) مباحث انظر: ص:( ( مسمـ لمصطفى المكضكعي القطاف(،ِٓالتفسير لمناع القرآف عمـك
(.ِّْ-َّْ)ص:
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 يستقيـكالالمعنىيتضحالالتيأبكابوفيالتعمؽمعخاصةالتفسيركأصكؿاألصكؿ،عمـ
.ذلؾكنحككالمنسكخ،كالناسخالنزكؿ،أسبابكمعرفةبدكنيا،المراد

معيتفؽمعنىاستنباطأكآخر،عمىمعنىترجيحمفالمفسرتمكفالتيالفيم دقة -ّ
 .الشريعةنصكص

فيمنوأيجمؿفمابالقرآف،القرآفبتفسيرأكالنيبدأأفالرجكعإلىالتفسيربالمأثكر،كذلؾب -ْ
مكاففيبيسطقدفإنومكاففيمنواختيصركماآخر،مكضعفيفيصؿقدفإنومكضع
.آخر

نَّةمفالتفسيريطمبأف -ٓ لومكضحةلمقرآفشارحةفإنياالسّّ هللارسكؿقاؿكليذا، ،^:
.(ُ)(َمَعوُ  َوِمْثَموُ  اْلُقْرآنَ  ُأوِتيتُ  ِإنِّي َأََل  َمَعُو، َوِمْثَموُ  اْلِكتَابَ  ُأوِتيتُ  ِإنِّي أََل )

نَّةالقرآفكمفالتفسيريجدلـإف -ٔ شاىدكهلمابذلؾأدرلفإنيـالصحابةأقكاؿإلىرجعالسّّ
،الصالحكالعمؿالصحيح،كالعمـالتاـ،الفيـمفليـكلمانزكلو،عندكاألحكاؿالقرائفمف

أقكاؿ إلى رجع كمو ذلؾ في التفسير يجد لـ ف القدامىالتابعيفكا  مف العمـ أئمة كأقكاؿ
 .حدثيفكالم

نمايكفيأفوأنويبدو لمباحثة: ليسبالضركرةأفيككفالمفسرضميعانفيتمؾالعمكـ،كا 
اللماجازليكلمباحثيفالمحدثيفالخكضيتحراىا كيككفعمىعمـبياكلكبشكؿيسير،كا 

فيىذاالمضمار.

 الثاني المطمب
 أىميتيابيان  و المقاصدو  األىداف تعريف

 :واصطالحاً  لغةً  ىدافاأل تعريف: أوَلً 
 ىداف لغةاأل: 

يدؿأصؿكالفاءكالداؿالياءك،"(ؿىعىفى)كزفعمى(ؼىدىىى)مادةمفمشتقةاألىداؼكممة
كاليدؼكارتفاع،انتصابعمى الجافيالشخيصالرجؿسميكلذلؾمرتفع،عظيـشيءكؿ:
.(ِ)الغرض":،كقيؿاليدؼىدفان

                                                           

اٍلمًُ) ًديثي باب)حى أحمدمخرجان، مسند ) النًَّبيًٌ ًف عى أىًبيكىًريمىةى، اٍلًكٍنًدمًٌ مىٍعًدمكىًربى ٍبًف )ٍقدىاـً ،)ِٖ/َُْ)
 .،حكـاأللبانيصحيحمشيكر(ُُْٕٕح)

 (.ّٗ/ٔ)مقاييسالمغة،البففارس(ِ)
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القدـكرةفيكىكالمرمىكىاكنحالسياـإليوتكجوالغرضىككمرتفعكؿىك"()اليدؼ
صابتو ليواألرضمف،كالمشرؼكا  .(ُ)يمجأ،كالجمعأىداؼ"كا 

 :األىداف اصطالحًا 
تبيفأفىناؾالعديدمفالتعريفاتليذاالمصطمح،لكفمفجكانبمفخبلؿالبحثكالدراسة

أقربالتعاريؼىي لذلؾتبيفأف الخاصة، أىدافو لو فكؿمجاؿ ا:مختمفة، رعتلتيشي"
 لتحقيقيااألحكاـ في العباد إلى تعكد التي المصالح ىي كأىداؼالشارع كآخرتيـ،دنياىـ،

.(ِ)جمبالمصالحأكدرءالمفاسد"طريؽعفتحصيمياسكاءكاف

 :واصطالحاً  المقاصد لغةً  تعريف: ثانياً 
 :المقاصد لغة 

صدعمىكزف)المفاعؿ(،كالمقا،(ؿىعىفى)كزفعمى(دىصىقى)مادةمفمشتقةالمقاصدكممة
(ّ(:لعرببعدةمعانيمنياعممتفيلغةاكلقداستي

:الطريق استقامة -ُ ديقاؿ تعالىكقكلو،قاصدفيكقىٍصدنا،يىٍقًصديقىصى َو٤َمَٜم اهللِ ٫َمٳْمُد ]:

بڀِمؾِ  كالبراىيفبالحججإليوكالدعاءالمستقيـالطريؽتبييفهللاعمىأم، {7}النحل:[ ا٭مسَّ
 .قريبسيؿأمقاصدكسفر.مستقيـسيؿ:قاصدطريؽكمنيااضحة،الك

كالفعؿ،القكؿفياألمكرمفبالقصدعميكـأم:بمغكااالقصد:يقاؿ:الطرفين بين الوسط -ِ
 . {57}لقامن:[ ...َوا٫ْمٳِمْد ِْم ٱَمٲْمڀمَِؽ ]:،قاؿتعالىمعتدالنطريقانأمقاصدانكىديان

دىه:يقاؿ:واألم اَلعتماد -ّ دىقىٍصدانيىٍقًصديهقىصى دىنيلىويكقىصى قىٍصديؾىىكىك،مراألليوإكأىٍقصى
 .كبلميـفيأكثراسماكككنو،تيجاىىؾأىمكقىٍصدىؾى

ٍدتيو:تقكؿ:الشيء إتيان -ْ لىويكقصٍدتيقصى  .كاحدبمعنىإليوكقصٍدتي
أفالمعيشةفيكالقصد،كالتقتيراإلسراؼبيفماكىكاإلفراطخبلؼ:الشيء في القصد -ٓ

 .اقتصدكقدالنفقةفيمقتصدفبلف:يقاؿ،يقتركاليسرؼال
 كمقاصدالشريعة:ىياألىداؼالتيكضعتليا.:الغاية واليدف -ٔ

صد.اأفأنسبالمعانيالسابقةىكالغايةكاليدؼ؛ألنويكضحداللةالمقويبدو لمباحثة

                                                           

 (.ٕٕٗ/ِ()كآخركف(المعجـالكسيط،مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة،)إبراىيـمصطفىُ)
 (.ٕٗ)ص:يعةاإلسبلمية،ليكسؼحامدالعمـلعامةلمشر(المقاصداِ)
(.ّْٓ-ّّٓ/ّ)(انظر:لسافالعرب،البفمنظكرّ)
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  :المقاصد اصطالحًا 
 التشريعأحكاؿجميعفيلمشارعالممحكظةكالًحكىـالمبانيىي":بأنيا(5)عاشكربفتعريؼا

.(ِ)"الشريعةأحكاـمفخاصنكعفيبالككفمبلحظتياتختصالبحيثمعظميا؛أك
 كالمترتبةالشرعية،األحكاـفيالممحكظةالمعانيىيالمقاصد":(7)الخادميالديفنكرتعريؼ

تتجمعكىيإجمالية،سمتأـكميةمصالحأـجزئيةحكمانالمعانيتمؾأكانتسكاءعمييا؛
 .(ْ)الداريف"فياإلنسافكمصمحةهللاعبكديةتقريرىككاحد،ىدؼضمف
:القول خالصةو  مصالحمفالحكيـالشارعأرادهماجممةىيالشرعيةالمقاصدإف"

ىيالتيالجيادكمصمحةالتقكل،بمكغىيكالتيالصكـكمصمحةالشرعية،األحكاـعمىتترتب
نجاءالفرجكتحصيفالبصرغضكىيالزكاجكمصمحةاألمة،عفكالذبالعدكافءدر الذريةكا 

الككفكا عمار ىيكميةكغايةكبرلمصمحةفيتجمعكىيكمتنكعة،كثيرةالمصالحكىذه،
صبلحهللا،عبادةتحقيؽ سعادهالمخمكقيفكا  .(ٓ)"كاآلخرةالدنيافيكا 

 :والمقاصد األىداف بين رقالف :رابعاً 
ؽكالفرنبلحظكالمقاصداألىداؼمفلكؿاصطبلحيةتعريفاتمفسبؽماعمىضكء

(ٔ):باآلتيكتتمثؿاالصطبلحيف،كبلبيف

 كضعقبؿكتككفتربكم،أكتعبدمإطاروفيعمؿألمالبدايةنقطةىياألىداؼ
.الخطط

 كاآلماؿكالتراثكاالتجاىاتالقيـصياغةفيكتعنىتيتـكالعامةالكبرلاألىداؼ.
 التربكيةسياستياكفؽالممنيجةالمجتمعفمسفةتطكيرعمىتقكـاألىداؼ.

                                                           

كشيخجامعةالزيتكنة،مالكيالمذىب،تكليعممائيا،ككبيرتكنسأشراؼنقيب:عاشكربفالطاىرمحمدُ) )
منياكتببيا،لوكتكفيرسفيتكنس،األشراؼ،كلدكدفينقابةالفيتيا،ثـىػُِٕٔسنةقضاءتكنس

.(ُّٕ/ٔلمزركمي:األعبلـاالسبلمية.)انظركالتنكير،مقاصدالشرعيةالتحرير
 (.ُٓ)ص:(مقاصدالشريعةاإلسبلميةِ)
فياألستاذيةـ،حاصؿعمىشيادةُّٔٗالخادمي:أستاذجامعي،تكنسيالجنسية،مفمكاليدالديفنكر(ّ)

كلوكأصكؿلمشريعةالزيتكنيةكميةمفالشرعيةاسةكالسيالفقو :منيامنشكرةكأبحاثكتبعدةالديف،
 .(ِ:ص)الشرعيةالمقاصدالمالكي.)انظر:عمـالمذىبفيالمقاصدالمرسمة،كتابالمصمحةكتاب

 (.ُٕ)ص:(عمـالمقاصدالشرعيةْ)
 .(ُٕ:ص)(المرجعالسابؽٓ)
(.ُٖ-ُْ)ص:مككية،د.ميدممحمكدسالـؼالس(انظر:األىدأ)
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 اإلمكافقدرلمحياةالتطبيقيبالكاقعترتبطأفبدالكالخاصةالعامةاألىداؼ.
 لمعمكـىكمامنيااألىداؼ .قيؽلمتحقابؿغيرمجيكؿ،ىكماكمنيامتحقيؽ،قابؿه
 اإلنسانيسمككوتنظيـإلىتحقيقياخبلؿمفكيسعىاإلنساف،يرغبياالتيىياألىداؼ.
 تتحقؽالكقدتتحقؽقدألنياعمؿ،أمنتاجقبؿتككفاألىداؼإف.
 فيالتفصيميةالمقاصدمفلمجمكعةكاتجاىانشكبلنتعطيأفتحاكؿعباراتأنياكما

.البعيدأكالقريبالمستقبؿ
 عمكميتوكمستكللنكعيتو،تبعااليدؼتعريؼيختمؼ.
 عاطفيةككجدانيةميارية،كمعرفيةتطبيقية،سمككيةنكاعمنيا:أعدةإلىتنقسـاألىداؼ. 

 ( 5):تيباآل األىداف عن تتميزفإنيا  ممقاصدل أما بالنسبة
 تحققتفإفإلييا،األىداؼتسعىالتيكالنتائجكالمبادئالمقصكدةالحكمةىيالمقاصد

.المقاصدإلىلمكصكؿشرعتفاألعماؿلذاتيا،مقصكدةالنتائجأصبحتاألىداؼ
 لذاتوالمقصكدالحؽىيالمقاصد.
 المفاسدكدرءكاآلجؿ،العاجؿفيكاآلخرة،الدنيافيالعبادمصالحتحقيؽ.
 ىكتسع،كالمباحاتكالنكاىياألكامرمفالنصكصإليياتيدؼالتيالغاياتىيالمقاصد

.كجماعاتأفرادالمكمَّفيف،حياةفيتحقيقياإلىالجزئيةاألحكاـ
 بحيثمعظميا،أكالتشريعأحكاؿجميعفيلمشارعالممحكظةكالحكـالمعانيىيالمقاصد

أكصاؼىذافيفيدخؿالشريعة،أحكاـمفخاصنكعفيبالككفمبلحظتياتختصال
.العامةكغاياتياالشريعة

 واآليات السور وأىداف مقاصد معرفة يةأىم: ثالثاً 
العمماءعمىكجبلذلؾ،عظمىأىميةلوكاآلياتالسكركأىداؼمقاصدعمـمعرفةإف
إف":الخادميالديفنكريقكؿكماألنوكالدراسة؛بالبحثتخصيصوكالجانبىذابرازإكالباحثيف
لجمبتكظيفياكيمكفكالمعركؼ،الخيرفياستخداميايمكفحديف،ذكسبلحالشرعيةالمقاصد

محتكياتوكمعرفةالعمـبيذااإلحاطةكالمتعمميفالعمماءعمىكجبكلذلؾكالفساد،كالمنكرالشر

                                                           

ماجستُ) رسالة انظر: الطالب:ي( إعداد تحميمية"، "دراسة التكبة سكرة مكضكعات كمقاصد أىداؼ بعنكاف ر
د.ح إشراؼ: الخطيب، طو عبدهللا الكريسف عبد الدىشاف، اإلسبلميةـ الجامعة الديف، أصكؿ كمية

.ـََِٖ،(ُْ-َْ)ص:
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تجمبرضية،ميكبكيفيةحسف،بكجوتطبيقوبغيةكضكابطو،كآلياتوأدكاتوكامتبلؾكمضامينو،
كاالستنباطاالجتيادعفثنيكتياليبلؾ،كالفسادعنيـكتدرأكالشرعية،الحقيقيةمصالحيـلمناس

الحرصبنفستيبعدكماكالنكايا،القصكدفيكاإلساءةالتأكيؿ،فيكالتطكيعالتفسير،فيالتعسفي
.(ُ)"النصكصمعالحرفيكالتعامؿالظاىرم،التفسيركاالىتماـ
ليكـك (ِ)ىداؼكاألالمقاصديتضحمفخبللياأىميةمعرفةالتيعددانمفالنقاطا 

كماةيكاليداالتدبركىككمو،فآالقرإنزاؿمفالمقصدافيبإلىراجعهالسكرمقاصدعمـإف -ُ
تعالىقاؿ َر ُأو٭ُمق األ٭َْمَبچمِب ]: ُروا َآَيچمٖمِِف َو٭مڀَِمَتَذ٬مَّ ٕمَّ فا،{97}ص:[ ٬مَِتچمٌب َأځْمَز٭ْمپمچَمُه إ٭َِمڀْمَؽ ٱُمَبچمَرٌك ٭مڀَِمدَّ

.بمقتضاهالعمؿثـكبلمومفتعالىمرادهمعرفةلكالتمعفبالتدبُّرتعالىأمرنا
هللاكبلـمعانيفيـفيأصؿهفيكو،يإلترجعالتييايمعانأصؿىكالسكرةمقصدأف -ِ

 .تعالى
 .مرادهريغعمىتعالىهللاكبلـريتفسأكالخطأمفلمسبلمةؿيسبالسكرمقاصدإفمعرفة -ّ
كالبناءمعوالسكرةكتككفو،يكمعانهللاكبلـجعؿيالسكرمقاصدباعتبارفآالقرريتفس -ْ

.المتناسؽككالعقدالمرصكص،
 .كاحدمعنىجمعيايكاحدةنلحمةنفتككفاتيا،يآفيبالمناسباتكتظيرالسكرة،اتيآتنتظـ -ٓ
ديزيكالتعمؽالسكرةمقصدفيكالتدبرالسكر،مقاصدعمـبمعرفةتحقؽيبالكاقعاتياآلربط -ٔ

.ؽيالتطبعمىساعدهيككالدَّارس،المفٌسرتفاعؿمف
ىذاركائعمفويفماكضحييكف،يالعىبوتٌقرُّكالقمب،رينييكماف،ياإلرٌسخيالعمـىذاأفَّ -ٕ

.ـيالعظالعمـ
فيالعالمربكبلـاتلغايحيالصحالفيـعمىفيكالباحثالدعاةساعديالمقاصدإدراؾ -ٖ

.كاالعكجاجالزلؿمفحفظيـيكالجكفاء،فارغةالبالمظاىرنشغمكفيفبلأىدافيـ،ؽيكتحق

                                                           

 (.ٕ)ص:اصدالشرعية(عمـالمقُ)
 (.ُّ-ُُ)ص:لمحمدبفربيعةاصدالسكرعمـمقانظر:(ِ)
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 المبحث الثاني

  بسورتيتعريف عام 

والعنكبوت القصص

كفيومطمباف

 المطمب األول: مدخل إلى سورة القصص

 المطمب الثاني: مدخل إلى سورة العنكبوت
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 المطمب األول
 مدخل إلى سورة القصص

 أسماء السورة ووجو التسمية :أوَلً 
 (سورة القصصالتوقيفي لمسورة ) اَلسم -5

التفسير كتب إلى الرجكع ى(5)بعد أف الباحثة سكرةكجدت باسـ اختصت السكرة ذه
.القصص

 (2)القصص لغة : 
مفذلؾكالقص:تتبعاألثر(القاؼكالصادأصؿصحيحيدؿعمىتتبعالشيء،)قصَّ

تتبعتو، چم ٫َمٳَمٳًمچم]قاؿتعالى:قكليـ:اقتصصتاألثر،إذا ا ٤َمَٜم َآَٗمچمِرِِهَ [ ٫َمچمَل َذ٭مَِؽ ٱَمچم ٬ُمپمَّچم ځَمْبِغ ٪َمچمْرَٖمدَّ

ڀمفِ ]، {46}الكهف: ي،{55}القصص:[ َو٫َمچم٭َمډْم أِلُْٚمتِِف ٫ُمٳمِّ لما قيؿ الكؤلكمنو مف أثره:بقى فيتتبع
 كقصصتظفره، القصةقصيص، أيضان الباب كمف الجراح، القصاصفي اشتقاؽ ذلؾ كمف

 .كالقصص،كؿذلؾيتتبعفيذكر.كالقصيصيةمفاإلبؿ:البعيريقصأثرالركاب
  َصص اصطالحاً الق:  

القى صص: المتتبعة،" األخبار فيذكر" يتتبع (ّ)ككؿما تعالىقاؿ، َق ا٭مٺَمٳَمُص  إِنَّ ]: َهَذا ََلُ

ٌة ]، {49}آل عمران:[ اَِلؼُّ  ـَ ]، {555}يوسف:[ ...َ٭َمٺَمْد ٬َمچمَن ِْم ٫َمٳَمٳِمٿِمْؿ ٤ِمْٞمَ ـُ ځَمٺُمصُّ ٤َمټَمڀْمَؽ َأْٙمَس ځَمْح

.{1}يوسف:[ ا٭مٺَمٳَمصِ 
 :وجو التسمية 

بماسميتبوكالشؾأف":يقكؿالزركشي ينبغيالنظرفيكجواختصاصكؿسكرة
مفنادرأكمستغربيككففيالشيءمفالعربتراع أسمائيا يفيالكثيرمفالمسمياتأخذ

خمؽأكصفةتخصوأكتككفمعوأحكـأكأكثرأكأسبؽإلدراؾالرائيلممسمىكيسمكفالجممة
.(5)"مفالكبلـأكالقصيدةالطكيمةبماىكأشيرفيياكعمىذلؾجرتأسماءسكرالكتابالعزيز

                                                           

غكامضحقائؽعف،الكشاؼ(ٕٗٓ/ِ)لمسمرقندمالعمـك،بحر(ُّٓ/ُٗ)لمطبرمالبياف:جامعانظر(ُ)
مع،الجا(ِٕٓ/ْ)العزيزالبفعطيةالكتابتفسيرفيالكجيز،المحرر(ُّٗ/ّ)لمزمخشرمالتنزيؿ

.(ِْٕ/ُّ)لمقرطبيألحكاـالقرآف
(.ُٕٔ(،المفرداتفيغريبالقرآف،لؤلصفياني،)ص:ُُ/ٓ(انظر:مقاييسالمغة،البففارس،)ِ)
 (.ُٕٔ(المفرداتفيغريبالقرآف،لؤلصفياني،)ص:ّ)
 (.َِٕ/ُ)القرآفعمـكفيالبرىاف(ْ)
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:كجييفمفبيذااالسـسكرةالقصصةاإللييةفيتسميةالحكمبرزكت
قصصفيياتكرذينذكالدتوكمنشأهحيثمحكؿقصةالنبيمكسىالسكرةتمحكراألول:
ريش،ػػعقػمدػػػيدنامحمػػةسػػركرانبقصػػكم،اػػػومنيػػػؿخركجػػػرقبػػيمصػػوفػػفيمالقيىػػمكس

.قاركفبقصةكانتياءن
. {91}القصص:[ ٪َمټَمَمَّ َ٘مچمَءُه َو٫َمصَّ ٤َمټَمڀْمِف ا٭مٺَمٳَمَص ]:كقكعلفظالقصصفيياعندقكلوتعالىالثاني:

  :توفيقيةال األسماء -2
السيكطي:سورة طسم -أ " قاؿ القرآنية السكر نزكؿ لترتيب سرده ثـأثناء الشعراء طسثـ

 .(ُ)"بنيإسرائيؿثـ،القصصطسـثـسميماف
:"كتسمىأيضانسكرةمكسى"لذكرقصةمكسى(2)قاؿصديؽحسفخاف:سورة موسى -ب

 .(ّ)فييا

 ترتيب السورة، عدد آياتيا، مكية أو مدنيةثانيًا: 
  :ترتيب السورة  -5

 الثامنةكالعشركففيترتيبسكرالمصحؼالعثماني، لترتيبياكىيالسكرة بالنسبة أما
القرآف سكر نزكؿ عداد السكالكريـفي كاألربعكففيي التاسعة سكرتي،(ْ)رة بعد نزلت حيث

الشعراءكالنمؿ،فكانتىذهالطكاسيفالثبلثمتتابعةفيالنزكؿكماىكترتيبيافيالمصحؼ،
"نزلتىذهالسكرالثبلث)الشعراء،كالنمؿ،كالقصص(متتاليةعمىىذا:قاؿالزحيميفيذلؾ

فيالمصحؼع كذلؾكاؼفيترتيبيا الترتيب، النحك" (ٓ)مىىذا كيبلحظأنيا في، متماثمة
.افتتاحثبلثتيابذكرمكسى

ىذاوترى الباحثة بدليؿ اآليات كترتيب تكقيفي السكر ترتيب بأف القكؿ خبلصة أف
الربانيفيسردالسكرالقرآنيةبيذاالترتيبالمتناسؽالذمالمثيؿلو.سؽالتنا

                                                           

القرآف)ُ)  (.ٕٗ/ُ(اإلتقاففيعمـك
األعبلـالميسنديفالعمماءالًقٌنكجي،صدرالبخارمحسفبفخافصديؽالطيبىكأبك:خافحسفصديؽ(ِ)

المحدثيفالكراـكعمدةاليند،في اليند في كلد ُِْٖالمعتمديف، مؤلفاتو مف الحدكدفيكتابق،
.(ْ/ُ)القرآفمقاصدفيالبياف)فتح،القرآفمقاصدفيالبياففتحككتابكالقصاص،

 (.ٖٓ/َُ)(فتحالبياففيمقاصدالقرآفّ)
نزؿ،ْ) القرآففيمعرفةأكؿما اإلتقاففيعمـك السيكطيفيكتابو نزكؿالسكرعند ترتيبعداد انظر: )

(ُ/ٕٗ.) 
 (.ِِٓ/ُٗ)(التفسيرالمنيرٓ)
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 ، مكية أو مدنيةعدد آياتيا  -2
 ثمافكثمانكفآيةفعمىأفعددآياتيايالمفسرأجمعلقدآياتيا: عدد(ُ). 
 :إِنَّ ]:فيياآيةإالأف،مكيةكمياعمىأفسكرةالقصص(2)أجمعالمفسركفمكية أو مدنية

َك إ٧َِم ٱَمٷَمچمدٍ  (ّ)ةفىحٍفيالجيالنبيقيؿنزلتعمى، {51}القصص:[ ا٭مَِّذي ٪َمَرَض ٤َمټَمڀمَْؽ ا٭مٺُمْرَآَن ٭َمَرادُّ
 .(ْ)فيطريقوإلىالمدينةلميجرةتسميةلوعمىمفارقةبمده

المدنياليجرةكألفالمرادبالمكيمانزؿقبؿكمياأنيامكيةيقدحفيىذاالإف:أقولو 
.كاآليةنزلتقبؿاليجرةمانزؿبعدذلؾكلككافنزكلوبمكة

 جو نزولياو فضائل السورة، ثالثًا: 
 فضائل السورة  -5

فكانتجميعسكرالقرآفالكريـلياإف لكؿسكرةفيالقرآفالكريـفضؿخاصبيا،كا 
النبي قكؿ فيكفي فضيمة، (1)(َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّموُ ): أقؼعمىحديثكلكف، لـ

 .بشكؿخاصسكرةالقصصصحيحفيفضؿ
 جو نزول السورة  -2

قطب سيد ف":يقكؿ كالمسممكف أصحابنزلت ىـ كالمشرككف مستضعفة، قمة مكة ي
نزلتتضعالمكازيفالحقيقيةلمقكلكالقيـ،نزلتتقررأفىناؾ،الحكؿكالطكؿكالجاهكالسمطاف

،كأفىناؾقيمةكاحدةفيىذاالككف،ىيقيمةاإليمافىيقكةهللاقكةكاحدةفيىذاالكجكد،
مفكؿمظاىرالقكة،كمفكانتقكةلككافمجردانمعوفبلخكؼعميو،كفمفكانتقكةهللا

                                                           

فتحالُ) انظر: لصديؽخاف( القرآف، التحريركالتنكير،البفعٖٓ/َُ)بياففيمقاصد (،ُٔ/َِاشكر)(،
لمسمرقندم ، العمـك البغكمٕٗٓ/ِ)بحر تفسير التنزيؿ،ُِٓ/ّ)(، غكامض حقائؽ عف الكشاؼ ،)

فيُّٗ/ّلمزمخشرم) الكجيز المحرر البفعطية(، الكتابالعزيز، بفِٕٓ/ْ)تفسير العز تفسير ،)
 (.ِْٕ/ُّ)(،تفسيرالقرطبيْٖٕ/ِالسبلـ)عبد

التنزيؿ،غكامضحقائؽعفالكشاؼ،(ُِٓ/ّ)البغكم،تفسير،(ٕٗٓ/ِ)لمسمرقندم،العمـكبحر(ِ)
بفالعزتفسير،(ِٕٓ/ْ)عطيةالبفالعزيز،الكتابتفسيرفيالكجيزالمحرر،(ُّٗ/ّ)لمزمخشرم،

 (.ِْٕ/ُّ)القرطبيتفسير،(ْٖٕ/ِ)السبلـ،عبد
ٍحفىةي:قريةكبيرةذ3) ،كىيميقاتأىؿمصركالشاـإفلـيمٌركاعمىاتمنبرعمىطريؽالمدينةمفمكة(الجي

السيؿ ألف الجحفة سميت نما كا  مييعة، اسميا ككاف الحميفة، ذك فميقاتيـ بالمدينة مٌركا فإف المدينة،
 (.ُُُ/ِ)كتالحمكماجتحفياكحمؿأىميافيبعضاألعكاـ،)معجـالبمداف،لياق

 .(ُُٓ:ص)لمسيكطيالنقكؿلباب(ْ)
(.َِٕٓ)ديث(،حُِٗ/ٔبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابخيركـمفتعمـالقرآفكعممو،)(صحيحالٓ)
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عميوفبلأمفلوكالطمأنينةكلكساندتوجميعالقكلكمفكانتلوقيمةاإليماففموالخيرهللا
.(ُ)هالقيمةفميسبنافعوشيءأصبل"كمو،كمففقدىذ

 السورة محوررابعًا: 
تمؾالمكاضيعتنبعمفمحكراشتممتسكرةالقصصعمىعدةمكاضيعفرعية،لكفلقد

أمثمة عمى اشتمؿ حيث كالباطؿ( الحؽ بيف )الصراع كىك لمسكرة الرئيس المحكر كىك كاحد
:(ِ)ثبلث

 ،مقابؿفرعكفكجنكدهالذيفيمثمكفجانبالباطؿالذميمثؿجانبالحؽقصةمكسى .ُ
ِ.  النبي مقاقصة في الحؽ، جانب مثمكا الذيف المستضعفيف كمفكالمؤمنيف قريش بؿ

 الذيفمثمكاجانبالباطؿ.تحالفكامعيـمفالييكد
بن .ّ جانبيقصة يمثمكف الذيف كجنكده قاركف مقابؿ الحؽ، جانب يمثمكف الذيف اسرائيؿ

الباطؿ.

،حيثيقكـكيافالسكرةعمىقصةكماكيمكفتقسيـالمحكرالرئيسلمسكرةبشكؿآخر
إلىكمايراهسيدقطبفيالختاـ،كذلؾمعقكموكفرعكففيالبدء،كقصةقاركفمكسى
:(ّ)قسميف

كالسمطاف .ُ الحكـ مكاجيتياقكة كفي الحذر اليقظ المتجبر الطاغية فرعكف قكة في كتتمثؿ ،
 الحكؿلوكالقكة،كالممجألوكالكقاية.رضيعانمكسىطفبلن

 .بركتومعتزانبعمموكمالوالماؿكالعمـ،كتتمثؿفيبغىقاركفعمىقكموكاستطالةجقيمة .ِ
جنكدهفرعكفككعمىاختبلؼالقصتيف،إالأفمصيرىـكافكاحدانحيثأغرؽهللا

بيفالقصتيفيجكؿالسياؽمعالمشركيفجكالتيبصرىـفيياككخسؼاألرضبقاركفكعزكتو،
القصص كفيبداللة تارة، الككف مشاىد في المبثكثة هللا آيات عمى أبصارىـ مصارعكيفتح

الغابريفتارة،كفيمشاىدالقيامةتارة.

                                                           

 (.ِّٕٔ/ٓ(فيظبلؿالقرآف)ُ)
الخالؽِ) عبد محمكد لمباحث كمكضكعية(، تحميمية القصصدراسة )سكرة بعنكاف ماجستير رسالة انظر: )

بالجا الديف أصكؿ كمية زكر، أبك محمد د. إشراؼ: اإلخمة، معة –سبلمية ، ـ،ََِِ-قُِّْغزة
 (.ُّ-ُِ)ص

 (.ِْٕٔ/ٓ)(انظر:فيظبلؿالقرآفّ)
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 األىداف العامة لمسورةخامسًا: 
كالمكاعظ العبر طياتو بيف ليحمؿ القصصي، السرد القصصبأسمكب سكرة كركد إف

مفخبلؿإبرازأىداؼالسكرة،كقددكال خرجت الباحثةركسالعظيمةالتيالبدمفتكضيحيا
:يأتيبعددمفاألىداؼكما

فيبعثةالرسؿؽتمؾالقصصإنماىكلمعبرةكالمكعظةليعمـالمشرككفسنةهللاكٍإفسى .ُ
 كمعاممتولؤلمـالمكذبةلرسميابالخسؼكالعذاباألليـ.

 تكضيحبعضمفاىيـالتكحيدكالرسالةفيثناياالقصصالمذككرةفيالسكرة. .ِ
ّ.  النبي تسمية هللا بكعد بمكتثبيتو يجعؿ بأنو نكاصيلو مف كيمكنو قبضتو في ده

 الضاليف.
نمااليدايةبيدهللاتعالىلمفسمؾأسبابيا.بيافلرسكؿهللا .ْ  أنوالييدممفأحب،كا 
؛الماضيةالقركفإىبلؾ .ٓ بكثرة"لذلؾ كالتعزز األرض، في االستعبلء اجتناب يجب

عمى حجة قصتيما ككانت كقاركف، فرعكف سيرة مف كىما قريشاألتباع، مشركي
لمحمد قريش قرابة فكذلؾ كفره، مع تنفعو لـ مكسى مف قاركف قرابة أف فكما كأمثاليـ،

"(ُ). 
 المناسبة في سورة القصصسادسًا: 

ان،كىذاالترابطيدلؿمفأمعفالنظرفيسكرالقرآفالكريـكجدترابطانعجيبانكتكامبلنمتين
لمقر المكضكعية كيؼالكىكمفمصدرعمىالكحدة صبلح، كا  كتابىداية باعتباره آفالكريـ

فنرلآياتالقرآفالكريـكسكرهتتناسؽتناسقانعظيمانمفحيثكاحدمفعندربالعزةكالجبلؿ،
كمؿحباتعقدثميفتيمناسبةالسكرةلماقبمياكبعدىاكتناسبأكليامعآخرىا،ككأفسكرالقرآف

بعضان.ابعضي
  (نملالسورة السورة لما قبميا )مناسبة: 
 (2): يفرأمفي(النمؿسكرة)سابقتيامعسكرةالقصصتمتقي  -5
 األنبياء.بيافأصكؿالعقيدةالتكحيدكالرسالةكالبعثفيثناياقصص -أ
 إيضاحاألدلةالمثبتةليذهاألصكؿفيقضاياالككفكعجائبوالبديعةكنظموالفريدة. -ب

 
                                                           

(.ٗٓ/َِ)حيميلمز(التفسيرالمنيرُ)
(.ِٓ/َِ)المرجعالسابؽانظر:(ِ)
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 : (5) مفعدةكجكهكذلؾطابقةمتشبوالسكرتيفمقدمةإف -2
المقطعةالحركؼبكابتدائيابصكرةشبومتطابقةفيكصؼالقرآف،السكرتيفافتتاحيةجاءت -أ

ٖمټِْمَؽ ]:كفيالقصصقاؿتعالى،{5}النمل:[ ٢مس ٖمټِْمَؽ َآَيچمُت ا٭مٺُمْرَآِن َو٬مَِتچمٍب ٱُمب٦ِمٍ ]:قاؿتعالى

 .{9}القصص:[ َآَيچمُت ا٭مٻمَِتچمِب اُٛمب٦ِمِ 
فيجا -ب الء المؤمنة تعالىعتانتفتيالمقدمتيفكصؼلمفئة قاؿ بالكتابالمبيف، ُهًدى ]:

ى ٭مټِْمٽُمڃْمٱِمپم٦ِمَ  ٬َمچمَة َوُهْؿ ٕمچِمآلَِٚمَرِة ُهْؿ ُيق٫مِپمُقنَ *  َوُٕم٨ْمَ ََلَة َوُيڃْمُٖمقَن ا٭مزَّ ـَ ُيٺِمڀمٽُمقَن ا٭مٳمَّ ، {1-9 }النمل:[ ا٭مَِّذي
ـْ ځَمبڄَمِ ]:كفيالقصص  .{1}القصص:[ ٱُمق٠َمك َو٪مِْر٤َمْقَن ٕمچِمَِلؼِّ ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ ځَمْتټُمقا ٤َمټَمڀْمَؽ ٱِم

ځَمْتټُمقا ]:قاؿتعالى،جاءفيالمقدمتيفأيضانكصؼلفريقيفمتغايريفكمختمفيففيالعقيدة -ت

ـْ ځَمبڄَمِ ٱُمق٠َمك َو٪مِْر٤َمْقَن ٕمچِمَِلؼِّ ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ  ـَ ََل ُيڃْمٱِمپمُقنَ *  ٤َمټَمڀمَْؽ ٱِم ْؿ ٪َمٿُمْؿ  إِنَّ ا٭مَِّذي ْؿ َأ٤ْمََمََلُ پمَّچم ََلُ ٕمچِمآلَِٚمَرةِ َزيَّ

ونَ *  َيٷْمٽَمٿُمقنَ  ْؿ ٠ُمقُء ا٭مٷَمَذاِب َوُهْؿ ِْم اآلَِٚمَرِة ُهُؿ األَْٚمََسُ ـَ ََلُ ـْ *  ُأو٭َمئَِؽ ا٭مَِّذي َوإځِمََّؽ ٭َمتُټَمٺمَّك ا٭مٺُمْرَآَن ٱِم

ْر٤َمْقَن ٤َمََل ِْم األَْرِض َوَ٘مٷَمَؾ إِنَّ ٪مِ ]:كفيالقصصقاؿتعالى،{4-1 }النمل:[ ٭َمُدْن َٙمٻمڀِمٍؿ ٤َمټمڀِمؿٍ 

ـَ اُٛمٹمْ  ُف ٬َمچمَن ٱِم ُح َإْٔمپمچَمَءُهْؿ َوَيْسَتْحڀمِل ځمَِسچمَءُهْؿ إځِمَّ ـَ َأْهټَمٿَمچم ١ِمڀَمٷًمچم َيْستٴَْمٷِمُػ ٢َمچمئِٹَمڈًم ٱِمپمْٿُمْؿ ُيَذٕمِّ َوځُمِريُد َأْن *  ِسِدي

ـَ ا٠ْمتُٴْمٷِمٹُمقا ِْم األَْرِض َوځَمْجٷَمټَمٿُمْؿ أَ  َـّ ٤َمَٜم ا٭مَِّذي ڈًم َوځَمْجٷَمټَمٿُمُؿ ا٭مَقاِرٗم٦ِمَ ځَمٽُم ْؿ ِْم األَْرِض *  ئٽِمَّ ـَ ََلُ َوځُمٽَمٻمِّ

چم ٱِمپمْٿُمْؿ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا ََيَْذُرونَ   .{4-6 }القصص:[ َوځُمِرَي ٪مِْر٤َمْقَن َوَهچمٱَمچمَن َوُ٘مپمُقَدُِهَ
،بالتفصيؿعرضتياكسكرةالقصصبشكؿمجمؿإفسكرةالنمؿعرضتقصةمكسى -ّ

تعالى قاؿ         ٱُمق٠َمك أِلَْهټمِِف إِِّنِّ َآځَمْسډُم ځَمچمًرا ٠َمَآٖمڀِمٻُمْؿ ٱِمپمْٿَمچم ٕمَِخَٞمٍ َأْو َآٖمڀِمٻُمْؿ ٕمٲِِمٿَمچمٍب ٫َمَبٍس  إِْذ ٫َمچمَل ]:

ٻُمْؿ َٖمٳْمٵمَټُمقنَ  چم َو٠ُمبَْحچمَن اهللِ َربِّ ا٭مٷَمچمَٛم٦ِمَ *  ٭َمٷَمټمَّ ـْ َٙمْقََلَ ـْ ِْم ا٭مپمَّچمِر َوٱَم [ ٪َمټَمَمَّ َ٘مچمَءَهچم ځُمقِدَي َأْن ُٕمقِرَك ٱَم

مفمكلدهبشكؿمفصؿابتداءنرةالقصصفقدعرضتقصةمكسىأماسك،{5-9 }النمل:
 .قكمومعمكسىكمركرانبتربيتوفيبيتفرعكفإلىآخرقصة

النمؿخي -ْ النبيسكرة تمتبممخصلدعكة فيالدعكة لكفارعفاعراضإكبيافكمنيجو
ََم ََيْتَِدي ]:قاؿتاركانأمرىـألعماليـ،دعكتوكأنوككميـ ـِ اْهَتَدى ٪َمڄمځِمَّ َوَأْن َأْٖمټُمَق ا٭مٺُمْرَآَن ٪َمٽَم

ـَ  ـَ اُٛمپمِْذِري ََم َأځَمچم ٱِم ـْ َضؾَّ ٪َمٺُمْؾ إځِمَّ يٻُمْؿ َآَيچمٖمِِف ٪َمَتٷْمِر٪ُمقََنچَم َوٱَمچم َرٕمَُّؽ ٕمٸَِمچم٪مٍِؾ ٤َمَمَّ *  ٭مپِمَٹْمِسِف َوٱَم َو٫ُمِؾ اَِلٽْمُد هللِ ٠َمُٝمِ

ةكذلؾتسميابسردقصةمكسىبحذافيرىابتدئتسكرةالقصص،ثـ {71-79 }النمل:[ َٖمٷْمٽَمټُمقنَ 

                                                           

لمُ) كمكضكعية(، تحميمية القصصدراسة )سكرة بعنكاف ماجستير رسالة انظر: الخالؽ( عبد محمكد باحث
.خمة
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ـْ ځَمبڄَمِ  * ٖمټِْمَؽ َآَيچمُت ا٭مٻمَِتچمِب اُٛمب٦ِمِ *  ٢مسؿ]:مفإعراضقكموقاؿلقمبالرسكؿ ځَمْتټُمقا ٤َمټَمڀمَْؽ ٱِم

 .{1-5: }القصص[. ( 3ٱُمق٠َمك َو٪مِْر٤َمْقَن ٕمچِمَِلؼِّ ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقَن)
 (العنكبوت) مناسبة السورة لما بعدىا: 

بماأفترتيبسكرالقرآفالكريـترتيبتكقيفيالاجتيادفيو،دؿعمىأفمكضعسكرة
فتأخرنزكؿسكرةالعنكبكتعفالقصص،كبعديكفالعنكبكتبعدالقصصلـ عبثانأكجزافان،كا 

:تي،تبيفاآلالبحثفيمسألةمناسبةالسكرةلمابعدىا
ُ.  القصصبذكرلقد االافتتحتسكرة مف إسرائيؿلاتالتيحصمتمتحانعدد كنبييـبنى

:(ُ)منياكبيافمدلصبرىـعمييافرعكفقبؿمفمكسى
سفعاقبتيـكثمرةحيأبافهللاابتبلئيـبذبحأبنائيـكصبرىـعمىعظيـتمؾالمحنة،ثـ -أ

ـْ ځَمَبڄمِ ٱُمق٠َمك َو٪مِْر٤َمْقنَ ]:قاؿتعالى،صبرىـ  .{1}القصص:[ ٕمچِمَِلؼِّ ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ  ځَمتْټُمقا ٤َمټَمڀمَْؽ ٱِم
حتىردهامتحافأـمكسىبفراقوحاؿالطفكلةكابتداءالرضاع،كصبرىاعمىأليـذلؾالمذاؽ -ب

َزَن َو٭مَِتٷْمټَمَؿ َأنَّ ]:قاؿتعالى،كأحسنوتعالىإليياأجمؿرد ِف ٬َمْل َٖمٺَمرَّ ٤َمڀْمپمُٿَمچم َوََل ََتْ َو٤ْمَد ٪َمَرَدْدځَمچمُه إ٧َِم ُأٱمِّ

َـّ َأ٬ْمَثَرُهْؿ ََل َيٷْمټَمٽُمقنَ 
. {51}القصص:[ اهللِ َٙمؼٌّ َو٭َمٻمِ

بأمرالقبطيكخركجوخائفايترقب،كحسفعاقبتوكعظيـرحمتو،ثـذكرابتبلءمكسى -ت
پمِ ]:قاؿتعالىككؿىذاابتبلءأعقبخيرا،كختـبرحمة، ڇُم ٫َمچمَل َربِّ ځَمجِّ ٫مَّ ل ٪َمَخَرَج ٱِمپمْٿَمچم َٚمچمئِٹًمچم َيَٟمَ

ـَ ا٭مٺَمْقِم ا٭مٶمَّچمٛم٦ِِمَ   . {95}القصص:[ ٱِم

 . {55}القصص:[ ٪َمَخَسٹْمپمچَم ٕمِِف َوٕمَِداِرِه األَْرَض ]:قاؿتعالىقاركفبمالوكافتتانوبوابتبلء -ث
االبتبلءاتسنةهللافيعبادهليميزالخبيثمفالطيب،كذلؾوخالصة القول أفىذه

ا لحجةعمييـ.عنداشتدادالفتنةكاالبتبلءكلكيتقـك
 معممانهللاأعقبثـ بقكلو ىذا محمد بكمنبيانكألتباعولنبيو فييـليـ سنتو أنيا

 ٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ ]فقاؿ: أم {9}العنكبوت:[ َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ أفيقع: أحسبكا
امتحانيـبالشدائدكالمشقاتيتـكلـمنابأفكاىيـفقط،لئليمافكقكليـآاالكتفاءبمجرداستجابتيـ

ـَ األٱَْمَقاِل َواألځَْمٹُمِس ]:قاؿتعالى،كضركباالختبارات ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع َوځَمٺْمٍص ٱِم ٍء ٱِم ٻُمْؿ ٕمٮَِمْ َو٭َمپمَْبټُمَقځمَّ

 {511}البقرة:[ َوا٭مثَّٽَمَراِت  ثـ بومفالتأس، ذلؾبما السبلـبصبراألنبياءيأتبعسبحانو عمييـ
براىيانػرنكحػـألقكاميـ،فذكػػػكؿمكابدتيػػكط ؛رػػػـبالذكػػػ،كخصيعمييػػػـالسػػػػبلـعيبانػػكشانػػـكلكطػػػكا 

                                                           

(.ِِٕ-َِٕ)ص:كرالقرآف،البفالزبيرالغرناطي(انظر:البرىاففيتناسبسُ)
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 .أعظـالرسؿمكابدةكأشدىـابتبلءنألنيـمف
مسيءأكتمتسكرةالقصصبالحثعمىالعمؿلمداراآلخرة،كأفكؿأحدمفمحسفخي -ِ

بعممو، مجزل كباإلخبار هللا كالعمفبأف بالسر فيعالـ كباالجتياد إليو، الدعاء
 عميوكقصر الباقيببلاليمـ ألنو سبحانو الحكـ لو بأف معمبلن كذىابالنفسكاألمكاؿ، ،

فيأكؿالعنكبكتثـ،زكاؿ بقكلوبدأ }الـ{ منكرانعمىمفكألىؿالفطنةكالبصائر،إشارة
مفجميعأمسكرةالنمؿاليكمؼالبياف،كمفصبلنلماختمتبوتمؾظفأفمدعياإليماف

المعاني تعالى،ىذه قاؿ ٬ُمقا َأْن َيٺمُ ]: [ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ  ق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم َوُهؿْ َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

{9}العنكبوت:
(ُ).

 مناسبة أول السورة بآخرىا: 
السكرةآخرتناسؽ،حيثسكرةالقصص،كمنياسقةكمترابطةإفسكرالقرآفالكريـمتنا

:تيميانفياآلرذلؾجكلقدظيبمفصميامجممياكانشرحأكليا،مع
السيكطي -ُ "يقكؿ : مكسى بأمر القصصكيؼبدئت سكرة إلى قاؿ،كنصرتوكانظر

ـْ َأ٬ُمقَن ٣َمٿِمًٝما ٭مټِْمٽُمْجِرٱِم٦مَ ]:تعالى يكخركجومفكطنوكختمتبأمرالنب،{59}القصص:[ ٪َمټَم
لمكافريفكتسميتوعفإخراجومفمكةككعدهبالعكدإلييالقكلو:فيأكؿبأاليككفظييران

وهُ ]السكرة چم َرادُّ .(ِ)" {9}القصص:[ إځِمَّ
:(ّ)ككذلؾختمتبنظائرىاأكمعناىابدأتسكرةالقصصبعددمفاآليات -ِ
 {79}النمل:[ ټُمَق ا٭مٺُمْرَآنَ َوَأْن َأٖمْ ]تمتبذلؾفيقكلو:بدأتبذكرالكتابكأنوىدل،كخي. 
  أكليا: ـْ َأ٬ُمقَن ٣َمٿِمًٝما ٭مټِْمٽُمْجِرٱِم٦مَ ]في {59}القصص:[ ٪َمټَم آخرىا: كفي َـّ ٣َمٿِمًٝما ]، ٪َمََل َٖمٻُمقځَم

ـَ   . {54}القصص:[ ٭مټِْمٻَمچم٪مِِري
  النبي ىجرة آخرىا كفي إليو، كالعكد مكطنو مف مكسى ىجرة كالعكدأكليا: بمده مف

إليو.


                                                           

 (.ّٖٓ–ّْٖ/ُْ)يتناسباآلياتكالسكر،لمبقاعي(انظر:نظـالدررفُ)
القرآف(اإلتقافِ) (.ّٕٗ/ّ)فيعمـك
(.ٖٓ)ص:تناسبالمقاطعكالمطالع،لمسيكطي(انظر:مراصدالمطالعفيّ)
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 الثاني المطمب 
 العنكبوت سورة إلى مدخل

 أسماء السورة ووجو التسميةأوًَل: 
 :(عنكبوتاَلسم التوقيفي لمسورة )سورة ال  -5

عنكبكتباسـسكرةالاشتيرتبعدالرجكعإلىكتبالتفسيركجدتالباحثةأفىذهالسكرة
.(5)^هللارسكؿعيدذمن

  :وجو التسمية
:تعالىقكلوفيالعنكبكتمثؿبذكراختصتأنياالسكرةعمىاالسـىذاإطبلؽككجو

ـَ ا٭مُبڀُمقِت ] َذْت َٕمڀْمًتچم َوإِنَّ َأْوَه َ ـْ ُدوِن اهللِ َأْو٭مڀَِمچمَء ٬َمٽَمَثِؾ ا٭مٷَمپمْٻَمبُقِت اَّتَّ ُذوا ٱِم َ ـَ اَّتَّ ٭َمَبڀمډُْم ا٭مٷَمپمْٻَمُبقِت ٭َمْق  ٱَمَثُؾ ا٭مَِّذي

 {65}العنكبوت:[ ٬َمچمځُمقا َيٷْمټَمٽُمقنَ  قطبفي، سيد "فبياكيقكؿ القكللحقيقةالمثؿيضرب ذلؾ:
ىزيؿفيكالخمؽقكةمفعداىاكما،هللاقكةىيكاحدةقكةىنالؾإف،المجاؿىذافيالمتصارعة

فيي،كاىيةخيكطمفببيتتحتميالضعيفةكالعنكبكتفيكاحتمى،أكابيتعمؽمفكاىف،
.(ِ)سكاء"بوتحتميكما

كجوويبدو اختصاصأف السكرة كجو مف نابع الالشبو بيف محكركبير الذمالسكرة
أفالمثؿالمضركبفييا،مفحيثبيفكالديفعمىكالثباتكالفتنةاإليمافمسألةيتحدثعف

ت التي الضعؼ الصفة بيت كالمحتمًعترم كأضعفيا البيكت أكىف مف فيك كأنوعنكبكت بو ي
ييظؿكالحائطيحميمف حاؿتشبيوعميؽلبردالشتاءكحرالصيؼ،احتمىبالبيداءإذالسقؼه

.ينفعكاليضريعبدكفماالكبويشرككفكالذيفيمجئكفلغيرهللاالكفار
  :توفيقيةثانيًا: األسماء ال
ىك(الـ)":كتبالتفسيرعمىاسـاجتيادملمسكرةسكلقكؿالقرطبيأعثرفيحقيقةلـ

ـى)ىكتسم"،(ّ)"لمقرآفاسـكقيؿلمسكرةاسـ ًسبال .(5)"(الناسيأحى

                                                           

تفسير(ْْٗ/ٔ)بالمأثكرلمسيكطيالتفسيرفيالمنثكرالدرانظر:(ُ) أنكار(ِّّ/ُّ)القرطبي، التنزيؿ،
التأكيؿكأسرار مدارؾ(ُٖٖ/ْ)لمبيضاكم التأكيؿكحقائؽالتنزيؿ، التسييؿ(ّٔٔ/ِ)لمنسفي لعمـك،
.(ُِِ/ْ)لمشككانيالقديرفتح ،(ِّ/ِٓ)لمرازمالغيب،مفاتيح(ُِِ/ِ)البفجزمالتنزيؿ

 (.ِّٕٔ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفِ)
(.ِّّ/ُّ)(تفسيرالقرطبيّ)
 (ُٗ:ص)لمسخاكماإلقراءككماؿالقراءجماؿ(ْ)
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أسماء اطبلؽ إذ يمكن الباحثة رىمن خالل النظر في محور السورة وأىدافيا تو 
 : كىيكاآلتي ،لمسكرةاجتيادية

 :كجييفمفالتسميةىذهككجوالعقيدة في الوَلء سورة -ُ

اشتماؿ -أ عمى ةصكرالسكرة تتعمؽ المؤمحية تعرضاإلنساف كضركرة الصادؽ فباإليماف
٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم ]قكلوتعالى:فيالختبارصدؽالعقيدةفينفسو؛لمفتف َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

 . {9}العنكبوت:[ َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ 

 كالرسالة(.كالبعثالكحدانية)الكبرلأصكليافيالعقيدةحكؿلمسكرةتمركزالمحكرالرئيسي -ب
االمتحافعفتستغنيالثبتأفالحياةينطمؽمفككفالسكرةتيلتسميةككجواالءَلبتسورة ا -ِ

،هللاأماـالبشرحياةكىكذاكالفاجر،كالمستقيـالمسيء،مفالمحسفةعرفلمكاالختبار،
 كتعرضالسكرةكالكاذبكفالصادقكفالمؤمنكفليتميزاالختبار،مفليـبدٌالإذ كما ،

األ دعكة طريؽ في كصالحاالبتبلءات كشعيب كلكط كابراىيـ نكح لمبشرية األكائؿ نبياء
.عمييـالسبلـ

 :ترتيب السورة، عدد آياتيا، مكية أو مدنيةثانيًا: 
  :ترتيب السورة  -5

فيترتيبسكرالمصحؼالعثماني،كأمابالنسبةلترتيبيافيعدادالتاسعةكالعشركفىي
أنيانزلتبعدسكرة،حيثقاؿالسيكطيكالثمانكفالخامسةنزكؿسكرالقرآفالكريـفييالسكرة

(ُ).بمكةأنزؿمافذاؾالركـكقبؿالمطففيف،

  :عدد آياتيا، مكية أو مدنية  -2
 سبعكفإالأفالرازمقاؿ:"كىي،(ِ)آيةكستكفعددآياتياتسعىأففعمأجمعالمفسريلقد

حدلكتسعمائةألؼكىي"النعمانيحفصأبككزاد(ّ)،"ةػػآيتكفػػػكسعػػتسأك  كممة،كثمانكفكا 

                                                           

اإلتقاففيعُ) السيكطيفيكتابو السكرعند نزكؿ ترتيبعداد انظر: نزؿ( أكؿما القرآففيمعرفة مـك
(ُ/ٕٗ.)

لمسمرقندمِ) العمـك بحر انظر: )(ِ/ِْٔ البغكم)(، الكشاؼلمزمخشرم)ْٗٓ/ّتفسير ،)ّ/ّْٖ) الدر،
مدارؾ،(ُٖٖ/ْ)لمبيضاكمالتأكيؿكأسرارالتنزيؿأنكار،(ْْٗ/ٔ)لمسيكطيبالمأثكرالتفسيرفيالمنثكر
.(ُِِ/ِ)جزمالبفالتنزيؿلعمـكالتسييؿ،(ّٔٔ/ِ)لمنسفيالتأكيؿكحقائؽالتنزيؿ

 (.ِّ/ِٓ)مفاتيحالغيب(ّ)
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.(ُ)"(حرفا)كتسعكفكخمسةكمائةآالؼكأربعة
 مكيان،بعضياأكمدنية،أكمكية،ككنيافيفالمفسرياختبلؼكتبالتفسيربعضتذكرك

(ِ):أقكاؿعمىمدنيانكبعضيا
.(ّ)كبيذاالقكؿقاؿالسيكطيكميا،مكيةأنيا :القول األول

.كميامدنيةأنياثاني:القول ال
بمكةالمسمميفمفكافمفشأففيمدنيةنزلت أكليامفآياتعشرإالمكيةأنياالقول الثالث:
.(ْ)المحميالديفكجبلؿكبيذاالقكؿقاؿالزمخشرمكابفعطية،فيياكالمنافقيفكلذكرالجياد
.المدينةكمكةبيفنزلتأنياطالبأبيبفعفعميالقول الرابع:

:(ٓ)يأتيمفعدةكجكهوقكلتعميؿحيثأفمكيةكمياالسكرةكيرجحسيدقطبأف

َك ِِب ٱَمچم ٭َمڀْمَس ٭َمَؽ ٕمِِف ]:الثامنةاآليةنزكؿسبب-ُ ڀْمپمچَم اإِلځْمَسچمَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ُٙمْسپمچًم َوإِْن َ٘مچمَهَداَك ٭مُِت٨ْمِ َوَوصَّ

سعدإسبلـفينزلتأنيا{5}العنكبوت:[ ٪َمڂُمځَمبُِّئٻُمْؿ ٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمٽَمټُمقنَ  ٤ِمټْمٌؿ ٪َمََل ُٖمٵمٷِْمٿُمََم إَِٔمَّ ٱَمْرِ٘مٷُمٻُمؿْ 
سبلـ،كقاصأبيبفا األحداآلياتضمفاآليةكىذه،جداؿببلمكةفيكافسعدكا 

.مدنيةإنياقيؿالتيعشر
الفتنة،أمضددالجيابصددفيالسكرة،كذكرهكارديسيرذكرهففيياالجيادذكرتفسيرأما-ِ

 .السياؽفيكاضحكىذاتفتف،كاللتصبرالنفسجياد
كالبعثكالرسالة(،ةالكحدانيحكؿالعقيدةفيأصكلياالكبرل)إفمحكرالسكرةالرئيسييدكر-ّ

.كىذامفخصائصالمكي
 فضائل السورة، جو نزولياثالثًا: 

 :فضائل السورة  -5
حيث،(كالرسالةكالبعثالكحدانية)منياالعقيدةعمكاضيمفالعديدالسكرةىذهتناكلت
السكرة.فيذكرىـالكارداألنبياءقصصثنايافيكالبيافبالتكضيحلياتعرضت

                                                           

الكتابُ)  (.َّٓ/ُٓ)(المبابفيعمـك
(،تفسيرالقرطبي،ِّ/ِٓ(،مفاتيحالغيبأكالتفسيرالكبير،لمرازم)ُِِ/ْ)(انظر:فتحالقدير،لمشككانيِ)

(ُّ/ِّّ.)
 (.ْْٗ/ٔ)لدرالمنثكرفيالتفسيربالمأثكر(انظر:اّ)
الكشاؼْ) انظر: )(ّ/ّْٖ الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ،)( الجبلليف،َّٓ/ْالعزيز، تفسير ،)

(.َِٓ)ص:
 (.ُِٖٕ/ٓ)(انظر:فيظبلؿالقرآفٓ)
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:جو نزول السورة  -ِ

الكريـ القرآف مف نزؿ ما آخر العنكبكتمف سكرة المكي،إف العيد اليجرةفي قبيؿ
ال الجك كاف الفترة تمؾ كفي فيالنبكية، اعاـ اضطياد يسكده فتنزلتكتعذيبيـلمسمميفمكة ،

قمبالنبيرالسك بابتسمية مف الكريمة ألصكؿو^ة كتقريران ، القصصعقديةن فيثنايا ىامة
،كذلؾمفباباالختباركاالبتبلءلعريضةبيفعالمياإليمافكالكفركلرسـالخطكطاالمسركدة

لعباد كىذااإلليي المؤمنيف، أكائؿبوافتتحتماه "الالسكرة الزحيمي: يقكؿ تستغنيالكريمة،
العامؿ،غيرأككالمقصركالعامؿالمسيء،مفالمحسفليعرؼكاالختبار،االمتحافعفالحياة

المؤمنكفليتميزاالختبار،مفليـبدٌال،هللاأماـالبشرحياةكىكذاكالفاجر،كالمستقيـ
كالمسيءبإحسانو،المحسففيجازلكالمتقاعسكف،ىدكفالمجاكيعرؼكالكاذبكف،الصادقكف
.(ُ)بإساءتو"

 محور السورةرابعًا: 
الرئيس السكرة يدكرمحكر اإليمافكالفتنةحكؿ ك،مسألة الثباتعمىالديفمعمسألة

اؿػػػتقةػػػكممافػػػاإليمفميس":ػػػيدقطبايقكؿسػػكم،ػػػربالمعركؼركاألمػػالمثابرةفيإنكارالمنك
بالمكارهالمحفكفةالكممةىذهطريؽفيكالتكاليؼالمكارهعمىالصبرىكإنمابالمساف،

(ِ).كالتكاليؼ"

:(ّ)أشكاطثبلثةفيالرئيسالمحكرحكؿالسكرةسياؽكيمضي

كسنةاإليماف،حقيقةأالكىي ^قضيةجاءبياالنبيأىـمسألة،كأخطرتناكؿي:األول الشوط
الختاـإلىالمطمعمفالسكرة،حيثيتخمؿكالكافريفكالمنافقيفالمؤمنيفكمصيركالفتنة،االبتبلء
.ىزانالكجدافتيزكحقيقتو،اإليمافمعنىحكؿعميقةقكيةإيقاعات

،قصصبعضاألنبياءعرضي:الثاني الشوط لو تعرضكا فيكعقباتفتفمفكبيافما
خمؽفيالكامفالحؽذاتوكىكالرسؿ،دعكةفيفالكامالحؽعفكيتحدث،الدعكةطريؽ

.كاألرضالسماكات

                                                           

 (.ُْٔٗ/ّ)(التفسيرالكسيط،لمزحيميُ)
(.ُِٖٕ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفِ)
(.ُِٕٗ/ٓ)(انظر:المرجعالسابؽّ)
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.منيـظممكاالذيفإال،بالحسنىإالالكتابأىؿمجادلةعفالنييمسألةيتناكؿ:الثالث الشوط
،المشرككففيوكيجادؿالكافركف،بويجحدالذماألخيرالديفىذامعالديفكحدةعفيتحدثك

.هللاسبيؿفيلممجاىديفكالطمأنينةرلكالبشبالتثبيتكيختـ
 األىداف العامة لمسورةخامسًا: 

أىداف العنكبكت لسكرة اانكأغراضساميةنانإف مف البد عظيمة لتعـيلإإلشارة كبيانيا يا
:(ُ)الفائدة

بمثؿباإلتيافالمشركيفيدلؿعمىتحدمهللاالمقطعةبالحركؼسكرةالعنكبكتافتتاح -ُ
مفمثمو،كفيىذاحيثفيالمقابؿتـعجزىـعفاإلمنو،سكرة تيافكلكبأقصرسكرة

مفمعاليجرةعفأكاإلسبلـعفكصدكىـالمشرككففتنيـالذيفالمسمميفالتحدمتثبيت
 .ىاجركا

بو،جاؤكامابمثؿجاءالذم^الرسؿقبؿالنبيمحمدانجاءتياالتياألمـبأحكاؿالتأسي -ِ
تخمؿكما فيياذكرمفأخبارىـ العظيمة،مفما ^ليتسمىقمبالنبيالدركسكالعبر

 .لعؿقريشتتعظكيصبرمعوأتباعوك
البعثعمىاألرض،كاالستدالؿفيكمفالسمكاتفيمفخالؽكبأنوكحدانيةإثبات -ّ

 .إعادتومفأعجبكىكالخمؽبدءفيبالنظر
ال -ْ في لمتأمؿ كمظاىرممككتدعكة العظيـ الككف فياألرضكمشاىدةه، السير مفخبلؿ

 .مخمكقاتهللا
دليبلنكتقريعانكتكبيخانالعنكبكت،ببيتهللادكفمفأكلياءالمشركيفالتخاذالمثؿضرب -ٓ

.عمىضعؼككىفمايستندكاإليو
 العنكبوتالمناسبة في سورة سادسًا: 

 (قصصمناسبة السورة لما قبميا ) ال  -5
هالمسألةفيالمبحثالسابؽحكؿالمناسبةبيفسكرتيالقصصليذلقدتعرضتالباحثة

:(ّ)فيمسألتيفذكررأمالرازمفيالمسألةبشكؿمكجزكزيادةفيالعرضت،(2)كالعنكبكت
َك إ٧َِم ]:فيختاـسكرةالقصصتعالىقاؿلما:األولى المسألة إِنَّ ا٭مَِّذي ٪َمَرَض ٤َمټَمڀمَْؽ ا٭مٺُمْرَآَن ٭َمَرادُّ

كاألمربالرجكعالكفار،عمىغالبانظاىرانمكةإلىيردهأفمنوالمرادككاف، {51}القصص:[ ٱَمٷَمچمدٍ 
                                                           

(.َُِ-ََِ/َِ):التحريركالتنكير،البفعاشكر(انظرُ)
 مفالرسالة.،ُٖانظر:صِ))

(.ِّ/ِٓ(مفاتيحالغيب)ّ)
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 يحتمؿ العنكبكتذلؾالبعضعمىفشؽالقتاؿمشاؽلمكة كفيبداية تعالىقاؿ، َأَٙمِسڇَم ]:

٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم  {9}العنكبوت:[ ...ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ اأم بألفاظ ألسنتيـيتمفظكا بظاىر اليماف
ليعكدكالديارىـ.بالجياديؤمركاكال

القصصأكاخرفيتعالىقاؿلما:ةالثاني المسألة فيككاف {59}القصص:[ َواْدُع إ٧َِم َرٕمَِّؽ ]:
لـإفبالجيادمأمكريفكانكاكأصحابوالنبيألفكالضراب،كالحرابالطعافإليوالدعاء
٬ُمقا ]:تعالىفقاؿ،ذلؾالبعضعمىفشؽالدعاءبمجردالكفاريؤمف [...َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

اختبارانليـ.

 (الروممناسبة السورة لما بعدىا )  -2

إيماننا كيزيد العقكؿ يبير جماالن فنجد كاآليات، السكر بيف التناسبكالتناسؽ كيستمر
الرك العنكبكتكتمييا جاءتسكرة فمقد الغيكب، حيثيبرزبعبلـ لو، نياية ال كصؿ كحمقة ـ

ي:تالتناسبفياآل

كماالقرآفأكالتنزيؿأكالكتابذكرأكائميافيفإفبالحركؼالمقطعة،افتتحتسكرةإفكؿ -أ
أخرييفكسكرتيفالسكرةكص،إالىذهكالسجدةكفصمتكيسسكرةالبقرةكاألعراؼكطوفي

افتتحتفبالحركؼالمقطع القرآف،كالحكمةمفأكالتنزيؿأكةدكفالكتاب)الركـكمريـ(،
كالتنزيؿكالكتابالقرآفذكرأكليافيسكرةذلؾاالفتتاحىكأفكؿ  معجزة دـقيباعتباره

أكليافيذكركفيسكرتيالعنكبكتكالركـالستماعو،المخاطبثباتيكجبمنبوعمييا
السامعليتنبومعناىايعمـالالتيالحركؼفقدمتالغيب،عفاإلخباركىكمعجزةىكما

 .(ُ)األسماعكتقرعالمعجزةعميوتردثـاالستماع،عمىبقمبوفيقبؿ
العنكبكتفيتعالىهللاقاؿلما -ب سكرة ـُ ]: چمِد٭ُمقا َأْهَؾ ا٭مٻمَِتچمِب إَِلَّ ٕمچِم٭مَّتِل ِهَل َأْٙمَس [ َوََل ُُتَ

معالمسمميففيااليمافباكذلؾألفأىؿالكتابأصحابديفكيتفقكف {64}العنكبوت:
تعالى قاؿ ٻُمْؿ َواِٙمٌد ]: پمچَم َوإََِلُ أىؿالمشرككفأبغضعمىذلؾكبناءن {64}العنكبوت:[ َوإََِلُ

الفرسالمجكسفممااألمكر،فييراجعكنيـقبؿمفككانكامراجعتيـكترككاالكتاب ىـز
تتحدثعفكتتثمجصدرالمؤمنيف،آياتعالىهللافأنزؿبذلؾ،المشرككففرحالركـأىؿ،

عمىالفرس ومُ  * امل]:قاؿتعالى،أمرغيبيكىكنصرالرـك ِْم َأْدځَمك األَْرِض  * ٩ُمټمِبډَِم ا٭مرُّ

                                                           

(.ٕٗ/ِٓ)لمرازمالغيبمفاتيح(انظر:ُ)
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ـْ َٕمٷْمِد ٩َمټَمبٿِِمْؿ ٠َمڀمٸَْمټمُِبقنَ  ـْ َٕمٷْمُد َوَيْقٱَمئٍِذ َيٹْمَرُح اٛمڃُمْ  * َوُهْؿ ٱِم ـْ ٫َمْبُؾ َوٱِم [ ٱِمپمُقنَ ِْم ٕمٴِْمِع ٠ِمپم٦َِم هللِ األٱَْمُر ٱِم

وم  .(ُ){6-5: }الرُّ
العنكبكتبالركـاتصاؿكجوكلقدذكراأللكسيفي -ت :السيكطيالجبلؿقالوماعمىسكرة

ـَ َ٘مچمَهُدوا ٪مڀِمپمچَم ٭َمپمَٿْمِدَيپمَّٿُمْؿ ٠ُمُبټَمپمچَم]:تعالىبقكلوختمتأنيا" كافتتحت {47}العنكبوت:[ َوا٭مَِّذي الرـك
شماتةبدفعالمؤمنيفنصرةمتضمنان،بذلؾالمؤمنيفكفرحكالنصربالغمبةالكتابأىؿبكعد

 .(ِ)"كلكجيوكألجموتعالىهللافيمجاىديفيزالكالـكىـالمشركيفأعدائيـ

 مناسبة أول السورة بآخرىا  -7

التبلحـ كدقة التناسب ركعة مدل يجد الكاحدة السكرة آيات في المتأمؿ الناظر إف
حاؿسكرالقرآفالكريـجميعان،كسكرالعنكبكتنمكذجانمفتمؾكاالنسجاـالذمالمثيؿلو،كىذا

:فيمايأتيتناسبالظيرحيثيالنماذجالرائعة،

كاالبتبلء .ُ بالفتنة السكرة تعالى،افتتحت قاؿ ٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم  * امل]:       َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

َـّ ا٭مٻَمچمِذٕم٦ِمَ َو٭َمٺَمْد ٪مَ  * َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ  ـَ َصَد٫ُمقا َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم َـّ اهللُ ا٭مَِّذي ـْ ٫َمْبټمٿِِمْؿ ٪َمټَمڀمٷَْمټَمٽَم ـَ ٱِم    [ َتپمَّچم ا٭مَِّذي

الفريقيف{1-5: }العنكبوت لتمييز محطة باعتبارىما كالجياد باليجرة كختمت تعالى،، :قاؿ
ـَ َ٘مچمَهُدوا ٪مڀِمپمچَم ٭َمپمٿَْمِدَيپمَّٿُمْؿ ٠ُمُبټَمپمچَم َوإِنَّ ] ةالفئةالجديدكإلبراز، {47}العنكبوت:[ اهللَ َٛمََع اٛمُْحِسپم٦ِمَ  َوا٭مَِّذي

 ،إنذارانببدءمرحمةجديدةفيمجاؿالدعكة.التيتخفيكفرىاكتظيرااليماف
حيثالختاـ،إلىالبدءمنذكاحدخطفيمتماسكةإفسكرةالعنكبكتكميا:يقكؿسيدقطب .ِ

معادفعفتكشؼالتيياتكاليفكعفكالفتنةاإليمافعفبالحديثتبدأ تتناكؿالنفكس، ثـ
استعراض األقصصاآليات براىيـنكحنبياء، كثمكدعادكقصص،كشعيبكلكطكا 

الدعكةطريؽفيكالفتفالعقباتمفألكانانيصكرسريعاناستعراضانكىاماف،كفرعكفكقاركف
كالتيكيفالعقباتىذهقيمةمفيرالتصغبعمييايعقبثـ،األجياؿامتدادعمى،اإليمافإلى
 .(ّ)شأنيامف

                                                           

(.َٖ/ِٓانظر:مفاتيحالغيب)(ُ)
 (.ُٖ/ُُ)ركحالمعاني،لؤللكسيانظر:(ِ)
(.ُِٖٕ/ٓ)فيظبلؿالقرآفانظر:(ّ)
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 الفصل األول

 مقاصد وأىداف النصف األول لمحزب األربعين

 ( من سورة القصص88-15اآليات )

فيوثبلثةمباحث:ك

 ( 15-15المبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )

 ( 57-18المبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )

 ( 88-55المبحث الثالث: مقاصد وأىداف اآليات )
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 المبحث األول

 ( 15-15مقاصد وأىداف اآليات )

 من سورة القصص
كفيوأربعةمطالب:

 عمييم السالماألنبياء المطمب األول: اإلسالم دين جميع 

 المطمب الثاني: الصبر من أعظم صفات المؤمنين

 المطمب الثالث: فن التعامل في اإلعراض عن المغو

 وحده  المطمب الرابع: اليداية القمبية من هللا
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 المطمب األول
 عمييم السالم اإلسالم دين جميع األنبياء

ُرونَ ]قاؿتعالى: ٿُمْؿ َيَتَذ٬مَّ ُؿ ا٭مٺَمْقَل ٭َمٷَمټمَّ ټْمپمچَم ََلُ ـْ ٫َمبْ *  َو٭َمٺَمْد َوصَّ ـَ َآَٖمڀْمپمچَمُهُؿ ا٭مٻمَِتچمَب ٱِم ټمِِف ُهْؿ ٕمِِف ا٭مَِّذي

ـْ ٫َمبْټمِِف ٱُمْسټمٽِِم٦مَ *  ُيڃْمٱِمپمُقنَ  چم ٬ُمپمَّچم ٱِم پمچَم إځِمَّ ـْ َرٕمِّ ُف اَِلؼُّ ٱِم .{11-15 }القصص:[ َوإَِذا ُيتَْٜم ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ ٫َمچم٭مُقا َآٱَمپمَّچم ٕمِِف إځِمَّ

 أوًَل : المناسبة
ىذهاآلياتناأخذت،راءالييكدكمًالتكاءفييابعدانتياءالجكلةالسابقة،التيبيفهللا

الطبعكخمكصالنيةتعرضصكرةنحيثجديدةفيجكلة في،مفاستقامة الصكرة تتجمىىذه
عدذلؾكيي،ـؽلمابيفأيديي،كطريقةاستقباليـلمقرآفالمصدًؽمفالذيفأكتكاالكتابمفقبؿفري

الذيفآمنكامفأىؿالكتابعةجماالتمؾتأكدحيث،نبكةمحمدعمىصدؽالكحيكدليبلن
يمانيـكيـمسبلفإباكحدهقبؿنزكؿالقرآف،أ كصحةمابصدؽنابعهمفاقتناعيـ،بمحمدا 

انكنامفقبؿنزكلومكحديف،مستسمميفألمره،مؤمنيفبأنوسيبعثمحمدفقالكاإنانزؿعميو،أي
.(ُ)زؿعميوالقرآفنكسيي

 : المفردات القرآنيةثانيًا 
ُؿ  ټْمپمچَمَوصَّ  ] ٍمنىا:[ََلُ أصؿكاحديدؿعمىضـشيءإلىشيء)كصؿ(الكاككالصادكالبلـ"كىصَّ

يٍ"،(ِ)"وحتىيعمق ٍمتالشَّ ًكىصى ٍصؿي ًصمىةن،كالكى كى ٍصبلن كى الشيءكاتَّ،الًيٍجرافضدءى ؿى لـبالشيءصى
ينقطع ببعضك"كذكراألصفياني،ّ))" األشياءبعضيا اٌتحادي : اؿي اٌتحادطرفيالدائرة،ااًلتًٌصى

فياألعياف،كفيالمعاني ٍصؿي ُؿ ]:قاؿهللاتعالى،كيضاٌداالنفصاؿ،كيستعمؿالكى ټْمپمچَم ََلُ َو٭َمٺَمْد َوصَّ

ويببعض[ا٭مٺَمْقَل  بعضي كالن .ْ))"أم:أكثرناليـالقكؿمىٍكصي

ٍمنا":المقصكدفياآليةك ٍمنىاهكىصَّ ٍمناذكراألنبيا،أمأمفصَّ ،كأقاصيصمىفٍبأففصَّ ييـٍ ءكىأىقىاًصيصى
ى  (ٓ)."بعضياًببىٍعضمىضى

                                                           

 (.ُِْ/َِ)(،التفسيرالمنير،لمزحيميََِٕ/ٓ)انظر:فيظبلؿالقرآف،لسيدقطب(ُ)
(.ُُٓ/ٔ)(مقاييسالمغة،البففارسِ)
(.ِٕٔ/ُُ)لسافالعرب،البفمنظكرّ) )
(.ّٕٖ)(المفرداتفيغريبالقرآفْ)
(.ُْٖ/ْ)مزجاجل(معانيالقرآفكا عرابوٓ)
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:[ٱُمْسټمٽِِم٦مَ ] كالم)سمـ("مسمميف البابالسيفكالبلـ كمف كالعافية، الصحة مف بابو معظـ يـ
مىةي:الٌتعٌرممف"،(ُ)"كىكاالنقياد؛ألنويسمـمفاإلباءكاالمتناعاإلسبلـأيضان بلى كالسَّ ـي ٍم كقيؿ:السًٌ
متعٌرمفالٌدغؿ،فيذاأم،{57}الشعراء:[ ٕمٺَِمټْمڇٍم ٠َمټمڀِمؿٍ ]:كقكلوتعالىاطنة،فاتالظاىرةكالباآل

ٽَمڈٌم ََل ١ِمڀَمڈَم ٪مڀِمٿَمچم]فيالباطف،كقاؿتعالى: .(ِ)"،فيذافيالظاىر {95}البقرة:[ ٱُمَسټمَّ
ـْ ٫َمْبټمِِف ٱُمْسټمٽِِم٦مَ ] چم ٬ُمپمَّچم ٱِم مخمصيفبالتكحيدمؤمنيفبمحمدسمميفممفقىبؿاٍلقرآفكناأىمٍ[إځِمَّ
صفةالنًَّبٌينيـكانكايجدكفكذلؾأل،أىنَّونبيحؽفذلؾإسبلميـ.ًفيكتاًبيـفصدقكاًبو

 ًا: المطائف البيانية لثثا
تعالى قاؿ ـْ ٫َمبْټمِِف ٱُمْسټمٽِِم٦مَ ]: چم ٬ُمپمَّچم ٱِم پمچَم إځِمَّ ـْ َرٕمِّ ُف اَِلؼُّ ٱِم الكريمة[ إځِمَّ اآلية :استئنافاففي
نا) :(ّ)(إنو وا 

پمچَم]:ّولاأل  ـْ َرٕمِّ ُف اَِلؼُّ ٱِم .بأفيؤمفبوحقيؽهتعالىمفهللاألفككنوحقان؛تعميؿلئليمافبو[ إځِمَّ
ـْ ٫َمبْټمِِف ٱُمْسټمٽِِم٦مَ ]:لثانيا چم ٬ُمپمَّچم ٱِم ًبوً[ إځِمَّ نَّا آمى يي؛بيافلقكلو قريبالعيدانحتمؿأفيككفإيمانألنو
النبيمحمدؿذكركَّكافيالكتباأليأألٌفآباءىـالقدماءقر؛ركاأفإيمانيـبومتقادـعيده،فأخبكب
لكحى.باألفاإلسبلـصفةكؿمكحدمصٌدؽكذلؾ؛مفقبؿكجكدهكأبناءه 
پمچَم]:قاؿتعالى ـْ َرٕمِّ ُف اَِلؼُّ ٱِم آليةعمؿفيااستي {11}القصص:[ َوإَِذا ُيتَْٜم ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ٫َمچم٭ُمقا َآٱَمپمَّچم ٕمِِف إځِمَّ

يفيدتأكيدكقكعفعؿالشرطكىكتبلكةالقرآفمفقبؿالمؤمنيفعمىأداةشرط)إذا(كالشرطىنا
أىؿالكتاب،كعميويتحقؽجكابوالمرتبطبوقطعانكىكقكليـ:آمناكصدقنابوفيكالحؽمفهللا

تعالى.
 : سبب النزولاً رابع

اآلياتالقرآنيةنمكذجمفأصحابالنفكسالزكيةالتيتمقتكبلـفيىيبيفهللا ذه
فتنزلتآياتهللا خبلص، بكؿصدؽكا  بإيمانيـ،ربيا فخران أخرجابفتصفيـكتمدحيـ فقد

أحدىـ" أنا القكؿفيعشرة ليـ كصمنا القرظي"قاؿنزلتكلقد كالطبرانيعفرفاعة ،(ْ)جرير
عفإسحك قدـاركيان أكقريبانعمىرسكؿهللاؽقاؿ: مفذلؾمفكىكبمكةعشركفرجبلن

النصارل،حيفظيرخبرهمفالحبشةفكجدكهفيالمسجدفجمسكاإليوفكممكهكسألكه،كرجاؿمف
                                                           

(.َٗ/ّ)(مقاييسالمغة،البففارسُ)
 (.ُِْ)ص:فرداتفيغريبالقرآف،لؤلصفياني(المِ)
(.ُِْ/ّ)فحقائؽغكامضالتنزيؿ،لمزمخشرمكشاؼعالانظر:(ّ)
(.َُٓ(لبابالنقكؿ،لمسيكطي،)ص:ْ)
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عماأرادكا،دعاىـرسكؿهللاقريشفيأنديتيـحكؿالكعبة،فممافرغكامفمسألتيـرسكؿهللا
فم القرآف، بوكصدقكهكتبلعمييـ لوكآمنكا استجابكا ثـ مفالدمع، فاضتأعينيـ سمعكا ما

كعرفكامنوماكافيكصؼليـفيكتابيـمفأمره،فمماقامكامفعندهاعترضيـأبكجيؿفي
نفرمفقريشفقالكا:خيبكـهللامفركببعثكـمفكراءكـمفأىؿدينكـترتادكفليـلتأتكىـ

مجالسكـعندهحتىفارقتـدينكـ،فصدقتمكهبماقاؿلكـ،مانعمـركبانبخبرالرجؿ،فمـتطمأف
نجاىمكـ،لناأعمالناكلكـأعمالكـ،النألكاأحمؽمنكـ،أككماقالكاليـ؛فقالكا:سبلـعميكـال

-كهللاأعمـ-أنفسناخيران،كيقاؿإفالنفرالنصارلمفأىؿنجراف،فاأعمـأمذلؾكاف،كيقاؿ
ـْ ٫َمْبټمِِف ُهْؿ ٕمِِف ُيڃْمٱِمپمُقنَ ]ففييـنزلتىؤالءاآليات:أ ـَ َآَٖمڀْمپمچَمُهُؿ ا٭مٻمَِتچمَب ٱِم إلىقكلو: {19}القصص:[ ا٭مَِّذي

{11}القصص:[ ََل ځَمْبتَٸِمل اجَلچمِهټم٦ِمَ ]
(ُ).

 ياإلجمال: المعنى اً خامس

مف تنبع األنبياء بيا التيجاء الرساالتالسماكية كتإفجميع كاحد لذاتأصؿ دعك
تنزؿالقرآفالكريـحيثمدادانلتمؾالدعكاتفكانتدعكةالرسكؿ،الشيءأالكىكتكحيدهللا

كعشريفعامانعمىقمبالنبي فيثبلثة فمنيـككاجيت، شتىأصناؼالبشر، الدعكة ىذه
صادقانمف،كىذهاآلياتتعرضنمكذجانالمستكبرالصادكمنيـالمصدؽالمؤمفبماأنزؿهللا

مف سمعكه بما تامان تسميمان كسممكا باإليماف سبقكنا الذيف الكتاب أصحاب مف بحؽ المؤمنيف
كالمرادبالذيفأكتكاالكتابطائفةمعيكدةمفأىؿالكتابشيدهللاليـبأنيـيؤمنكف"الرسكؿ

ضييكدالمدينة،كبع(ِ)بالقرآفكيتدبركنوكىـبعضالنصارلممفكافبمكةمثؿكرقةبفنكفؿ
لمدينةفمماىاجرأظيركاقبؿأفيياجرإلىاممفبمغتودعكةالنبي(7)مثؿعبدهللابفسبلـ

                                                           

(.ُِٖ)ص:(انظر:سيرةابفإسحاؽُ)
دبفًنىٍكفىؿًبفًكىرقىةى(ِ) الجاىمية،فيتنصرهللاعنيايرضعـخديجة:ىكابفقصيبفالعزلعبدبفأىسى

،كقاؿفيعميقدشيخاككافيكتب،أفهللاشاءمااإلنجيؿمفيةبالعربككتبالعربي،الخطيكتبككاف
افيياأككفليتنييامكسىعمىنزؿأيالذمالنامكسىذا:محمدحؽدعكة ٍذعن حيفحياأككفليتنيياجى

.(ُُٓ/ِ)الرسالةطلمذىبي،النببلءأعبلـ)انظر:سير.خرجؾيي
يكسؼكلدمفكىكقينقاع،بنيمفليـحميفانكاف،األنصارمثـئيمي،اإلسراالحارثبفسبلـبفهللاعبد(ّ)

ككافهللا،عبدأسمـحيفهللارسكؿفسماهالحصيف،الجاىميةفياسموككافالسبلـ،عمييمايعقكبابف
أحدكىككأربعيف،ثبلثسنةمعاكيةخبلفةفيبالمدينةكتكفي،مياجرانالمدينةالنبيقدـلماإسبلمو
انظر).األحبار البر،عبدالبفاألصحاب،معرفةفيكاالستيعاب،(َُٔ/ّ)األثير،البفالغابة،أسد:

(ّ/ُِٗ) . 
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الستعبلـأمر(5)بشةاثناعشررجبلبعثيـالنجاشيكقيؿ:أريدبيـكفدمفنصارلالح،إسبلميـ
إلىالنبيالنبي بو بمكةفجمسكا دليؿكاضحع،(ِ)"فآمنكا مىصدؽالكحيكالنبكةكىذا

.التيجاءبيمامحمد

 اتًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليسساد
 منجماً إنزال القرآن الحكمة من  -5
تعالى: ُرونَ ]قاؿ ٿُمْؿ َيَتَذ٬مَّ ُؿ ا٭مٺَمْقَل ٭مٷََمټمَّ ټْمپمچَم ََلُ عميؾ {15}القصص:[ َو٭َمٺَمْد َوصَّ أنزلنا أم

القرآفمتتابع لتنذربوقريشرقانبحسبالحكادثكاألقضيةانمفيامحمدىذا ،يتبعبعضوبعضان
لقدتتابعإنزاؿالكتب":كعمؽالزحيميقائبلن،افعمىاألقؿبأصغرسكرةمفمثموكتتحداىـباإلتي

رساؿالرسؿ،كأخباراألنبياءبعضياببعض،كتابان بعدرسكؿ،بعدكتاب،كرسكالنمفعندهللا،كا 
بعدخبر، نزكؿالقرآفمنجمانكخبرا بحسبالكقائعكالمناسبات،كعمىكفؽمقسطانكتتابعأيضا

حاؿ، إلىاإليمافحاالبعد الدعكة كتتجدد ليستمرصكتالتذكيركالتنبيو، كالمصمحة، الحكمة
.(ّ)"كزماناإثرزماف

 العالقة بين اإليمان واإلسالم   -2
ـْ ٫َمْبټمِِف ُهْؿ ٕمِِف ُيڃْمٱِمپمُقنَ ]:يفلقداختتمتاآلياتالسابقةبفاصمتيفقرآنيت ـْ ٫َمْبټمِِف ]،[ٱِم چم ٬ُمپمَّچم ٱِم إځِمَّ

 عمىالنحكالتالي:اإليمافكاإلسبلـمفيكميكبناءعمييمافإنويجبالتفرقةبيف،[ ٱُمْسټمٽِِم٦مَ 
 :اف؛يزيدبالطاعة،كينقصتصديؽبالجناف،كقكؿبالمساف،كعمؿبالجكارحكاألرك"اإليمان

 .ْ))"صيابالمع
 ثاؿألمراآلمركنييوببلاعتراضاالنقيادكالخضكعكاإلذعافكاالستسبلـكاالمت":اإلسالم".(ٓ)
 :إنيما:فمنيـمفقاؿاختمؼالعمماءفيىذهالمسألةعمىعدةأقكاؿالعالقة بين المفيومين

 اسماف لمسمى مف كمنيـ كمختمفاف:قاؿكاحد، متغايراف الطحاكمأما،ىما :قاؿاإلماـ

                                                           

النبيعيدعمىأسمـلو،لقبعطٌية،كالنجاشيٌبالعربيةكاسموالحبشة،:ممؾالنجاشيٌأبحربفأصحمة(ُ)
،المسمميفإلىإحسانوفيالمغازمفيمشيكرةوكقصت،نافعانلممسمميفردءانككافإليو،يياجركلـ

 .(ّْٕ/ُ)البفحجرالصحابةتمييزفي)انظر:اإلصابة.اإلسبلـصدرفيإليوىاجركاالذيف
 (.ُّْ/َِ)(التحريركالتنكير،البفعاشكرِ)
 (.ُِِ/َِ)(التفسيرالمنير،لمزحيميّ)
(.ِٔ)ص:عبدهللابفعبدالحميداألثرمكالجماعة،(اإليمافحقيقتو،خكارمو،نكاقضوعندأىؿالسنةْ)
 .(َُٓ/ِ)محمدبفعبدهللابفصالحالسحيـ(اإلسبلـأصكلوكمبادئو،ٓ)
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ذااقترناكذكراجميعنااختمؼكالقكؿالكسطىك" أفاإلسبلـكاإليمافإذاأفردااتحدمعناىما،كا 
،فإذاذكر {11}األحزاب:[ إِنَّ اٛمُْسټمٽِِم٦َم َواُٛمْسټمََِمِت َواُٛمڃْمٱِمپم٦َِم َواُٛمڃْمٱِمپمچَمِت ]معناىما،كقكلوتعالى:

اؿالظاىرة،كباإليمافاعتقادالقمب،كليذافرؽاإليمافكاإلسبلـكافالمرادباإلسبلـاألعم
ف كاإليماف اإلسبلـ )أخبرنيبيف قاؿ: فمما جبريؿ، حديث بأصكؿي أخبره اإلسبلـ( عف

األعماؿالظاىرة،كىيأركافاإلسبلـ،كعندماقاؿ:)أخبرنيعفاإليماف(،فسرهلوبأصكؿ
الستة األصكؿ كىي كك"،(ُ)"االعتقاد اإلسبلـ ف يككفا  أف يمـز لـ متبلزماف التاـ اإليماف

أحدىماىكاآلخركالركحكالبدففبليكجدعندناركحإالمعالبدفكاليكجدبدفحيإالمع
الركحكليسأحدىمااآلخرفاإليمافكالركحفإنوقائـبالركحكمتصؿبالبدفكاإلسبلـكالبدف

البدفحيان مكاليككف الركحبمعنىأنيما مسمىإالمع ىك تبلزمافالأفمسمىأحدىما
.(ِ)اآلخر"

  ةواحد عقيدةدعوات جميع األنبياء تنبع من  -7
 كطاعتو بتكحيده  االستسبلـ كحقيقتو اإلسبلـ، اسمو كاحد، هللا عند الديف ،إف

ـَ ٤ِمپمَْد اهللِ اإِل٠ْمََلمُ ]:فيكالقائؿفيمحكـتنزيمو ي ،فالتكحيدنداءاألنبياء {57}آل عمران:[ إِنَّ ا٭مدِّ
 أقكاميـ، خإلى كأحكاـ بشريعة جاء نبي فكؿ شرائعيـ اختمفت ف بقكموكا  تناسبيـاصة ،

قكـ فيحؽ كاف فما تناسبغيرىـ لكطكال فيحؽ كاف ما غير ،مثبلننكحقكـ
بماء كتسقى كاحد أصؿ مف تنبع المعطاءة الشجرة أغصاف كمثؿ ثمرانفمثميـ كتعطي كاحد

.مختمفانألكانو

َوُأٱِمْرُت َأْن َأ٬ُمقَن ]:عمىلسافنكحكاألدلةكاضحةفيىذاالشأف،فقدقاؿهللا

ـَ اٛمُْسټمٽِِم٦مَ  كيقكؿ{99}يوىس:[ ٱِم ، فيحؽإبراىيـ اځمڀِمًّچم ]: چم َوََل ځَمٯْمَ يًّ
ٱَمچم ٬َمچمَن إِْٕمَراِهڀمُؿ ََيُقدِ

ـْ ٬َمچمَن َٙم 
٬م٦ِمَ َو٭َمٻمِ ـَ اُٛم٨ْمِ پمچَم ]قاؿتعالى:،ككذامكسى{49}آل عمران:[ پمڀِمٹًمچم ٱُمْسټمًَِم َوٱَمچم ٬َمچمَن ٱِم َرٕمَّ

پمچَم ٱُمْسټمٽِِم٦مَ  ا َوَٖمَق٪مَّ هللا{594}األعراف:[ َأ٪ْمِرْغ ٤َمټَمڀْمپمچَم َصْٞمً لعبادة قكمو ىكعيسىيدعك كىا ،قاؿ
ائِڀمَؾ ا٤مْ ]تعالى: ،كفينيايةالمطاؼجاء {99}ادائدة:[ ُبُدوا اهللَ َرِبِّ َوَرٕمَّٻُمؿْ َو٫َمچمَل اَٛمِسڀمُح َيچم َٕمپمِل إِْْسَ

ـْ ]الخالدةفقدقاؿتعالى:الرسالةليختـىذهالدعكاتبالمصطفى ـْ َيْبتَِغ ٩َمْٝمَ اإِل٠ْمََلِم ِديپمچًم ٪َمټَم َوٱَم

ـَ  ي ـَ اخَلچمِْسِ .{51}آل عمران:[ ُيٺْمَبَؾ ٱِمپمُْف َوُهَق ِْم اآلَِٚمَرِة ٱِم
                                                           

(.َِٕ)ص:(شرحالعقيدةالطحاكية،البراؾُ)
 (.ّٕٔ/ٕ)(مجمكعالفتاكل،البفتيميةِ)
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ٍيرىةىعفأبيكلالبخارمرك أفرسكؿىيرى ْنِبَياءِ  َوَمَثلَ  َمَثِمي:)قىاؿىاَّللًَّ  َقْبِمي، ِمنْ  اأَل
 ِبِو، َيُطوُفونَ  النَّاُس  َفَجَعلَ  زَاِوَيٍة، ِمنْ  َلِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإَلَّ  َوَأْجَمَمُو، َفَأْحَسَنوُ  َبْيتًا َبَنى َرُجلٍ  َكَمَثلِ 

(ُ)(.النَِّبيِّينَ  َخاِتمُ  َوَأَنا المَِّبَنةُ  َفَأَنا: َقالَ  المَِّبَنُة؟ َىِذهِ  ُوِضَعتْ  َىالَّ  َيُقوُلونَ وَ  َلُو، َوَيْعَجُبونَ 
  إبطال نظرية الخمط بين دين اإلسالم وغيره من األديان -5
أشرقتأفمنذ كأعداؤه األرض عمى اإلسبلـ اختبلؼشمس كممميـعمى عقائدىـ
فرصة؛ليخرجكاالمسمميفمفالنكرالـاران،كيمكركفبأتباعوكمماسنحتلييكيدكفلوليبلنكني،

ٱَمچم َيَقدُّ ]كيضعفكاسمطانوعمىالنفكس،كمصداؽذلؾفيكتابهللاتعالىإذيقكؿ:إلىالظممات

ـْ َٚمْٝمٍ  َل ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ ٱِم ٬م٦َِم َأْن ُيپمَزَّ ـْ َأْهِؾ ا٭مٻمَِتچمِب َوََل اٛم٨ُْمِ ـَ ٬َمٹَمُروا ٱِم ـْ َرٕمِّٻُمؿْ ا٭مَِّذي فالديف، {501}البقرة:[  ٱِم
ياإلسبلم بومحمد كشريعةالذمجاء عقيدة الخالد جعموهللا،ىكديفاإلنسانية كليذا

األديافكحدةمفيـكمفالتنبيوبدمفكلذلؾال،خاتـاألديافالذمنزؿبوخاتـاألنبياءمحمد
 اإلعبلـالتي كسائؿ الدعكةبتثيرىا شأف إلى بيف كديفالكحدة الييكد، كديف اإلسبلـ، ديف

مسجدككنيسةكمعبدفيمحيطكاحد،فيرحاباتفرععفذلؾمفدعكةإلىبناءالنصارل،كم
في كاإلنجيؿ كالتكراة الكريـ القرآف طباعة إلى كدعكة العامة، كالساحات كالمطارات الجامعات

فإفالمجنةعمىالقارئالمعنىمتبسحتىاليك ةغبلؼكاحد،إلىغيرذلؾمفآثارىذهالدعك
كبعدالتأمؿكالدراسةفإفمفتساؤالت،الدائمةلمبحكثالعمميةكاإلفتاءاستعرضتماكردإلييا

(ِ)ي:أتمايأصكؿاالعتقادفياإلسبلـ،المعمكمةمفالديفبالضركرةالمجنةتقرر

،كناسخرساالتالسماكيةالـ،كأنوخاتـفحؽسكلديفاإلسبلاليكجدعمىكجواألرضدي -أ
لجميعماقبمومفاألديافكالممؿكالشرائع،فمـيىٍبؽعمىكجواألرضديفييتعبدهللابوسكل

ـَ ]اإلسبلـ،قاؿهللاتعالى: ي ـَ اخَلچمِْسِ ـْ ُيٺْمبََؾ ٱِمپمُْف َوُهَق ِْم اآلَِٚمَرِة ٱِم ـْ َيْبتَِغ ٩َمْٝمَ اإِل٠ْمََلِم ِديپمچًم ٪َمټَم  [ َوٱَم

. {51}آل عمران:
ىكآخركتبهللانزكالنكعيدانبربالعالميف،كأنوناسخلكؿكتابأنزؿمفقبؿ،القرآفالكريـ -ب

.مفالتكراةكالزبكركاإلنجيؿكغيرىا،كمييمفعمييا
 -ت كاإلنجيؿ التكراة بأف اإليماف كالنقصافيجب بالزيادة كالتبديؿ التحريؼ لحقيما كقكلوقد

ـَ ا٭مٻمَِتچمِب وَ ]سبحانو: ـَ ا٭مٻمَِتچمِب َوٱَمچم ُهَق ٱِم إِنَّ ٱِمپمْٿُمْؿ ٭َمٹَمِريٺًمچم َيټْمُقوَن َأ٭مِْسپمََتٿُمْؿ ٕمچِم٭مٻمَِتچمِب ٭مِتَْحَسُبقُه ٱِم

ـْ ٤ِمپمِْد اهللِ َوَيٺُمق٭ُمقَن ٤َمَٜم اهللِ ا٭مٻَمِذَب َوُهْؿ َيٷْمټَمٽُمقنَ  ـْ ٤ِمپمِْد اهللِ َوٱَمچم ُهَق ٱِم .{95}آل عمران:[ َوَيٺُمق٭ُمقَن ُهَق ٱِم
                                                           

النًَّبيًٌيفىاب،بالمناقبتاب(صحيحالبخارم،كُ) اًتـً  (.ّّٓٓ)ديث،حُٖٔ/ْ،خى
(ِ األدياف، مف كغيره اإلسبلـ ديف بيف الخمط لنظرية اإلبطاؿ انظر: رقـزيدأبكهللاعبدبفبكرل( فتكل

 (َُّ"،)ص:ُ،مفقائمةالمبلحؽ،ممحؽرقـ"ىػُُْٖ/ُ/ِٓ(كتاريخَُِْٗ)
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محمدانأفن -ث كرسكلنا قاؿهللاتعالى:بينا ٌد ]ىكخاتـاألنبياءكالمرسميف،كما      ٱَمچم ٬َمچمَن ُِمَٽمَّ

ٍء ٤َمټمڀِمًَم  ـْ َر٠ُمقَل اهللِ َوَٚمچمَٖمَؿ ا٭مپمَّبڀِم٦َِّم َو٬َمچمَن اهللُ ٕمٻُِمؾِّ َرْ
ـْ ِرَ٘مچم٭مٻُِمْؿ َو٭َمٻمِ . {60}األحزاب:[ َإَٔمچم َأَٙمٍد ٱِم

ي -ج لـ كفركؿمف يجباعتقاد كتسميتوأنو كالنصارلكغيرىـ، الييكد مف دخؿفياإلسبلـ
ـْ َأْهِؾ ا٭مٻمَِتچمِب ]،كماقاؿتعالى:إفبقيعمىكفرهكافران،كأنومفأىؿالنار ـَ ٬َمٹَمُروا ٱِم إِنَّ ا٭مَِّذي

ڈمِ  يَّ ـَ ٪مڀِمٿَمچم ُأو٭َمئَِؽ ُهْؿ َذُّ ا٭مَٞمِ ٬م٦َِم ِْم ځَمچمِر َ٘مٿَمپمََّؿ َٚمچم٭مِِدي . {4}البوِّنة:[ َواُٛم٨ْمِ
خمطدعكةخبيثةماكرة،كالغرضمنياكالتقارببينياكصيرىافيقالبكاحد،كحدةاألدياف -ح

أىموإلىردةشاممة،كمصداؽذلؾفي الحؽبالباطؿ،كىدـاإلسبلـكتقكيضدعائمو،كجرُّ
ـْ ِديپمٻُِمْؿ إِ ]قكؿهللاسبحانو: و٬ُمْؿ ٤َم . {959}البقرة:[ ِن ا٠ْمتَٵَمچم٤ُمقاَوََل َيَزا٭مُقَن ُيٺَمچمٖمټُِمقځَمٻُمْؿ َٙمتَّك َيُردُّ

فييتعتبرردةصريحةعفيدرؾميناىاإفصدرتمفمسمـأفالدعكةإلىكحدةاألدياف -خ
 با بالكفر فترضى االعتقاد، أصكؿ مع تصطدـ ألنيا اإلسبلـ؛ صدؽديف كتبطؿ ،

.القرآف

أدلةالتشريعفيكبناءعمىذلؾفييفكرةمرفكضةشرعان،محرمةقطعانبجميع:أخيراً 
جماع. اإلسبلـمفقرآفكسنةكا 

 باإلسالم؟  ديننا ما الحكمة من تسمية -1
مافياألرضمفمختمؼالدياناتقدسميتبأسمائيانسبةإلىاسـرجؿأغمبإف

خاص،أكأمةمعينة،فالنصرانيةأخذتاسميامفالنصارل،كتسمتالبكذيةعمىاسـبانييا
الزرادشتيةبيذااالسـألفمؤسسياكحامؿلكائياكافزرادشت،ككذلؾظيرتبكذا،كاشتيرت

 الييكدية كىمـجرا،بيفظيرانيقبيمةتعرؼييكذا فسميتبالييكدية، فيكاإال، الإلسبلـ
 اسمو يدؿ نما كا  بعينيا، أمة إلى كال يتضمنياينتسبإلىرجؿخاص، خاصة عمىصفة

دينناسميكقد،اعتراضببلكنييواآلمرألمركاالمتثاؿنقياداالىكو معنىكممةاإلسبلـ،
ليسخاصانأنوكممايظيرمفىذااالسـ،اعتراضببلألمرهكانقيادطاعةألنو؛باإلسبلـ

ي أف غايتو نما كا  األمـ، سائر دكف معينة بأمة األرضجميعانسكد ، كأمؿحياةرسالةفيك
:(ُ)بياساؾكاالستمالتحميمفالبدكصفاتو

 : العبر المستفادة من اآلياتاً بعسا
،فيكماينطؽعفاليكل.كجكبالتصديؽبكؿماجاءبومحمد-ُ

                                                           

(.َُٓ/ِ)يـالسحصالحبفعبدهللابفمحمد.دكمبادئو،أصكلواإلسبلـانظر:(ُ)
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كىذا-ِ معنىكاحد، عمى فيما افترقتا ف كا  اختمفتا، كاإليماف اإلسبلـ اجتمعتكممتي إف
.المعنىاألسمـلمفرؽبينيما

فكرةنبيانكرسكالن،الدعكةإلى بلـدينان،كبمحمداليجكزلمسمـيؤمفباربان،كباإلس-ّ
اآلثمة،كالتشجيععمييا،كتسميكيابيفالمسمميف،فضبلنعفاالستجابةليا،كحدةاألدياف

.كالدخكؿفيمؤتمراتياكندكاتيا،كاالنتماءإلىمحافميا

ْ- الزحيمي: يقكؿ تكفؿ بما لؤلجياؿ، دائمة متجددة ذكرل الكريـ الصكفالقرآف مف لو
كالحفظ،إرادةأفيتذكرالناسبوفيؤمنكابوكيعممكابمكجبو،فيفمحكا،كيقمعكاعفاتباع
األديافالباطمةالمنسكخة،كعفاألىكاءكالشيكاتالبائدةالفارغة،كالكثنيةالبدائيةالمنافية

.(ُ)لكرامةاإلنساف،كالمصادمةلمعقؿالبشرمالسكم

 المطمب الثاني
 من أعظم صفات المؤمنين الصبر

َّچم َرَز٫ْمپمچَمُهْؿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:   ڀمَِّئڈَم َوِِم وا َوَيْدَرُءوَن ٕمچِمَِلَسپمڈَِم ا٭مسَّ َٖم٦ْمِ ٕمََِم َصَٞمُ ]ُأو٭َمئَِؽ ُيڃْمَٖمْقَن َأْ٘مَرُهْؿ ٱَمرَّ

 .{45: ُيپمْٹِمٺُمقَن[ }ا٭مٺمٳمص

  :المناسبة أوًَل:
كتاب،الذيفآمنكابماكتأتيىذهاآليةالكريمةفيظؿاستكماؿكصؼمؤمنيأىؿال

بمجردسماعالحؽ،فكافجزاءصبرىـكثباتيـعمىاإليمانيفأفآتاىـ^دأنزؿعمىمحم
األذلعمىصبركاحيفاألخبلؽ،بمكاـراٌتصافيـ،بحيثمدحيـهللا،هللاأجرانمضاعفان

اإلساءةباإلحساف،كمامدحيـعمىنفقةأمكاليـفيالطاعة.كقابمكا

 :المفردات القرآنيةيًا: ثان

 َصَبُروا:الحبس،األكؿ:ثبلثةأصكؿهكالراءكالباءالصاد:صبرمادةالصبرمشتؽمف
ٍبرتي:يقاؿالحبس،كىكالصبر:فاألكؿ؛الحجارةمفجنسهكالثالثالشيء،أعاليكالثاني صى
:فقالكاالثانيأماكالمكت،عمىالمحبكسةكالمصبكرةحبستييا،أماألمر،ذلؾعمىنفسي
ٍبر برةالثالثاألصؿكأماأعبله،شيءكؿًٌصي (.ِ)كغميظىاشتدَّما:الحجارةمففالصُّ

                                                           

(.ُِِ/َِ)التفسيرالمنير(ُ)
 .(ِّٗ/ّالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ِ)
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"الصبرحبسالنفسعفالجزعكالمسافعفالتشكيكالجكارحعفلطـالخدكد:الصبر شرعاً 
إلىهللاال"ىكترؾالشككلمفألـالبمكللغيرهللا:الجرجانيقاؿ،ك(ُ)كشؽالجيكب"

"(ِ).
 ََوَيْدَرُءونالخصكمة،ي،كالدرءالدفع،كتدارأالقكـأمتدافعكافكدرأةنهيدرؤهدرءن:درأ،درأ

 .(ّ)،كالمدارأة:المخالفةكالمدافعة﴾أماختمفتـكتدافعتـاييَ فِ ؿ ٖمُ أْ ارَ ٪مچمدَّ قاؿتعالى:﴿
يِّ ﴿كقكلوتعالى: أميدفعكفبحسناتأفعاليـالتييفعمكنيا﴾َئةَ َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّ

.(ْ)سيئاتيـ

 ًا: المعنى اإلجمالي لثثا
جماعةكىـفيظبلؿىذهاآلياتالكريمةيستمرالكصؼالربانيلتمؾالفئةالمؤمنة

الٌنبيعاصركاالذيفكالنصارل،الييكدمفالعقبلء،األصفياءالكتابأىؿعمماءمف
بإرساؿمحمدلمابالقرآفمنكاكآ فنتيجةكافؽماعندىـمفالبشارة صبركتحمؿرسكالن،

كاجيتتمؾالجماعة باعمىما بسببإيمانيـ يمافاإلحؽمفأذلكسخرية؛ أف،
 كؿ،يعنيأجراإليمافبالكتاباألَمرََّتْينِ  َأْجَرُىمْ  ُيْؤَتْونَ  وَلِئكَ أآتاىـهللاأجرىـمضاعفان

 َرُجلٌ  َمرََّتْيِن منيم َأْجَرُىمْ  ُيْؤَتْونَ  َثاَلَثةٌ :)قاؿهللارسكؿفعف(1)،بالكتابالثانيكأجراإليماف
(6)(َأْجرَاِن... َفَموُ  َوَصدََّقُو، َواتََّبَعوُ  ِبوِ  َفآَمنَ   النَِّبيَّ  َوَأْدَركَ  ِبَنِبيِِّو، آَمنَ  اْلِكتَابِ  َأْىلِ  ِمنْ 

 النفس أخبلؽ مف فاضؿ خمؽ ضافةنفالصبر كا  يحسف، ال ما فعؿ عف المرء بيا يمتنع
 كالفضيمة، باإلحساف ليـ أساء مف قابمكا فقد الفاضؿ، الخمؽ بيذا بعضكالتصافيـ ذكر

فيالمفسر لآلية: عدة تعالى،(5)أقكاالن يَِّئةَ  ِبالَحَسَنةِ  َوَيْدَرُءونَ :قاؿ يدفعكفقكؿأمالسَّ
اإليماف،كيقاؿيدفعكفبالكبلـالحسفالكبلـالقبيح،يدفعكفالشرؾبكالمشركيفبالمعركؼ،

                                                           

.(ُٓ-ُٔالبفالقيـ)ص:،عدةالصابريفكذخيرةالشاكريف(ُ)
 .(ُُّ)ص:التعريفات(ِ)
 .(ُٕ/ُالبفمنظكر)،انظر:لسافالعرب(ّ)
الكجيز(ْ) ،انظر: )ص: البياف(،ِِٖلمكاحدم )،كجامع كا عرابؤٗٓ/ُٗلمطبرم القرآف كمعاني ،)،

 .(ُْٗ/ْج)المزج
(ٓ)( السمعاني تفسير البغكم)ُْٕ/ْانظر: كتفسير ،)ٔ/ُِْ) الكتابمزاياإلىالسميـالعقؿإرشاد،

.(َّْ/ِ)لمصابكنيالتفاسيرصفكة،(ُٖ/ٕ)ألبيالسعكدالكريـ
 (.ُْٓ)ديثح،(ُّْ/ُ)اإلسبلـ،برسالةالكتابأىؿإيمافكجكبمسمـ،كتاباإليماف،بابصحيح(ٔ)
لمسمرقندم)انظر:(ٕ) (،َٕٔ/ِْلمرازم)(،مفاتيحالغيبُْٕ/ْ(،تفسيرالسمعاني)ُِٔ/ِبحرالعمـك

الكتابلسراجالديفالنعماني) .(َِٔ/ْ(،فتحالقديرلمشككاني)ِِٕ/ُٓكالمبابفيعمـك
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َل ِإلو )كيقاؿيدفعكفبقكؿ،كيقاؿيدفعكفماتقدـليـمفالسيئاتبمايعممكفمفالحسنات
الجاىؿ،(ِإَلَّ هللا جيؿ كبالحمـ كيقاؿ الشر، كبالخير المنكر، بالمعركؼ كيقاؿ الٌشرؾ،

ك المتقدمة، المعصية بالطاعة األذل،كيدفعكف الصفح بالعفك دفعكا المراد أفيككف يحتمؿ
.كقيؿبالتكبةكاالستغفارمفالذنكب

لباحثةترى او  أنو الذكر: السابقة تمؾاألقكاؿ عمى فإن؛بناءن األجريا تستحؽفعبلن
،فتمؾىيصفاتالمؤمنيفحقان.بأمرهللاالمضاعؼليـالعظيـ

اتي: تحقيق اليدف والمقصد من اآلانرابع
 والصالح  البرجممة من خصال أىل  -5

بكصؼالجماعةالمؤمنةبالكحيكنبكةرسكؿهللاباسـاإلشارةآليةالكريمةاصتلقدخي
وَلِئكَ أمفأجؿالخصاؿكأرفعياخاصبيـكبمفساريذكربعدهتنبيانعمىأفماسي

التيالكماؿىؿأخصاؿمفخصاؿعمىأربعاشتممتاآليةالكريمةعمىنيجيـ،فقد
(ُ)ي:تمؾالجماعةكىيكاآلتاتصؼبيا

مفبكتابيـعمىإيمانيـضعفيفاألجرصفةآخركيةكىيمضاعفة :الخصمة األولى
.َمرََّتْينِ  َأْجَرُىمْ  ُيْؤَتْونَ :قاؿتعالى،بالقرآفالكريـإيمانيـثـقبؿ

ىكبالصبركالمراد لممبراتكأجمعياالبرخصاؿأعظـالصبر،فيكمف:الخصمة الثانية
وا]:قاؿتعالى،قريشأذلعمىكممتيـأىؿأذلعمىصبرىـ .[ٕمََِم َصَٞمُ

بالتيالسيئةدفع،فالمعاشرةمقابمةاإلساءةباإلحساف،كفييادعكةلحسف الخصمة الثالثة:
ڀمَِّئڈمَ َوَيْدَرُءوَن ٕمچِمَِلَسپمڈَِم ا٭م]:قاؿتعالى،حميـكليكأنوالمسيءتجعؿأحسفىي .[سَّ

فمفبمغتمؾالمرتبةالراقيةمفجممةالصفاتاإلنفاؽفيسبيؿهللا،الخصمة الرابعة:
:قاؿتعالى،بمكةالمسمميففقراءعمىتكقعمنيـاإلنفاؽييأنوالسابقةالذكر،فإنوالشؾ

َّچم َرَز٫ْمپمچَمُهْؿ ُيپمْٹِمٺُمقنَ ]  .[َوِِم

  :دهوفوائ  هللا إلى الدعوة في الصبر أىمية -2

قاؿكالفتفبالببلءممزكجةخمقتكأنياالدنيا،الحياةبطبيعةتعالىهللاأخبرنالقد
ِ ] :تعالى ـَ األٱَْمَقاِل َواألځَْمٹُمِس َوا٭مثَّٽَمَراِت َوَٕم٨مِّ ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع َوځَمٺْمٍص ٱِم ٍء ٱِم ٻُمْؿ ٕمٮَِمْ َو٭َمپمَْبټُمَقځمَّ

ـَ  چمٕمِِري ـَ إَِذا َأَصچمَٕمْتٿمُ  * ا٭مٳمَّ چم إ٭َِمڀْمِف َراِ٘مٷُمقَن ا٭مَِّذي چم هللِ َوإځِمَّ لذلؾ، {514-511: }البقرة [ْؿ ٱُمٳِمڀمَبڈٌم ٫َمچم٭ُمقا إځِمَّ
،هللاإلىالدعكةمجاؿفيكخصكصانالحياةمناحيجميعفيالصبرعمينالزامانكاف

                                                           

.(ٖٔ/ِ)لمنخجكانيالغيبيةكالمفاتحاإلليية،الفكاتح(ُْْ/َِ)فعاشكرالبكالتنكيرانظر:التحرير(ُ)
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لكيالدعاةعمىالكاجباتأعظـكمفالميمات،أىـمفتعالىهللاإلىالدعكةفيفالصبر
بمفأشبوفحاليو؛سفىالنىكطكؿالصبرالداعيةفقدفإذادعكتو،فيالداعيةاالستمراريستطيع
عاتيلجىبحرفيالسفريريدأكمف،القدميفحافيكىكباألشكاؾمميءطريؽفييسير

باألمرابنوأكصىعندماالحكيـلقمافنصيحةالمقاـىذافيكنستذكرمركب،ببلاألمكاج
ََلَة َوْأٱُمْر ٕمچِمٛمَٷْمُروِف ]:بالصبرقاؿتعالىذلؾقرف،المنكرعفكالنييبالمعركؼ َيچم ُٕمپمَلَّ َأ٫مِِؿ ا٭مٳمَّ

ـْ ٤َمْزِم األٱُُمقرِ  ـِ اُٛمپمْٻَمِر َواْصِٞمْ ٤َمَٜم ٱَمچم َأَصچمَٕمَؽ إِنَّ َذ٭مَِؽ ٱِم مفأصبرنجدكال،{59: }لقامن [َواځْمَف ٤َم
لقكمو.دعكتوفي^محمدحبيبنا

 :5))كثيرة منيا وفوائد عظيمة أىمية اإلسالمية الدعوة في ولمصبر

مفكالصادؽالمنافؽ،مفالمؤمفليظيراالبتبلءمفبدالأنولمناسهللاأكضح -أ
٬ُمقا َأن َيٺُمق٭ُمقا آٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقَن  :يقكؿ.غيرهمفكالصابرالكاذب، َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأن ُيْٟمَ

َـّ ا٭ْمٻَمچمِذٕم٦ِمَ َو٭َمٺَمْد ٪َمَتپمَّچم ا٭مَّ  ـَ َصَد٫ُمقا َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم َـّ اهللَُّ ا٭مَِّذي ـَ ٱِمـ ٫َمْبټمٿِِمْؿ ٪َمټَمڀمَٷْمټَمٽَم  .} 3-9ا٭مٷمپمٻمبقت :{   ِذي

كعمىعمييـهللاصمكاتهللارسؿلسمـأحدمنوسمـفمكمنوبدالأمرلمدعاةاالبتبلء -ب
كقىاؿىحيثكثيرانهللافيأكذمالذم^محمدنبينارأسيـ  ِفي ُأِخْفتُ  َلَقدْ ):^اَّللًَّؿيرىسي
 َبْينِ  ِمنْ  َثاَلُثونَ  َعَميَّ  َأَتتْ  َوَلَقدْ  َأَحدٌ  ُيْؤَذى َوَما اّللَِّ  ِفي ُأوِذيتُ  َوَلَقدْ  َأَحدٌ  ُيَخافُ  َوَما اّللَِّ 
 .(ِ)(ِباَللٍ  ِإْبطُ  ُيَواِريوِ  َشْيءٌ  ِإَلَّ  َكِبدٍ  ُذو َيْأُكُموُ  َطَعامٌ  َوِلِباَللٍ  ِلي َوَما َوَلْيَمةٍ  َيْومٍ 

تعالىهللاقاؿ،الصابريفكثكابأجرعظـ -ت چمٕمُِروَن َأْ٘مَرُهْؿ ٕمٸَِمْٝمِ ِٙمَسچمٍب ]: ََم ُيَقٓمَّ ا٭مٳمَّ [ إځِمَّ

مر:  .غيرمحدكدالصبرفثكابومفهللاإالثكابويعرؼعمؿفكؿ {50}الزُّ
القيادةحالةإلىالضعؼحالةمفاإلنسافكانتقاؿكالكرامةالعزةفيسببالصبر -ث

وا َو٬َمچمځُمقا ٕمِآَيچمٖمپِمچَم ُيق٫مِپمُقَن  :تعالىهللاقاؿ،كالرئاسة ڈًم ََيُْدوَن ٕمڂَِمٱْمِرځَمچم َٛمَّچم َصَٞمُ ٽمَّ
 َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ٱِمپمٿُْمْؿ َأئِ

 .}95ا٭مسجدة : {

           إِْن ََتَْسْسٻُمْؿ َٙمَسپمڈٌَم َٖمُسڃْمُهْؿ َوإِنْ ]:تعالىهللاقاؿ،األعداءكيدنيٍفشؿكالتقكلبالصبر -ج

٬ُمْؿ ٬َمڀْمُدُهْؿ ١َمڀْمًئچم إِنَّ اهللَ ٕمََِم َيٷمْ  وا َوَٖمتَّٺُمقا ََل َيُُضُّ چم َوإِْن َٖمٳْمِٞمُ ڀمطٌ ُٖمٳِمبْٻُمْؿ ٠َمڀمَِّئڈٌم َيٹْمَرُٙمقا ِِبَ       [ ٽَمټُمقَن ُِمِ

 .{590}آل عمران:
                                                           

كمفمعو،بحثمقدـ(الصبركالثباتفيمكاجيةالحصار،دراسةتطبيقيةعمىحصارقريشلمنبيُ)
ا الجامعة في الديف أصكؿ ،كمية المعاصرة" كالتحديات "اإلسبلـ مؤتمر الفترة:إلى في إلسبلمية

(.ٓ-ّ:،د.نعيـأسعدالصفدم،)صـََِٕ/ْ/ّ-ِ
الترمذم،(ِ) (ْٓٔ/ْ،)الحكضأكانيصفةفيجاءمابابسنف ِِْٕ)حديث، حسف( عنو: كقاؿ

صحيح.
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 :الصبر أحكام -7
مافنصفافقاؿابفالقيـ:الصبركاجببإجماعاألمة،كىكنصؼاإليماف،فإفاإلي

كنصؼشكر، هللانصؼصبر، أمرنا كتابوكلقد في مكضع مف أكثر في بالصبر
)]قاؿتعالى:،(ُ)العزيز ـَ چمٕمِِري ََلِة إِنَّ اهللَ ٱَمَع ا٭مٳمَّ ْٞمِ َوا٭مٳمَّ ـَ َآٱَمپمُقا ا٠ْمتَٷِمڀمپمُقا ٕمچِم٭مٳمَّ َچم ا٭مَِّذي [ (343َيچم َأَيُّ

ـَ َآٱَمپمُ ]كقكلو:، }البقرة{ َچم ا٭مَِّذي وا َوَصچمٕمُِرواَيچم َأَيُّ عف[،كمانيىََِ]آؿعمراف:[قا اْصِٞمُ
ْؿ ] ضدهقاؿتعالى: ٠ُمِؾ َوََل َٖمْسَتٷْمِجْؾ ََلُ ـَ ا٭مرُّ [ّٓ]األحقاؼ:[٪َمچمْصِٞمْ ٬َمََم َصَٞمَ ُأو٭ُمق ا٭مٷَمْزِم ٱِم

يجب لكف بو، اإلتصاؼ يجب خمقان الصبر باعتبار عاـ الحكـ ىذا بأف القكؿ كنستطيع
(ِ)ي:تباألحكاـالخمسةعمىالنحكاآلذاالحكـباعتبارتعمقوالتفصيؿفيى

كاألمراض،صبر واجب: -أ فييا لمعبد صنع ال التي كالمصائب الطاعات عمى كالصبر
كالصبرعفالمحٌرمات.

كالصبرعفالمكركىات،كالصبرعمىالمستحبات.صبر مندوب: -ب
كالشرابحتىيمكتأككالصبرعمىالمحٌرمات:كمفيصبرعفالطعاـصبر محرم: -ت

يصبرعمىماييمكوكىكيستطيعمدافعةذلؾباألسبابالنافعة.
كمفيصبرعفالطعاـكالشرابحتىيتضرربذلؾبدنو.صبر مكروه: -ث
يًٌربيففعموكتركو.صبر مباح: -ج مستكمالطرفيفخي  كىكالصبرعفكؿفعؿو
 صور من تطبيق الصبر في الدعوة  -5
 ق دعوتوفي طري ^صبر الرسول:  

،فقدحاكؿأعظـصابركمرابطفيطريؽالدعكةإلىهللايعدالمصطفىمحمد
الصد كألكاف أشكاؿ بكؿ دينو عف صده كفارمكة الطاىر، يمقكفعمىجسده سبلفتارة

كماحاكلكا،قتموفأنجاههللامنيـفحاكلكي،كتارةأخرلساجدبيفيدمهللاككى،(ّ)الجزكر
^التضييؽعمييـفيمحاكلةمنيـإرغاـالنبيأرادكأ،^ؿمفاتبعديفمحمدالفتؾبك

بترؾدينوابفأخيوفذىبكاإلىعموأبيطالب،كطمبكامنوإقناع،التخميعفدعكتومىع
أفقاؿ:ياعـكهللالككضعكاالشمسفييميني،كالقمرفييسارمعمىأفهعمييـفكافرد

،ككذلؾحاصركهكأصحابوفيشعبتركتو،حتىيظيرههللاأكأىمؾفيوأترؾىذااألمرما
                                                           

ياؾنعبدإياؾمنازؿبيفالسالكيفمدارج:انظرُ)) .(ُُٓ/ِ)نستعيفكا 
 .(ُٖىؼبفمحمدالقحطاني)ص:أنكاعالصبركمجاالتو،د.سعيدبفعمىبفكانظر:(ِ)
،سبلالجزكر:كىكالمفافةالتييككففيياالكلدفيبطفالناقةكسائرالحيكافكىيمفاآلدميةالمشيمة(ّ)

 .(ُُٓ/ُِشرحالنككمعمىمسمـ))انظر:
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لكف كرؽالشجر، كأكمكا بالفشؿ،باءتمحاكالتيـكؿأبيطالبلثبلثسنيفحتىجاعكا
مستمر،تزايدفيكأنصارهباالنتشاربدأتمحمدفدعكة،إليوسعكاماخبلؼالمشرككفكرأل

.(ُ)دعكتوترؾيكلـيضعؼ،لـمحمدانأففغاظيـ
 صبر الفئة المرابطة في أكناف بيت المقدس:   

قدسية كأكنافو المقدس لبيت المسمميفحسّْفيتمثؿفييعظيمة،إسبلميةإف
كأرضالمعظمة،المدفكثالثكالمعراج،اإلسراءكأرضاألكلى،القبمةاإلسبلميككعييـ
قاؿ،ياتالدالةعمىبركةىذاالمكافبينتاآلكماكالجيادالرباطكأرضكالبركات،النبكات
ـَ اَٛمْسِجِد اَِلَراِم إ٧َِم اٛمَْسِجِد األ٫َْمَٰم ا٭مَِّذي َٕمچمَر٬ْمپمچَم َٙمْق٭َمفُ :تعالى ى ٕمٷَِمْبِدِه ٭َمڀْمًَل ٱِم  ]٠ُمْبَحچمَن ا٭مَِّذي َأْْسَ

ٽِمڀمُع ا٭مَبٳِمٝمُ  ـْ َآَيچمٖمپِمچَم إځِمَّف ُهَق ا٭مسَّ  {.3: }اإلْساء [٭مپِمُِرَيُف ٱِم
مف لـكبالرغـ أنو إال مكانيا الصرحىذاعفيدافعمفاألمةىذهمفيبؽعظـ

الييكدمالذميقضيبتيكيدلممشركعالتصدمرمحرأسأىميا،فيـالمقدس،غيراإلسبلمي
لغاءمعالميا  االسبلمية،فصبرانياقدسصبران.مدينةالقدسكا 

متحمميف فييا، كيرابطكف القدس في يفكركف أناس ىنالؾ العذابلكف أصناؼ شتى
بيكتيـ مف كتشريدىـ كالضربكسحباليكياتالفمسطينية، كالسجف القتؿ مف كاالضطياد
مف مثؿ كصامديف صابريف ذلؾ كرغـ أراضييـ، عمى المستكطنات كاقامة كاىية، بحججو

:سبقكىـمفأىؿااليمافكالحؽكالتكحيدمفاألنبياءكالصحابة،فقدقاؿفييـرسكؿهللا
ينِ  َعَمى ُأمَِّتي ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َتزَالُ  ََل )  َما ِإَلَّ  َخاَلَفُيمْ  َمنْ  َيُضرُُّىمْ  ََل  َقاِىِرينَ  َلَعُدوِِّىمْ  َظاِىِرينَ  الدِّ

: َقالَ  ْم؟ىُ  َوَأْينَ  اّللَِّ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا.  «َكَذِلكَ  َوُىمْ  اّللَِّ  َأْمرُ  َيْأِتَيُيمْ  َحتَّى (2)أَلَْواَء  ِمنْ  َأَصاَبُيمْ 
 .(7) (اْلَمْقِدسِ  َبْيتِ  َوَأْكَنافِ  اْلَمْقِدسِ  ِبَبْيتِ 
 : العبر المستفادة من اآليةسادساً 

القيـابفيقكؿ .ُ ببل: البمكل، في كالفناء األدب، بحسف الببلء الكقكؼمع ىك الصبر
عمىالمكاره (ْ)أنكاع:ثبلثةعمىالصبرو ،ظيكركالشككل،كتعكيدالنفساليجـك

                                                           

 .(ّٓٓألحمدغمكش)ص:،السيرةالنبكيةكالدعكةفيالعيدالمكي:انظر(ُ)
ٍكىاءى:الم(ِ) ،(،تاجالعركسِّٖ/ُٓالبفمنظكر)،لسافالعرب)انظر:،شقةكالشدةكضيؽالمعيشةألى

 .(ِْٖ/ّٗلمزبيدم)
.صححواأللباني،(َِِِّ)حديث ،(ٕٓٔ/ّٔطالرسالة،)،مسندأحمد(ّ)

.(ُٔٓ-ُٕٓ/ِ)السالكيفمدارج:انظر((ْ
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 َك ]:تعالىقاؿر،يالمصىكأنوكرؤيتوبو،االستعانةصبر:با صبر َواْصِٞمْ َوٱَمچم َصْٞمُ

.{599}النحل:[ إَِلَّ ٕمچِمهللِ
 رادةهللا،محبةالصبرعمىلوالباعثيككفأفكىك: الصبر إليو،كالتقربكجيوكا 

.األعراضمفذلؾكغيرالخمؽ،إلىكاالستحمادالنفس،قكةإلظيارهال
 صابراالدينية،أحكاموكمعمنوالدينيهللامرادمعالعبددكرافكىك:هللا مع الصبر

أنكاعأشدكىككنكاىيو،أكامرهعمىكقفانفسوجعؿقدأمبسيرىا،سائرامعيا،نفسو
.الصديقيفصبركىككأصعبيا،الصبر

مف .ِ عميو،األخبلؽكؿدكرافكنرلالقرآف،فيذكرىاالكارداألخبلؽأبرزالصبر
قمبتمنو،كصدكرىا الصبر،كركيزتياأساسياكجدتفضيمةأكنظرؾفيخمؽوفإف

صبرالبطف،كالزىدشيكةعفصبرالنفسكشرؼ،الفرجشيكةعفصبرفمثبلنالعفة
الغضب،عفصبركالحمـطمعالنفسكجشعيا،صبرعفكالقناعةالعيش،ترؼعف

 االنتقاـ.داعيبةإجاعفصبركالعفك
الصبرإماأفيككفاختياراأكاضطرارافالكريـيصبراختيارالعمموبحسفعاقبةالصبر .ّ

حكؿساحة كأنويحمدعميوكيذـعمىالجزع،أماالمئيـفإنويصبراضطرارافيكيحـك
الجزعفبليراىاتجدلعميوشيئافيصبرصبرالمكثؽلمضرب،فالمئاـأصبرالناسفي

 (ُ)اعةأىكائيـكشيكاتيـكأقؿالناسصبرافيطاعةربيـ.ط
السرحفظعندك،قناعةنيسٌمىاألكؿعندالصبر،كإيمانانيسٌمىالمصيبةعندالصبرإف .ْ

 ،فاحرصعمىأفتككفصبكران.كفاءنيسٌمىالٌصداقةأجؿمف،ككتمانانيسٌمى
في .ٓ سبب الذاتية كالمصمحة كالعصبية اليكل مف اإليمافالتجرد لحقيقة المرء كصكؿ

 بكؿسيكلةكيسر.الخالص
 المطمب الثالث

 فن التعامل في اإلعراض عن المغو
ٸْمَق َأ٤ْمَرُضقا ٤َمپمُْف َو٫َمچم٭ُمقا ٭َمپمچَم َأ٤ْمََم٭ُمپمچَم َو٭َمٻُمْؿ أَ  قاؿتعالى:  ٤ْمََم٭مُٻُمْؿ ٠َمََلٌم ٤َمټَمڀمٻُْمؿْ ]َوإَِذا ٠َمٽِمٷُمقا ا٭مټمَّ

 . {44}ا٭مٺمٳمص: ََل ځَمْبَتٸِمل اجَلچمِهټم٦َِم[

 المناسبةأوًَل: 
عمىأذل الصابرةكصؼالفئةالمؤمنةمفأىؿالكتابكتأتياآليةالكريمةاستكماالنل

ليـصفةجديدةكىياإلعراضعفالمغككمتاركةالجاىميففيحيثذكرهللا المشركيف،
                                                           

 .(ِٓالبفالقيـ)ص:،عدةالصابريفكذخيرةالشاكريف(ُ)
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أماراتمفؿاألمكافضكؿمفبوالنفكستضفبماالسماحأفذكرلما"نوحيثإليكىـ،
.(ُ)"العرفافعبلماتمفاألقكاؿفضكؿمفاأللسفتبذلوماحزفأفأتبعواإليماف،
 المفردات القرآنيةثانيًا: 

المَّْغو:كال عمىفائدة كاليحصؿمنو كغيره مفكبلـ بو اليعتد السقطكما ىك" المغك
اقطالعبرةمنو،كىكالذمالػبلـماىكسػػػـالكػػػو"ضػػػكبأنػػػيالمغػػػرؼالجرجانػػػدعػػػكق(ِ)ع"ػػنف

.(ّ)معنىلوفيحؽثبكتالحكـ"
 َاْلَجاِىِمين،كالجيؿفيالمغةعمىثبلثةأضرب:جيؿيجيؿجيبلن(ْ)



خمكالنفسمفالعمـ،كىذاىكاألصؿ.األول:
اعتقادالشيءبخبلؼماىكعميو.الثاني: 

.أكفاسدانصحيحانماحقوأفيفعؿ،سكاءاعتقدفيواعتقادانفعؿالشيءبخبلؼالثالث:
ككالمقص أمََل َنْبَتِغي اْلَجاِىِمينَ ﴿:تعالىقكلوبد كالمراجع﴾ لمجداؿ نطمبيـ ةال

الطيب الكبلـ كنؤثر أىؿمفنككفأفنريدكالنريدىا،كالصحبتيـنطمبالك،كالمساٌبة،
(1).بالمثؿفنعاممكـكالجيؿ،السفو
 :البيانية المطائف :ثالثاً 

 َذا َسِمُعوا المَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنوُ ﴿:تعالىقاؿ السبَواِ  بمعنى المغك ﴾تخصيصذكر
سقطالقكؿ،كالقكؿيسقطلكجكهيعزحصرىا،فالفحشلغك،،كالشتـ المٍَّغكى قاؿابفعطية"

أذلفأدبكيةماكافسبانكالسبلغك،كاليميفلغكحسبالخبلؼفيو،كالمرادفيىذهاآل
 .(ٔ)"أىؿاإلسبلـاإلعراضعنو

 ََل َنْبَتِغي اْلَجاِىِمينَ ﴿:تعالىقاؿ ﴾ لممتاركة تعميؿ فييا أىؿكعدـالجممة مخالطة
الجيالة المشترؾ؛ ،األصؿىككىذاالعمـ،مفالنفسخمكوهما  فاستعمؿالجيؿفيمعنييو

.(5)بمسانوعمييـبذاالذمجيؿأبيبكنيةيضتعركلعمو،فيياوبخبلفالشيءاعتقادك
                                                           

.(ُّٔ/ُْلمبقاعي)،نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر(ُ)
.(َِٓ/ُٓالبفمنظكر)،لسافالعرب(ِ)
.(ُِٗالتعريفات)ص:(ّ)
.(َِٗلؤلصفياني)ص:،المفرداتفيغريبالقرآف(ْ)
.(ُِٕٗ/ّلمزحيمي)،انظر:التفسيرالكسيط(ٓ)
 .(ِِٗ/ْالمحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز)(ٔ)
(.ُْٔ/َِ)عاشكرالبفكالتنكيرالتحرير(ٕ)
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َذااؿتعالى:ق لمايستقبؿمفالزمافرطشأداة()إذاَعْنوُ  َأْعَرُضوا المَّْغوَ  َسِمُعوا َواِ 
الشرط كقكع تأكيد مف،تفيد كاألذل الشتـ مف لمغك الكتاب أىؿ مف المؤمنيف سماع كىك

 .لتفاتإليوإلعراضعنوكعدـاالقطعانكىكاالكفار،كعميويتحقؽجكابوالمرتبطبو

 : المعنى اإلجماليرابعاً 
  كأصكؿ قكاعد اإلسبلـ المختمفةكضع البشر أصناؼ مع لمقيـالتعامؿ كمبادئ ،

رفيع كذكؽو أدبو ذا المساف، عٌؼ السريرة، نقٌي مجتمعان عمييا ليقيـ في كالسمكؾكاألخبلؽ،
لذلؾتجسدىذهاآليةمكقفانمفأخبلؽالذيف ،أـغيرذلؾفكانكايالتعامؿمعاآلخريفمسمم

"أنيـإذاسمعكامفالمشركيفأكغيرىـلغكالكبلـ،كىكالساقطأماختاركاالنيجالصحيح
كلـ يخالطكىـ كلـ أىمو، عف أعرضكا كتكذيب، كشتـ كسٌب كتعيير أذل مف القكؿ، مف

وا ٬مِراٱمچمً َوإِذا ﴿يعاشركىـ،بؿكانكاكماقاؿهللا ٸْمِق ٱَمرُّ وا ٕمچِم٭مټمَّ .(ُ)["ِٕ﴾]الفرقاف:ٱَمرُّ
 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات  :ساً خام
 القرآن يعقد موازنة بين األضداد )الصالحين والجاىمين( -5

تميزتآياتالقرآفالكريـفيأكثرمفمكضعببيافالفرؽالشاسعبيفأىؿالصبلح
بي مكازنة بعقد كذلؾ المغك الفرؽ،كأىؿ الناسألكاف ليعرؼ كتعارضالفئات، األضداد، ف

مصيرأعماؿكؿفئة كيعرفكا اليدلمفالضبلؿ، (ِ)كيتبينكا كقد بالنقاطخرجت الباحثة،
 التالية:

قبال المؤمنين عميو -أ :فنجدأفأىؿالمغككالميكيعرضكفإعراض الكافرين عن القرآن وا 
ْ َيْسٽَمٷْمٿَمچم ٬َمڂَمنَّ ِْم ُأُذځَمڀمِْف َوإَِذا ]قاؿتعالى:،عفذكرهللا ا ٬َمڂمَْن مَل ُٖمتَْٜم ٤َمټَمڀْمِف َآَيچمُٖمپمچَم َو٧مَّ ٱُمْستَٻْمِٞمً

ُه ٕمٷَِمَذاٍب َأ٭مڀِمؿٍ  ْ ،كفيالمقابؿنجدأفأىؿالصبلححاليـمغايرلذات {9}لقامن:[ َو٫ْمًرا ٪َمَب٨مِّ
ًدا َوُٕمٻمڀِمًّچم إَِذا ُٖمتَْٜم ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َآَيچمُت ]:المكقؼفقدقاؿفييـهللا وا ٠ُمجَّ ـِ َٚمرُّ ْْحَ  . {15}مريم:[ ا٭مرَّ

قبال الكافرين عميو -ب :فأىؿالصبلحاليمقكفباالنلمغككالإعراض المؤمنين عن المغو وا 
ٸْمَق َأ٤ْمَرُضقا ٤َمپمْفُ ]يسعكفكراءهقاؿتعالى: ،كفيالمقابؿنرل {11}القصص:[ َوإَِذا ٠َمٽِمٷُمقا ا٭مټمَّ

َق اَِلِديڊِم ]سبؿالضبلؿكالفسادقاؿتعالى:أىؿالمغكيتفننكففي ي ََلْ ـْ َيٲْمَٟمِ ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم َوٱِم

ـْ ٠َمبڀِمِؾ اهللِ ٕمٸَِمْٝمِ ٤ِمټْمؿٍ   .{4}لقامن:[ ٭مڀُِمٴِمؾَّ ٤َم

                                                           

.(ُِٕٗ/ّلمزحيمي)،التفسيرالكسيط(1)
 .(َُِٖ/ّانظر:المرجعالسابؽ)(2)
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ـْ ]:فأىؿالميكمفالكافريفليـالعذاباألليـلقكلوتعالى:الثمرة متفاوتة -ت ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم َوٱِم

َق اَِلِديڊِم ٭مِ  ي ََلْ ْؿ ٤َمَذاٌب ٱُمٿِم٦مٌ َيٲْمَٟمِ ـْ ٠َمبڀِمِؾ اهللِ ٕمٸَِمْٝمِ ٤ِمټْمٍؿ َوَيتَِّخَذَهچم ُهُزًوا ُأو٭َمئَِؽ ََلُ [ ڀمُٴِمؾَّ ٤َم

الكريـ، {4}لقامن: المقاـ ليـ الصالح كالعمؿ اإليماف أىؿ أما ـَ َآٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ]: إِنَّ ا٭مَِّذي

ْؿ َ٘مپمَّچمُت ا٭مپمَّٷِمڀمؿِ  چمِت ََلُ چمِِلَ  .{5}لقامن:[ ا٭مٳمَّ

 القرآني في اإلعراض عن المغو وجيوالت   -2
بيف اشتغاؿهللالما بيفالصالحيفكيفية الحسنة كاألفعاؿ كيفيةأيضانبالطاعات

الجياؿ عف إلىترسـحيثإعراضيـ المطمئنة لمنفسالمؤمنة كضيئة اآلياتصكرة ىذه
لترفععفالمغك،عفطريؽالصكابفتراىاتفيضبادوالتأبوبأمعارضأكصالتيإيمانيا،

بصكرةكاضحةال كتشعبالسماحةكالكد،كتحددالمسارلكؿمفيريدأفيتأدببأدبهللا
لبسفييا،مفدكفمشاركةلمجياؿ،كالمخاصمةليـ،إنماىكدربالترفعكالسماحةكحب

المسيء لمجاـر حتى الخير إلى تستمع كال المغك، ذلؾ تمغك ال القمكبالمؤمنة فيذه ذاؾ،
يقتؿالذماليذركىككراءه،حاصؿكالتحتو،طائؿالالذمالحديث،فارغألنوكالمغك اليذر،
القكؿمفالبذمءكىكمفيدة،معرفةكالجديدان،زادانالعقؿأكالقمبإلىيضيؼأفدكفالكقت
كالمسافالحسيفسدالذم النفكسفي، مذه بأشكاقو، تطيرةمشغكلةبتكاليؼاإليماف،مرتفعة
(ُ).بنكره

خالباحثة وترى عدة السابقة اآلية اآلخريفمف مع التعامؿ فف في حاؿطكات
اإلعراضعفالمغك:

.﴾َأ٤ْمَرُضقا ٤َمپمْفُ ﴿الترفعكاإلعراضفيقكلوتعالى: -أ
 ﴾.٭َمپمچَم َأ٤ْمََم٭ُمپمچَم َو٭َمٻُمْؿ َأ٤ْمََم٭مُٻُمؿْ ﴿عدـمجاراةأىؿالباطؿفيباطميـفيقكلوتعالى: -ب
 .﴿٠َمََلٌم ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ﴾يففيمكادعةكسبلـفيقكلوتعالى:ترؾالبلغ -ت
 السالم في اإلسالم إفشاء حكم  -7

بلـىكاسـ قاؿتعالىفيمحكـتنزيمو:هللاالسَّ ََلمُ ]كما وُس ا٭مسَّ [ اَٛمټمُِؽ ا٭مٺُمدُّ

بةعمىإفشاءالسبلـ،كذلؾباعتبارردالسبلـرسالةمحقدحثالمصطفىلك، {91}احلرش:
،سبلـعميكـكرحمةهللاكبركاتو(كتحيةاإلسبلـ)ال،فنشرىابيفالناسكتفاىـكضركرةالبدم

ؾكانتىذهالتحيةتحيةأىؿالجنةيكـيمقكفربيـقاؿتعالى:ػلذل؛كدةنػػكمةنػػػامحبػػػةممئيػػػتحي
                                                           

.(َِِٕ-َُِٕ/ٓلسيدقطب)،القرآفر:فيظبلؿظان(ُ)
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ڀمَُّتٿُمْؿ َيْقَم َيټْمٺَمْقځَمُف ٠َمََلمٌ ]
.{66}األحزاب:[ ََتِ

(ُ):ينصرؼعمىمعنييفكالسبلـ
المسالمةالتيىيبمعنىالمتاركة.المعنى األول:

التحيةالتيىيدعاءبالسبلمةكاألمف.المعنى الثاني:

ي:تاآلالسبلـيككفكحكـفإفعمىذلؾالتقسيـلمعنىالسبلـكبناءن

 الكريـ إليورسكلنا دعانا ما كافالسبلـفيحؽالمسمميففيذا ميـالمسمميفنحكتسإذا
 كىكىنابمعنىالدعاءبالسبلمة.بعضيـعمىبعض

 ـَ ]بمعنىالمتاركةيككفأماإذاكافالسبلـفيحؽغيرالمسمميففيك ـِ ا٭مَِّذي ْْحَ َو٤ِمَبچمُد ا٭مرَّ

 .{41}الفرقان:[ َيٽْمٲُمقَن ٤َمَٜم األَْرِض َهْقځًمچم َوإَِذا َٚمچم٢َمَبٿُمُؿ اجَلچمِهټُمقَن ٫َمچم٭ُمقا ٠َمََلٱًمچم
نماؿ﴾ٻمُ ڀمْ ټمَ ٤مَ  مٌ ََل ﴿٠َم المقصكدمفقكلوتعالىفيىذاالمقاـأما ليستسميـالتحية،كا 

يؤمر أف قبؿ كىذا كالمسالمة، المتاركة كبينكـ بيننا أم: كالمسالمة، المتاركة تسميـ ىك
بالقتاؿ "(ِ)المسممكف المتاركة كسبلـ مف، كالقبح بالشتـ نعاكضكـ ال منا سممتـ معناه

.(ّ)"القكؿ

 : العبر المستفادة من اآلية اً سادس
:اأفيسمـعميوإذالقيومصداقانلقكلوتعالىىاحدإالمؤمفعمىأخيوالمؤمفستحؽ-ُ

ـَ ٱِمپمْٿَمچم َأْو ُردُّوَهچم]   . {54}النساء:[ َوإَِذا ُٙمڀمِّڀمُتْؿ ٕمَِتِحڀمَّڈٍم ٪َمَحڀمُّقا ٕمڂَِمْٙمَس

ـكأنوإذاسمـعميكـأىؿالكتابفيحؽالكفارأفالتبدؤىـبالسبللقدأكصىالنبي -ّ
 ِإَذا)قاؿ:قاؿالنبيأنسبفمالؾرجالبخارمعفػػػ،أخادةػػػكاكعميكـدكفزيػػفقكل
.(ْ)(َوَعَمْيُكمْ : َفُقوُلوا الِكتَابِ  َأْىلُ  َعَمْيُكمْ  َسمَّمَ 

تفتحجسكر-ّ ألنيا ىياألفضؿفيالتعامؿ، المكدةفيبعضالمكاقؼتككفالميادنة
كالتفاىـكالقناعة.

                                                           

.(ُِٔ/ٓلمجصاص)،انظر:أحكاـالقرآف(ُ)
لمكيااليراسي،(،أحكاـالقرآفِِْ/ّ)،لمزمخشرم،،الكشاؼ(ُّٔ/ِ)،لمسمرقندم،انظر:بحرالعمـك(ِ)

(ْ/ّّٓ).
 .(ّٗٓ/ّتفسيرالبغكم)(ّ)
.(ِٖٓٔ(،حديث)ٕٓ/ٖ)،ردعمىأىؿالذمةالسبلـستئذاف،بابكيؼييكتاباالصحيحالبخارم،(ْ)
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الفصؿ،كمفأحسف٭َمپمچَم َأ٤ْمََم٭ُمپمچَم َو٭َمٻُمْؿ َأ٤ْمََم٭ُمٻُمْؿ ٠َمََلٌم ٤َمټَمڀمْٻُمؿْ إفقكلوتعالى:-ْ ىكالكبلـ
أقر السفياءكىك يجاببو سفييـما مفتزايد كأسمـ أمرالحكاردبفأ ،بإلصبلحيـ

.(ُ)ذلؾغيرأـمسمميفكانكاسكاءناآلخريفمعالتعامؿفيمنوبدال
 الرابع المطمب

 وحده هللا  من القمبية اليداية
ـَ قاؿتعالى: ـْ َيٲَمچمُء َوُهَق َأ٤ْمټَمُؿ ٕمچِمُٛمٿْمَتِدي َـّ اهللَ ََيِْدي ٱَم

ـْ َأْٙمَبْبډَم َو٭مَٻمِ *  ]إځِمََّؽ ََل ََتِْدي ٱَم

ـْ َأْرِضپمَ  ٍء َو٫َمچم٭ُمقا إِْن ځَمتَّبِِع اَُلَدى ٱَمٷَمَؽ ځُمتََخٵمَّْػ ٱِم ْؿ َٙمَرٱًمچم َآٱِمپمچًم ُُيَْبك إ٭َِمڀْمِف َٗمٽَمَراُت ٬ُمؾِّ َرْ ـْ ََلُ ْ ځُمٽَمٻمِّ چم َأَومَل

َـّ َأ٬ْمَثَرُهْؿ ََل َيٷْمټَمٽُمقَن[ 
چم َو٭مَٻمِ ـْ ٭َمُدځمَّ  .{46-45 }ا٭مٺمٳمص:ِرْز٫ًمچم ٱِم

 المناسبة : أوَلً 
مفإيمانياإلىالمطمئنةالمؤمنةلمنفسكضيئةصكرةبعدمارسمتاآلياتالسابقة

أفعمىلئليمافمعيـجيادهفي^الرسكؿيزدلـىؿالكتابالذيفآمنكاباكرسكلوحيثأ
عمييـيتمك آياتمف فالكريـالقرآف التي، كالمغكعفبالترفعتفيضترلأخبلقيـ تفيض،

كاضحان،كأفيسمؾطريقانهللابأدبيتأدبأفأرادمفكؿلالطريؽكترسـ،كالكدبالسماحة
الصكرةليـ،مخاصمةكاللمجياؿ،مشاركةفبل،فيوسلبال لتكضح فجاءتاآلياتىنا

التي كالحجج فيو، الدخكؿ عف إعراضيـ كبياف لئلسبلـ المدعكيف مكة أىؿ مف الثانية
كباألخصعموأبكطالبالذمكا،ليؤمنجيدهثأنوبمغكؿػحي^كؿهللاػػػالرسػػػذركفبيػػيعت

.(ِ)نفسومفيعمموألمرذلؾلوهللاقدرييفمـ،لئلسبلـديوييأفنفسوبكؿأحب
  القرآنية : المفرداتثانياً 
 َتْيِدي ََل َيْيِدي  َِباْلُمْيَتِدين اْلُيَدى أحدىماالمعتؿأصبلف:كالحرؼكالداؿ"الياء

يقػػػلئلرشدـػػالتق ىاد،ؾػػلذلدـػػػمتقؿػػككده،ػػػشألروػػتقدمتأمةن،ػػػىدايؽػػالطريوػػػاؿىديتػػػاد،
.(3)لطؼ"بعثةالضبللة،كاآلخرخبلؼكاليدل
-سبحانو-الحؽقدرةخصائصمفكذلؾالحؽ،إلىالباطؿمفالقمبإمالةىي":اليداية
.(ْ)"تكسعاالحؽإلىالدعاءبمعنىاليدايةكتطمؽ

                                                           

(.ُْٓ/َِالبفعاشكر)،انظر:التحريركالتنكير(ُ)
.(َِِٕ/ٓلسيدقطب)،فيظبلؿالقرآفانظر:(ِ)
 .(ِْ/ٔالبففارس)،مقاييسالمغة(ّ)
(.ّٕ/ّ)(لطائؼاإلشارات،لمقشيرمْ)
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 ََأْحَبْبتالحب : البغضنقيض" كقاؿالفراءالحبفيقكلو(ُ)"،كالمحبةالكداد:كالحب،
مىفٍتىٍيًدمالًإنَّؾىتعالى مىىأىٍحبىٍبتى :(2)جيتيفعى
.لمقرابةتيحبَّومفتيدمالإنؾ:األولى

   َيْيِدي اّللََّ  َولِكنَّ تريد،مفتىيدمالإنؾ:كقكلؾيىيتدمأفأحببتمفتيدمالإنؾالثانية:
.ييديوأفَيشاءُ  َمنْ 

 َُتَخطَّفْ ن ( لغتاف بالفتحَخَطفَ كفييا )( كَخِطفَ ، بالكسر، سرعةفياألخذؼطٍالخى(
ًطفى،كيقاؿكاستبلب .(ّ)بسرعةاالنتزاع:كالتخطؼ،بسرعةجتذبوأم:اوخى

َحَرًما ـي،ككالتشديدالمنعكىككاحد،أصؿكالميـكالراءالحاء را ضدكىكهللاحـرما:الحى
الحبلؿ تعالىهللاقاؿ،  {71}األىبواء:[ َوَٙمَراٌم ٤َمَٜم ٫َمْرَيڈٍم َأْهټَمٻْمپمچَمَهچم]: اكالميٍحًرـي، فيلداخؿ:
صيدهيحؿالكىيمما ، الحـرمفقريبإلىبياأحاطكمامكة:أرضـرىالحىو ،الحراـالشير

.(ْ)شجرهيقطعكال
تعالى دٌمىٍيوًعىيقاـأفدخمومفيخاؼأم"الآِمناً  َحَرماً  :كقكلو قصاصكالحى

 .(ٓ) ًفيًو"قتاليـ العربتستحؿأفيخافكففكيؼ
ُيْجَبى كالتجمع،يقاؿالشيءجمععمىيدؿكاحدأصؿالمعتؿمفبعدهكماكالباءالجيـ
ب مىعى:وػػػكيىٍجًبياهيػػػىىكيىٍجبػػىجى بىيٍوػػأمجى بىيةن،ػػًجبىايىوًػػالماؿأىٍجًبي تيػػ،كجى كض،ػػالحيػػفاءػػالمتيػػػٍكىجى

.(ٔ)كاستيفائوالخراججبيمفالحالة:كالًجٍبيىةالًجٍبكىة،كجابيةنفسوكالحكض

  :البيانية المطائف :ثالثاً 
  إځِمََّؽ ََل ََتِْدي   ـْ َيٲَمچمُء َـّ اهللَ ََيِْدي ٱَم

.السمبطباؽبينيماَو٭َمٻمِ

 ًاآمنً  امً رً حاإلىاألمفنسبعقمي،مجاز، .(ٕ)المكانيةكعبلقتوألىمو،كىكلحـر

                                                           

(.ِٖٗ/ُ)(لسافالعرب،البفمنظكرُ)
(.َّٕ/ِ)(انظر:معانيالقرآفِ)
 (.ّٖٗ/ّ)مـالتفسير،البفالجكزم(،زادالمسيرفيعٕٓ/ٗ)(انظر:لسافالعرب،البفمنظكرّ)
 (.ْٓ/ِ)(،مقاييسالمغة،البففارسَُِ/ُِ)ب،البفمنظكر(انظر:لسافالعرْ)
 (.َّٖ/ِ)(معانيالقرآف،لمفراءٓ)
 (.ُِٖ/ُْ)(،لسافالعرب،البفمنظكرَّٓ/ُ)(انظر:مقاييسالمغة،البففارس،ٔ)
.(َُّ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(7)
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َشْيءٍ  ُكلِّ  َثَمراتُ  ِإَلْيوِ  ُيْجبىذيكًٌرتُيجبىبو المقصكد أف الثمراتمع مؤنثةكىي
.(ُ)حقيقيبتأنيثكليسجمعتأنيثالثمراتتأنيثألف،كويْ لَ إِ :بقكلوتعالىبينيمالمتفريؽ

شرطأداةاآليةفيعمؿاستيَأْرِضَنا ِمنْ  ُنَتَخطَّفْ  َمَعكَ  اْلُيَدى َنتَِّبعِ  ِإنْ :قاؿتعالى
ربكقكعالجـزبعدـتيٍشًعركالتي(إف) إلشعاربالتشكيؾبكقكعفعؿالشرطمف؛كاطغالبانالشَّ

.^المشركيفكىكاتباعاليدلمعالنبي

 رابعًا: القراءات المتواترة
.(ِ)تاففيياقراء ُيجبى:قاؿتعالى

جعفرالمدنيافرأق (ْ)كنافع(ّ))أبك (ٓ)كركيس( كقرأ،(تجبى)التأنيثعمىبالتاء
.ييجبىالتذكيرعمىبالياءالباقكف

 كافكذلؾكاففإذاحقيقيتأنيثمجازم،غيرالثمراتتأنيثكرالفعؿألفذي:التوجيو
.أٌنثتإذالؾككذ،حسنانكافذٌكرتإذاكالصيحةكالصكت،كالمكعظةالكعظبمنزلة

 (6)النزول سبب :خامساً 
تعالى .5  َأْعَممُ  َوُىوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي اّللََّ  َوَلِكنَّ  َأْحَبْبتَ  َمنْ  َتْيِدي ََل  إنَّكَ  :قكلو

  .ِباْلُمْيَتِدينَ 
                                                           

 .(َّٖ/ِ)،لمفراء،معانيالقرآف(1)
،(ْٖٓ)ص:،البفزنجمة،(،حجةالقراءاتِّْ/ِ)،البفالجزرم،فيالقراءاتالعشرانظر:النشر(ِ)

 .(ِْْ/ٓعمىالفارسي)يألب،الحجةلمقراءالسبعة
يزيدبفالقعقاعاإلماـالمخزكميالمدنيالقارئ،أحدالقٌراءىكق(َُّالمتكفى:أبكجعفرالمدني:)(ّ)

قر تابعيمشيكركبيرالقدر، المخزكميالعشرة عبدهللابفعياشبفأبيربيعة القرآفعمىمكاله أ
سميمافبفمسمـبفجمازكمفأشيرركاتوعبدهللابفعباسكأبيىريرةكركلعنيـ،قرأعمىك،كفاقان

.(َْ)ص:لمذىبيمعرفةالقراء،(ِّٖ/ِ)البفالجزرمغايةالنياية،)انظر:كعيسىبفكرداف
ق(ىكأبكركيـنافعبفعبدالرحمفبفأبينعيـالميثي،مكلىجعكنةبفُٗٔ-َٕ(نافعالمدني:)ْ)

شعكبالميثي،أحدالقراءالسبعةكاألعبلـثقةصالح،أصمومفأصبيافككافأسكدالمكفحالكاصبيح
اةالكجوحسفالخمؽفيودعابة،أخذالقراءةعرضانعفجماعةمفتابعيأىؿالمدينة،كمفأشيرالرك

.(َّّ/ِعنو:قالكفككرش)انظر:غايةالنياية،البفالجزرم)
محمدبفالمتككؿأبكعبدهللاالمؤلؤمالبصرمالمعركؼبركيس،مقرئ(ىكِّٖركيس:)المتكفى:(ٓ)

محمدبفركلالقراءةعنوعرضان،عفيعقكبالحضرميحاذؽضابطمشيكر،أخذالقراءةعرضان
غايةالنياية،)انظر:اـأبكعبدهللاالزبيربفأحمدالزبيرمالشافعي،تكفيبالبصرةىاركفالتماركاإلم

.(ِّْ/ِ)البفالجزرم
.(ّّٕ(،أسبابالنزكؿ،لمكاحدم)ص:َُٓ)ص:،لمسيكطي،انظر:لبابالنقكؿ(ٔ)
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الكفاةطالبأباحضرتلما:قاؿأنوأبيوعفالمسيببفأخرجالبخارمعفسعيد
، َيا):^هللارسكؿفقاؿأميةأبيبفهللاكعبدجيؿأباندهعفكجد^هللارسكؿجاءه  َعمِّ
   : أمية أبي بن هللا وعبد جيل أبو فقال ،" اّللَِّ  ِعْندَ  ِبَيا َلكَ  َأْشَيدُ  َكِمَمةً  اّللَُّ، ِإَلَّ  ِإَلوَ  َلَ : ُقلْ 
 - سممو  عميو هللا صمى - هللا رسول يزل فمم المطمب؟ عبد ممة عن أترغب طالب أبا يا

 ممة عمى أنا: بو كمميم ما آخر طالب أبو قال حتى المقالة بتمك ويعاودانو عميو يعرضيا
 َما " - وسمم عميو هللا صمى - هللا رسول فقال هللا، إَل إلو َل: يقول أن وأبى المطمب، عبد
.(ُ)(َعْنكَ  ُأْنوَ  َلمْ  َما َلكَ  أَلَْسَتْغِفَرنَّ  َواّللَِّ 

 ََل  ُقلْ ):لعمو^هللارسكؿقاؿ:قاؿىريرةأبيعفمسمـكفيركايةأخرل،أخرج
أبكطالبقاؿ،(اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبَيا َلكَ  َأْشَيدُ  هللُا، ِإَلَّ  ِإَلوَ  ًنيأفلكال: إنويقكلكفقريشتيعىيًٌرى

ـْ َأْٙمبَ ]:تعالىهللافأنزؿعينؾ،بياألقررتالجزعذلؾعمىحممو َـّ اهللَ إځِمََّؽ ََل ََتِْدي ٱَم
بډَْم َو٭َمٻمِ

ـْ َيٲَمچمءُ  .(ِ)([ََيِْدي ٱَم

ـْ َأْرِضپمچَم]:تعالىقكلو .ِ  .[ َو٫َمچم٭ُمقا إِْن ځَمتَّبِِع اَُلَدى ٱَمٷَمَؽ ځُمَتَخٵمَّْػ ٱِم
قاؿمناؼ،عبدبفنكفؿبفعثمافبفرثأفالحاعباسابفعفالنسائيأخرج

أرضنامفتخطفناالعربأفاتباعؾمفيمنعنالكفحؽ،تقكؿالذمأفلنعمـإنا:^لمنبي
.(ّ)اآليةىذهتعالىهللافأنزؿبيـ،لناطاقةكالخبلفناعمىإلجماعيـ

 اإلجمالي المعنى: سادساً 
شرؼلؾبأفيامحمد"^لنبيوكصفيومحمدافتيتحتاآليةالكريـبخطابهللا

كلدسيدكأنتالمكركد،كالحكضالمحمكد،كالمقاـالسفارة،كجماؿالرسالة،كمنزلةالنبكة،
هللا،ألف(ْ)"البشريةكصفولمفتصمحالالربكبيةفخصائصأحببتمفتيدلالكلكنؾ،آدـ
أم،بالميتديفأعمـكىك،كبرسكلوبولئليمافبتكفيقودينوإلىيشاءمفيرشدكييدم
اليدللودرقيبمف "الفراءقاؿ، : اآليةالمفسركفأجمعكقد طالب،أبييفنزلتأفىذه

                                                           

(ُ) البخارم، صحيح إالهللاكتابالجنائز، إلو ال المكت: المشرؾعند قاؿ حديثٓٗ/ِ)،بابإذا ،)
(َُّٔ).

.(ِْحديث)،(ٓٓ/ُهللا،)بابأكؿاإليمافقكؿالإلوإالكتاباإليماف،صحيحمسمـ،(ِ)
.(ّّٗ:ص)لمكاحدمالنزكؿ،أسباب(َُٓ:ص)لمسيكطيالنقكؿانظر:لباب(ّ)
 .(ّٕ/ّلمقشيرم)،لطائؼاإلشارات(ْ)
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يرشدكال،هللاإالييدمالألنوعامة،كىيطالبأبيفينزكلياابتداءيككفأفكجائز
حيث(ُ)"يشاءمفيضؿىكككذلؾىك،إاليكفؽكال الخإ، خاصّّ^لمنبيطابفىذا

عصبيةحمايةهللارسكؿيحميكافكلكنوقكمو،ديفعمىظؿَّالذمطالبأبيلعموبدعكتو
فيمحبةالكأىؿ،ىقرب إالاإلسبلـ، النبي دعكة تقتصر لـ ^أنو عمو لميدلعمى

إِْن ځَمتَّبِِع اَُلَدى ٱَمٷَمَؽ ]:بؿامتدتلقكمو،كفيالمقابؿنرلجكابقكمولوأفقالكا،أبكطالب

ـْ َأْرِضپمچَم خرجكنيفأرضنا،مخذكنيؤنيسمبأمإفاتبعناؾباإليمافكالتكحيد، [ځُمَتَخٵمَّْػ ٱِم
عمى،فردهللااألمكاؿكنيبكاألسرمقتؿلونعترض  ،خبلفناعمىالعربإلجماعمكةمف

ْؿ َٙمَرٱًمچم َآٱِمپمچًم]:كذبيـبقكلوتعالى ـْ ََلُ ْ ځُمٽَمٻمِّ العدك،منيـكمنع،البيتبحرمةآمنيـأم، [َأَومَل
الغارةمفالجاىميةفيليـانمنآالحـركاف،حيثفيوقتاليـالعربتستحؿأفيخافكففكيؼ

،ليـأمناالحـركفػػيكالأفممكاػػأسإفيخافكففكيؼ،غيرهللايعبدكفكىـكالسبي،
مركىيصحراءمفكؿألكافالث،فإفهللاأسكنيـبأرضييحمؿإليياكزيادةفكؽلؾالفضؿ

.(ِ)شحيحةالماءكالكؤل

 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :اً سابع
 (7) ومسائمو القدر أبواب مسألة اليداية والضالل ىي قمب .5

بويبتىًميوماكأعظـالنًٌعىـ،أعظـمففيكالييدىل؛ىكلعبدههللايقدرهماأفضؿمفإف
بلؿ،ىكعميوكيقدره اختصبعضعبادههللاأفالنَّاسمفكثيرأفياـإلىسًبؽكقديالضَّ

معصيةأككفرمفعنيـيصدرلمابالقدريحتىجُّكفكبؿباليدايةكالبعضاآلخربالضبلؿ،
يتكاكمكفكيقصركففيحؽهللاكغالبة،نافذةهللايئةمشأفميفزاعتقصير،أك كتراىـ

هللاأرادلكيقكلكفك،أكربماييقنعكفأنفسيـبالخطأ،محتجيفبفيـبعضاآلياتفيمانخاطئان
ـْ ]:اتقكلوتعالىليدانا،كمفىذهاآليييًديىناأف َـّ اهللَ ََيِْدي ٱَم

ـْ َأْٙمَببډَْم َو٭َمٻمِ إځِمََّؽ ََل ََتِْدي ٱَم

ـَ  ـْ ]:،كقكلوتعالى {14}القصص:[ َيٲَمچمُء َوُهَق َأ٤ْمټَمُؿ ٕمچِمُٛمٿْمَتِدي ـْ ُيٴْمټمِْؾ ٪َمټَم ـْ ََيِْد اهللُ ٪َمٿُمَق اٛمُٿْمَتِد َوٱَم ٱَم

.]51}السجدة:[ َو٭َمْق ١ِمْئپمچَم آَلََٖمڀْمپمچَم ٬ُمؾَّ ځَمٹْمٍس ُهَداَهچم]:وتعالىكقكل،{59}الكهف:[ َُتَِد ٭َمُف َو٭مڀِمًّچم ٱُمْر١ِمًدا
                                                           

.(ُْٗ/ْ)لمزجاج،معانيالقرآفكا عرابو(ُ)
الكجيز(ِ) ،لمكاحدم،انظر: العمـكِِٖ)ص: بحر البيافُْٔ/ِ)،لمسمرقندم،(، جامع لمطبرم،(،

(ُٗ/َُٔ). 
بعنكاف(ّ) مقاؿ اإلضافة::انظر: تاريخ حساف، فتحي محمد الكريـ(، القرآف في اليداية )مراتب

http://www.alukah.net/sharia.ىجرمُُّْ/ٔ/ِ-ميبلدمََُِ/ٓ/ُٔ

http://www.alukah.net/sharia
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 جاءنا أفَّؼنعرحيفلبسمفةالقضيىذهفيمالناحييكضالقرآفلكف
أربعأنكاععمىالكريـالقرآففيةالكارداليداية ، القيـ: ابف يقكؿ أنكاعأففاعمـحيث
:(ُ)أربعةاليداية

پمچَم ا٭مَِّذي ]:تعالىالتيقاؿفيياالخمؽبيفكىيالمشتركةالعامة اليدايةوع األول: الن ٫َمچمَل َرٕمُّ

ٍء َٚمټْمٺَمُف ُٗمؿَّ َهَدى بغيره،فييايشتبوالالتيصكرتوشيءكؿأعطى:أم {10}طه:[ َأ٤ْمٵَمك ٬ُمؾَّ َرْ
لكشؼلعيفكالمكبلـ،كالمسافلممشي،الرجميففيدل كىيئتو،شكموعضككؿكأعطى

األعماؿ،فيدلمفلوخمقوماإلىىداهثـبوالمختصخمقومكجكدكؿالمرئيات،كأعطى
ثـاألبنيةكمفالشجركمف،بيكتانالجباؿمفتتخذأفالنحؿالحيكافكمثاؿذلؾأنوىدل

ِذِ ]:قاؿتعالى،ليامذلمةربياسبؿتسمؾ ـَ َوَأْوَٙمك َرٕمَُّؽ إ٧َِم ا٭مپمَّْحِؾ َأِن اَّتَّ ـَ اجِلَبچمِل ُٕمڀُمقًٖمچم َوٱِم ي ٱِم

َّچم َيٷْمِر١ُمقنَ  َجِر َوِِم اٌب *  ا٭مٲمَّ ـْ ُٕمٵمُقَِنچَم َذَ ُرُج ٱِم ـْ ٬ُمؾِّ ا٭مثَّٽَمَراِت ٪َمچم٠ْمټُمٻمِل ٠ُمُبَؾ َرٕمِِّؽ ُذ٭ُمًَل ََيْ ُٗمؿَّ ٬ُم٥ِم ٱِم

ُرونَ ُّمَْتټمٌِػ َأ٭ْمَقاځُمُف ٪مڀِمِف ١ِمٹَمچمٌء ٭مټِمپمَّچمِس إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ آَلََيڈًم ٭مٺَِمْقٍم َيتَ  ،حتىالجمادات {47-45 }النحل:[ ٹَمٻمَّ
ف،بياتميؽىداىاىداية  كصكرىا.أنكاعيااختمفتكا 

النوع الثاني كاليبلؾالنجاةكطريقيكالشرالخيرلنجدمكالتعريؼوالدَللة البيان ىداية:
فييكحيد،دعكةالمرسؿإلىالمرسميفباإليمافكالتفإنياالتاـاليدلتستمـزالاليدايةكىذه
اٍط ٱُمْسَتٺِمڀمؿٍ ]:تعالىقكلوفيكماالٌنبي،إلى ورى:[ َوإځِمََّؽ ٭َمَتٿْمِدي إ٧َِم ِِصَ .{19}الشُّ

،كىيعنيايتخمؼفبللبلىتداءالمستمزمةاليدايةكىيواإلليام التوفيق ىداية: النوع الثالث
َـّ اهللَ إځِمََّؽ ]:قاؿتعالىبعدمكات،القمببوحيافيالقمبفيقذؼيينكر

ـْ َأْٙمَببډَْم َو٭َمٻمِ ََل ََتِْدي ٱَم

ـَ  ـْ َيٲَمچمُء َوُهَق َأ٤ْمټَمُؿ ٕمچِمُٛمٿْمَتِدي مفكؿاإلسبلـفيدخؿتيأفتقدرال:"يقكؿالزمخشرم[ ََيِْدي ٱَم
كلكفغيرهمفقمبوعمىالمطبكعتعمـالعبدألنؾكغيرىـ،قكمؾمففيويدخؿأفأحببت

.(ِ)قمبو"عمىمطبكعغيرأنوعمـالذمكىكاءيشمفاإلسبلـفيدخؿييهللا
قاؿتعالىفيىدايةأىؿالجنة،إلييماأىميماسيؽإذاوالنار الجنة إلى : اليدايةالنوع الرابع
تٿِمِ ]:عنددخكليا ـْ ََتْ ِري ٱِم ْؿ ٕمڄِمِيََمَِنِْؿ َُتْ ُ چمِت ََيِْدَيِْؿ َرِبُّ چمِِلَ ـَ َآٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ا٭مٳمَّ ُؿ األََْنچَمُر ِْم إِنَّ ا٭مَِّذي

ـَ ٣َمټَمٽُمقا ]:،كقاؿفيىدايتوألىؿالنارعندالحساب {7}يوىس:[ َ٘مپمَّچمِت ا٭مپمَّٷِمڀمؿِ  وا ا٭مَِّذي اْٙم٨ُمُ

اِط اجَلِحڀمؿِ *  َوَأْزَواَ٘مٿُمْؿ َوٱَمچم ٬َمچمځُمقا َيٷْمُبُدونَ  ـْ ُدوِن اهللِ ٪َمچمْهُدوُهْؿ إ٧َِم ِِصَ  . {91-99 فات:ا}الص  [ ٱِم
                                                           

.(ّٕ-ّٓ/ِنظر:بدائعالفكائد)ا(ُ)
 .(ِِْ/ّالكشاؼ)(ِ)
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 ذرين عن دخول اَلسالمردود إليية لممعت -2
كىذايذكرنا،(ُ)رأسأكمةأنيـبقكؿزعمائياسبلـاإلدخكؿرفضياقريشتعمملقد

جةأفبحكالتحاكـبأمرهللا،سبلميةالمسمميفبعدـتطبيؽالشريعةاإلبأقكاؿبعضزعماء
العالـ تحكـ عظمى قكل كالىناؾ بأمرىا، االحتكاـ مف بد بأنيـ منيـ تجاىبلن ممة، مف

ـْ َأْرِضپمچَم]:سبلـ،فقدقاؿتعالىاإل ؾيااتٌبعناإفأم:[ َو٫َمچم٭ُمقا إِْن ځَمتَّبِِع اَُلَدى ٱَمٷَمَؽ ځُمتََخٵمَّْػ ٱِم
باألذليقصدكناأفخفناالعرب،بقيةعميوماكخالفنااليدل،مفبوجئتمابمحمد

ـْ َلَُ ]:عمييـبقكلو،فكافردهللاكالمحاربة ْ ځُمٽَمٻمِّ ٍء َأَومَل ْؿ َٙمَرٱًمچم َآٱِمپمچًم ُُيَْبك إ٭َِمڀمِْف َٗمٽَمَراُت ٬ُمؾِّ َرْ

َـّ َأ٬ْمَثَرُهْؿ ََل َيٷْمټَمٽُمقنَ 
چم َو٭مَٻمِ ـْ ٭َمُدځمَّ .[ِرْز٫ًمچم ٱِم

(ِ)كتمؾاآليةاشتممتعمىثبلثردكدإلييةتقرعآذانيـلعميـيتعظكف:
كىـكيتناحركف،يتغاكركفحكؿقريشالجاىميةفيالعربكانتحيث :وأىمو الحرم تأمين -أ

فمقدسانفييخافكفكاليتعدلعمييـعدكحرمةلبيتهللاالذمكاالحرميـفيآمنكف
الجاىمية هللا،جكارفيإاليككفالاألمفأفلعممكا،فماباليـبعداالسبلـ،كلكأسممكا

 .داهىيعفالبعدفيإاليككفالالخكؼكأف
فق:الّنعم يزيل ىو الذي اإليمان عدم -ب د ألنيا قبميـ؛ كطغتكفرتأىمؾهللاقرلكثيرة

عركشيا،عمىخاكيةمساكنيـفأصبحت،كتكٌبرأصحابياكبطر،هللابأنعـكجحدت
ماكانتعامرةبأىميا،يتنعمكفكيتمتعكفبخيرىا،كالعبرةفيذلؾتعرضنفسيابقكؿدبع

فإذا كفرةكىـكحدىاالبيترمةبحكالرزؽاألمفمفخكليـماهللاخكليـالزمخشرم:"
إلىضمكاإذااألمفكيسمبيـكالتخطؼ،لمتخكؼيعرضيـأفيستقيـفكيؼأصناـعبدة
 ."اإلسبلـحرمةالبيتحرمة

كأنزؿ:الدنيوية الحياة منافع يضّيع َل با  اإليمان -ت خمؽهللاالمخمكقاتجميعان لقد
التيال مفالنعـ كالتحصى،عمييا اليتناقضمعكأمتعد كىذا بيا، بالتمتع رعباده

با تعالىحيثاإليماف قاؿ ځْمڀَمچم]: كقاؿ،  {64}الكهف:[ اَٛمچمُل َوا٭مَبپمُقَن ِزيپمڈَُم اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ
ُٕمقا َهپمڀِمًئچم ٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمٽَمټُمقنَ ]:أيضان ،ككثيرانمفاآلياتالكريمةالتي{57}الطُّور:[ ٬ُمټُمقا َواْذَ

عم ماؿمفالدنيافيماجميعبأف،لكفأعممناهللاىاالستمتاعبنعـهللاتحثنا
،كنستذكرزائمة،إفلـيقرفباإليمافبوكزينةمؤقتمتاعىكإنماكمتاع،كزينةككلد

چمُت َٚمْٝمٌ ٤ِمپمَْد َرٕمَِّؽ َٗمَقإًمچم َوَٚمْٝمٌ َأٱَمًَل ]:قكلوتعالى چمِِلَ . {64}الكهف:[ َوا٭مَبچم٫مِڀَمچمُت ا٭مٳمَّ
                                                           

 .(َِ/ُُ)العربكاحد)انظر:لسافرأسيشبعيـقميؿ،كعددىـةرأس:قمةضعيفةمستضعفأكمة(ُ)
.(ِِْ/ّلمزمخشرم)،(،الكشاؼُِٗٗ/ّلمزحيمي)،لتفسيرالكسيطاانظر:(ِ)
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  اآليات من المستفادة العبر: اً ثامن
منيا،البعضكيمنعالجنة،طريؽكمعرفةاليدايةبخمؽخمقوبعضتعالىهللايخص" .ُ

جائزغيرفذلؾ،عمييماكاإللجاءالقسركالضبلؿاليدايةمعنىكليس،يفعؿعماسأؿييكال
 (ُ)."الشرعيةبالتكاليؼمكمؼاإلنسافألف،كعقبلنشرعان

؛كيمكتعميوالكفرعمىطالبأبكيظؿَّأفٍفيحكمةفيكؿشيءكحكمتوتعالى .ِ
أفكأعجبيـ،بالرسكؿإيمانوعدـأعجبيـحيثاحتراميـ،كناؿقريشانكسببذلؾألنو
إيذاءىـ،هللارسكؿعفمنعكىذاأخيو،البفحمايتوفاحترمكااآلباء،ديفعمىيظؿ

 ِ)).عمييااالعتداءاتمفكثيرمفالدعكةكحمى
ظمـالبعدإاليبلؾينذربالكالبياف،البعدإالعقابحيثالينزؿالخمقو،فيعادؿهللا .ّ

 .جحكدالك
.بمعصيتوإاليككفالكالخكؼهللابطاعةإاليككفالاألمف .ْ
يككفالطالبباليدايةأمرانجميبلن،كىكردالجميؿلعموأبي^تعممنامفدعكةالنبي .ٓ

 ينفعالمرءفيأخراه.خالدكباؽوبشيءإنماالدنيا،مفبعرض
لميدلكاستعدادىـالعبادقمكبمفيعمموماكفؽيقمبياالرحمف،أصابعبيفالبشرقمكب .ٔ

 .لمضبلؿأك
نماكاستقرار،مقاـدارليستالدنيا .ٕ العقبلءيبادرالاذافممكالخير،القراردارىياآلخرةكا 

يماف.سبلـفيبالمؤقتكيمركفالدائـ،إلى  كا 

                                                           

 .(ُّٕ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(ُ)
.(َُْٔٗ/ُٖانظر:تفسيرالشعراكم)(ِ)
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 المطمب األول
 بطر المعيشة سبب في ىالك القرى

ـْ َٕمٷْمِدِهْؿ إَِلَّ ]قاؿتعالى: ـْ ٱِم ـْ ٫َمْرَيڈٍم َٕمٵمَِرْت ٱَمٷِمڀمٲَمَتٿَمچم ٪َمتټِْمَؽ ٱَمَسچم٬مپِمُٿُمْؿ مَلْ ُٖمْسٻَم َو٬َمْؿ َأْهټَمٻْمپمچَم ٱِم

ـُ ا٭مَقاِرٗم٦ِمَ ٫مَ  ٿَمچم َر٠ُمقًَل َيْتټُمق ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َآَيچمٖمپِمچَم *  ټمڀِمًَل َو٬ُمپمَّچم ځَمْح َوٱَمچم ٬َمچمَن َرٕمَُّؽ ٱُمٿْمټمَِؽ ا٭مٺُمَرى َٙمتَّك َيْبٷَمڊَم ِْم ُأٱمِّ

.{17-15 }القصص:[ َوٱَمچم ٬ُمپمَّچم ٱُمٿْمټمٻِمِل ا٭مٺُمَرى إَِلَّ َوَأْهټُمٿَمچم ٣َمچمٛمُِقنَ 

 المناسبةأوًَل: 
،كقدعممكاذلؾالرفضبأنيـلمدخكؿفياإلسبلـ^لرسكؿبعدرفضقريشدعكةا

تخطفكفمنيا،كماقكليـىذاإالزكرانكبيتانان،حيثلكآمنكابوفإنيـسييخرجكفمفببلدىـكيي
با كفاره كىـ كانكا البيافالناصعإٍذ عي"قطعهللاحجتيـبيذا في، أًمنكا قد بادأصناـ

غيرذمزرع،يجيءإلييـمايحتاجكففيغسكالناحرميـ، يرهيتقاتمكفكىـمقيمكففيبمدو
نيـبذلؾقدجنكاعمىأنفسيـباليبلؾكالعذاب،إ،ف(ُ)مفاألقكات،فكيؼإذاآمنكاكاىتدكا؟"

 .مثؿمفتبطرمفاألقكاـالسابقةليـكالتاريخيشيدعمىذلؾ
 المفردات القرآنية: ثانياً 
  َٕمٵمَِرْت:كفي،المرحفيالحدتجاكز:كالبطر،الشؽكىككاحدأصؿكالراءكالطاءاءالب

(ِ)أمأفالبطر:الطغيافعندالنعمةكطكؿالغنى.  َٕمٵمَِرْت ٱَمٷِمڀمٲَمتَٿَمچم التنزيؿ:

 ِإزَاَرهُ  َجرَّ  َمنْ  ِإَلى الِقَياَمةِ  َيْومَ  اّللَُّ  َيْنُظرُ  َلَ :)قاؿملسو هيلع هللا ىلصكعفأبيىريرة،أفرسكؿهللا
، َوَغْمُط النَّاسِ ،أنوقاؿ:)ملسو هيلع هللا ىلصكعفابفمسعكدعفالنبي،(ّ)(َطرًابَ  الكبر،(ْ)(اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ

اليراه،كبطرالحؽأفمفتكحيدهكعبادتوباطبلنبطرالحؽىكأفيجعؿماجعموهللاحقان
.كيتكبرعفقبكلو،كيراهباطبلنحقان

عترماإلنسافمفسكءاحتماؿالنعمةكقمةالقياـ"دىشيالبطر:كعرؼاألصفياني
.(ٓ)بحقيا،كصرفياإلىغيركجييا"

                                                           

.(َْْ/ِلمصابكني)،صفكةالتفاسير(ُ)
.(ٖٔ/ْالبفمنظكر)،(،لسافالعربِِٔ/ُالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ِ)
 .(ٖٖٕٓ)(،حديثُُْ/ٕ،)كتابالمباس،بابمفجرثكبومفالخيبلء،صحيحالبخارم(ّ)
 .(ُْٕ(،حديث)ّٗ/ُ،)اف،بابتحريـالكبركبيانواإليمكتاب،صحيحمسمـ(ْ)
 .(ُِٗالمفرداتفيغريبالقرآف)ص:(ٓ)
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َيا﴿ لكجكدشيءأكتربيتوأكإصبلحوأكأـ"أـالشيء:أصمو،كيقاؿلكؿماكافأصبلن﴾ُأمِّ
يسمىأمان" يميو ما سائر إليو كؿشيءضـ الخميؿ: قاؿ أـ، (ُ)مبدئو أمية، األـ ،كأصؿ

تعالىكلذلؾتجم ععمىأمياتكقكلو َـّ ُأمُّ ا٭مٻمِتچَمِب ]: الكتاب {9}آل عمران:[ ُه ىيفاتحة
ألنياىيالمقدمةأماـكؿسكرةفيجميعالصمكاتكابتدئبيافيالمصحؼفقدمت،كيقاؿ

 .(ِ)لممرأةالتييأكمإليياالرجؿىيأـمثكاهكأـالقرل:مكة
اْلُقَرىالعبرةألفبالذكركخصتالمبنية،البيكتذكاتناسالمفلجماعات"المنازؿ:ىي
بعدىااآلتيةاألجياؿمفخبرىاينقطعكلـكأطبللياآثارىابقيتأىمكتإذاألنيا؛أظيربيا

(ّ)."مثمياكالخياـالحمؿأفكيعمـ

 المطائف البيانية ًا:لثثا
  َلْم ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِىْم ِإَلَّ َقِمياًل  خًربتمفبعدىـفمـييعمر:رابمعناهكنايةعفالخ"

 تيركت" ثـ قميبلن كنت سي كأنيا المفظ ترل كأنت خراب، كسائرىا القميؿ، إال (ْ)منيا
قميبلنإالبعدىـمفتسكفلـخاليةبقيتكديارىـبيكتيـفيكاعتبركا"انظركا:كالمعنى

 .(ٓ)"الكارثيفنحفككناساعةأكيكمانبياينزلكفالمسافركفكىـ
 ؟لماذا سميت مكة بأم القرى 

اٍلقيرىلىيمكةبداللةقكلوتعالى: چم]أيـٌ ـْ َٙمْقََلَ ورى:[ ٭مُِتپمِْذَر ُأمَّ ا٭مٺُمَرى َوٱَم ٌنما، {9}الشُّ "كا 
القرلألفاألرضدًحيتمفتىحتيا" ـٌ أمفي،(ٔ)سميتأ كقاؿابفقتيبة:"ًفيأيميارسكالن

ألنياتكسطتاألرض؛شرفياهللاتعالى،القرلىيمكةأـ"كقاؿابفمنظكر:،(ٕ)أعظميا"
سميتبذلؾألنياكانتأعظـالقرلقبمةجميعالناسيؤمكنيا،كقيؿفيمازعمكا،كقيؿألنيا

باٍلقيرلاإلرادةكانتف"إ:كزادابفعطية،(ٖ)"،ككؿمدينةىيأـماحكليامفالقرلشأنان
فمكة،القرلفأـ^النبيعصرفيالتيالمدف كؿفيباإلطبلؽاٍلقيرلاإلرادةكانتكا 

                                                           

 .(ٖٓ)ص:لؤلصفيانيالمفردات(ُ)
.(ِٖ/ُِالبفمنظكر)،انظر:لسافالعرب(ِ)
 .(ُِٓ/َِالبفعاشكر)،التحريركالتنكير(ّ)
.(َّٗ/ِلمفراء)،معانيالقرآف(ْ)
 .(ُْٔ/ِلمسمرقندم)،بحرالعمـك(ٓ)
.(َّٗ/ِالمرجعالسابؽ)(ٔ)
.(ِْٖغريبالقرآف)ص:(ٕ)
 .(ِٖ/ُِلسافالعرب)(ٖ)
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يافزمف ف،ملسو هيلع هللا ىلصمحمدعصرفيمكةبمثابةىكالذمكأفضمياأعظمياالمكضعىذافيأيمًٌ كا 
(ُ")البيتفيياحيثكمفاألرضمفخمؽماأكؿىيحيثمفأيضانكمياالقرلأـكانت

.(ِ)ألحد"فيياعذركالحجةتبقىفبلألطراؼاإلىالرسالةمنوتبمغمركزان"كبالتاليفييتعد
  َبِطَرْت َمِعيَشَتيا"مجازىاأنياأشرتكطغتكبغت"(ّ).

 القراءات المتواترة: اً رابع
َيا ِفي:قاؿتعالى (ْ)يكجدبياقراءتاف:ُأمِّ

 ساكنةياءأككسرةقبمياكانتاليمزةإذابكسر(ٔ)كالكسائي(ٓ)حمزةقرأَيا ِفي  .إمِّ

عمؿليككفكالياءلمكسرةفكسراياءأك،كسرةبعداأللؼضـاستثقبلأنيما:كحجتيماالتوجيو
أفمكةىياألعظـكاألكاحدةجيةمفالمساف الكسرتفيد كقراءة كبربالنسبةلمقرل،

 .المجاكرةليا
 الميـكفتحاليمزةبضـالباقكفكقرأُأمََّيا ِفي،االبتداءيقرأىامىكع فيحاؿالكصؿ

َيا ِفيالجميعبيمزةمضمكمةكميـمكسكرة  .ُأمِّ
تصمولـإذاأنؾكذلؾ،االسـىذابنيةكىكالضـكموذلؾفياألصؿأفكحجتيـ:التوجيو
،كقراءةالضـحالوعفيغيرهأالبشيءاتصؿإذافحكموألفوضمةفييختمؼلـقبموبشيء

.ل،كأصميارتفيدبأفمكةىيأيـالق
بماأفمكةاألكبركاألعظـاستحقتأفتككفاألـكاألصؿلماحكليا.العالقة بين المعنيين:

                                                           

 .(ِّٗ/ْ)،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز(ُ)
 .(َِْٕ/ٓ)،لسيدقطب،فيظبلؿالقرآف(ِ)
 .(َُٖ/ِ)،لمىٍعمىربفالمثٌنى،مجازالقرآف(ّ)
ًرم،انظر:النشرفيالقراءاتالعشر(ْ) زى  .(ُِٗالبفزنجمة)ص:،(،حجةالقراءاتِْٖ/ِ)،البفالجى
ق(ىكأبكعمارةحمزةبفحبيببفعمارةبفإسماعيؿاإلماـالحبرالككفئُٓ-َٖ(حمزةالككفي:)ٓ)

الزيات،أحدالقراءالسبعة،أ درؾالصحابةبالسففيحتمؿأفيككفالتيميمكالىـكقيؿمفصميميـ
األعمش سميماف عف عرضان القراءة كأخذ كثير، عدد عميو كقرأ مدة، لئلقراء تصدر بعضيـ، رأل

(،معرفةُِٔ/ُ)كحمرافبفأعيف،كمفأشيرركاتوخمؼكخبلد)انظر:غايةالنيايةالبفالجزرم
(.ٔٔالقراءلمذىبي)ص:

بفحمزةبفعبدهللااألسدممكالىـ،يكنىأبكالحسفالكسائي،انتيتق(عميُٖٗ-ُُٗ)(الكسائي:ٔ)
أربعمراتكعميواعتماده، عفحمزة ا القراءةعرضن أخذ الزيات، إليورئاسةاإلقراءبالككفةبعدحمزة

(.ّٓٓ/ُحيثكافإماـالقراءةفيزمانو)انظر:غايةالنيايةالبفالجزرم)



 

 

 

-ٓٗ- 
 

المعنى اإلجمالي: اً خامس
مبشرانكنذيرانكداعيانملسو هيلع هللا ىلصالمثؿتمكالمثؿألىؿمكة،إذجاءىـالرسكؿيضربهللا

يستنيربو،فيخرجمفقاعالكفرإلىإلىىدلربوكسراجانمنيران،ليتعظكؿمفكافلولبه
قمةاإليماف.

اآلياتمسألةبطرالمعيشةكعدـشكرهللاحيث عمىنعموفي تستعرضىذه
ككنياسببانىامانفيىبلؾالقرلكاألمـ،كذاكرةالتاريخمميئةبالشكاىدعمىذلؾ،فقدكاف

ستجبلرسمومثؿقكـعادكثمكد.اليبلؾلكؿمفاستكبرعفربوكأعرضعفنيجوكلـي

 أفأنعـهللاكيحذرهللاكما بعد أىؿمكةمفاالنجرارفيذاتالطريؽ،
 سماعيؿ كا  إبراىيـ عيد منذ اآلمف بالحـر قصصالقرل،عمييـ في لمتفكر كيدعكىـ

التيأرسؿهللا كلينالمتبطرة باإلعراضكالنفكر، فقابمكىا مفعنده رسبلن مفإلييا ظركا
لكفبقيت،بياأنيـسيرثكنياجيبلنبعدجيؿحكليـإلىتمؾالمساكفالخاكيةالتيظفأصحا

،يقكؿالطبرم:ىذهالمساكفشاخصةتحدثعفمصارعأىمياكتركمقصةالبطربالنعمة
ليامالؾالفييا،سكناىـقبؿكانتكماكعادتكارث،منيـمساكنيـمفخربنالمايكف"كلـ
منازليـيرثكارثايترككالـألنيـكتعميؿذلؾ"(ُ")كاألرضالسماكاتميراثلوالذمهللا،إال

.(ِ)"كغيرىاديارىـفيتصرفيـيتصرؼأحديخمفيـكلـكأمكاليـ،

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات  :اً سساد
 القرآن يذكر بعض أسباب ىالك القرى .ُ

فيكذلؾألفسنةهللا،هللاإلىأجؿيقدرهالقرلبإمياؿسنَّةهللالقدجرت
 المتقيف فنجد مختمفاف صنفاف ذلؾ عمى كالعباد أعماليـ، بحسب يعامميـ أف عباده

الذيفيتقكفربيـ  كنكاىيو لذلؾأنزؿهللاالطائعيفألكامره عمييـخالقيـكرازقيـ،
َو٭َمْق َأنَّ َأْهَؾ ا٭مٺُمَرى َآٱَمپمُقا ]قاؿتعالى:البركاتمفالسماء،كأخرجليـالخيراتمفاألرض،

ََمِء َواألَْرضِ  ـَ ا٭مسَّ ٺَمْقا ٭َمٹَمَتْحپمچَم ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َٕمَر٬َمچمٍت ٱِم َوَأْن ٭مَِق ا٠ْمَتٺَمچمٱُمقا ]،كقاؿتعالى:{74}األعراف:[ َواٖمَّ

لمغايرتمامانلمصنؼاألكؿ،أماالصنؼاآلخرا {54}اجلّن:[ ٤َمَٜم ا٭مٵمَِّريٺَمڈِم أَل٠َْمٺَمڀْمپمچَمُهْؿ ٱَمچمًء ٩َمَد٫ًمچم
بفيأمرىـالعذابػػؾكجػػػرهلذلػػػقكاعفأمػػػففسػػػ،الذي رعهللاػػػىشػػػردكفعمػػػـالمتمػػػأالكى

                                                           

.(َّٔ/ُٗجامعالبياف)(ُ)
.(ُّٔ/َُلصديؽحسفخاف)،فتحالبياففيمقاصدالقرآف(ِ)
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 .من الكبير المتعال  كالنكاؿ

،[ٛمُِقنَ َوٱَمچم ٬ُمپمَّچم ٱُمٿْمټمٻِمِل ا٭مٺُمَرى إَِلَّ َوَأْهټُمٿَمچم ٣َمچم]::"قاؿتعالىفيمحكـتنزيموقاؿالطبرم  
نما، بابكفرىاأنفسيابظمميانيمكياإنمامؤمنةباكىيقريةلنيمؾنكفكلـ:أم كا 

ليكـعددانمفاألسبابالمكجبةلميبلؾ،(1)أنفسيـ"كظمـبربيـبكفرىـمكةأىؿأىمكنا بماكا 
 ِ)):يتناسبالنص

 الظمم والتكذيب بالحق  - أ
بقةقكـنكحكعادكثمكدكقكـلكطكأصحابمديفكقركناناألمـالساقدأىمؾهللال

كالظمـأنكاعكثيرةمفأجدرىابالعقكبة،،كتكذبييـلرسموبسببكفرىـبابيفذلؾكثيران
العظيـ با تعالىالشرؾ قاؿ [ اَوٖمټِْمَؽ ا٭مٺُمَرى َأْهټَمٻْمپمچَمُهْؿ َٛمَّچم ٣َمټَمٽُمقا َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ٛمَِٿْمټمٻِمٿِِمْؿ ٱَمْق٤ِمًد ]:

ىكالسبباألكؿفيإلحاؽالعذابكاليبل،{17}الكهف: ؾبالقرل،مفالتكذيببالحؽفيذا
َو٬َمَذ٭مَِؽ َأْٚمُذ َرٕمَِّؽ إَِذا َأَٚمَذ ا٭مٺُمَرى َوِهَل ٣َمچمٛمَِڈٌم ]:،ككذلؾقاؿتعالىالرسؿالكراـالذمأنزؿعمى

. {509}هود:[ إِنَّ َأْٚمَذُه َأ٭مڀِمٌؿ ١َمِديٌد 
 اعدم القيام بواجب شكرىو  نعم هللا  انكفر  -ب

كاف فإذا النعـ، لميبلؾكزكاؿ األسبابالمكجبة كأخطر أعظـ السببمف ىذا يعد
أغدؽهللاالعبادمطيعيف فإذا،معظميفلشرعو، النقـ، النعـ،كأزاحعنيـ عمييـ

النقـ،ك زالتتبدؿحاؿالعبادمفالطاعةإلىالمعصية،كمفالشكرإلىالكفر،حمتبيـ
ـْ ٬ُمؾِّ ٱَمٻَمچمٍن ]:قاؿتعالىعنيـالنعـ َب اهللُ ٱَمثًََل ٫َمْرَيڈًم ٬َمچمځَمډْم َآٱِمپمڈًَم ٱُمٵْمٽَمئِپمَّڈًم َيڂْمٖمڀِمٿَمچم ِرْز٫ُمٿَمچم َر٩َمًدا ٱِم َوََضَ

 . {559}النحل:[ ٪َمٻَمٹَمَرْت ٕمڂَِمځْمٷُمِؿ اهللِ ٪َمڂَمَذا٫َمٿَمچم اهللُ ٭مِبچَمَس اجُلقِع َواخَلْقِف ٕمََِم ٬َمچمځُمقا َيٳْمپمَٷُمقنَ 

 شرعو هعن أوامر خروج الو  عراض عن أحكام هللا تعالىاإل - ت

اإلعراضعفشرعهللا كالعمؿكمفأكجو مفاألحكاـ ىكإبطاؿالعمؿبعدد ،
 مثؿ كالميزافبالنكاىي الكيؿ كالمكاثيؽكالتطفيؼفي بالرباكنقضالعيكد كانتشارالتعامؿ

ـَ َُيَ ]:هللاتعالىقاؿ،الزنا ـْ َأٱْمِرِه َأْن ُٖمٳِمڀمبَٿُمْؿ ٪مِْتپمڈٌَم َأْو ُيٳِمڀمبَٿُمْؿ ٤َمَذاٌب َأ٭مڀِمؿٌ ٪َمټْمڀَمْحَذِر ا٭مَِّذي [ چم٭مٹُِمقَن ٤َم

 .{41}النور:

                                                           

 .(َّٔ/ُٗجامعالبياف)(ُ)
ِِألحمدفريد،تاريخالنشر:،انظر:مقاؿبعنكافأسبابىبلؾالقرل(ِ) (،ََُِ/ُ/ٖ)ىػ،ُُّْمحـر
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 قصة البطر بالنعمة تاريخ متجدد .2
كانتظاـأحكاليـ،سبلمةيشكركاكلـنعمتيـ،قدريعرفكالـ"إفالذيف:القشيرميقكؿ
كأذاقيـأذقانيـ،عمىالصغارأكديةفيفخٌركاكجكىيـ،عمىالكفرافأكديةفيفيامكاأمكرىـ،

خاكية،عمييـكسقكفياخالية،منيـفأماكنيـبطرىـخماركسرمااليكافكاساتمفهللا
مفعظيمةالقرآفالكريـيقؼعمىجممةآياتمتأمؿفيالك(ُ)"ناعيةفيياالدماركغرباف

تبيف التي أاآليات ما عمى يتكبركف الذيف عاقبة هللانعـ ًنعىـ مف بؿكثيرةعمييـ ،
شرعوهللا فيغيرما قبؿعذابكيستخدمكفتمؾالنعـ عذابالدنيا حيثيحؿبيـ ،

ـْ ٫َمْرَيڈٍم َأْهټَمٻْمپمچَمَهچم َوِهَل ٣َمچمٛمَِڈٌم ٪َمٿِمَل َٚمچمِوَيڈٌم ٤َمَٜم ٤ُمُرو١ِمٿَمچم َوٕمِْئٍر ٱُمٷَمٵمَّټَمڈٍم ]:ىؿتعالاقاآلخرة، ـْ ٱِم ٪َمٻَمڂَميِّ

  كفيىذا ،{61}احلج:[ َو٫َمٯْمٍ ٱَمٲِمڀمدٍ  الذميؤدمإلىاليبلؾ،لتحذير البطر كفيمناسمف

عاقبةسكءمفمكةألىؿتخكيؼ"ىذاَوَكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَيا﴾﴿:اآليةالكريمة
العيش،كخفضاألمفظبلؿفيبالرقكدعمييـهللاإنعاـمفحاليـمثؿفيكانكاقكـ

لماكفرتككانتذاتصكلةكجكلة،ةفكـمفدكل(ِ)"كالبطرباألشركقابمكىاالنعمةفغمطكا
تقكية،كفقيرةبعدأفهللاأذاقياهللالباسالجكعكالخكؼ،فأصبحتضعيفةبعدأفكاننعـب

د،كىذهالسنَّةكماتنطبؽعمىاألمـكالدكؿفإنياأيضانساريةعمىمستكلاألفرا،كانتغنية
كعفزلزاؿ،أسحابةبركانية،كأ،نسمععفمرضجديديكـهر،تزاؿالقكارعتنزؿبدكؿالكفال
نذركتحذيرات،تؤذفبقربكماتمؾإالكبشكؿكبير،كىذامانشيدهمؤخران،كعاصفةثمجيةأ

چمِم ٪َمٿَمْؾ َيپمَْتٶمُِروَن إَِلَّ ٱمِ ]:قاؿتعالى،التيالتتخمؼالعذابالمكعكد،كتمؾسنةهللا ْثَؾ َأيَّ

ـَ  ـَ اُٛمپمَْتٶمِِري ـْ ٫َمبْټمٿِِمْؿ ٫ُمْؾ ٪َمچمځْمَتٶمُِروا إِِّنِّ ٱَمٷَمٻُمْؿ ٱِم ـَ َٚمټَمْقا ٱِم كلقدضربالقرآفالكريـ،{509}يوىس:[ ا٭مَِّذي
منيا: لممتبطريفعمىنعـهللاأمثمةعدة

 والسيل العرم قصة قوم سبأ 
٭َمٺَمْد ٬َمچمَن ٭مَِسَبڄمٍ ِْم ]قاؿتعالى:عبرةةقكـسبألتككفآيةلمناسكذكرهللاتعالىقصلقد

ٻُمْؿ َوا١ْمٻُمُروا ٭َمُف َٕمټْمَدٌة ٢َمڀمَِّبڈٌم َوَربٌّ  ـْ ِرْزِق َرٕمِّ ـْ َيٽِم٦ٍم َو١ِمََمٍل ٬ُمټُمقا ٱِم [  ٩َمٹُمقرٌ ٱَمْسٻَمپمٿِِمْؿ َآَيڈٌم َ٘مپمََّتچمِن ٤َم

بإحياءهللاقدرةعمىعبلمةباليمفمأربفيمساكنيـفيسبألقبيمةكافلقد، {51}سبي:
كمكاليـيقاؿالثمار،جميعكفييماكشمالو،الكادميميفعفبستانافكىيمكتيا،بعداألرض

أشجارىابطيبطيبةبمدةفيذهالنعـ،ىذهمفرزقكـماعمىكاشكركه،هللارزؽمف
مكا،لكنيـقابالتائبيفالمكحديفلذنكبغفكرعميكـالمنعـكهللامناخيا،كجماؿكثمارىا

                                                           

.(ْٕ/ّرات)لطائؼاإلشا(ُ)
 .(ِّْ/ّ)لمزمخشرم،الكشاؼ(ِ)
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عمىشكرهكعفكطاعتوكعبادتوهللاتكحيدعففأعرضكاىذاالنعيـبالجحكدكاالستكبار
،سيؿعمييـهللافأرسؿتعالى،هللادكفمفالشمسلعبادةكمالكاعمييـ،أنعـما أمالعـر

بدليـكأالبيكت،كدٌمرالبساتيف،كأغرؽالكادم،الماءفمؤلمأرب،سدفحطمتالكثيرة،المياه
األراؾكىيمرٌثمرذاتأشجارفييافييا،خيرالبساتيفالغناءالبساتيفبتمؾهللا
فيالمغرؽإالتعالىهللايعاقبكالالحؽ،كتكذيبيـ،باكفرىـعمىمجازاة،(ُ)ثؿاألك

.(ِ)النعـبالجحكدالكفر،
َرُضقا ٪َمڂَمْر٠َمټْمپمچَم ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ ٠َمڀمَْؾ ٪َمڂَم٤مْ ]:كقدقاؿتعالىفيكصؼحاليـبعدالجحكدكالكفراف

ـْ ٠ِمْدٍر ٫َمټمڀِمؾٍ  ٍء ٱِم ٭ْمپمچَمُهْؿ ٕمَِجپمََّتڀمْٿِمْؿ َ٘مپمَّت٦َْمِ َذَواََتْ ُأ٬ُمٍؾ ََخٍْط َوَأْٗمٍؾ َوَرْ .{54}سبي:[ ا٭مٷَمِرِم َوَٕمدَّ
 : العبر المستفادة من اآلية اً سابع

بريفإالحاؿككنناخائفيف،بأفالندخؿمساكفالظالميفكالمتكملسو هيلع هللا ىلصأمرناالرسكؿالكريـ -1
 كالنجعميامكانانلمسياحةأكالترفيوبؿتككفمقتصرةعمىضركرةالمركر.

ألـالقرل،ألنياقبمةجميعالناسيؤمكنياكتعدأمانلكؿملسو هيلع هللا ىلصالحكمةمفإرساؿالرسكؿ -2
القرلكالمد أعظـ ،كمكة اإلسبلمية فالقرلالمحيطةكبالتالييسيؿأمرنشرالدعكة

األعظ ببعثػػ"كخص الرسػػـ ػػػة الرس؛اػػػفييملسو هيلع هللا ىلصكؿ ػػػألف إلػػيبعملسو هيلع هللا ىلصكؿ األشػػػث ،راؼػػػى
 .(ّ)المدائف،كالمكاضعالتيىيأـماحكليا"كنكفػػػػراؼيسػػػكاألش

استقاـبؿاستحاؿفيسنةهللا -3 أفييمؾالقرلقبؿاإلنذاربؿكانتعادتوأفما
ٿَمچم َر٠ُمقًَل َيْتټُمق ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َآَيچمٖمپِمچَمَٙمتَّك ]الييمكيا [َيْبٷَمڊَم ِْم ُأٱمِّ يدلؿعمى، العنايةكىذا عظـ
 .(ْ)بيافإىبلؾالقرلاإللييةفي

قم -4 إال بعدىـ مف تسكف لـ مساكنيـ فتمؾ كالتدبر لمعبرة األمـ بإىبلؾ يالتذكير بل،ن
كاألرض السمكات ميراث الحقيق ك المالؾ ىك ألنو فناء، بعد كالباقي لمككف، ي

 (ٓ)خمقو.
 

                                                           

األقداحمنوتصنعمنو،عكدانكأجكدمنوأعظـأنوإالالطرفاءيشبو،كىكالشجرالذمالثمرلو:اأٍلىٍثؿي(ُ)
 .(ٖٓ/ُ)المغةمقاييس)انظر:الجياد

.(َُِّ/ّ)لمزحيميانظر:التفسيرالكسيط(ِ)
 .(َْٓ/ّتفسيرالبغكم)(ّ)
،(،فتحالبياففيمقاصدالقرآفَِ/ٕالسعكد)يألب،انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ(ْ)

.(ُّٕ/َُلصديؽخاف)
 .(ُّٓ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(ٓ)
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 المطمب الثاني
 الباقي اآلخرة وثواب الفاني الدنيا متاع بين مقارنة

ځْمڀمچَم َوِزيپمَتُٿَمچم َوٱَمچم ٤ِمپمَْد اهللِ َٚمْٝمٌ َوَإْٔمٺَمك َأ٪َمََل ]قاؿتعالى: ٍء ٪َمٽَمَتچمُع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ ـْ َرْ َوٱَمچم ُأوٖمڀِمُتْؿ ٱِم

ـْ وَ * َٖمٷْمٺِمټُمقنَ  ـَ َأ٪َمٽَم ځْمڀَمچم ُٗمؿَّ ُهَق َيْقَم ا٭مٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٱِم ـْ ٱَمتَّٷْمپمچَمُه ٱَمَتچمَع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ  ٤َمْدځَمچمُه َو٤ْمًدا َٙمَسپمچًم ٪َمٿُمَق ََل٫مِڀمِف ٬َمٽَم

ـَ  ي . {45}القصص:[ اُٛمْحَُضِ
 المناسبة : أوَلً 

بعداعتذارأىؿمكةمفعدـمقدرتيـدخكؿاالسبلـمعمميفذلؾالرفضبخكفيـمف
الحياةمتاعمفىكنعمةمفأكتكهماكؿبأفعقبونيـالخيركاألمفكالسمطاف،"أأفيينتزعم

اآلخرةنعيـمفهللاعندماكأفكالماؿ،كاألنعاـكالمباسزينتياكمفكالرزؽ،كاألمفالدنيا
 كل(ُ)"كأبقىأدكـ بياف، كآثركرسموباككفركبغىطغىفريؽالناس،مففريقيفمصير

كآثرالحياةاآلخرةهللا،رسكؿكاتبعالحؽ،لداعيكاستجابكاىتدلآمفكفريؽ،دنياالحياةال
،كفيذلؾتذكرةلعميـيتعظكفأكيعقمكف!

 ثانيًا: المفردات القرآنية
 َُفَمتَاع  َُمتَّْعَناه"خيرفيمدةكامتدادمنفعةوعمىيدؿصحيحأصؿكالعيفكالتاءالميـ،

لشيءبااٍستىٍمتىٍعتيمنو تىاعيكىاٍلميٍتعىةي. كىاٍلمى تعالىقكلوفيالمنفعة: ٭َمڀمَْس ٤َمټَمڀْمٻُمْؿ ُ٘مپمچَمٌح َأْن ]:

.(ِ)" {97}النور:[ َٖمْدُٚمټُمقا ُٕمڀُمقًٖمچم ٩َمْٝمَ ٱَمْسٻُمقځَمڈٍم ٪مڀِمٿَمچم ٱَمَتچمٌع ٭َمٻُمؿْ 
 َتْعِقُمونَ  َأَفاَل"لعىٍقؿاأصؿ لٌدكاءاكعىٍقؿبالًعقىاؿ،البعيركعقؿكاالستمساؾ،اإلمساؾ:

قىمىتًالبطف، كيقاؿالعمـ،لقبكؿالمتييئةلمقكةيقاؿالعقؿ،كوكفٌ:لسانوكعىقىؿىشعرىا،المرأةكعى
.(ّ)"عقؿالقكةبتمؾاإلنسافيستفيدهالذملمعمـ
 َُوْعًدا َوَعْدَناه " يقاؿتىٍرًجيىةوعمىتدؿصحيحةكممةكالداؿكالعيفالكاكوعد، ٍدتيوي:ًبقىٍكؿو كىعى

 (5)." بكذاأكعدتو:يقكلكفبشر،إاليككففبلالكعيدفأماأكشر،بخيرذلؾكىٍعدنا،كيككفأىًعديهي
 َََلِقيوِ  َفُيو (1)إليوكصائركمدركومصيبوأم. 

                                                           

.(ُّٓ/َِالبفعاشكر)،التحريركالتنكير(ُ)
.(ِّٗ/ٓالبففارس)،مقاييسالمغة(ِ)
.(ٕٕٓلؤلصفياني)ص:،القرآفالمفرداتفيغريب(ّ)
.(ُِٓ/ٔالبففارس)،مقاييسالمغة(ْ)
 .(َْٓ/ّتفسيرالبغكم)(ٓ)
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 البيانية المطائف :ثالثاً 
 قاؿتعالى ـْ َو٤َمْدځَمچمُه َو٤ْمًدا َٙمَسپمچًم]: فيغأبمليككف"االستفياـبصيغةاآليةجاءت[ َأ٪َمٽَم

 .(5)"الدنيامنافععمىاآلخرةمنافعبترجيحاالعتراؼ

 ځْمڀَمچم َوِزيپمَتٿَُمچم]:قاؿتعالى ٍء ٪َمٽَمَتچمُع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ ـْ َرْ شرطالأداةاآليةفيعمؿاستي[ َوٱَمچم ُأوٖمڀِمُتْؿ ٱِم
بادهلعىنااإلخبارعفحقارةالدنياكزينتياالدنيئةبالنسبةلماأعدههللاتفيدكالتي(ما)

 فيسياؽجممةشرطيةفعميا ُأوِتيُتمْ الصالحيفمفنعيـاآلخرة  اْلَحَياةِ  َفَمَتاعُ كجكابيا
 .الدُّْنَيا

  :رابعًا: القراءات المتواترة
(ِ):قراءتاففيياَتْعِقُمونَ  َفاَل أ:تعالىقاؿ

 عمركأبكقرأ(ّ)
.بالتاء}أ٪مَل ٖمٷمٺمټمقن{الباقكفكقرأ،}أ٪مَل يٷمٺمټمقن{

 لتوجيوا:  
 ،قراءةالياءتفيد:الغيبةلبعدىـكبعدعقكليـعفالديفكبعدىـعفتكجيوالخطابليـ

 .}أ٪مَل يٷمٺمټمقن{قاؿثـشيءمفأكتيتـكمامحمدياليـقؿأم:
 .قراءةالتاءتفيد:تكجيوالخطابمباشرةليـ،أم:لـالتعقمكف 
 بفالجزرم،كالقراءتافتأتيافمفبابكماقاؿاصحيحافالكجياف ف:الجمعبيفالقراءتي

ليـ تكبيخان أشد التاء كقراءة الغيبة، إلي الخطاب مف مكجو؛االلتفات الخطاب ألف
.لبعدىـعفالديفَل يعقمونمباشرةليـ؛ألفالعقؿليـفيـ

 النزول سبب :خامساً 
ـْ َو٤َمْدځَمچمُه َو٤ْمًدا َٙمَسپمچًم ٪َمٿُمَق ََل٫مِڀمفِ ]:قاؿتعالى ځْمڀَمچم ُٗمؿَّ ُهَق َيْقَم  َأ٪َمٽَم ـْ ٱَمتَّٷْمپمچَمُه ٱَمَتچمَع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ ٬َمٽَم

ـَ  ي ـَ اٛمُْحَُضِ .[ ا٭مٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٱِم

                                                           

 .(َُّ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(ُ)
(،ْٖٓالبفزنجمة)ص:،(،حجةالقراءاتِّْ/ِالبفالجزرم)،انظر:النشرفيالقراءاتالعشر(ِ)

.(ِْْ/ٓرسي)عمىالفايألب،الحجةلمقراءالسبعة
البصرمأحدالقراءالمازفيزبافبفالعبلءبفعماربفالعريافالتميمق(ىكُْٓ-ٖٔ:)أبكعمرك(ّ)

البفالجزرمغايةالنياية)انظر:كافزاىدانكثيرالعبادة،مفاشيرركاتوالدكرمكالسكسيالسبعة،
(ُ/ِٖٖ).
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قاؿاآليةىذهفيمجاىدعفأخرجابفجرير جيؿ،كأبيكحمزةعميفينزلت:
(ُ).جيؿكأبيالنبيفينزلت:كقيؿالمغيرة،بفكالكليدعمارفينزلت:السدمكقاؿ

"قائبلنالقرطبيقبكييع بالعافيةالدنيافيتعميكافركؿفينزلتفإنياكبالجممة:
اآلخرةفيكلوهللابكعدثقةالدنياببلءعمىصبرمؤمفكؿكفيالنار،اآلخرةفيكلوكالغنى
.(ِ)"الجنة
 (7) اإلجمالي المعنى: سادساً 

بيفمتاعالدنياكماعندهللامقارنةالكريماتاآلياتىذهظبلؿفي يعقدالقرآفالكريـ
ځْمڀَمچم َوِزيپمَُتٿَمچم َوٱَمچم ٤ِمپمَْد اهللِ َٚمْٝمٌ َوَإْٔمٺَمك َأ٪َمََل ]فيقكؿتعالىذكره ٍء ٪َمٽَمَتچمُع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ ـْ َرْ َوٱَمچم ُأوٖمڀِمُتْؿ ٱِم

ارالنفيالمحضريفمفالقيامةيكـىكثـبالماؿالدنياالحياةمتاعمتعناهكمفأم[ َٖمٷْمٺِمټُمقنَ 
المصيريف،حاليما؟يستكمىؿ إلىتضاد الناسأيعطيماف كذلؾإشارة األمكاؿمفشيئان

ال،ابييتزيفالتيزينتيامفإالىكماكالدنيا،الحياةفيبويتمتعمتاعىكفإنماكاألكالد،
ىمو؛ألأبقىفييعبادةقدمياقربةينفعالعبدإالطاعةأككما،شيئاهللاعنديغني
بياتتدبركفلكـعقكؿأماليكجدَأ٪َمََل َٖمٷْمٺِمټُمقنَ :نفاذلثكابيا،كقكلوتعالىالةدائماألني

لونفاذالالذمالدائـكتؤثركف،المنازؿخيرألنفسكـكتختاركفالشر،مفالخيربيافتعرفكف
ـْ َو٤َمْد ]:،قاؿتعالىلوبقاءالالذمالفانيعمىالنعيـ،مف [ ځَمچمُه َو٤ْمًدا َٙمَسپمچًم ٪َمٿُمَق ََل٫مِڀمفِ َأ٪َمٽَم

 كعد،ماالؽفيكفيوهللاكعدبماكآمفبوفصدؽهللاكتابسمعالذمالمؤمفىككىذا
ځْمڀَمچم]،إليوكصائر ـْ ٱَمتَّٷْمپمچَمُه ٱَمَتچمَع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ بماالعمؿكنسي،بالدنياتمتعالذمالكافرىكك[ ٬َمٽَم
كعقابكخيـأليـعذابلوالقيامةيكـىكثـآجمة،عمىجمةعالذةكآثرالطاعة،أىؿكعدنا

جزاءبماصنعفيدنياه.
 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :سابعاً 

 :قرآنية بين طريقين متغايرين )طريق اليدى وطريق الضالل( مفاضمة

كذاؾ،ىذاطبيعةيدرؾعقؿإلىإفالمفاضمةبيفأمطريقيفأكاختياريفيحتاج
نمكذجانمفالمفاضبلتالقرآنيةالتيتكضحأسساالختياركجاء تىذهاآلياتلتعرضلنا

طريؽالضبلؿ،حيثخرجتالباحثةمفاليدلفالناسطريؽػػليتبي؛ؽالصحيحػػالسميـلمطري
                                                           

.(َُٓلمسيكطي)ص:،قكؿلبابالن،(ّّٗ)ص:،لمكاحدم،أسبابالنزكؿ(ُ)
 .(َّّ/ُّتفسيرالقرطبي)(ِ)
.(َْٔ/ُٗلمطبرم)،(،جامعالبيافُٓٔ/ِلمسمرقندم)،انظر:بحرالعمـك(ّ)
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 : ةآلتيبالنقاطا

 دنيا ومتاع اآلخرة في نظر القرآنمتاع الحياة ال .5
 الدنيا الحياة متاع 

مرةالتحقيؽفيكلكنياخضرة،حمكة:"الدنياكمتاعياقشيرمفيكصؼالدنيايقكؿال:وصفيا
الحياةاسـتأمؿمجرد،فإف(ُ)حسك"صفكىاكراءمفكلكفصفكأنيايكىـفبشرىامذرة،
بأنيافانيةزائمةكمتاعيالعبكليكاليغنيعندهللامعناىابحقيقةيكحيالدنيا شيئانيـك

حيثإني "القيامة الرجاؿمفكالدني،دنياكمإليياكالنسبةلدنكىا،الدنياسميتا الضعيؼ:
ََم ]:،قاؿتعالىفيبيافمتاعيا(ِ)"كالمنزلةالمأخذقريبألنوذاؾمفكىكالدكف، ا٤ْمټَمٽُمقا َأځمَّ

ٌق َوِزيپمڈٌَم َوَٖمٹَمچمُٚمٌر َٕمڀْمپمٻَُمْؿ َوَٖمٻَمچمُٗمٌر ِْم األٱَمْ  ځْمڀَمچم ٭َمٷِمڇٌم َوََلْ چمَر اَِلڀَمچمُة ا٭مدُّ َقاِل َواألَْوََلِد ٬َمٽَمَثِؾ ٩َمڀْمڊٍم َأ٤ْمَجڇَم ا٭مٻُمٹمَّ

ـَ اهللِ  ا ُٗمؿَّ َيٻُمقُن ُٙمٵمچَمٱًمچم َوِْم اآلَِٚمَرِة ٤َمَذاٌب ١َمِديٌد َوٱَمٸْمٹِمَرٌة ٱِم اُه ٱُمٳْمٹَمرًّ َوِرْضَقاٌن َوٱَمچم ځَمَبچمُٖمُف ُٗمؿَّ ََيڀِمڋُم ٪َمَٟمَ

ځْمڀَمچم إَِلَّ ٱَمَتچمُع ا٭مٸُمُرورِ  . {90}احلديد:[ اَِلڀَمچمُة ا٭مدُّ
مدةىكالدنيافيعمراإلنسافكأفعمرالدنياقصيرفييدارممرلحياةأخرل،:مدتيا
تعالىالمكتمفبدفبلالدنيامفبمغكميمافييا،بقائو قاؿ ُْؿ ٱَمڀمُِّتقنَ ]: [ إځِمََّؽ ٱَمڀمِّډٌم َوإَِنَّ

مر:  . {10}الزُّ
 اآلخرةالحياة  متاع  

كمالكجييفمتاعاآلخرةخيرعندهللاأم[  َٚمْٝمٌ َوَإْٔمٺَمكَوٱَمچم ٤ِمپمَْد اهللِ ]:قاؿتعالى:وصفيا
 :(7)يقكؿالرازم

 .منقطعةالدنياكمنافعمنقطعةغيرخركيةأعظـفييدائمةاألالمنافعأف -أ
 .أكثرفيياالمضاربؿبالمضارمشكبةالدنياكمنافعالشكائبفمخالصةمنافعاآلخرةأف -ب

إلىبالقياسأحدكؿكنصيبفكيؼعدمانكافتناىيالمبغيرالمتناىيقكبؿكمتى
اآلخرةمنافعترؾالعظيـالجيؿمففكافر،ػػػالبحىػػإلاسػػػبالقيكالذرةاػػػكمياػػالدنيمنافع

 .الدنيامنافعالستبقاء
مطمقان،فييإماالذمالنيايةلوالداراآلخرةىيدارالخمكداألبدم،كالمستقرالدائـمدتيا: 

مستمرنع قاؿتعالى،يـ ـَ ٪مڀِمٿَمچم]: تٿَِمچم األََْنچَمُر َٚمچم٭مِِدي ـْ ََتْ ِري ٱِم ِْؿ َ٘مپمَّچمٌت َُتْ ٺَمْقا ٤ِمپمَْد َرِبِّ ـَ اٖمَّ ِذي                        [ ٭مټِمَّ

ُػ ٤َمپمٿُْمُؿ ا٭مٷَمَذاُب ]:قاؿتعالى،وػػػاـلػػػختعالػػ،أكعذابمدق {51}آل عمران: ـَ ٪مڀِمٿَمچم ََل َُيَٹمَّ   َٚمچم٭مِِدي

                                                           

.(ٕٓ/ّلطائؼاإلشارات)(ُ)
.(َّّ/ِمقاييسالمغةالبففارس)(ِ)
 .(ٖ/ِٓانظر:مفاتيحالغيبلمرازم)(ّ)
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.{549}البقرة:[ َوََل ُهْؿ ُيپمٶَْمُرونَ 
اآلخرة،كطريؽالدنياطريؽبيفانفصاؿاليكجديجبالتنبيوعمىأنوفيالحقيقة: الخالصة
التنعـفيياترؾأك،نواليقتضيالغاءالحياةالدنياكمطالبياكالعيشفينكدكضيؽإحيث

األرضىذهجنةكعمارةاآلخرة،مزرعةلدنياألجؿتحقيؽأىداؼاآلخرة،فا؛كماأمرناهللا
التمتع،هللاىدلاتباعبشرطفييا،كالخمكداآلخرةجنةعمارةإلىكسيمةكسيادتيا مع

باعتداؿ بنعيميا المنيجتحقؽيحيفف، السيادةتككفالقرآنيالمعتدؿفيالتعامؿمعالدنيا،
 (5).ةيخركاألالسعادةجانبإلىاألرضية

 ل الدنياأصناف أى .2
عمىكجعؿالدنياهللاخمؽ فييا انقسمكا لكفأىميا يحيكففييا، أىبلن ثبلثةليا

هللاعندمطمقانتستكلالالثبلثةاألصناؼأكلئؾ(،كالكافركالمنافؽ،المؤمف،)أصناؼ
ـْ ٱَمتَّٷْمپمَ ]:تعالىقاؿفقد ـْ َو٤َمْدځَمچمُه َو٤ْمًدا َٙمَسپمچًم ٪َمٿُمَق ََل٫مِڀمِف ٬َمٽَم ځْمڀمچَم ُٗمؿَّ ُهَق َيْقَم ا٭مٺِمڀَمچمٱَمڈِم َأ٪َمٽَم چمُه ٱَمَتچمَع اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ

ـَ  ي ـَ اُٛمْحَُضِ هللا،بكتابالمؤمفيستكمككيؼالجزاء،فيكالكافرالمؤمفيستكمكال:"أم[ ٱِم
قميمة،أياماالدنيابحطاـالمتمٌتعالكذكب،كالكافركمبلقيو،هللافضؿالمتأٌمؿبكعده،المصٌدؽ

(ِ)!"المييف؟العذابليتمقىالقيامة،يكـهللايحضرهثـ
 يتزكدفيالدنياباإليمافكالعمؿالصالحلكييمقىهللاالمؤمن،كيؤثرعمىنفسوعميو

بفأنسعف^،كعمىىذاتربىصحابةرسكؿهللاكلككافبوخصاصةلكجوهللا
نًَّإلىىقيكميكا : (وقاؿألصحاب^هللاعفرسكؿمالؾ يىاةوجى مىكىاتيعىٍرضي (السَّ ،كىاأٍلىٍرضي

:قاؿكاألرض؟السمكاتعرضياجنةهللا،رسكؿيا:(7)األنصارمالحماـبففقاؿعمير
فقاؿعميرنعـ، مىىيىٍحًمميؾى)مىا:^هللارسكؿفقاؿبخ،بخ: ؟(بىخوقىٍكًلؾىعى بىخو قاؿ،
ًمفٍ)فىًإنَّؾى:فقاؿرسكؿهللاأىميا،مفأككفأفرجاءةإالهللا،رسكؿياكهللاال:عمير

ًييتيأىنىالىًئفٍ:قاؿثـمنيف،يأكؿفجعؿقرنو،مفتمراتفأخرجأىٍىًميىا(، تَّىحى تىمىرىاًتيآكيؿىحى
يىاةهًإنَّيىاىىًذهً .(ْ)تؿ(قيحتىقاتميـثـالتمر،مفمعوكافبمافرمى،طىًكيمىةهلىحى

                                                           

 .(َِْٕ/ٓب)لسيدقط،:فيظبلؿالقرآفانظر(ُ)
.(ُُّٗ/ّلمزحيمي)،التفسيرالكسيط(ِ)
كقتؿالسممي،شيداألنصارمحراـبفزيدبفالجمكحبفالحماـبفعمير(ّ) شييدأكؿكىكبيا،بدران

معانفقتبلالمطمبي،الحارثبفعبيدةكبيفبينوآخىقدهللارسكؿاإلسبلـ،ككاففياألنصارمف
(.ٕٖٕ/ّ)الفكرطالغابة)انظر:أسد

.(َُُٗ(،حديث)َُُٓ/ّبابثبكتالجنةلمشييد،)كتاباإلمارة،،صحيحمسمـ(4)
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 اإلسبلـعمىخطرانيخبك،كالمنافقكفأشدكتارة،تارةييظيراإليمافيتزيففيدنياهالمنافق
األعداءلحسابالتجسسيقكمكفبكالفتفيثيركف األمة،داخؿفيأعداءألنيـالكفارمف
تعالى،مصمحكفأنيـكيزعمكفاألرضفيمفسدكففيـ قاؿ اُٛمپمچَم٪مٺُِمقَن َواُٛمپمچَم٪مٺَِمچمُت ]:

ـْ َٕمٷْمٍض يَ  ْؿ ځَمُسقا اهللَ ٪َمپمَِسڀمَٿُمْؿ إِنَّ َٕمٷْمٴُمٿُمْؿ ٱِم ـِ اٛمَٷْمُروِف َوَيٺْمبٴُِمقَن َأْيِدََيُ ڂْمٱُمُروَن ٕمچِمٛمُپمْٻَمِر َوَيپمْٿَمْقَن ٤َم

أفيككف {49}التوبة:[ اُٛمپمچَم٪مٺِِم٦َم ُهُؿ ا٭مٹَمچم٠ِمٺُمقنَ  فاستحقكا العذابفي، القيامة يكـ مصيرىـ
ـَ ا٭مپمَّچمِر ]:ـالدرؾاألسفؿمفالناركالعياذبا،قاؿتعالىفيي ْرِك األ٠َْمٹَمِؾ ٱِم إِنَّ اُٛمپمچَم٪مٺِِم٦َم ِْم ا٭مدَّ

ْؿ ځَمٳِمًٝما ـْ َُتَِد ََلُ  .{561}النساء:[ َو٭َم
 يأكؿكيشربالكافر اليخرجأبدان، فييا كأنومخمد ديعيكيتمتعيتمتعبدنياه ذا كا  كيناـ،

ځمٷِْمٽَمڈَم اهللِ ُٗمؿَّ ُيپمٻْمُِروََنچَم َوَأ٬ْمَثُرُهُؿ َيٷْمِر٪ُمقَن ]:قاؿتعالى،نكارانكحجكدانإلئليمافأعرضكاستكبر

القيامةمفالمحضريفكافكان،{51}النحل:[ ا٭مٻَمچم٪مُِرونَ   بالنار.كالعذابلمحساب يـك

  اآلية من المستفادة العبر: ثامناً 
أخذكمفمنيا،خيرىكماكاآلخرةالدنيافيهللاومىرىحىمنوبشيكةالدنيامفأخذمف"

كمحبةالعبادةلذةالدنيا،فيخيرىكمايحـرلـلزمولحؽأكبنفسودخمتركرةلضمنيا
 (ُ)."العمىالدرجاتاآلخرةكفي،الحؽ

منفعةمفباإليثارأكلىالدائـالباقيمنفعةأففيكثيرانكالتدبرالتفكرالناسعمى .ُ
 .الزائؿالمؤقت

مفعندأستاركـتيتككاكالممركـمفلمقركـفخذكا الدنيادارممركاآلخرةدارمستقر، .ِ
أمالداريفيريد! ،كليختركؿأسراركـعميوتخفىال  شخصو

يتبيفالنيايةكفيأبدان،دبرتيلفأنيايظفحتىعميوكتنفتحشخصعمىتقبؿقدلدنياا .ّ
 .شيءمنيايممؾالكخداعغركرأنيا

لذلؾيعرفوالمفيأكموالسـبمنزلةالدنياإف .ْ الدنياخرجكاأ، بيفقمكبكـمف كاجعمكىا
 خمقتـكلآلخرةابتيميتـالدنياففي،أبدانكـمفأركاحكـتخرجأفقبؿ،أصابعكـ

                                                           

.(ُُٖتفسيرالتسترم)ص:(ُ)
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المطمب الثالث

 الدنيا في يتوبوا لم إن البعض بعضيم من الشركاء تبرؤ
ـَ ٬ُمپمْ ]قاؿتعالى: ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ ـَ َٙمؼَّ ٤َمټَمڀمٿِْمُؿ  * ُتْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقنَ َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي ٫َمچمَل ا٭مَِّذي

چمځَمچم ْأځَمچم إ٭َِمڀمَْؽ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا إِيَّ ـَ َأ٩ْمَقْيپمچَم َأ٩ْمَقْيپمچَمُهْؿ ٬َمََم ٩َمَقْيپمچَم َٖمَٞمَّ پمچَم َهڃُمََلِء ا٭مَِّذي َو٫مِڀمَؾ اْد٤ُمقا  * َيٷْمُبُدونَ  ا٭مٺَمْقُل َرٕمَّ

٬َمچمَء٬ُمْؿ ٪َمَد٤َمْقُهْؿ ٪َمټَمْؿ َيْستَِجڀمُبقا َتُدونَ  ُذَ ُْؿ ٬َمچمځُمقا ََيْ ْؿ َوَرَأُوا ا٭مٷَمَذاَب ٭مَْق َأَنَّ َوَيْقَم ُيپمچَمدَِيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل ٱَمچمَذا  * ََلُ

چم  * ٪َمٷَمٽِمڀَمډْم ٤َمټَمڀمْٿِمُؿ األځَْمَبچمُء َيْقٱَمئٍِذ ٪َمٿُمْؿ ََل َيَتَسچمَء٭ُمقنَ  * َأَ٘مْبُتُؿ اُٛمْر٠َمټم٦ِمَ  ـَ َو٤َمٽِمَؾ َصچمِِلً ـْ َٖمچمَب َوَآٱَم چم ٱَم ٪َمڂَمٱمَّ

ـَ اُٛمٹْمټمِِح٦َم ٪َمٷَمَس   {.49-49: }القصص[ ك َأْن َيٻُمقَن ٱِم

 المناسبة :أوَلً 
فانيكزائؿ األكؿ متاعيف، األسمىبيف المفاضمة عرضتاآلياتالسابقة ما ،بعد

كاآلخردائـأبدم،تأتيىذهاآلياتلتعرضلنامشيدانجديدانمفحاؿالمشركيفكماكصمكا
الشاطئإلىبيـصؿكماعندءاختيارىـلمطريؽالصحيح،فكبعدسك،إليوفينيايةالمطاؼ

الشرؾمففيوىـمامغبةصكرييالقيامة،مشاىدمفمشيدفيأخرلجكلةبيـيجكؿاآلخر
.(ُ)األشيادرؤكسعمىكالفضيحةلخزمكحالةالفرطكالدىشةالتيتعترييـ،حيثاكالغكاية

  القرآنية ثانيًا: المفردات
 َُشَرَكاِئي  ُْشَرَكاَءُكمكخبلؼمقارنةعمىيدؿأحدىماأصبلف،كالكاؼكالراءلشيفشرؾ:ا

فبلناشاركت:كيقاؿ،أحدىمابوينفردالاثنيفبيفالشيءيككفأفكىككمنوالشركة:انفراد،
٬ْمُف ِْم َأٱْمِري]:مكسىقصةفيهللاقاؿ،شريكوصرتإذاالشيء،في ، {19}طه:[ َوَأْذِ

رىكاءيدكمفر يٌؽ ِْم اُٛمټْمِؽ ]:تعالىقاؿ ،الشريؾشي ـْ ٭َمُف َذِ َأْم ]:كقاؿ،{555}اإلرساء:[ َومَلْ َيٻُم

ـِ  ي ـَ ا٭مدِّ ْؿ ٱِم ٤ُمقا ََلُ ٬َمچمُء َذَ ْؿ ُذَ ورى:[ ََلُ .(ِ)كاستقامةامتدادعمىيدؿاآلخراألصؿك،{95}الشُّ

.(ّ)أكاالثنافمعانفالشياطيأكالمشركيفرؤكسأنيـكالمقصكدىنابالشركاء
َغَوْيَنا َكَما َأْغَوْيَناُىمْ  الَِّذيَن َأْغَوْيَنا " :أصبلفبعدىماالمعتؿكالحرؼكالكاكالغيفغكل:

ظبلـالرشدخبلؼعمىيدؿأحدىما جيؿ":لغىيُّكا(ْ)،"شيءفيفسادعمىكاآلخراألمر،كا 

                                                           

.(َِٕٓ/ٓلسيدقطب)،انظر:فيظبلؿالقرآف(ُ)
.(ِْٓالمفرداتلؤلصفياني)ص:،(ِٓٔ/ّالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ِ)
.(َّٗ/ّ)البفالجكزمادالمسيرفيعمـالتفسيرانظر:ز(ّ)
.(ّٗٗ/ْ)البففارسمقاييسالمغة(ْ)
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أضممناىـ:،كالمعنى{9}الن جم:[ ٻُمْؿ َوٱَمچم ٩َمَقىٱَمچم َضؾَّ َصچمِٙمبُ ]:تعالىقاؿ،(ُ)فاسد"اعتقادمف
.ضممناكما
َتَبرَّْأَناا" ٍمؽي،أحدىماأصبلفكاليمزةكالراءلباءبرأ: يقاؿاٍلخى ٍمؽىاَّللَّيبىرىأى: ؤيىيـٍاٍلخى ،بىٍرءنايىٍبرى

مفالتباعد:اآلخر واألصل،{16}البقرة:[ ٪َمُتقُٕمقا إ٧َِم َٕمچمِرئٻُِمؿْ ]:تعالىقاؿ،هللاىككالبارئ
بىرىٍأتيبىًرٍئتي:يقاؿالسقـ،مفالسبلمةكىكاٍلبيٍرءيذلؾمفكمزايمتو،الشيء تبرأنا،كالمعنى:(ِ)"كى

.إليؾكنصرتيـكاليتيـمف
 َْفَعِمَيتفخفيت،كالمعنى:(ّ)البصيرةالعمويقاؿفيافتقادكالبصرافتقادفييقاؿلعىمىىا

.(ْ)يجيبكافمـيكمئذاليكؿشدةمف ألخباراعمييـ
 ثالثًا: المطائف البيانية

  َيْقَم ُيپمچَمدَِيِْؿ"كالتكبيخالتقريعلزيادةلممشركيفالنداءذكركرر"(ٓ).

 َْيَتسچمَء٭ُمقنَ  َل ٪َمٿُمؿَوَأ٫ْمَبَؾ َٕمٷْمٴُمٿُمْؿ ٤َمَٜم َٕمٷْمٍض ]:القرآفمفآخرمكضعفيتعالىهللاقاؿكقد

الالحقيقةفيلكفاآليات،بيفتعارضىذاأفالبعضيتكىـقد،{99فات:ا}الص  [ چمَء٭ُمقنَ َيَتَس 
يتساءلكفحقيقةفالمشركيبأفيككفاآليتيفكتفسير،هللاكتابفيمطمقانتعارضيكجد
 َل َفُيمْ :تعالىقكلوفذلؾسكتكاالقيامةيكـجالحجعمييـعىًميتعندمالكفالقيامة،يكـ
.(ٔ)مفىكؿمايركفمفالعذابيتكممكفاليـفالساعة،ًتٍمؾىًفيَتساَءُلونَ يَ 

(كىيحرؼلو)الشرطأداةاآليةفياستيعمؿَيْيَتُدونَ  َكاُنوا َأنَُّيمْ  َلوْ :قاؿتعالى
جممة سياؽ في العذاب رأكا لما المشركيف حاؿ إلى اآليات أشارت كقد المتناع، امتناع

.ثبتاىتدائيـلماكقعليـالعذابرىا:لكشرطية،تقدي

ـَ اُٛمٹْمټمِِح٦مَ ]:قاؿتعالى چم ٪َمٷَمَسك َأْن َيٻُمقَن ٱِم ـَ َو٤َمٽِمَؾ َصچمِِلً ـْ َٖمچمَب َوَآٱَم چم ٱَم فياستيعمؿ[ ٪َمڂَمٱمَّ
العذابَأمَّا)الشرطأداةاآلية بالدىشةلمارأكا (كالتيأفادتاستثناءفريقانمفالذيفأصيبكا

ابمفالشرؾكعمؿصالحانػا:مفتػػػرطيةتقديرىػػػةشػػػػباب،فيسياؽجممػػـاألسػػػتبيػػكتقطع
                                                           

 (.َِٔ)ص:(المفرداتفيغريبالقرآفُ)
 (.ِّٔ/ُ)البففارس(مقاييسالمغةِ)
(.ٖٖٓ)ص:انييالمفرداتلؤلصفانظر:(ّ)
 (.ِٖٓ)ص:ف،البفقتيبة(،غريبالقرآَُٗ/ِ)المثٌنىبفمىٍعمىرل (انظر:مجازالقرآفْ)
(.ِْٓ/ّ)(تفسيرالبغكمٓ)
(.َّٗ/ِ)(انظر:معانيالقرآف،لمفراءٔ)
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فعسىأفيككفمفالفائزيف.

ـَ  َيٻُمقنَ  َأنْ  ٪َمٷَمَسك:قاؿتعالى القطعدكفتفيدفيالمغةالرجاء،)عسى(اْٛمُٹْمټمِِح٦مَ  ٱِم
الٌظفحسفمفمستفادكىذاالٌتحٌقؽ،كاجبةهللاألنيامفكالتٌيٌقف،التأٌكدىنابياكاليقيف،كييراد

.(ُ)تعالىبا

 (2): المعنى اإلجماليرابعاً 
فيبيافحاؿالمشركيف،ضمفسياؽأسئمةتقريعية^الخطابلمنبييكجوهللا

تعالى قاؿ التكحيد، مسألة في المشركيف الكريـ القرآف ناقش حيث ليـ، َوَيْقَم :كتكبيخية

٬َمچمئِلَ ُيپمچَمِدَيِْؿ  ـَ ُذَ محمػػأمكاذك٪َمڀَمٺُمقُل َأْي يا حػػر هللاػػػفيسػػػركيفحيػػاؿالمشػػد أيفأليـ
؟ـمفدكني،أيفىـلينفعككـكينصرككـمفسخطهللاعبدتفػػػركاءالذيػػػالش

قريش كبار كىـ لمضبلؿ كدعاتيـ ككبرائيـ رؤسائيـ رد إلى محمد يا فانظر
قال حيف چمځَمچم َيٷْمبُُدونَ :كاكالشياطيف، ْأځَمچم إ٭َِمڀمَْؽ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا إِيَّ الدنياَٖمَٞمَّ في أتباعيـ مف تبرأكا فقد

بؿكسكسةن،زاعميفأنيـماعبدكاإالشيكاتيـكمصالحيـ،كلـيكفإغكائناليـقسرانكالقيران
طمبهللا كلما كغٌييـ، الفرؽبيفغٌينا إذ كتزيينان، شركائيـ دعكة لمحضكرعمىمنيـ

ىشةمفىكؿدسبيؿالتيكـكالفضيحة،كلمارأكاالعذابماثبلنأماـأعينيـكقعكافيالحيرةكال
اإلجابة فمـيستطيعكا ،ىنالؾ٪َمٷَمٽِمڀَمډْم ٤َمټَمڀْمٿِمُؿ اأْلځَْمَبچمُء َيْقٱَمئٍِذ ٪َمٿُمْؿ ََل َيَتَسچمَء٭ُمقنَ المكقؼكشدتو؛

كأقٌركابا،كصٌدقكاالٌشرؾ،مفتابكاالذيففحؽعمييـالعذابجزاءماكانكايصنعكف،كا 
كنعيموهللابرضكافالفائزكف،ىـ^محمدبالٌنبيكآمنكالو،العمؿكأخمصكابكحدانيتو،
.مععبادهللاالمخمصيفكيحشركف

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات خامسًا:
  بيان حقيقة الشرك با  .5

مؽلعبادتوكخمؽهللا مفعمييايعينيـماليـحدهالندلوكالشريؾ،كىيأالخى
رزؽقاؿتعالى َـّ َواإِلځْمَس إَِلَّ ٭مڀَِمٷْمُبُدونِ ]: ـْ ِرْزٍق َوٱَمچم ُأِريُد َأْن *  َوٱَمچم َٚمټَمٺْمډُم اجِل ٱَمچم ُأِريُد ٱِمپمٿُْمْؿ ٱِم

                                                           

 .(ُّّٗ/ّلمزحيمي)،انظر:التفسيرالكسيط(1)
التفاسير(2) التفسيرالكسيطَْٓ/ِلمصابكني)،انظر:صفكة التفسيرُّّٗ-ُُّٗ/ّلمزحيمي)،(، ،)

.(ِْٖ/َُلطنطاكم)،الكسيط
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التيفطر،فييفطرةهللافيبنيآدـالتكحيدفاألصؿ، {19-14 }الذاريات:[ ُيٵْمٷِمٽُمقنِ 
جميعان،قاؿتعالى الناسعمييا ـِ َٙمپمڀِمٹًمچم ٪مٵِمَْرَة اهللِ ا٭مَّتِل ٪َمٵَمَر ا٭مپمَّچمَس ٤َمټَمڀْمٿَمچم ََل ]: ي ٪َمڂَم٫مِْؿ َوْ٘مٿَمَؽ ٭مټِمدِّ

ټْمِؼ اهللِ وم:[ َٖمْبِديَؾ خِلَ كالجفإالاإلنس،لكفأبىأصحابالنفكسالمريضةمفشياطيف {10}الرُّ
 ُكلُّ ):^النبيقاؿ:قاؿىريرةأبي،فعفكالشرؾبااالنحراؼكاإلفسادفياألرض،

َداِنِو، َفَأَبَواهُ  الِفْطَرِة، َعَمى ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  رَاِنِو، َأوْ  ُيَيوِّ َساِنِو، َأوْ  ُيَنصِّ  ُتْنَتجُ  الَبِييَمةِ  َكَمَثلِ  ُيَمجِّ
الشر(ُ)(َجْدَعاءَ  ِفيَيا َتَرى َىلْ  الَبِييَمةَ  حقيقة كلجبلء با، لمنقاطؾ التطرؽ مف البد

ة:اآلتي
 تعريف الشرك با  - أ

الحقيقة،فيالتشبيوىككىذابو،المخمكؽكتشبيوبالخالؽالتشبوىك"عرفوابفالقيـ:
 .(ِ)"^رسكلو،بياككصفونفسو،بياهللاكصؼالتيالكماؿصفاتإثباتال

لييتو،ربكبيتوفيتعالىشريؾ"جعؿ:(ّ)كعرفوصالحالفكزاف اإلشراؾكالغالبكا 
كالنذركالذبحالعبادة،أنكاعمفشيئالويصرؼأكغيره،هللامعيدعكبأفاأللكىيةفي

 (ْ).كالمحبة"كالرجاءكالخكؼ
:بالتعريؼاآلتيخرجت الباحثةفكمفخبلؿالتعريفيفالسابقي

اتخاذ:الشرك با  التشبوالربكبيةفيهللامعالندأكالشريؾىك أك األلكىية، أك
العبادة،أكأفيجعؿالمرءبينوكبيفهللاأنكاعمفشيئنالويصرؼأف،أكبصفاتالخالؽ

إليوشريكانييتقرببو. 
 .(1)والحكم عمييا أقسام الشرك با  - ب

إلىقسميف:ينقسـالشرؾبا

                                                           

.(ُّٖٓحديث)،(ََُ/ِبابماقيؿفيأكالدالمشركيف،)كتابالجنائز،يحالبخارم،صح(ُ)
.(ُّٔالجكابالكافيلمفسأؿعفالدكاءالشافي)ص:(ِ)
عضكفكزافبفصالح(ّ) لجنةفيكعضكلمرابطة،التابعالمكرمةبمكةالفقييالمجمعفيالفكزاف:

تتممذفيالدعاةعمىاإلشراؼ مفكباز،بفالعزيزعبدالشيخسماحةيدعمىالشيخضيمةفالحج،
:)انظرالفرضيةالمباحثفيالمرضيةالكتاب،كالتحقيقاتبعضفيوأخطأفيمامؤلفاتو:البيافرأشي
السعكديةالعربيةبالمممكةكاإلفتاءالعمميةلمبحكثالدائمةلمجنةالتابعاإلفتاءمكقع

http://www.alifta.com.) 
.(َُلمفكزاف)ص:،التكحيد(ْ)
.(ِْٓ)ص:المفرداتلؤلصفياني،(ُٖ-ُّ:ص)لمفكزافالتكحيد،انظر:(ٓ)

http://www.alifta.com/
http://www.alifta.com/


 

 

 

-ّٕ- 
 

 أنكاعمفشيءصرؼ تعالى،أكشريؾكىكإثبات(القسم األول: الشرك العظيم )األكبر

كرػػػػػالقبفػػػمهللارػػػػػلغيذكرػػػػكالنحػػبالذبائربػػػكالتقرهػػػغياءػػػكدعهللارػػػػلغيادةػػػػػالعب
كالشياطيف.فػػػػػػػػػػػكالج

كالماؿ،الدـكيبيحمنو،يتبكلـماتإذاالنارفيصاحبوكييخمدالممة،مف:ييخرجالحكم
األعماؿ.جميعكييحبط

كىكنكعاف:األمكر،بعضفيمعوهللاغيركىكمراعاةاألصغر الشرك القسم الثاني:

كيتمثؿبالٌنفاؽكالٌرياءكالسمعة.شرؾخفيكىكشرؾالنيةأحدىما:

كاألفعاؿمثؿ ،هللابغيرالحمؼ شرؾظاىركيككفباأللفاظكاألفعاؿ،باأللفاظمثؿالثاني:
العيف.مفخكفاىالتمائـتعميؽ
كالالشرؾإلىكسيمةكىكالتكحيد،يينقصلكنوالممة،مفييخرجالالحكم: ييخمداألكبر،
نمااألعماؿ،جميعييحبطكالماؿ،كالالدـ،كاليبيحدخمياإففيالنارصاحبو الرياءييحبطكا 
 .قطفخالطاهالذمالعمؿالدنياألجؿكالعمؿ

 عمى الفرد والمجتمع  خطر الشرك با  - ت
 الشرؾباقاؿتعالىالذنكبالتيقديرتكبيااإلنساففيحياتو،كبر،كأعظـالظمـأ

َك ٭مٶَمُټْمٌؿ ٤َمٶمڀِمؿٌ ]محذرانمفخطره ْ حذرتالسنةالنبكيةمفىذاكما، {51}لقامن:[ إِنَّ ا٭م٨مِّ
 َوَقْتلُ  ِباّللَِّ، الَكَباِئِر اإِلْشرَاكُ  َأْكَبرُ ):قاؿ^يالنبعفاألمرالخطير،فعفأنسبفمالؾ،

وِر، َوَقْولُ  الَواِلَدْيِن، َوُعُقوقُ  النَّْفِس، ورِ  َوَشَياَدةُ  َقالَ  َأوْ   الزُّ .(ُ)(الزُّ
 الشرؾباصاحبو َك ٕمِِف َويَ ]:قاؿتعالىكالجنةالمغفرةيحـر ٸْمٹِمُر ٱَمچم إِنَّ اهللَ ََل َيٸْمٹِمُر َأْن ُي٨ْمَ

ْك ٕمچِمهللِ ٪َمٺَمْد َضؾَّ َضََلًَل َٕمٷِمڀمًدا ـْ ُي٨ْمِ ـْ َيٲَمچمُء َوٱَم . {554}النساء:[ ُدوَن َذ٭مَِؽ ٛمَِ
 قرفالنبيالشرؾبابأخطرأنكاعالكبائرالتيتينذربكيبلتعظيمةإٍفانتشرففي

لكؿالركابطالتيتصنعمنومجتم فاقدان ذكرفعةكمكانةبيفالمجتمع،كتجعمومفككان عان
عؿالشرؾبا النبيعف،ىريرةأبيعمىقمةتمؾالكبائر،فعفاألمـ،بؿكجي

ْبعَ  اْجَتِنُبوا):قاؿ ؟ َوَما اّللَِّ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا الُموِبَقاِت، السَّ ْركُ : َقالَ  ُىنَّ ْحُر، ِباّللَِّ، الشِّ  َوالسِّ
، ِإَلَّ  اّللَُّ  رَّمَ ـــحَ  يــالَّتِ  النَّْفسِ  لُ ْــ َوَقت  الزَّْحِف، َيْومَ  َوالتََّولِّي الَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الرَِّبا، َوَأْكلُ  ِبالَحقِّ

                                                           

البخارم،(ُ) الديات،صحيح كتاب تعالى:باب هللا ـْ َأْٙمڀَمچمَهچمقكؿ  َوٱَم حديثْ/ٗ،)[ِّ]المائدة: ،)
(ُٖٕٔ).
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 .(ُ)(الَغاِفاَلتِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ 
 يجعؿالشرؾبا،الشديدالتضييؽحيثمف صاحبويتياكلفيأسفؿدركاتالسافميف

مؽعمييا؛أالكىيالتكحيدكاآلالـ المتراكمةالناتجةعفانحراؼالمرءعفالفطرةالذمخي
المقاـكبلمانجميبلنالبفا لقيـيصكرفيوحاؿكحدهالشريؾلو،كنذكرفيىذا

رمف:"حاليوحاؿالمشرؾقائبلن قنافىتىمىزَّؽىاليكمفيالطيرفاختطفتوالسماءمفخى فيًمزى
مفبالساقطأو  البعيدة،المطارحبعضفيبوىكتحتىالريحبوعصفتأك،حكاصميا
أعضاءهالذمكالطيرسافميفأسفؿإلىالسماء تيمىزًٌقيويتىٍخطىؼي بالشياطيفكيؿَّكى التيميمىزَّؽو
تىؤيزُّهيعميوكتعالىسبحانوهللاييرسميا ويأىزِّاكى تيٍزًعجي تيٍقًمقيويإلىكى  لوشيطاففكؿىبلكو؛مظافكى

فيبوتيكمالتيكالريحكأعضائًو،لحموًمفميٍزعىةنلكؿطيروأفكماكقمبو،دينوميٍزعىةهمف
.(ِ)السماء"مفكأبعدهمكافأسفؿفينفسوإلقاءعمىحمموالذمىىكىاهيىكسحيؽمكاف

 القيامة يوم أسئمة تقريع وتوبيخ لممشركين .2
عمىكاإلحباط،العجزفيكمكقعةكالندـ،لمخجؿذكرتاآلياتثبلثمكاقؼمثيرة

بطاؿالتيكيؿجية ظيارانأىؿكيدكا  (ّ)تأسفيـ:كعظـلتحسرىـالممزكـلعجزىـالتضميؿ،كا 
قاؿتعالىالموقف األول :: َـَ ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقن ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ ؽَوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي حي لما ،

الحساب،الحؽككيض عميوكانكامابطبلفكعرفكا عتالمكازيف،كعرؼالمشرككفمصيرىـيـك
فيشركاءأنيازعمتـالتياآلليةالسؤاؿاألكؿليـ،أيفكالنبكة،يكجوهللاالتكحيدكصحة
بكـ؟نزؿالذمىذامفكيخمصككـلينصرككـىـكزعمكـ؟أيفقكلكـبمقتضىاأللكىية

چمځَمچم َيٷْمُبُدونَ :أفقالكافماكافجكابيـسكل ْأځَمچم إ٭َِمڀمَْؽ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا إِيَّ ىـىؤالءأم:يارٌبناَٖمَٞمَّ
مستكاىـ،باختيارىـاإليمافعمىالكفرآثركاالذيفاألتباع دناءة عمى دليؿ كىذا رادتيـ، كا 

كحقارةنفكسيـ.

٬َمچمَء٬ُمْؿ ٪َمَد٤مَ ::قاؿتعالىالموقف الثاني ؿْ َو٫مِڀمَؾ اْد٤ُمقا ُذَ ،كفيىذهاآليةْقُهْؿ ٪َمټَمْؿ َيْسَتِجڀمُبقا ََلُ
حيثال جديد، كتقريع كؿفائدةتكبيخ الحسابتذىؿ فيكـ ليـ، دعكاكـ عما في مرضعة

فيؿتتكقعكفأفيستجيبلكـشركاؤكـمفاإلنس أرضعت،كتضعكؿذاتحمؿحمميا،
كالشياطيفلكـفيذلؾالمكقؼ؟
                                                           

ََم َيڂْم٬ُمټُمقَن ِْم بابقكؿهللاتعالى:كتابالكصايا،م،صحيحالبخار(ُ) ـَ َيڂْم٬ُمټُمقَن َأٱْمَقاَل ا٭مڀَمَتچمٱَمك ٣ُمټْمًَم، إځِمَّ إِنَّ ا٭مَِّذي

 .(،)المكبقات(الميمكاتِٕٔٔ(،حديث)َُ/ْ[،)َُ]النساء:ُٕمٵُمقَِنِْؿ ځَمچمًرا َو٠َمڀَمٳْمټَمْقَن ٠َمٷِمًٝما
.(ُّٖ/ُ)إعبلـالمكقعيفعفربالعالميف(ِ)
 .(ٕٔ/ّ(،لطائؼاإلشاراتلمقشيرم)ٗ/ِٓلمرازم)،انظر:مفاتيحالغيب(ّ)
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سؤاؿ،كيسأليـهللاَوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل ٱَمچمَذا َأَ٘مْبُتُؿ اْٛمُْر٠َمټم٦ِمَ ::قاؿتعالىالموقف الثالث
عندماسألكاعفإجابتيـلدعكةالرسؿكاألنبياء،تراىـعقؿ،قكةكالتمييز،ليـيبقىفبلىيبة

فصارتعمييـعيميت فبلعمييـكالعمىاألنباءاألنباء، كمابعضانبعضيـيسأؿجميعان،
عفكالعجزعمييـاألنباءعمىفيجميعانيتساككفألنيـالمشكبلتفيالناسيتساءؿ

فيـ.كالتمييزكالعقؿكالنطؽفبلالحيرة،عمييـاستكلتالجكاب،إذ
كالكعيلمتأمؿ:بأنيادعكةوترى الباحثة بأن خالصة المواقف الثالثة السابقة الذكر

إذ معإذافربماكاالتعاظ،االعتبارمفالبدكالتفكر، كالخزمالقسكةمفاليكـىذافيماسي
فيدنياىـ،هللاإلىفتابكاأنفسيـراجعكافربمامنيـ؛الميتبرئلؤلتباعيحصؿبماكالنكاؿ
مففكثيرانالحياة،كاقعفيمرارانيتكررنراهأنناالعصيب،المكقؼىذافياألنظاريمفتكمما
مثؿالحاقدالغرببيايينادمالتيالكاذبةكالمظاىرالرنانةالشعاراتكراءينخدعكفالناس
عمىاإلسبلـديفمفكالقمبالعقؿبتحريركالنداءمظمكمة،بأنياكالقكؿالمسممةالمرأةتحرير

فيسرابكراءيجركفأنيـكليعممكااآليات،تمؾفيفمينظركالمنفكس،ككبتإرىابديفأنو
 .اآلخرةفيكعذابالدنيا
 الغواية واإلضالل ديدن الشيطان الرجيم وأعوانو .7

البشربغكايةالشيطافتعيدعندماالخميقة،بدأمنذالشيطافمعبدأتالغكايةقصة
ٖمَِؽ أَل٩ُْمِقَيپمَّٿُمْؿ َأْْجَٷِم٦مَ قائبلن: ،كالضبلؿالغكايةمفالكريـالقرآفكلقدحٌذر،[ِٖ:ص]٫َمچمَل ٪َمبٷِِمزَّ
الرجيـ،اليفالضصفاتكبيف الشيطاف األكؿ ؿ كالمضًٌ اؿ الضَّ رأسيـ تعالى،كعمى :قاؿ
 ِڀْمٵَمچمن ڀْمٵَمچمِن َأََل إِنَّ ِٙمْزَب ا٭مٲمَّ ڀمْٵَمچمُن ٪َمڂَمځْمَسچمُهْؿ ِذ٬ْمَر اهللَِّ ُأو٭َمئَِؽ ِٙمْزُب ا٭مٲمَّ  ُهُؿ ا٠ْمَتْحَقَذ ٤َمټَمڀمْٿِمُؿ ا٭مٲمَّ

ونَ  چمِْسُ ٕم٦َِم :قاؿتعالى،رىـ،كماكبيفالقرآفالكريـمصي[ُٗ:المجادلة]اخْلَ ـَ اْٛمُٻَمذِّ چم إِْن ٬َمچمَن ٱِم َأٱمَّ

چم٭م٦َِّم  ـْ َْحڀِمٍؿ  *ا٭مٴمَّ الكاقعة]َوَٖمٳْمټمڀَِمڈُم َ٘مِحڀمؿٍ  *٪َمپمُُزٌل ٱِم الضبلؿاإلنسافيتجنبكلكي،[ْٗ-ِٗ:
كيحذرهالبدكأفيعرؼماىيكسائؿالغكايةكالضبلؿالتييستخدمياالشيطافكأعكانومف

ذك فقد الكسكسةاإلنس، كىي منيا عددان المفسركف كتزييفر (ُ)القبيحكالتسكيؿ كيقكؿ،
" المستقيمان،ممتزمانيرلحيفمنحرؼلكؿالنفسيالسياؿتعطيناالمسألةكىذهالشعراكم:

اآلخركف؟عنويمتازكلماذاكحده،الياكيةفييككفأفعميوفيعزكانحرافو،فسادهيشاركو
وا]:قاؿتعالى .(ِ) "{57}النساء:[ ٭َمْق َٖمٻْمٹُمُروَن ٬َمََم ٬َمٹَمُروا ٪َمتَٻُمقځُمقَن ٠َمَقاءً  َودُّ

                                                           

(ُ) (َّٖ/َُ)لؤللكسيالمعاني،ركحانظر: التفاسير، )،صفكة الكسيطَْٓ/ِلمصابكني التفسير ،)
 .(ِْٖ/َُ)مطنطاكمل

 .(َُّٖٗ/ُٖ)تفسيرالشعراكم(ِ)
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ي: وىي كاآلت ،والضالل الغواية لذلك وجب بيان وسائل

 :عمؿالشركارتكابالكسكسةبكىكمايمقيوالشيطاففينفسالمرءمفوسوسة الشيطان
ـْ َذِّ ا٭ْمقَ :حيثقاؿالمعاصي،كلقدحذرنامنوهللا پمَّچمِس ٱم ا٭مَِّذي ُيَق٠ْمِقُس  * ٠ْمَقاِس اخْلَ

 .[ٓ-ْ:الناس]ِْم ُصُدوِر ا٭مپمَّچمسِ 
 :يكسؼتسويل النفس بالمعاصي إخكة صنع فيالجيب،مثؿما حيفألقكه معو،

٫َمچمَل َٕمْؾ :نفسيـبالكذبعمىأبييـ،كالقكؿبأفالذئبأكمو،قاؿتعالىأحيثسكلتليـ

٭َمډْم ٭َمٻُمْؿ َأځْمٹمُ   .[ّٖ:يكسؼ]ُسٻُمْؿ َأٱْمًرا ٪َمٳَمْٞمٌ َْجڀِمٌؾ ٠َمقَّ
 تقربانمفشركائيـ،قاؿتعالىتزيين القبيح في صورة الجميل المستحسن:: َـ َو٬َمَذ٭مَِؽ َزيَّ

ُدوُهْؿ َو٭مڀِمَټْمبُِسقا ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ ِديپمٿَُمؿْ  ٬َمچمُؤُهْؿ ٭مُِٝمْ ٬م٦َِم ٫َمْتَؾ َأْوََلدِِهْؿ ُذَ ـَ اْٛم٨ُْمِ  .[ُّٕ:األنعاـ]٭مٻَِمثٍِٝم ٱِم
 هللا سبيل عن الصد   :قاؿتعالىغراءبالماؿكالقكةكالشبياتباإل،: ـَ ٬َمٹَمُروا إنَّ ا٭مَِّذي

ـْ ٠َمبڀِمِؾ اهللَِّ ٫َمْد َضټمُّقا َضََلًَل َٕمٷِمڀمًدا وا ٤َم  .[ُٕٔ:النساء]َوَصدُّ
 ةكىكالساقطمفالكبلـالذمالفائدةمنو،الذمينشغؿبوالمرءعفعباد:ليو الحديث

مفانتشاركبيرلممسمسبلتكالبرامجالترفيييةالتيالتككفإالهللا ،مثؿمانرلاليـك
تعالى قاؿ فقط، ـْ ٠َمبڀِمِؾ اهللَِّ :لمعبكالميك ِديڊِم ٭مڀِمُٴِمؾَّ ٤َم َق اِْلَ ي ََلْ ـْ َيٲْمَٟمِ ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم َوٱِم

 .[ٔ:لقماف]
 عزيمتيوالسخرية اَلستيزاء ييضعؼ مما بالمؤمنيف في: لمكقكع عرضة كيجعميـ ـ،

مفأىؿنرلكنحف، الضبلؿ كثيران الذيفالباطؿفيكاقعنا أىؿيسخركفمفكالفساد
ـَ َآٱَمپمُقا ]:قاؿتعالى كالصبلح،الخيرفيليزىدكىـالحؽ، ـَ ا٭مَِّذي ـَ َأْ٘مَرٱُمقا ٬َمچمځُمقا ٱِم إِنَّ ا٭مَِّذي

وا ِِبِْؿ َيَتٸَمچمٱَمزُ *  َيٴْمَحٻُمقنَ  .{10-97 }ادط ففني:[ ونَ َوإَِذا ٱَمرُّ

 : العبر المستفادة من اآليةسادساً 
اآلياتجاءت .ُ مماهللارسكؿلسيدناتسميةىذه محمد يا تحزف تيأسكال ال أم:

فا لؾكلدعكتؾ، كيكيدكف الحساب،يصنعكف يكـ أسكدان يكمان فييـ سكؼييريؾ
 .حيثالينفعيـشركيـبا

اإلسبلميةبكؿشراسة،كيستخدمكفماأكتكامفويكيدكفلمدعكةالغربكزمرتنجدحيف .ِ
،فعميناأفندرؾتمامان،بأفدعكتناىيالصكاب؛ألنيا؛لمصدعفديفهللاكماؿقكة

 بو،كتمحؽالضرربمصالحيـكشيكاتيـ.ينتفعكافسادانستيدـ
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كذلؾبمجاىدةالنفس،نفسوكتركياعمىالفطرةالتيفيطرعمييا،إصبلحمفلممرءبدال .ّ
 كعدـالسيرعمىىكاىا.

باإلسبلـاالستمساؾكماؿفيتتػمثؿالحقيقةالسعادة .ْ هللاأرادهكماحياةمنيجكجعمو،
إفبلس بدليؿ العمـكفيتقدميارغـالبشريةالسعادةتحقيؽفيالغربيةالحضارة،

 .التكنمكجيةكاإلبداعاتالمادية
ال .ٓ بعضاألمثاؿ مف مفشرؾأكالحذر تخمك المسمميفكالتيال بيف المنتشرة شعبية

 .معصية
بالكتابإالنتمسؾكالالضبلؿ،أسبابكنتجنببأسبابونأخذأفبدفبلاليدلأردناإذا .ٔ

نة القيامةمفننجكحتىبالنكاجذ،عمييماكنعيضالصحيحةكالسُّ  .اليبلؾيـك
.األمافبرىإلكالنجاةالفبلحسبيؿالصالحكالعمؿالتكبة .ٕ

 المطمب الرابع
 بيد هللا الرجعة والقدرة اإلقرار بأن الخمق والمشيئة والعمم و 



 تعالى: ُة ٠ُمْبَحچمَن اهللِ َوَٖمٷَمچم٧َم ٤َمَمَّ ]قاؿ ُؿ اخِلَٝمَ َتچمُر ٱَمچم ٬َمچمَن ََلُ ټُمُؼ ٱَمچم َيٲَمچمُء َوََيْ      َوَرٕمَُّؽ ََيْ

٬ُمقنَ  ُـّ  * ُي٨ْمِ
َؽ َيٷْمټَمُؿ ٱَمچم ُٖمٻمِ َوُهَق اهللُ ََل إ٭َِمَف إَِلَّ ُهَق ٭َمُف اَِلٽْمُد ِْم األُو٧َم  * ُصُدوُرُهْؿ َوٱَمچم ُيٷْمټمپِمُقنَ َوَرٕمُّ

ـْ إ٭ِمٌَف  * َواآلَِٚمَرِة َو٭َمُف اُِلٻْمُؿ َوإ٭َِمڀْمِف ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ  ٱَمًدا إ٧َِم َيْقِم ا٭مٺِمڀمچَمٱَمڈِم ٱَم ڀْمَؾ َْسْ ٫ُمْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َ٘مٷَمَؾ اهللُ ٤َمټَمڀْمٻُمُؿ ا٭مټمَّ

ـْ  *  اهللِ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ ٕمٴِِمڀَمچمٍء َأ٪َمََل َٖمْسٽَمٷُمقنَ ٩َمْٝمُ  ٱَمًدا إ٧َِم َيْقِم ا٭مٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٱَم ٫ُمْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َ٘مٷَمَؾ اهللُ ٤َمټَمڀمْٻُمُؿ ا٭مپمَّٿَمچمَر َْسْ

ونَ  تِِف َ٘مٷَمَؾ  * إ٭َِمٌف ٩َمْٝمُ اهللِ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ ٕمټَِمڀْمٍؾ َٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمِف َأ٪َمََل ُٖمْبٯِمُ ـْ َرْْحَ ڀْمَؾ َوا٭مپمَّٿَمچمَر ٭مَِتْسٻُمپمُقا ٪مڀِمِف  َوٱِم ٭مَٻُمُؿ ا٭مټمَّ

ٻُمْؿ َٖمٲْمٻُمُروَن  ـْ ٪َمٴْمټمِِف َو٭َمٷَمټمَّ .{91-45: }القصص[ َو٭مَِتْبَتٸُمقا ٱِم

 المناسبة أوًَل: 

فيلمشفاعةكدعكتيـالشركاءاتخاذىـعمىلممشركيفهللاتكبيخبعد كالنصرة
تعترييـ،التيكالدىشةالفرطفيو،كحالةىـماييصكرحاليـكمغبةالقيامة،مشاىدمفمشيدو
التيالخزمحيث الحقيقة اآلياتلتكضح أتتىذه الناس،نسيياكالفضيحة، عنيا كتغافؿ

فيالمطمؽاالختيارصاحبككانتسببانفيىبلكيـكانجرارىـفيالشرؾ،كىيأفهللا
ارالضبلؿكلممؤمنيفاليدللمكفيشاء،يختاركيختارمايخمؽهللاالشفعاء،كأفتعييف
كالبناءن حادثانكالشخصانعميويقترحأفأحديممؾعمىعمموالمسبؽبحاؿالطرفيف،كما
عمىكؿفعبلن،كالقكالنكالحركةنكال كالقادر العاًلـ فيفيك بالغة أفحكمتو كما األمكر،
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لممفمحماهللاذكرلما لميؿكالنيار،ثـخمؽككنوفيغايةمفالدقةكاالتقافكمافيخمؽا
.(ُ)الفبلحالمذككرآنفانسببأنوإلىإشارةبالشكرالجزاء،ختـاآلياتيكـفيالرجاءمف

 المفردات القرآنية ثانيًا: 
 ټُمُؼ ٍمؽيََيْ الخى الراغب: يقكؿ خمقان، يخميؽ، مىؽى، المغةاالتقديرأصموخى في كلو لمستقيـ،

:(ِ)استعماالف
تعالىاحتذاء،كالأصؿغيرمفالٌشيءإبداعفييستعمؿاألول: َمواِت :قاؿ َٚمټْمِؼ ا٭مسَّ

أم،[ُ:األنعاـ]َواأْلَْرضِ  تعالىبداللةأبدعيما،: َمواِت َواأْلَْرضِ :قكلو َٕمِديُع ا٭مسَّ
 .[ُُٕ:البقرة]

تعالىالشيءمفالشيءإيجادفييستعمؿالثاني: قكلو ـْ ځَمٹْمٍس واِٙمَدةٍ  :نحك َٚمټَمٺَمٻُمْؿ ٱِم
.[ُ:النساء]
 ُة َٝمَ

الخاء:اخْلِ ، يىرى اسـ:كاٍلًخيرىةي كالميؿ،العطؼأصموكالراءكالياءخى كىي ، مفاٍلًخيىاري
لممستخيرتحصؿالتيكقيؿىيالحالةلممختاراسـكىيأيضانالمصدر،ميقاـتقاـاالختيار
كقدكفعمو،خيرىكماطمب:كاالختياركالجالس،القاعدلحاؿكالجمسةةالقعدنحككالمختار،

فخيران،اإلنسافيراهلمايقاؿ ـٍ َوََل ٱُمڃْمٱِمپمڈٍَم إَِذا :كمنوقكلوتعالى خيران،يكفلـكا  َوٱَمچم ٬َمچمَن ٛمُِڃْمٱِم

ـْ َأٱْمِرهِ  ُة ٱِم َٝمَ
ُؿ اخْلِ .(ّ)[ّٔ:األحزاب]ؿْ ٫َمڅَم اهللَُّ َوَر٠ُمق٭ُمُف َأٱْمًرا َأْن َيٻُمقَن ََلُ

 ُّـ
الكاؼٱَمچم ُٖمٻمِ ، يءكنىٍنتييقاؿصكف،أكسترعمىيدؿكاحدأصؿكالنكفكىفَّ ًفيالشَّ
ٍنتىوي،فيوجعمتوإذاًكنًًٌو، الشيءكىأىٍكنىٍنتيكىصي :تعالىقاؿالٌنفس،فيييستىربماأىٍخفىٍيتيوي:
 َْأْو َأ٬ْمپمَپمُْتْؿ ِْم َأځْمٹُمِسٻُمؿ [235 :البقرة]اٍلًكفُّ، و فيويحفظما: يقاؿالشيء، كخيصَّ كىنىٍنتي:

َـّ َٕمڀمٌْض ٱَمٻْمپمُقنٌ :تعالىقاؿاألجساـ،مفذلؾكغيرثكب،أكببيتيستربماكىنىٍنتي ُ ٬َمڂَمَنَّ
بچمِل َأ٬ْمپمچمځمچمً :تعالىقاؿ.أىٍكنىافهالكفٌكجمع[ْٗ:الصافات] ـَ اجْلِ .(ْ)[ُٖ:النحؿ]َوَ٘مٷَمَؾ ٭مٻَُمْؿ ٱِم
ٱَمًدا  .(ٓ)آخركاللوأكؿالماالسردكالمتابعة،كالسرمدممفالمتصؿ،الدائـ السرمدىكَْسْ

                                                           

(.ّْٓ/ُْلمبقاعي)،(،نظـالدررَِٕٕ/ٓ)لسيدقطبانظر:فيظبلؿالقرآف(ُ)
.(ِٔٗ)ص:،انظر:المفرداتفيغريبالقرآف(ِ)
(،تفسيرَُّلؤلصفياني)ص:،(،المفرداتفيغريبالقرآفِِّ/ِالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ّ)

.(ُْٓ/ّالبغكم)
.(ِٕٔلؤلصفياني)ص:،(،المفرداتفيغريبالقرآفُِّ/ٓ)البففارس،انظر:مقاييسالمغة(ْ)
.(ُُٖ(،التعريفات)ص:ُّٓ(،تفسيرمجاىد)ص:ِْٖ/ّلمزمخشرم)،انظر:الكشاؼ(ٓ)
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 َِٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمفييقاؿكالحركة،االضطرابخبلؼعمىكاحديدؿأصؿكالنكفكالكاؼالسيف
كىفى يىٍسكيفيسى كيكنناالشيء ،فىييكىسي اًكفه كيكفي سى كالسُّ ٍكفيتحٌرؾ،بعدالشيءثبكت: كالسَّ األىؿ:
:اسـيسكنكفالذيف ،كالجمعلممكافالمسككف،الدار،كالمىٍسكىفي اًكفي َواهللَُّ َ٘مٷَمَؾ :تعالىقاؿ مىسى

ـْ ُٕمڀُمقٖمٻُِمْؿ ٠َمٻَمپمچمً  .(ُ)[َٖ:النحؿ]٭َمٻُمْؿ ٱِم

.(ِ)كالنصب"الحركةمف"تستريحكفَٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمفِ :كالمقصكد

 المطائف البيانية :انياً ث
تعالى ةُ :قاؿ َٝمَ

ُؿ اخْلِ )ٱَمچم ٬َمچمَن ََلُ في تمؼ مااخي ىؿ عمى( النفي أـ اإلثبات تفيد
:(ّ)قكليف
.ليـماىكاألصمحكالخيرهللاأميختار:تفيداإلثبات،كالمعنىاألول:
.فيختاركاعمىهللاأمليسإلييـاالختيارأكليسليـأ،كالمعنى:لنفيتفيداالثاني:

أنوالتعارضأكتناقضبيفالمعنييف،فكؿمنيماييكضحاآلخركييبرزوترى الباحثة
صاحباالختيار،كاختيارهاليككفإالبمافيوالصبلحكالخير.المقصكدأم:أفهللا

 ُُّتِكن ويعمنون ،اأْلُوَلى و ِاآْلِخَرةهيكضحالمعنىكيبرزفييماطباؽ(ْ).
 َـْ إ٭َِمٌف ٩َمْٝمُ اهللَِّ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ ٕمٴِِمڀَمچمٍء َأ٪َمََل َٖمْسٽَمٷُمقن ـْ إ٭َِمٌف ٩َمْٝمُ اهللَِّ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ ٕمټَِمڀْمٍؾ َٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمفِ ،ٱَم استفياـٱَم

.(ٓ)كالتكبيخلتبكيتايفيد
 َِٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمف السكفليبلنفياالنغماسلمداللةعمىشدة(في)عبربحرؼالجر.

 سبب النزول :ثالثاً 
٬ُمقنَ :قاؿتعالى ُة ٠ُمْبَحچمَن اهللَِّ َوَٖمٷَمچم٧َم ٤َمَمَّ ُي٨ْمِ َٝمَ

ُؿ اخْلِ َتچمُر ٱَمچم ٬َمچمَن ََلُ ټُمُؼ ٱَمچم َيٲَمچمُء َوََيْ .َوَرٕمَُّؽ ََيْ

تعالىعنوهللاأخبرفيماقاؿحيفالمغيرة،بفلمكليدجكاباننزلت:التفسيرأىؿقاؿ
ـَ ا٭مٺَمْرَيَت٦ْمِ ٤َمٶمڀِمؿٍ َو٫َمچم٭ُمقا ٭َمْقََل ] َل َهَذا ا٭مٺُمْرءاُن ٤َمَٜم َرُ٘مٍؾ ٱِم خرف:[  ځُمزِّ تعالىىذههللافأنزؿ {15}الزُّ

                                                           

.(ُْٕ)ص:لؤلصفياني،(،المفرداتفيغريبالقرآفٖٖ/ّالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ُ)
.(ُّٗ/ّالبفالجكزم)،زادالمسيرفيعمـالتفسير(ِ)
.(ُْٓ/ّلبغكم)انظر:تفسيرا(ّ)
.(ُْٕ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(ْ)
 (.ُِٓ/َِ)(المرجعالسابؽٓ)
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إنزاؿكترٌقبيـقريشتطٌمعاتعمىباختيارىـ،فكانتردانالرسؿيبعثالأنواآليةلتخبرىـ
إماأحدكىك،^محمدغيرعمىالقرآف بفعركةأكة،مكٌمفالمغيرةبفالكليدرجميف
.(ُ)الٌطائؼمفالثٌقفيمسعكد

 (2)رابعًا: المعنى اإلجمالي
حؽ لو مف كحده الخالؽ أف مفيكـ إلى يصؿ السابقة اآليات في المتمعف إف

استحقاؽ حؽ فيك قدرتواالختيار، ككماؿ يكفلـكاختيارهمشيئتويينفذلـلكألنو؛عزتًو
ةُ :عالىلييكصؼبصفاتالجبلؿكالكماؿ،قاؿت َٝمَ

ُؿ اخْلِ تچمُر ٱمچم ٬مچمَن ََلُ ټُمُؼ ٱمچم َيٲمچمُء َوََيْ َوَرٕمَُّؽ ََيْ
كالناسالمبلئكةمفيصطفيأراد،ماكاختياريشاء،مابخمؽالمتفٌردىكتعالىهللاأم:أف
مالؤلشرار،نظيركالكفرلؤلبرار،فيريداإليمافيشاءلمااالختيارالميمة،كيكقعألداءرسبلن
يجعمكفآلليتيـالمشركيففعؿىؤالءمفكاف عمىاعتراضالأمكاليـ،ًخيارالذيفكانكا

٬ُمقنَ ،اختيارهللا المشركيفإشراؾعفكتقٌدسهللاتنزهأم:٠ُمبْحچمَن اهللَِّ َوَٖمٷمچم٧م ٤َمَمَّ ُي٨ْمِ
بأفهللاخمقوفي الجميع كليعمـ تعمفمفكاختياره، تخفيالصدكركما ما النياتيعمـ

يبدكنوخمقو،كماصدكرتخفيمايعمـمحمديافربؾ بالخكاطر،يجيشكاألقكاؿكاألفعاؿ،كما
أمكرىـبسرائرمنوعمـعمىبولئليمافمنيـيختارلمففيككفاختيارهكجكارحيـ،بألسنتيـ

فيالمحمكدالممكنات،كؿعمىالقادركىكسكاه،معبكدفبلباأللكىية،المتفٌردكبكادييا،فيك
ليوكاآلخرة،الدنيافييفعموماجميع .القيامةفيالخبلئؽجميعمرجعكا 

كثيرةالتيعدكالتيحصى،كمنياخمؽالميؿكالنيار،فإفكماكأفدالئؿقدرةهللا
ىكربفيخمقيماكمابينيمامفتعاقبمستمر،ألعظـدليؿكأكضحبرىافعمىأفهللا

ذاتخيؿالمرءبأفالككفأصبحفيظبلـدامسأبدم،أكفيالككفكخالقوكا لقادرعميو،كا 
أمكره بتدبير أعمـ بأفصاحبالككف القائمة الحقيقة فسيدرؾ ينتيي، سرمدمال نيار نكر

ڀمَْؾ َوا٭مپمَّٿَمچمَر ٭مَِتْسٻُمپمُقا ٪مڀِمِف َو٭مِتَ :كتنسيؽحاجاتو،قاؿتعالى تِِف َ٘مٷَمَؾ ٭مَٻُمُؿ ا٭مټمَّ ـْ َرْْحَ ـْ ٪َمٴْمټمِِف َوٱِم ْبَتٸُمقا ٱِم

ٻُمْؿ َٖمٲْمٻُمُرونَ  لتسكنكاألغراضكالنيارالميؿبيفزاكجرحمتوم:كمفَو٭َمٷَمټمَّ أحدىمافيثبلثة؛
كإلرادةالنياركىكاآلخرفيهللافضؿمفكلتبتغكاالميؿ،كىك نعموشكركـ عمى

العظيمة.

                                                           

.(ّْٗ)ص:(انظر:أسبابالنزكؿ،لمكاحدمُ)
لمطبرمِ) البياف، جامع انظر: لمقشيرمُُٔ/ُٗ)( لطائؼاإلشارات، لمبقٕٕ/ّ)(، الدرر، نظـ اعي(،

(.ِْٗ/ّ)(،الكشاؼ،لمزمخشرمّّٗ/ُْ)
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 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :خامساً 
:كىيكالتالي،الكثيرعنيايغفؿقدالتيالحقائؽمفعددانتيقراآلياتىذه -ُ

  الخالق  وجود عمى ظواىر الحياة ومخموقاتيا دليل: األولى الحقيقة
ټُمُؼ ٱَمچم :قاؿتعالى َؽ ََيْ كثيرةفيمنيجالنقؿكالعقؿ،إفأدلةكجكدهللاَيٲَمچمءُ َوَرٕمُّ

ٍمؽ،فييخاصيةمفخصائص ،دبيا،كالتياليينازعوبياأحدهالمتفرهللاكمنيادليؿالخى
چم٭مُِؼ :قاؿتعالى،فيالدنياكاآلخرةكمفادعىالقدرةعمىالخمؽأسخطوهللا ُهَق اهللَُّ اخْلَ

ْسپمَك ُر ٭َمُف اأْل٠َْمََمُء اِْلُ الحشر]ا٭ْمَبچمِرُئ اْٛمُٳَمقِّ فيالككفسيجدمف[ِْ: أعمؿاإلنسافنظره ذا ،كا 
خمؽكؿشيءصفاتوفيكؿمخمكؽأيةنكعبرة،فاككماؿكعظمتوالخالؽقدرةآثار

أك سدل شيئان يخمؽ فمـ مكانو، في كجعمو تعالىىباءنبقدر قاؿ ،: ََمَواِت إِنَّ ِْم َٚمټْمِؼ ا٭مسَّ

ڀْمِؾ َوا٭مپمَّٿَمچمِر آَلَيچمٍت أِلُؤِم اأْل٭َْمَبچمِب{ .[َُٗ:عمرافآؿ]َواأْلَْرِض َواْٚمتََِلِف ا٭مټمَّ

كاحدانىناؾأفأدرؾالمخمكقاتفيتأمؿكمف قاؿ،أكجدىاالذمىكخالقانإليان
چم٭مٺُِمقَن :تعالى ٍء َأْم ُهُؿ اخْلَ ـْ ٩َمْٝمِ َرْ ََمَواِت َواأْلَْرَض َٕمْؾ ََل ُيق٫مِپمُقَن * َأْم ُٚمټمٺُِمقا ٱِم َأْم َٚمټَمٺُمقا ا٭مسَّ

الطكر] مقكا":،يقكؿابفتيميةفيتفسيراآلية[ّٔ-ّٓ: فيذاخمقيـخالؽغيرمفأم:أخي
مقكاىـأـالعقكؿ،ةبداىفيممتنع كىكخمقيـخالقانليـأفمـفعيامتناعانأشدفيذاأنفسيـخى
"(ُ). 

  (2)الخيرة في ما اختار هللا : الثانية الحقيقة

ةُ  :قاؿتعالى َٝمَ
ُؿ اخْلِ َتچمُر ٱَمچم ٬َمچمَن ََلُ الناسأخبلدفياستقرتككىذهحقيقةهعظيمةلَوََيْ

فاتيـأكفمتمفأيدييـ،شيءأحزنيـبيـ،كاليحؿشيءالناسعمىسخطلماكضمائرىـ
الناسبالرضى،كسممكاألنيـأيقنكابأفهللا إليومرداألمكركمياصغيرىاككبيرىا،كلشعرى

صاحبواألمر كاحتسبكا،بصفاءإلى صبركا مصيبة أصابتيـ فإف أكرميـالتفكيض، ف كا 
 اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجًبا):^هللارسكؿ،قاؿ(ّ)صييبالركميشكركاكحمدكا،أخرجمسمـعف

                                                           

 .(ِّٓردعمىالمنطقييف)ص:ال(ُ)
.(َّْ/ُْلمبقاعي)،(،نظـالدررَِٕٕ/ٓلسيدقطب)،انظر:فيظبلؿالقرآف(ِ)
ياسربفكعٌمارىكأسمـ،انصغيرسبكهالٌرـكألفذلؾلوقيؿالٌركميٌكىك:مالؾبفسنافبفصييب(ّ)

بعدىا،كالمشاىدبدرانكشيدعنيماهللارضيطالبأبيبفعميمعالمدينةإلىىاجراألرقـ،دارفي
 (.ّْٔ/ّ)الصحابةتمييزفياإلصابة:انظر)يفتسعسنةكقيؿكثبلثيفثمافسنةتكفي
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نْ  َلُو، َخْيرًا َفَكانَ  َشَكَر، َسرَّاءُ  َأَصاَبْتوُ  ِإنْ  ِلْمُمْؤِمِن، ِإَلَّ  أِلََحدٍ  َذاكَ  َوَلْيَس  َخْيٌر، ُكمَّوُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ   َواِ 
.(ُ)(َلوُ  َخْيرًا َفَكانَ  َصَبرَ  رَّاُء،ضَ  َأَصاَبْتوُ 

 :(2)لعباده نوعان يقول ابن القيم أن اختيار هللا 

بإرادةشرعي ديني اختيار: النوع األول يتعمؽ االختيار كىذا عمىبناءنكاختياره،العبد،
اعممناهكمكالعقاب،الثكاببياأكنياناعنيافييمناطالتكاليؼالشرعيةالتيأمرناهللا

كتسميمو،إليمانومناؼوذلؾخبلؼالعبدكحراـ،فاختيارحبلؿمفكالكحيالرسؿطريؽعف
ـٍ َوََل ٱُمڃْمٱِمپمڈٍَم إَِذا ٫َمڅَم ]:رسكالن،قاؿتعالىكبمحمددينان،كباإلسبلـربان،باكرضاه َوٱَمچم ٬َمچمَن ٛمُِڃْمٱِم

ُؿ اخِلَٝمَ  ـْ َأٱْمِرِهؿْ اهللُ َوَر٠ُمق٭ُمُف َأٱْمًرا َأْن َيٻُمقَن ََلُ . {14}األحزاب:[ ُة ٱِم

كالمصائبقدري كوني اختيار: الثاني النوع عمىالعبدبياهللايبتميالتي، كما عبده،
،فيذااالختيارالربانيعبارةعفمحطةاختبارلمعبدعفسكلالصبركاالحتسابعندهللا

ضركرمّّمدلصبره،ككقكعو الحكمة،مفيخمكالكىكميٍمكو،فيةالنافذهللالمشيئةأمره
ـْ ٪َمڀَمٻُمقنُ ]ى:قاؿتعال ََم َيٺُمقُل ٭َمُف ٬ُم . {559}البقرة:[ َوإَِذا ٫َمڅَم َأٱْمًرا ٪َمڄمځِمَّ

 محيط بكل شيء هللا  الثالثة: عمم الحقيقة
ُـّ ُصُدوُرُهْؿ َوٱَمچم  :قاؿتعالى

َؽ َيٷْمټَمُؿ ٱَمچم ُٖمٻمِ ابتةثذاتيةالعمـصفةُيٷْمټمپِمُقنَوَرٕمُّ
ٿَمچمَدةِ ]:قاؿتعالى(العميم)أسمائوكمفكالسنة،بالكتاب ُ ا٭مٸَمڀمڇِْم َوا٭مٲمَّ ،فا {91}األىعام:[ ٤َمچممِل
 كأحكاليـ كأعمارىـ كأرزاقيـ آجاليـ مف بيـ يتعمؽ ما كبكؿ بعباده، كحركاتيـعالـ

يعمـكشقاكتيـكسكناتيـ ذلؾ، مف أدؽ ما يعمـ بؿ يجيشكمانفكسالفيماكسعادتيـ،
"أنوالسريعمـبالخكاطر، الطبرم: كيقكؿ كالظكاىر،السرائرعبادهمفيعمـكاإلعبلف،
،كلقد(ّ)الرضية"كالعبلنيةالصالحة،السريرةمنوعمـقدمفلطاعتوكيختارلنفسوكيصطفى
مف^نبيكثيرانمفأمكرالغيبالتيلـيعاصرىاال^فيكتابوميٍعمماننبيوأخبرهللا

ك كسمعو، عينو عف الغائب حاضره كمف المغيباتكقكعياقبؿاألحداثمن الماضي مف
كيؼالمستقبمية العزيزال، كتابو في قاؿ بُِٝم :كقد ـْ َٚمټَمَؼ َوُهَق ا٭مټمَّٵمڀِمُػ اخْلَ أَل َيٷْمټَمُؿ ٱَم

الثرل،تحتكمابينيما،كماالسبع،كاألرضيفالسبع،السماكاتفيمايعمـيكف"،[ُْ:الممؾ]

                                                           

 .(ِٗٗٗ(،حديث)ِِٓٗ/ْبابالمؤمفأمرهكموخير،)كتابالزىدكالرقائؽ،صحيحمسمـ،(ُ)
ياؾنستعيف(ِ) .(ُٖٓ/ِ)انظر:مدارجالسالكيفبيفمنازؿإياؾنعبدكا 
.(ُُٔ/ُٗجامعالبياف)(ّ)
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كرقة،كؿكمسقطنبات،ككؿزرعككؿشجرةككؿشعرةكؿكمنبتالبحار،قعرفيكما
ككبلميـ،كآثارىـ،العبادكأعماؿالجباؿ،كمثاقيؿكالتراب،كالرمؿالحصىكعددذلؾ،كعدد

السماءفكؽالعرشعمىكىكشيء،ذلؾمفعميويخفىالشيء،كؿكيعمـأنفاسيـ،
 .(ُ)"السابعة

 والرجعة إليو الحكم   الرابعة: الحقيقة
ٻْمُؿ َوإ٭َِمڀمِْف ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ  :قاؿتعالى كحدهببلمنازع،فيكالحكـكالتشريعَو٭َمُف اِْلُ

السمكاتكاألرض مقاليد بيده كاآلمركالناىي، ، ُك ِْم :قاؿتعالى،المحمًٌؿكالمحـر َوََل ُي٨ْمِ

}94هف :الك{ُٙمٻْمٽِمِف َأَٙمًدا إليو إال تككف ال لمحساب كالرجعة ،عمىالمحسنيفليجازم
ٺُمقا َيْقٱًمچم ُٖمْرَ٘مٷُمقَن ٪مڀِمِف إ٧َِم اهللِ ُٗمؿَّ ُٖمَقٓمَّ :قاؿتعالى،عصيانيـعمىالعصاةكيعاقبطاعتيـ، َواٖمَّ

النافذالقضاءلوتعالىكهللا"،يقكؿالزحيمي:}973ا٭مبٺمرة: { ٬ُمؾُّ ځَمٹْمٍس ٱَمچم ٬َمَسَبډْم َوُهْؿ ََل ُيٶْمټَمٽُمقنَ 
ليوالخبير،المطيؼالرحيـعباده،فكؽالقاىركىكلحكمو،معقبفبلشيء،كؿفي ترجعكا 

منيـعميويخفىكالشر،أكخيرمفبعمموعامؿكؿفيجزمالقيامة،يكـالخبلئؽجميع
"فيكالاألرضفيخافية فا(ِ)السماء ،ألفبميزافييخؿال القكانيفاإللييةالعدؿ،

هللا استبداؿحكـ األليـ، لؤلسؼنرلفيكاقعنا لكف تناقض، كال فييا التمييز عادلة
حيثتغمغمت ييعمؿبو، كلـ فغييبشرعو، كأقصتاإلسبلميةالببلدفيبالقكانيفالكضعية،

أك،هللاشريعة كانتلكقتمعيفكانتيت، القرآفالكريـ بأفأحكاـ منيـ فيظنان طعنان
فيتحقيؽمصالحيـ الجك ليـ لكييخمك الساحة؛ عف أكؿككاف ،كشيكاتيـالديفكابعاده

السياسة،فانقمبحاؿالمسمميف،فبعدعزتيـعفالديففصؿ شعارتحتالشريعةعفابتعاد
التيبمغتالثريا،أصبحكافيمحطثرلالعالـالغربيكالمشركيف،ييقمدكفدكففيـ،كيميثكف

(ّ)ثكبافراءىـكمايميثالعطشافعمىقطرةماء،كماىكبكاجدىا،أخرجاإلماـأحمدعفك
 َكَما ُأُفقٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اأْلَُممُ  َعَمْيُكمُ  َتَداَعى َأنْ  ُيوِشكُ ):^هللارسكؿقاؿ:قاؿ^هللارسكؿمكلى
 َيْوَمِئذٍ  َأْنُتمْ  :قال َيْوَمِئٍذ ؟ ِبَنا ِقمَّةٍ  ِمنْ أَ  هللا، رسول يا: قمنا: َقْصَعِتَيا، قال َعَمى اأْلََكَمةُ  َتَداَعى
ْيِل، َكُغثَاءِ  ُغثَاءً  ونَ ُـ َتُكون نْ ــَوَلكِ  َكِثيٌر، ُكْم، ُقُموبِ  ِمنْ  اْلَمَياَبةُ  ُتْنَتَزعُ  السَّ  ُقُموِبُكمُ  ِفي َوَيْجَعلُ  َعُدوِّ

                                                           

قَّاؼ)ص:،الكاردةفيالكتابكالسنةصفاتهللا(ُ) .(ِٔٓلعمكمبفعبدالقادرالسَّ
 .(َُٓ/َِالتفسيرالمنير)(ِ)
كؿمكلىبجددٍبفثكباف(ّ) كؿالفاشتراهسبيانكاف:اَّللًَّرىسي سنةبياكتكفيمصرفتحشيد،كأعتقورىسي

 (.َْٖ/ُ)العمميةطالغابةأسد:انظر)عددذكاتأحاديثالنًَّبيٌعفركلخمسيف،كأربع
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.(ُ)(اْلَمْوتِ  َوَكرَاِىَيةُ  َحَياةِ الْ  ُحبُّ : َقالَ  اْلَوْىُن؟ َوَما: ُقْمَنا: َقالَ  اْلَوْىَن،

أنووترى الباحثة الحؽالكحيدالقانكففيياإلسبلميةالشريعةإلىالعكدةمفبدال:
العالميف،كبوفقطتستطيعاألمةربمفعندألنوتشريع؛قانكفعميويطمؽأفينبغيالذم

الجاىميةالتييفناكالبشر،فييقماعداهمفقكانيفاالسبلميةاستعادةمجدىاكعزتيا،كترؾ
ـى}تؤدمإلىالشقاءكالعناءفيالدنياكاآلخرة،قاؿتعالى ٍك اًىًميَّةًأىفىحي مىفٍيىٍبغيكفىاٍلجى فيكى ًمفىأىٍحسى

ٍكمنااَّللًَّ :يقكؿ،(ِ)ساريةبفكقدأخرجابفماجوعفالعرباض،[َٓ:المائدة{]ييكًقنيكفىًلقىٍكـوحي
منياكذرفتالقمكب،منياكجمتبميغة،مكعظةفكعظنايكـ،ذاتهللارسكؿفيناقاـ

 ِبَتْقَوى َعَمْيُكمْ (:فقاؿبعيد،إلينافاعيدمكدع،مكعظةكعظتنا:هللارسكؿيافقيؿالعيكف،
ْمعِ  اّللَِّ، نْ  َوالطَّاَعِة، َوالسَّ  ِبُسنَِّتي، َفَعَمْيُكمْ  َشِديًدا، اَلًفااْختِ  َبْعِدي ِمنْ  َوَسَتَرْونَ  َحَبِشيِّا، َعْبًدا َواِ 
وا اْلَمْيِديِّيَن، الرَّاِشِدينَ  اْلُخَمَفاءِ  َوُسنَّةِ  يَّاُكمْ  ِبالنََّواِجِذ، َعَمْيَيا َعضُّ  ُكلَّ  َفِإنَّ  اْلُمْحَدثَاِت، َواأْلُُمورَ  َواِ 
.(ّ)(َضاَلَلةٌ  ِبْدَعةٍ 

 إللييةا القدرة عمى تدَلن   آيتان والنيار الميل -2
القدرةعمىكتماـكالحكمةالعمـمففيواجتمعلممشركيفعمىمادليبلنهللالقدأقاـ

٫ُمْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َ٘مٷَمَؾ اهللَُّ  :الخمؽكاالختيار،متمثبلنفياختبلؼالميؿكالنيارحيثقاؿتعالى

ٱَمًدا إ٧َِم َيْقِم ا٭ْمٺِمڀَمچمٱَمڈِم  ڀْمَؾ َْسْ أرأيتـالقكـأيياباالمشركيفليؤالءمحمدياقؿأم:٤َمټَمڀمْٻُمُؿ ا٭مټمَّ
٫ُمْؾ َأَرَأْيتُْؿ إِْن َ٘مٷَمَؾ اهللَُّ ٤َمټَمڀمْٻُمُؿ يعقبو،أكالقيامةيكـإلىنيارالدائماالميؿعميكـهللاجعؿإف

ٱَمًدا إ٧َِم َيْقِم ا٭ْمٺِمڀَمچمٱَمڈمِ  ليؿالدائماالنياريكـعمهللاجعؿإفأم:كقؿليـأيضانأرأيتـا٭مپمَّٿَمچمَر َْسْ
أفنبيوتعالىأمرثـ القيامة،كفيىذهالحالةأنتـفيأمسالحاجةلمقادركلمخالؽ،يكـإلى

ـْ :كالمرافؽ،قاؿتعالىالمصالحمففييماهللامنحكماكالنيارالميؿأمرعمىييكقفيـ ٱَم

ـْ إ٭َِمٌف ٩َمْٝمُ اهللَِّ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ ٕمټَِمڀْمٍؾ فيو،تنتشركفنيارانلدلكـأم:مفييكٕمٴِِمڀَمچمءٍ إ٭َِمٌف ٩َمْٝمُ اهللَِّ َيڂْمٖمڀِمٻُمْؿ  ٱَم

                                                           

مخرجان(1) أحمد ،)مسند ثكباف حديث مف باب ،ّٕ/ِٖ( حديث شعيب(ِِّٕٗ(، المحقؽ كقاؿ ،
 األرنؤكط:حديثحسفاإلسناد.

فة،أىؿمفكىكنجيحأباييكنى:السمميساريةٍبفالعرباض(ِ) مفجماعةعنوكركلبالشاـفسكالصُّ
كقيؿكسبعيف،خمسسنةتكفيالشاـ،أىؿتابعي الغابةأسد:انظر)الزبيرابففتنةفيتكفي:

 (.ُِّٗ/ّ)األصحابمعرفةفياالستيعاب،(ُٗ/ْ)العمميةط

(ّ) ابفماجو، كالعمـالصحابةكفضائؿإليمافكتاباسنف الراشببا، الخمفاء )اتباعسنة (،ُٓ/ُديف،
 .:حديثصحيح(،قاؿاأللبانيِْحديث)
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ليبلنَٖمْسٻُمپمُقَن ٪مڀِمفِ  كمفيسكنكـ هللاكتستريحكفتقركفأم: دليؿقاطععمىقدرة فيو،كىذا
ونَ  َأ٪َمََل :كقكلوَٖمْسٽَمٷُمقنَ  َأ٪َمََل :التيالمثيؿليامطمقانإفأمعنكاالنظركماقاؿتعالى  ُٖمبْٯِمُ

يأتيالذمىكربكـأفكتعممكافتتعظكف،فيوكبصركـكتفكركفسمعكـذلؾترعكفأم:أفبل
ذاشاء،إذابالنياركيذىببالميؿ لكـأفجعؿحكمتوبالميؿ،كمفكذىببالنيارأتىشاءكا 
كبكـمصنكعاتو،لكفالكاقعأثبتأنكفيكتتبصركاآياتو،لتتدبركاكاألبصار،السمع ـعميه

صمـهفأنتـالتفقيكفشيئان
(ُ).

 دعوة لمتدبر والتأمل في الكون  -7
العقؿتحفيزمنياالغرضالككنية،السنفبعضحكؿإشاراتالكريـالقرآففينجد

قاؿتعالىهللامخمكقاتفيكالتدبرالتفكرعمى اختبلؼالميؿكالنيار، كمنيا ،: إنَّ ِْم

ڀْمِؾ  ََمَواِت َواأْلَْرِض آَلَيچمٍت ٭مٺَِمْقٍم َيتَّٺُمقَن اْٚمتََِلِف ا٭مټمَّ يكنس] َوا٭مپمَّٿَمچمِر َوٱَمچم َٚمټَمَؼ اهللَُّ ِْم ا٭مسَّ يقكؿ[ٔ: ،
يكـإلىمتتابعاندائمانعميكـالميؿفجعؿ،ظبلمانكموكقتكـهللاجعؿإف"أخبركنيالزحيمي:
كمولزمففييايككفالتييةالقطبكالمناطؽكالضرر،كالضجرالسأـلكـفيحصؿالقيامة،

فتتعبليؿ،يعقبوأفدكفالقيامةيكـإلىمتصبلندائماالنيارأكجعؿأشير،ستةلمدةليبلن
لمتأمؿ(ِ)كاألشغاؿ"الحركاتكثرةمفاألجساـكتكؿاألبداف صريحة دعكة فيي إذف ،

كبديعسبحانولخالؽاعظمةكاستخبلصالعبر،كمفأعظـثمارالتأمؿفيخمؽهللاىكإدراؾ
تقانو،صنعوكعجيبقدرتو ـَ  :قاؿتعالى،خمؿكالمصادفةكالفمتةفبلكا  ُصپمَْع اهللَِّ ا٭مَِّذي َأْٖمٺَم

ٍء  .{77}ا٭مپمٽمؾ:  ٬ُمؾَّ َرْ
 الحكمة من تعاقب الميل والنيار  -5

ڀْمَؾ َوا٭مپمَّٿَمچمَر ٭مَِتْسٻُمپمُق :قاؿتعالى تِِف َ٘مٷَمَؾ ٭َمٻُمُؿ ا٭مټمَّ ـْ َرْْحَ ٻُمْؿ َوٱِم ـْ ٪َمٴْمټمِِف َو٭َمٷَمټمَّ ا ٪مڀِمِف َو٭مَِتْبَتٸُمقا ٱِم

فاعظيمتفااختبلؼالميؿكالنيارفيماآيتاكسعتكؿشيءكمنيإفرحمةهللاَٖمٲْمٻُمُرونَ 
يؤدلنيار،أكليؿمفكاحدةىيئةعمىالزمافدكاـمصالحكـ،فإفجميعكبيمافييمادبر
باختبلفيماالمنكطةالحكمةالسميمة،كإلدراؾمعيشةالأسبابتكفركعدـالحياة،اختبلؿإلى

مصالح مراعاة مصالكىي مف عددان التفسير كتب ذكرت فقد ىذاالعباد، في العباد  ح
:(ّ)االختبلؼمنيا

                                                           

.(ُٕٔ/ِ)،لمسمرقندم،(،بحرالعمـكُُٔ/ُٗ)،لمطبرم،انظر:جامعالبياف(ُ)
 .(ُّٓ/َِ)،التفسيرالمنير(ِ)
الدرر(ّ) نظـ لمبقاعي،انظر: الكريـِّْ/ُْ)، القرآف تفسير القيـ،(، ،البف الكشاؼِْٔ)ص: ،)،

.(ٕٕ/ّ)،لمقشيرم،(،لطائؼاإلشاراتِْٖ/ّ)،لمزمخشرم
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 مصالح العباد ليالً  - أ
 فيوكتستريحكا تعبمفأبدانكـلراحةكتستقركا ،هللامعبالخمكةأشغالكـمفلتسكنكا

لمفكر،كأنفذلمسمعكأمكفالحكاس،كمجمعالسككفلمعايشكـ،فيكمحؿالتصرؼنياران
 .الميؿفيالسمعسمطافألفقنٷمُ ٽمَ ْس َل ٖمَ ٪مَ أَ :لذلؾعبربقكلو

 النيارحراعتداؿبو.
 نياراً  العباد مصالح - ب
 هللافضؿمففيوكلتبتغكاتنتشركف.بالبحثعفاألرزاؽكالمعاش 
 النباتكنمكهبشكؿسميـ.صبلحبيمافيتـالميؿرطكبةحرارتوتكازف 
 ظبلـالميؿلذلؾعبربقكلوجبلبيبتنقشعكالبصيرةكالبصرفيوينفذ: َونٯِمُ بْ َل ٖمُ ٪مَ أ

 .النياريككففيالبصرألفسمطاف

   اآلية من المستفادة العبر: سادساً 
اليقيفتماـيكقفكأفلو،هللاباختياربالرضافعميوأمكرهكؿفيالسعادةأرادمفإف -ُ

 لنفسو.اختيارهمرةمفألؼخيرلوتعالىهللااختيارأففيوشؾالالذم
،األكؿيعترضكيرفضقبكلوفأكلئؾأنذرىـهللاالناسصنفاففيتقبؿاختيارهللا -ِ

أصابيـفإفربيـ،يدمبيفرحاليـبالعذابالمييف،كاآلخرىـأىؿالرضاالذيفحطكا
ف صبركا،ئبالمصابسياـ قاؿأكلئؾييرضيو،ماإالييرضييـأكرميـشكركا،فبلكا 
فُ عنيـ ـْ َٚمٮِمَ َرٕمَّ  .}5البونة : {َرِِضَ اهللَُّ ٤َمپمٿُْمْؿ َوَرُضقا ٤َمپمُْف َذ٭مَِؽ ٛمَِ

القشيرم: -ّ ببلءكنعتنقصصفةلمخمؽكاالختيارعز،نعتلمحؽاالختيار"قاؿ
بمااتصؼكمفليا،مستحؽغيرىكصفةألنوعميومبارؾغيرالعبدفاختياركقصكر

 .ُ))نفسو"فيافتضحبويميؽال
ىى -ْ المصطفىإذا بيا أكصانا فقد باالستخارة، فعميو ، بأمرو اإلنساف أخرجـ كلقد ،

مفكالسكرةكميا،األمكرفياالستخارةيعممناالنبيكاف:قاؿ،جابرالبخارمعف
 َوَأْسَتْقِدُركَ  ِبِعْمِمَك، َأْسَتِخيُركَ  ِإنِّي المَُّيمَّ : َيُقولُ  ُثمَّ  َرْكَعَتْينِ  َفْمَيْرَكعْ  اأَلْمرِ بِ  َىمَّ  ِإَذا)القرآف

مُ  َوَأْنتَ  َأْعَمُم، َوَلَ  َوَتْعَممُ  َأْقِدُر، َوَلَ  َتْقِدرُ  َفِإنَّكَ  الَعِظيِم، َفْضِمكَ  ِمنْ  َوَأْسأَُلكَ  ِبُقْدَرِتَك،  َعالَّ
     َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِشي ِديِني ِفي ِلي َخْيرٌ  اأَلْمرَ  َىَذا َأنَّ  َتْعَممُ  ُكْنتَ  ِإنْ  مَُّيمَّ ال الُغُيوِب،

نْ  ِلي، َفاْقُدْرهُ  - َوآِجِموِ  َأْمِري َعاِجلِ  ِفي: َقالَ  َأوْ  -  ِفي ِلي َشرّّ  اأَلْمرَ  َىَذا َأنَّ  َتْعَممُ  ُكْنتَ  َواِ 
                                                           

.(ٕٕ/ّ)،لطائؼاإلشارات(ُ)
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 َعنِّي َفاْصِرْفوُ  - َوآِجِموِ  َأْمِري َعاِجلِ  ِفي: َقالَ  َأوْ  - َأْمِري ةِ َوَعاِقبَ  َوَمَعاِشي ِديِني
ِني ُثمَّ  َكاَن، َحْيثُ  الَخْيرَ  ِلي َواْقُدرْ  َعْنُو، َواْصِرْفِني  .(ُ)(َحاَجَتوُ  َوُيَسمِّي ِبِو، َرضِّ

إلىشرعهللا -ٓ مالعكدة اإلسبلمية لخبلصاألمة الكحيد السبيؿ ىك أمره فكتحكيـ
 الظبلـالدامسالتيغرقتفيو،كطكؽالنجاةالذمالبدمفالتمسؾبو.

 .،الفيذاتوالتفكريككففيمخمكقاتهللا -ٔ
ليمؾاآلخردكفمنيماانكاحدكاففمكمعالنيار،بالميؿلمخمؽالصبلحجعؿهللا -ٕ

 الخمؽ.
دليؿأيضانكىكحيده،كتكسمطانوكقكةهللاعظمةعمىدليؿكالنيارالميؿتعاقبإف -ٖ

 كجماد.كنباتكحيكافإنسافمفجميعانبالمخمكقاتكرحمةنعمة



                                                           

 .(ِّٖٔ(،حديث)ُٖ/ٖبابالدعاءعنداالستخارة،)كتابالدعكات،صحيحالبخارم،(ُ)
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 المبحث الثالث

 ( 88-55ت )مقاصد وأىداف اآليا

 من سورة القصص
كفيوثبلثةمطالب:

المطمب األول: شيادة األنبياء عمييم السالم عمى أقواميم 
 يوم القيامة

مضرب المثل في الغنى قارون قصة المطمب الثاني: 
 والثروة مع الظمم والعتو

 المطمب الثالث: النبوة اختيار واصطفاء إليي
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 األول المطمب
 القيامة يوم أقواميم عمى عمييم السالم األنبياء شيادة



ـَ ٬ُمپمُْتْؿ ٖمَ ]قاؿتعالى: ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ ڈٍم *  ْز٤ُمٽُمقنَ َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي ـْ ٬ُمؾِّ ُأٱمَّ َوځَمَز٤ْمپمچَم ٱِم

ونَ  . {91-96 }القصص:[ ١َمٿِمڀمًدا ٪َمٺُمټْمپمچَم َهچمُٖمقا ُٕمْرَهچمځَمٻُمْؿ ٪َمٷَمټمٽُِمقا َأنَّ اَِلؼَّ هللِ َوَضؾَّ ٤َمپمْٿُمْؿ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا َيٹْمَٟمُ

 أوًَل: المناسبة 
هللاغيرعبادتيـفيالمشركيفآراءكسفوالمختار،الخالؽأنوتعالىهللاذكرأف"بعد

،األدلةبعضبإيرادأردفوالنعـ،مفبوتفضؿماعمىلمحمدالمستحؽأنوأبافأفكبعد
بماالناسلتذكيرسكاه،عمييايقدرالالتيالنعـكىيكسمطانوعظمتوعمىالدالةكالبراىيف

جيةعمىدييـيناكيكـ:قكلوكررثـبو،المتفضؿالمنعـكشكرلو،الحمدمفعمييـيجب
ثباتاالغـفيزيادةالدنيا،فيأعماليـعمىأمةكؿنبيشيادةذكرثـكالتأكيد،اإلببلغ كا 
" .(ُ)لمجـر

 ثانيًا: المفردات القرآنية
َوځَمَز٤ْمپمچَم القكسكنىٍزعًمقرًٌهمفكجذبو شيءقمععمىيدؿصحيحأصؿكالعيفكالزامالنكف

نىزىٍعتيعف يقاؿ: كبده، ا،الشيء نىٍزعن قاؿ،القمبمفكالمىحٌبةالعىداكةنىٍزعي:كمنومفمكانو
ـْ ٩ِمؾٍ :تعالى .(ِ)[ّْ:األعراؼ]َوځَمَز٤ْمپمچم ٱمچم ِْم ُصُدوِرِهْؿ ٱِم

"النزع ،(ّ)"جماعةمفبعضنإلخراجىناعيركاستيبوميٍختىًمطهىكمابيفمفشيءجذب:
ـْ ٬مُ ]قاؿتعالى: َـّ ٱِم ـِ ٤ِمتڀِمًّچمُٗمؿَّ ٭َمپمَپمِْز٤َم ْْحَ ْؿ َأ١َمدُّ ٤َمَٜم ا٭مرَّ ُ .{47}مريم:[ ؾِّ ١ِمڀمٷَمڈٍم َأَيُّ

١َمٿِمڀمًداًيدىكا عبلـكعمـحضكرعمىيدؿأصؿكالداؿكالياءالشيف يىادىةن،يىٍشيىدييقاؿ:شى شى
ييكدي يىادىةيكالشُّ كالشَّ أٌماأكبالبصر،إٌماالمشاىدة،معالحضكر: ًييديبالبصيرة، قاؿيفقدالشَّ
اًىًد، اًىدًًلمشَّ ـْ  ِ٘مْئپمچم إِذا ٪َمٻَمڀْمَػ :قاؿتعالىلمشيء،كاٍلميشى ڈمٍ  ٬ُمؾِّ  ٱِم  هڃُمَلءِ  ٤َمٜم ٕمَِؽ  َوِ٘مْئپمچم ٕمٲَِمٿِمڀمدٍ  ُأٱمَّ

.(ْ)كعميولويشيدمف:أم[ُْ:النساء]١َمٿِمڀمداً 

                                                           

 .(ُّٓ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(ُ)
 .(ٖٕٗ)ص:لؤلصفياني،(،المفرداتُْٓ/ٓالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ِ)
 .(ُِٕ/َِالبفعاشكر)،التحريركالتنكير(ّ)
.(ْٓٔلؤلصفياني)ص:،(،المفرداتُِِ/ّالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(ْ)
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 البيانية المطائف :ثالثاً 
تعالى قاؿ تعالى،{49}القصص:[ َوَيْقَم ُيپمچَمدَِيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل ]: قاؿ آخر مكضع :كفي

ٽُمٿُمُؿ اهللُ] ْؿ ِْم اآلَِٚمَرِة َوََل ُيٻَمټمِّ :كيؼيتـالتكفيؽبيفاآليتيف، {99}آل عمران:[ ُأو٭َمئَِؽ ََل َٚمََلَق ََلُ
:لقكلوالكفاريكمـالتعالىألنو؛هللامففياآليةاألكلىليستالمناداةالقول األول:

َُّٽُمٿُمُؿ اهلل الحجةكيبكتيـمفالمبلئكة،كيقيـيكبخيـمفيأمرتعالىلكنوَيْقَم ا٭ْمٺِمڀمچمٱَمڈمِ  َوَل ُيٻَمټمِّ
الحساب.مقاـفيعمييـ

مفتككفأفيحتمؿالقول الثاني: ٽُمٿُمُؿ :قكلوكيككفهللاالمناداة محمكالناهللَُّ َوَل ُيٻَمټمِّ
.(5){505}ادًمنون:[ ټمِّٽُمقنِ اْٚمَسُئقا ٪مڀِمٿَمچم َوََل ُٖمٻمَ ]:ليـيقاؿحيفاألحكاؿبعضعمى

(ِ)اإلجمالي المعنى: رابعاً 

هللا لممشركيفيكرر ليـ،إببلغان النداء كتقريعيـتكبيخيـبيذاكيقصدكتحذيران
ـَ ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقنَ :قائبلن ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ يفلممشركيامحمدأم:كاذكر َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي
هللا يكـأخرلمرة فيشركائيأنيـالدنيافيتدعكفكنتـالذيفالشركاءأيفيسأليـ

فيو؟أنتـمماليخٌمصككـاأللكىية؟أيفىـ

ڈٍم ١َمٿِمڀمًدا ـْ ٬ُمؾِّ ُأٱمَّ يشيدالذمنبيياكىكشييدىاجماعةكؿمفأخرجناو أحضرناأم: َوځَمَز٤ْمپمچَم ٱِم
شيداءاألمـأنبياء؛ألفهللاعفبوأتاىـفيماأمتوابتوأجكبماكالببلغبالرسالةعمييا
عمييـ القيامة، ىاتكإُمْرَهچمځَمٻُمؿْ  َهچمُٖمقا ٪َمٺُمټْمپمچَميكـ فيماكىاتكاباإشراككـعمىحجتكـأم:
عمىكنتـأنكـبياناأمبرىانااعتقدتـ ؼَّ  َأنَّ  ٪َمٷَمټمٽُِمقاحؽ، الحؽحينئذفعممكا هللَِِّ اِْلَ أف
الشريؾلو،كذلؾبعبادتوكالتكحيد كأفالصدؽكحده محمد نبيو بو جاء ،^ما
كالليـ،حٌجةالحجة،يقكؿالقشيرم:"كبلليـيكففمـ دائـليـهللامفكقتيابعذابكأيقنكا
لمكافةكاتضحتضبللتيـ،ييعينيـ،بؿاشتيرتناصركاليرحميـ،شفيعكاليعذرىـ،جكاب
كباؿبيـكحاؽاألبد،عذاببيـفداــجيالتي (ّ)الٌسرمد" ، َّونَ  ٬َمچمځُمقا ٱَمچم ٤َمپمٿُْمؿْ  َوَضؾ َيٹْمَٟمُ

                                                           

 (.ْٖٓ/ِ)حجازممحمكدلمحمدالكاضح،التفسير:انظر((ُ
،كا عرابو(،معانيالقرآفُْٔ/ُٗلمطبرم)،(،جامعالبيافُّٔٗ/ّلمزحيمي)،انظر:التفسيرالكسيط(ِ)

(،تفسيرالبغكمِْٗ/ّلمزمخشرم)،(،الكشاؼُٕٔ/ِلمسمرقندم)،(،بحرالعمـكُّٓ/ْلمزجاج)
(ّ/ِْٓ). 

 .(ٕٗ/ّ)لطائؼاإلشارات(ّ)
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،بؿهللادكفمفعبدكهماينفعيـفمـالدنيا،يكذبكفبوفيكانكاالذمكذىبكاضمحؿ
.كبئسالمصيرجينـنارالضرركأصبلىـأعظـضرىـ
 ياتاآل من والمقصد اليدف تحقيق :خامساً 

 تكرار السؤال لتوكيد المقصود العام  -5

َوَيْقَم ُيپمچمِدَيِْؿ :فيقكلوتعالى،شركاءمفزعمكااستنكارمالقدتكررسؤاؿ

ـَ ٬ُمپمْتُْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقنَ  ٬مچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ تتياكلحيثالمدعاة،أباطيميـأماـلكجوليقؼكجيا،٪َمڀَمٺُمقُل َأْي
لتككيدهىنايعاد،كماضيةجكلةفيعرضىذاالسؤاؿسبؽقدكالحساب،السؤاؿمكقؼفي

،كلمشعراكمكبلـرائعحيث(ُ)أمةكؿمفشييدنزعمشيد،الجديدالمشيدبمناسبةكتثبيتو
منيانداءكؿَّألفالمعنى؛ليذاتكراريكجدالذلؾكمعمرتيفذلؾقبؿالمناداةتقدمتيقكؿ:

 :(ِ)آلتيالخاصعمىالنحكامقصكدهلو

ـَ ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقنَ ]النداء األول: ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ النداء {49}القصص:[ َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي ىذا
هللامعأشرككىـبمىفٍخاص بدليؿ تعالىهللاأماـقالكهما، ـَ َأ٩ْمَقْيپمچَم ]: پمچَم َهڃُمََلِء ا٭مَِّذي َرٕمَّ

.كعابدييـأتباعيـحيرةتظير،كبذلؾ{41}القصص:[ َقْيپمچَمَأ٩ْمَقْيپمچَمُهْؿ ٬َمََم ٩مَ 
لممشركيففييافالنداء {41}القصص:[ َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل ٱَمچمَذا َأَ٘مبُْتُؿ اُٛمْر٠َمټم٦ِمَ ]:النداء الثاني

يعرفكفكاليسكتكفالمرةىذهكفي ،[ٱَمچمَذا َأَ٘مْبتُُؿ اُٛمْر٠َمټم٦ِمَ ]:قاؿتعالى،عفإجابتولمرسؿ
اإلجابة.

ـَ ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْز٤ُمٽُمقنَ ] :النداء الثالث ٬َمچمئَِل ا٭مَِّذي ـَ ُذَ ىناالنداء  {96}القصص:[َوَيْقَم ُيپمچَمِدَيِْؿ ٪َمڀَمٺُمقُل َأْي
مفكؿأمة.شييدالنزعمشيدبمناسبةكتثبيتولتككيده ،عمييـالشيادةبمسألةييتـ

 فيالتقريعكالتأنيب،يدتككإنماتكرار،األمرفيفميسكعمىذلؾ، لممكقؼكزيادة
.الخبلئؽأماـكتحقيرخزمكزيادة

 الشيود عمى اإلنسان واألمم يوم القيامة -9

ذاكانت إفالشيادةيكـالقيامةأمرعظيـ،كشيكىاعظاـ،لعظـالمكقؼكىيبتو،كا 
 فما كتيزكيانو، لترعبالمرء أكحادثمعيف؛ ما عمىقضية فيالدنيا إذاالشيادة بالكـ

القيامةكبيفيدمهللا .كانتىذهالشيادةيـك
                                                           

 .(َِٕٗ/ٓلسيدقطب)،انظر:فيظبلؿالقرآف(ُ)
 .(ََُُٓ/ُٖانظر:تفسيرالشعراكم)(ِ)
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كقد النسياف، أك الكذب يعترييا قد الدنيا في الشاىدكالشيادة اإلدالءعفيمتنع
االعترافاتمفمفرهيكجدميرٌغب،لكفيكـالقيامةالفيطمعانأكمييٌددمفخكفناإمابشيادتو
َوَيْقَم ]:قاؿتعالى،عبادانلمشيكاتأـعبادانالدنيايفكانكاالعبادةأنيـعمىكالشيادة

ارِ *  األ١َْمٿَمچمدُ  َيٺُمقُم  ْؿ ٠ُمقُء ا٭مدَّ ٷْمپمڈَُم َوََلُ ُؿ ا٭مټمَّ ْؿ َوََلُ ،لذلؾ {19-15 }غافر:[ َيْقَم ََل َيپمْٹَمُع ا٭مٶمَّچمٛم٦َِِم ٱَمٷْمِذَرَُتُ
 سيشيدكف؟مفكعمىسيشيدكف،شيءأمكعمىاآلخرة،شيكدعمىنتعرؼتعالكا

   شيادة هللا  - أ
ٍء َأ٬ْمَٞمُ ١َمٿَمچمَدًة ]:كأكبرىـقاؿفيمحكـتنزيموالشيكدكأعظميـ،خيرهللا ٫ُمْؾ َأيُّ َرْ

المٌطمع{57}األىعام:[ ٫ُمِؾ اهللُ ١َمٿِمڀمٌد َٕمڀْمپمِل َوَٕمڀْمپمٻَُمؿْ  فيك الكؿعمى، عفيحتجبشيء،
ربيـتخفيكمااألعيفةخائنكيعمـف،المستتريعفيستتركالالمحتجبكف ألنو الصدكر؛

ٍء ١َمٿِمڀمًدا]سبحانوكفاطرىـكخالقيـ لكؿ،فيشيدهللا {11}النساء:[ إِنَّ اهللَ ٬َمچمَن ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ
بماعمؿفيالدنيا ُْؿ ٭مَٻَمچمِذُٕمقنَ ]امرءو  {509}التوبة:[ َواهللُ َيٲْمٿَمُد إَِنَّ

(5). 
 عمييم السالماألنبياء  شيادة - ب

ڈٍم ١َمٿِمڀمًدا]:الىتعقاؿ ـْ ٬ُمؾِّ ُأٱمَّ قدبأٌنيـالقيامةيكـأمميـأمالشيادةعمى[ َوځَمَز٤ْمپمچَم ٱِم
فيذهبٌمغكىـ األمانة، كأدكا شرفيـ،إلىشرفانتزيدىـالتيالمرسميف،كظائؼإحدلالرسالة
چم َأْر٠َمټْمپمچَمَك ١َمچمهِ ]:تعالىقاؿفضميـ،إلىكفضبلن چم ا٭مپمَّبِلُّ إځِمَّ َ ا َوځَمِذيًراَيچم َأَيُّ ً  {61}األحزاب:[ ًدا َوٱُمَب٨مِّ

ماعمىالشيادةكتتحمؿأعماليـ،كتيشاىدأحكاليـ،ترقبالناسعمىشاىدانأرسمناؾ"أم
القيامةيكـالشيادةكتؤدلعمييـلتشيداألعماؿكسائركالتكذيب،التصديؽمفعنيـصدر
،فكؿنبي(ِ)"اآلخركاليكـكرسموككتبوتوكمبلئكباليؤمنكاكا عبلنانسراندعكتيـأفبعد

يـكفاليكـلبلعتذار،كاللبلستعتاب،مجاؿفبلكأساؤكا،فعمكابماأمتو،عمىكرسكؿيشيد
ڈٍم ٕمٲَِمٿِمڀمٍد َوِ٘مئْپمچَم ٕمَِؽ ٤َمَٜم ]:حساب،إلىجنةأكإلىنار،قاؿتعالى ـْ ٬ُمؾِّ ُأٱمَّ ٪َمٻَمڀْمَػ إَِذا ِ٘مْئپمچَم ٱِم

.{65}النساء:[ َهڃُمََلِء ١َمٿِمڀمًدا

                                                           

ىػ،ُّْٔالحجةذكُّالسبتالمنجد،صالحمحمدلمشيخ(القيامة يوم الشيود:)بعنكافخطبة:انظر((ُ
)بعنكافكمقاؿ،    /http://al munajjid.comـ،َُِٓسبتمبرِٔ  َل القيامة يوم شيود:

ـَُِّمارسِالسبت–ِّٖٗالعدد-البحرينيةالكسطصحيفة،(الرشاوى معيم تنفع وَل يكذبون
 عمى الشيود)كخطبة،http://www.alwasatnews.comىػ،ُّْْالثانيربيعُٗالمكافؽ
 .الثبيتيخمؼابفلفكاز(اإلنسان

(َُّ/ّالتفسيرالكاضحلمحمدحجازم)(ِ)

http://www.alwasatnews.com/
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  شيادة المالئكة - ت
الرحمف،مبلئكةالمعاديكـالعبادعمىالشيكدكمف فاالكاتبكفالكراـ ،خمؽ

الككف،شؤكفتدبيرفيعممولوممؾفكؿبينيـ،األعماؿكقسـأكامره،كتنفيذلعبادتوالمبلئكة
ف القيامةعمىالخمؽبما يكـ مفذنكبكمفكظائفيـالمنكطةبيـالشيادة اقترفكا عمكا،كما

العصاةمفكالمجاىريفكالمنافقيف،الكفرة،كيفضحكفيشيدكفالذيفكمعاصي،فيـاألشياد
،[ُٔٔ:النساء]َواْٛمَََلئِٻَمڈُم َيٲْمٿَمُدوَن َو٬َمٹَمك ٕمچِمهللَِّ ١َمٿِمڀمًدا:قاؿتعالى،الخبلئؽرؤكسجميععمى

خصصهللا الشماؿكقد كعف اليميف عف فصاحبممكيف ،الحسناتيسجؿاليميف،
چم٪مٶِم٦ِمَ  :قاؿتعالى،السيئاتيسجؿالشماؿكصاحب َيٷْمټَمٽُمقَن ٱَمچم  * ٬مَِراٱمچمً ٬َمچمٖمِب٦ِمَ  * َوإِنَّ ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ َِلَ

إنيـ{ 59-50االىفطار: } َٖمٹْمٷَمټُمقنَ  فيكـنقصاف،كالزيادةدكفكأمانة،صدؽبكؿيكتبكف،
َوَ٘مچمَءْت ٬ُمؾُّ ځَمٹْمٍس ]عمييايشيدكالثانييسكقيا،كاحدكاف،القيامةتأتيكؿنفسمعيامم

 {.95: }ق[ ٱَمٷَمٿَمچم ٠َمچمئٌِؼ َو١َمٿِمڀمٌد 
 األعمال شيادة صحيفة - ث

قاؿ،الذمكتبوالمبلئكة،مسجؿفيوكؿشاردةككاردةفيحياةاإلنسافكىكالكتاب
القيامة {67}الكهف:[ بَِٝمًة إَِلَّ َأْٙمٳَمچمَهچمٱَمچمِل َهَذا ا٭مٻمَِتچمِب ََل ُيٸَمچمِدُر َصٸِمَٝمًة َوََل ٬مَ ]:تعالى فيكـ ،

ْت ]،الدنياىذهفيإنسافعمموكؿتينشرىذهالصحؼكيرل ُحُػ ځُم٨ِمَ {50}الت كوير:[ َوإَِذا ا٭مٳمُّ
فيعرؼالجميعمصيرىـفيالخمكداألبدم.

  اإلنسان وجوارح شيادة أركان - ج
الزحيمي: عميوصارتنفسو،حؽفيأعكاناكانتالتياإلنسافأعضاء"إفيقكؿ

كىذهىيالطامةالكبرل،فاألركافكالجكارحمبلصقةلممرءتعرؼما،(ُ)رٌبو"حؽفيشيكدان
يفعؿكتيباشربالعمؿالذمتيأمربو،فييأعمـالمخمكقاتبصنيعحامميا،فيينطقياهللا يـك

َٙمتَّك إَِذا ٱَمچم َ٘مچمُءوَهچم  :قاؿتعالى،دالقيامة؛لتشيدعمىاإلنساف،فيشيدالسمعكالبصركالجمك

َ ١َمٿِمْدُٖمؿْ  * ١َمٿِمَد ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ٠َمٽْمٷُمٿُمْؿ َوَإْٔمٳَمچمُرُهْؿ َوُ٘مټُمقُدُهْؿ ٕمََِم ٬َمچمځُمقا َيٷْمٽَمټُمقنَ  ټُمقِدِهْؿ مِل ٤َمټَمڀْمپمچَم ٫َمچم٭ُمقا  َو٫َمچم٭ُمقا جِلُ

ٍء َوُهَق َٚمټَمٺَمٻُمْؿ َأوَّ  َأځْمٵَمٺَمپمچَم ةٍ َوإ٭َِمڀْمِف ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ اهللُ ا٭مَِّذي َأځْمٵمََؼ ٬ُمؾَّ َرْ وَن َأْن َيٲْمٿَمَد َوٱَمچم ٬ُمپمْتُ  * َل ٱَمرَّ  ْؿ َٖمْسَتِٟمُ

َّچم َٖمٷمْ  ـْ ٣َمپمَپمْتُْؿ َأنَّ اهللَ ََل َيٷْمټَمُؿ ٬َمثًِٝما ِِم
        ٽَمټُمقَن [٤َمټَمڀمْٻُمْؿ ٠َمٽْمٷُمٻُمْؿ َوََل َإْٔمٳَمچمُر٬ُمْؿ َوََل ُ٘مټُمقُد٬ُمْؿ َو٭َمٻمِ

لت بؿشيادةسمعً؛نسافعمىنفسوفقطاإلعمىشيادةسمعًكاليقتصراألمر،{95-90: }فصِّ

                                                           

 .(ُْ/ِّالتفسيرالمنير)(ُ)
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ََل َيْسَمُع ):يقكؿاآلخريفلو،أخرجالبخارمعفأبيسعيدالخدرم،قاؿسمعترسكؿهللا
ِن، ِجنّّ َوََل ِإْنٌس َوََل َشْيٌء، ِإَلَّ َشِيَد َلُو َيْوَم الِقَياَمةِ  .(ُ)(َمَدى َصْوِت الُمَؤذِّ

الم عمى كيشيد اليدكما كالرجارء بلف ككـفف، معركؼ، مف يداؾ صنعت ماذا
،ككـمفخطكةمشيتياإلىبيكتهللاألداءالصبلةجماعةدرىمانتصدقتبولكجوهللا

صمحبيفالمتخاصميف،ككـمفكممةقمتياتأمربمعركؼمعالمسمميف،أكخطكةسمكتيالتي
هللا يختـ كقتيا منكر؟ تنييعف تنطؽجكارحيـ،عمىأك حتى فييأصدؽأفكاىيـ،

بيا، سيكذبكف التي ألسنتيـ تعالىمف قاؿ ٽُمپمچَم َأْيِدَيِْؿ ]:           ا٭مڀمَْقَم ځَمْختُِؿ ٤َمَٜم َأ٪ْمَقاِهٿِمْؿ َوُٖمٻَمټمِّ

مالؾ،بفأنس،كأخرجمسمـفيصحيحو،عف{41}يس:[ َوَٖمٲْمٿَمُد َأْرُ٘مټُمٿُمْؿ ٕمََِم ٬َمچمځُمقا َيٻْمِسُبقنَ 
 ورسولو هللا: قمنا قال أضحك؟ مم تدرون ىل):فقاؿفضحؾ،^هللارسكؿعندكنا:اؿق

: َقالَ  َبَمى،: َيُقولُ : َقالَ  الظُّْمِم؟ ِمنَ  ُتِجْرِني أََلمْ  َربِّ  َيا: َيُقولُ  َربَُّو، اْلَعْبدِ  ُمَخاَطَبةِ  ِمنْ  قال: أعمم،
 َعَمْيكَ  اْلَيْومَ  ِبَنْفِسكَ  َكَفى: َفَيُقولُ : َقالَ  ِمنِّي، َشاِىًدا ِإَلَّ  َنْفِسي َعَمى ُأِجيزُ  ََل  َفِإنِّي: َفَيُقولُ 
 َفَتْنِطقُ : َقالَ  اْنِطِقي،: أِلَْرَكاِنوِ  َفُيَقالُ  ِفيِو، َعَمى َفُيْخَتمُ : َقالَ  ُشُيوًدا، اْلَكاِتِبينَ  َوِباْلِكرَامِ  َشِييًدا،
 ُكْنتُ  َفَعْنُكنَّ  َوُسْحًقا، َلُكنَّ  ُبْعًدا: َفَيُقولُ  َقالَ  اْلَكاَلِم، َبْينَ وَ  َبْيَنوُ  ُيَخمَّى ُثمَّ : َقالَ  ِبَأْعَماِلِو،
 .(ِ)(ُأَناِضلُ 

 وأمتو عمى األمم ^شيادة محمد  - ح
عمىأمتوكعمىغيرىا،بؿتشيدأمتوعمىاليكتفىاألمرعمىشيادةالرسكؿ

عمىيكـاألمـجميع دليؿه كىذا تعالىكشراألمةىذهعدالةالقيامة، قاؿ فيا، َو٬َمَذ٭مَِؽ ]:

٠ُمقُل ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ ١َمٿِمڀمًدا ڈًم َو٠َمٵًمچم ٭مَِتٻُمقځُمقا ١ُمٿَمَداَء ٤َمَٜم ا٭مپمَّچمِس َوَيٻُمقَن ا٭مرَّ ،كأخرج {561}البقرة:[ َ٘مٷَمټْمپمچَم٬ُمْؿ ُأٱمَّ
عف صحيحو في قاؿالخدرم،سعيدأبيلمبخارم  َيْومَ  ُنوحٌ  ُيْدَعى) :هللارسكؿقاؿ:

، َيا َوَسْعَدْيكَ  َلبَّْيكَ : ُقولُ َفيَ  الِقَياَمِة،  َىلْ : أِلُمَِّتوِ  َفُيَقالُ  َنَعْم،: َفَيُقولُ  َبمَّْغَت؟ َىلْ : َفَيُقولُ  َربِّ
  َفَتْشَيُدونَ  َوُأمَُّتُو، ُمَحمَّدٌ : َفَيُقولُ  َلَك؟ َيْشَيدُ  َمنْ : ولُ ــَفَيقُ  ٍر،ـــَنِذي ِمنْ  اــَأتَانَ  َما: َفَيُقوُلونَ  َبمََّغُكْم؟
(.ّ)(َبمَّغَ  َقدْ  َأنَّوُ 



                                                           

 .(َٗٔحديث)،(ُِٓ/ُ)بابرفعالصكتبالنداء،،كتاباألذاف،صحيحالبخارم(ُ)
 .(ِٗٔٗحديث)،(َِِٖ/ْ)،كتابالزىدكالرقائؽ،،صحيحمسمـ(ِ)
ڈًم َو٠َمٵمچًم:،بابقكلوتعالىكتابتفسيرالقرآف،صحيحالبخارم(ّ) ،حديث(ُِ/ٔ)،َو٬َمَذ٭مَِؽ َ٘مٷَمټْمپمچَم٬ُمْؿ ُأٱمَّ

(ْْٖٕ). 
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 الدنيا ىذه في عمييا تمشي التي شيادة األرض - خ
عميياكمااألرضإنياظيره،عمىنعيشفكقو،كنحفمنا،أسفؿآخرشاىدكىناؾ

قاؿ،شرأكخيرمفاإلنسافعميياعمؿمابكؿتشيد ،ياركأنكجباؿكأحجارأشجارمف
ُث َأْٚمَبچمرَ ]:تعالى دِّ چم*  َهچمَيْقٱَمئٍِذ َُتَ لزلة:[ ٕمڂَِمنَّ َرٕمََّؽ َأْوَٙمك ََلَ فيإف"،يقكؿابفالقيـ: {1-6 }الز 
فإفالقيامة،يكـالعبدلشيكدتكثيرانكالبقاعكالسفركالحضركالبيتالطريؽفيالذكردكاـ

ىؿىياآلثارتكتبفاألرضإذف،(ُ)"القيامةيكـلمذاكرتشيدكاألرضكالجبؿكالدارالبقعة
الميميةالمساجد،ىإل المبلىي إلى تعالى،أـ قاؿ ٱُمقا ]: ـُ ځُمْحڀمِل اَٛمْقَٖمك َوځَمٻْمُتڇُم ٱَمچم ٫َمدَّ چم ځَمْح إځِمَّ

ٍء أْٙمٳَمڀْمپمچَمُه ِْم إٱَِمچمٍم ٱُمب٦ِمٍ  ف {59}يس:[ َوَآَٗمچمَرُهْؿ َو٬ُمؾَّ َرْ مفلوياكصعب،مكقؼمفلويا،
لئلنسافشاىدانليككفالقيامة،يكـهللاينطقوسكؼالصامت،الجمادذافيميكؿ،منظر

جميعفيخيرمفعميياحدثبماك،هللايغضبممارألمابكؿيشيدعميو،شاىدانأك
.صكره

 معرفة الحق بعد فوات األوان -7
ونَ :قاؿتعالى ؼَّ هللَِِّ َوَضؾَّ ٤َمپمْٿُمْؿ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا َيٹْمَٟمُ لديفكاالعبادةأفتبيف:مأ٪َمٷَمټمٽُِمقا َأنَّ اِْلَ

كانكاالتيالباطمةاألقكاؿمفيكذبكنوكانكاماعنيـكغابضؿ،إذلسكاهالالحؽ
ماؿكالالرسؿعمىبيايردكف ينفع ال يكـ الصكابفيالكقتالضائع، لكفعرفكا ،

٦َم َيْقَم ََل َيپمٹَْمُع ا٭مٶمَّچمٛمِِ ]:بنكف،كتبدؿاألرضغيراألرض،كيبرزالناسلمحساب،قاؿتعالى

ارِ  ْؿ ٠ُمقُء ا٭مدَّ ٷْمپمڈَُم َوََلُ ُؿ ا٭مټمَّ ْؿ َوََلُ .{19}غافر:[ ٱَمٷْمِذَرَُتُ

   اآلية من المستفادة العبر: سادساً 
أنبيائيـعمييـيشيدحيف،كألميـككمدىـحسرتيـكتتضاعؼالمشركيفغـيزداد -ُ

صدؽأكصحةعمىحجتيـإحضارعفيعجزكفكلكنيـ،الخسيسةفيالدنيابأعماليـ
كحدههللاكأفبو،جاؤكافيماصادقكفاألنبياءأفجازمانإدراكانكيدرككف،ادعائيـ

.(ِ)الحؽاإللوىك
هللاأماـغدانعميناستنطؽأنياكلنعمـكميا،كأعضائناجكارحنافيهللايجباتقاء -ِ

،أكخطكةمفككـأطمقتيا،محرمةنظرةمفكـىناؾ،الفضيحةكتككف مشيتيا
 .هللامعصيةفيضةيدحركتياقب

                                                           

 .(ُٖالكابؿالصيبمفالكمـالطيب)ص:(ُ)
.(ُٕٓ/َِي)لمزحيم،انظر:التفسيرالمنير(ِ)
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 الثاني المطمب
 والعتو الظمم مع والثروة الغنى في المثل مضرب قصة قارون

ُف ]قاؿتعالى: ـَ ا٭مٻُمپمُقِز ٱَمچم إِنَّ ٱَمٹَمچمَِتَ ـْ ٫َمْقِم ٱُمق٠َمك ٪َمبَٸَمك ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َوَآَٖمڀْمپمچَمُه ٱِم إِنَّ ٫َمچمُروَن ٬َمچمَن ٱِم

اَر  * ةِ إِْذ ٫َمچمَل ٭َمُف ٫َمْقٱُمُف ََل َٖمٹْمَرْح إِنَّ اهللَ ََل َُيڇِمُّ ا٭مٹَمِرِٙم٦مَ ٭َمَتپمُقُء ٕمچِم٭مٷُمٳْمبڈَِم ُأؤِم ا٭مٺُمقَّ  َوإْمتَِغ ٪مڀِمََم َآَٖمچمَك اهللُ ا٭مدَّ

ـَ اهللُ إ٭َِمڀْمَؽ َوََل َٖمْبِغ ا٭مٹَمَسچمَد ِْم األَْرضِ  ـْ ٬َمََم َأْٙمَس ځْمڀَمچم َوَأْٙمِس ـَ ا٭مدُّ  ََل  إِنَّ اهللَاآلَِٚمَرَة َوََل َٖمپمَْس ځَمٳِمڀمبََؽ ٱِم

ـَ  ـْ  * َُيڇِمُّ اُٛمٹْمِسِدي ـَ ا٭مٺُمُروِن ٱَم ـْ ٫َمبْټمِِف ٱِم ََم ُأوٖمڀِمتُُف ٤َمَٜم ٤ِمټْمٍؿ ٤ِمپمِْدي َأَومَلْ َيٷْمټَمْؿ َأنَّ اهللَ ٫َمْد َأْهټَمَؽ ٱِم ُهَق ٫َمچمَل إځِمَّ

ـْ ُذځُمقِِبُِؿ اُٛمْجِرٱُمقنَ  ٷًمچم َوََل ُيْسڂَمُل ٤َم ًة َوَأ٬ْمَثُر َْجْ ـَ ُيِريُدوَن ٪َمَخرَ  * َأ١َمدُّ ٱِمپمُْف ٫ُمقَّ َج ٤َمَٜم ٫َمْقٱِمِف ِْم ِزيپمَتِِف ٫َمچمَل ا٭مَِّذي

ُف ٭َمُذو َٙمظٍّ ٤َمٶمڀِمؿٍ  ځْمڀَمچم َيچم ٭َمڀْمډَم ٭َمپمچَم ٱِمثَْؾ ٱَمچم ُأوَِتَ ٫َمچمُروُن إځِمَّ ـَ ُأوُٖمقا ا٭مٷِمټْمَؿ َوْيټَمٻُمْؿ َٗمَقاُب  * اَِلڀَمچمَة ا٭مدُّ َو٫َمچمَل ا٭مَِّذي

چم وَ  ـَ َو٤َمٽِمَؾ َصچمِِلً ـْ َآٱَم چمٕمُِرونَ اهللِ َٚمْٝمٌ ٛمَِ چمَهچم إَِلَّ ا٭مٳمَّ ـْ ٪مَِئڈٍم  * ََل ُيټَمٺمَّ ٪َمَخَسٹْمپمچَم ٕمِِف َوٕمَِداِرِه األَْرَض ٪َمََم ٬َمچمَن ٭َمُف ٱِم

ـَ  ي ـَ اُٛمپمْتَٯِمِ ـْ ُدوِن اهللِ َوٱَمچم ٬َمچمَن ٱِم وځَمُف ٱِم ـَ ََتپَمَّْقا ٱَمٻَمچمځَمُف ٕمچِمألٱَْمِس َيٺُمق٭ُمقَن َوْيٻَمڂمَنَّ اهللَ  * َيپمْٯُمُ َوَأْصبََح ا٭مَِّذي

ُف ََل يَ  َسَػ ٕمپِمچَم َوْيٻَمڂَمځمَّ َـّ اهللُ ٤َمټَمڀْمپمچَم خَلَ ـْ ٤ِمبچَمِدِه َوَيٺْمِدُر ٭َمْقََل َأْن ٱَم ـْ َيٲَمچمُء ٱِم ْزَق ٛمَِ  * ُيٹْمټمُِح ا٭مٻَمچم٪مُِرونَ  ْبُسُط ا٭مرِّ

ا ِْم األَْرِض َوََل ٪َمَسچمًدا َوا ـَ ََل ُيِريُدوَن ٤ُمټُمقًّ ِذي اُر اآلَِٚمَرُة ځَمْجٷَمټُمٿَمچم ٭مټِمَّ ـْ َ٘مچمَء  * ٭مٷَمچم٫مَِبڈُم ٭مټِْمٽُمتَّٺِم٦مَ ٖمټِْمَؽ ا٭مدَّ ٱَم

ڀمَِّئچمِت إَِلَّ ٱَمچم ٬َمچمځمُ  ـَ ٤َمٽِمټُمقا ا٭مسَّ ڀمَِّئڈِم ٪َمََل ُُيَْزى ا٭مَِّذي ـْ َ٘مچمَء ٕمچِم٭مسَّ [ قا َيٷْمٽَمټُمقنَ ٕمچِمَِلَسپمڈَِم ٪َمټَمُف َٚمْٝمٌ ٱِمپمْٿَمچم َوٱَم

. {56-94: }القصص

 المناسبة: أوَلً 
إليومفجرا آلكا ءبطرىـكطمعيـفيالدنيا،عرضتبعدذكرحاؿالمشركيفكما

،كالذميعدمثاالنلممفتكنيفبمتاعالدنيااآلياتقصةقاركفالرجؿالمتبطرعمىنعـهللا
كغركرىا،كذلؾألخذالعظةكالمكعظة.

القرآنية ثانيًا: المفردات
َمَبٸَمك٪البىٍغي عمىٍغييكالبىيتجاكزه،لـأـتجاكزهيتحٌرل،فيمااالقتصادتجاكزطمب:

:(ُ)ضربيف
 ،التطكعإلىكالفرضاإلحساف،إلىالعدؿتجاكزكىكبغيمحمكد.
 ،  بو.الشُّإلىتجاكزهأكالباطؿ،إلىالحؽتجاكزكىكبغيمذمـك

                                                           

.(ُّٔلؤلصفياني)ص:،انظر:المفردات(ُ)
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 ِا٭ْمٻُمپمُقز"،كقاؿ،(ُ)كامتؤل"أماجتمعكيقاؿ:اكتنزالشيءالمدفكفكىكالماؿجمع:الكنز
صفيانياأل "اٍلكىٍنزي: تعالىبعضعمىبعضوالماؿجعؿ: قاؿ كحفظو، ـَ َيٻْمپمُِزوَن ]: َوا٭مَِّذي

ڈمَ  َهڇَم َوا٭مٹِمٴمَّ .(ِ)يٌدخركنيا":أم {16}التوبة:[ ا٭مذَّ

 ُف مىفتح،ٱَمٹمچمَِتَ عدةبوفتحييالذمكىك المفاتحجمع فيتفسيره قتيبة ابف كذكر األبكاب،
:(ّ)معانيلممفاتح

 نفسو.الكنز -أ
 .الخزائفمكاف -ب
فُ ]:المخزكف،قاؿتعالىمفممكتمكهما -ت  . {45}النور:[ ٱَمچم ٱَمټَمٻْمتُْؿ ٱَمٹَمچمَِتَ

 ُ٭َمَتپمُقء "نكأ أمناء: كقكلو(ْ)"مثقبلنبونيضبالحمؿ: ،: ِ٭َمَتپمُقُء ٕمچِم٭ْمٷُمٳْمبڈَمبياأم"تميؿ
.(ٓ)ثقميا"حممتيامفإذاةػػالعصب
 ِٕمچِم٭ْمٷُمٳْمبڈَم بعضيـكيتعصبفيالفعؿبعضانبعضيـعيتابكاحدأمرىـالذيفالجماعة"ىي

.(ٔ)لبعض"
كاختيمؼفيتحديدمقدارالعصبة،فقاؿمجاىد:"العصبة:مابيفالعشرةإلىخمسة

،لكفالرازمجمعبيفالقكليفحيثذكررجبلن"عشر"،كقاؿالفراء:"كالعصبةىاىناأربعكف
.(ٕ)ربعيف"فيكتابو")العصبة(مفالرجاؿمابيفالعشرةإلىاأل

 ََل َٖمٹْمَرْح ، َا٭ْمٹَمِرِٙم٦م الٌمذاتفيؾػػذلكفػػػػيكمارػػػكأكثة،ػػػػعاجمٌذةػػػبمدرػػالصٌراحػػػانش:"اٍلفىرىحي
ڀمچمةِ  َو٪َمِرُٙمقا:،قاؿتعالى(ٖ)الٌدنيكية"البدنٌية ځْمڀمچم ٕمچِمِْلَ الأم:َٖمٹْمَرْح  ََل :،كقكلو[ِٔ:الرعد]ا٭مدُّ
يشكركفالالذيففػػالبطريريفػػاألشفػػالمتبذخي:أم"ا٭ْمٹَمِرِٙم٦مَ ،ك(ُ)رػػتبطكالرحػػمتكالتأشر

                                                           

.(ِّٕلزيفالديفالرازم)ص:،مختارالصحاح(ُ)
.(ِٕٕالمفردات)ص:(ِ)
.(ِٖٓانظر:غريبالقرآف)ص:(ّ)
.(ُِّلزيفالديفالرازم)ص:،مختارالصحاح(ْ)
 .(ِٖٓ)ص:البفقتيبة،(،غريبالقرآفَُّ/ِلمفراء)،معانيالقرآف(ٓ)
 .(ُٓٓ/ْلمزجاج)،معانيالقرآفكا عرابو(ٔ)
 .(َُِ(،مختارالصحاح)ص:َُّ/ِلمفراء)،(،معانيالقرآفُّٓتفسيرمجاىد)ص:(ٕ)
 .(ِٖٔلؤلصفياني)ص:،المفردات(ٖ)
 .(ِٖٓالبفقتيبة)ص:،(،غريبالقرآفُُُ/ِلمىٍعمىربفالمثٌنى)،انظر:مجازالقرآف(ُ)
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.(ُ)أعطاىـ"فيماهللا

 ځَمٳِمڀمَبَؽحظي"أمنصيبي،ىذا:يقاؿالشيء،مفالحظ:"النصيب(ِ).

 ِا٭ْمٺُمُرونمفالزم مدة كىك القرف، األجمع ىنا بيا كالمراد عاـ، المتبطرةفتقدربمائة مـ
مكسى .كالسابقةلقـك

 َاْٛمُْجِرٱُمقنجـر أككسب،: اْلُجْرمُ )جنى، كقكلو(اْلَجِريَمةُ )كى( أماْٛمُْجِرٱِم٦مَ :الذنب،
{69}القمر:[ إِنَّ اٛمُْجِرٱِم٦َم ِْم َضََلٍل َو٠ُمٷُمرٍ ]:المذنبيف،قاؿتعالى

(ّ).

 ٍَّٙمظ ُّظ دُّ،النصيب:الحى ظُّكيقاؿلمرجؿالمقٌدركاٍلجى زؽمفحظٌوذاصارأم(ظِّاحَ )يىحى الرًٌ
َحظّّ )فيك َحِظيظٌ )كى( َمْحُظوظٌ )كى( يّّ )كى( تعالىهللاقاؿ،(َحظِّ ٬َمِر ٱِمْثُؾ َٙمظِّ األځُْمَثڀَم٦ْمِ ]: [ ٭مټِمذَّ

 {55}النساء:
(ْ).

 َْوْيټَمٻُمؿ كممة " ٍيمىويكيؿ: كى يقاؿ: ٍيمىؾىعذاب، ٍيًميكىكى ٍيبلىكىكى ككى لكجينـفيكادم (اْلَوْيلُ )هي،
تعالىقاؿ،(1) حره"مفلماعتالجباؿفيوأرسمت ٹِم٦مَ ]: َوْيٌؾ ]، {5}ادط ففني:[ َوْيٌؾ ٭مټِْمٽُمٵَمٹمِّ

َزٍة ُٛمََزةٍ  .{5}اهلمزة:[ ٭مٻُِمؾِّ ُِهَ

َمَخَسٹْمپمچَم٪ " لظاىر كىغيؤيكروغيميكضوعمىيدؿكاحدأصؿكالفاءكالسيفالخاءخسؼ
.(ٔ)"األرض

 ٍمَِئڈم٪عندإلييـلبللتجاءالجيشكراءالمقيمةالطائفة"ىي" ىنا(ُ)اليزيمة بيا كيراد ،
.(ِ)كالظيراء"األعكاف"

                                                           

 .(ُّٓتفسيرمجاىد)ص:(ُ)
 .(ّْْ/ٓ)البففارس،مقاييسالمغة(ِ)
 .(ٔٓ)ص:لزيفالديفالرازم،(،مختارالصحاحُّٗانظر:المفردات)ص:(ّ)
المفردات(ْ) ،انظر: الصحاحِّْلؤلصفياني)ص: مختار ،)، الرازم)ص: الديف مقاييسٕٔلزيف )

.(ُْ/ِ)البففارس،المغة
 .(ّْٕلزيفالديفالرازم)ص:،حمختارالصحا(ٓ)
 .(َُٖ/ِالبففارس)،مقاييسالمغة(ٔ)
.(ُْٔ)ص:لؤلصفياني،التعريفات(ُ)
.(ُُُ/ِلمىٍعمىربفالمثٌنى)،مجازالقرآف(ِ)
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 ََّوْيٻَمڂَمنمؼفيتحديدىماعمىكممتافلكفاختأنيماإلىالنحكييفبعضقاؿالفراء:ذىب
:(ُ)النحكالتالي

 (ويك)(أنو،)مضمر،كاستدلكابالشعربفعؿمفتكحة(أنَّ )عؿكجالبلـفحذؼكيمؾ،أراد
 مفقكؿعتنرةبفشداد:

 أقدم عنتر ويك الفوارس قول...  سقميا وأبرأ نفسي شفى ولقد
 (وي)،(كأن)(، َْوي)(كأن)(عمىَويْ )تدخؿكالتعجب،كقدكالتندـ،لمتحسر،تيذكر"كممةه

الكبلـ،فيالقكؿقائبلن:أنوأجكد،كرجحالزجاجىذا(ِ)كيكأف"فتصبحكالمشددةالمخففة
متندميفالتنبيوكمعناه أم: فإظيارندـأكتندـمفككؿمنيـ،سمؼماعمىكالتندـ،
 .(ّ)(وي)يقكؿأفتندمو

 (5)ثالثًا: المطائف البيانية 
 َل َٖمٹْمَرْح  َا٭ْمٹَمِرِٙم٦مك َا٭ْمٹَمسچمد  َـ بيفكؿمنيماجناساشتقاؽ.اْٛمُٹْمِسِدي

 َُّف ٭َمُذو َٙمظٍّ ٤َمٶمڀِمؿٍ إځِم ػتأكيدالجممةب َِّإن ألفالسامعشاؾكمترٌدد.)الالم(ك

كنَّىعفالزمفالماضيالقريببمفظاألمس.  ََتپَمَّْقْا ٱَمٻَمچمځَمُف ٕمچمألٱمس الكناية

  َپمٿَْمچم ٱَمـ َ٘مآء قابمةلطيفة.بينيمام  ٱَمـ َ٘مآَء ٕمچم٭مسڀمئڈم ٪َمََل ُُيَْزىوَ    ٕمچمِلسپمڈم ٪َمټَمُف َٚمْٝمٌ ٱمِّ

ُف ََل ُيٹْمټمُِح ا٭ْمٻَمچم٪مُِرونَ  :قاؿتعالى َسَػ ٕمپِمچَم َوْيٻَمڂَمځمَّ َـّ اهللَُّ ٤َمټَمڀْمپمچَم خَلَ استيعمؿفياآلية ٭َمْقََل َأْن ٱَم
(تخبراآليةعفندـأكلئؾالذيفتمنكاأفيككفليـمثؿماكافلقاركفمفَلْوََل أداةالشرط)

اآلفمفالنعـ،فيسياؽجممةشرطيةتقدي بيدايتوكلطفولكنا لكالأفتفضؿهللاعمينا رىا
عػػػامتنةهللاػػػػػكدمنػػػػكدأملكجػػػلكجاعػػػدامتنػػػػ(تفيلوَلف)إثػػػاركف،حيػػػعقػػالمخسكفيفم
 الخسؼبنا.

تعالى ڀمِّ  :قاؿ ـْ َ٘مچمَء ٕمچِم٭مسَّ َسپمڈَِم ٪َمټَمُف َٚمْٝمٌ ٱِمپمْٿَمچم َوٱَم ـْ َ٘مچمَء ٕمچِمِْلَ ـَ ٤َمٽِمټُمقا ٱم َئڈِم ٪َمََل ُُيَْزى ا٭مَِّذي

ڀمَِّئچمِت إَِلَّ ٱَمچم ٬َمچمځُمقا َيٷْمٽَمټُمقنَ  َسپمڈَِم ٪َمټَمُف َٚمْٝمٌ تيفشرطيتيفماآليةتحتكلعمىجما٭مسَّ ـْ َ٘مچمَء ٕمچِمِْلَ ٱم

                                                           

.(ُِّ/ِانظر:معانيالقرآف)(ُ)
.(ّْٕلزيفالديفالرازم)ص:،(،مختارالصحاحٖٖٖلؤلصفياني)ص:،المفردات(ِ)
 .(ُٔٓ/ْمعانيالقرآفكا عرابو)(ّ)
.(ُِْ/ِلمصابكني)،صفكةالتفاسير(ْ)
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ڀمِّئچَمِت إَِلَّ ٱَمچم ٬َمچمځمُ كٱِمپمْٿَمچم ـَ ٤َمٽِمټُمقا ا٭مسَّ ڀمَِّئڈِم ٪َمََل ُُيَْزى ا٭مَِّذي ـْ َ٘مچمَء ٕمچِم٭مسَّ فيقا َيٷْمٽَمټُمقنَ َوٱَم استيعمؿ ،
(حيثتبيفحاؿالسعداءكاألشقياءيكـالحساب،فيسياؽجممتيفمنالجممتيفأداةالشرط)

أضعافان لو الحسناتفإفهللايضاعفيا مف بحسنة القيامة يكـ جاء مف تقديرىما شرطيتيف
مضاعفة،كمفجاءبسيئةمفالسيئاتفإفهللايجزمبمثميادكفزيادة.

 : القراءات المتواترةاً رابع
َسَػ ٕمپِمچَم:قاؿتعالى :(ُ)فيياقراءتافخَلَ

 يعقكب كالسيف(ّ)كحفص(ِ)قرأ الخاء َسَػ ٕمپِمچَمبفتح الخاءخَلَ الباقكفبضـ كقرأ ،
ِسَػ ٕمپِمچَمككسرالسيف     .خَلُ

َسَػ ٕمپِمچَمقراءةالفتحالتوجيو: - أملخسؼهللاداللةعمىاإلخباربذلؾعفهللاخَلَ
ِسَػ ٕمپِمچَمبنا،كقراءةالضـ داللةعمىبناءمالـيسـٌفاعمو،فبنىالفعؿلممفعكؿ.خَلُ

 قاؿتعالى: ُف  :(ْ)فيياكجيافَوْيٻَمڂَمځمَّ
(.كأنوألنياعندىـكممةحزفثـيبتدئكف)؛(ويأىؿالبصرةيختاركفالكقؼعمى) -
(،فحذفتالبلـ،ويمك أّنو)دىـكممةكاحدة،أصمياأىؿالككفةيختاركفكصمياألنياعن -

(.أّنوككصمتبقكلو)

                                                           

ٍيو،(،الحجةفيالقراءاتالسبعِّْ/ِ)،انظر:النشرفيالقراءاتالعشر(ُ) (،ِٕٗ)ص:،البفخالىكى
.(ِْٓ/ٓ)الفارسيعمييألب،(،الحجةلمقراءالسبعةْٗٓ)ص:،البفزنجمة،حجةالقراءات

)يع(ِ) َِٓ-ُُٕقكب: أبيإسحاؽ( هللابف عبد بف زيد إسحاؽبف يعقكببف محمد الحضرميأبك
عرضان القراءة أخذ كمقرئيا، البصرة أىؿ ماـ كا  العشرة القٌراء أحد البصرم، الطكيؿمكالىـ عفسبلـ

ميمكف بف كميدم كشعبةكغيرىـ، الزيات، حمزة مف كسمع عالمان، كالقراف ككجكىيا، آفبالعربية
البفغايةالنياية،أشيرمفركلعنوركيسكرح،)انظر:زاىدان،كرعانتقياننقيانكاختبلفو،فاضبلن

.(ْٗ)ص:لمذىبيمعرفةالقراء،(ّٖٔ/ِ)الجزرم
(ّ)( ىكَُٖ-َٗحفص: عرضحأبكعمر( القراءة أخذ األسدمالككفي، انفصبفسميمافبفالمغيرة

ابيا،عفعاصـككافكتمقينان ثقةككافربيبوابفزكجتو،كنزؿبغدادفأقرأبياكجاكربمكةفأقرأأيضن
.(ِْٓ/ُ)البفالجزرمغايةالنيايةمقراءة،)انظر:ثبتضابطل

ٍيو)ص:،انظر:الحجةفيالقراءاتالسبع(ْ) .(ِٕٗالبفخالىكى
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 (5)خامسًا: المعنى اإلجمالي
،كرفضاتباعالمرسميف،كتضربىذهاآلياتمثاالنلكؿمفتبطرعمىنعـهللا

المثاؿبشخصقاركفالٌثرمالمترؼابفعـمكسى بمالوكسمطانو،كتمثؿىذا ،مغتران
ُف :قاؿتعالى،تحماهإالالعصبةالقكيةفلومفالكنكزماالإذكا ـَ ا٭ْمٻُمپمُقِز ٱمچم إِنَّ ٱَمٹمچمَِتَ آَٖمڀْمپمچمُه ٱِم

ةِ ٭َمَتپمُقُأ  ٪َمَبٸمك :قاؿتعالى،،لكنوبغىكتجبرككفربماجاءبومكسىٕمچِم٭ْمٷُمٳْمَبڈِم ُأؤِم ا٭ْمٺُمقَّ

إِْذ ٫مچمَل ٭َمُف ٫َمْقٱُمُف َل َٖمٹْمَرْح :يو،قاؿتعالىفنياهقكموبخمسمكاعظلعمويرجععفبغ،٤َمټَمڀْمٿِمؿْ 
بأفيطمب ثـأكٌصكه النصيحةاألكلىلوأم:التبطركالتتبختربمالؾ، حيثكانتىذه

اَر اآْلِٚمَرةَ :كآخرتوقاؿتعالىبمالورضاهللا كثالثنصيحةكانت،َوإْمَتِغ ٪مڀِمَم آٖمچمَك اهللَُّ ا٭مدَّ
ځْمڀمچمَوَل َٖمپمَْس ځَمٳِمڀم ـَ ا٭مدُّ المآكؿَبَؽ ٱِم مف المباحة، الدنيا لٌذات مف حٌظؾ تترؾ ال أم:

بالٌميف إليؾ هللا أحسف كما الخمؽ إلى أحسف ثـ كغيرىا، كالمساكف كالمبلبس كالمشارب،
ـَ اهللَُّ إ٭َِمڀمَْؽ :قاؿتعالى،كالمعاممةالحسنةكتحسيفالسمعةكحسفالمقاء ـْ ٬َمَم َأْٙمَس ،َوَأْٙمِس

امسالنصائحقالكالوالتقصداإلفسادفياألرضبالظمـكالبغيكاإلساءةإلىالناس،كخ
َوَل َٖمْبِغ ا٭ْمٹَمسچمَد :قاؿتعالى،فإفهللاتعالىيعاقبالمفسديف،كيحكؿبينيـكبيفرحمتوكعكنو

ُأوٖمڀِمُتُف  إځِمََّم ٫مچمَل :،لكنوأبىكأخذتوالعزةباإلثـ،فأعجببنفسو،حيثقاؿلناصحيوِْم اأْلَْرضِ 

،فاستبٌدالبغيكالغركربقاركفكسيطرعميوالكبرياء،فخسؼهللابواألرض،٤َمٜم ٤ِمټْمٍؿ ٤ِمپمِْدي
ـْ ُدوِن :قاؿتعالى،كدٌمردكرهكممتمكاتو وځَمُف ٱِم ـْ ٪مِئڈٍَم َيپمْٯُمُ ٪َمَخَسٹْمپمچم ٕمِِف َوٕمِداِرِه اأْلَْرَض ٪َمَم ٬مچمَن ٭مَُف ٱِم

مصيرالمشؤكـنصيبوكنصيبكؿمفأرادالبغيفياألرض،كختـهللافكافىذاال اهللَِّ
ا ِْم اأْلَْرِض َوَل ٪َمسچمدًا َوا٭ْمٷمچم٫مِبڈَُم :ىذاالمقطعبقكلو ـَ َل ُيِريُدوَن ٤ُمټُمقًّ ِذي اُر اآْلِٚمَرُة ځَمْجٷَمټُمٿمچم ٭مټِمَّ ٖمټِْمَؽ ا٭مدَّ

األ٭مټِْمٽُمتَّٺِم٦مَ  كنعيميا العظيمة، الخالدة الدار تمؾ أف كتعالىأم: هللاسبحانو يجعميا بدم،
الحسنةىي كالعاقبة كاليريدكفأملكفمفألكافالفساد، لمذيفاليستعمكفكاليتجٌبركف،

،المبتعديفعفنكاىيوكمحظكراتو.ألىؿالتقكلالممتزميفبأكامرهللا
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآليات اً سادس

 وصف القرآن  لغنى قارون -5
ـْ ٫َمْقِم ٱُمق٠َمك :قاؿتعالى،أحدأغنياءقكـمكسىقاركفىك ،إِنَّ ٫َمچمُروَن ٬َمچمَن ٱِم

ماالنكثيرانحيثيحدثناالقرآفعفكنكزهبتصكيررائعلماككافرجبلنثريانكمترفان،آتاههللا
                                                           

.(ُِْٗ-ُّٕٗ/ّحيمي)لمز،التفسيرالكسيط،(ّٖٔ-ِٓٔ/ُٗ)لمطبرمالبيافجامعانظر:(ُ)



 

 

 

-َُِ- 
 

ـَ ا٭مْٻُمپمُ :كافعميوقاركفمفكثرةالماؿكالغنىكالثراءفيقكلوتعالى ُف َوآَٖمڀْمپمچَمُه ٱِم قِز ٱَمچم إِنَّ ٱَمٹَمچمَِتَ

ةِ ٭َمَتپمُقُء  عمىٕمچِم٭ْمٷُمٳْمَبڈِم ُأؤِم ا٭ْمٺُمقَّ يثقؿ ما الكثيرة كالكنكز الكفيرة، األمكاؿ مف "أعطيناه أم:
الخزائف حمؿ عف فضبلن كثقميا لكثرتيا خزائنو مفاتيح حمؿ القكة أصحاب الجماعة

نتمفاتحكنكزقاركفمفجمكدكؿ،كيقكؿالطبرمفيكصؼمفاتيحكنكزه:"كا(ُ)كاألمكاؿ"
ممتالمفاتيحعمىستيف مفتاحمثؿاألصبع،كؿمفتاحعمىخزانةعمىحدة،فإذاركبحي

.(ِ)بغبلنأغرمحجؿ"
 بد من التمسك بيا والعمل بمقتضاىا لمنجاة من غرور الدنيا قيم ىامة َل -2

جالقرآفالكريـفيحيثتيقررىذهالقصةمجمكعةمفالقيـكالمبادئالتيتبرزمني
 ة:تيالقصدكاالعتداؿكىيفيالنقاطاآل

 مقابمة اإلساءة باإلحسان - أ
ـْ ٫َمْقِم ٱُمق٠َمك ٪َمبَٸَمك ٤َمټَمڀْمٿِمؿْ :قاؿتعالى أم:تجاكزالحدكدفيظمميـإنَّ ٫َمچمُروَن ٬َمچمَن ٱِم

٫َمچمَل ٭َمُف  إِذْ :قاؿتعالى،كفياالعتداءعمييـ،كفيمقابمةبغيوكجدالناصحيفلومفقكمو

كعدـاالغتراربالماؿكالسمطاف،كيحاكلكفإرجاعولمنيجفقدىمُّكايذكركنوبا،٫َمْقٱُمفُ 
اليح األثريػػالقكيـ،كىكنيجه ـالقصدػػػـ،كلكفيفرضعمييػػػاءثراءىـكالاالستمتاعبمتاعيػػػـر
 .(ّ)دكفبغيأكظمـكاالعتداؿكمراقبةهللا

 ح الزىو والبطر النيي عن فر  - ب
تعالى مصحكبانأمََل َٖمٹْمَرْح إِنَّ اهللََّ ََل َُيڇِمُّ ا٭ْمٹَمِرِٙم٦مَ :قاؿ بدنياؾفرحان تفرح "ال :

مفعرفيا، فييا يربح مستردة كعارية عرضزائؿ، فالدنيا كالغركر كالفتنة بالبطركاألشر،
 اغتربيا" مف تعالى(ْ)كيخسر قاؿ ،: ٱَمچم ٪َمچمَٖمٻُمْؿ َوََل َٖمٹْمَرُٙمقا ٕمََِم آَٖمچم٬ُمؿْ ٭مٻَِمڀْمََل َٖمڂْم٠َمْقا ٤َمَٜم          

 [ِّ]الحديد: عميو المينعـ كاالعتداؿحتىالينسىالمرء بالقصد الفرحيككف بؿ ،قاؿ ،
دكفلقاء كليسلممؤمفراحة الانقطاعلو، "مففرحبغيرمفركحاستجمبحزنان التسترم:

رهعفأحكالو،كأفعالوسبيؿالفضؿكاإلفضاؿ،،كالسعيدمفالخمؽمفصرؼبصالحؽ
فنفسوكأحكالوكأفعالوحتىافتخربيا،ػقيمفزيػػاؿ،كالشػػػعاألفعػػػفيجميةهللاػػكرؤيةمن

                                                           

 .(َْٗ/ِلمصابكني)،صفكةالتفاسير(ُ)
 .(ُٕٔ/ُٗ)،لمطبرم،جامعالبياف(ِ)
 .(ُُِٕ/ٓ)،لسيدقطب،انظر:فيظبلؿالقرآف(ّ)
.(ْٖٖ/ِ)،لمحمدحجازم،التفسيرالكاضح(ْ)
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فلـييمكوفيالكقتنفسو"كادعىذلؾلنفسو،فشؤموييمكويكمان .(ُ)ماكا 
 (2)ااعتدال المنيج القرآني في التعامل مع متاع الدني - ث

ځْمڀَمچم :قاؿتعالى ـَ ا٭مدُّ اَر اآْلِٚمَرَة َوََل َٖمپمَْس ځَمٳِمڀمبََؽ ٱِم أم:التنسأفَوإْمَتِغ ٪مڀِمََم آَٖمچمَك اهللَُّ ا٭مدَّ
طريؽ فالدنيا آلخرتو، بو الذميعمؿ الدنيا نصيباإلنسافمف ألفحقيقة تعمؿآلخرتؾ،

كالطر القيامة، يكـ يحصده فييا المرء يزرعو كما لدنياؾكأنؾاآلخرة، الكسطأفتعمؿ يؽ
عمى أفاليعيشاإلنسافعالة كمعنىىذا كتعمؿآلخرتؾكأنؾتمكتغدان، تعيشأبدان،
أف أخرجالبخارمفيصحيحو كالغنىمفطريؽالحبلؿ، بؿييطالببالعمؿكالجد الناس،

َعَمْيَك َحقِّا، َوأِلَْىِمَك َعَمْيَك َحقِّا، َفَأْعِط إنَّ ِلَربَِّك َعَمْيَك َحقِّا، َوِلَنْفِسَك ):الدرداءيسممافقاؿألب
،إذففعمى(ّ)(صدق سممان):فذكرذلؾلو،فقاؿالنبي(فأتىالنبيُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّوُ 

فا ببلإسراؼكالتقتير، ليستمتعبيااإلنسافالتمتعبالدنيا الدنيا خمؽطيباتالحياة
ضلتكفيرىاكتحصيميا،بشرطأفالينشغمكابالمتاععفتكاليؼربالناسكليعممكافياألر

العالميف.
 (5)يجب مقابمتو باإلحسان  المال إحسان من هللا  - ج

ـَ اهللَُّ إ٭َِمڀمَْؽ َوََل َٖمبِْغ ا٭ْمٹَمَسچمَد ِْم اأْلَْرضِ :قاؿتعالى ـْ ٬َمََم َأْٙمَس أم:أحسفبطاعةَوَأْٙمِس
ؾبنعمتو،كأحسفإلىالناسفإفاإلحسافليـمفإحسانؾإليكماأحسفهللاهللا
كاإلحسافالذمأمرهللا،الطاعةكالخدمة،كالتطمب بوىكإنفاؽالنعمةفيكجكه

ْٙمَسچمِن  :قاؿتعالى،الفسادفياألرض؛ألفمقابمةاإلحسافبالشكرافالبالكفراف َهْؾ َ٘مَزاُء اإْلِ

ْٙمَسچمنُ  ،كمافعؿالمفسدقاركف،حيثاستبدبوالكبركالخيبلءفكافيخرج[َٔرحمف:]ال إَِلَّ اإْلِ
مف أنو عممكا كما بمظاىره، الناس بعض فافتتف باىرة، فاخرة كزينة مييب مككب في

الخاسريف.
ككجكهاإلحسافبالماؿكثيرةمنياتفريجالكرباتكتيسيرالضركراتكقضاءالحاجات

ك بالصدقة المشكبلت كغيرىاكحؿ العمـ كدكر المساجد كبناء المدينيف، عف الديكف قضاء
بحيسفاستعمالولمماؿ،الكثيرمماالحصرليا،كأيماكجوسمؾالمرءفإنوأحسفإلىهللا

                                                           

 .(ُُٗ)ص:،تفسيرالتسترم(ُ)
.(ُُِٕ/ٓ)،لسيدقطب،(،فيظبلؿالقرآفْٖٗ-ْٖٖ/ِ)،لمحمدحجازم،انظر:التفسيرالكاضح(ِ)
،صحيحالبخارم،(ّ) بابمفأقسـعمىأخيوليفطرفيالتطكع،كلـيرعميوقضاءإذاكافكتابالصـك

 .(ُٖٔٗ(،حديث)ّٖ/ّ)،أكفؽلو
 .(ُٗٓ/َِلمزحيمي)،(،التفسيرالمنيرْْٓ/ّانظر:تفسيرالبغكم)(ْ)
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لُمْسِمُم َأُخو الُمْسِمِم ََل َيْظِمُمُو َوََل ُيْسِمُمُو، ا):قاؿأفرسكؿهللاعفعبدهللابفعمر
َن ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَن اّللَُّ ِفي َحاَجِتِو، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِمٍم ُكْرَبًة، َفرََّج اّللَُّ َعْنُو ُكْرَبًة َوَمْن َكا

.(ُ)(ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه اّللَُّ َيْوَم الِقَياَمةِ 
 2))ل والمتكبرين والباغين من زعماء العصرقارون نموذج مكرر لممفتونين بالما  -7

ََم ُأوٖمڀِمُتُف ٤َمَٜم ٤ِمټْمٍؿ ٤ِمپمِْدي:قاؿتعالى أم:بمالديومفذكاءكخبرةفيشؤكف٫َمچمَل إځِمَّ
التجارة،كقاؿالزمخشرم:بمالديومفعمـالكيمياءالذماشتييربو،كأيانكافعمموفبلبدمف

القاتؿالذمييطفئالسراجالمضيءالتكاضعكاالستقامةعمىالطريؽال ـٌ صحيح،فيذاىكالٌس
كىكالنظرإلىالٌنفسبعيفالتكبركالتجبر،فبالرغـمفنصيحةأىؿالكعظكاإلرشادمفقكمو

بالمتجبريفالمتكبريفمفلوإالأنوأبىاالمتثاؿلنصحالناصحيف،كغفؿعفبطشهللا
ـَ  :كىاماف،قاؿتعالىثؿفرعكفمأمثالوفياألمـالغابرة ـْ ٫َمبْټمِِف ٱِم ْ َيٷْمټَمْؿ َأنَّ اهللََّ ٫َمْد َأْهټَمَؽ ٱِم َأَومَل

ٷًمچم ًة َوَأ٬ْمَثُر َْجْ ـْ ُهَق َأ١َمدُّ ٱِمپمُْف ٫ُمقَّ التكبربؿلحقوالبغيإلىبواألمر،كلـيكتؼًا٭ْمٺُمُروِن ٱَم حد
ي:تمظاىربغيقاركفككبريائوكاآلبشتىأنكاعو،كذكرالمفسركفبعض

 كفرهباكبماجاءبومكسى،.كاستخفافوبو 
 مطالبتولمكسىمفالمكانةكالنفكذكالمشاركةفيشؤكفالسمطةبأفيجعؿلوشيئان

الفراء قاؿ لمكسى(ّ)عمىالناس، كانتالنبكة "إذ :الذم المذبحكالقرباف ككاف ،
 يقربفييدىاركف،فكافيقكؿقاركفكماليأنا؟".

 محاكلتوالتشييربمكسىمكمسفاجرةذاتجماؿ،تٌدعيأماـالمؤلمرأةوا،بإرساؿ
يتعرضليافينفسيا،كيكافئياعمىذلؾ،كتستنجدبو،مفبنيإسرائيؿأفمكسى

 فمماكقفتبيفالمؤل،أحدثهللالياتكبة،كفضحتقاركففيمحاكلتوتمؾ.
 ـ.ممكوفرعكفعمىبنىإسرائيؿفظممي 
 .تبذخعمييـبكثرةمالوككلده 
 .كقيؿ:زادعمييـفيالثيابشبران 

                                                           

كتابالمظ(ُ) البخارم، كاليسمموصحيح المسمـ المسمـ باباليظمـ كالغصب، حديثُِٖ/ّ)،الـ ،)
(ِِْْ). 

الكشاؼ(ِ) لطائؼاإلشاراتَّْ-ُّْ/ّلمزمخشرم)،انظر: أبي(ُٖ/ّ)لمقشيرم،(، ابف تفسير ،
.(ََّٓ/ٗحاتـ)

 .(َُّ/ِلمفراء)،معانيالقرآف(ّ)
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كؿوترى الباحثة في متجددة شخصية قاركف فشخصية نفسو، يعيد التاريخ أف
عصر،كىكنمكذجمكررفيالبشرية،فكـمفالناسمفيظفأفمالوكسمطانوىماكحدىما

ىذاالنمكذجالطاغية،متمثمةفيزعماءسببقكتوكعزتو،كنحفاآلفنرلبشكؿكبيرأمثاؿ
لحاؿ ميتمة غير كالمراكز، المناصب عف تبحث التي كالزعامات القيادات مف عصرنا
رعاياىا،كؿمايشغمياكيفيةجمعالماؿ،كأنيـفيسباؽمفيجمعماالنأكثر؟كمفيتجبر

كيتكبرأكثر؟
)بشاراألسد(،الذمطغىفيكاألمثمةكثيرةعمىذلؾ،يكفىذكررئيسدكلةسكريا

مغتران كىٌجرمفتبقىمنيـ، حيثقٌتؿاألطفاؿكالشيكخكالنساء، الفساد، كأكثرفييا الببلد
،فاينفعويكـالينفعماؿكالبنكفبمالوكمنصبوالذملـيعرؼحقو،يظفأفمالو

فبليجباس كالمكانة، بالجاه كالسمطافكأعز الماؿ الذممنح فيطريؽغيرىك تغبلليما
ـْ َيَتٷَمدَّ ُٙمُدوَد اهللَِّ ٪َمٺَمْد ٣َمټَمَؿ ځَمٹْمَسُف :قاؿتعالى،فيكحسبومشركع،كمفيتعدلحدكدهللا َوٱَم

.[ُ]الطبلؽ:َُيِْدُث َٕمٷْمَد َذ٭مَِؽ َأٱْمًرا ََل َٖمْدِري ٭َمٷَمؾَّ اهللََّ
غرائيا -ْ  اختالف معايير البشر أمام فتنة الحياة وا 

تعال حمتو،٪َمَخَرَج ٤َمَٜم ٫َمْقٱِمِف ِْم ِزيپمَتِفِ :ىقاؿ بأبيى قكمو أماـ قاركف خركج كييعد
:(ُ)وأماـىذهاإلغراءاتإلىقسميفككامؿزينتو،مفرؽالطريؽ،حيثاختمؼأفرادقكم

: المتطمعون لزينة الحياة الدنيا في شغفأوَلً 
ركفمفحٌبالدنياكمتاعيا،قاؿمثؿماأعطىقاكىـالذيفتمٌنكاأفيعطييـهللا

ُف ٭َمُذو َٙمظٍّ ٤َمٶمڀِمؿٍ :تعالىفييـ ځْمڀَمچم َيچم ٭َمڀمډَْم ٭َمپمچَم ٱِمْثَؾ ٱَمچم ُأوَِتَ ٫َمچمُروُن إځِمَّ ڀَمچمَة ا٭مدُّ ـَ ُيِريُدوَن اِْلَ كىذا،٫َمچمَل ا٭مَِّذي
كاالفريؽينظرلمدنيانظرةسطحية،فأعمتوزخارفياعفالكضعالسميـكالطريؽالمستقيـ،كنس

يككناففي كالخير السعادة بؿ العريض؛ كالجاه الكثير، ليسفيالماؿ كالخير السعادة أف
كاتباعنيجو.رضاهللا

 في رضا واطمئنان : المتطمعون لثواب هللا ثانياً 
كىـمفكانكامتيٌقظيفبنكراإليماف،فكافمكقفيـمفالدنياماكصفيـبوتعالىفي

چمَهچم َو٫َمچمَل ا٭مَّذِ :قكلو چم َوََل ُيټَمٺمَّ ـَ َو٤َمٽِمَؾ َصچمِِلً ـْ آٱَم ـَ ُأوُٖمقا ا٭ْمٷِمټْمَؿ َوْيټَمٻُمْؿ َٗمَقاُب اهللَِّ َٚمْٝمٌ ٛمَِ                        ي

چمٕمُِرونَ  الفريؽينظرإلىالدنيابعيفالعبرةكالعظة،عيفالرجؿالفاىـلمحقائؽإَِلَّ ا٭مٳمَّ ،فيذا
 الخبلبة، المظاىر تخدعو فيالذمال السعادة بأف األكؿ الفريؽ يعممو مالـ عممكا فيؤالء

.رضاهللا
                                                           

 .(ُٖٓ-َٖٓ/ِلمحمدحجازم)،انظر:التفسيرالكاضح(ُ)
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 الجزاء من جنس العمل  -1
تعالى داخؿ٪َمَخَسٹْمپمچَم ٕمِِف َوٕمَِداِرِه اأْلَْرَض :قاؿ كتتغمغؿ ذركتيا، الفتنة تبمغ فعندما

قار ىك فيا كالغركر، كالبغي لبلستبٌداد حدان لتضع اإلليية القدرة تتدخؿ الٌثرمالنفكس، كف
كعظة كاففينيايتوعبرة فقد كالذمسيطرالكبرياءكالعجبكالٌتجبرعمىقمبو، المترؼ،

بوكبدارهكمالوكبجمكعواألرضجزاءنمفعندهللالمفكافيريداآلخرة،فقدخسؼهللا
فالجزاءأصعبكأشد فياآلخرة أما كغابفييا، حيثابتمعتواألرض، قاؿ،فيالدنيا

ټْمِد َ٘مَزاًء ٕمََِم ٬مَ  :تعالى ْؿ ٪مڀِمٿَمچم َداُر اخْلُ ،[ِٖ]فصمت:چمځُمقا ٕمِآَيچمٖمپِمچَم َُيَْحُدونَ َذ٭مَِؽ َ٘مَزاُء َأ٤ْمَداِء اهللَِّ ا٭مپمَّچمُر ََلُ
األمر حقيقة تبٌيف بقاركف أطاحت التي الكارثة ىذه تعالى ،كبعد ـْ ٪مَِئڈٍم :قاؿ ٪َمََم ٬َمچمَن ٭َمُف ٱِم

ـْ ُدو وځَمُف ٱِم ـَ َيپمْٯُمُ ي ـَ اْٛمُپمَْتٯِمِ كبطشو،حيثلـفئةيمنعكفعنوبأسهللا"أم: ِن اهللَِّ َوٱَمچم ٬َمچمَن ٱِم
،يعمؿعمبلنصالحانيقربوإلىربو،كلـيحصفمالوبالصدقةكالزكاة،كلـيتقربإلىهللا

النتيج كانت كمو كليذا كالغطرسة، كالغركر الكبر بترؾ الناس لى دنياهكا  ضاعت أف ة
بقانكنوالعاـفيالدنيا،كىكأفالخسؼ،كىذاإخبارمفهللاتعالىلنبٌيومحمد(ُ)خرتو"كآ

كالببلءيككفنصيبالفاسديفليتعظمفكراءىـكؿمفيحاكؿاالقتداءبيـ،فبليغرنؾيا
 فمكشئتألطبؽهللاإمحمد عمىفسادىـعراضالمشركيفعنؾ، األخشبيفردان عمييـ

ـْ َيٲَمچمُء :ظرلحاؿمفاغتربقاركفقاؿتعالىفييـكغييـ،كان ْزَق ٛمَِ يٺُمق٭ُمقَن َوْيٻَمڂَمنَّ اهللََّ َيبُْسُط ا٭مرِّ

ُف ََل ُيٹْمټمُِح ا٭ْمٻَمچم٪مُِرونَ  َسَػ ٕمپِمچَم َوْيٻَمڂَمځمَّ َـّ اهللَُّ ٤َمټَمڀْمپمچَم خَلَ ـْ ٤ِمَبچمدِِه َوَيٺْمِدُر ْوََل َأْن ٱَم :"يقكلكفندمانكأسفانأمٱِم
يكٌسع،كيؼأفهللارمنيـمفالتمني،اعجبكاأيياالقكـمفصنعهللاعمىماصد

الرزؽلمفيشاءمفعبادهبحسبمشيئتوكحكمتواللكرامتوعميو،كيضٌيؽالرزؽعمىمف
.(ِ)كقضائوابتبلءنالليكانوعميو"يشاءمفعبادهلحكمتو

 (7)العاقبة لممتقين بالدار الخالدة -6

ا ِْم اأْلَْرِض َوََل ٪َمَسچمدً  :قاؿتعالى ـَ ََل ُيِريُدوَن ٤ُمټُمقًّ ِذي اُر اآْلِٚمَرُة ځَمْجٷَمټُمٿَمچم ٭مټِمَّ ا َوا٭ْمٷَمچم٫مَِبڈُم ٖمټِْمَؽ ا٭مدَّ

قكمو،عمىبيايتعالىالدارالزائمةالتيكافيتباىىبياقاركفكبعدمابيفهللا٭مټِْمٽُمتَّٺِم٦مَ 
اُر اآْل  ذكرىناالدارالخالدة لممقابمةبيفالداريف،دارزائمةكدارخالدة،كابتدأتِٚمَرةُ ٖمټِْمَؽ ا٭مدَّ

ليستشرؼالسامعإلىمعرفةالمشارإليو،كىيالدارٖمټِْمَؽ اآليةابتداءنمشكقانباسـاإلشارة
                                                           

.(ُٖٓ/ِ)لمحمدحجازم،التفسيرالكاضح(ُ)
.(ُُْ/ِ)لمصابكني،صفكةالتفاسير(ِ)
.(ُِْٕ/ٓلسيدقطب)،(،فيظبلؿالقرآفُٖٗ/َِالبفعاشكر)،انظر:التحريركالتنكير(ّ)
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اآلخرةالتيتحدثعنياالذيفأكتكاالعمـكاختاركىادارانليـ،فييالعاليةالرتبةالبعيدةاألفؽ،
أكلئؾالذيفاليقيمكفليذهاألرضكأشيائياكأعراضياكقيمياكمكازينياحسابان،تككفنصيب

مفجاءبالحسنةفيالدنيا الحسابعمىيدرباألرباب،ففيذلؾاليـك كيترككاالحسابليـك
٬َمٽَمثَِؾ :قاؿتعالى،يجازيوبعشرأمثالياإلىسبعمائةضعؼفموخيرمنيا،كىكأفهللا

ـْ َيٲَمچمُء َواهللَُّ َوا٠ِمٌع ٤َمټمڀِمؿٌ َٙمبَّڈٍم  ،[ُِٔ]البقرة:َأځْمَبتډَْم ٠َمْبَع ٠َمپمچَمٕمَِؾ ِْم ٬ُمؾِّ ٠ُمپمُْبټَمڈٍم ٱِمچمَئڈُم َٙمبَّڈٍم َواهللَُّ ُيٴَمچم٤ِمُػ ٛمَِ
ـْ :قاؿتعالى،أمامفجاءبالسيئةفبلييجزلإالمثميافقطجزاءلماعمؿمفالسيئات َوٱَم

ڀمَِّئڈِم ٪َمٻُمبَّ  َزْوَن َ٘مچمَء ٕمچِم٭مسَّ ،كربؾذكفضؿ[َٗ]النمؿ: إَِلَّ ٱَمچم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمٽَمټُمقنَ ډْم ُوُ٘مقُهٿُمْؿ ِْم ا٭مپمَّچمِر َهْؾ ُُتْ
عظيـ،إذاليجزلبالسيئةإالمثميا،كيجزلبالحسنةعشرأمثاليا،إفربؾكاسعالمغفرة،

فيؿمفمعتبر؟

 : العبر المستفادة من اآليات اً سابع
قيمة -ُ نيرخصمف أف معيجب كالصبلح اإليماف قيمة رفع جانب إلى كالزينة الماؿ

 االعتداؿكالتكازففياالستمتاعبطيباتالحياةدكفعمكفياألرضكالفساد.
بالعدؿعفالسيئات،كاإلحسافمعالحسنات.ميزافهللا -ِ
ا -ّ بسطحيات ينبيركف الذيف كىـ عصر، كؿ في مكجكدكف كييعجبكفالماديكف ألمكر

 .الخداعةبالمظاىر
دراؾأفالسعادة -ْ يجبالحذر،كتنكيرالبصيرةأماـزخارؼالحياةالدنياكمتاعياالزائؿ،كا 

 بالفكزفياآلخرة.
الركحي -ٓ االرتقاء مف يمكنو اإلنساف، شئكف لجميع كالمتناسؽ المتعادؿ القرآني المنيج

 سيطة.الدائـ،التيالحرماففييا،كالإىدارلمقكماتالحياةالفطريةالب
،بؿيككفنصيبالمتقيففسادانكالاألرضفيعمكانيريدكفلمذيفيككفالاآلخرةثكاب -ٔ

. 
دكفبمثمياالسيئاتكمقابمةالحسنات،بمضاعفةيتمثؿاإللييالقانكف"يقكؿالزحيمي: -ٕ

انمكافئجزاءآخرإنسانانيعطياإلنساففإفعنو،كيسمكالبشرقانكفعفيختمؼزيادة،
يحٌدهفبلتعالىهللاعطاءأماألخيو،اإلنسافظمـبسببوالغالبفيينقصوكقدلعممو،
ألفاإلنساف،تقديربحسبكثيراأكقميبلالعمؿكافسكاءشيء،منويبخسكالحدكد،
.(ُ)الٌرحمة"ذكالغنيىكرٌبؾ

                                                           

 .(ُِْٗ/ّالتفسيرالكسيط)(ُ)
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 المطمب الثالث
 صطفاء إليياالنبوة اختيار و 

 ـْ َ٘مچمَء ٕمچِمَُلَدى إِنَّ ا٭مَّ ]قاؿتعالى: َك إ٧َِم ٱَمٷَمچمدٍ ٫ُمْؾ َرِبِّ َأ٤ْمټَمُؿ ٱَم     ِذي ٪َمَرَض ٤َمټَمڀمَْؽ ا٭مٺُمْرَآَن ٭مََرادُّ

ـْ ُهَق ِْم َضََلٍل ٱُمب٦ِمٍ  ڈمً *  َوٱَم َـّ  َوٱَمچم ٬ُمپمډَْم َٖمْرُ٘مق َأْن ُيټْمٺَمك إ٭َِمڀمَْؽ ا٭مٻمَِتچمُب إَِلَّ َرْْحَ ـْ َرٕمَِّؽ ٪َمََل َٖمٻُمقځَم        ٱِم

ـَ ٣َمٿِمًٝما ٭مټِْمٻمَ  ـَ *  چم٪مِِري َـّ ٱِم ـْ َآَيچمِت اهللِ َٕمٷْمَد إِْذ ُأځْمِز٭مډَْم إ٭َِمڀْمَؽ َواْدُع إ٧َِم َرٕمَِّؽ َوََل َٖمٻُمقځَم ځمََّؽ ٤َم َوََل َيٳُمدُّ

٬م٦ِمَ  ٍء َهچم٭مٌِؽ إَِلَّ َوْ٘مٿَمُف ٭َمُف اُِلٻْمُؿ وَ *  اُٛم٨ْمِ چم َآَٚمَر ََل إ٭َِمَف إَِلَّ ُهَق ٬ُمؾُّ َرْ [ إ٭َِمڀْمِف ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ َوََل َٖمْدُع ٱَمَع اهللِ إََِلً

. {55-51 }القصص:

  المناسبةأوًَل: 
مفعرضقصةقاركفكبيافالتعقيباتعمييا،كالتيكافمفأىمياانتيىهللالما

فيومابأتبعولممتقيف،العاقبةأفبيفك،كالمقراألخيرالمرجعىيكأقربأنيااآلخرةذكرأنو
خركجالنبيحاؿباآلخرةإنكارمفأذىانيـفيتقررلمامقررانكمستأنفانفقاؿذلؾ،بياف
كالمسكفالمشرفةمكةمف المكطف خمفو تاركان كنعيميا اآلخرة يبتغى ربو إلى مياجران

 هللا لكجو يممؾ ما ككؿ كذكرياتو لوكاألىؿ كمكجيان الخطاب، خمفومفلك، القمةمف
بعيفكاليؼكالنكاىياتتبعوبمجمكعةمفالتيكمياكانتالتيالمسممة لتيالبدمفأخذىا
.(ُ)االعتبار

 المفردات القرآنيةثانيًا: 
 َمَرَض٪ ك" فىٍرضان، يىٍفًرضي الفىٍرضيفىرىضى الحديد،كفرضفيو،كالتأثيرالٌصمبالشيءقطع:

كالفرضكثباتو،بكقكعواعتبارانيقاؿاإليجابلكفكاإليجابكالفىٍرضي،كالقكسالٌزندكفرض
فيوالحكـبقطع تعالىقاؿ، أم {5}النور:[ ٠ُمقَرٌة َأځْمَز٭ْمپمچَمَهچم َو٪َمَرْضپمچَمَهچم]: بياالعمؿأكجبنا:
.(ِ)"عميؾ

نزلوعميؾكألزمؾ،كفرضعميؾالعمؿبما"أأم٤َمټَمڀمَْؽ  ٪َمَرَض  ا٭مَِّذي إِنَّ قاؿالزجاج:
.(ّ)"يكجبوالقرآف

                                                           

(.ُِٕٓ/ٓ)قطبلسيدالقرآف،ظبلؿفي،(ّْٕ/ُْ)لمبقاعيالدرر،نظـ:انظر(ُ)
 .(َّٔ)ص:،لؤلصفياني،المفرداتفيغريبالقرآف(ِ)
.(ُٕٓ/ْ)،معانيالقرآفكا عرابو(ّ)
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 َ٭َمَرادُّك دِّاأىريدُّهيالشيءرىدىٍدتي رجعكىك،أحكالومفبحالةأكبذاتو،الشيءصرؼ:لرَّدُّ،كارى
.(ُ)الشيء

َك إ٧َِم ٱَمٷَمچمدٍ :كقكلو قيؿالجنة،فيمكانؾإلىكقيؿ،بمكةمكانؾإلىرادؾأم:٭َمَرادُّ
.(ّ)"المكتإلىلرادؾ:"كذكرالطبرمأم(ِ)باعثؾ،إلى

 َٿِمًٝما٣م  ،فيكظيييكرنايىٍظيىريلشيءارىظىيىقاؿابففارس:" كلذلؾ،كبرزانكشؼذاإظىاًىره
االسـ،الظٍُّيرًكقتسمي بيذا كىأىٍضكىؤيىىاالنيارأكقاتأظيريكفكىالظًَّييرىًة :كالظيير،

.(ْ)"المعيف

لمكافريف.معينان:أم٣َمٿِمًٝما:كالمقصكدبقكلوتعالى

 َهچم٭مٌِؽىبلكان،كي يىٍيمىؾي ؾيقكؿاألصفيانياىىمىؾى :(ٓ)أكجوأربعةعمىٍليىبلى

ة:[ َهټَمَؽ ٤َمپمِّل ٠ُمټْمٵَمچمځمڀِمَفْ ]:،قاؿتعالىمكجكدغيرؾعندكىكعنؾ،الشيءافتقاد -أ .{97}احلاق 
ؾً -ب . {901}البقرة:[ َوَُيْټمَِؽ اَِلْرَث َوا٭مپمَّْسَؾ ]:،قاؿتعالىكفسادباستحالةالشيءىىبلى
 .{96:ايوة}اجل، {594}النساء:[ ٌؤ َهټَمَؽ إِِن اٱْمرُ ]:قاؿتعالى،المكت -ت
بطبلف -ث كىك تعالىكعدمو،العالـمفالشيءالفناء قاؿ ٍء َهچم٭مٌِؽ إَِلَّ َوْ٘مٿَمفُ ]: [ ٬ُمؾُّ َرْ

.{55}القصص:

 المطائف البيانية  :ثانياً 
 ـْ َرٕمَِّؽ ڈًم ٱِم استثناءمنقطعإَِلَّ َرْْحَ يقكؿالشعراكم: كمعناه، إليؾٍمقىييأفترجككنتما"

.(ٔ)"ربؾمفلؾرحمةإالإليؾألقيناهكماألقيناه،إنماالكتاب

 ََّوْ٘مٿَمفُ  إَِلالمقدسةذاتوأمالكؿكأرادالجزءأطمؽحيثمرسؿمجاز(ٕ).

                                                           

 .(ّْٖ)ص:،لؤلصفياني،(المفرداتفيغريبالقرآفّٖٔ/ِ)،البففارس،انظر:مقاييسالمغة(ُ)
.(ُٖٓ/ْلمزجاج)،انظر:معانيالقرآفكا عرابو(ِ)
 .(َْٔ/ُٗجامعالبياف)(ّ)
 .(ُْٕ/ّمقاييسالمغة)(ْ)
.(ْْٖانظر:المفرداتفيغريبالقرآف)ص:(ٓ)
.(َُُْٕ/ُٖ(،تفسيرالشعراكم)ُّّ/ِلمفراء)،انظر:معانيالقرآف(ٔ)
(.ُْٕ/َِلمزحيمي)،(،التفسيرالمنيرُِْ/ِلمصابكني)،انظر:صفكةالتفاسير(ٕ)
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 سبب النزول :ثالثاً 
.ٱَمٷَمچمدٍ  إ٧َِم  ٭َمَرادُّكَ  ا٭ْمٺُمْرآنَ  ٤َمټَمڀمَْؽ  ٪َمَرَض  ا٭مَِّذي إِنَّ :قاؿتعالى

،كىيمفمكةفبمغالجحفة^أبيحاتـعفالضحاؾقاؿلماخرجالنبيأخرجابف
.(5)ىذهاآليةاشتاؽإلىمكةفأنزؿهللا،كالمدينةمكةبيفما

 : المعنى اإلجماليرابعاً 
ا؛لمفارقتياغتـ،كقدالمدينةإلىمكةمفخرجحيف^نبيومحمديخاطبهللا

فذكمنشأهكمكطنومكلدهألنيا هللا، كره ىك ىكمفأعطاؾالقرآف،المقتدرالقادربأنو
قاؿتعالى بأنوسيردؾلبمدؾكلكبعدحيف، فبلشؾمطمقان َك إ٧َِم :كألزمؾالعمؿبو، ٭َمَرادُّ

يامحمدبعكدتؾإلىمكةمظفران،كفعبلنماىيإالبضعسنيف؛حتىتحققتأمفمتثؽٱَمٷَمچمدٍ 
تحمييب،كأصبحلوالغمبةكالسمطافكامتدتسفينةالدعكةلكؿالبشرلاإللييةبالعكدةفيف

بقاعالجزيرة.
بأفهللا بتذكيره الكريـ الذمكيستمرالخطابالربانيلنبيو محمدأقدرؾىك يا

مففيوماجميعلؾككشؼكالنكاىياألكامرمففيالقرآفالكريـمابعمكـاالمتثاؿعمى
بجميعنكاىيوأمكرؾبعمـكتفكضفأالرسؿأكمؿياعميؾ،فكالمعارؼالحقائؽ كتمتـز

نياألمرعظيـ،كمفجممةمانياؾهللا عنو،أفكتعممياألتباعؾ،فقداختارؾلمرسالةكا 
الكفارال كأعكانانتتخذ ربؾعنالناسكصدىـلؾلمخالفتيـتتأثرال، سبيؿ إلى كادعي ؾ،

الحدكدليافيكرضىبالكفرطريقان،كاجعؿثقتؾبابالحكمةكالمكعظةالحسنة،كالت
لىهللا تفنىالخبلئؽجميعان،كلوالحكـكا  القادرعمىكؿشيءكاليبقىغيركجيويـك

.(ِ)ترجعيامحمدكيرجعالجميع

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات :خامساً 
 والغمبة بالظيور ^إليية لمنبي  بشرى -5

 ََك إ٧َِم ٱَمٷَمچمدٍ إِنَّ ا٭مَِّذي ٪م (إنلنبيوىنابحرؼالتككيد)ابتدأكبلـهللا َرَض ٤َمټَمڀمَْؽ ا٭ْمٺُمْرآَن ٭َمَرادُّ
جميعومتحقؽ،فمابالؾيامحمدكقدأكدهللافكبلـهللاسميةفؤاده،إذإلتثبيتقمبو،كت

                                                           

(.ُُٓ:ص)لمسيكطيالنقكؿ،لباب(ُ)
(.ٓٗ-ْٗ/ِ)لمنخجكانيالغيبية،كالمفاتحاإللييةالفكاتح:انظر(ِ)
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تعالى بقكلو فقصدنا كا  بمؤكد، فإفٱَمٷَمچمدٍ  إ٧َِم :كبلمو متضمفأمإلىمكة، الكبلـ
لبشرلعظيمةفيكقتشديدالصعكبة،كىكميخرجمفمكة،كمطاردمفأىميا،نزلتاآلية

المشرككف،منوأخرجوالذمالبمدإلىكالعكدةبالنصرعميوسينعـالكريمةلتبشرهبأفهللا
ـَ ]:،قاؿتعالىمؤيدانظافرانآمنانسيعكدك بُّقََنچَم ځَمٯْمٌ ٱِم

ِ اُٛمڃْمٱِمپم٦ِمَ َوُأْٚمَرى َُتِ [ اهللِ َو٪َمْتٌح ٫َمِريڇٌم َوَٕم٨مِّ

ف: فيكانتألنياالفتحيكـإليياردهكالمرادأمبشرلفتحمكة،يقكؿالنسفي:" {51}الص 
عزكلظيكرألىمياكقيره^هللارسكؿلغمبةانكاعتداد،لوكمرجعان،شأفلوميعاداناليـكذلؾ

.(ُ)"كحزبوالشرؾكذؿكأىمواإلسبلـ

 وتوبيخيم الكفار ترك -2

 ٍـْ ُهَق ِْم َضََلٍل ٱُمب٦ِم َدى َوٱَم ـْ َ٘مچمَء ٕمچِمَْلُ قالكالماتعدىذهاآليةردانعمىالمشركيف ٫ُمْؾ َرِبِّ َأ٤ْمټَمُؿ ٱَم
تبعيـكمفقكمؾمفككذبؾخالفؾلمف،أم:قؿيامحمدمبيفضبلؿلفيإنؾ^لمنبي
بكباليدلجاءمفككمنيمنكـبالميتدمأعمـربي،كفرىـعمى ضبلؿفيىكمفأعمـ
مبيف أنتـأـأنا، بالفريقيفأعمـىككمعناه، عاقبةتككفلمفكستعممكف، الدنيافيالدار

.(ِ)كاآلخرة
 (7)إليي واصطفاء اختيار النبوة -7
 ـْ َرٕمَِّؽ ڈًم ٱِم عدـعفانقاطعانتقريرتقررىذهاآلية َوٱَمچم ٬ُمپمډَْم َٖمْرُ٘مق َأْن ُيټْمٺَمك إ٭َِمڀمَْؽ ا٭مْٻمَِتچمُب إَِلَّ َرْْحَ

بؿىيالرسالةإلى^الرسكؿتطمع قاؿتعالىهللااختيار، ټُمُؼ ٱَمچم َيٲَمچمُء ]: َوَرٕمَُّؽ ََيْ

ةُ  ُؿ اخِلَٝمَ َتچمُر ٱَمچم ٬َمچمَن ََلُ حيثكافكثير{45}القصص:[ َوََيْ ان، العربفيالجزيرة إلىيمف تطمع
لزمافكماأخبرتبوكتبالييكدكالنصارلكقتيا،لكفمامنصبالرسالةالمنتظرةفيآخرا

الرسالةأكيقكؿالزحيمي:"الٌنبكة،لممتطمعيفاللممختاريفتكىبرحمةلرسالةعمـأكلئؾبأفا
متميزة،بخصائصالٌرسكؿأكالٌنبيبتخصيصعادةيقترفثقيؿ،كتكميؼعظمي،مسئكلية
مداد دعكتو،عفقكموصدكدمفالٌرسكؿكالٌنبيلوعٌرضيتماألفسامية،إلييةبنعـكا 

اإلنسافيتحممياالكمقاكمة،كجيادكمصابرة،لصبريحتاجرسالتوقبكؿعفكا عراضيـ
.(ْ)"العادم

                                                           

 .(ُٔٔ/ِمدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ)(1)
(.ّّٕ/ّ)لمخازفالتنزيؿ،معانيفيالتأكيؿلباب:انظر(ِ)
 .(ُِٕٓ/ٓلسيدقطب)،انظر:فيظبلؿالقرآف(ّ)
 .(ُّْٗ/ّالتفسيرالكسيط)(ْ)
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 (5) ومناىي لمنبي تكاليف -5
أشدمختمفيفطريقيفبيفميـكفاصؿىامةكنكاىيتكاليؼةدبعاآلياتكختمت

حيث،التاريخعيكدمفمتميزيفعيديفبيفالفاصمة^الرسكؿىجرةطريؽفياالختبلؼ،
رسكلوالكريـعفعدةأمكر،فيالظاىرأنوىكالمخاطبكالمكمؼبيا،لكففينيىهللا

فالنبي كأتباعو، أىؿدينو بو كالمراد ظاىران خيكطببيا أنو مفالخطأ^الحقيقة معصكـ
قاؿتع الىكالنسياففيأمكرالديفكميا، ـِ اََلَقى]:       [ إِْن ُهَق إَِلَّ َوْٙمٌل ُيقَٙمك*  َوٱَمچم َيپمٵْمُِؼ ٤َم

ألجؿالتعظيـمفأمرالمنييعنو،كتتضح^،ككجوالخطابخصكصانلمنبي{6-1 }الن جم:
كاآلخرة الدنيا في كالفكز الفبلح دعائـ ىي إذ نحرصعمييا أف يجب التي األمكر ،ىذه

ي:تاآلاإللييةيمكفتقسيـاآلياتالسابقاتإلىالستنباطىذهالتكاليؼك
  الكفار مظاىرة عدم - أ

َـّ  ٪َمََل :قاؿتعالى ـَ  ٣َمٿِمًٝما َٖمٻُمقځَم كنابذىـفارقيـلكفأم:التتخذىـأعكانان،٭مټِْمٻَمچم٪مِِري
فطريؽكؿكالكافريفالمؤمنيفبيفتعاكفأكتناصرفبل  ،تكافقيـكال فياألمر،كخالفيـ ،

مغا لآلخر،فاألكؿحزبهللامنيما ـَ  ،قاؿتعالى،يرتمامان ـْ َيَتَقلَّ اهللََّ َوَر٠ُمق٭َمُف َوا٭مَِّذي َوٱَم

 ُأو٭َمئَِؽ :،كالثانيحزبالشيطافقاؿتعالىفييـ[ٔٓ:المائدة] آٱَمپمُقا ٪َمڄمِنَّ ِٙمْزَب اهللَِّ ُهُؿ ا٭ْمٸَمچم٭مِبُقنَ 

ڀمْٵَمچمنِ  ِٙمْزُب  ڀمْ  ِٙمْزَب  إِنَّ  َأََل  ا٭مٲمَّ ونَ  ُهؿُ  ٵَمچمنِ ا٭مٲمَّ چمِْسُ  .[ُٗ:المجادلة] اخْلَ
 الحق طريق عمى بالثبات ^محمد  لمنبي دعوة - ب

ځمََّؽ  َوََل :قاؿتعالى ـْ  َيٳُمدُّ الناسكصدىـلؾلمخالفتيـتتأثرال:أم"اهللَِّ  آَيچمِت  ٤َم
طريقؾعف ماكمظيردينؾ،كمؤيدكممتؾ،يمعمهللافإف؛تباليكالذلؾعمىتمكمال،
؛آبائوديفإلىدعكهحيفكىذايككفردانعمىالمشركيف،ِ))األدياف"سائرعمىبومتأرس

قكليـإلىتركفكالىؤالءإلىتمتفتبلبيا،ففثبتوهللاماليـ،مفشطرانكيقاسمكهليزكجكه
.هللاآياتاتباععففيصدكؾ

 َل لقومية أو عصبية الدعوة لتوحيد هللا  - ت
كا"َرٕمَِّؽ  إ٧َِم  عُ َوادْ :قاؿتعالى إبعثؾمابعدربؾتكحيدإلىدعيأم: كافةلىبو

ككمفوالعرفافكفطرةاإلنسافصكرةعمىالحؽجبمومفلكؿكنذيرانبشيراناألمـكعامةالبرايا
                                                           

لبابالتأك(ُ) التنزيؿانظر: معاني في )،يؿ التفسيرّْٕ/ّلمخازف في المحيط البحر ،حٌيافيألب،(،
.(ُِٔ/ٔ)(،تفسيرابفكثيرَِ/ِٓلمرازم)،(،مفاتيحالغيبِّّ/ٖ)

.(ُِٔ/ٔتفسيرابفكثير)(ِ)



 

 

 

-ُُّ- 
 

،دعكةكاضحةاللبسفياكالغمكض،الألجؿتحقيؽمصمحةأكلرفع(ُ)"يمافكاإلبالمعرفة
 رايةدنيكية.

 المشركين إلى الميل عدم - ث
تعالى ٬م٦ِمَ :قاؿ ـَ اْٛم٨ُْمِ َـّ ٱِم كافَوََل َٖمٻُمقځَم إلييـ ماؿ أك ألفمفرضيبطريقتيـ

 .منيـ
  با الشرك وىو أَل األعظم الذنب عن النيي - ج

چم :قاؿتعالى يككف،^كالمعنىعمىتكجيوالخطابلمنبيآَٚمرَ َوََل َٖمْدُع ٱَمَع اهللَِّ إََِلً
بؾغيره،كلتثؽبرعمىتعتمدكالكمياأمكرؾعمىككيبلنيامحمدغيرهللاتتخذالأم:
فيطريقويكمؿلـفكأنوتعالىهللابغيركثؽمففإف قاؿتعالىالتكحيد، ِق ]: َربُّ اَٛم٨ْمِ

ِْذُه َو٬مڀِمًَل  خطابلعمكـالمسمميفيككفأماعمىتكجيوال،  {7}ادزمل:[ َواَٛمٸْمِرِب ََل إ٭َِمَف إَِلَّ ُهَق ٪َمچمَّتَّ
بالدعاءالآخرإليانهللامعتعبدأم:ال،كاتخاذإلوآخرمعهللا،النييعفالشرؾبا

فيذهالقاعدةيقكـعمييابناءسبحانو،هللالغيرطاعةأكقربافأمبتقديـكالكالذبحبالنذركال
العقيدةالسميمة.

 بيا  تفرد التي األلوىية صفات -1
 :(ِ)كىيهللابياتفردالتياأللكىيةصفاتنتاآليةالكريمةبي

  هللا  صفات من الوجو - أ
تعالى ءٍ  ٬ُمؾُّ :قاؿ هللاذاتإالفافوالكجكدفيمفكؿأمَوْ٘مٿَمفُ  إَِلَّ  َهچم٭مٌِؽ  َرْ

،الحيالباقي،الدائـفيكالمقدسة، ،زائؿشيءكؿكيمكت،كالالخبلئؽيميتالذمالقيـك
قاؿكما،فيياكماالسماكاتكتمؾ،عميياكمفاألرضكىذهكالسمطافكالجاهالماؿ،بذاىك

ـْ  ٬ُمؾُّ :سبحانو َللِ  ُذو َرٕمَِّؽ  َوْ٘مفُ  َوَيْبٺمك ٪مچمٍن، ٤َمټَمڀمْٿمچم ٱَم ٬ْمرامِ  اجْلَ "كالمراد[ِٕ-ِٔالرحمف:]َواإْلِ ،
نما،الذاتبالكجو .(ّ)"لجممةاعفباألشرؼالتعبيرفيالعربعادةعمىجرلكا 

 صاحب الحكم المطمق هللا  - ب
ٻْمؿُ  ٭َمفُ :قاؿتعالى معقبكالالخمؽ،فيالنافذكالقضاءكالتصرؼالممؾلوأم:اِْلُ

.أحدقضاءهيردكالأحد،حكموفييشركواليشاء،ككمايشاءبمايقضي،لحكمو
                                                           

 .(ٓٗ/ِلمنخجكاني)،الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبية(ُ)
لسيدقطب،(،فيظبلؿالقرآفُٖٕ/َِلمزحيمي)،التفسيرالمنير(،ُِٔ/ٔانظر:تفسيرابفكثير)(ِ)

(ٓ/ُِٕٔ).
الكتابالمكنكف(ّ)  .(َُٕ/ٖلمسميفالحمبي)،الدرالمصكففيعمـك
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 إليو المرجع والمصير هللا  - ت
تعالى يـكترجعكففإليوإليو،الخبلئؽجميعمصير:أمُٖمْرَ٘مٷُمقنَ  َوإ٭َِمڀْمفِ :قاؿ

ففخير،خيرانإفبأعمالكـ،فيجزيكـمعادكـ، كالحكمو،مفيكمئذمناصفبل،فشرشرانكا 
.قضائومفمفر

   اآليات من المستفادة العبر: سابعاً 
ىعميجترئكالكاألكطافاألحبابعفالفراؽيختارلعاقؿ"إفا:(ُ)يقكؿاسماعيؿحقي .ُ

 .(ِ)"الديافالممؾعفالفراؽ
ثارةكالحكمةالميفمن  المستكلالرفيعةالسياسةفنكف القرآفيستخدـ .ِ فيكالتفكيراالنتباهكا 

كالتدبرفيكالرد،كاألخذلممناقشةسبيبلنليترؾاألمريحسـفبلاإلسبلـ،دعكةحقيقة
 (ّ)المعانيكاستخبلصالحكـالعبر.

بكعدالمطمقةطريؽدعكتوبكؿثباتكصمكد،تنبعمفثقتوفي^إفاستمرارالرسكؿ .ّ
لوبالنصركالتمكيف.هللا

لمكطنوفي^عمىعبدهمحمدمفحكمةهللا .ْ أفأنزؿعميوآيةالبشرلبالعكدة
 .هللاكعدإلىمطمئنان،كاثقانآمناطريقوفيليمضيالمكركب،الظرؼذلؾ

 .كالجزاءكالبعثكالنبكة،التكحيد،بلثةالثالديفأصكؿاشتممتاآلياتعمى .ٓ
 حرمةالتعاكفمعالكفاركمناصرتيـضدالمسمميف. .ٔ
في^فيكتابو،أككصفوبونبيونفسوبماكصؼبوسبحانوالحؽصؼيجبأفن .ٕ

ٽِمڀمُع ا٭مبَٳِمٝمُ ]:تعالىقكلوإطارفيسنتو، ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ورى:[ ٭َمڀْمَس ٬َمٽِمثْټمِِف َرْ دكف ، {55}الشُّ
 تعطيؿأكتشبيوأكتمثيؿبالخمؽ.

                                                           

الخمكتيالحنفياإلستانبكليمصطفىبفحقيإسماعيؿ(ُ) مفكافمستعرب،تركيكمفسرمتصكؼ:
ىػُُِٕعاـفييافمات(بركسة)إلىكعاد،(كاكذمطاغكرتكف)إلىفنفي(الخمكتية)الطريقةأتباع

العربيةكتبوأشيرفمفكتركيةعربيةكتبلوـ،ُُٕٓلعاـالمكافؽ القرآف،تفسيرفيالبيافركح:
 (.ِٓٔ:ص)محمكدلمنيعالمفسريفمناىج:انظر)التصكؼ،فيالخميميةكالرسالة

 .(ِْْ/ٔركحالبياف)(ِ)
 .(ُٕٗ/َِسيرالمنيرلمزحيمي)انظر:التف(ّ)
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 الفصل الثاني

 ألخير لمحزب األربعينمقاصد وأىداف النصف ا

 ( من سورة العنكبوت51-5اآليات )

كفيوثبلثةمباحث:  

 ( من 58-5المبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )
 سورة العنكبوت

( من 71-51المبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )
 سورة العنكبوت

( من 51-76المبحث الثالث: مقاصد وأىداف اآليات )
سورة العنكبوت
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 مبحث األولال

 ( 58-5مقاصد وأىداف اآليات )

من سورة العنكبوت

:كفيوأربعةمطالب

 المطمب األول: الفتنة درس من دروس التوحيد واإليمان

 تلممخموقاالمطمب الثاني: الفتنة ىي اَلمتحان اإلليي 

 دروس وعبر  المطمب الثالث: دعوة نوح

  إبراىيمالخميل المطمب الرابع: قصة دعوة 
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 المطمب األول
 الفتنة درس من دروس التوحيد واإليمان

٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا َآٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ  * ]امل قاؿتعالى: ـَ  * َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ َو٭َمٺَمْد ٪َمَتپمَّچم ا٭مَِّذي

ـْ ٫َمبْټمٿِِمْؿ ٪َمټَمڀَمٷْمټمَ  َـّ ا٭مٻَمچمِذٕم٦ِمَ ٱِم ـَ َصَد٫ُمقا َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم َـّ اهللُ ا٭مَِّذي ڀمَِّئچمِت َأْن  * ٽَم ـَ َيٷْمٽَمټُمقَن ا٭مسَّ َأْم َٙمِسڇَم ا٭مَِّذي

ٽِمڀمُع ا٭مٷَمټمڀِمؿُ  * َيْسبٺُِمقځَمچم ٠َمچمَء ٱَمچم ََيْٻُمٽُمقنَ  ـْ ٬َمچمَن َيْرُ٘مق ٭مٺَِمچمَء اهللِ ٪َمڄمِنَّ َأَ٘مَؾ اهللِ آَلٍَت َوُهَق ا٭مسَّ ـْ َ٘مچمَهَد  * ٱَم  َوٱَم

ـِ ا٭مٷَمچمَٛم٦ِمَ  ََم ُُيَچمِهُد ٭مپِمَٹْمِسِف إِنَّ اهللَ ٭َمٸَمپمِلٌّ ٤َم َرنَّ ٤َمپمٿُْمْؿ ٠َمڀمِّئچَمَِتِْؿ  * ٪َمڄمځِمَّ چمِت ٭َمپمُٻَمٹمِّ چمِِلَ ـَ َآٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ا٭مٳمَّ َوا٭مَِّذي

ـَ ا٭مَِّذي ٬َمچمځُمقا َيٷْمٽَمټُمقَن    {.6-3: }ا٭مٷمپمٻمبقت [َو٭َمپمَْجِزَيپمَّٿُمْؿ َأْٙمَس

 أوًَل: المناسبة
لم هللا افتتح حيثا كالشر، الخير في االبتبلء بذكر القصصكاختتميا سكرة

كمامربومفابتبلءاتجساـفيطريؽدعكتو،عرضفيبدايةالسكرةقصةمكسى
لومفاألجرمفمفارقةالكطفكاألىؿكالديار،كماأعدهللاكختميابذكرابتبلءالنبي

جزا كالظفر بالعكدة تعالىكالبشارة حيثقاؿ المحف عمى صبره ء إِنَّ ا٭مَِّذي ٪َمَرَض ٤َمټَمڀمَْؽ ]:

َك إ٧َِم ٱَمٷَمچمدٍ  ،فأعقبسبحانوكتعالىختاـالقصصبافتتاحالعنكبكت {51}القصص:[ ا٭مٺُمْرَآَن ٭َمَرادُّ
٬ُمقا أَ  * امل]:معممانلمعبادكمنبيانليـأنياسنتوفييـفقاؿتعالى ْن َيٺُمق٭ُمقا َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

[َآٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمتَپمُقنَ 
(ُ).

 ثانيًا: المفردات القرآنية 
:(ِ)يفيأكائؿالسكرعمىعدةأقكاؿاختمؼأىؿالتأكيؿفيالحركؼالت﴿امل﴾

سرهللافيالقرآف،كفيكؿكتابمفكتبوسر،فييمفالمتشابوالذمانفردهللا-ُ
مـفيياكلكفنؤمفبيا.بعمموكالنحبأفنتك

حركؼدالةعمىأسماءأيخذتمنياكحذفتبقيتيا،كقكؿابفعباسكغيره:األلؼمف-ِ
هللاكالبلـمفجبريؿكالميـمفمحمد.

.القرآنيةأسماءلمسكر-ّ
بيالشرفياكفضمياكىيمفأسمائو.أقساـأقسـهللا-ْ

                                                           

 (.ّٕٖ/ُْ)فيتناسباآلياتكالسكر،لمبقاعي(انظر:نظـالدررُ)
(.ّٖ-ّْ/ُ)(انظر:فتحالقدير،لمشككانيِ)
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بياالعربحيفتحداىـبالقرآفعمىأنومؤتمؼمفإشارةإلىحركؼاليجاءأعمـهللا-ٓ
كفعجزىـعنوأبمغفيالحجةعمييـ،إذلـػػاليكػػـعمييػػاءكبلميػػيبنػػركؼ،ىيالتػػح

فكبلميـ.عيخرج

األعظـ.اسـهللا-ٔ
ذىبالراجح فإفالباحثةترلأفأرجحاألقكاؿما :كعمىاختبلؼاألقكاؿكتعددىا

كلعؿأقرباآلراءإلىالصكابأفيقاؿ:إفىذهالحركؼفيتفسيرهقائبلن:"(5)كمطنطاإليو
بو هللا تحدل الذم القرآف ىذا بأف لئلشعار بعضالسكر افتتاح في كردت قد المقطعة
عمى كيقدركف يعرفكنيا، الحركؼالتي ىذه المركبمف جنسالكبلـ مف كىك المشركيف،

.(ِ)"فمثمو،فذلؾلبمكغوفيالفصاحةزكاعفاإلتيافبسكرةمتأليؼالكبلـمنيا،فإذاعج

 َََل ُيٹْمَتپمُقنالفاءكالتاءكالنكفأصؿصحيحيدؿعمىابتبلءكاختبار،كأصؿالفىٍتًف:إدخاؿ
كالفتاف: كفتيف، مفتكف فيك فىٍتننا، أىٍفًتفي فىتىٍنتي يقاؿ: رداءتو، مف جكدتو لتظير الٌذىبالنار

أم:الييختبركففيمٌيزخبيثيـمفطٌيبيـوُهْؿ َل ُيٹْمَتپمُقنَ :كلوتعالىالشيطاف،كق
،كالفتنة:(ّ)

.(ْ)مايتبيفبوحاؿاإلنسافمفالخيركالشر""

 َ٘مچمَهَد  ""الطاقة ٍيدي كىاٍلجي نفسيكىأىٍجيىٍدتي يىٍدتي ،(ٓ)الجيـكالياءكالداؿأصموالمشقة،يقاؿجى
يىادثبلثةأضرب:مجاىدةالعدكالظاىر،كمجاىدةالشيطاف،كمجاىدةكقاؿاألصفياني:"الجً

.(ٔ)["ٖٕ:]الحجَو٘مچمِهُدوا ِْم اهللَِّ َٙمؼَّ ِ٘مٿمچمِدهِ :النفس،كتدخؿثبلثتيافيقكلوتعالى

 ََّرن لستره٭َمپمُٻَمٹمِّ الكاؼكالفاءكالراءأصؿيدؿعمىالستركالتغطية،ككصؼالميؿًباٍلكىاًفًر
.(ٕ)كالٌزٌراعلسترهالبذرفياألرضاص،األشخ

                                                           

الطنطاكمسيدمحمدالشيخ(ُ) ََُِإلىُٔٗٗعاـمفاألزىرالجامعشيخكىكمعاصرعالـ:
مجمدان،عشرخمسةمفأكثرفييقعالذمالكريـلمقرآفالكسيطالتفسيرمؤلفاتوأشيرمفميبلدم،

 .ميبلدمََُِسنةعامانُٖيناىزعمرعفالرياضفيتكفي
 (.ّٗ/ُ)مطنطاكمل،(التفسيرالكسيط2)
(.ِْٔ)ص:لؤلصفياني،(،المفرداتِْٕ/ْالبففارس)،(انظر:مقاييسالمغة3)
(.ُٓٔ)ص:لؤلصفياني،(التعريفات4)
 (.ْٖٔ/ُ)،البففارسقاييسالمغة(م5)
 (.َِٖ)ص:(المفردات6)
(.ُْٕ)ص:لؤلصفياني،(،المفرداتُُٗ/ٓالبففارس)،انظر:مقاييسالمغة(7)



 

 

 

-ُُٗ- 
 

 ثالثًا: المطائف البيانية
٬ُمقا يفيدالتقريعكالتكبيخ،كمعناهأفهللاتعالىالبدمفاستفياـإنكارم َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

.(ُ)مفمدلصدؽإيمانيـكقكةيقينيـأفيبتميعبادهالمؤمنيف،لمتحقؽ

ـْ ٬َمچمنَ  :قاؿتعالى ٽِمڀمُع ا٭مْٷَمټمڀِمؿُ  ٱَم استيعمؿفي َيْرُ٘مق ٭مٺَِمچمَء اهللَِّ ٪َمڄمِنَّ َأَ٘مَؾ اهللَِّ آَلٍت َوُهَق ا٭مسَّ
  حيثتبيفاآليةتسميةالمؤمنيفككعدىـبالفكزكالسبؽيكـلقاءهللا )َمْن(اآليةأداةالشرط

،فإنويكـلقائوكعمؿلذلكافيرجكثكابهللا مف فيسياؽجممةشرطيةتقديرىا ؾاليـك
كفصدكرىـكماتخفي.المحالة،فيكيعمـكيسمعماتيقريباإلتياف

ـِ ا٭مْٷَمچمَٛم٦ِمَ  :قاؿتعالى ََم ُُيَچمِهُد ٭مپِمَٹْمِسِف إِنَّ اهللََّ ٭َمٸَمپمِلٌّ ٤َم ـْ َ٘مچمَهَد ٪َمڄمځِمَّ استيعمؿفياآليةأداةَوٱَم
سياؽجممةشرطيةتقديرىامفحيثتشيراآليةإلىجزاءمفجاىدنفسوفي)َمْن(الشرط

جاىدنفسوبكبحجماحياأماـالمعاصيكالذنكب،ككفياعفالشيكاتكالممذات،فإنوسيقعلو
منفعةجيادهعمىنفسو،فاغنيعفعباده،فبلتنفعوطاعةالطائعيفكاليضرهمعصية

العاصيف.

  اإلعراب عمى المعنىأثر اختالف(ِ)

  ليا ثالثة أوجو إعرابية ق٭ُمقا آٱَمپمَّچمَأْن َيٺمُ  :قاؿتعالى

 بأن يقولوا(:فيمحؿجربحرؼالجرالمقدرالوجو األول(.

 الناسأفيترككاببلفتنةبمجردقكليـآمنابألسنتيـ،بؿهللايختبرىـليميزبينيـ.فَّظىأىمعناه: 

 أن يتركوا(:فيمحؿنصبعمىالبدليةمفالوجو الثاني(.

بؿهللايمتحنيـ أىظىفَّ معناه: بذلؾغيرممتحنيف، أفيترككا آمنا بألسنيـ الناسالذيفقالكا
بشتىضركبالمحفليميزالمخمصمفغيرالمخمص.

 يتركوا(:فيمحؿنصبحاؿمفكاكالجماعةفيالوجو الثالث(.

 .:آمنابألسنتيـدكففتنةكابتبلءالناسأفيترككاحاؿقكليـأىظىفَّمعناه: 

                                                           

 (.ُْٕٗ/ّ)لمزحيمي،(التفسيرالكسيط1)
لمحررا،(ّٖٗ/ٕ)دركيشالديفمحييل،كبيانوالقرآفإعراب،(ُٖٔ/ّ)لمنحاس،القرآفإعرابانظر:(2)

 .(َّٔ-َّٓ/ْ)البفعطية،الكجيز
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(فيإثراءالمعنىكتكضيحوبشكؿأن يقولواكيتجمىاختبلؼاالعرابلجممة)ر اَلختالف: أث
القائؿأفاإليمافليسكممةتقاؿبالمسافبؿحق يقةذاتتبعاتكأمانةجميؿ،كترسيخالمفيـك

.ذاتتكاليؼ

عرابكجييفمفاإلٱمچمتحتمؿٱَمچم ََيْٻُمٽُمقنَ :قاؿتعالى

  :الوجو األولٱمچم صدرية.م 
 أمبئسحكميكـالذمتحكمكف.، (،كالفاعؿفيياحكميكـقُبح ُحكُمكم)التقدير: 

  :الوجو الثانيٱمچم .مكصكلةبمعنىالذم 
(،كالفاعؿفيياالذم،أمبئسظنكـ،كساءالذمتحكمكف.قُبح الذي تحكمون)التقدير: 

المعنى،كزيادةكضكحوكبيانو،:كيتجمىاختبلؼاالعرابفيالكجييففيإثراءأثر اَلختالف
،كمفيحسبذلؾفقدفسدتقديره،كبئسأم:أيظفالمشرككفأنيـمفمتكفمفعذابهللا

حكميوالذمبوحكـ.

  رابعًا: سبب النزول
٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا آٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ  *امل  :قاؿتعالى  .َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ

 أقركاأخرج قد بمكة كانكا أناس في أنزلت أنيا قاؿ: الشعبي عف حاتـ أبي ابف
مفالمدينةأنواليقبؿمنكـحتىتياجركافخرجكاباإلسبلـفكتبإلييـأصحابرسكؿهللا

إلييـأنوقدنزؿفيكـ عامديفإلىالمدينةفتبعيـالمشرككففردكىـفنزلتىذهاآلية،فكتبكا
ككذا،فقالكا فاتبعيـالمشرككففقاتكذا أحده،قاتمناهفخرجكا مكىـ،فمنيـمفنخرجفإفاتبعنا

.(5)قتؿكمنيـمفنجا

كفيركايةأخرلأخرجابفسعدعفعبدهللابفعبيدعفابفعميرقاؿنزلتفي
"كقاؿمقاتؿ:نزلتفيميجعمكلى:،كزادالكاحدمبفياسرإذكافيعذبفيهللااعمار

بفالحضرميبسيـعمربف عمرك رماه بدر، كافأكؿقتيؿمفالمسمميفيكـ الخطاب،
يكمئذسيدالشيداءميجع،كىكأكؿمفيدعىإلىبابالجنةمفىذهالنبيفقتمو،فقاؿ

بلءاألمة،فجزععميوأبكاهكامرأتو،فأنزؿهللاتعالىفييـىذهاآلية،كأخبرأنوالبدليـمفالب
.(2)اتهللاتعالى"كالمشقةفيذ

                                                           

(.َّْ:ص)الحميدافتلمكاحدمالنزكؿأسباب،(ُُٓ:ص)لمسيكطيالنقكؿانظر:لباب(ُ)
(.َّْ:ص)الحميدافتلمكاحدمالنزكؿأسباب(ِ)
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 خامسًا: المعنى اإلجمالي
كتنبو اآلذاف تقرع مقطعة، ىجائية بحركؼ ابتدأت عظيمة، سكرة العنكبكت سكرة
فكيؼيظف األمر، ليذا أمتنبيكا خطير، ألمرو كتمفتاألنظار بعدىا، سيرد لما األسماع

بغير مفأصحابؾمفأذلالمشركيفأفنتركيـ محمد يا اختباركالابتبلء،الذيفخرجكا
باكرسكلو،دكفأفيخكضكاعدةامتحاناتإلييةليميزهللا المؤمفبمجردقكليـآمنا

تعالى كقكلو المنافؽ، ليـَوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ :مف كقؿ كأمكاليـ، أنفسيـ في ييبتمكف ال أم
رىـبحاؿمفسبقكىـكيؼفيككنوساريةعمىجميعخمقو،كأخبيامحمدأفسنةهللا

قاؿتعالىفتنيـهللا ببلءه، كحؿبيـ ،: ْـْ ٫َمبټْمٿِِمؿ ـَ ٱِم فابتمىمكسىَو٭َمٺَمْد ٪َمَتپمَّچم ا٭مَِّذي
ببنياسرائيؿإذأرادكاقتمو،كماكافىذااالبتبلءعبثان؛بؿكقكموبفرعكفكابتمىعيسى

ـَ َصَد٫ُمقا :قاؿتعالى،صدؽالصادقيفمفكذبالكاذبيفلييظيرفهللا َـّ اهللَُّ ا٭مَِّذي ٪َمټَمڀَمٷْمټَمٽَم

َـّ ا٭مْٻَمچمِذٕم٦ِمَ  َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم
(3).

،قاؿكالخطابمستمرفبليقتصرعمىالمؤمنيف؛بؿيتعدللمذيفيشرككفبا
ڀمَِّئچمِت َأْن َيْسبٺُِمقځَمچمتعالى ـَ َيٷْمٽَمټُمقَن ا٭مسَّ فيفكَأْم َٙمِسڇَم ا٭مَِّذي أفيعجزكنا فبلأم: بأنفسيـ، تكنا

نقدرعمييـفننتقـمنيـلشركيـبا،كمفكافيرجكعفكهللاكيطمعفيثكابو،فإفأجؿهللا
لنفسو،فا عاقبةجياده غنيعفجميعخمقو،لوالممؾآلتقريبان،كمفيجاىدفإنما

كالخمؽكاألمر.
 سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات

 الحروف المقطعة في بداية السورةالحكمة من وجود  -5
تأتيىذهالحركؼفيمقاـالتنبيوكاإلنذارألىميةماسيردبعدىامفآيات،كماأنيا
دليؿقاطععمىإعجازالقرآفالكريـ،كمفىذاكافنظـالقرآفككبلمو،أماصنعكاإفقدرتـ

يفع أف ىييات ىييات كلكف بينكـ، ىي اليجائية الحركؼ كىذه أفمثمو، أك أحد ذلؾ ؿ
،"كالحكمةمرتبةيقؼفصحاؤىـكبمغاؤىـدكنيابمراحؿشاسعة،يستطيعمجاراةكبلمو

كفضبلنعفذلؾفإفتصديرالسكربمثؿىذهالحركؼالمقطعةيجذبأنظارالمعرضيفعف
استماعالقرآفحيفيتمىعمييـإلىاإلنصاتكالتدبر،ألنويطرؽأسماعيـفيأكؿالتبلكة
ألفاظغيرمألكفةفيمجارمكبلميـ،كذلؾممايمفتأنظارىـليتبينكامايرادمنيا،فيستمعكا

                                                           

 (.11-ٕ/ُٗ)لمطبرمالبيافجامع:انظر((ُ
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،كمعنىاآلياتيتجمىفيقكلو:(ُ)حكمانكحججانقدتككفسببانفيىدايتيـكاستجابتيـلمحؽ"
دكفابتبلء،أظننتـأفتترككاكقدقمتـآمناأمانتبيكاكالتفتكالماسيرداآلفمفقكؿهللا

يكفىالتمفظبوبالمساففقط؟؟؟أكاختبار،فيؿاإليمافبا
قرار وعمل -2  اإليمان اعتقاد وا 

اإليمافىكحياةالقمكبكاألبداف،كمناطالنجاةفيالدنياكاآلخرة،ككممازادمنسكب
فيكجوهللاااليمافعندالعبد،كجدحبلكتو،كذاؽطعـالطمأنينةكاألمافالذماليككفإال

تصديؽبالجناف،كقكؿبالمساف،كعمؿبالجكارحكاألركاف،يزيدبالطاعة،:،كاإليمافىك"
"ػػكينقصبالمعصي كمفالتعري(ِ)ة اإليمػػرجبحقيقػػابؽنخػػؼالسػػ، يجاءبورسكلناػافالتػػػة

:(ّ)اكتمؿإيمانوفأتىبجميعيا؛فقدتتمثؿفيثبلثةخصاؿرئيسة،فم،كالتيالكريـ
اعتقاد القمب: -أ هللا أخبر ما بأف القمب اعتراؼ كىك  كرسكلو بشكؿبو حؽ،

هللا أكجبو بما كالعمؿ ريب، كال شؾ يخالطو القمكبقاؿال أعماؿ مف العبد عمى
ـْ ٫ُمق٭ُمقا َأ٠ْم ]:تعالى

ْ ُٖمڃْمٱِمپمُقا َو٭َمٻمِ  [ټَمٽْمپمچَم َوَٛمَّچم َيْدُٚمِؾ اإِليََمُن ِْم ٫ُمټُمقٕمٻُِمْؿ  ٫َمچم٭َمډِم األ٤َْمَراُب َآٱَمپمَّچم ٫ُمْؾ مَل

.{56: }احلجرات
أفرسكؿهللاكىكالنطؽبالشيادتيف،كاإلقراربمكازميا،عفابفعمرإقرار المسان: -ب

( َحمًَّدا َرُسوُل اّللَِّ، ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَيُدوا َأْن ََل ِإَلَو ِإَلَّ اّللَُّ، َوَأنَّ مُ قاؿ:
اَلَة، َوُيْؤُتوا الزََّكاَة، َفِإَذا َفَعُموا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُىْم َوَأْمَواَلُيْم ِإَلَّ ِبحَ  قِّ َوُيِقيُموا الصَّ

.(ْ)(اإِلْساَلِم، َوِحَساُبُيْم َعَمى اّللَِّ 
قاؿتعالىفعؿالمأمكراتكالكاجبات،كترؾالمنيياتكعمل الجوارح: -ت المحرمات، ََم ]: إځِمَّ

ْؿ َوَأځْمٹُمِسٿِمْؿ ِْم ٠َم  ـَ َآٱَمپمُقا ٕمچِمهللِ َوَر٠ُمق٭مِِف ُٗمؿَّ مَلْ َيْرَٖمچمُٕمقا َوَ٘مچمَهُدوا ٕمڂَِمٱْمَقاَِلِ بڀِمِؾ اهللِ ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمڃْمٱِمپمُقَن ا٭مَِّذي

چمِد٫ُمقنَ  .{51}احلجرات:[ ا٭مٳمَّ
الصح مف اإلجماع "ككاف هللا: رحمو الشافعي ممفقاؿ بعدىـ مف كالتابعيف ابة

.(ٓ)أدركناىـأفاإليمافقكؿكعمؿكنية،اليجزئكاحدمفالثبلثةباآلخر"

                                                           

(.ّٗ/ُ)طنطاكمم(التفسيرالكسيطلُ)
(.ِٔ)ص:يقتوخكارمونكاقضوعندأىؿالسنةكالجماعةعبدهللابفعبدالحميداألثرممافحق(اإلي2)
كالجماعة3) السنة أىؿ عند نكاقضو خكارمو حقيقتو اإليماف انظر: األثرم،ل( الحميد عبد بف هللا عبد

(.َّ-ِٕ)ص:
(4: ٬َمچمَة ٪َمَخټمُّقا ٠َمبڀِمټَمٿُمْؿ ٪َمڄمِْن َٖمچمُٕمقا َوَأ٫َمچمٱمُ  (صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بىابه َلََة َوآَٖمُقا ا٭مزَّ ،}4ا٭متقٕمڈم: { قا ا٭مٳمَّ

 (.ِٓ(،حديث)ُْ/ُ)
 (.ٔٓٗ/ٓ)أصكؿاعتقادأىؿالسنةكالجماعةلبللكائي(شرح5)
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 اقتران اإليمان باَلفتتان -7
اإليمافليسمجردكممةتقاؿ،بؿىيحقيقةذاتتكاليؼ،كأمانةذاتتبعات،قاؿ

٬ُمقا َأْن َيٺُمق٭ُمقا آ:تعالى "أظفالناسبعدإيجادىـ:أم ٱَمپمَّچم َوُهْؿ ََل ُيٹْمَتپمُقنَ َأَٙمِسڇَم ا٭مپمَّچمُس َأْن ُيْٟمَ
أنيـمتركككفبغيراختباربمجردقكليـ:آمٌناباكرسمو،كىـاليمتحنكفبالتكاليؼالشرعية
كالجيادفيسبيؿهللا،كاليجرةمفمكةإلىالمدينة،كأداءالفرائضالبدنيةكالصبلة،كالمالية

لممصائبفياألنفسكاألمكاؿ،كمجاىدةأىكاءالنفسكالشيطاف،باالمتناعكالزكاة،كالتعٌرض
كالمكبقات؟! المعاصي فعبلقتيما(ُ)"عف كاالفتتاف، اإليماف بيف العبلقة تبرز ىنا كمف ،

،تبلزمية،بمعنىأنواليمكفأفيدعيعبداإليمافبقمبو،ثـيظؿدكفابتبلءمفهللا
ِّ َواخَلْٝمِ ٪مِْتپمڈًَم َوإ٭َِمڀْمپمَچم  :طانأكعظيمان،خيرانأكشرانقاؿتعالىسكاءأكافاالبتبلءبسي َوځَمْبټُمق٬ُمْؿ ٕمچِم٭م٨مَّ

،فقدييبتمىالعبدبانيياؿمصائبالدنياعميو،أكييبتمىبتدافعخيرات{11: األىبواء{ ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ 
كصكب،فاألكؿىؿسيصبركيحتسبأمرهإلىهللاهللا ،كالثانيىؿمفكؿحدبو

بحقيا؟ كيعمؿ عمىنعمو ربو االبتبلءاتكعمىسيشكر عمى بر صى مف أف الجميع كليعمـ
.(ِ)مفيستحؽأفيكصؼبصادؽاإليمافالمحففيك

 الفتنة سنة جارية في األولين واآلخرين -5
قديـ أمره ألنيا المؤمنيف، لعمكـ مكجو حديث كاالبتبلءات الفتنة عف الحديث إف

ـَ :ذاليخمكقكـهمفالفتنة،كلنستشيدبالتاريخعمىذلؾ،قاؿتعالىإحديث، َو٭َمٺَمْد ٪َمَتپمَّچم ا٭مَِّذي

ـْ ٫َمْبټمٿِِمؿْ  األنبياءٱِم آدـأمقدامتحنا فابتمينا كالٌضرر، كالمتقدميفبألكافاألذلكالشدة
باألكؿمفالشجرةالمنييعنيا،ككماابتميناابراىيـار،كابتمينامكسىبإلقائوفيالن

بجسدهككلدهكاضطيادقكمولو،كابتمينابمخالفةأقكاميـليـ،كابتمينامحمدكعيسى
إلى(7)بشتىأنكاعالعذابكاألذل،فعفخباببفاألرتالصحابةالكراـ ،قاؿ:شككنا

دعكهللالنا؟كىكمتكسدبردةلوفيظؿالكعبة،قمنالو:أالتستنصرلنا،أالترسكؿهللا
َكاَن الرَُّجُل ِفيَمْن َقْبَمُكْم ُيْحَفُر َلُو ِفي اأَلْرِض، َفُيْجَعُل ِفيِو، َفُيَجاُء ِباْلِمْنَشاِر َفُيوَضُع َعَمى ):قاؿ

                                                           

 (.ُْٕٗ/ّ)لمزحيمي(التفسيرالكسيط1)
(.َُُِٔ/ُٖ)(انظر:تفسيرالشعراكم2)
بعدىاكمابدرانشيداألكليف،المياجريفمففاضؿصحابي:مرةبفتميـبفجندلةبفاألرتبفخباب(ّ)

تكفيهللا،فيالمعذبيفمفككافهللا،عبدأبا:يكنىأكلي،مياجرمبدرم،النبيمعالمشاىدمف
ابفكىكالنبيأصحابمفالككفةبظيرقبرمفأكؿكىكلميجرة،كثبلثيفسبعسنةالككفةفي

انظر)سنةيفكسبعثبلث األصحابمعرفةفياالستيعاب،(َٔٗ/ِ)نعيـألبيالصحابةمعرفة:
(ِ/ّْٖ.) 
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َلْحِمِو ِمْن رَْأِسِو َفُيَشقُّ ِباْثَنَتْيِن، َوَما َيُصدُُّه َذِلَك َعْن ِديِنِو، َوُيْمَشُط ِبَأْمَشاِط الَحِديِد َما ُدوَن 
 َعْظٍم َأْو َعَصٍب، َوَما َيُصدُُّه َذِلَك َعْن ِديِنِو، َواّللَِّ َلُيِتمَّنَّ َىَذا اأَلْمَر، َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب ِمنْ 

ْئَب َعَمى َغَنِمِو، َوَلِكنَُّكْم َتْسَتْعِجمُ  .(ُ)(ونَ َصْنَعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت، ََل َيَخاُف ِإَلَّ اّللََّ، َأِو الذِّ
كقيتؿ األراضي، فاحتيمت بالمسمميف كالببليا الشدائد نزلت قد المعاصر كقتنا كفي

مجتمعاتيـ، مف بكثير األسعار العيشكغبلء القحطكضيؽ كحؿ كنييبتالثركات، العباد،
الدعاة ككثرة األىكاء كغمبة المنكراتبينيـ، كانتشار الناسعفدينيـ كالسببفيذلؾبعد

يؽجينـ،كاألخطرمفذلؾكموالخمطبيفالحؽكالباطؿ،فأصبحالقابضعمىدينوعمىطر
ببلد في كىك اإلسبلـ بغربة يشعر المؤمف كأصبح الجمر، كالقابضعمى بو كالمتمسؾ

ْساَلُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا):،قاؿرسكؿهللاالمسمميف،عفأبيىريرة ، َبَدَأ اإلِْ
.(ِ)(َفُطوَبى ِلْمُغَرَباءِ 

 الحكمة من ابتالء المؤمنين -1
كذلؾ العمؿ، ليذا االمتحافكاالختبار عف الحياة تستغني كال لمعمؿ، ميداف الحياة

تعالى قاؿ الصفكؼ، كتمحيص القمكب المتحاف ـَ َآٱَمپمُقا َوَيٽْمَحَؼ ]: َص اهللُ ا٭مَِّذي َو٭مڀُِمٽَمحِّ

ـَ  .{565}آل عمران: [ ا٭مٻَمچم٪مِِري
َـّ ا٭ْمٻَمچمِذٕم٦ِمَ :كقكلوتعالى ـَ َصَد٫ُمقا َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم َـّ اهللَُّ ا٭مَِّذي ليعرؼالمحسفمف":أم ٪َمټَمڀَمٷْمټَمٽَم

المسيء،كالعامؿكالمقصرأكغيرالعامؿ،كالمستقيـكالفاجر،كىكذاحياةالبشرأماـهللاعٌز
الصادق المؤمنكف ليتميز االختبار، مف ليـ بٌد ال المجاىدكفكجٌؿ، كيعرؼ كالكاذبكف، كف
.(ّ)كالمتقاعسكف،فيجازلالمحسفبإحسانو،كالمسيءبإساءتو"

اختصاصالمؤمفغالبانبنزكؿالببلءتعجيبلنلعقكبتوفيكماكاقتضتحكمةهللا
قاؿ:دخمتالدنياأكرفعانلمنزلتو،أكزيادةلوفياألجر،أكتكفيرلمذنكب،عفعبدهللا

َأَجْل، ِإنِّي ):كىكيكعؾ،فقمت:يارسكؿهللا،إنؾلتكعؾكعكانشديدان؟قاؿىرسكؿهللاعم
ِمٍم ُأوَعُك َكَما ُيوَعُك َرُجاَلِن ِمْنُكْم، ُقْمُت: َذِلَك َأنَّ َلَك َأْجَرْيِن؟ َقاَل: َأَجْل، َذِلَك َكَذِلَك، َما ِمْن ُمسْ 

َجَرُة َوَرَقَياُيِصيُبُو َأًذى، َشْوَكٌة َفَما َفْوقَ  .(ْ)(َيا، ِإَلَّ َكفََّر اّللَُّ ِبَيا َسيَِّئاِتِو، َكَما َتُحطُّ الشَّ
 

                                                           

 (.ُِّٔ(،حديث)َُِ/ْ(صحيحالبخارم،كتابالمناقب،بابعبلماتالنبكةفياإلسبلـ،)ُ)
 (.ِِّ(،حديث)َُّ/ُ(صحيحمسمـ،كتاباإليماف،باببدأاإلسبلـغريبنا،)2)
(.ُْٔ/ّ)لمزحيميسيط(التفسيرالك3)
(،حديثُُٓ/ٕ(صحيحالبخارم،كتابالمرضى،بابأشدالناسببلءاألنبياء،ثـاألمثؿفاألمثؿ،)ْ)

(ْٖٓٔ.) 
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 الجياد يصمح من نفس المجاىد وقمبو -6
قاؿ،عمىالمؤمنيفالجيادفيسبيموضدالمشركيفكأعداءاالسبلـلقدشرعهللا

ـَ ََل ُيڃْمٱِمپمُقَن ٕمچِمهللَِّ وَ  :تعالى ـَ ٫َمچمٖمټُِمقا ا٭مَِّذي َم اهللَُّ َوَر٠ُمق٭ُمُف َوََل َيِديپمُقَن ِدي ٱُمقَن ٱَمچم َٙمرَّ ََل ٕمچِم٭ْمڀَمْقِم اآْلِٚمِر َوََل َُيَرِّ

ؼِّ  كمشركعيةالجيادتأتيلتحقيؽأىداؼعمىصعيديف:،}97التوبة: {  اِْلَ
 كالعرض،صالح المجتمع النفسكالماؿ كالدفاععف العقيدة لحمايةن الجياد رع حيثشي :

ُف  :دك،كا عبلءكممةالديف،قاؿتعالىكدفعالع ـُ ٬ُمټمُّ ي َو٫َمچمٖمټُِمقُهْؿ َٙمتَّك َل َٖمٻُمقَن ٪مِْتپمڈٌَم َوَيٻُمقَن ا٭مدِّ

.}38:ل األځمٹمچم{  هللَِِّ 
 كىكالمقصكدبوفياآليةالكريمة،حيثقاؿتعالىصالح الفرد::  ََم ُُيَچمِهُد ـْ َ٘مچمَهَد ٪َمڄمځِمَّ َوٱَم

نف٭مپِمَٹْمِسفِ  جاىد كمف بالصبلحأم: نفسو عمى يعكد جياده ناتج فأف كعدكه كىكاه سو
"الجياديصمحمفنفسالمجاىدكقمبوكيرفعمفتصكراتوكآفاتوكالسكينةيقكؿسيدقطب:

مزايا مف كيانو في ما أفضؿ كيستجيش كالماؿ، بالنفس الشح عمى بو كيستعمي
المؤمنة،كمايعكدعميياكاستعدادات،كذلؾكموقبؿأفيتجاكزبوشخصوإلىالجماعة

مفصبلححاليا،كاستقرارالحؽبينيا،كغمبةالخيرفيياعمىالشر،كالصبلحفيياعمى
 .(ُ)الفساد"

ًا: العبر المستفادة من اآلية بعسا
كالعمؿ -ُ المساف كصدقو القمب، في كقر ما الجكارح،اإليماف في كاضحة ثماره كبدت

 بتعادعفنكاىيو.بامتثاؿأكامرهللاتعالى،كاال
عمىالمسمـأفالينخدعفيظؿالفتفبالتحميبلتالسياسيةكالتكقعاتالبشرية،كقراءة -ِ

 هللا بكتاب كيتمسؾ النصالقرآني، عمى يقؼ نما كا  الدنيااألحداث، في لينجك ؛
 كاآلخرة.

ك -ّ الدرجات، كبوحصكؿاألجركرفعة لمتمكيففياألرض، لممؤمنيف إعداد مااالبتبلء
 .كييخرجالعجبمفالنفكسكيجعمياأقربإلىهللا

 اإلسبلـيحتاجإلىأقكياءاإليمافالذيفيقدركفعمىحمؿمشاؽالدعكةكأمانةتبميغيا. -ْ
عالـ -ٓ يكشؼفي االبتبلء كلكف االبتبلء القمكبقبؿ حقيقة "هللايعمـ قطب: سيد يقكؿ

بشرفيحاسبالناسإذفعمىمايقعالكاقعماىكمكشكؼلعمـهللا،مغيبعفعمـال

                                                           

 (.ِِِٕ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفُ)
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فضؿمفهللامفجانب، يعمموسبحانومفأمرىـ،كىذا ما مفعمميـالعمىمجرد
 .(ُ)جانب،كتربيةلمناسمفجانبآخر"كعدؿمف

 لمطمب الثانيا
 الفتنة ىي اَلمتحان اإلليي لممخموقات

ڀْمپمچَم اإِلځْمَسچمَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ُٙمْسپمً ]قاؿتعالى: َك َوَوصَّ ٪َمََل  ِِب ٱَمچم ٭َمڀْمَس ٭َمَؽ ٕمِِف ٤ِمټْمؿٌ چم َوإِْن َ٘مچمَهَداَك ٭مُِت٨ْمِ

چمِت ٭َمپمُْدِٚمټَمپمَّٿُمْؿ ِْم  * ُٖمٵمٷِْمٿُمََم إَِٔمَّ ٱَمْرِ٘مٷُمٻُمْؿ ٪َمڂُمځَمبِّئُٻُمْؿ ٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمٽَمټُمقنَ  چمِِلَ ـَ َآٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ا٭مٳمَّ   َوا٭مَِّذي

٦مَ  چمِِلِ ـْ يَ  * ا٭مٳمَّ ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم ـْ َ٘مچمَء َوٱِم
ٺُمقُل َآٱَمپمَّچم ٕمچِمهللِ ٪َمڄمَِذا ُأوِذَي ِْم اهللِ َ٘مٷَمَؾ ٪مِْتپمڈََم ا٭مپمَّچمِس ٬َمٷَمَذاِب اهللِ َو٭َمئِ

چم ٬ُمپمَّچم ٱَمٷَمٻُمْؿ َأَو٭َمڀْمَس اهللُ ٕمڂَِم٤ْمټَمَؿ ٕمََِم ِْم ُصُدوِر ا٭مٷَمچمٛم٦َِمَ  َـّ إځِمَّ ـْ َرٕمَِّؽ ٭َمڀَمٺُمق٭ُم ـَ آَ  * ځَمٯْمٌ ٱِم َـّ اهللُ ا٭مَِّذي ٱَمپمُقا َو٭َمڀمَٷْمټَمٽَم

َـّ اُٛمپمچَم٪مٺِِم٦مَ  بٷُِمقا ٠َمبڀِمټَمپمچَم َو٭ْمپمَْحٽِمْؾ َٚمٵَمچمَيچم٬ُمْؿ َوٱَمچم ُهْؿ ٕمَِحچمٱِمټم٦َِم  * َو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم ـَ َآٱَمپمُقا اٖمَّ ِذي ـَ ٬َمٹَمُروا ٭مټِمَّ َو٫َمچمَل ا٭مَِّذي

ُْؿ ٭مَٻَمچمِذُٕمقنَ  ٍء إَِنَّ ـْ َرْ ـْ َٚمٵَمچمَيچمُهْؿ ٱِم ْؿ َوَأْٗمٺَمچمًَل  * ٱِم َـّ َأْٗمٺَمچمََلُ َـّ َيْقَم ا٭مٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٤َمَمَّ  َو٭َمڀَمْحٽِمټُم ْؿ َو٭َمڀُمْسڂَم٭ُم ٱَمَع َأْٗمٺَمچمَِلِ

وَن  .{51-5: }العنكبوت[ ٬َمچمځُمقا َيٹْمَٟمُ

 أوًَل: المناسبة 
بعدمابينتاآلياتالسابقةأفالفتنةدرسمفدركسإثباتمدلصدؽإيمافالعبد

 العبا بيا يمر التي الفتف بعضمظاىر لتبيف اآليات ىذه جاءت اإلتياف، كأف بد،
ة،ػػػاكالطاعػػافإلييمػػباإلحسػفالمذيفيجػػةالكالديػػؾبمخالفػػافذلػػبالتكاليؼبياكاجبكلكك

فبليككفذلؾمانعانمفاإليماف.
 ثانيًا: المفردات القرآنية 

ڀْمپمَچم ًصيَّةي:ال،"(ِ)"كصىكأكصىتكصيةن،"أصؿيدؿعمىكصؿشيءبشيء َوَوصَّ ـيكالكى تٌقٌد
.(ّ)"الغيربمايعمؿبومقترنانبكعظإلى

 َُأوِذيتبعاتو أك جسمو أك نفسو في إٌما الضرر مف الحيكاف إلى يصؿ ما األذل: "
نالوأذلأكعذاببسببإيمانوأم:" اهللِْم  يَ وذِ أُ :،كقكلوتعالى(ْ)ان"ػافأكأخركيػػػانكػػدنيكي

                                                           

 (.َِِٕ/ٓ)فيظبلؿالقرآف(ُ)
 (.ُُٔ/ٔ)(مقاييسالمغة،البففارسِ)
 (.ّٕٖ)ص:(المفردات،لؤلصفيانيّ)
(.ُٕ)ص:لمرجعالسابؽ(اْ)
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.(ُ)"با

 ٽِمْؾ َٚمٵَمچمَيچم٬ُمؿْ َو٭ْمپمَْح فياآليةالذنكب جمعخطية،كاشتقتمفالخطأ،كيقصدبيا الخطايا
كالمعاصي.

 ْؿ َـّ َأْٗمٺَمچمََلُ بوَو٭َمڀَمْحٽِمټُم ينكء الذم الثقيؿ الحمؿ كىك الخفة، ضد كالثقؿ ثقؿ، جمع أثقاؿ
تعالى: قاؿ كنكزىا األرض كأثقاؿ لزلة:[ چمَوَأْٚمَرَ٘مډِم األَْرُض َأْٗمٺَمچمَلََ ]اإًلنساف،  {9}الز 

(ِ)،
الحساب. كالمقصكدباألثقاؿفياآليةاألكزاركالذنكب،كسميتبذلؾلثقمياعمىالمرءيـك

 ثالثًا: المطائف البيانية 
 َِّمِْتپمڈََم ا٭مپمَّچمِس ٬َمٷَمذاِب اهلل٪ "تشبيومرسؿمجمؿ،حذؼمنوكجوالشبو"(ّ).

 ْؿ َـّ َأْٗمٺمچمََلُ الذنكبباألثقاؿألنياتثقؿفقدصرحبالمشبوبوكىي،يحيةتصراستعارة"َو٭َمڀَمْحٽِمټُم
.(ْ)اإلنسافمعنكيان"

 َْو٭ْمپمَْحٽِمْؾ َٚمٵَمچمَيچم٬ُمؿ ، ْؿ َـّ َأْٗمٺَمچمََلُ ،َو٭َمڀَمْحٽِمټُم الممتـز لحاؿ تمثيمي "مجاز اآليتيف في الحمؿ
.(ٓ)بمشقةغيره؛بحاؿمفيحمؿمتاعغيرهفيؤكؿإلىمعنىالحمالةكالضماف"

َك ِِب ٱَمچم ٭َمڀْمَس ٭مََؽ ٕمِِف ٤ِمټْمٌؿ ٪َمََل ُٖمٵمٷِْمٿُمََم :ؿتعالىقا استيعمؿفياآليةَوإِْن َ٘مچمَهَداَك ٭مِت٨ُْمِ
الشرط اإلنساف،)ِإْن(أداة سببكجكد فيما إلييما، الكالديفكاإلحساف بر حيثتبيفاآلية

شرطي سياؽجممة في كالعقيدة، التكحيد حساب ذلؾعمى يككف ال أف إفبشرط تقديرىا ة
فميكفجكابالشرطمنؾأفالطاعةلمخمكؽفيمعصيةالخالؽ.باجاىداؾلتشرؾ

استيعمؿفياآليةأداةالشرطوإَِذا ُأوِذَي ِْم اهللَِّ َ٘مٷَمَؾ ٪مِْتپمڈََم ا٭مپمَّچمِس ٬َمٷَمَذاِب اهللَِّ :قاؿتعالى
ألنوسنةثابتة،حيث؛)اإليذاء(رطكىيظرؼلمايستقبؿمفالزمافيفيدكقكعفعؿالش)ِإَذا(

بألسنتيـالبقمكبيـ،فيسياؽجممةشرطيةتتحدثاآليةعفالمنافقيفالذيفآمنكابا
ـلؤلذلألجؿاإليماف،فإنوينصرؼعفاإليمافلمكفرلعدـػػػػرضأحدىػػوإذاماتعػػاأنػػتقديرى

                                                           

 (.َُْ/ّ)ـالتفسيرالبفالجكزم(زادالمسيرفيعم1)
 (.ُْٓ/ِ)(،صفكةالتفاسيرلمصابكنيِّٖ/ُ)(انظر:مقاييسالمغةالبففارس2)
(.ُٕٗ/َِ)(التفسيرالمنيرلمزحيمي3)
 (المرجعالسابؽ،نفسالجزءكالصفحة.4)
(.َِِ/َِ)(التحريركالتنكيرالبفعاشكر5)
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تمكفاإليمافمفقمبو.
ـْ :قاؿتعالى

چم ٬ُمپمَّچم ٱَمٷَمٻُمؿْ َو٭َمئِ َـّ إځِمَّ ـْ َرٕمَِّؽ ٭َمڀَمٺُمق٭ُم استيعمؿفياآليةأداةالشرطَ٘مچمَء ځَمٯْمٌ ٱِم
حيثتبيفاآليةحاؿالمنافقيفعندنصرالمؤمنيف،فيسياؽجممةشرطيةتقديرىاأنو)ِإْن(

چم ٬ُمپمَّچم ٱَمٷمَ لممؤمنيف،فإفجكابالمنافقيفلمايأتينصرهللا َـّ إځِمَّ .ٻُمؿْ ٭َمڀَمٺُمق٭ُم

 (5)أثر اختالف اإلعراب عمى المعنى 

ځْمَسچمَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ُٙمْسپمچًم:قاؿتعالى ڀْمپمچَم اإْلِ لياثبلثةأكجوإعرابية)ُحْسًنا(َوَوصَّ

 :فيمحؿنصبمفعكؿبوثانيلقكلوتعالىالوجو األول: ڀْمپمَچم .َوَوصَّ
 :(.إيصاًء حسناً  ووصيناهفيمحؿنصبعمىالكصفيةتقديره)الوجو الثاني
 :(ما يحسنبعمىالمصدريةمككفمف)فيمحؿنصالوجو الثالث.

أثر اَلختالف: اختبلؼاالعرابلجممة ْيَنا(كيتجمى بشكؿ)َوَوصَّ كتأكيده المعنى إثراء في
بكجكبالبربالكالديف.أقكلفيالمعنى،كترسيخأمرهللا

ـَ آٱَمپمُقا:قاؿتعالى لياكجيافمفاإلعراب:( )الذينَوا٭مَِّذي

 :(،جاءالمفظفيسياؽجممةاسميةليفيدلندخمنيمفيمحؿرفعمبتدألمخبر)الوجو األول
 الثباتكاالستمرارفيخمكدالمؤمنيففينعيـالجنة.

 :(،جاءالمفظفيسياؽجممةفعميةلندخمنفيمحؿنصبمفعكؿبولمفعؿ)الوجو الثاني
رارفياستمتاعالمؤمنيففينعيـالجنة.ليفيدالتجددكاالستم

 رابعًا: سبب النزول
5-  َك ِِب ٱَمچم ٭َمڀمَْس ٭َمَؽ ٕمِِف ٤ِمټْمٌؿ ٪َمََل ُٖمٵمٷِْمٿُمََم ځْمَسچمَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ُٙمْسپمچًم َوإِْن َ٘مچمَهَداَك ٭مِت٨ُْمِ ڀْمپمچَم اإْلِ   .َوَوصَّ

:لويكقاص،حيثقالتأـسعدذكرالسيكطيكالكاحدم:أنيانزلتفيسعدبفأب
كالريح،كالأطعـطعامانكالحرياسعدبمغنيأنؾصبكتفكهللااليظمنيسقؼبيتمفال

،كأخرجمسمـفيصحيحوأفمصعببف(ِ)أشربشرابانحتىأمكتأكتكفرفنزلتاآلية
حتى  حمفت أم سعد أن َل تكممو أبداً )نزلتفيوآياتمفالقرآفقاؿ:سعدعفأبيو،أنو

 ت أن هللا وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك ــت: زعمــرب، قالــل وَل تشــو، وَل تأكــيكفر بدين

                                                           

 (ْْٕ/ِ)لمدعاسالقرآفإعراب،(َْْ/ٕ)لمحيالديفدركيشكبيانوالقرآفإعراب(انظر:ُ)
 (.َّْ)ص:حميداف(،أسبابالنزكؿ،تالُُٓ)ص:(انظر:لبابالنقكؿِ)
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 ال: مكثت ثالثًا حتى غشي عمييا من الجيد، فقام ابن ليا يقال لو عمارة، فسقاىا، ــبيذا، فق
.(ُ)(في القرآن ىذه اآلية فجعمت تدعو عمى سعد، فأنزل هللا 

9-  ُـْ َيٺم ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم ـْ َوٱِم ـْ َ٘مچمَء ځَمٯْمٌ ٱِم
قُل آٱَمپمَّچم ٕمچِمهللَِّ ٪َمڄمَِذا ُأوِذَي ِْم اهللَِّ َ٘مٷَمَؾ ٪مِْتپمڈََم ا٭مپمَّچمِس ٬َمٷَمَذاِب اهللَِّ َو٭َمئِ

چم ٬ُمپمَّچم ٱَمٷَمٻُمْؿ َأَو٭َمڀمَْس اهللَُّ ٕمڂَِم٤ْمټَمَؿ ٕمََِم ِْم ُصُدوِر ا٭ْمٷَمچمٛم٦َِمَ  َـّ إځِمَّ  . َرٕمَِّؽ ٭َمڀَمٺُمق٭ُم

نزلتفي كالضحاؾ: يؤمنكفبألسنتيـ،قاؿمجاىد كانكا أناسمفالمنافقيفبمكة،
.(ِ)نفسيـافتتنكا،كرجعكاإلىالشرؾفإذاأصابيـببلءمفهللاكمصيبةفيأ

 خامسًا: المعنى اإلجمالي
تعرضاآلياتالكريمةبعضصكرالفتنةكاالبتبلءاتالتيقديمربياالمؤمف،مف

 كالتعرضلؤلذلصدان فياألىؿ، المؤمنيفبشتىعفديفهللاالفتنة كمحاكالتإغراء ،
كفضح كما فعبلنكصؼاإليماف، ألكلئؾالذيفاستحقكا صكرة لتبرزلنا صنكؼالمغريات،
القرآفالكريـالمشركيفكالمنافقيف؛بكصفيـبالكاذبيفكالمفتريف،الدعائيـالمقدرةعمىحمؿ

الينفعماؿكالبنكف، .الميـنفسينفسيئوكيقكؿكؿامرذنكبكأثقاؿغيرىـ،يـك

 سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات
 حقيقة الفتنة وأنواعيا -5

لعباده،تجيءفتنسؼالعبادنسفان،لكفأكجدىاهللاالفتنةعبارةعفاختبارمفهللا
ليفرؽبيفصنفيفمفالعباد،المؤمنيفكالمنافقيف،إذالمجاؿلصنؼلثالث،قاؿتعالى:
 ََـّ اْٛمُپمچَم٪مٺِِم٦م ـَ آٱَمپمُقا َو٭مَڀَمٷْمټَمٽَم َـّ اهللَُّ ا٭مَِّذي كجعؿهللاَو٭َمڀَمٷْمټَمٽَم كما ، فتنة مف كمَّيا الفتف منشأ

ڀْمٵَمچمنُ :الشيطاف،الذمحذرنامنوقائبلن .[ِٕ]األعراؼ: َيچم َٕمپمِل آَدَم َل َيٹْمتپِمپَمَّٻُمُؿ ا٭مٲمَّ
استعد الفتنة في أسبابالكقكع أعظـ المناكمكمف يقكؿ القمبلقبكليا، الفتنة(ّ)اد :

:(ْ)نكعاف

                                                           

(.ُْٖٕ(،حديث)ُٕٕٖ/ْ،)(صحيحمسمـ،كتابالفضائؿ،بابفيفضؿسعدبفأبيكقاص1)
 (.َّْ)ص:بابالنزكؿ،لمكاحدم،تالحميداف(،أسّْٓ)ص:يرمجاىد(انظر:تفس2)
إلىنسبةالمناكم،ثـالحدادمالعابديفزيفبفعميابفالعارفيفتاجبفالرؤكؼعبدمحمد:المناكم(ّ)

كالفنكفبالديفالعمماءكبارمفكىكالشرؼ،بفمحمدالصدرالقائدمنيةتسمىالجيزةأعماؿمفقرية
السادةتراجـفيالدريةالككاكبكلمترمذمالشمائؿكشرحالقديرفيض:منيامصنفانثمانيفنحكول

 (.ِِٖ/ُُ)لمسخاكمالتاسعالقرفألىؿالبلمعالضكء،(ِٖٗ/ٕ)لمزركمياألعبلـ:انظر)الصكفية
(.ّٖٕ/ِ)(انظر:فيضالقدير4)
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 :كىيالعظمى،كمصدرىاضعؼالبصيرةكقمةالعمـإذاماقارنونكعمففتنة الشبيات
اليكل،حيثاشتيبوالحؽبالباطؿكاليدلبالضبلؿ،كىيمثؿفتنةأىؿالبدعكالمتكمميف،

كمآلياإلىالكفركالنفاؽ،]ِّ:النجـ[َـّ َوٱمچم ََتَْقى اأْلځَْمٹُمُس إِْن َيتَّبٷُِمقَن إَِلَّ ا٭مٶمَّ :قاؿتعالىفييـ
مالـتدفعبكماؿالبصيرةكاليقيف.

 :نمافتنة الشيوات كمصدرىامفالنفس،كحبالدنيا،كالتمتعبيابصكرةغيرشرعية،كا 
تدفعبكماؿالعقؿكالصبركالديف.

بزينتيا،سقطكافيمستنقعلكفأصحابالقمكبالضعيفةمفالذيفاستيكتيـ الدنيا
فعفالنعمافبفبشير أنفسيـ، النبي(5)الفتفكظممكا قاؿ:صحبنا ،يقكؿ إنَّ ):كسمعناه

اَعِة، ِفَتًنا َكَأنََّيا ِقَطُع المَّْيِل اْلُمْظِمِم، ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَيا ُمْؤِمًنا، ُثمَّ ُيْمِسي َكاِفرًا،  َبْيَن َيَدِي السَّ
ْمِسي ُمْؤِمًنا، ُثمَّ ُيْصِبُح َكاِفرًا، َيِبيُع َأْقَواٌم َخاَلَقُيْم ِبَعَرٍض ِمَن الدُّْنَيا َيِسيٍر، َأْو ِبَعَرِض َويُ 

.ِ))(الدُّْنَيا
 بعض مظاىر فتنة المؤمنين عن دينيم -2

تعرضىذهاآلياتبعضالصكركالمظاىرألنكاعالفتففيزماننااليكـ،كالتيمنيا:

 7))ي األىل واألحباءالفتنة ف 
إفصمةاإلنسافبأىموكأحبائوصمةقكيةتربطياعبلقةالمحبةكالكرامةكالتعاطؼ
فيي أقكلكأمتف، يجبأفتككف بربو العبد لكفصمة المشاعركاألحاسيسالبشرية، بكؿ

ـْ ٕمچِمهللَِّ ٪َمٺَمِد ا٠ْم :قاؿتعالى،العركةالكثقىالتيالبدمفالتمسؾبيا َتٽْمَسَؽ ٕمچِم٭مْٷُمْرَوِة ا٭ْمُقْٗمٺَمك َوُيڃْمٱِم

چم ،فإذافيتفالمرءبأحبالناسعمىقمبو،مثؿمافيتفسعدبفأبي[ِٔٓ]البقرة:ََل اځْمٹِمٳَمچمَم ََلَ
بأموالتيكانتمشركة،كحاكلتصدهعفاالسبلـبتركيالمطعاـكالشراب،كنعتوكقاص

يكمفاالمتحافاإلليي،ىؿستككفاالستجابةالمضغطعميو،فيناػةمنيػػبقاتؿأمو،فيمحاكل
                                                           

ركاحة،بفهللاعبدأختركاحةبنتعمرةكأمو،الخزرجبفالحارثيبنمفسعدابف:بىًشيرًٍبفيالنٍُّعمىافي(ُ)
شيرفيهللارسكؿىجرةبعدبالمدينةكلداألنصارمفمكلكدأكؿككافهللا،عبدأباالنعمافيكنى
تكلىكقد،يجرةالمفشيرانعشرأربعةرأسعمىاآلخرربيع بفمعاكيةعيدفيالككفةكالية
العمميةطالغابةأسد،(ُِِ/ٔ)سعدالبفالعمميةطالكبرلالطبقات:انظر)بيا،كأقاـافسفيأبي
(ٓ/َُّ).

بابحديثالنعمافبفبشيرعفالنبي2) أحمدطالرسالة، مسند )( (،َُْْٖ(،حديث)ّْٓ/َّ،
ىذاحديثصحيحلغيره.شعيباألرناؤكط:كقاؿ

(.ِِّٕ-ِِِٕ/ٓ)انظر:فيظبلؿالقرآفلسيدقطب(ّ)
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؟لرابطالدـأـلرابطالعبكدية
العمياء، بالطاعة ال كالرعاية باإلحساف الكالديف بر عمى الكريـ القرآف حث كقد

َك ِِب ٱَمچم ٭َمڀمَْس ٭َمَؽ :إذالطاعةلمخمكؽفيمعصيةالخالؽ،قاؿتعالى    ٕمِِف  َوإِْن َ٘مچمَهَداَك ٭مِت٨ُْمِ

أمعميؾبحسفالمجاىدة،فبلإفراطكالتفريطفيطاعتيما،فأطعيمافي٤ِمټْمٌؿ ٪َمََل ُٖمٵمٷِْمٿُمََم 
الخيركالصبلحكخالفيمافيالشركالفساد.

 فتنة اإليذاء في ساعة الشدة 
لؤلفرادكاألمـ،فالحياةالتسيرعمىكتيرةكاحدة،إفالشدائدسنةإلييةقدَّرىاهللا

معادف برزت كقد الشدة، حاؿ في فتراىـ الرخاء، ساعة الحقيقة ىذه عف يغفمكف كالناس
،بحؽفيكؿكقتكفيأمحاؿ،منيـمفيعبدهنفاقانكبيتاناننفكسيـ،فمنـمفيعبدهللا

ـْ َيٺُمقُل آٱَمپمَّچم ٕمچِمهللَِّ ٪َمڄمَِذا ُأوِذَي ِْم اهللَِّ َ٘مٷَمَؾ :قاؿتعالى ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم أم:يقكؿ٪مِْتپمڈََم ا٭مپمَّچمِس ٬َمٷَمَذاِب اهللَِّ  َوٱِم
الناسصارفةلوعفالديفإلىالردة، الكفاركعذبكه،جعؿفتنة آذاه فإذا بابمسانو، آمنا
كالعياذبا،أكاضطربسببضعؼإيمانو،كفسادعقيدتو،إلىالخكؼمفالناس،كالتممؽ

ـَ ا٭م]:حيثقاؿتعالىفييـ(ُ)ليـ، ـْ َيٷْمبُُد اهللَ ٤َمَٜم َٙمْرٍف ٪َمڄمِْن َأَصچمَٕمُف َٚمْٝمٌ ا٢ْمٽَمڂَمنَّ ٕمِِف َوإِْن َوٱِم پمَّچمِس ٱَم

اُن اُٛمب٦ِمُ  ځْمڀمچَم َواآلَِٚمَرَة َذ٭مَِؽ ُهَق اخُلَْسَ ،أمافيحاؿ{55: }احلج[ َأَصچمَٕمْتُف ٪مِْتپمڈٌَم اځْمٺَمټَمڇَم ٤َمَٜم َوْ٘مٿِمِف َٚمَِسَ ا٭مدُّ
چم ٬ُمپمَّچم :قكؿ،قاؿتعالىالنصركالتمكيفتراىـكلسافحاليـي َـّ إځِمَّ ـْ َرٕمَِّؽ ٭َمڀمَٺُمق٭ُم ـْ َ٘مچمَء ځَمٯْمٌ ٱِم

َو٭َمئِ

يعمـماتخفيصدكرىـمفالكفركماتعمفمفاإليمافنفاقان،،لكنيـنسكاأفهللاٱَمٷَمٻُمؿْ 
. َأَو٭َمڀْمَس اهللَُّ ٕمڂَِم٤ْمټَمَؿ ٕمََِم ِْم ُصُدوِر ا٭مْٷَمچمَٛم٦ِمَ :قاؿتعالى

 (2)ء واإلغراء ألجل ترك الدينفتنة اإلغوا. 
ارتداد محاكلة كمنيا بشتىالكسائؿ، المسمميفكفتنتيـعفدينيـ حاكؿالكفارصد
باألذل صدىـ يستطيعكا لـ إذ كالمغالطة بالشؾ فتنتيـ بمحاكالت دينيـ عف المسمميف

تبعا تحمؿ كاستعدادىـ كمساكمتيـ الشرؾ، إلى كالميف بالرفؽ فدعكتيـ ذنكبيـكالعذاب، ت
بٷُِمقا ٠َمبڀِمټَمپمچَم َو٭ْمپمَْحٽِمْؾ َٚمٵَمچمَيچم٬ُمؿْ :عنيـ،قاؿتعالى ـَ آٱَمپمُقا اٖمَّ ِذي ـَ ٬َمٹَمُروا ٭مټِمَّ أم:ارجعكا َو٫َمچمَل ا٭مَِّذي

فعمينا حساب ككجد آثاـ لكـ كانت إف آثامكـ كأما سبيمنا، كاتبعكا ديننا إلى دينكـ عف
قطبعمى كعمؽسيد قاكفيرقابنا، مع:ئبلنىذا تمشيان يقكلكفىذا الذيفكفركا كاف "كقد

ـػػػػبكفأنيػػػػتركة،كيحسػػاتالمشػػػتركةكالتبعػػاتالمشػػػيرةلمديػػػاؿالعشػػياحتمػػيفػػـالقبمػػتصكرى
                                                           

 (.ُٔٓ/ٔ)إيضاحالقرآفبالقرآفلمشنقيطي(انظر:أضكاءالبياففيُ)
 (.َِْ/َِلمزحيمي)(،التفسيرالمنيرُِٗ/َِر:التحريركالتنكيرالبفعاشكر)(انظِ)
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عفائيػػعفسرؾباػػػرةالشػػػاؿجريػػقادركفعمىاحتم التيكـعمىؾإلىػا،ذلػػػػـمنيػػػكاىـكا 
.(ُ)"قصةالجزاءفياآلخرة

 (2)وصايا إليية ألىل اإليمان -7
 ي:تكىيكاآل،تحمؿىذهاآلياتفيطياتياكصاياإلييةألىؿاإليمافكالتكحيد
 البر بالوالدين 

كاإلحسافإلييماجعؿهللا منزلة،فجعؿبرىما لمكالديفمنزلةعظيمةالتعادليا
فرد،كذلؾبحسفالطاعةليما،كليفالجناحكبذؿكالعمؿعمىرضاىمافرضعيفعمىكؿ

ځْمَسچمَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ُٙمْسپمچًم :الماؿ،قاؿتعالى ڀْمپمچَم اإْلِ قاؿ،كماكقرفاإلحسافليمابعبادتوَوَوصَّ
َـّ :تعالى چم َيبْټُمٸَم ـِ إِْٙمَسچمځًمچم إٱِمَّ چمُه َوٕمچِم٭ْمَقا٭مَِدْي چم  َو٫َمڅَم َرٕمَُّؽ َأَلَّ َٖمٷْمبُُدوا إَِلَّ إِيَّ چم َأْو ٬مََِلُِهَ ٤ِمپمَْدَك ا٭ْمٻمَِٞمَ َأَٙمُدُِهَ

ََم ٫َمْقًَل ٬َمِريًَم  چم َو٫ُمْؾ ََلُ ََم ُأفٍّ َوََل َٖمپمٿَْمْرُِهَ ،كفيىذهاآلياتتتجمىلناعظمة]ِّ:سراءاإل[٪َمََل َٖمٺُمْؾ ََلُ
فيمجتمعالمسمميف،فيحيفننظرفيحاؿالغربمثبلنككيؼاإلسبلـكحكمةمنيجهللا

كغالبانأ بيـ، برًٌىـ حالة في المسنيف دار أكدعكىـ كربما رعاية، دكف آبائيـ يترككف نيـ
فىماأحؽالناسبالشكركالتقدير،لكثرةماقدمامفايـدكفحتىالسؤاؿعنيـ،فالكالديترككن

نتظارمقابؿ.اعطاءكتفانيكحبألكالدىمادكف

 الصبر عمى األذى 
المؤمفىكمفاتقكةاإليماف،يقكؿالقشيرم:"عبلمإفالصبرعمىأذلالخمؽمف

يتحمؿمفالخمؽاألذل،كيتشربكاليترشحبغيرشككلكالإظيار،فيككاألرضييمقىعمييا
،كمفالطبيعيأفيتعرضالمؤمفلؤلذلمفأىؿ(ّ)كٌؿخبيثفتنبتكٌؿخضرةككؿنزىة"

كاليم النصيرالذميسانده، ثـاليجد التييكاجوبياالباطؿ، لنفسوكالالمنعة مؾالنصرة
الطغياف،فحينياالبدمفالصبركالثباتعمىالحؽ.

 تحمل مسؤولية التكميف وتبعاتو 
عمىحدلعبدواتكالعباداتكؿَّبعباده،أفكمؼعبادهبالتشريعإفمفعدؿهللا
تعالى قكلو منطمؽ  َوََل َٖمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْٚمَرى:مف فالمكمف[ٕ]الزمر: يجازكفك، إنما ف

حث مف الكفر صناديد ظف كما ليس جريرتو، كال أحد خطيئة أحد يحمؿ كال بأعماليـ،

                                                           

 (.ِِْٕ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفُ)
 (.َُُٖٓ/ُٖ)(،تفسيرالشعراكمُُٓٗ-ُْٗٗ/ّ(انظر:التفسيرالكسيط،لمزحيمي)ِ)
(.ٖٗ/ّ)(لطائؼاإلشاراتّ)
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َوٱَمچم ُهْؿ ٕمَِحچمٱِمټم٦َِم :المؤمنيفلترؾدينيـ،كا غرائيـبخبلؼىذهالقاعدةتمامان،فردعمييـهللا

ُْؿ ٭مٻََمچمذِ  ٍء إَِنَّ ـْ َرْ ـْ َٚمٵَمچمَيچمُهْؿ ٱِم ،فكؿعبديحمؿكزرهفيعنقويكـالقيامة،لكفمفدعإُمقنَ ٱِم
ثـمفتبعو،قاؿابفقتيبة:"لفاحشةأكفسادفيحمؿإثمو مفدعاقكمانإلىضبللة،فعميوكا 

ْؿ َوَأْٗمٺمچمًَل :،قاؿتعالى(ُ)مثؿأكزارىـمفغيرأفينقضمفأكزارىـشيء" َـّ َأْٗمٺمچمََلُ َو٭َمڀَمْحٽِمټُم

ونَ ٱَمَع َأْٗمٺمچم َـّ َيْقَم ا٭ْمٺِمڀمچمٱَمڈِم ٤َمَمَّ ٬مچمځُمقا َيٹْمَٟمُ ْؿ، َو٭َمڀُمْسئَټُم أم:إفدعاةالكفركالضبلؿىؤالءليحممفَِلِ
يكـالقيامةأكزارأنفسيـكأكزارغيرىـالذيفأضمكىـمفالناس،مفغيرأفينقصمفأكزار

.أتباعيـشيئان
 سابعًا: العبر المستفادة من اآلية

ماؿالصالحةكتكثيؼالعبادةكقتكقكعالفتف،سبيؿلمنجاةمفالسقكطفيالمبادرةباألع -ُ
 كحؿالضياع.

عمى -ِ ابنيما أكرىا إذا الكالديفكعصيانيما؛ مخالفة التييجكزفييا الكحيدة إفالحالة
.ؾباالشرارتكابالمعصيةأك

القيـ: -ّ ابف المح"يقكؿ بأدكية عباده يداكم سبحانو أنو لكال كبغكاف، لطغكا، كاالبتبلء
ذاأراد،ككعتكا كاالمتحافعمىقدرحالويستفرغبوعبدخيرانسقاهدكاءمفاالبتبلءبهللاا 

مفاألدكاءالميمكة؛حتىإذاىذبوكنقاهكصفاهأىَّموألشرؼمراتبالدنيا،كىيعبكديتو
 .(ِ)كأرفعثكاباآلخرة،كىكرؤيتوكقربو"

الشدةكالرخاء،كيجبالتعاطيمعتيرةكاحدة،فالحاؿيتغيربيفالحياةالتسيرعمىك -ْ
 .بمايرضيهللاكبلالحاليف

باإلحسافإلييماال -ٓ مقركنان أمراألبكيف، مفالتمسؾبالتكحيدكاإليمافكلكبمخالفة بد
 كلككانامشركيف.

.البشررمعادفالنفكس،كتدٌؿعمىقيـكأقدارالمحفكالفتفتظي -ٔ

                                                           

 (.ِٕٖ)ص:(غريبالقرآف،تسعيدالمحاـُ)
 (.ُٕٗ/ْ)(زادالمعادفيىدمخيرالعبادِ)
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 لمطمب الثالثا
 دروس وعبر  نوح  دعوة

 َو٭َمٺَمْد َأْر٠َمټْمپمچَم ځُمقًٙمچم إ٧َِم ٫َمْقٱِمِف ٪َمټَمبڊَِم ٪مڀِمٿِمْؿ َأ٭مَْػ ٠َمپمڈٍَم إَِلَّ ََخِْس٦َم ٤َمچمٱًمچم ٪َمڂَمَٚمَذُهُؿ ]قاؿتعالى:

ٹِمڀمپمڈَِم َوَ٘مٷَمټْمپمچَمَهچم َآَيڈًم ٭مټِمْ *  ا٭مٵمُّق٪َمچمُن َوُهْؿ ٣َمچمٛمُِقنَ    .{51-56: }العنكبوت[ ٷَمچمَٛم٦َِم ٪َمڂَمځْمَجڀْمپمچَمُه َوَأْصَحچمَب ا٭مسَّ
 المناسبةأوًَل: 

ثباتالتكميؼكذكرأقساـالمكمفيف،كأفاالبتبلءجزءمفاإليماف،بيفهللالما كا 
العاصيكتعذيبالطائعإنجاءعمىقدرتو لقمبالنبيمحمد اآلياتتسمية جاءتىذه ،

كلـالببلء،عمىـصبرىطاؿالذيفالكراـالرسؿسبقومفمفذكركتثبيتانلو،مفباب
نبيهللانكحعمراناألنبياءأطكؿقصةأقكاميـ،ككافأكليـذكراننصيحةعفائميـعزفترت

آدـبعدالثانيالبشركأبيلمبشرية،رسكؿأكؿباعتباره
(ُ).

 المفردات القرآنيةثانيًا: 
 ُا٭مٵمُّق٪َمچمن "(طوف)يحؼكأفالشيء،عمىالشيءدكرافعمىؿيدأصؿكالفاءكالكاكالطاء
 .(ِ)"طكفافالماءمفكيغشيياباألشياءيدكرلمايقاؿثـعميو،يحمؿثـ،بو

الطكفاف"كذكراألصفياني قكلوذلؾكعمىباإلنساف،تحيطحادثةكؿ: ٪َمڂَمْر٠َمټْمپمچَم ]:

الحادثةأفألجؿالكثرةفيتناىيالمالماءفيمتعارفانكصار، {511}األعراف:[ ٤َمټَمڀْمٿِمُؿ ا٭مٵمُّق٪َمچمنَ 
.(ّ)"ماءكانتنكحقكـنالتالتي

 المطائف البيانية  ًا:الثث
َأ٭ْمَػ ٠َمپمڈٍَم إَِلَّ ََخِْس٦َم ٤َمچمٱًمچملماذاجاءالتمييزأكالنبالسنةكثانيانبالعاـ؟،

 بالسنة،فنكحالجدبكعفبالعاـ،الخصبعفتعبرألفالعربمكثفيقكمومدة
)أ كافمنيا تمييزَٓٗلؼعاـ، فجاء أحد، يستجبمنيـ لـ لكف لمتكحيد؛ يدعكىـ )
فياالستجابةلمحؽ،كفيالمقابؿجاءـ(بالسنةكنايةعفجدبعقكليـكقمكبيَٓٗ)

 وبعدحدكثالطكفافػػػمفقكمكحػػػتراحةنػػػػدةاسػػػفمػػةعػػػاـكنايػػػيفبالعػػزالخمسػػتميي
                                                           

الكتابالبفعادؿ)َّْ/ُْانظر:نظـالدررلمبقاعي)(ُ) .(ِّْ/ُٓ(،المبابفيعمـك
 .(ِّْ/ّمقاييسالمغةالبففارس)(ِ)
 .(ِّٓالمفردات)ص:(ّ)
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 .(ُ)األرضكخصبالمؤمنيفإيمافبكاسعانانرغدكانت
 الزمنية؛التعبيرفينفتف المدة لتمؾ مختمفيف بمفظيف المنافيلمتكرارتحاشيان،

.(ِ)لمببلغة

 المعنى اإلجمالي  ثالثًا:
،فيسياؽتسميةقمبالرسكؿقكمومعنكحلقصةجدانانمكجزانعرضتعدىذهاآليات

،ككأفهللايقكؿلويفعنو،كمحاكلتيـالصدعفديفهللابعدإعراضالمشركمحمد
اليحزننؾيامحمدماتمقىمفىؤالءالمشركيفأنتكأصحابؾمفاألذل،"فيىذهاآليات

ففإني كأمرأمرؾكمصيرالبكار،إلىأمرىـمصيرفإف،إمبلءىـفأطمتليـأمميتكا 
،(ّ)"بنكحذلؾكفعمناالعقاب،مفبيـيحؿمماكالنجاةبيـ،كالظفرالعمكإلىأصحابؾ

براىيـكىكدكلكطكشعيبكابتيمكاتنكا،قدفيكاألنبياءإلىأفمفقبميـمفاألمـىـكأرشد كنكحكا 
،بذكرأبىاألنبياءنكح فإالخمسيفذكرأنومكثفيقكموألؼسنة،كقدبدأ
مفالحؽ،كا عراضان،كمازادىـذلؾإالفرارانرانكجيسران،كنيارانليبلنيدعكىـإلىهللاعامان

كتكذيبان فأنزؿهللاعنو، منيـ، قميؿ إال معو آمف كما كىـلو، فأىمكيـ الطكفاف عمييـ
فأنجىهللانكحان مستمركففيالظمـ، مفأتباعو، ممفركبالسفينة كانتتمؾفكمفمعو

 لمبشرفيكؿزمافكمكاف.السفينةعبرةكمكعظة

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات  ًا:رابع
 عمى دعوتو.  والصبر المرّ  نوح  -5

ُف ٬َمچمَن ٤َمْبًدا ١َمٻُمقًرا]:مؽنكحقاؿتعالىفيكصؼخي ،حيثكاف {1}اإلرساء:[ إځِمَّ
قكموـعمىعاتقوىىمقيهللافاستحؽأفيي،يحمدهللاعمىصغيراألمكرككبيرىا دعكة

،كالدليؿعمىمشقةدعكتوىكأنوبقييدعكقكموتسعمائةوالجباؿىكأمرشاؽالتطيقك
كخمسكفسنةفمـيزدىـذلؾإالإعراضانكاستكبارانعفالحؽ،فكذبكهكآذكهكأفحشكالوبالقكؿ

ـْ مَلْ َيِزْدُه ٱَمچم٭ُمُف َوَو٭َمُدُه إَِلَّ َٚمَسچمًرا] َبٷُمقا ٱَم ُْؿ ٤َمٳَمْقِِّن َواٖمَّ .{95}ىوح:[ ٫َمچمَل ځُمقٌح َربِّ إَِنَّ
مستفيد كىك دعاىـ  تسعمائة أي)الطكيمةالمدةىذهفيالفرصجميعمفلكنو

المتتابعالسعيىذامفالنصبالبكبالتعبيشعرلـحيثهللاإلىيدعكىـ(سنة وخمسين

                                                           

الكتابالبفعادؿ)(ُ)  .(ِّٓ/ُٓانظر:المبابفيعمـك
.(َِٖ/َِ(،التفسيرالمنيرلمزحيمي)ْْٔ/ّانظر:الكشاؼلمزمخشرم)(ِ)
 .(ُٔ/َِجامعالبيافلمطبرم)(ّ)
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كالفتكرالضعؼعميويظيركلـ تعالى: قاؿ ٪َمټَمْؿ  * ًرا٫َمچمَل َربِّ إِِّنِّ َد٤َمْقُت ٫َمْقٱِمل ٭َمڀْمًَل َوََنچَم]،

ْؿ َ٘مٷَمټُمقا َأَصچمٕمٷَِمٿُمْؿ ِْم َآَذاَِنِْؿ َوا٠ْمتٸَْمٲَمْقا ٗمڀَِمچمَِبُْؿ  * َيِزْدُهْؿ ُد٤َمچمئِل إَِلَّ ٪مَِراًرا ْؿ ٭مِتَٸْمٹِمَر ََلُ ََم َد٤َمْقَُتُ َوإِِّنِّ ٬ُمټمَّ

وا ا٠ْمتٻِْمبچَمًرا وا َوا٠ْمَتٻْمَٞمُ ْؿ ِ٘مٿَمچمًرا * َوَأَِصُّ اًراُٗمؿَّ إِِّنِّ  * ُٗمؿَّ إِِّنِّ َد٤َمْقَُتُ ْؿ إِْْسَ ْرُت ََلُ ْؿ َوَأْْسَ  *  َأ٤ْمټَمپمډُْم ََلُ

چمًرا  ُف ٬َمچمَن ٩َمٹمَّ ٻُمْؿ إځِمَّ بعدأفأخبرهقكموإيمافمفنكحيئسلما،ك{50-1: }ىوح[ ٪َمٺُمټْمډُم ا٠ْمَتٸْمٹِمُروا َرٕمَّ
 تعالى، ـْ ]هللابقكلو ـْ ٫َمْقٱِمَؽ إَِلَّ ٱَم ـَ ٱِم ـْ ُيڃْمٱِم ُف ٭َم ـَ ٪َمََل َٖمْبَتئِْس ٕمََِم ٬َمچمځُمقا َوُأوِٙمَل إ٧َِم ځُمقٍح َأځمَّ ٫َمْد َآٱَم

چمَل ځُمقٌح َربِّ ََل َٖمَذْر ٤َمَٜم ــَو٫مَ ]بأفييمكيػػـىػػتعالهللامفبكحيعمييـدعاف، {14}هود:[ َيٹْمٷَمټُمقنَ 

ـَ ا٭مٻَمچم٪مِ  ـَ َديَّ ــاألَْرِض ٱِم بطكفافجارؼلـيبقىكلـيذر.فأىمكيػػػػـهللا {94}ىوح:[ چمًراــِري

 من مشقة الدعوة ألف عام -2
ركممايقربمفألؼعاـ،قضاىافيعبادةربوكدعكةقكمو،حيثعاشنكح

خمسيفأكالطكفافبعدكعاشكخمسيفتسعمائةقكموكدعااألربعيفرأسعمىعثبيأنو
المقصكدألفالسامع،إلىالمدةطكؿتخييؿمفلمافيواأللؼعامان،كأطمؽالقرآفلفظستيف
كفرقريشكعنادىـ،فعندمايقارفمفيكابدهماعمىكتثبيتوهللارسكؿتسميةالقصةمف

نكحالرسكؿ بيفعمردعكة ثباتان سيزداد فإنو ىذاككبيفعمردعكتو، أماـ صبران
ألؼالدعكةفيلؾزميؿصبرفقدمحمد،ياأم:اصبر":الشعراكم،يقكؿ(ُ)الطريؽالشاؽ

أكلكتحمَّؿكقدىيًٌنة،بسيطةمازالتتحممتياالتيالمشقةمدةيعنيعامان،خمسيفإالسنة
.(ِ)"ذلؾمفأكثرالرسؿمفالعـز

 سفينة النجاة دروس وعبر -7

إفالغكصفيقصةسفينةنكحيعممناأركعالدركسكالعبرمفكثرةمافييامففكائد
اإللييةمف بالحكمة يمانان كا  كيقينان عممان النجاةتمؤلالفؤاد تكفلمجرد التيلـ صنعالسفينة

[ َوَ٘مٷَمټْمپمچَمَهچم َآَيڈًم ٭مټِْمٷَمچمَٛم٦ِمَ ]باألجسادفقطبؿألجؿاالرتقاءباألركاحكالسمكباليمـ،قاؿتعالى،

:(3)سأجمعيف،كمفىذهالعبركالدركسكعبرةلمناآيةهللاأبقاىاأم:

                                                           

لمبيضاكم)(ُ) التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار الكشاؼلمزمخشرم)َُٗ/ْانظر: القديرْْٓ/ّ(، فتح ،)
 .(َِّ/ْي)لمشككان

 .(َُُٕٗ/ُٖالخكاطر)(ِ)
(ّ) بتصرؼ عبدانظر عبدمقاؿ ]الشككر كيتب العمدة، مساء[،ُٓ:َٖ-ىػُّْْمحـرُٕالغفار
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 كتدع المركب يفوت َلالدرس األول: 
مركبانلمحؽتعالىيدعكإليوعبادهفمنيـالمستجيبكمنيـالمفرط،إففيكؿزماف

ال القادـ الطكفاف مع كسييمؾ مبينان خسرانان خسر فقد المركب ذلؾ رككب في يفرط كمف
محالة،كسفينةنكحىيمثاؿلمركبالحؽفيزمانو،فقددعاسيدنانكحابنوبالرككبمعو

َوځَمچمَدى ]،قاؿتعالى:ركابيامففكفكاحدانالمستغفريفةسفينكلسافحالويقكؿيابنيإنيا

ـَ  ـْ ٱَمَع ا٭مٻَمچم٪مِِري لكفقمبوالمميءبالكفر،  {69}هود:[ځُمقٌح إْمپمَُف َو٬َمچمَن ِْم ٱَمٷْمِزٍل َيچم ُٕمپمَلَّ اْر٬َمڇْم ٱَمٷَمپمچَم َوََل َٖمٻُم
الطكفاف فخابظنوكابتمعو بأفالجبؿسيحميومفالطكفاف، ككافمفأبيكاستكبر،ظانان

ـْ ]المغرقيف،قاؿتعالى: ـْ َأٱْمِر اهللِ إَِلَّ ٱَم ـَ اٛمچَمِء ٫َمچمَل ََل ٤َمچمِصَؿ ا٭مڀمَْقَم ٱِم ٫َمچمَل ٠َمَآِوي إ٧َِم َ٘مَبٍؾ َيٷْمٳِمٽُمپمِل ٱِم

ـَ اُٛمٸْمَر٫م٦ِمَ   . {61}هود:[ َرِٙمَؿ َوَٙمچمَل َٕمڀْمپمَٿُمََم اَٛمْقُج ٪َمٻَمچمَن ٱِم
فؿقمبوعفطريؽالحؽكأليتوالدنياأفىذهدعكةصريحةلكؿمفأغوترى الباحثة 

عفرككبسفينةاإلنقاذالتياليخمكزمافمنياكالمفركادىا،فنقكؿالتدعالمركبيفكتؾ
أليـ.  ككفأكؿالمنقذيفألنفسيـمفعذابيـك

 ركبالدرس الثاني: تذكر أننا جميعًا عمى نفس الم
ـأصحابقضيةكاحدةكىدؼعندماركبأصحابالسفينةمركبيـعممكاكقتياأني

يضرالكاحدمنيـيضرالجميعلذلؾتألفتالقمكب،كتعاضدتاألنفسعمى كاحد،كأفما
 قمبرجؿكاحد.

 ث: اختيار الرفيق الصالح الدرس الثال
يجبعمىالمرءأفيختاررفيؽدربواختيارانسميمان،فمربماسقطأثناءالمسيرأكتعثر

عم تكالبت أك الطريؽ بجانبو،في كيقؼ يسانده الصالح الرفيؽ يجد كقتيا الدنيا، فع يو
،كىذا(ُ)(ُيَخاِللْ  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْمَيْنُظرْ  َخِميِمِو، ِدينِ  َعَمى اْلَمْرءُ :)قاؿ^النبيعفىريرةأبي

ـْ ٬ُمؾٍّ َزْوَ٘م ]،قاؿتعالى:ماأدركوسيدنانكحبإلياـمفهللا ٦ْمِ اْٗمپم٦َْمِ َوَأْهټَمَؽ ٪َمچم٠ْمټُمْؽ ٪مڀِمٿَمچم ٱِم

ُْؿ ٱُمٸْمَر٫ُمقنَ  ـَ ٣َمټَمٽُمقا إَِنَّ چم٢مِْبپمِل ِْم ا٭مَِّذي ـْ ٠َمَبَؼ ٤َمټَمڀْمِف ا٭مٺَمْقُل ٱِمپمْٿُمْؿ َوََل َُّتَ ،فركبمعو {99}ادًمنون:[ إَِلَّ ٱَم
السفينةكؿمفأمفبالحؽكاستحؽالنجاة.

                                                           

 يب.حديثحسفغر(ُْٕٖ(،حديث)ُِْ/ُْمسندأحمدمخرجان،مسندأبيىريرة،)(ُ)
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توكل عمى هللااألخذ باألسباب مع الالدرس الرابع: 
أقدـالمرءعمىفعؿأمرمافبلبدمفأفيضعخطةليسيرعمييا،كيصؿلبرإذا

،مثؿماحدثمعنكحاألماف،كلتكفىذهالخطةمحكمة،مقركنةبالتككؿعمىهللا
أمرههللا [ ڀمِپمچَم ٪َمڂَمْوَٙمڀمْپمچَم إ٭َِمڀْمِف َأِن اْصپمَِع ا٭مٹُمټْمَؽ ٕمڂَِم٤ْمڀُمپمپِمچَم َوَوْٙم ]ببناءالسفينة،قاؿتعالى:عندما

حيث {99}ادًمنون: كالالسفينةبناءفيكأتباعونكحسيدنابدأعندمامطرىناؾيكفلـ، ،
فييا، لتبحر نير أك بحر يكجد ذلؾكمو الميمةتنفيذاكبدكءاإللييلؤلمراستجابكاكرغـ

ة.ليـ،رغـاستيزاءقكمومنوأثناءبناءالسفينبنصرهللاأفكأيقنكاالمنكطةبيـ،

الخطةاستكجبعميوبأفيحمؿعمى فمفإحكاـ الحد، ىذا كلـيتكقؼاألمرعند
ـْ ٬ُمؾٍّ َزْوَ٘م٦ْمِ اْٗمپم٦َْمِ ]سفينتومفكؿنكعمفالحيكاناتزكجيف،قاؿتعالى: [ ٫ُمټْمپمچَم اْْحِْؾ ٪مڀِمٿَمچم ٱِم

 {60}هود: يياعمكمفاألرضىبلؾبعدجديدةدكرةفيكابتداءىاالحياةالستكماؿكذلؾ،
بالطكفاف.

رحمة تحديد مصير نوح  رحمة-ّ

 نكح رحمة كالتسميةالتاريخفيبحريةرحمةأكؿتعد لمترفيو تكف لـ لكف ،
مجيء فعند البشرية، عمر في ىامة تاريخية محطة كانت بؿ كاالستكشاؼ؛ لمبحث كال

لمتكحيدكاإليماف،حيث،كاإلنذارالصبرمفطكيمةمدةبعدباإلغراؽاإلليياألمر كالدعكة
ََمِء ٕمََِمٍء ٱُمپمٿَْمٽِمرٍ ]ىطمتأمطارغزيرة،كانفجرتعيكفاألرض،قاؿتعالى: *  ٪َمٹَمَتْحپمچَم َإْٔمَقاَب ا٭مسَّ

ْرځَمچم األَْرَض ٤ُمڀُمقځًمچم ٪َمچم٭مَتٺَمك اَٛمچمُء ٤َمَٜم َأٱْمٍر ٫َمْد ٫ُمِدرَ  فغمرتالمياهاألرضحتى،  {59-55 }القمر:[ َو٪َمجَّ
بيفاألمكاجالعاتية،أبحرتسفينةالمكحديفبقيادةنكح جباؿ،كغطتال تشؽطريقيا

 الجكدم،جبؿعمىاستقٌرتحتىكرعايتوهللابإذفبرٌكابيافسارتككسطالرياحالعاصفة،
٪َمڂَمځْمَجڀْمپمچَمُه َوَأْصَحچمَب ]عبادهالمخمصيف،قاؿتعالى:فابتمعالطكفافجميعالكفاركأنجىهللا

[ٹِمڀمپمڈَمِ ا٭مسَّ  هللا أمر الرىيب الحدث ىذا فبعد ،تكؼ أف كالسماء مائيا تبمع األرضأف
َو٫مِڀمَؾ َيچم َأْرُض إْمټَمٷِمل ٱَمچمَءِك َوَيچم ٠َمََمُء َأ٫ْمټمٷِِمل َو٩ِمڀمَض اَٛمچمُء َو٫ُمِِضَ األٱَْمُر َوا٠ْمَتَقْت ]مطرىا،قاؿتعالى:

.{66}هود:[ ٦مَ ٤َمَٜم اجُلقِديِّ َو٫مِڀمَؾ ُٕمٷْمًدا ٭مټِْمٺَمْقِم ا٭مٶمَّچمٛمِِ 

  :سًا: العبر المستفادة من اآليةخام
فيكلناكالضجر،بالممؿالداعييصابالكأفالعزيمة،كقكةلمصبرتحتاجلمحؽالدعكة -ُ

 نمكذجييحتذلبو.نكحهللانبي
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 .كدينوتعالىهللاإلىيككفاالنتساببؿفقط،بالدـليسالحقيقيالنتسابا -ِ

 .المرٌكالصبركالتعبالكقتإلىيحتاجبؿالقميؿبالجيديتـالرسالةكالالدعكةنجاحإفَّ -ّ

نكح -ْ  .الحؽكرفضالتكذيبةبغكاياشتيرقـك

 الظمـعاقبةاليبلؾ،فقكـنكحظممكاأنفسيـبعداتباعو. -ٓ

 الرابع المطمب 
 دعوة الخميل ابراىيم  قصة

ٺُمقُه َذ٭مٻُِمْؿ َٚمْٝمٌ ٭َمٻُمْؿ إِْن ٬ُمپمْتُْؿ َٖمٷْمټَمٽُمقنَ َوإِْٕمَراِهڀمَؿ إِْذ ٫َمچمَل ٭مٺَِمْقٱِمِف ا٤مْ ] قاؿتعالى: *  ُبُدوا اهللَ َواٖمَّ

ـْ ُدوِن اهللِ ََل َيٽْمټمِ  ـَ َٖمٷْمُبُدوَن ٱِم ټُمٺُمقَن إ٪ِْمٻًمچم إِنَّ ا٭مَِّذي ـْ ُدوِن اهللِ َأْوَٗمچمځًمچم َوََّتْ ََم َٖمٷْمُبُدوَن ٱِم ٻُمقَن ٭مَٻُمْؿ ِرْز٫ًمچم ٪َمچمْٕمَتٸُمقا إځِمَّ

ْزَق  ـْ ٫َمْبټمٻُِمْؿ َوٱَمچم ٤َمَٜم  * َوا٤ْمُبُدوُه َوا١ْمٻُمُروا ٭َمُف إ٭َِمڀمِْف ُٖمْرَ٘مٷُمقنَ  ٤ِمپمَْد اهللِ ا٭مرِّ َب ُأٱَمٌؿ ٱِم ُٕمقا ٪َمٺَمْد ٬َمذَّ َوإِْن ُٖمٻَمذِّ

٠ُمقِل إَِلَّ ا٭مَبََلُغ اُٛمب٦ِمُ   .  {55-54: }العنكبوت[ ا٭مرَّ

 المناسبة أوًَل:
تعالىقصةإبراىيـأبيالبشرالثاني،أكردهللابعداالنتياءمفبيافقصةنكح"

ماـالحنفاء،بقصدعرضنماذجمفسيرةاألنبياءلمنبي ليتأسىبيـ،^أبياألنبياءكا 
.(ُ)ماأىمومفإعراضقكموعفدعكتو"كيسمكع
 المفردات القرآنية ثانيًا:

َأْوَٗمچمځًمچم،جٌص مف أك حجارة مف كاف ما كالكثف كثف، ِ)كاحدىا ) كثف"كاألكثاف: جمع
كالكثفأخص،بمجسمةعمىصكرةإنسافأكحيكافبفتحتيف،كىكصكرةمفحجرأكخش

ذم العربكصنـ مثؿأكثرأصناـ غيرمصكرة يطمؽعمىحجارة مفالصنـألفالصنـ
صكران إبراىيـ قكـ أصناـ ككانت لخثعـ، تعالى،الخمصة قاؿ [ ٫َمچمَل َأَٖمٷْمُبُدوَن ٱَمچم َٖمپمِْحُتقنَ ]:

 {71فات:ا}الص  
"(ّ).

ټُمٺُمقَن إ٪ِْمٻًمچم الخاءكالبلـكالقاؼأصبلف:أحدىماتقديرالشيء،كاآلخرمبلسة":تخمقونَوََّتْ
كالخمؽ:خمؽالكذب،كىكاختبلقوكاختراعو،اـالخمؽػػتؽأمػػؿمختمػػػابرجػػيء،كمفالبػػالش

                                                           

(.ُِّ/َِلمزحيمي)(التفسيرالمنيرُ)
 (.ِٕٖ)ص:بالقرآفالبفقتيبة(،كغريُُْ/ِ)لمىٍعمىربفالمثٌنىجازالقرآف(انظر:مِ)
(.ِِٓ/َِ)(التحريركالتنكيرالبفعاشكرّ)
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.(ُ)"كتقديرهفيالنفس
ْمٻًمچمإ٪ اإل": الكذبكقيؿ األصؿ في كأفكؾ:اإلفؾ أفاؾكأفيؾ كرجؿ األفائؾ، كالجمع ثـ،

.(ِ)"كذاب
فقاؿابفعباسكاختي ىكنحتاألصناـكخمقيا،كسماىا:مؼفيمعنىتىٍخميقيكفى
مفحيثيفتركفبيااإلفؾفيأنياآلية،كقاؿمجاىد:ىكاختبلؽالكذبفيأمرًإٍفكانتكسعان

،كقاؿالطبرم:(ّ)األكثافكغيرذلؾ ،كأكلىكقيؿتصنعكفأصنامان،كفتصكركفإفكانتنحت"
كتصنعكفكذبا "كتخمقكفإفكان(ْ)"األقكاؿفيذلؾبالصكابقكؿمفقاؿ: تختمقكف، معناه:

.(ٓ)لية،كشركاء،أكشفعاءإليو"أمالكذبكالباطؿ،بتسميةاألكثافآ،اإلفؾ
 المطائف البيانية  ًا:لثثا

ألفالتكحيدإثبات؛اعبدكاهللاكاتقكهإشارةإلىالتكحيد َواٖمَّٺُمقهُ ا٤ْمُبُدوا اهللَ: قكلوتعالى
كاتقكهإشارةإلىاالمتناع:اإللوكنفيغيره،أماعبدكاهللاإشارةإلىاإلتيافبالكاجبات،كقكلو

.(ٔ)،كفيالثانياالمتناعمفالشرؾكيدخؿفياألكؿاالعتراؼبا،عفالمحرمات
ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلوُ قكلوتعالى: فياآليةتقديـالبتغاء"َفاْبَتُغوا ِعْنَد هللِا الرِّ

ألنواليمكنوالقياـبالعبادةإالبعدكفايةاألمرفبالقكةيمكنوأداء؛الرزؽعمىاألمربالعبادة
 .(ٕ)"العبادة،كبالرزؽيجدالقكة

ُٕمقا ٪َمٺَمْد قكلوتعالى: ـْ ٫َمْبټمٻُِمؿْ َوإِْن ُٖمٻَمذِّ َب ُأٱَمٌؿ ٱِم فيىذهاآليةالكريمةذكرهللا٬َمذَّ
 ،كاحدةأمةكىـنكحقكـإاليسبقولـإبراىيـأفمعيفيـكيؼ"فُأَممٌ لفظ

،كآدـشيثكقكـإدريسكقكـأقكاـكافنكحقبؿأف:أحدىماكجييفعنوكالجكاب
األبناءيكصكفكاآلباء،أكالدهكيجيءيمكتالقرفكافككأكثرألفانعاشنكحانأف:والثاني

.(ٖ)"أمماننكحبقكـفكفىاالتباععفباالمتناع
                                                           

(.ُِّ/ِ)(مقاييسالمغةالبففارسُ)
(.َّٗ/َُ)(لسافالعربالبفمنظكرِ)
(.ُُّ/ْ)البفعطيةرالكجيزالمحر (انظر:ّ)
 (.ُٗ/َِ)(جامعالبيافْ)
(.ُِْ/َِ)(التفسيرالمنيرلمزحيميٓ)
 (.ّٖ/ِٓ)(انظر:مفاتيحالغيبلمرازمٔ)
 (.ِٗ/ّ)(لطائؼاإلشاراتٕ)
(.ّٗ/ِٓ)(مفاتيحالغيبلمرازمٖ)
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(كىكحرؼشرطإنْ استيعمؿفياآليةأداةالشرط) َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ :قاؿتعالى
 إبراىيـ نصح بياف يفيد كالذم كنجاـز إف تقديرىا: شرطية جممة سياؽ في تـلقكمو

( بحرؼالشرط كجيء لكـ، فذلؾخير بينيما، كتفرقكف الشر مف الخير الذمإنتعممكف )
بكقكعالشرطغالبان،كمفثـأفادالتشكيؾبعمـقكـابراىيـ بأفعبادةييشعربعدـالجـز

 خيرليـممايعبدكف.هللا
ـْ ٫َمبټْمِ :قاؿتعالى َب ُأٱَمٌؿ ٱِم ُٕمقا ٪َمٺَمْد ٬َمذَّ (إنْ )الشرطأداةاآليةفياستيعمؿٻُمؿْ َوإِْن ُٖمٻَمذِّ

جممةسياؽفيلممعانديفكالمكذبيفابراىيـتيديدبياف يفيدكالذم،جاـزشرطحرؼكىك
فقدكذبقبمكـألقكاـكثيرة،فانظركاماحؿبيـمف،تكذبكابماجئتكـبوإف:تقديرىاشرطية

أفادثـكمفغالبان،الشرطبكقكعلجـزابعدـييشعرالذم(إن)الشرطبحرؼكجيءعذاب،
.اإلشعارباحتماؿكقكعفعؿالشرط،كىكالتكذيبلماجاءبوابراىيـ

 عراب عمى المعنىأثر اختالف اإل 
(ُ)عرابيةإفييا ثالث أوجو [ َوإِْٕمَراِهڀمَؿ إِْذ ٫َمچمَل ٭مٺَِمْقٱِمفِ ]:قكلوتعالى

.چم ځُمقًٙمچمَأْر٠َمټْمپمَ :منصكببالعطؼعمىقكلوالوجو األول:
لدعكةبراىيـإكتكحيدهككذلؾأرسمناأمأرسمنانكحانلدعكةقكموإلىعبادةهللامعناه:

قكموإلىالتكحيد.
.َأځْمَجڀْمپمچَمهُ :قكلوالياءفيعمىبالعطؼمنصكب:الوجو الثاني

نكحانمعناه: أنجينا لطكفاف،كذلؾأنجىهللاكأتباعوالمؤمنيفمفالغرؽباأمكما
ابراىيـمفالحرؽبالنارعندماتآمرعميوقكمو.

عمىأنومفعكؿبولفعؿمحذكؼتقديره)كاذكر(.منصكبالوجو الثالث: 
أمكاذكريامحمدابراىيـالذمحاكؿقدرالمستطاعىدايةقكمو؛لكنيـقابمكادعكتومعناه: 

.ةلقمبالنبيبأفألقكهفيالنار،كفيىذاتسمي
أثر اَلختالف:

أفاختبلؼأكجواإلعرابفيىذاالمكضعيزيدالمعنىقكةنكتكضيحان،ترى الباحثة
كأغمبإحيث عنيا، كا عراضاألقكاـ الدعكة حقيقة في تمامان متشابية قصصالمرسميف ف

 الغاية أف كما أقكاميـ، يد عمى كاالبتبلءات لمفتف تعرضكا كالرسؿ مفاألنبياء العظمى
الرسكؿ تثبيت ألجؿ الكريـ القرآف في قصصاألنبياء كتحمؿسرد قكمو مكاجية في

 إعراضيـعنو.
                                                           

 .(ُٓٓ/ِ)بيطالببفألمكيالقرآفإعرابمشكؿ،(ُُٕ/ّ)لمنحاسالقرآفانظر:إعراب(ُ)
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 رابعًا: المعنى اإلجمالي 
كذكرماكاجييـكتتكالىاآلياتتقرعاآلذاففيسردقصصالسابقيفلدعكةالنبي

ىكنبيهللا فيا إمفمصاعبكعقبات، قكبراىيـ رباألربابكخالؽيدعك لعبادة مو
األسباب، كمسبب كلكنيـالعباد المحجة، سكاء إلى كأرشدىـ الحٌجة، قكمو عمى أقاـ "فقد

كلكفانقمب كيدان، إلبراىيـ ككادكا مفاألصناـعبدكا، لما عمىماجحدكا،كتعصبكا أصركا
مفهللا ذلؾعمييـ ك نصحو، ينجعفييـ كلـ كاستدراجان، بيـ منيـمكران مساغانالكجد

إبراىيـ،(ُ)كعظو" أقاـ ثـ ثباتلقكمواألدلةعمىالتكحيدك ىـا  ما و،كشرمابفساد
يسيركفعميو.

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات  خامسًا:
  بيان حقيقة دعوة ابراىيم  -5

 ٺُمقُه َذ٭مٻُِمْؿ َٚمْٝمٌ ٭َمٻُمْؿ إِْن ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمټَمٽُمقنَ َوإِْٕمَراِهڀمَؿ إِْذ ٫َمچمَل ٭مٺَِمْقٱِمِف ا٤ْمبُُدوا اهللَ َواٖمَّ براىيـإ،نشأ
كىيفيالحقيقةالتماثيؿكاألصناـالتيتعبدكآلية،يفيأسرةكافربيامفأعظـنحات

التضركالتنفعكالتسطيعحمايةنفسيا،كمفىذاالبابنشأالعبدالصالحكارىانلتؾاآللية،
كتماـاالقتناعبأنوال،أالكىيفطرةالتكحيد،رههللاعمييافقدكافيعيشعمىفطرتوالتيفط

لؽكقادركبيدهممككتالسمكاتكاألرض.ايكجدإالإلوكاحدخ
لقددعاىـدعكةبسيطةكاضحةالتعقيدفيياكالغمكض"يقكؿاإلماـسيدقطب:

بدأببيافحقيقة،فمقدالدعكاتكىيمرتبةفيعرضياترتيبادقيقايحسفأفيتمبلهأصحاب
ٺُمقهُ الدعكةالتييدعكىـإلييا ثـثنىبتحبيبىذهالحقيقةإلييـ،كماتتضمنوا٤ْمُبُدوا اهللََّ َواٖمَّ

 ."(2)ذ٭مٻُِمْؿ َٚمْٝمٌ ٭مَٻُمْؿ إِْن ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمټَمٽُمقنَ مفالخيرليـ،لككانكايعممكفأيفيككفالخير
 أدلة بطالن عبادة األوثان -2

ر هللافالعقؿجكىرة أكدعيا فياألرضبانية كيحمؿلكاء،ياإلنسافليككفخميفتو
،كبأبسطتفكيربعقكلنانتكصؿإلىبطبلفعبادةاألصناـ،يكفىأٌنياالعبادةالخالصة

التنفعكالتضٌر،حيثلـتخؿاألرضمفاألصناـكعبادتيا،ككانتمنذعصرنكح
َو٫َمچم٭ُمقا ََل َٖمَذُرنَّ ]قاؿتعالى:،يغكثكنصركيعكؽككدنيافمإلىعصرالجاىميةقبؿاإلسبلـ

                                                           

 (.ُٗ/ّ)(لطائؼاإلشاراتلمقشيرمُ)
 (.ِِٖٕ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفِ)
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ا ا َوََل ٠ُمَقا٤ًمچم َوََل َيٸُمقَث َوَيٷُمقَق َوځَمَْسً َتٻُمْؿ َوََل َٖمَذُرنَّ َودًّ فكؽإقرارالعقؿ {91}ىوح:[ َآَِلَ ،كزيادة
:صناـدليبلفعمىبطبلفعبادةاألببطبلنيا،فقدأكردهللاعمىلسافسيدناابراىيـ

:الدليل األول تعالى: ماِإنََّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا َأْوثَاًنا َوَتْخُمُقوَن ِإْفًكاقاؿ "إف أم
تعبدكفمفغيرهللامفاألصناـ،ماىيإالأكثاف،كأشياءمصنكعةمفاألحجار،فبلتضٌر

نمااختمقتـلياأسماء،فسٌميتمكىاآلية،كاٌدعيت نماكالتنفع،كا  ـأفلياشفاعةلكـعندرٌبكـ،كا 
.(ُ)أنتـتختمقكفالكذببكصفياآلية"ىيمخمكقةأمثالكـ،ف

أم"إفتمؾِإنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا ََل َيْمِمُكوَن َلُكْم ِرْزًقا:قاؿتعالى:الدليل الثاني
تجمبلكـرزقا،فكيؼتعبدكنيا؟فاطمبكااألكثافالتيتعبدكنيامفغيرهللا،التستطيعأف

لو كاعبدكهكحده،كاشكركا مفاألكثافكنحكىا، الرزؽمفعندهللاتعالى،المفعندغيره
يكـ إليومرجعكـ فإنما بوعميكـمفالفضؿكاإلنعاـ، أنعـ ليحاسبكـعمىعمىما القيامة،

.(ِ)أعمالكـ"
قةيتضحمدلجيؿالمشركيفالذيفجعمكافياآلياتالسابفبعدسماعكبلـهللا

َب ٱَمَثٌؾ ٪َمچم٠ْمتَٽِمٷُمقا ٭َمُف إِنَّ ]عدالنكمساكيانمفاألصناـكاألنداد،قاؿتعالى: چم ا٭مپمَّچمُس َُضِ َ َيچم َأَيُّ

ټُمٺُمقا ُذَٕمچمًٕمچم َو٭َمِق اْ٘متَٽَمٷُمقا ٭َمُف َوإِْن َيْسټُمْبٿُمُؿ  ـْ ََيْ ـْ ُدوِن اهللِ ٭َم ـَ َٖمْد٤ُمقَن ٱِم َٕمچمُب ١َمڀْمئچًم ََل َيْسَتپمْٺِمُذوُه ٱِمپمُْف ا٭مَِّذي ا٭مذُّ

مفعبدكىاالتيكاألكثافاألصناـأفتعالىهللايبيف،ك{91}احلج:[ َضٷُمَػ ا٭مٵمَّچم٭مڇُِم َواٛمَٵْمټُمقُب 
فإفذاتيا،كحقارةكضعفياصغرىافيكاحدةذبابةنيخمقكالفكتعاكنكااجتمعكالكهللادكف
.تعالىهللادكفمفيعبدىاأفبالعاقؿؽيميفكيؼذلؾعفعاجزةكانت
 ^إرادة لمتنفيس عن النبي  إيراد قصة ابراىيم  -7

٠ُمقِل إَِلَّ ا٭مَبََلُغ اُٛمب٦ِمُ قاؿتعالى: ـْ ٫َمبْټمٻُِمْؿ َوٱَمچم ٤َمَٜم ا٭مرَّ َب ُأٱَمٌؿ ٱِم ُٕمقا ٪َمٺَمْد ٬َمذَّ كيقكؿَوإِْن ُٖمٻَمذِّ
تككفكأف،^هللارسكؿعفلمتنفيسإرادةإالليسإبراىيـقصةإيراد"الزمخشرمفيتفسيره:

كافهللاخميؿإبراىيـأباهبأفٌتفرجانكميلوسبلةمي قكموشرؾمفبوينًميمابنحكًنيميقد
ّ))"األكثافكعبادتيـ إبراىيـ، رسالة صدؽ دليؿ فكىذا "كا  يقكؿ الخطاب كمقتضى
بيـ،حؿٌمابمغكـكقدسابقة،أمـسؿالركذبتفقدأبدا،تضركنيفبلرسالتي،فيتكٌذبكني

تبميغانالرسالة،فػػموػػػبىػػػػػتعالهللارهػػػأماػػػمغػبتبميإالكؿػػػالرسؼػػػيكمٌكالاـ،ػػػكاالنتقالعذابمف
                                                           

 (.ُٓٓٗ/ّ)(التفسيرالكسيط،لمزحيميُ)
(.ُٓٓٗ/ّ)(المرجعالسابؽِ)
(.ْْٖ/ّ(الكشاؼ)ّ)
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.(ُ)تعالى"باباإليمافأنفسكـإسعادعمىفاحرصكا،كامبلنكاضحان
(ِ)طرق ابتغاء الرزق من هللا -ْ

ْزَق َوا٤ْمُبُدوُه َوا١ْمٻُمُروا ٭مَفُ عالى:قاؿت كحده،هللامفالرزؽإف٪َمچمْٕمَتٸُمقا ٤ِمپمَْد اهللِ ا٭مرِّ
الرزؽابتغاءكجكبعمىيدؿكماكعبادة،أنوعمىيدؿمماذلؾعمىالعبادةعطؼلقدك

ذمالكىكالعباد،ربىككعبلجؿَّألنوغيره؛مفييطمبأفيجكزكالفقط،هللاعند
مؽ،عميياهللافطىرًفطرةهالرزؽطمبو ،كحدهأرزاقيـيتكلى ركلقدالخى ككثَّرهللايسَّ
وا ِْم اأْلَْرِض َوإْمَتٸُمقا :﴿قاؿتعالىاٍلًتماسياعمىكحثَّالرزؽ،أسباب ََلُة ٪َمچمځْمَت٨ِمُ ٪َمڄمَِذا ٫ُمٴِمڀَمډِم ا٭مٳمَّ

ـْ ٪َمٴْمِؾ اهللَِّ َواْذ٬ُمُروا اهللََّ ٬َمثًِٝما  ٻُمْؿ ُٖمٹْمټمُِحقنَ ٱِم أكؿقدالرزؽىَـّكماكالشؾأف [َُ:الجمعة]﴾٭َمٷَمټمَّ
كالتقمُّباتاالقتصادية،بالتغيُّراتيسمعحينماكجزعهىمعهفيالناسبعضف،عقكالنكأشغؿقمكبنا،

لجميعبالرزؽتكفَّؿقدهللاأفيعممكفالككأنيـالمعاش،أمكرفيكالميشكبلتالمالية،
ـْ كصغيًرىـ،قاؿتعالى:كبيًرىـكضعيًفيـ،قكيًٌيـككاًفرىـ،مؤمًنيـكجنًٌيـ،إنًسيـخمًقو َوٱَمچم ٱِم

َهچم َوٱُمْسَتْقَد٤َمٿَمچم ٬ُمؾٌّ ِْم ٬مَِتچمٍب ٱُمب٦ِمٍ  ڈٍم ِْم اأْلَْرِض إَِلَّ ٤َمَٜم اهللَِّ ِرْز٫ُمٿَمچم َوَيٷْمټَمُؿ ٱُمْسَتٺَمرَّ ،فمػػف[ٔ:ىكد]َدإمَّ
ي:مايأتػػػاءالػػرزؽالحبلؿأسػػػبابكطػػػرؽابتغ

 تقوى هللا  - أ
 التقكل: بيا"عرؼالجرجاني يراد المعصية: كفي اإلخبلص، بيا يراد الطاعة في

مرضاتورزقىومفحيثاليحتًسبأمأخمصلوبالعبادة(ّ)"الترؾكالحذر ،فمفاتقىهللاكلًزـى
ـْ َيتَِّؼ اهللَ َُيْٷَمْؾ ٭مَُف َّمَْرً٘مچم]:تعالىقاؿ،كالنيةفيالظاىركالباطف،كىذاكعدهمفهللاحؽّّ *  َوٱَم

ْؾ ٤َمَٜم اهللِ ٪َمٿُمَق َٙمْسُبُف إِنَّ اهللَ َٕمچم٭مُِغ َأٱْمِرِه ٫َمْد َ٘مٷمَ  ـْ َيَتَق٬مَّ َتِسڇُم َوٱَم ـْ َٙمڀْمڊُم ََل ََيْ ٍء َوَيْرُز٫ْمُف ٱِم َؾ اهللُ ٭مٻُِمؾِّ َرْ

أميرزيقومفجيةالتخطي {1-9 }الط الق:[ ٫َمْدًرا كمفحيثاليرجككال، رلوعمىباؿ،
ََمِء َواألَْرضِ ]ييؤمًٌؿ، ـَ ا٭مسَّ ٺَمْقا ٭َمٹَمتَْحپمچَم ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ َٕمَر٬َمچمٍت ٱِم ،{74}األعراف:[ َو٭َمْق َأنَّ َأْهَؾ ا٭مٺُمَرى َآٱَمپمُقا َواٖمَّ

فينفسوكأىموكمالوكعمموكفيشأنوكٌمو.فعمىالمرءأفيتَّقيهللا

                                                           

 (.ُٓٓٗ/ّ)(التفسيرالكسيطلمزحيميُ)
أسبابو"الشيخعبدهللابفصالحالقصيًٌر،تاريخ(انظر:مقاؿبعنكاف:"الحضعمىطمبالرزؽكتعاطيِ)

 َُِّ/ُُ/َِاإلضافة: ُّْٓ/ُ/ُٔ-ميبلدم كمقاؿhttp://www.alukah.netىجرم، ،
،َُِْفبراير،ِِبعنكاف:"اتباعأسبابالرزؽمفمحاسفاإلسبلـ"الشيخالدكتكر/صالحبفحميد،

http://www.assakina.com.
.(ٓٔ)ص:(التعريفاتّ)
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 فيو تعالى  خالصواإل اَلستغفار كثرة - ب
جبلنفٍعمياعمىكالندـالذنكب،ترؾعمىكالجكارحكالمسافالقمبيتكاطأحيث مفخى

عىفٍفكآخرة،دنياعقكبتياكصٍرؼإثميا،مىحكبطمبتعالىهللاعمىكاإللحاحالغيكب،عبلَّـ
قاؿ^النَّبيٌعف،عبَّاسبفاَّللَّعبد  َىمٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َلوُ  اّللَُّ  َجَعلَ  رَ اَِلْسِتْغَفا َأْكَثرَ  َمنْ ):
ا، ٪َمٺُمټْمډُم ]،كالننسىقكلوتعالى:(ُ)(َيْحَتِسبُ  ََل  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزَقوُ  َمْخَرًجا، ِضيقٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  َفَرجِّ

ُف ٬َمچمنَ ا٠ْمَتٸمْ  ٻُمْؿ إځِمَّ چمًرا ٹِمُروا َرٕمَّ ََمَء ٤َمټَمڀْمٻُمْؿ ٱِمْدَراًرا*  ٩َمٹمَّ ٷَمْؾ ٭َمٻُمْؿ َوُيٽْمدِ *  ُيْر٠ِمِؾ ا٭مسَّ ْد٬ُمْؿ ٕمڂَِمٱْمَقاٍل َوَٕمپم٦َِم َوَُيْ

ٷَمْؾ ٭َمٻُمْؿ َأَْنچَمًرا   . {59-50 }ىوح:[ َ٘مپمَّچمٍت َوَُيْ
 تعالى هللا عمى حسن التوكُّل - ت

هللاشرىعوماكتعاطيبو،الثقةمععميو،االعتمادكًصدؽإليو،األمربتفكيضكذلؾ
بياييستجمىبالتيالخصاؿأكـرمففيذاكبالمرىكاتًٌقاءالمطمكبلتحصيؿ-سبحانو-

 َكَما َلُرِزْقُتم َتَوكُِّمو، َحق هللا َعَمى َتَوكَُّمون َأنَُّكم َلو):قاؿ^النًَّبيعف،عيمىرالرزؽ،فعىف
الالتككُّؿأفالمقاـىذافيييعمـأفينبغيكمما،(ِ)(ِبَطاًنا َوَتُروح ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْير، ُتْرَزق

حالجكارفيالسعيإفالعمـأىؿقاؿبؿالطمىب؛فيكاالجتيادباألسباب،األخذييعارض
 .بوإيمافبالقمبكالتككُّؿ،طاعةهاألسبابفاءكاقت
 األرحام صمة - ث

عنو،النًٌقمةعكدففيو،البركةكحمكؿككثرتو،الرزؽتيسيرفيمبارؾأثرلصمةالرحـ
كء،كدفعمر،العكزيادةلرزؽ،ابسطمفمشيكدةكثماره مالؾبفأنسعف المحبَّة،كغرسالسُّ
،َأَثرِِه، ِفي َلوُ  ُيْنَسأَ  َأوْ  ِرْزِقِو، ِفي َلوُ  ُيْبَسطَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ ):يقكؿ،^هللارسكؿسمعت:قاؿ  

.(ّ)(َرِحَموُ  َفْمَيِصلْ 
 في الدين صالح ال - ج

،كسببانفيحفظالنعـكاألرزاؽكتمثؿييعدصبلحالديفمفأعظـالقرباتإلىهللا
ذلؾفيقصةالغبلميفاليتيميففيسكرةالكيؼ،ككيؼتكفَّؿهللابحفظرزقيمالحيفاشتداد

                                                           

(،كقاؿٕٕٕٔ(،حديث)ُِٗ/ْ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـالنيسابكرم،كتابالتكبةكاإلنابة،)ُ)
 ىذاحديثصحيحاإلسنادكلـيخرجاه.

(ِ( كتابالرقائؽ، الكبرللمنسائي، السنف حديث)ّٖٗ/َُ( كتركحَُُٖٓ(، خماصان )تغدك كقكلو: ،)
النيايةفيغريبالحديث)انظر:كحعشاءكىيممتمئةاألجكاؼ،كتربطانان(:أمتغدكبكرةكىيجياع

(.َٖ/ِكاألثر،)
(.ٖٔٗٓ(حديث)ٓ/ٖ(صحيحالبخارم،كتاباألدب،بابمفبسطلوفيالرزؽمفصمةالرحـ،)ّ)
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ََم َو٬َمچمَن ]:قاؿتعالى،عكدىما َتُف ٬َمپمٌْز ََلُ چم اجِلَداُر ٪َمٻَمچمَن ٭مٸُِمََلٱَم٦ْمِ َيتڀِمٽَم٦ْمِ ِْم اَٛمِديپمڈَِم َو٬َمچمَن ََتْ چم َوَأٱمَّ َإُٔمقُِهَ

ـْ َرٕمَِّؽ  چم َرْْحَڈًم ٱِم چم َوَيْسَتْخِرَ٘مچم ٬َمپمَْزُِهَ ُِهَ چم ٪َمڂَمَراَد َرٕمَُّؽ َأْن َيبْټُمٸَمچم َأ١ُمدَّ . {59}الكهف:[ َصچمِِلً
   اتسادسًا: العبر المستفادة من اآلي

هللاكحدانيةتقريرىكالرسؿدعكةعميوقامتالذماألساسأفالكريـالقرآفقررلقد -ُ
،فيكحده،لوالعبادكجكهكصرؼكاآلباء،كاألبناءكاألندادالشركاءعفوكتنزيي

مفذلؾكنحككالرجاء،كالتككؿكاالستغاثة،كاالستعانةكالدعاء،كالذكركالطاعة،العبادة
 .(ُ)بوإاليميؽالماكؿ

كذلؾليمتحفهللا -ِ الدعاة عقباتفيطريؽ مفكجكد بد كقدرتيال عمىصبرىـ ـ
 المسير.

بذلؾالناساعترؼسكاءشأنو،جؿبذاتوقائمةحقيقةكىي،هللاصفةىيالكحدانية -ّ
 .شأنوجؿبذاتوقائمةفالكحدانيةيعترفكا،لـأـ

لـفإفالطاعة،عمىعكنانيككفأفيجبعبادهعمىبوهللانعـييالذمالرزؽ -ْ
 .هللالعذابمستحؽاإلنساففإفلذلؾيستعمؿ

                                                           

(.ُّ)ص:ماليزياي،مناىججامعةالمدينةالعالمية(التفسيرالمكضكعُ)
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 المبحث الثاني

 ( 71-51مقاصد وأىداف اآليات )

 من سورة العنكبوت

كفيوأربعةمطالب:

 عثلمنكري الخمق والب  المطمب األول: خطاب هللا

 عند المحن  المطمب الثاني: وجوب الفرار إلى هللا

   الرذيمة والفساد الخمقي في قوم لوط المطمب الثالث: 

 ووعيده  هللا وعدتنفيذ  المطمب الرابع: دور المالئكة في
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 األولالمطمب 
 البعثالخمق و لمنكري  خطاب هللا 

٫ُمْؾ ٠ِمُٝموا ِْم  * َأَومَلْ َيَرْوا ٬َمڀمَْػ ُيْبِدُئ اهللُ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ ُيٷِمڀمُدُه إِنَّ َذ٭مَِؽ ٤َمَٜم اهللِ َيِسٝمٌ ] قاؿتعالى:

ٍء ٫َمِديرٌ األَْرِض ٪َمچمځْمٶمُُروا ٬َمڀْمَػ َٕمَدَأ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ اهللُ ُيپمٲِْمُئ ا٭مپمَّ  ـْ  * ٲْمڂَمَة اآلَِٚمَرَة إِنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ ُب ٱَم ُيٷَمذِّ

ـْ َيٲَمچمُء َوإ٭َِمڀْمِف ُٖمٺْمټَمُبقنَ  ـْ ُدوِن اهللِ  * َيٲَمچمُء َوَيْرَٙمُؿ ٱَم ََمِء َوٱَمچم ٭مَٻُمْؿ ٱِم ـَ ِْم األَْرِض َوََل ِْم ا٭مسَّ َوٱَمچم َأځْمتُْؿ ٕمٽُِمٷْمِجِزي

ـْ َؤِمٍّ َوََل ځَمٳِمٝمٍ  ْؿ ٤َمَذاٌب َأ٭مڀِمؿٌ َوا * ٱِم تِل َوُأو٭َمئَِؽ ََلُ ـْ َرْْحَ ـَ ٬َمٹَمُروا ٕمَِآَيچمِت اهللِ َو٭مٺَِمچمئِِف ُأو٭َمئَِؽ َيئُِسقا ٱِم  * ٭مَِّذي

ـَ ا٭مپمَّچمِر إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ٫ُمقُه ٪َمڂَمځْمَجچمُه اهللُ ٱِم  * ْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ آَلََيچمٍت ٭مٺِمَ ٪َمََم ٬َمچمَن َ٘مَقاَب ٫َمْقٱِمِف إَِلَّ َأْن ٫َمچم٭ُمقا ا٫ْمتُټُمقُه َأْو َٙمرِّ

ځْمڀَمچم ُٗمؿَّ َيْقَم ا٭مٺِمڀمچَمٱمَ  َة َٕمڀْمپمٻُِمْؿ ِْم اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ ـْ ُدوِن اهللِ َأْوَٗمچمځًمچم ٱَمَقدَّ ْذُٖمْؿ ٱِم َ ََم اَّتَّ ڈِم َيٻْمٹُمُر َٕمٷْمٴُمٻُمْؿ ٕمِبَٷْمٍض َو٫َمچمَل إځِمَّ

ي ـْ ځَمچمِِصِ ـُ َٕمٷْمٴُمٻُمْؿ َٕمٷْمٴًمچم َوٱَمڂْمَوا٬ُمُؿ ا٭مپمَّچمُر َوٱَمچم ٭َمٻُمْؿ ٱِم    .{91-57: }العنكبوت[ ـَ َوَيټْمٷَم

 المناسبةأوًَل: 
عرضهللا ابراىيـلما كالذيفأنكركاقصةدعكة لقكموفياآلياتالسابقة،

قضيتيالبعثكالخمؽ،أكردهللاعزكجؿعمىلسافنبيوالخميؿاألدلةعمىالبعثكالمعاد
الإلييةكذلؾبإبطاؿ العرضمفبابتسمية كسيؽىذا قامةرسكؿمعبكداتيـ، الحجةكا 

.(1)العربكسائرقريشعمى
 المفردات القرآنيةثانيًا: 

  ُُيْبِدئ،  ََٕمَدأالباءكالداؿكاليمزةمفافتتاحالشيء،يقاؿ:بدأتباألمركابتدأت،مفأ:بد
ُف ُهَق ُيْبِدُئ َوُيٷِمڀمُد ]تعالى:كهللاتعالىالمبدئكالبادئ،قاؿاالبتداء، (ِ) {.51:  }الربوج[ إځِمَّ

 َـ العيفكالجيـكالزامأصبلفصحيحاف،يدؿأحدىماعمىالضعؼ،كاآلخرعمىٕمٽُِمٷْمِجِزي
دراكو كا  طمبو عف عجزت إذا فبلف، أعجزني كيقاؿ: الشيء، تعالى،مؤخر قكلو :كمنو

ونَ ] ـَ ُأو٭َمئَِؽ ِْم ا٭مٷَمَذاِب ُِمَُْضُ ـَ َيْسٷَمْقَن ِْم َآَيچمٖمپِمچَم ٱُمٷَمچمِ٘مِزي چم ٣َمپمَپمَّچم َأْن ]:كقكلو، {15: }سبي [ َوا٭مَِّذي َوَأځمَّ

ـْ ځُمٷْمِجَزُه َهَرًٕمچم  ـْ ځُمٷمِجَز اهللَ ِْم األَْرِض َو٭َم ـَ ِْم اأْلَْرِض َوَل ِْم ،{59: }اجلنّ  [٭َم َوٱمچم َأځْمتُْؿ ٕمٽُِمٷْمِجِزي

َمءِ  .(ّ)أمكالمففيالسماءبمعجزا٭مسَّ

                                                           

 .(ُْٓ/ُْ)لمبقاعيالدررانظر:نظـ(ُ)
(.ُِِ/ُ)البففارس(مقاييسالمغةِ)
 (.ِٖٖ)ص:البفقتيبة(،غريبالقرآفِِّ/ْ)البففارس(انظر:مقاييسالمغةّ)
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 المطائف البيانية  ًا:لثثا
ُب َوَيْرَٙمؿُ   ،ِدُئ وُيٷِمڀمُدهُيبْ قكلوتعالى: ََمءِ  ،ُيٷَمذِّ .(ُ)فيياطباؽ األَْرِض وا٭مسَّ

تعالى: ْ َيَرْوا ٬َمڀمَْػ ُيْبِدُئ اهللُ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ ُيٷِمڀمُدهُ  قكلو ٫ُمْؾ ٠ِمُٝموا ِْم األَْرِض ٪َمچمځْمٶمُُروا  ،َأَومَل

اسمكباستفياـيفيداستنكارماينكركنومفقدرةهللا ِٚمَرةَ ٬َمڀْمَػ َٕمَدَأ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ اهللُ ُيپمٲِْمُئ ا٭مپمَّٲْمڂَمَة اآلَ 
األرض في سيركا قاؿ: ثـ االستفياـ، بصيغة األكلى اآلية فأتت كاإلحياء البعث في

ألفاآليةاألكلىإشارةإلىالعمـالحدسيكىكالحاصؿمفغيرطمب،كاآلية؛بصيغةاألمر
ركافكركـفياألرض،كأجيمكاصؿبالتفكيركالطمب،أمسيًٌالثانيةإشارةإلىالعمـالفكرمالحا

.(ِ)جةعفأنفسكـ،لتعممكابدءالخمؽذىنكـفيالحكادثالخار
ـْ َيٲَمچمُء َوإ٭َِمڀْمِف ُٖمٺْمټَمبُقنَ قكلوتعالى: ـْ َيٲَمچمُء َوَيْرَٙمُؿ ٱَم ُب ٱَم ابتدئاآليةبذكرالعقابُيٷَمذِّ

ُب كيقكؿالتسترم:،(ّ)حظيـفيوىكالتعذيبألفالخطابجارمعمنكرمالبعثالذيف ُيٷَمذِّ

ـْ َيٲمچمءُ  ٱَم البدعة، ـْ َيٲمچمءُ بمتابعة السنةَوَيْرَٙمُؿ ٱَم ،بمبلزمة ابفعطية: ـْ كزاد ُب ٱَم ُيٷَمذِّ

.(ْ)اعإلىالدنياكقيؿبسكءالخمؽباالنقطَيٲمچمءُ 

 (1)القراءات المتواترةرابعًا: 
 فيياقراءتاف:[ ْواَأمَلْ َيرَ ]:قاؿتعالى -أ

 (.ألم تروابالخطاب)كشعبة(ٔ)كخمؼكالكسائيقرأحمزة 
 (َيَرْوا َأَوَلمْ )الباقكفبالغيبيةقرأ. 

                                                           

(.ُِِ/َِ)(التفسيرالمنير،لمزحيمي1)
(.ُِٕ/َِ)(التفسيرالمنيرِ)
(.ِِّ/َِ)(التحريركالتنكيرّ)
(.ُِّ/ْ)الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيزر(،كالمحرَُِ)ص:(انظر:تفسيرالتسترمْ)
النشر(ٓ) الجزرمالعشرالقراءاتفيانظر: (ّّْ/ِ)البف عميالسبعةلمقراءالحجة، الفاًرسيألبك

(ٓ/ِْٔ-ِْٖ) القراءاتحجة، زنجمة ص)البف خالكيوالسبعالقراءاتفيالحجة،(ْٗٓ: البف
 .(ِٕٗ:ص)

(ٔ( خمؼ: محِِٗ-َُٓ( أبك ىك القراءق( أحد البغدادم، ثعمباألسدمالبزار بف خمؼبفىشاـ مد
فيالطمبكىكابف الركاةعفسميـعفحمزة،حفظالقرآفكىكابفعشرسنيفكابتدأ كأحد العشرة

عالمان عابدنا زاىدنا كبيرنا ثقة ككاف الجزرم)ثبلثعشرة البف النياية غاية معرفةِِٕ/ُ)انظر: ،)
(.ُِّ:)صالقراءلمذىبي
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  :قراءةالخطابتفيدتكجيوالخطابمباشرةلمكافريفبسببإنكارىـلمسألتيالتوجيو
كيؼييبدئهللاالخمؽثـيي ألـتركا محمد يا عيده،كقراءةالبعثكالخمؽأمقؿليـ

سالؼقصصعمييـاقتصصناالذيفيرأمأكلـيركاكافريفالغيبيةتفيداببلغال
كالتدبرفيو،كيقكؿابفمفخبلؿالنظرفيالككفكيؼيخمؽهللاالماضيةاألمـ

االلتفات بعدالحضكرشرؼعفإبعادىـلنكتةالغيبةإلىالخطابمفعاشكر:"
 .(5)"بكفمكذبأنيـعنيـاإلخبار

 ( فييا قراءتان:  النَّْشَأةَ  ُيْنِشئُ ) - ب
 آءة(كفتحالشيف.بعدبألؼعمرككأبككثيرابفقرأ  الشيف)النشى
 النشأة(.)فيياألؼغيرمفالشيفبإسكافالباقكفكقرأ 
  :كالكآبة،كعمىذلؾفقراءةكالكأبة،كالرآفة،كالرأفةالقياسىمالغتافكفيالتوجيو

آءة)،كقراءةمثؿأعطيتوإعطاءلمصدرمفأنشأتوإنشاءااسـ(النشأة) عمى(النشى
األمكاتخمقوالقيامةيـكينشئهللاينشئأمأفلفظغيرعفصدرأنيامصدران

 اآلخرة.النشأةفينشؤكف
 ( فييا ثالث قراءات:  َبْيِنُكمْ  َمَودَّةَ ) - ت
 تنكيفغيرمفمكدةبرفعكشعبةكركيسكالكسائيعمرككأبك(ِ)كثيرابفقرأ

 بيًنكـ(.بينكـ)مكدةيكخفض
 مكدةكخفضبينكـ)مكدةىبيًنكـ(.بنصب(ّ)كركحكحفصحمزةكقرأ 
 بينكـ)مكدةنبينىكـ(.كنصبمنكنة،بنصبمكدةالباقكفكقرأ 

                                                           

 .(ِِٕ/َِ)كالتنكيرالتحرير(ُ)
ق(أبكمعبدعبدهللابفكثيربفالمطمبالمكي،أصموفارسي،تصدرلئلقراءَُِ-ْٓ(ابفكثير:)ِ)

ماـالمكييففيالقراءة،مفأشيرركاتوالبزمكقنبؿ)انظر: كصارإماـأىؿمكةفيضبطالقرآفكا 
(.ّْْ/ُالنيايةالبفالجزرم)(،غايةْٗمعرفةالقراءلمذىبي)ص:

مقرئجميؿ،ركحبفعبدالمؤمفاليذليمكالىـالبصرمالنحكمق(ىكأبكالحسفِّٓركح:)المتكفى(ّ)
،عمىيعقكبالحضرميكىكمفجمةأصحابوقراءتوعرض،مجكدانافمتقنانككثقةضابطمشيكر،

.(ُِٔ)ص:لمذىبيقراءمعرفةال،(ِٖٓ/ُ)البفالجزرمغايةالنياية)انظر:
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 ي: َلختالف اإلعراب عمى النحو اآلت التوجيو: اختالف القراءات يرجع 
الذمبمعنى(ما)كالناصبة(إفٌ)منفصمتيفكممتيف(إٌنما)جعؿأنوتوجيو قراءة الرفع: .ُ

بينكـ،أكرفع)مكدةي(مكٌدةيأكثاناناتخذتمكهالذمأماعرابمكدةيخبرإفكالتقدير:إف
ځْمڀَمچم]و:كقكل باالبتداء  خبرالمبتدأ.[ ِْم اَِلڀَمچمِة ا٭مدُّ

ْذُٖمؿْ لمفعؿبوفعكؿم(المكدةى)ككاحدة،كممة(إنما)جعؿأنو:النصب قراءة توجيو .ِ َ ،اَّتَّ
.ظرفانأنوعمى(بينىكـ)نصبك،َأْوَٗمچمځًمچممفبدالنأك

المعنى اإلجمالي: مساً خا
إلييلكؿمنكربا ،خطابه مكذبكلقائوكمعككافالبدمفكقفةخطابو

 ابراىيـ كلقكـ عمكمان، كدعكتو البالحؽ األدلة اآليات استعرضت حيث ككنيةضمنان،
فيالحسيةكالمشاىدةفيفسحاتالككفالعظيـلعميـيتفكركفأكيتعظكف،فيسأليـهللا

ْ َيَرْوا ٬َمڀْمَػ ُيْبِدُئ اهللُ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ ُيٷِمڀمُدهُ دعكةمنوليـلمنظرفيمخمكقاتالككفقاؿتعالى: َأَومَل
رإعادةالخمؽثانيةكبكؿيسر،خمؽالخمؽفيالمرةاألكلىمفاألكلىأفيقدأمأفهللا

مؽمف أفمـينظركالمنبتةالناميةكيؼنمتمفحبةميتة،كلينظراإلنسافإلىنفسوكيؼخي
" قاؿالطبرم: غبلماثـ،صغيرانطفبلناألشياءخمؽهللايستأنؼكيؼيركاأكلـماءمييف،

لحاليـأفبعدىذاينكركف،أكلـ،فعجبانألمرىـبؿسحقان(ُ)"كيبلثـمجتمعا،رجبلثـيافعا،
(2)األرضكالفيالسماء.يفبمعجزليسالبشركؿكأفالمنقمبإليوأفيعممكا

معقكمو،حيثثـتعكداآلياتبعدانتياءالخطابالمعترضلثناياقصةابراىيـ
٫ُمقهُ أف كافردىـعميو ٪َمڂَمځْمَجچمُه اهللُ اليترؾعبادههللاكماعممكاأفَأْن ٫َمچم٭ُمقا ا٫ْمُتټُمقُه َأْو َٙمرِّ

ـَ ا٭مپمَّچمرِ  ،كبقىحاليـفكانػػتالصاعقػػةالكبػػػرل،كلؤلسػػؼلػػـيؤمػػفمنيػػـسػػػكللػػػكط ٱِم
.كماىكيعبدكفأصناميـمحبةبينيـمفدكفهللا

 تحقيق اليدف والمقصد من اآليات سًا:ساد
 لكون معرضًا لدَلئل اإليمان في اتخاذ مظاىر ا القرآن طريقة -5

٫ُمْؾ ٠ِمُٝموا ِْم األَْرِض ٪َمچمځْمٶمُُروا ٬َمڀْمَػ ،َأَومَلْ َيَرْوا ٬َمڀْمَػ ُيبِْدُئ اهللُ اخَلټْمَؼ ُٗمؿَّ ُيٷِمڀمُدهُ قاؿتعالى:

كالبعثالخمؽقضيتيإنكارمحاكلةىي،القدـكماتزاؿمنذفريفاالكدعكلكانت َٕمَدَأ اخَلټْمَؼ 

                                                           

 (.َِ/َِ(جامعالبياف)ُ)
.(ُِٕ/ٔ)سبلمةتكثيرابفتفسير،(ّّٓ/ُّ)القرطبيتفسير(ِٗٔ/ِ)لمسمرقندمالعمـكبحر(ِ)
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ربتاألمثاؿسراعان،لعبلجىذهالمسألةكالقضاءعمييا،فناإلفناء،بعد زلتاآلياتتباعانكضي
كتابوفيعنوهللافأخبر،السميمةكالفطرةكالعقؿكالسنة،الكتابعميودؿالبعثبإليماففا

األنبياءأفكذلؾالقرآفسكرغالبفيمنكريوعمىكردعميو،كالحجةالدليؿكأقاـالعزيز،
بااإليمافعمىتفقكفمكميـكبأنوالقادرعمىكؿشيء،كنبلحظأفأغمباآليات

عمىالخمؽكالبعثالقرآنيةتتخذمفالككفمعرضانلبلستدالؿكاالستشيادعمىقدرةهللا
كمجالوالككفىذادليموخطابكلقائو،منكرلكؿخطابإنوكاإلحياء،يقكؿسيدقطب:"

كدالئمواإليمافآلياتمعرضاكموالككفاتخاذفيالقرآفطريقةىعمكاألرضالسماء
ككحدانيتو،كجكدهدالئؿكترلهللا،آياتعففيياتبحثكالقمكب،لمحكاسمفتكحةكصفحة
تفقدإنساف،كلكنياعفتغيبالأبدانحاضرةكظكاىرهالككفكمشاىدككعيده،كعدهكصدؽ
بطكؿالبشرقمكبعمىإيقاعياكيضعؼاأللفةبطكؿالناسنفكسفيجدتيا ،(ُ)التكرار"

هللاخمؽآثارليشاىدكااألرضفيالسيرإلىيدعكىـأفرسكلوهللاأمرفمذلؾ"
فيكجيء،صنعياابتداءمفبأعجبليسزكاليابعدإعادتياأففيكقنكاعدـمفاألشياء

النظربفعؿكىكالبصربطريؽحاصؿهللاخمقوماإدراؾألفالنظربفعؿاالستدالؿىذا
.(ِ)"اآلخرةالنشأةينشئأنوإدراؾإلىمنولينتقؿكأشيرأكلى

ربنايقكؿكاألرضالسماكاتخمؽفيكالتدبرالتفكرعمىنسافلئلتشجيعذلؾكفى
 : [ َڀْمِؾ َوا٭مپمَّٿَمچمِر آَلَي ََمَواِت َواألَْرِض َواْٚمتََِلِف ا٭مټمَّ ـَ َيْذ٬ُمُروَن *  چمٍت أِلُؤِم األ٭َْمَبچمِب إِنَّ ِْم َٚمټْمِؼ ا٭مسَّ ا٭مَِّذي

پمچَم ٱَمچم َٚمټَمٺْمډَم َهَذ  ََمَواِت َواألَْرِض َرٕمَّ ُروَن ِْم َٚمټْمِؼ ا٭مسَّ ا َٕمچم٢مًَِل اهللَ ٫مِڀَمچمٱًمچم َو٫ُمٷُمقًدا َو٤َمَٜم ُ٘مپمُقِِبِْؿ َوَيَتٹَمٻمَّ

دةمفأجؿكأعظـالعباداتكالتفكرعبا،  {575-570 }آل عمران:[ ٠ُمْبَحچمځَمَؽ ٪َمٺِمپمچَم ٤َمَذاَب ا٭مپمَّچمرِ 
،البعث الخمؽ،كحتميةاإلفناءكضركرة الكسائؿلمتعرؼعمىحقيقة ،ككسيمةمفأعظـ

كلمتأكيدعمىعظمةالخالؽكعمىتفردهباأللكىية،كالربكبية،كالكحدانية.
 أجناس ما يعذب بو المرء وما يرحم ألجمو -2

ـْ َيٲَمچمُء َوَيرْ قاؿتعالى: ُب ٱَم ـْ َيٲَمچمُء َوإ٭َِمڀْمِف ُٖمٺْمټَمُبقنَ ُيٷَمذِّ كيرحـيشاءمفيعذبأمَٙمُؿ ٱَم
مفكيرحـكالعصاة،الكفارمفمنكـيشاءمفيعذبالمتصرؼالحاكـىكيشاء،كهللامف

.(ّ)كرحمةمنوفضبلعبادهمفيشاء

                                                           

 (.ِِٕٗ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفُ)
 (.ِّٕ-َِّ/َِ)البفعاشكر(انظر:التحريركالتنكيرِ)
 (.ُِٕ/َِ)لمزحيميلتفسيرالمنير(اّ)
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عبادهبوـيرحماكأنكاععبادهبوهللايعٌذبماأجناسفيتفسيرهالقشيرمكذكر
:(ُ)ذلؾفمفحصركالليانيايةال
 باإليمافيشاءمفكيرحـبالخذالف،يشاءمفيعٌذبأنو. 
 كالكجكدبالتكحيديشاءمفيرحـككالعنكد،بالجحكديشاءمفيعٌذب. 
 بالقناعةيشاءمفكيرحـ،بالحرصيشاءمفيعذب.
 اليٌمةبجمعيشاءمفكيرحـة،اليمٌبتفرقةيشاءمفيعٌذب. 
 التقديرجريافبإشيادهيشاءمفكيرحـالتدبير،ظممةفيبإلقائويشاءمفيعذب. 
 رٌبوبحكـبرضاهيشاءمفكيرحـنفسو،مفباالختياريشاءمفيعذب. 
 عميوبإقبالويشاءمفكيرحـعنو،بإعراضويشاءمفيعذب. 
 كٌليوتبحسفيقكـبأفيشاءمفكيرحـكنفسو،يكموبأفيشاءمفيعذب.
 عميوكبسطيافييابتزىيدهيشاءمفكيرحـعنو،كيمنعياالدنيابحبٌيشاءمفيعذب.
 العبادةبأداءيقيموبأفيشاءمفكيرحـالعادة،أكطاففييثبتوبأفيشاءمفيعذب.

اليدلطريقيتبينوحيثمفهللامشيئةيتبعافكالرحمةكأخيراننذكربأفالعذاب
الطريقيفلوكيسرذاؾ،أكىذابويختارمالاالستعدادلئلنسافهللاؽخمفقدكالضبلؿ

كأطريؽهللايختارذلؾبعدكىكسكاء، كيككفالرحمةتككفثـكمفاإلعراضعنو،
(ِ).العذاب

من ىم اليائسون من رحمة هللا  -7
((7 

 ِْؿ ٤َمَذاٌب َأ٭م ـْ َرْْحَتِل َوُأو٭َمئَِؽ ََلُ يئسكاأمقطعكارجاءىـمفرحمةهللاڀمؿٌ ُأو٭َمئَِؽ َيئُِسقا ٱِم
.بسببجحكدىـكاستنكارىـلمحؽ

 هللا رحمة مف لميائسيف صادقة صكرة اآلية ىذه العذابكفي استحقكا كالذيف
،كلماذااستحقكاالعذاب؟األليـترلىؤالءالذيفيستحقكفىذاالعذابفمفيا،كاليبلؾ

،كالمفاليائسيفمماعندهللافمفرحمةهللاالتككنكامفالقانطي:بدايةنقكؿ
فالقينكطىزيمةلمعزائـ،كاليأسمحبطلميمـ،كسببيمافٍقداألمفكانعداـالرجاء،كىذهمف،

                                                           

(.ّٗ/ّ)(لطائؼاإلشاراتُ)
(.ُِّٕ/ٓ)(انظر:فيظبلؿالقرآفِ)
(انظر:خطبةبعنكافأيياالناس!التككنكامفالقانطيفكالمفاليائسيف،لمشيخفؤادأبكسعيد،مسجدّ)

 غزة، الكسطى المغازم ْالزعفراف ُّّْرجب ِٓىبللية أيار مايك الساعةَُِِ، شمسية،
َّ:ٖٓPMأللككةعمىالشبكةالعنكبكتية.،مكقعا
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با عيؼإيمانيـ كمفضى كقؿصفاتالمشركيفكالمنافقيف، بربّْيـ، تكحيدىـ كاضمحؿَّ ،
امفاآلخرة؛ألنيـبيااليؤمنكف،كبآياتهللاىـإخبلصيـفيصالحأعماليـ،فالكفارقنطك

العذابكاليبلؾقاؿ ـَ َآٱَمپمُقا ََل ]تعالى:كافركف،كلرحمةهللااليرجكففاستحقكا چم ا٭مَِّذي َ َيچم َأَيُّ

ـْ أَ  چمُر ٱِم ـَ اآلَِٚمَرِة ٬َمََم َيئَِس ا٭مٻُمٹمَّ  {51}ادمتحنة:[ ْصَحچمِب ا٭مٺُمُبقرِ َٖمَتَق٭مَّْقا ٫َمْقٱًمچم ٩َمٴِمڇَم اهللُ ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ٫َمْد َيئُِسقا ٱِم

يرجكنيا فيعبادتو، أشرككىا أخرل، معهللاآلية جعمكا ألنيـ مفالجنة؛ كالمشرككفيئسكا
لييابالحمؼكالذبائحكالتعظيـيتقربكف،كيخافكفمنياكيخشكنياأكثرمف كعمييايتككمكف،كا 

الضراعةعندىاداعيف،ك ليياراغبيف،كحكؿالقبكركاألضرحةخكفيـمفهللا،كيرفعكفأكؼَّ ا 
ِديدِ ]تعالى:قاؿ،طائفيف چم َآَٚمَر ٪َمڂَم٭ْمٺِمڀَمچمُه ِْم ا٭مٷَمَذاِب ا٭مٲمَّ .{94}ق:[ ا٭مَِّذي َ٘مٷَمَؾ ٱَمَع اهللِ إََِلً

فىمكاعفاإليمافمفىذهاألمَّة،إذاابتعدكاعفذكرهللاعاؼكتنبيولكؿضً ،كغى
طاعةهللا ببعضالمصائب،أكإذاابتبلىـهللاتغضبهللا،أككقعكافيمعاصو

 أكفقًدكلد،أكماؿكنحكذلؾ،تسرَّبالقينكطإلىصدكرىـ،كتسمَّؿاليأسي الدنيكيةمفمرضو
٫ُمْؾ َيچم ]:قاؿتعالى،إلىنفكسيـ،فحذارحذارمفاليأسكالقنكطفإنوميمكةكمفسدةعظيمة

٪ُمقا ٤مَ  ـَ َأْْسَ ُف ُهَق ا٭مٸَمٹُمقُر ٤ِمَبچمِدَي ا٭مَِّذي ځُمقَب َْجڀِمٷًمچم إځِمَّ ـْ َرْْحَڈِم اهللِ إِنَّ اهللَ َيٸْمٹِمُر ا٭مذُّ َٜم َأځْمٹُمِسٿِمْؿ ََل َٖمٺْمپمَٵُمقا ٱِم

ِٙمڀمؿُ  ونَ *  ا٭مرَّ ـْ ٫َمْبِؾ َأْن َيڂْمٖمڀِمَٻُمُؿ ا٭مٷَمَذاُب ُٗمؿَّ ََل ُٖمپمٯَْمُ ٻُمْؿ َوَأ٠ْمټمٽُِمقا ٭َمُف ٱِم مر:[ َوَأځمڀِمُبقا إ٧َِم َرٕمِّ   .{16-11 }الزُّ
 َل يترك عباده المخمصين في وجو العاصفة هللا  -5

ـَ ا٭مپمَّچمِر إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ قاؿتعالى: ٫ُمقُه ٪َمڂَمځْمَجچمُه اهللُ ٱِم ٪َمََم ٬َمچمَن َ٘مَقاَب ٫َمْقٱِمِف إَِلَّ َأْن ٫َمچم٭ُمقا ا٫ْمتُټُمقُه َأْو َٙمرِّ

قكموالتيبائتبالفشؿ،لأمأفبعدتعبشديدفيدعكةابراىيـآَلََيچمٍت ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ 
فماكافمنيـإالأفأجمعكاعمىكممةرجؿكاحدبكجكبقتموكاختاركالوالقتؿحرقان،فجمعكا

ناصرعبدهحطبيـكأكقدكانارىـ،ظنانمنيـأنياالنياية،كماعمـأكلئؾالمغفمكفبأفهللا
الكبيرة،األحطابكجمعكاظيمة،العالجمكعإبراىيـقكـحشد:"حيثقاؿالزحيميكقاىرعدكه،

عمدكاثـمنيا،أعظـقطنارتكقدكلـالسماء،عنافإلىليبيافارتفعالنار،فيياأضرمكاثـ
هللافأنجاهفييا،قذفكهثـالمنجنيؽ،كفةفيكألقكهفكتفكهإبراىيـ،إلى " فكانت(ُ)كسممو ،

فيحا كالتيجعمتيـيككنكا ؿاليحسدكفعميو،حيثأمرهللاالصدمةالتيالمثيؿليا
تَٻُمْؿ إِْن ]:قاؿتعالى،نبيوالخميؿالنارفكانتبردانكسبلمانعمى وا َآَِلَ ٫ُمقُه َواځْمٯُمُ ٫َمچم٭ُمقا َٙمرِّ

ـَ َوَأَراُدوا ٕمِِف ٬َمڀْمًدا ٪َمَجٷمَ  * ٫ُمټْمپمچَم َيچم ځَمچمُر ٬ُمقِِّن َٕمْرًدا َو٠َمََلٱًمچم ٤َمَٜم إِْٕمَراِهڀمؿَ  * ٬ُمپمُْتْؿ ٪َمچم٤ِمټم٦ِمَ  ي [ ټْمپمچَمُهُؿ األَْٚمََسِ

.{90-45: }األىبواء
                                                           

 (.ِِٓ/َِ)(التفسيرالمنيرُ)
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هللابتكحيديصدقكفلقكـأملعبراتإِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ آَلََيچمٍت ٭مٺَِمْقٍم ُيڃْمٱِمپمُقنَ  :قاؿتعالى
:(ُ)ذهاآلياتىيكماذكرىاسيدقطبكى

 النارمفالنجاةتمؾىياألكلىآليةا. 
 النجاةلوهللايريدكاحدرجؿإيذاءعفالطغيافعجزىيالثانيةاآلية.
 تاريخيتدبرأفيريدلمفذلؾ،الجاحدةالقمكبتيدمالالخارقةأفىيالثالثةاآلية

 .كالضبلؿاليدلكعكامؿالقمكب،كتصريؼالدعكات،
نكح القصصفعمىسبيؿالذكرالالحصر،نتذكرقصةسيدنا كالتاريخمميءبيذه

تكذيبكعنادقكمولو،قاؿتعالى:معقكمو،ككيؼأنجاىـهللا مفالطكفافبعدشدة
ُٕمقا ٕمَِآَيچمٖمپِمَ ] ـَ ٬َمذَّ ـْ ٱَمٷَمُف ِْم ا٭مٹُمټْمِؽ َوَ٘مٷَمټْمپمچَمُهْؿ َٚمََلئَِػ َوَأ٩ْمَر٫ْمپمچَم ا٭مَِّذي ڀْمپمچَمُه َوٱَم ُٕمقُه ٪َمپمَجَّ چم ٪َمچمځْمٶمُْر ٬َمڀْمَػ ٬َمچمَن ٪َمٻَمذَّ

ـَ  لوالبحرعندمافرؽهللايدنامكسىكذلؾالحاؿمعس ،  {91}يوىس:[ ٤َمچم٫مَِبڈُم اُٛمپمَْذِري
 َوَأ٩ْمَر٫ْمپمچَم ٪َمڂَمځْمَجڀْمپمچَم٬ُمؿْ  ا٭مبَْحرَ  ٕمٻُِمؿُ  ٪َمَر٫ْمپمچَم َوإِذْ ] :قاؿتعالى،نصفيف،فأنجاهكقكمومففرعكفكجنكده

.{10: البقرة} [َٖمپمٶُْمُرونَ  َوَأځْمتُؿْ  ٪مِْر٤َمْقنَ  َآَل 
 ًا: العبر المستفادة من اآلية بعسا
ألنويفتحالعقكؿ؛كالسيرفياألرضركرةالتفكرفيخمؽهللاحثتاآلياتعمىض -ُ

ككماؿقدرتو.كىذادليؿكاضحعمىكحدانيةهللا،كينيرالقمكبإلىقدرةهللا
،كىكالمحييكىكالمميت،كحدهىكالخالؽأفهللادلتعمىىذهاآلياتالصريحة -ِ

لبعثالذمينكرهالمشرككفكالممحكفالذيفمفأدلةإثباتا،كىذاكىكالباعثككعدهحؽ
.ةالدنياالحياةبعدىادفةكأفالحيايركفبأفالدنياخمقتبالص

ّ-  لدعاءالعبادإلىتكحيدهللارسؿإفَّ ليـإلىآخرىـبيعثكا هللاكأنبياءه،مفأكًٌ ،فكؿُّ
هُ  ا٤ْمُبُدوا اهللََّ رسكؿأكَّؿمايىقرىعبوأسماعىقكًموقكلو: ـْ إ٭َِمٍف ٩َمْٝمُ َأَلَّ َٖمٷْمبُُدوا إَِلَّ  ،ٱَمچم ٭َمٻُمْؿ ٱِم

ٺُمقُه َوَأ٢مڀِمٷُمقنِ  ،اهللََّ .(ِ)(َل إلو إَلَّ هللا):،كىذاىكالذمتضمَّنوقكؿأِن ا٤ْمُبُدوا اهللََّ َواٖمَّ
ْ-  ابراىيـ بالعبادةإفقكـ بأحقيتيا اقتناعان أك الاعتقادان بينيـ ،يعبدكفاألكثافمكدة

كيتبلعنكفألفتكادىـكافعمىغيركعمىذلؾفإنيـيكـالقيامةيجحدبعضيـبعضاى
تقكل،كاألخبلءيكمئذبعضيـلبعضعدكإالالمتقيف.

                                                           

 (.ُِّٕ/ٓ)(فيظبلؿالقرآفُ)
(.ْٗ)ص:شرحالصدكرفيتحريـرفعالقبكر(تطييراالعتقادعفأدرافاإللحادكيميوِ)
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 الثانيالمطمب 
 عند المحن وجوب الفرار إلى هللا 

 تعالى: ُف ُهقَ ]قاؿ ـَ ٭مَُف ٭ُمقٌط َو٫َمچمَل إِِّنِّ ٱُمٿَمچمِ٘مٌر إ٧َِم َرِبِّ إځِمَّ  َهْبپمچَم ٭َمفُ َووَ  * ا٭مٷَمِزيُز اَِلٻمڀِمؿُ  ٪َمَآٱَم

ُف ِْم  ځْمڀَمچم َوإځِمَّ َة َوا٭مٻمَِتچمَب َوَآَٖمڀْمپمچَمُه َأْ٘مَرُه ِْم ا٭مدُّ تِِف ا٭مپمُُّبقَّ يَّ ٦مَ إ٠ِْمَحچمَق َوَيٷْمٺُمقَب َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ِْم ُذرِّ چمِِلِ ـَ ا٭مٳمَّ
ِ [  اآلَِٚمَرِة َٛم

 {. 99-94: }العنكبوت

  المناسبةأوًَل: 
اآلي سياؽ كاف أنولما ليـ ليتضح كابتبلءات، محف مف األنبياء طاؿ ما اتذكر

اليترؾ،فيىذهالحالةكجبعمييـالفراركاليركبإليو،فاالناصرليـإالهللا
 . عبادهالمؤمنيف

 المفردات القرآنية ثانيًا: 
 ٌٱُمٿَمچمِ٘مرطع،كاآلخرعمىشدىجر،الياءكالجيـكالراءأصبلفيدؿأحدىماعمىقطيعةكق

شيءكربطو،فاألكؿاليجرضدالكصؿ،ككذلؾاليجراف،كىاجرالقكـمفدارإلىدارأم
المدينة إلى مكة مف ىاجركا حيف المياجركف فعؿ كما لمثانية، األكلى كعرفيا،(ُ)ترككا

"كالمياجر،(ِ):اليجرةىيترؾالكطفالذمبيفالكفاركاالنتقاؿإلىداراإلسبلـيالجرجان
رض في رغبة كطنو ترؾ مف الشريعة عرؼ في كىك األمر عف النازع تعالى،اىك هللا

.(ّ)قبؿالفتح^كقدذىببيذااالسـأصحابرسكؿهللا

َوَوَهْبپمَچمأىبوالشيءكىبت:تقكؿبعضعمىبعضياينقاسالكممات:كالباءكالياءالكاك
(ٓ)عكضببلالعيفتمميؾ:الشرعكفيالتبرع،المغةيف:كاليبة(ْ)كمكىبان،ىبة

.

 المطائف البيانية ًا:لثثا
 ِّإِِّنِّ ٱُمٿَمچمِ٘مٌر إ٧َِم َرِب)بمعنىحرؼالجر)إلى معنى،التعميؿالـجاء يفيد الكجو كعمىىذا

األرضإلىىجرتوجعؿإذالمجازميفيداالنتياءالجرإلىأمأفحرؼ،التبعيةاالستعارة
                                                           

(.ّْ/ٔ)البففارس(مقاييسالمغةُ)
 (.ِٔٓ)ص:(التعريفاتِ)
 (.ُّْ/ْ)البفعطيةرالكجيز(المحرّ)
 (.ُْٕ/ٔ)البففارس(مقاييسالمغةْ)
(.ِٔٓ)ص:لمجرجاني(التعريفاتٓ)
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الستعارة(تخييبلنإلى)فتككف؛تعالىهللاذاتإلىىجرةكأنياإلييايياجربأفهللاأمرهيالت
مشرككففيوليسمكافلطمبهللاأىميايعبدالالذمالمكافمفىجرتوجعؿأك،مكنية
هللاإلىىجرةكأنيابا

(ُ).

 ا٭مٻمَِتچمَبمفذٌريتوعمىنزؿماتحتودخؿىحتالكتاب،جنسبوأمقصدلمجنسفيوالبلـ
.(ِ)كالقرآفكالزبكر،كاإلنجيؿ،،كالمرادالتكراة،الكتب

 اإلجمالي المعنى: رابعاً 
كىكأكؿمفآمف،لقكموفارانبدينومعابفأخيولكطكانتيتدعكةابراىيـ

،كماىذاإالألجؿبوإفلـيكفالكحيد،تاركاناألىؿكالديارإلىغربةاليعممياإالهللا
مفمكطفالكفركالضبلؿباحثيفعفربالعالميففيكنعـالمكلىكنعـالنصير، فخرجكا

هللا عمىمكطفيسكدهاليدلكاإليماف،كيتجمىكـر بأفمفَّ بالعكضبراىيـإجميان
حيث"ىاجر مفمكطنو خيران مكطنان فأبدلو (ْ)حرافإلى(ّ)ككثىمفالكبير الشاـىإلثـ،

َوَوَهْبپمچَم ٭َمُف :قاؿتعالى،،ككىبلومفالذريةالصالحة(ٓ)سارة"كامرأتولكطأخيوابفكمعو

ځْمڀمچَم َة َوا٭مٻمَِتچمَب َوَآَٖمڀْمپمچَمُه َأْ٘مَرُه ِْم ا٭مدُّ تِِف ا٭مپمُُّبقَّ يَّ فيكفيضمفالعطاءإ٠ِْمَحچمَق َوَيٷْمٺُمقَب َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ِْم ُذرِّ
إبراىيـبعدنبيايبعثلـهللاأفحيث  مفقبموكالمفبعده،الجزيؿالذملـيعطوأحد

مفإال ،نسموكاف محمد المصطفى آخرىـ ^ككاف اسماعيؿ نسؿ مف ىك الذم
.كلدابراىيـ

                                                           

 (.ِّٖ/َِ)البفعاشكر(التحريركالتنكيرُ)
السعكدألبيالسميـالعقؿإرشاد ،(َِّ/ْ)فتحالقديرلمشككاني(،ُْٓ/ّ)لمزمخشرم(انظر:الكشاؼِ)

(ٕ/ّٕ). 
الككفّ) مفسكاد كىيقرية ككثى: ) إبراىيـ بيا التيكلد السكاد كىيسرة ة، ، لسافالعرب،)انظر:

(ِ/ُُٖ.) 
العربية،كمنيـفرقةالحركريةمفالخكارجالذيفقاتميـعميْ) بمدبالجزيرة ،ككافعندىـمف(حراف:

 (.ُٖٓ/ْلسافالعرب،))انظر:التشددفيالديفماىكمعركؼ،
لمفراءٓ) القرآف معاني انظر: )(ِ/ُّٔ( لمزجاج كا عرابو القرآف معاني لمكاحدمُٕٔ/ْ(، الكجيز ،)

 )ِّٖ)ص: البغكم تفسير القديرْٓٓ/ّ(، فتح الكشاؼَِّ/ْ)لمشككاني(، لمزمخشرم(،
 (.ُّْ/ْ)البفعطية(،المحررالكجيزُْٓ/ّ)



 

 

 

-ُٖٓ- 
 

 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :خامساً 
  ميياع والمحافظة الدعوة نشر أساليب من اليجرة ليست وسيمة لمراحة بل أسموب -5

اليجرةشرعانىيترؾالكطفرغبةفيرضىهللاَو٫َمچمَل إِِّنِّ ٱُمٿَمچمِ٘مٌر إ٧َِم َرِبِّ :قاؿتعالى
، عناءمفلبلستجماـحيمةكالراحة،كسيمةكالمصمحيفليستالدعاةعرؼفي"فاليجرة
عمىكاالطبلعاألرض،فيبالسيرالنفسعفلمتركيحفرصةىيكالعميو،صبرىـطاؿ
عنائيـإلىيضاؼعناءالحقيقةفيكلكنياعمييا،االطبلعفرصةليـتتحلـجديدةكالـع

.(ُ)ببلدىـ"فيغربةمففيوىـماإلىتضاؼككحشةطاقاتيـ،فكؽيتحممكنوكجيد

 كصؿفإبراىيـ فمما كاليداية باإلرشاد قكمو دعكة عف يتكانىلحظة لمرحمةلـ
كجبالكمياليأس إيمانيـ الرازم:"تمف يقكؿ ، كلـقكموىدلإذااليادمألفالمياجرة
عممومعبوينتفعالبمااشتغاالنكافاإلرشادعمىداـإفألنو؛مفسدةفييـفبقاؤهينتفعكا
صاربأنوفيقاؿ،الرضادليؿكالسككتيسكتأكعبثكىكصدؽلمحجريقكؿكمففيصير

ذابأفعالنا،كرضيمنا :(ّ)كاليجرةنكعاف،(ِ)المياجرة"كجبتعميومةلئلقايبؽلـكا 
ىياليجرةمفدارالكفركالفسكؽإلىداراإليمافبالجسد،كىكشريعةبالبــدن: ىجرة -أ

بالمعركؼ بكاجباألمر القياـ عمى القدرة كعدـ المنكر استعبلء عند ثابتة كسنة قائمة
بالخركجمععندماأمرههللاكالنييعفالمنكر،كمفأمثمةىذاالنكعىجرةنكح

^كىجرةأصحابرسكؿهللا،إلىالشاـمفتبعومفقكموالمؤمنيف،كىجرةابراىيـ
كصحبومفمكةإلىالمدينة،كاليدؼمفىجرةالبدفىك^كىجرةالنبي،إلىالحبشة

قاؿ الناس، جميع عمى لنشرىا خصبة تربة في زرعيا كمحاكلة الدعكة عمى المحافظة
ـْ َٕمڀْمتِِف ٱُمٿَمچمِ٘مًرا ]:تعالى ُرْج ٱِم ـْ ََيْ ـْ َُيَچمِ٘مْر ِْم ٠َمبڀِمِؾ اهللِ َُيِْد ِْم األَْرِض ٱُمَرا٩َمًَم ٬َمثًِٝما َو٠َمٷَمڈًم َوٱَم إ٧َِم َوٱَم

 {. 500: ساء[ }الناهللِ َوَر٠ُمق٭مِِف ُٗمؿَّ ُيْدِر٬ْمُف اَٛمْقُت ٪َمٺَمْد َو٫َمَع َأْ٘مُرُه ٤َمَٜم اهللِ َو٬َمچمَن اهللُ ٩َمٹُمقًرا َرِٙمڀمًَم 
كذلؾبترؾالتكددكاليكلالمنكركىيىجرافالكافركأصحابالقمب: ىجرة -ب كالشيكات،

فكافالكافرمعاديانحربيان،كالتعاكفكالتناصربينيـ،ال كلـيشرعىجرانوبالكبلـسيماكا 
ألفذلؾاليردعوعفكفره،بخبلؼالمسمـالعاصيفإنوقديرتدعبيجرافكبلموزجران

                                                           

 (.ُٗٔ)ص:الككيؿالسيدمحمدلمدكتكر(اليجرةالنبكيةدراسةكتحميؿُ)
 (.ْٕ/ِٓ)لمرازممفاتيحالغيب(ِ)
(ّ( بعنكاف: ماجستير رسالة انظر: شراب،اليجر في القرآن الكريم( بف الحي عبد بف عمر لمباحث: )

(.ُٗ–ُٔـ،ص)َُِِ–قُّّْغزة،-الجامعةاإلسبلمية
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بالمعركؼلو، كاألمر لمطاعة كدعكتيـ نصحيـ مف يمنع ال ىجرانيـ بأف اإلشارة مع
المنكر عف العاصي،كالنيي كالمسمـ الكافر مف كؿ حؽ في األمر تعالى،كىذا :قاؿ

سفييـكعفعنيـأعرضأم {50}ادزمل:[ َواْصِٞمْ ٤َمَٜم ٱَمچم َيٺُمق٭ُمقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجًرا َْجڀِمًَل ]
تبالي.كال

األنبياءالذيفىاجركاكترككاديارىـأفبوترى الباحثة بأنو من الجدير بالذكر القول
القمبية باليجرة بدئكا حيثأنيـ بالبدفكالقمب، اليجرة النكعيف بيف جمعكا قد ،فاريفبدينيـ

.كتبعياىجرةأبدانيـفاريفإلىهللا

 عند المحن والكربات فروا إلى هللا  -2
وا إ٧َِم اهللِ] :لىفيمحكـتنزيموقاؿتعا كماأعظـىذاالمعنى، { 10[ }الذاريات:٪َمٹِمرُّ

فركا،أماىربكاكالجئكاإلىمفممىؾالسماكاتكاألرضإلىالعزيزالجبار،فالفراريككفإلى
،نياكضيقياإلىصفاءالديفكسعتومفكدرالدبالعمؿكالعبادةكالطاعة،نًفرإليوهللا
كم .إلىجنةربالعالميففذٌؿالشيكةكمرارتياإلىعزالطاعةكحبلكتيا،الفرارإلىهللافراره

بعدةطرؽمنيااليجرةكالدعاءكاالستغفار،فيماكصاؿبيفالعبدكربوفيكنفرإلىهللا
أمكقتكفيأممكاف،كخاصةفيكقتالمحفيمجأالعبدلربوكيستعيفبو،فيككفلوعكنان

اِع إَِذا َد٤َمچمِن ٪َمټْمڀمَْسَتِجڀمُبقا ِٔم ]:قاؿتعالى،كسندان َوإَِذا ٠َمڂَم٭َمَؽ ٤ِمَبچمِدي ٤َمپمِّل ٪َمڄمِِّنِّ ٫َمِريڇٌم ُأِ٘مڀمڇُم َد٤ْمَقَة ا٭مدَّ

ٿُمْؿ َيْر١ُمُدونَ  ٻُمْؿ ُٗمؿَّ ُٖمقُٕمقا] : قاؿتعالى  ،{554: [ }البقرةَو٭ْمڀُمڃْمٱِمپمُقا ِِب ٭َمٷَمټمَّ إ٭َِمڀْمِف  َوَيچم ٫َمْقِم ا٠ْمتَٸْمٹِمُروا َرٕمَّ

ٖمٻُِمْؿ َوََل َٖمَتَق٭مَّْقا ُُمِْرٱِم٦َم  ًة إ٧َِم ٫ُمقَّ ََمَء ٤َمټَمڀْمٻُمْؿ ٱِمْدَراًرا َوَيِزْد٬ُمْؿ ٫ُمقَّ  {. 19: [ }هودُيْر٠ِمِؾ ا٭مسَّ
 التعويض اإلليي  -7

تعالى َة َوا٭مٻمَِتچمَب :قاؿ تِِف ا٭مپمُُّبقَّ يَّ اآليةكفيَوَوَهْبپمچَم ٭َمُف إ٠ِْمَحچمَق َوَيٷْمٺُمقَب َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ِْم ُذرِّ
الرازمفيتفسيرهلطيفة الدنيافيإبراىيـأحكاؿجميعبدؿهللاأفكىي،جميمةذكرىا

:(ُ)بأضدادىاعمىالنحكالتالي

 ذريتو.مفالدنيامؤلحتىبالكثرةكحدتوفبدؿفريدانكحيداككافبالنارتعذيبوالقكـأرادلما 
 هللايـبدلأآزر،جممتيـمفميفمضضاليفمقريبفلاكأقاربوقكموكافكلمابأقارب

 كالكتاب.النبكةفييـهللاجعؿالذيفذريتوكىـ،ىاديفميتديف

                                                           

 (.ْٖ/ِٓ(انظر:مفاتيحالغيب)ُ)
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 فكثركالجاه،الماؿمفأجرههللاآتاهالدنيكيةالمذةغايةكىماماؿكاللوجاهالكافكلما
 القيامة،يكـإلىاألنبياءائرػػسعمىبالصبلةوػػعميالصبلةرفػػػفأصبحيقو،ػػكزادجاىوػػمال

.بأبكاألنبياءمعركفانفصار

ځْمڀَمچم:قاؿتعالى ؟ألجركىؿينقصمفأجرهفياآلخرةفماىكىذاا َوَآَٖمڀْمپمچَمُه َأْ٘مَرُه ِْم ا٭مدُّ

(ُ)ي:مفاألقكاؿفيمعرفةاألجركاآلتذكرتكتبالتفسيرعددانك

ذٌريتو.ًفيكالكتابقاؿالفراء:النبكة -أ
.عميوالثناءكحسفالٌطيب،بفقتيبةكالكاحدم:الكلدقاؿا -ب
يعظمكفكىـإالكالنصارلكالييكدكالمجكسالمسمميفمفأمةمفليسقاؿالزجاج:أنو -ت

 .إبراىيـ
بنصرهبفالطاىرمحمد قاؿ -ث ككفرةالتكحيدكبثالسمعةكبحسفأعدائوعمىعاشكر:

 النسؿ.
 الدنيا.فيفيناببلئوثكابقاؿالطبرم:كأعطيناه -ج
الجنة.فيمكانورألأنوىك:كقيؿ -ح

يكجدوترى الباحثة بأن جميع األقوال السابقة الذكر   حيثال بينيا الجمع يمكف ،
كىذااألجرالدنيكمالينقصمفأجرهفياآلخرة،تعارضفكمياحاصمةفيحؽابراىيـ

بدليؿقكل ـَ :تعالىوشيئان ِ ُف ِْم اآلَِٚمَرِة َٛم ٦مَ  َوإځِمَّ چمِِلِ الصالحيففيكميؿمفمعمفأما٭مٳمَّ
هللا.فيوببلئعمىاألجرمفالدنيافيأعطىبماحظومنتقصالجنةمفاألنبياء،غير

 سادسًا: العبر المستفادة من اآلية  
ىيأسمكبمفأساليبنشرالدعكة،كطريقةلممحافظةعمييامفاليجرةفيسبيؿهللا-ُ

 عدكافالطغاة.بغيالباغيفك
األمؿفي -ِ األمؿ، المؤمنيفففصناعة تعمـ أنيا عبرىا كأجٌؿ دركساليجرة مفأعظـ

،كنصرهلعبادهالمؤمنيفالبلجئيفلوكحدهفقط،كاألمؿفيمستقبؿمشرؽمكعكدهللا
كفيالفرجبعدالشدة،كالعزةبعدالذلة،كالنصربعداليزيمة،فمابعداشتدادألـالمخاض

ا]:قاؿتعالى،ةالميؿإالانبثاؽالفجرػػدظممػػالالكالدة،كليسبعإ  إِنَّ *  ٪َمڄمِنَّ ٱَمَع ا٭مٷُمَْسِ ُيَْسً
                                                           

القرآفُ) معاني انظر: القرآفُّٔ/ِ)لمفراء( غريب قتيبةال(، بف لمكاحدمِٖٖ)ص: الكجيز ،)
 )ِّٖ)ص: لمزجاج كا عرابو القرآف معاني كالتنكيرُٕٔ/ْ(، التحرير عاشكر(، (،ِّٗ/َِ)البف

(.ِٕ/َِ)لمطبرمجامعالبياف
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ا  .{4-1 }الرشح:[ ٱَمَع ا٭مٷُمَْسِ ُيَْسً
لىجنتو،أمااألشقياءففرارىـمنوالإليو،النشغاليـالسعداءيككففرارىـإلىهللا -ّ كا 

إلىالسماء،بأمردنياىـالممييةكارتكابي فالسعداءيفركفصعكدان ـالمعاصيكالذنكب،
 كاألشقياءيفركفسقكطانإلىاألرض.

قاؿمياجرإلىربيكلـيقؿمياجرإلىحيثأمرنيإِِّنِّ ٱُمٿَمچمِ٘مٌر إ٧َِم َرِبِّ :قكلوتعالى-ْ
ربي،معأفالمياجرةإلىالربتكىـالجيةفالمعنىمياجرإلىحيثأمرنيربيليس

 .(ُ)فياإلخبلصكقكلوإلىربي

،أيدرسموبالمعجزاتلكييؤمفأقكاميـمفخبلؿالنظرفياآلياتنستنتجأفهللا -ْ
كباألخص،كلـيؤمفمنيـسكلالنذراليسير،فيالمقابؿنرلأفأصحابرسكؿهللا

الصديؽ بكر بالنبيأبك الحصىآمنكا تكمـ انشقاؽ،مفغيرسماع كالرؤية
 .فممودىرىيـماأنكربصائرىـ،القمر

 المطمب الثالث
 الرذيمة والفساد الخمقي في قوم لوط 

ـَ ا٭مٷَمچمَٛم٦ِمَ ]قاؿتعالى: ـْ َأَٙمٍد ٱِم چم ٱِم ٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مٹَمچمِٙمٲَمڈَم ٱَمچم ٠َمَبٺَمٻُمْؿ ِِبَ *  َو٭ُمق٢ًمچم إِْذ ٫َمچمَل ٭مٺَِمْقٱِمِف إځِمَّ

َ٘مچمَل َوَٖمٺمْ  بڀِمَؾ َوَٖمڂْمُٖمقَن ِْم ځَمچمِديٻُمُؿ اُٛمپمٻَْمَر ٪َمََم ٬َمچمَن َ٘مَقاَب ٫َمْقٱِمِف إَِلَّ َأْن ٫َمچم٭ُمقا اْئتپِمچَم َأئِپمَّٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ ٵمَٷُمقَن ا٭مسَّ

چمِد٫م٦ِمَ  ـَ ا٭مٳمَّ ـَ *  ٕمٷَِمَذاِب اهللِ إِْن ٬ُمپمډَْم ٱِم ِِّن ٤َمَٜم ا٭مٺَمْقِم اُٛمٹْمِسِدي .{10-95 }العنكبوت:[ ٫َمچمَل َربِّ اځْمٯُمْ

 أوًَل: المناسبة 
كافالسياؽيتحدثعفاالبتبلءكالمحف،كخيصبالذكرنماذجمف الفتفالتيكلما

،تعرضتاآلياتاعترضتدعكةاإليماففيتاريخالبشريةالطكيؿ،مفلدفنكحكابراىيـ
لعرض الىنا كبتبجح ءستعبلاالالرذيمة لكط قـك كالشذكذفي االنحدار درجة كبياف ،

.(ِ)رسؿالذماشتيركابياستيتاربالالجنسيمعاال
 ثانيًا: المفردات القرآنية

 َا٭مٹَمچمِٙمٲَمڈم كالمقصكدبياالمكاط،كسميالمكاطفاحشة؛ألنولـقبحىيالفعمةالبالغةفيال،
اشػػـمفأحػػاقبميػػدـعمييػػيق لكطػػافػػػمئزازانمنيػػدو يطباعيـإلفراطقبحيا،حتىأقدـعميياقـك

                                                           

 (.ْٕ/ِٓ)لمرازم(مفاتيحالغيبُ)
.(ِِٕٔ/ٓ(،فيظبلؿالقرآفلسيدقطب)ِْٕ/ُْانظر:نظـالدررلمبقاعي)(ِ)
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.(ُ)قذرطباعيـلخبثطينتيـك

 َ٘مچمَل النساء.اتيافأملتأتكفالرجاؿشيكةمفدكف٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ

 بڀِمَؾ كالسبيؿ: َوَٖمٺْمٵَمٷُمقَن ا٭مسَّ أنيـ أم بعالطريؽ، الطرؽ مف الناس يعترضكف يـممانكا
الخبيث،يعنيالمكاطكييقاؿ:تقطعيكفسبيؿالكلدبتعطيمكـ،كقيؿ:يأخذكفالناسمفالطرؽ
لطمبالفاحشة،كيقاؿ:تأخذكفأمكاليـ،ككانكايفعمكفذلؾلكيبليدخمكافيبمدىـ،كيتناكلكا

 .(ِ)كيقاؿ:تقطعكفالسبيؿيعنيالنسؿمفثمارىـ

 ُځَمچمِديٻُمؿ النادمىك"المجمسالذميجتمعفيوالناسكىكاسـجنسألفاألنديةفيالمدف
إال(ّ)ثاجتمعتـكثيرة"،فكأنوقاؿكتأتكفالفاحشةحي ،كزادالزمخشرم:"كاليقاؿلممجمسنادو

.(ْ)كاعنولـيبؽناديان"ماداـفيوأىمو،فإذاقام

اُٛمپمْٻَمرماليسفيورضاهللاىك"كاختمؼالعمماء(ٓ)"مفقكؿأكفعؿ،كالمعركؼضده،
:(ٔ)كانكايأتكنوعمىأقكاؿعدةمنيافيالمقصكدبالمنكرالذم

 بعضيـييجامعبعضانفيمجالسيـ.كاف 
 (5)كقيؿالحذؼ. 
 كقيؿالصفير(ٖ). 
 .أزراراألقبيةكالقيميًص ؿّْ  كقيؿمضغاٍلًعمؾ،كحى

                                                           

 .(ُْٓ/ّالكشاؼلمزمخشرم)(ُ)
لمسمرقندم(ِّٖ)ص:(،الكجيزلمكاحدمُّٔ/ِانظر:معانيالقرآفلمفراء)(ِ)  .(ُّٔ/ِ)،بحرالعمـك
 .(ُّٓ/ْالمحررالكجيزالبفعطية)(ّ)
 .(ِْٓ/ّالكشاؼ)(ْ)
 .(ِّْ)ص:،لمجرجاني،التعريفات(ٓ)
(،الكشاؼٓٓٓ/ّ(،تفسيرالبغكم)ُّٔ/ِانيالقرآفلمفراء)(،معِّٖلمكاحدم)ص:انظر:الكجيز(ٔ)

( )ِْٓ/ّلمزمخشرم لمشككاني القدير فتح ،)ْ/ِِّ( لمسمرقندم العمـك بحر المحررُّٔ/ِ(، ،)
.(ُّٓ/ْالكجيزالبفعطية)

ف)الرميبحصاةأكنكلأكنحكىما،تأخذبيفسبابتيؾتحذؼبوأكبمخذفةم:الحذؼأكالخذؼىك(ٕ)
أيعنو،عفابفميغىفَّؿ،أفرسكؿهللاكقدنيىالنبيخشب( يىٍنكى ٍذًؼ،كقاؿ:)ًإنَّويالى نيىعفاٍلخى

،) يىٍفقىأياٍلعىٍيفى ،كى فَّ السًٌ لىًكنَّوييىٍكًسري ٍيدنا،كى يىًصيديصى  .(ُْٔ/ّْمسندأحمدمخرجان))انظر:عىديكِّا،كىالى
 .(ُّٔ/ْ)لممناكمانظر:فيضالقدير)،لشفتيفالصفيرىكتصكيتبالفـكا(ٖ)
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 كقيؿالرميبالبيٍنديؽ
(ُ). 

 كركمأنيـكانكايجمسكففيمجالسيـكعندكؿرجؿمنيـقصعةفيياحصىفإذامربيـ
 عابرسبيؿحذفكهفأييـأصابوكافأكلىبو.

 .كقيؿإنوكافيأخذمامعوكينكحوكيغرموثبلثةدراىـ 
 .كقيؿكافيبزؽبعضيـعمىبعض 
 .كقيؿتطريؼاألصابعبالحناءكالمكطية،كالفرقعةكالسباب،كالفحشفيالمزاح 
 .كقيؿكانكايمعبكفبالحماـ 
 .كقيؿكانكايناقركفبيفالديكة،كيناطحكفبيفالكباش 
 الشطرنج،كيمبسكفالمصبغات.يمعبكفبالنرد،ك:كقيؿ 
 في كتحذفكف معناه: قاؿ مف قكؿ بالصكاب ذلؾ في األقكاؿ أكلى "بأف الطبرم: قاؿ

 .(2)مجالسكـالمارةبكـ،كتسخركفمنيـ
،فكمياأكبعضياأنوالمانعمفأنيـكانكايفعمكفجميعىذهالمنكراتوترى الباحثة

ط،الذمانتشربشكؿفظيعبينيـ،كاشتيركابومقدماتلممنكرالغالبعمييـكىكالمكا
َ٘مچمَل :بدليؿقكلوتعالى أمالمكاط.٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ

 ثالثًا: المطائف البيانية 
تعالى بڀِمَؾ :قاؿ َ٘مچمَل َوَٖمٺْمٵمَٷُمقَن ا٭مسَّ كالمعنى"َأئِپمَّٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ استفياـ، لفظ المفظ

.(ّ)"معنىالتقريركالتكبيخ
ٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭ْمٹمچمِٙمٲَمڈمَ :تعالىقاؿ إځِمَّ ، ٘مچمَل ٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ الفعؿبالمكاطبعدَأإځِمَّ تأكيد
.(ْ)ةقيبحعمميـكتكبيخيـعمىفعميـ(لمزيادةفيإبانإن والالم وتكرار الفعل تأتونمؤكدات)

چمِد٫م٦ِمَ :قاؿتعالى ـَ ا٭مٳمَّ الشرط)استيعمؿفياآليةأإِْن ٬ُمپمډَْم ٱِم (حيثتخبرِإنْ داة
ب جكاباآلية لكط شرطيةقكـ جممة سياؽ في السخرية سبيؿ عمى ليـ دعكتو عمى

،لمداللةعمىصدؽنبكتؾكدعكتؾ.بعذابهللافاءتناتقديرىاإفكنتصادقانفيدعكاؾ،
                                                           

البندقة:كرةبحجـالبندقةيرمىبيافيالقتاؿكالصيدكالبندقةكاحدةالبندؽكىكثمرشجرةتسمىكذلؾ(ُ)
بخبلؼ الناس إصابة مف تحرزان فييا ذلؾ ككره المعمكرة المدف في بالبندقة المقتكلة أكؿ كره كما

.(ٖٔ/ٕصحيحالبخارم)انظر:)الصحراء،
 (.22/َِ)البيافجامع(ِ)

 .(ُٖٔ/ْمعانيالقرآفكا عرابولمزجاج)(ّ)
.(ِِٗ/َِانظر:التفسيرالمنيرلمزحيمي)(ْ)
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 رابعًا: القراءات المتواترة
ٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مٹَمچمِٙمٲَمڈمَ :قاؿتعالى َ٘مچمَل :قكلوك،إځِمَّ (ُ)فيياقراءتاف:َأئِپمَّٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ

 كيعقكبكأبكجعفراآليةاألكلى(ّ)كحفصعفعاصـ(ِ)قرأابفكثيركنافعكابفعامر
 باإلخباركاآليةالثانيةباالستفياـ.

 .قرأأبكعمرككعاصـفيركايةأبيبكركحمزةكالكسائياآليتافباالستفياـ 
 :(،كتككفعمىكجوالتعيير،حيثتفيدالتقريعإنكم تفعمونقراءةاإلخباربمعنى)التوجيو

كالمعنىىنايفيدالتكبيخأأنتم الذين تأتون؟(،)كالتكبيخ،أماعمىقراءةاالستفياـبمعنى
.(ْ)أكبركمعمزيدمفاإلنكارعمييـكالتقريعلكفبشكؿ

 المعنى اإلجمالي  خامسًا:
ريقةرائعةفيعرضالقصصالقرآنيبشكؿيصكراألحداثصكرةلمقرآفالكريـط

األخبلؽالتييفتقرإلييا حية،ليرسخفييامبادئالتكحيدكاإليماف،كيكضحالفضائؿكمكاـر
إحدلىذهالقصص؛ألنياتتعرضلقضيةىامةكثيرمفالبشر،ككانتقصةقكـلكط

اشت فقد الفحشكالمكاط، أالكىيرذيمة بياجدان تعالى،يركا ٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مٹَمچمِٙمٲَمڈَم ٱَمچم :قاؿ إځِمَّ

ـْ َأَٙمدٍ  چم ٱِم األكائؿفي٠َمَبٺَمٻُمْؿ ِِبَ فكانكا مفالعالميفقبميـ، الرذيمةأحده يمارسىذه حيثلـ
فألقتبيـفيالدرؾاألسفؿمفاالنحراؼكالشذكذالجنسي،كلـ المرضالقاتؿ، تفشيىذا

فيدعكتوليـلمحؽكالتكحيد،فماكافمنوإالأفدعاؿكذبكالكطيكتفكابيذافقط؛ب
ـَ :ربوليخمصومنيـقائبلن ِِّن ٤َمَٜم ا٭مٺَمْقِم اُٛمٹْمِسِدي .٫َمچمَل َربِّ اځْمٯُمْ

                                                           

(ُ) )ص: ٍيو خالىكى البف السبع القراءات في ألبَِٖالحجة السبعة لمقراء الحجة ،) الفارسيي عمي
(ٓ/ُّْ).

(ِ)( عامر: ىكُُٖ-ٖابف عمرافأق( عامربك بف ربيعة بف تميـ بف يزيد بف عامر بف هللا عبد
عفأبيانإماـأىؿالشاـفيالقراءةكالذمانتيتإليومشيخةاإلقراءبيا،أخذالقراءةعرض،اليحصبي
،(َُ)ص:لمذىبيمعرفةالقراء)انظر:المغيرةبفأبيشيابصاحبعثمافبفعفافكعفالدرداء

.(ِّْ/ُ)بفالجزرمالغايةالنياية
،أحدالقراءأبكبكرعاصـبفأبيالنجكداألسدممكالىـالككفيالحناطق(ىكُِٕعاصـ:)المتكفى(ّ)

شيخاإلقراءبالككفة،جمعبيفالفصاحةكاإلتقافكالتحريركالتجكيدككافأحسفالناسصكتناالسبعة،ك
بالقرآف )انظر: (ّْٔ/ُ)البفالجزرمالنيايةغاية،كمفأشيرركاتوشعبةكحفص، القراء، معرفة
.(ُٓ)ص:لمذىبيالكبار

لمسمرقندم)(4)  .(ُّٔ/ِانظر:بحرالعمـك
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 سادسًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآليات
  تفشي الرذيمة في قوم لوط  -5

فيغكراألردف،بحرالميتإلىببلدسدكـالتيتطؿعمىالىاجرسيدنالكط
بأمرهللاإياه،كاستكطفديارقكـلـيكفبينوكبينيـقرابة،حيثكانكاخميطانمفالكنعانييف

 هللا أمره بقريتيـ نزؿ فمما حكليـ، نزؿ الرذيمةكممف عف كنيييـ لمتكحيد، بدعكتيـ
تيافالم نكر،إذكانكاقدأحدثكامفكالفاحشة،كمحاربةالفساد،كقطعالطريؽعمىالماٌرة،كا 

بياكىيإتيافالذككرشيكة لـيسبقيـإليوأحد،كابتدعكاجريمةنكراءاشتيركا الفكاحشما
ـَ ا٭مٷَمچمٛم٦َِمَ ]:قاؿتعالى،مفدكفالنساء ٬ْمَراَن ٱِم َوَٖمَذُروَن ٱَمچم َٚمټَمَؼ ٭َمٻُمْؿ ] {541}الشعراء:[ َأَٖمڂْمُٖمقَن ا٭مذُّ

ـْ َأْزَواِ٘مٻُمؿْ  ٻُمْؿ ٱِم كأخبثيـ {544}الشعراء:[ َٕمْؾ َأځْمُتْؿ ٫َمْقٌم ٤َمچمُدونَ  َرٕمُّ الناسكأفجرىـ أكفر فكانكا ،
طكيةكأقبحيـسيرة،حيثاليستحكفمفمنكركاليتعففكفعفمعصيةفعمكىا،فبلميـلكط

يتعاطكنومفاالجتراءعمىهللا كانكا ،مفقمةاالحتشاـمفاٌطبلعالناسعمىما
.(ُ)الناس،كتفاخرىـبالزالتماليـ،كارتكابالمعاصيجيارانبيفعمىقبائحأع

الكصؼشبومستحيؿإفلـيكفمستحيبلن،وترى الباحثة:  بيذا فيقكـو أفالدعكة
لكط طريؽدعكة يدرؾصعكبة فيكطريؽمحفكؼباألشكاؾفمفيدرؾفحشيـ ليـ،
،كلكفهللاتعالىكعكنوإالبقدرةهللاكالعقباتالجساـ،التياليقكلعمييابشرمأيانكاف

.أرادأفيقيـالحجةعمييـقبؿأفييمكيـفأرسؿإلييـنبيولكط
 المواط قمب لفطرة البشر -2

قاؿ،لقداختمتالمقاييسعندقكـلكط،فصارالرجاؿأىدافانمرغكبةبدالنمفالنساء
َ٘مچمَل :تعالى لكطأماَأئِپمَّٻُمْؿ ٭َمَتڂْمُٖمقَن ا٭مرِّ لمكاط،فكانتىذهالفاحشةأشيرفاحشةابتدعياقـك
:قطب سيد يقكؿ أبدان، لكط قكـ قبؿ الجنسالمماثؿ كاالنحراؼإلى الشذكذ يقع فمـ ،

دليؿ لمرجاؿ، هللا خمقيف البلتي اإلناث مف بدالن الذككر المنحرؼإلى الجنسي الميؿ "إف
ا،كفسادفيالتركيبالنفسيكالتركيبالعضكمسكاء،عمىانحراؼالفطرةكفسادىامفأعماقي

كامتداده األكبر، الحياة خط مع متناسقة الزكجيف بيف الجنسية المباشرة لذة هللا جعؿ فقد
المباشرة عفىذه الذمينشأ المكاطيجبالتطرؽ(ِ)"بالنسؿ عمىمصطمح كلمتعرؼأكثر ،

ة:تيلمنقاطاآل
                                                           

.(ٔٗ/ّ(،لطائؼاإلشاراتلمقشيرم)ِِٗ/ٖانظر:التحريركالتنكيرالبفعاشكر)(ُ)
 .(ِّّٕ/ٓفيظبلؿالقرآف)(ِ)
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 تعريف فاحشة المواط -أ

 :الشيءبقمبييىميكطيلىٍكطانكلىٍيطان،أم:التصؽبقمبي،لغة طى المكاطلفظعربيتصريفو"الى
فيـاسـأعجميمثؿ،أمااسـلكط(ُ)كقكليـلىكَّطىفبلفإذاتعاطىفعؿقكـلكط"

نكحكعازر،فبليصحأفنقكؿبأفاسـلكطمشتؽمفالمكاطإذاليميؽبمنصباألنبياء
 .(ِ)أحدىـمشتقنامفلفظمعناهخبيثـأفيككفاس

 :أككطءالرجؿلمرجؿفي(ّ)"إيبلجالحشفةأكقدرىافيدبرذكركلككافعبده"شرعًا،
 دبره.

 أضرار فاحشة  المواط - ب
الناسعمييا،إفىذهالمباشرةالشاذةالتيتخالؼالفطرةاإلنسانيةالتيفطرهللا

سبلـفيعقكبةمرتكبيالماتسببومفأضراراجتماعيةداإلتيالىدؼلياييذكر،فقدشدكال
:(ْ)جسيمةعمىالفردكالجماعةمنياكنفسيةكجسميةكأخبلقية

 لو،الضرر اَلجتماعي لمجنسالمماثؿ كذلؾباالنصراؼعنيا  المرأة عف الرغبة كىك :
تت كما كالتكاثر، النسؿ إليجاد تيدؼ التي الزكاج كظيفة تتعطؿ الركابطكبالتالي قطع

 األسريةبانقطاعالمحبةكاالنسجاـبيفالزكجيفبيذاالمرضالقاتؿ.
 التأثيرعمىاألعصابكالتسبببعددمفاألمراضالنفسية،فعندمايغزكالضرر النفسي:

فإنو الفحشنفسالرجؿ، األىذا عمى لديو،يؤثر الرجكلة كيقتؿ خاصان، تأثيران عصاب
الساقطيفيحاكلكفالتزيفنىجنسو،لذلؾنرلكثيرانمفالشبابفيقمبمزاجولمميؿإلىب

بمظيركتقميد الظيكر كمحاكلتيـ كجكىيـ، عمى المختمفة المساحيؽ كضع في النساء
الجماؿكالتنعـمثميف،كيرجعذلؾلعدـكفايةالمكاطإلشباعالعاطفةالجنسيةكذلؾألنيا

 .ةصؿكعفالمبلمسةالطبيعيةلمفطربعيدةاأل
 الفكرالضرر الجسمي كشركد كالعبط بالبمو البلئط فيصاب المخ في بالتأثير كذلؾ :

فرازاتالداخميةالتيتفرزىاالغدةالدرقية،كالغددفكؽلقمةاإلكضياعالعقؿكالرشاد،نتيجة
كما كظائفيا، كتختؿ عمميا فيضطرب مباشران، تأثران بالمكاط يتأثر مما كغيرىا الكمى،

السيطرةكيصابالبل كفقد مفاألمراضمثؿارتخاءعضبلتالمستقيـكتمزقو، ئطبعدد

                                                           

 .(َٕٓ)ص:المفرداتلؤلصفياني(ُ)
 .(ْٖ/َِاجالعركسلمزبيدم)انظر:ت(ِ)
 .(ُٕٔ/ْعمىالخطيب)حاشيةالبجيرمي(ّ)
.اب"االسبلـكالطب"لمحمدكصفي(نقبلنعفكتِّْ-ِْٖ/ِانظر:فقوالسنةلسيدسابؽ)(ْ)
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عمىالمكادالبرازيةكعدـاستطاعةالقبضعمييا،كالتأثيرعمىأعضاءالتناسؿحيثيعمؿ
عمىالقضاءعمىالحيكيةالمنكيةلمرجؿ،كيسببمرضالتيفكدكالدكسنطاريا،كماكيسبب

 عركؼباإليدز.مرضفقدالمناعةالمكتسبالم
 الخمؽالضرر األخالقي سيئي بو يتصفكف مف جميع تجد لذلؾ أخبلقية، لكثة المكاط :

فاسدمالطباع،اليكادكفيميزكفبيفالفضائؿكالرذائؿ،ضعيفياإلرادةليسليـكجداف
كالصغار األطفاؿ عمى السطك عف أحدىـ يتحرج حيثال يردعيـ، ضمير كال يؤنبيـ

 كالشدةإلشباععاطفتوالفاسدة.كاستعماؿالعنؼ
 حكم فاحشة المواط - ت

يقكؿالرازم:"إذاكافالزنافاحشةمعأنويفضيإلىكجكدالكلدكلكفاليفضيإلى
بقائو،فالمكاطةالتيالتفضيإلىكجكدهأكلىبأفتككففاحشة،كاآليةدالةعمىكجكبالحد

ځَمچم ]:فاحشةحيثقاؿهللاتعالىفيالمكاطة،ألنيامعالزنااشتركتفيككنيما َوََل َٖمٺْمَرُٕمقا ا٭مزِّ

ُف ٬َمچمَن ٪َمچمِٙمٲَمڈًم َو٠َمچمَء ٠َمبڀِمًَل  ،كمفىذاالقكؿنصؿإلىحرمةىذهالجريمة،(ُ)" {19}اإلرساء:[ إځِمَّ
ككجكبكقكعالحدفيياكالزنا،لكفاختمؼالعمماءفيعقكبةمرتكبيامابيفالتعزيركالجمد

كالقتؿ.
كجكبالقتؿوالراجح ىك المسألة كالمفعكؿ؛في الفاعؿ بقتؿ الكاردة األدلة ،(ِ)ألف

َمْن َوَجْدُتُموُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُموا قاؿ:)كاستدلكابحديثابفعباسعفرسكؿهللا
.(ّ)(الَفاِعَل َوالَمْفُعوَل ِبوِ 

 تبجح قوم لوط في وجو إنذاره ليم -7

چمِد٫م٦ِمَ ٪مَ :قاؿتعالى ـَ ا٭مٳمَّ أم:ََم ٬َمچمَن َ٘مَقاَب ٫َمْقٱِمِف إَِلَّ َأْن ٫َمچم٭ُمقا اْئتپِمچَم ٕمٷَِمَذاِب اهللِ إِْن ٬ُمپمډَْم ٱِم
أنزؿيالكطعميناغضبانمفربؾ،كعٌجؿلنابعذابوإفكنتصادقانفيدعكاؾ،كىذاالقكؿ

 لكط بدعكة كاالستيزاء السخرية باب كجريئمف قكية دعكتو كانت حيث يفتأ، فمـ ة،
رشادهلعميـيستجيبكالو،لكنيـكانكاقكمانفاس غمبديفكلـيفتيرأماميـ،كاستمرفينصحوكا 

إالعمييـالفاحشةكالمنكر،فكافتبجحيـمصحكبانبالتكذيب،فماتبقىأماـسيدنالكط
ـَ ٫مچمَل َربِّ اځمْ :اءطالباننصرهاألخيرقائبلنػػوبالدعػػكءلربػػالمج ِِّن ٤َمَٜم ا٭ْمٺَمْقِم اْٛمُٹْمِسِدي فاستجابٯُمْ

                                                           

 .(ْٗ/ِٓمفاتيحالغيب)(ُ)
 .(ُْٗ/ِ)،لمشنقيطيأضكاءالبياف(،َُْ/ٕ)انظر:نيؿاألكطارلمشككاني(ِ)
 .(،صححواأللبانئُْٓ(،حديث)ٕٓ/ْتشاكر،بابماجاءفيحدالمكطي،)،الترمذمسنف(ّ)
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.(ُ)الستارعمىدعائوبالنصرالمبيفلوالحؽتعالى،كأيسدؿ

 سابعًا: العبر المستفادة من اآلية  
 كيرضاه.الينبغيلممجتمعيفأفيتعاشركاإالعمىمايقربمفهللا -ُ
كقضية -ِ كاحدة بكممة كالرسؿجاءكا األنبياء الخالصإفجميع كىيالتكحيد كاحدة

. 
فاحشةالمكاطتحمؿبيفطياتياكثيرانمفالخبثلمركحكالعقؿكالجسـ،فميحذرالمرءمف -ّ

 خطرىا.
كالمكاط -ْ الزنا مثؿ المختمفة الشاذة الجنسية العبلقات حكؿ سمكمو بث الغرب يحاكؿ

 كالسحاؽكالكطءفيدبرالمرأة،بدعكلالحريةالشخصية.
رالرذائؿكالفكاحشكالفساداألخبلقيبيفاألقكاـ،سببفيأفيحؿبالعبادغضبانتشا -ٓ

 كسخطو.هللا
ٔ-  النبي محذر الكقاية باب مف باآلخر، الجنسيف كبل تشبو انتشارمف أخطار ف

المحرمة العبلقات )عباسابفلقكؿ  ِبالنَِّساِء، الرَِّجالِ  ِمنَ  اْلُمَتَشبِِّيينَ  هللاُ  َلَعنَ :
 . (2)(ِبالرَِّجالِ  النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمَتَشبَِّياتِ 

النفسياتكتيمؾالشعكب -ٕ تدمر أخبلقية، المجتمعالمكاطلكثة كتفسد كتنشر أناسانفيو،
نثيفبفعؿأنفسيـ.  ميخى

 المطمب الرابع
 هووعيد هللا وعد دور المالئكة في تنفيذ 

 تعالى: چم ٱُمٿْمټمٻُِمق َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈِم إِنَّ َوَٛمَّچم َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم إِْٕمرَ ]قاؿ ى ٫َمچم٭ُمقا إځِمَّ       اِهڀمَؿ ٕمچِم٭مب٨ُْمَ

ـَ  * َأْهټَمٿَمچم ٬َمچمځُمقا ٣َمچمٛم٦ِِمَ  ڀمَپمَُّف َوَأْهټَمُف إَِلَّ اٱْمَرَأَٖمُف ٬َمچمځَمډْم ٱِم ـْ ٪مڀِمٿَمچم ٭َمپمُپمَجِّ ـُ َأ٤ْمټَمُؿ ٕمٽَِم ٫َمچمَل إِنَّ ٪مڀِمٿَمچم ٭ُمق٢ًمچم ٫َمچم٭ُمقا ځَمْح

ـَ  قَك َوَٛمَّ  * ا٭مٸَمچمٕمِِري چم ٱُمپمَجُّ َزْن إځِمَّ ْػ َوََل ََتْ چم َأْن َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم ٭ُمق٢ًمچم ِدَء ِِبِْؿ َوَضچمَق ِِبِْؿ َذْر٤ًمچم َو٫َمچم٭ُمقا ََل ََّتَ

ـَ  ـَ ا٭مٸَمچمٕمِِري ََمِء ٕمِ * َوَأْهټَمَؽ إَِلَّ اٱْمَرَأَٖمَؽ ٬َمچمځَمډْم ٱِم ـَ ا٭مسَّ چم ٱُمپمِْز٭ُمقَن ٤َمَٜم َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈِم ِرْ٘مًزا ٱِم ََم ٬َمچمځُمقا إځِمَّ

.{11-15: }العنكبوت[ َو٭َمٺَمْد َٖمَر٬ْمپمچَم ٱِمپمٿَْمچم َآَيڈًم َٕمڀمِّپمڈًَم ٭مٺَِمْقٍم َيٷْمٺِمټُمقَن  * َيٹْمُسٺُمقنَ 

                                                           

.(ِّّٕ/ٓ)،لسيدقطب،(،فيظبلؿالقرآفَُٔٗ/ّ)،لمزحيمي،انظر:التفسيرالكسيط(ُ)
(ُُّٓ،حديث)(ِّْ/ٓ)بفالعباسبفعبدالمطمبالرسالة،بابمسندعبدهللاطأحمدمسند(ِ)

 حيح.حسفص
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 أوًَل: المناسبة 
 لكط قكـ لعرضسياؽقصة استكماالن اآلياتالكريمة كبيافجزاءتأتيىذه ،

دالتدميرالذمأصابالقريةاالنحداركالشذكذالجنسيكاالستيتاربالرسؿ،حيثرسمتمشي
كأىميابالخسؼكقمبالقرلرأسانعمىعقب.

 ثانيًا: المفردات القرآنية
 ى فيالخيركالشر،كفيالبشارة:"كؿخبرصدؽتتغيربوبشرةالكجو،كيستعمؿٕمچِم٭مُب٨ْمَ

.(ُ)الخيرأغمب"

 َـ ثـ  ا٭مٸَمچمٕمِِري فبقيت أعمارىـ طالت الذيف الباقيف مف فيأىمكأم الباقيف مف أك ت،
.(ِ)اليبلؾ

َوَضچمَق ِِبِْؿ َذْر٤ًمچمأم:"اغتـبقدكميـ،فبليدرمأيأمرىـبالخركجأـبالنزكؿ،كيقاؿ:ضاؽ
القمب" كقكليـ(ّ)بيـ أمطاقتو، ذرعو أمرىـ كتدبير "أمضاؽبشأنيـ السعكد: أبك كقاؿ ،

ذىٍرعيوبكذاإذاكافمطيقان بوقادرانعميو،كذلؾأفطكيؿالذراعيناؿضاقتيدهكبإزاًئورىحيبى
.(ْ)ماالينالوقصيرالذراع"

ِرْ٘مًزامفهللاعظيمانشديدانأم:ىبلكانكعذابان.عقابانألفعاليـالشنيعة

  :المطائف البيانية ثالثًا:
َوَضچمَق ِِبِْؿ َذْر٤ًمچمكنايةعفالعجزفيتدبيرىـ""(ٓ).

 َّـَ ا٭مس زؿبيـ،أمعذابانيفيدالتيكيؿمفأمرالعذابالناِرْ٘مزاً التنكيرفيقكلو َمءِ ِرْ٘مزًا ٱِم
.(ٔ)عظيمانشديدان

                                                           

.(ْٓالتعريفاتلمجرجاني)ص:(ُ)
لمسمرقندم)(،كُُٓ/ِانظر:مجازالقرآفلمىٍعمىربفالمثٌنى)(ِ) (،كالمحررالكجيزِّٔ/ِبحرالعمـك

 .(ُّٔ/ْالبفعطية)
لمسمرقندم)(ّ)  .(ِّٔ/ِبحرالعمـك
 .(ّٗ/ٕإرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ)(ْ)
الكتابالبفعادؿ)المبابفي(ٓ) .(ّْٖ/ُٓعمـك
 .(ِِٗ/َِانظر:التفسيرالمنيرلمزحيمي)(ٔ)
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چم ٱُمٿْمټمٻُِمق َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈمِ  :قال تعالى ى ٫َمچم٭ُمقا إځِمَّ اسُتعمل َوَٛمَّچم َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم إِْٕمَراِهڀمَؿ ٕمچِم٭مب٨ُْمَ
الشرط) أداة بمعنَلمَّافياآلية لكط( الحؽتعالىلدعكة ىحيف،حيثتخبراآليةباستجابة

كاف الصالح، بالكلد ابراىيـ لتبشر جاءترسمنا حينما تقديرىا فيسياؽجممةشرطية
جكابالشرطأفالمبلئكةجاءتأيضانلتيمؾقكـلكطالفسقةبسببغرقيـفيالذنكب.

استيعمؿفياآليةأداةچم ِدَء ِِبِْؿ َوَضچمَق ِِبِْؿ َذْر٤ًمچمَوَٛمَّچم َأْن َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم ٭ُمق٢مً :قاؿتعالى
فيسياؽجممة(بمعنىحيف،حيثتخبراآليةبمجيءالمبلئكةلمقابمةلكطَلمَّاالشرط)

لتبشرلكطبنصرهللا جاءترسمنا حينما تقديرىا كافجكابشرطية كا ىبلؾقكمو، لو
أنومفقكمو؛ألنيـحسافالكجكه،فأخبرههللاالشرطأفضاؽصدرهخكفانعمىضيفو

سيينزؿبيـبأسوكعذابو.

 ًا: القراءات القرآنيةرابع
ڀَمپمَُّف َوَأْهټَمفُ قكلوتعالى: قَك َوَأْهټَمَؽ  ،٭َمپمُپمَجِّ چم ٱُمپمَجُّ :(ُ)فييماقراءتافوإځِمَّ

 ٭َمپمُپمَِجڀَمپمَّفقكفبالتشديد.قرأحمزةكخمؼكالكسائيكيعقكببالتخفيؼكقرأالبا
  َقك ٱُمپمَجُّ الباقكفالسكسيقرأ كقرأ بالتشديد، جعفر كأبك كحفص كنافع عامر كابف

.بالتخفيؼ
 :التشديدمفالتوجيو بمعفكاحد،لكفقراءة نجَّىكأنجىلغتافمفلغاتالعرب،كىما

زيادة(،كالعربتقكؿكؿزيادةفيالمبنىيصحبوأنجى(،كالتخفيؼمفلغة)نجَّى)لغة
كقكةنعمىقدرةهللا التشديدتزيدفيالمعنىتأكيدان فيفيالمعنى،كعمىذلؾفقراءة

.إنجاءلكط

 َچم ٱُمپمِْز٭ُمقن :(ِ)فيياقراءتاف إځِمَّ

 (بالتشديد،كقرأالباقكفبالتخفيؼ.إنا منزِّلونقرأابفعامركحده) 
 :بمعنالتوجيو كىما العرب، لغات مف لغتاف كأنزؿ التشديدنزؿ قراءة لكف ، كاحد ى

( لغة )أّنزلمف لغة كالتخفيؼمف فيالمعنىنزل(، تزيد التشديد كعمىذلؾفقراءة ،)
لش ػػتأكيد عقابيػػػنكارىإدة كتضعيؼ بينمػػػـ قػػػـ، نزكؿػػا بداية عمى تدؿ التخفيؼ راءة

                                                           

العش(ُ) القراءات في النشر )انظر: الجزرم خالكيوِٗٓ/ِالبف البف السبع القراءات في الحجة ،)
 .(ِّْ/ٓ(،الحجةلمقراءالسبعةلمفارسي)َِٖ)ص:

.(ّّْ/ٓ(،الحجةلمقراءالسبعةلمفارسي)ّّْ/ِلجزرم)البفاانظر:النشرفيالقراءاتالعشر(ِ)
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أنتـتستحقكفالمزيدالعذاببيـ،أكيدؿعمىأنوعذابخفيؼعميكـمقارنةبأفعاليـف
 مفالعذاب.

 ًا: المعنى اإلجمالي خامس
لكط قكـ لقصة اآلياتعرضيا كىيأفهللاكتستكمؿ ىامة حقيقة لتقر ،

نوإيتو،كأفلطفوكحكمتوبالغة،إذالينسىعبادهالمخمصيف،الذيفيحاربكفألجؿرفعرا
رابراىيـ ارتيفقبؿإببلغوبإىبلؾقرللكط،إذبشرهعمىلسافمبلئكتوالكراـببشبشَّ

بالكلدالصالحكبإنجاءلكطكأىموالصالحيف،ثـأخبرهبخسؼالقرلبمففسؽمفقكـلكط
كذلؾليستأنسإبراىيـلقبكؿىذاالخبرالمحزف،كلكفلـيشغموالخبرالسارمفجداؿ،

رجكعقكموعفغييـكفسقيـ،لكفهللاربوفيقكـلكطمعمبلنذلؾبكجكدلكطفيياكاحتمالية
بمتبونفكسيـمفالفسادكماتمكثتبوفطرتيـمفالشيكةالحيكانية،فأنزؿ يعمـماجي

عقابوبيـكنجالكطانكمفاتبعو.

 سًا: تحقيق اليدف والمقصد من اآلياتساد
 بيان حقيقة تشكل المالئكة عمى ىيئة البشر  -5

كالطاعةالمبلئكةخمؽمفمخمكقاتهللا لمعبادة مفنكركسخرىـ خمقيـ قاؿ،،
،حيثاليممكفكاليتعبكف {4}الت حريم:[ ََل َيٷْمٳُمقَن اهللَ ٱَمچم َأٱَمَرُهْؿ َوَيٹْمٷَمټُمقَن ٱَمچم ُيڃْمٱَمُرونَ ]:تعالى

عباد أخرجفيـ كقد كاجبكىكركفمفأركافاإليمافالستة، كاإليمافبيـ هللاالمكرمكف،
البخارمفيص كافالنبيحيحوعفأبيىريرة جبريؿقاؿ: فأتاه لمناس، يكما بارزان

فقاؿرسكؿهللا اإليماف؟ ما اإِليَماُن َأْن ُتْؤِمَن ِباّللَِّ َوَماَلِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوِبِمَقاِئِو، ):فقاؿ:
كجك(ُ)(َوُرُسِمِو َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعثِ  األركاف، بيذه اإليماف كمفضمف لممبلئكة، بأف باإليماف

هللا أكصفاتكقدراتكىبيا اليكصفكفبالذككرة أنيـ منيا فقط، عمييـ كمقصكرة ليـ
البشربعدة كقادركفعمىالتشكؿعمىىيئة كاليأكمكفكاليشربكفكاليتناكحكف، األنكثة،

صكرمختمفة.

شر:كاآلياتالكريمةتعرضمكقفيفلتشكؿالمبلئكةعمىىيئةالب

                                                           

(ُ) النبي جبريؿ بابسؤاؿ اإليماف، كتاب البخارم، كعمـصحيح كاإلحساف، كاإلسبلـ اإليماف عف
 .(َٓ(،حديث)ُٗ/ُ)،الساعة
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عمى ىيئة أضياف : مجيء المالئكة لسيدنا ابراىيم الموقف األول

"حيثالتبسعمىإبراىيـيقكؿالقشيرم:َوَٛمَّچم َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم إِْٕمَراِهڀمؿَ :قاؿتعالى
الضيؼ" فيإكراـ عمىسٌنتو جريان الحنيذ العجؿ تقديـ فتكٌمؼليـ أضيافان فظٌنيـ ،(ُ)أمرىـ

َو٭َمٺَمْد َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم :قاؿتعالى،يـالطعاـأبكاذلؾ؛ألنيـاليأكمكفكاليشربكفكلماقدـل

ى ٫َمچم٭ُمقا ٠َمََلٱًمچم ٫َمچمَل ٠َمََلٌم ٪َمََم ٭َمبڊَِم َأْن َ٘مچمَء ٕمٷِِمْجٍؾ َٙمپمڀِمٍذ  ٪َمټَمَمَّ َرَأى َأْيِدََيُْؿ ََل َٖمٳِمُؾ إ٭َِمڀمِْف  * إِْٕمَراِهڀمَؿ ٕمچِم٭ْمب٨ُْمَ

منيـ؛أنوقداشتييربيفبراىيـإ،كسببخيفة[َٕ-ٗٔ]ىكد: ٱِمپمٿُْمْؿ ِٚمڀمٹَمڈمً  ځَمٻمَِرُهْؿ َوَأْوَ٘مَس 
العربفيعدـقبكؿالضيكؼطعاـمستضيفيـدليؿعمىإرادةالشربصاحبالبيت،لذلؾ

أخبركهأنيـمبلئكةربالعالميفكليسكابشرانكماظف.

ة شباب حسان الوجوهفي صور  مجيء المالئكة لسيدنا لوط :الموقف الثاني

حيثخرجتالمبلئكةمفعندنبيهللاإبراىيـَوَٛمَّچم َأْن َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم ٭ُمق٢ًمچم:قاؿتعالى
متكجييفنحكقريةسدكـلمقابمةلكطفدخمكاعميوبصكرةشبافميردحسافتيشرؽ،

ليـىذهالصكرةإلكجكىيـبنضارةالشبابكالجماؿ،كقداختارهللا قامةالحجةعمىقـك
لكط،فقداشتيركابخبثالنفكس،كاتيافالرجاؿدكفالنساء.

 مجيء المالئكة بالبشرى واليالك في آن واحد -2

 كلكط ابراىيـ لسيدنا المبلئكة مجيء عف سابقان تحدثنا البشر،لقد ىيئة عمى
َوَٛمَّچم :الىكسيككفالحديثفيىذاالمكضععفسببىذاالمجيءكالغرضمنوحيثقاؿتع

چم ٱُمٿْمټمٻُِمق َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈمِ  ى ٫َمچم٭ُمقا إځِمَّ ،أمأفالمبلئكةجاءتبخبريفَ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم إِْٕمَراِهڀمَؿ ٕمچِم٭مب٨ُْمَ
"أفهللا الرازمفيذلؾ: يقكؿ كتيمؾآخريف، أشخاصان لتبشر فيآفكاحد؛ متضاديف

ا أثر البشارة لكف كمينذريف، ميبشريف كرحمتوجعميـ الغضب، أثر باإلىبلؾ كاإلنذار لرحمة
.(ِ)سبقتغضبو،فقدـالبشارةعمىاإلنذار"

 إذًا فالغرض من ىذا المجيء لسببين ىما: 
في:حيثنزلتالمبلئكةعمىأنبياءهللاالبشرى -أ البشرلكالخيركالبركة، تحمؿليـ

 لمحؽ،كفيكقتكافيغميببياأثناءدعكةأقكاميـفظؿتمؾالظركؼالعصيبةالتييمرك

                                                           

 .(ٔٗ/ّلطائؼاإلشاراتلمقشيرم)(ُ)
 .(ُٓ/ِٓمفاتيحالغيب)(ِ)
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 :(5)تيةالبشارةليـفيالمكاقؼاآلعميوالخكؼحيثجاءت
  تبشير ابراىيم  وزوجو بالولد 

 نفسابراىيـ مف مبمغو الخكؼكالركع بمغ لمطعاـ،بعدما أضيافو قبكؿ لعدـ
يعقكب إسحاؽ كراء كمف بإسحاؽ بشرتو حيث عميقان، ىزان كزكجو تيزه البشارة ،جاءت

تعالى ـْ َوَراِء إ٠ِْمَحچمَق َيٷْمٺُمقَب[:قاؿ ځَمچمَهچم ٕمڄِم٠ِْمَحچمَق َوٱِم ْ ىذه {63}هقد: ]٪َمَب٨مَّ تكف لـ كلكف ،
٫َمچم٭َمډْم َيچم َوْيټَمَتك ]:قاؿتعالى،البشرلفيمغيبالعمرشيئانبسيطانفيحياةالزكجيفالشيخيف

ٌء ٤َمِجڀمڇٌم  َأَأ٭مُِد َوَأځَمچم ٤َمُجقٌز َوَهَذا َٕمٷْم٥ِم ١َمڀْمًخچم إِنَّ  هللا {99}هود:[ َهَذا ٭َمٮَمْ إرادة لكف ،كلطفو
 بعباده.

  تبشير لوط   بنصرتو 
قائبلن ربو لكط استنصر ـَ ]:لقد ِِّن ٤َمَٜم ا٭مٺَمْقِم اُٛمٹْمِسِدي بإنزاؿ[ ٫َمچمَل َربِّ اځْمٯُمْ  أم:

فاستجا المعاصيكالفكاحش، عمىفعؿ الناسبحمميـ يفسدكف بلوالعذابعمىمفكانكا
النازؿ العذاب مف كأىمو بإنجائو كذلؾ الظالميف، القكـ عمى بنصره فأيده تعالى، الحؽ

رشادهليـشيئان چم :قاؿتعالى،بالمكطييفمفقكمو،إذلـييجدمنصحوكا  َزْن إځِمَّ ْػ َوََل ََتْ ََل ََّتَ

قَك َوَأْهټَمَؽ  .ٱُمپمَجُّ
نزلتالمبلئكةتحمؿالبشرلحممتأياإلىالك -ب :ككما كالعذابلقـك اإلنذارباليبلؾ، ضان

چم ٱُمٿْمټمٻُِمق َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈمِ :،قاؿتعالىلكط  ِ إِنَّ َأْهټَمٿَمچم ]:كمعمبلنذلؾبقكلوتعالىإځِمَّ

فيظمم[٬َمچمځُمقا ٣َمچمٛم٦ِِمَ  كتمادييـ بسببذنكبيـ، ىبلكيـ فكاف كأنكاع، الكفر الذمىك يـ
.(ِ)المعاصي

 والتحزن ألمر أخيو المسمم  إظيار المسمم الشفقة -7
لكطعندماأخبرتالمبلئكةابراىيـ أشفؽألمرىـكاعترضبنيتيااىبلؾقـك

القكؿليسإخبارانليـألفالمبلئكةتعمـذلؾ٫َمچمَل إِنَّ ٪مڀِمٿَمچم ٭ُمق٢ًمچم:عمىالمبلئكةقائبلن ،كىذا
ـْ ٪مڀِمٿَمچم ـُ َأ٤ْمټَمُؿ ٕمٽَِم چمِد٭ُمپمچَم ِْم ٫َمْقِم ٭ُمقٍط فيأمرىـ،بؿكافجداالن٫َمچم٭ُمقا ځَمْح ټمڀِمٌؿ  * ُُيَ إِنَّ إِْٕمَراِهڀمَؿ َِلَ

اٌه ٱُمپمڀِمڇٌم   َأوَّ لكطمفال[ٕٓ-ْٕ]ىكد: عذاب،كبراءتو،حيثقصدمفجدالوليـنجاةسيدنا
،فكأنويقكؿ:كيؼتيمككفأىؿالقريةكفييالكط؟مماكافيفعؿقكمو

                                                           

المحررالكجيزالبفعطية)ُّ/َِ)رمانظر:جامعالبيافلمطب(ُ) كحقائؽ(،مدارؾالتنزيؿُّٓ/ْ(،
.(ْٕٔ/ِالتأكيؿلمنسفي)

 .(ُّٗ/ْانظر:أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿلمبيضاكم)(ِ)
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بأفاألمرقد المبلئكة األمرفأخبرتو اقتضتنفاذ فمشيئةهللاتعالىقد كا  قيضي،
 لكط كنبيو عبده كنجاة قكمو مف الفاسديف تعالى،كىبلؾ ڀَمپمَُّف َوَأْهټَمُف إَِلَّ :قاؿ ٭َمپمُپمَجِّ

اٱْمَرَأَٖمفُ 
(5).

بظمميـ، أىميا إىبلؾ عممكا لما ألنيـ فيشأنو، جداؿ ىك نما "كا  الزمخشرم: يقكؿ
فىكبرمءمفالظمـ،كأرادبالجداؿإظيارالشفقةعمييـ،كمايجباعترضعمييـبأففييام

لممؤمفمفالتحزفألخيو،كالتشمرفينصرتوكحياطتو،كالخكؼمفأفيمسوأذلأكيمحقو
 .(ِ)"ضرر

 مثال لمزوجة الفاسدة  امرأة لوط  -5
ـَ :قاؿتعالى ڀَمپمَُّف َوَأْهټَمُف إَِلَّ اٱْمَرَأَٖمُف ٬َمچمځَمډْم ٱِم ـَ  ٭َمپمُپمَجِّ أممفالباقيففيالعذاب،ا٭مٸَمچمٕمِِري

رببيماالمثؿفيالكفركالفساد،قاؿتعالىينتثانيالزكجتيفالخائنتيفالمتحيثكا :فضي
 َـْ ٤ِمَبچمِدځَمچم َصچمِِل ـِ ٱِم ډَم ٤َمْبَدْي ـَ ٬َمٹَمُروا اٱِْمَرَأَة ځُمقٍح َواٱْمَرَأَة ٭ُمقٍط ٬َمچمځَمَتچم ََتْ ِذي َب اهللُ ٱَمثًََل ٭مټِمَّ چم  ٦ْمِ ََضَ ٪َمَخچمځَمَتچمُِهَ

اِٚمټم٦ِمَ  ـَ اهللِ ١َمڀْمًئچم َو٫مڀِمَؾ اْدُٚمََل ا٭مپمَّچمَر ٱَمَع ا٭مدَّ كعمىذلؾفإفالزكجة،{50: [ }الت حريم٪َمټَمْؿ ُيٸْمپمڀَِمچم ٤َمپمٿُْمََم ٱِم
نبيولكطبيذهالزكجةالفاسدةالفاسدةتتعبزكجياكتزيدهىمانفكؽىمو،فقدابتمىهللا

ان،فمـتستجبلدعكتورغـقربيامفالنبيالمرسؿ،فاستحقتعذابالتيأرىقتوطغيانانككفر
هللاالمييف،حيثكافمفاألجدربياأفتقؼلجانبزكجياأماـالقكـالطغاةالفجرة،لكنيا

.كانتعينانليـ،كتحالفتمعيـضدلكط
عفالنبيكجكبحيسفاختيارالزكجةالصالحةفعفأبيىريرةوترى الباحثة:

قاؿ يِن، َتِرَبْت ): ُتْنَكُح الَمْرَأُة أِلَْرَبٍع ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
،ألفالزكجةرأسماؿالرجؿ،فإماأفتككفخيرمعيفكرفيؽلزكجياعمىمايكابده(ّ)(َيَداكَ 

التيألبديةفيالجنة،أكتككفمثؿامرأةلكطمفىمكـالدنيا،كتصؿمعوإلىالسعادةا
أبتالسعادةبجانبزكجياكاختارتالكفرطريقانكمسمكانليا.

 إفراط الشيوة الحيوانية لدى الموطيين -1
تصكرىذهاآلياتَوَٛمَّچم َأْن َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم ٭ُمق٢ًمچم ِدَء ِِبِْؿ َوَضچمَق ِِبِْؿ َذْر٤ًمچمقاؿتعالى:

 سيدنا الضيكؼالحسالكطحاؿ زاره المسرفعندما قكمو مف حيثخاؼعمييـ فيف،
                                                           

التنزيؿالبفجزم)انظر(ُ) (،ُّٗ/ْ)(،أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿلمبيضاكمُِٓ/ِ:التسييؿلعمـك
 .(ُّٓ/ْزالبفعطية)المحررالكجي

 .(ِْٓ/ّالكشاؼ)(ِ)
يًف،)صحيحالبخارم(ّ)  .(ََٗٓ)(،حديثٕ/ٕ،كتابالنكاح،باباألىٍكفىاًءًفيالدًٌ
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ففيإطاعةالقكةالشيكيةفيإتيافالرجاؿدكفالنساء،فضاؽبشأنيـكبتدبيرأمرىـيكالمفرط
ذرعو،كىذاكصؼرائعيطمؽلبياففقدهالطاقةمفاحتماؿىذااألمر،فاألصؿفيوأفالرجؿ

ربذلؾمثبلنفيالعجزكعدـالمقدرة؛ألنوماإذاطالتذراعوناؿ الينالوالقصيرالذراعفضي
في طمعان النبي لبيت ييركلكف القكـ جاء كبالفعؿ طكيتيـ، كفسادى نفكسيـ، بث خي يعمـ

قاؿتعالى َر٤ُمقَن إ٭َِمڀمْفِ :األضياؼببلخجؿأكحياء،  َوَ٘مچمَءُه ٫َمْقٱُمُف َُيْ ففاكضيـ[ٖٕ]ىكد: ،
َـّ َأ٢ْمٿَمُر ]:عفىذاالقيبحكىكيدافععفضيفوقائبلنلكطلئلعراض ٫َمچمَل َيچم ٫َمْقِم َهڃُمََلِء َٕمپمچَمَِت ُه

 {95}هود:[ ٭َمٻُمْؿ ٌ  الفحش، عمى أصركا لكنيـ لكـ، كأزكى أطير فيك لمحبلؿ، الجئكا أم
المستقرةفينفكسيـالمريضة ـْ َٙمؼٍّ  ٫َمچم٭ُمقا ٭َمٺَمْد ٤َمټمٽِْمډَم ٱَمچم ٭َمپمچَم]:قاؿتعالى،كالبذاءة ِْم َٕمپمچَمٖمَِؽ ٱِم

َؽ ٭َمتٷَْمټَمُؿ ٱَمچم ځُمِريُد   {97}هود:[ َوإځِمَّ
(ُ).

 يشرق الفرج حال اشتداد البالء -6
الببلء، عميو اشتٌد فيالببلءمفالفرجإذا يككفالعبد "إفأقربما يقكؿالقشيرم:

كش المضطريف كعد سبحانو كهللا مضٌطران، يصير ألنو الببلء؛ زكاؿ يككف ذلؾ يؾفعند
بمغادرةفيمراكدتوعمىضيفو،أمرههللا،فعندمااشتدالببلءعمىلكط(ِ)االجابة"

القريةمباشرة ْبُح ٕمٺَِمِريڇٍم ]:قاؿتعالى،ىذه ْبُح َأ٭َمڀمَْس ا٭مٳمُّ ،فخرج {55}هود:[ إِنَّ ٱَمْق٤ِمَدُهُؿ ا٭مٳمُّ
كلينزؿالعذابالدنيكملكطكمعوالصالحمفأىمو،فاريفبدينيـ،ليحؿبقكموانتقاـهللا

تعالى قاؿ بيـ، ََمِء ٕمََِم ٬َمچمځُمقا َيٹْمُسٺُمقنَ ]: ـَ ا٭مسَّ چم ٱُمپمِْز٭ُمقَن ٤َمَٜم َأْهِؾ َهِذِه ا٭مٺَمْرَيڈِم ِرْ٘مًزا ٱِم [ إځِمَّ

فاقتمعقيراىـمفقرار،فكانتسنةهللافيالذيفظممكا"أفأرسؿجبريؿ {16}العنكبوت:
اء،كقمبياعمييـ،كجعؿمكانيابحيرةخبيثةمنتنة،كجعميـاألرض،ثـرفعياإلىعنافالسم

التناد" ـْ ]:،قاؿتعالى(ّ)عبرةإلىيـك ٪َمټَمَمَّ َ٘مچمَء َأٱْمُرځَمچم َ٘مٷَمټْمپمچَم ٤َمچم٭مڀَِمٿَمچم ٠َمچم٪مټَِمٿَمچم َوَأٱْمٵَمْرځَمچم ٤َمټَمڀمْٿَمچم ِٙمَجچمَرًة ٱِم

ڀمٍؾ ٱَمپمٴُْمقدٍ  .{59}هود:[ ٠ِمجِّ
كقكلوتعالى عبلمة {11}العنكبوت:[ چم ٱِمپمْٿَمچم َآَيڈًم َٕمڀمِّپمڈًَم ٭مٺَِمْقٍم َيٷْمٺِمټُمقنَ َو٭َمٺَمْد َٖمَر٬ْمپمَ ]: أمكجعمناىا

كدليؿلكؿمفتسكؿلونفسوفعؿأكلئؾالقكـالفاسقيف،كالبفالجكزمقكالففيبيافاآلية
ييجمؿفيوأقكاؿأغمبالمفسركف
(ْ):

                                                           

(،مفاتيحالغيبٕٓٔ/ِ)(،مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿلمنسفيّْٓ/ّانظر:الكشاؼلمزمخشرم)(ُ)
 .(ِٓ/ِٓلمرازم)

 .(ٕٗ/ّلطائؼاإلشارات)(ِ)
 .(ِٕٕ/ٔتفسيرابفكثير)(ّ)
(،ّْٓ/ّ(،الكشاؼلمزمخشرم)ّّْ/ُّ(،تفسيرالقرطبي)َْٔ/ّ)البفالجكزمانظر:زادالمسير(ْ)

.(ٔٓٓ/ّ(،تفسيرالبغكم)ِٖٕ/ٕالكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآفلمثعمبي)
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كجكه:اآليةىيالفعمةالتيفيعمتبيـكتحتمؿثبلثالقول األول
 .أنياالحجارةالتيأدركتياأكائؿىذهاألمة
 .الماءاألسكدعمىكجواألرض 
 .نعبيـ  الخبرعماصي

:اآليةىيالقريةكتحتمؿكجيافالقول الثاني
 .أنياآثارمنازليـالخربة 
 .أفاآليةفيقريتيـإلىاآلفأفأساسياأعبلىاكسقكفياأسفميا 

البحرالميتنفسو،حيثأفأكصافوالتكجدفيأمأفاآليةىيوترى الباحثة: 
أعمؽ كىك لؤلعيف، حارقة كمياىو كما لؤلسماؾ، فيو حياة كال مر، فمذاقو العالـ بحار

فالعمـالحديثاكتشؼإالبينةحكايةشائعةلكؿالناسحتى منخفضفيالعالـ،كىذهاآلية
لمتنقيب،فأثبتالعمـأفىناؾقرلمقمكبةىذهاآليةعبراألقمارالصناعيةكالمعداتالحديثة

 .عمىعقبياتحتالبحرالميت،ليككنكاعبرةكتذكرةلمفبعدىـممفيكتشفكاأمرىـ

 ًا: العبر المستفادة من اآلية  سابع
اليطمباألنبياءىبلؾأقكاميـإالإذاعممكاأفعدميـخيرمفكجكدىـ،كأفالمصمحة -ُ

،فيـضالكففيكبسببيـمآالن،أماىـفبلمصمحةفييـمطمقانإماأفتككففييـحاالن،أ
 .(ُ)الحاؿكفيالمآؿ

اسبلمنا -ِ بيا أكصانا التي الحميدة األخبلؽ كىجر الحؽ، عف كالبعد اليكل اتباع إف
 الحنيؼ،مفشأنوأفيقكدالمرءلميبلؾكالخسراف.

كو؛ألنوإماأفيككفالمرأةالصالحةرأسماؿالرجؿ،فميحسفكؿشخصاختيارشري -ّ
 سندانلوعمىالحؽأكأفيككفمعكالنييدـبوالقيـكاألخبلؽ.

 الجزاءمفجنسالعمؿ،فميحسفالمرءاختيارجزاءهمسبقان. -ْ
الخسؼكاإلمطاربالحجارةالبركانيةىيالمصيرالطبيعيليذهالشجرة"يقكؿسيدقطب: -ٓ

 .(ِ)"ئلثماركاللمحياةمـتعدصالحةلالخبيثةالتيفسدتكأنتنت،ف

                                                           

الكتاب(ُ)  .(ّْٔ/ُٓ)البفعادؿانظر:المبابفيعمـك
 .(ِّْٕ/ٓرآف)فيظبلؿالق(ِ)
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 المبحث الثالث

 ( 51-76مقاصد وأىداف اآليات )

 من سورة العنكبوت

كفيوثبلثةمطالب:

المطمب األول: العقاب اإلليي لممستكبرين من األقوام 
 والقيادات

 المطمب الثاني: بيت العنكبوت مثال لمبيوت الواىنة

 ةبادث: عظمة العبرة في الخمق والعالمطمب الثال
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 المطمب األول
 من األقوام والقيادات العقاب اإلليي لممستكبرين

ـَ َأَٚمچمُهْؿ ١ُمٷَمڀْمبچًم ٪َمٺَمچمَل َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهللَ َواْرُ٘مقا ا٭مڀمَْقَم اآلَِٚمَر َوََل َٖمٷْمثَْقا قاؿتعالى: ]َوإ٧َِم ٱَمْدَي

ـَ  ُٕمقهُ  * ِْم األَْرِض ٱُمٹْمِسِدي ْ٘مٹَمڈُم ٪َمڂَمْصَبُحقا ِْم َداِرِهْؿ َ٘مچمٗمٽِِم٦مَ  ٪َمٻَمذَّ ُؿ ا٭مرَّ َ  * ٪َمڂَمَٚمَذَْتُ َو٤َمچمًدا َوَٗمٽُمقَد َو٫َمْد َٖمَب٦مَّ

ـَ  ي بڀِمِؾ َو٬َمچمځُمقا ٱُمْسَتبْٯِمِ ـِ ا٭مسَّ ُهْؿ ٤َم ْؿ ٪َمٳَمدَّ ڀْمٵَمچمُن َأ٤ْمََمََلُ َؿ ا٭مٲمَّ ـَ ََلُ ـْ ٱَمَسچم٬مپِمٿِِمْؿ َوَزيَّ َو٫َمچمُروَن  * ٭َمٻُمْؿ ٱِم

وا ِْم األَْرِض َوٱَمچم ٬َمچمځُمقا ٠َمچمٕمٺِِم٦مَ َو٪مِْر٤َمْقَن وَ  ٪َمٻُمَلًّ َأَٚمْذځَمچم  * َهچمٱَمچمَن َو٭َمٺَمْد َ٘مچمَءُهْؿ ٱُمق٠َمك ٕمچِم٭مَبڀمِّپمچَمِت ٪َمچم٠ْمَتٻْمَٞمُ

ـْ َٚمَسٹْمپمچَم ٕمِفِ  ڀْمَحڈُم َوٱِمپمْٿُمْؿ ٱَم ـْ َأَٚمَذْٖمُف ا٭مٳمَّ ـْ َأْر٠َمټْمپمچَم ٤َمټَمڀْمِف َٙمچمِصًبچم َوٱِمپمْٿُمْؿ ٱَم ـْ  األَ ٕمَِذځْمبِِف ٪َمٽِمپمْٿُمْؿ ٱَم ْرَض َوٱِمپمْٿُمْؿ ٱَم

ـْ ٬َمچمځُمقا َأځْمٹُمَسٿُمْؿ َيٶمْټمٽُِمقَن [
.{60-14:  }العنكبوت َأ٩ْمَر٫ْمپمچَم َوٱَمچم ٬َمچمَن اهللُ ٭مڀِمَٶْمټمٽَِمٿُمْؿ َو٭مَٻمِ

  المناسبة: أوَلً 
لما براىيـ،نكحقصةتعالىذكر" ىناذكركالعبرة،العظةمكاطفمففييماكماكاً 

هللاعاقبةلبيافاالختصارسبيؿعمىحعمييـالسبلـصالىكد،شعيب،لكط،األنبياءقصص
الحياة،سنةاالبتبلءأفمفالكريمةالسكرةصدرفيكردمالتأكيدذلؾككؿُّالمكذبيف،في
.(ُ)كالدىكر"العصكرمرعمىالككنيةالسنفمفكأنو

  القرآنية ثانيًا: المفردات
 َـ تبكؾتجاه العقبة،خميجشرؽالمدينة،كتقعالقبيمةالتيبيغثإليياشعيباسـٱَمْدَي

أىمياالمدينةبيف ككاف بياكلبنافمصرأىؿمعيتاجركفكالشاـ، التيالبئركفمسطيف،
كىك إليونسبكالرجؿأنيااسـ:بعضيـقاؿ ،شعيبلسائمة،مكسىمنيااستقى
إبراىيـبفمديف

(ِ).
 َٖمٷْمَثْقا َوََل حٌسانيدرؾالذمالفسادفييقاؿماأكثرٌكان،كالعىٍيثىعيثييىٍعثيكعىثىا(ّ).
 ُْ٘مٹَمڈم  .(4)كتداعيياعمييـبيـاألرضالعظيمة،كىيميدالٌزلزلة ا٭مرَّ

 ََ٘مچمٗمٽِِم٦م افػػاإلنسشخصافػػالشيء،كالجثمتجمععمىيدؿكالميـأصؿكالثاء"الجيـ"(ٓ)،

                                                           

.(ُِْ/ِصفكةالتفاسيرلمصابكني)(1)
 .(ٕٕ/ٓانظر:معجـالبمدافلمحمكم)(2)
 .(ْٔٓانظر:المفرداتلؤلصفياني)ص:(3)
(4)( السمعاني تفسير الكشاؼَُٖ/ْانظر: ،)،( عطيةّْٓ/ّلمزمخشرم البف الكجيز (،المحرر

(ْ/ُّٔ). 
 .(َٓٓ/ُمقاييسالمغةالبففارس)(5)
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.(ُ)بعضعمىبعضيـجثكمان،أم:ميتيف،فأصبحكا َ٘مچمٗمٽِِم٦مَ كقكلو
 َ٠َمچمٕمٺِِم٦مبىؽى ٍبؽًيىٍسًبؽيسى ٍبقنا،كالسَّ َوٱَمچم ٬َمچمځُمقا :،كالمقصكدبقكلوتعالى(ِ)الٌسيرالتقدـفي:سى

.(ّ)"عمييـمقتدريفكنابؿفيفكتكننا،بأنفسيـ،سابقيناكانكاأم:"كما٠َمچمٕمٺِِم٦مَ 
َٙمچمِصًبچم  كالجميدالبردأكالثمجأكالصغارحصىالفيياالتيالعاصؼكىيالريح(ْ).
 ُڀْمَحڈم عمىالذمالغشاءإلىككصكلواليكاءتمكجكسببونكعمفالعذابكىك"الصكت ا٭مٳمَّ

.،كيقصدبياىناصيحةجبريؿ(ٓ)فيحس"فيقرعوالصماخكىكاألذفمنفذ
  البيانية المطائف :ثالثاً 
 ـَ  َوإ٧َِم منتيىكنايةكداللةلبيافَأَٚمچمُهؿْ كردالتعبيرالقرآنيبمفظكممة ١ُمٷَمڀْمبچًم َأَٚمچمُهؿْ  ٱَمْدَي

بؿقبيمةكاحدة؛لقكميـ،فالعبلقةالتيتجمعيـليستمجردأنيـأفراداألنبياءًقبؿمفالمحٌبة
عبلقةاألخالكدكدالذميتحرؽألجؿأخيو.

 ًّٕمَِذځْمبِفِ  َأَٚمْذځَمچم ٪َمٻُمَل مكاضعمنيابوفيأصؿاألخذباليد،كييستعار(ٔ):
 ي]:القبكؿ:قاؿتعالى عيدم.قبمتـأم {55}آل عمران:[ َوَأَٚمْذُٖمْؿ ٤َمَٜم َذ٭مٻُِمْؿ إِِْصِ
 ْؿ ٭مڀَِمڂْمُٚمُذوهُ ]:التعذيب:قاؿتعالى ڈٍم ٕمَِر٠ُمقَِلِ ډْم ٬ُمؾُّ ُأٱمَّ ليعذبكه،كىكالمقصكدأم {1}غافر:[ َوَِهَّ

بوفيىذاالمكضع.
 نيةالقرآ القراءات :رابعاً 

فيياقراءتاف:َوَٗمٽُمقدَ :قكلوتعالى
 قرأحمزةكيعقكبكحفصبغيرتنكيف ََوَٗمٽُمقد(َوَثُموداً رأالباقكفبالتنكيف)كق(ٕ). 
 :أنوالتوجيو" بدكفتنكيفحجتو إرادةعمىكالتأنيث،لمعمميةالصرؼمفممنكعمفقرأ

 ففحجتوأنومصركفانعمىأنواسـػػػرأبالتنكيػػػفقػػؼ،كمػألببلالداؿىػػػعمكفػػػكيقفة،ػػالقبيم

                                                           

.(ّْ/َِانظر:جامعالبيافلمطبرم)(1)
 .(ّٓٗ(،المفرداتلؤلصفياني)ص:ُِٗ/ّانظر:مقاييسالمغةالبففارس)(2)
.(ّٓ/َِجامعالبيافلمطبرم)(3)
(،جامعالبيافِٖٖ(،غريبالقرآفالبفقتيبة)ص:ُُٔ/ِ)انظر:مجازالقرآفلمىٍعمىربفالمثٌنى(4)

.(ّٔ/َِلمطبرم)
 .(ٔٓ/ِٓمفاتيحالغيبلمرازم)(5)
لمسمرقندم)(6) .(ّّٔ/ِانظر:بحرالعمـك
.(ِٖٗ/ِانظر:النشرفيالقراءاتالعشرالبفالجزرم)(7)
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.(ُ)لمحيالذمنزؿبوالعذاب"
 اإلجمالي المعنى خامسًا:

 الخطاباإللييلمنبيمحمد ^كيستمر أمكاذكر عمىالحؽ، لو كتثبيتان تسميةن
كقديا كيؼ كىاماف، كفرعكف كقاركف كثمكد كعاد مديـ قكـ مف السابقة األقكاـ محمد

مفهللالجميعيـجاء لمنبيمفبالبيناترسؿ حيثتضرباآلياتمثبلن ^اآليات،
شعيب أرسموهللا،قصةسيدنا ليـكقد    َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهللَ َواْرُ٘مقا :إلىمديفقائبلن

اخضعكاا٭مڀَمْقَم اآلَِٚمرَ  اليكـجزاءإياهـبعبادتككارجكابالطاعة،لوكذلكابالعبادةلوأم:
معصيةنكجحكدانبو،كاذكريامحمدأيضانكيؼكافمصيرىـاألرضفيتكثركاكالاآلخر،

ْ٘مٹَمڈمُ  ٪َمڂَمَٚمَذَْتُؿُ :نتيجةكفرىـكاستكبارىـ،فمنيـمفقاؿتعالىفيو أمقكـشعيب،كقكلو ا٭مرَّ
ـْ  ٪َمٽِمپمْٿُمؿْ :تعالى ـْ  َوٱِمپمْٿُمؿْ :عاد،كقكلوتعالىأمقكـَٙمچمِصًبچم ٤َمټَمڀْمفِ  َأْر٠َمټْمپمچَم ٱَم ڀْمَحڈمُ  َأَٚمَذْٖمفُ  ٱَم ا٭مٳمَّ

ـْ  َوٱِمپمْٿُمؿْ :أمقكـثمكد،كقكلوتعالى ـْ  َوٱِمپمْٿُمؿْ  :كممئو،كقكلوأمقاركف األَْرَض  ٕمِفِ  َٚمَسٹْمپمچَم ٱَم  ٱَم

نيـكيظمميـ،لـأمقكـنكحكفرعكفكممئو،كاعمـأفهللا َأ٩ْمَر٫ْمپمچَم قدوألنأنفسيـ؛ظممكاا 
ـَ  َو٬َمچمځُمقا:قاؿتعالى،ليـالحؽبيف ي النظرمفمتمكنيفأمذكبصائرفيـعقبلء ٱُمْسَتْبٯِمِ

عمىليـبيفقدتعالىهللاألفبيـنازؿالعذابأفمتبينيفيقكؿالزمخشرم:"كانكا كاالفتكار،
يـمثقاؿذرة،بؿىـلـيظمم،فا(ِ)ىمككا"حتىلجكاكلكنيـالسبلـ،عمييـالرسؿألسنة

.(ّ)مفظممكاأنفسيـبجحكدىـكاستنكارىـلمحؽ
التذكير ىـعماالكفرة؛ليرتدعكامفكلغيرىـمكةألىؿكالجبابرةاألمـبإىبلؾكىذا

عيذبكا،كمافييعذبكفالسابقكفليـرسميـعامؿكمامحمدرسكليـيعاممكاكلكيالعميو،
بيفالحجازأسفارىـخبلؿكثمكدعادقكـمفالميمكيفمساكفعمىيمركفمكةأىؿكاففقد

كاليمففيبصركنيا.
 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :سادساً 

 جميع الرسل بعقيدة واحدة -5
أرسمكاأنيـنجدفإناجميعان،الكريـالقرآففيكالمرسميفاألنبياءقصصتأممناإذا

فالشرؾ،كاجتنابلو،شريؾالكحدههللاعبادةإلىالدعكةكىيكاحدة،لدعكةدعاة اختمفتكا 
                                                           

العربيةلمحمدمحيسفُ))  .(ِْٕ/ُ)القراءاتكأثرىافيعمـك
 .(ْْٓ/ّالكشاؼلمزمخشرم)(2)
.(ّٖ-ّْ/َِانظر:جامعالبيافلمطبرم)(3)
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كالغايةالمرسميف،دعكةفياألكؿاألصؿفكانت،َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهللَ :قكليـفكافشرائعيـ،
التيالعظمى نكح لدف  مف تحقيقيا يريدكف اىتمكاإلىمحمد لىجانبذلؾ، كا  ،

كاإلرشاد الفسادبالنصح صبلح كا  لمتحميألقكاميـ، كدعكتيـ ، قـك كؿ بو اشتير الذم
باألخبلؽكالفضائؿ،لكفكثيرمنيـأعرضكاستكبرعفىذهالدعكةالخالدة،كماعممكاأنيا

ىيالمنجيةمفسخطهللاكعقابو.
 لقومو من أىل مدين  دعوة شعيب  -ِ

ـَ ٪َمٺَمچمَل َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهللَ َواْرُ٘مقا ا٭مڀمَْقَم اآلَِٚم :قاؿتعالى َر َوََل َٖمٷْمَثْقا ِْم األَْرِض ٱُمٹْمِسِدي
:(ُ)ثبلثجمعتخصاالنكىذهاآليةتدلؿعمىأفدعكةشعيب

.اهللََّ ا٤ْمُبُدوا ٫َمْقمِ  َيچم:التكحيدفيقكلوتعالىإلىالدعاءأوليا:
.اآْلِٚمرَ  ا٭ْمڀَمْقمَ  َواْرُ٘مقا:بقكلوتعالىبالبعثاإليمافإلىدعاىـثانييا:

ـَ  اأْلَْرضِ  ِْم  َٖمٷْمَثْقا َوََل :بقكلوتعالىالمعاصيالدعكةإلىترؾجميعرىا:آخ .ٱُمٹْمِسِدي
الخصاؿاويبدو لمباحثة شعيبأفىذه التيجاءبيا ،جاءبيالثبلثلمدعكة

اشتيركابوعفبقيةاألقكاـ، جميعالمرسميفإلىأقكاميـ،لكفكافلكؿقكـمعصيةأكجـر
بجريمةالمكاطكالفحشاألخبلقيكماأسمفناسابقان،كذلؾاشتيريرقكـلكطمثؿمااشت
بجريمةالفساداالقتصادمكلعؿاشتيارىـبيذهالجريمةكافسببانفيزيادةقكـشعيب

 العذابعمييـ.
 ىالك مدين: الفساد اَلقتصادي عمة  

األصناـ،كعبادةرؾالشفيكجكىيـعمىكىامكاالتكحيدطريؽعفحادأىؿمديف
ككسبيـالرابحةتجارتيـكلكثكاكالماؿ،كالثركةكالدينارعبدكاالٌدرىـبؿفحسب،كليسذلؾ

ـَ  اأْلَْرضِ  ِْم  َٖمٷْمَثْقا َوََل :كالفساد،قاؿتعالىكالبخسبالغشالكفير فيتعممكاال:"أمٱُمٹْمِسِدي
الكيؿنقصانيـعمىبالعذابعدىـفأكفكذبكهكالكزفالكيؿنقصاففيبالمعاصياألرض
٪َمڂَمْو٪ُمقا ]:،كاإلفسادفياألرضقكؿمجمؿيكضحوقكلوتعالىفيسكرةاألعراؼ(ِ)كالكزف"

،{51}األعراف:[ ا٭مٻَمڀْمَؾ َواٛمڀِمَزاَن َوََل َٖمْبَخُسقا ا٭مپمَّچمَس َأ١ْمڀَمچمَءُهْؿ َوََل ُٖمٹْمِسُدوا ِْم األَْرِض َٕمٷْمَد إِْصََلِٙمٿَمچم
جزاءنبماكانكايفسدكففياألرض.عذابمفهللالذلؾحؽعمييـ


                                                           

.(ِِٔ/ٖانظر:تأكيبلتأىؿالسنةلمماتريدم)(1)
لمسمرقندم)(2)  .(ّّٔ/ِبحرالعمـك
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 أفعاليا جنس من  هللا عبادة عن المستكبرة األقوام عقاب -7
ـْ  ٭مڀَِمٶمْټمٽَِمٿُمؿْ  اهللُ ٬َمچمنَ  َوٱَمچم:تعالىقاؿالظمـنفسوعمىهللاحـرلقد  ٬َمچمځُمقا َو٭َمٻمِ

يحؿحينياعنو،كاعراضيـالحؽفعاستكبارىـأنفسيـالناسظمـكمف،َيٶْمټمٽُِمقنَ  َأځْمٹُمَسٿُمؿْ 
داركليستكعمؿكتكميؼابتبلءدارالدنياأفيدرككالـألنيـ؛وكسخطهللاغضببالعباد
ىمؾفقد،هللاسخطبياحؿالتيالغابرةاألقكاـمعحدثماكىذاكرككد،كتشريؼجزاء
كثمكدعادقكـىمؾكماالسبلـ،عمييـكلكطشعيبقكـ كىاماف،كفرعكفكفقارككذلؾ

:ياآلػتالتفصيؿالغابرةإليكـاألقكاـعمىكقعالذمالعقاباإللييأنكاعكلبياف
 العقاب اإلليي ألىل مدين )الرجفة والصيحة( - أ

أىمكيـكالعصياف،الكفرعمىكاإلصراركالتكذيب،باليزءعندماقابؿأىؿمديفنبييـ
دمرتديارىـعمىمففييامفالعصاةكالمتجبريف،العظيمة،التيالٌزلزلةكىيبالٌرجفةهللا

كنجاهللاصالحانكمفمعومفالمؤمنيف،لكفنجدأفالقرآفالكريـذكرعقابأىؿمديففي
مكضعيف:

ْ٘مٹَمڈُم ٪َمڂَمْصَبُحقا ِْم َداِرِهْؿ َ٘مچمٗمٽِِم٦مَ :تعالىالرجفة،قاؿالموضع األول: ُؿ ا٭مرَّ ُٕمقُه ٪َمڂَمَٚمَذَْتُ .٪َمٻَمذَّ
ـَ َآٱَمپمُقا ٱَمٷَمُف ٕمَِرْْحَڈٍم ٱِمپمَّچم ]:الصيحة،قاؿتعالىوضع الثاني:الم ڀْمپمچَم ١ُمٷَمڀْمبچًم َوا٭مَِّذي َوَٛمَّچم َ٘مچمَء َأٱْمُرځَمچم ځَمجَّ

ڀمَْحڈُم ٪َمڂَمْصَبُحقا ِْم ِدَيچمِرِهْؿ َ٘مچمٗمٽِِم٦مَ  ـَ ٣َمټَمٽُمقا ا٭مٳمَّ .{76}هود:[ َوَأَٚمَذِت ا٭مَِّذي
 كثير ابف قكؿ أذكر اآليتيف بيف جمعكلمتكفيؽ ": ذلؾ مفأنكاعانعمييـهللافي

الصفاتقبيحمفبواتصفكالماكذلؾالبميات،مفكأشكاالنالمثبلت،مفكصنكفانالعقكبات
،أمفي(ُ)األصكات"أخمدتعظيمةكصيحةالحركات،أسكنتشديدةرجفةعمييـهللاسمط

جبريؿصيحةأملصيحةاذكرىكدسكرةكفيالشديدةالعنكبكتذكرالرجفةكىيالزلزلة
يجاكرىا.كمالميكاءتمكيجيابسببلمرجفةالمكجبةفإفالصيحةىي(ِ)

 العقاب اإلليي لقوم عاد ) الريح العاتية( - ب
 هللا تعالىانىكدبعث قكلو في دعكتو تمثمت حيث عاد، قكـ :لدعكة

ونَ َوإ٧َِم ٤َمچمٍد َأَٚمچمُهْؿ ُهقًدا ٫َمچمَل َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا ] ُه إِْن َأځْمُتْؿ إَِلَّ ٱُمٹْمَٟمُ ـْ إ٭ِمٍَف ٩َمْٝمُ ، {10}هود:[ اهللَ ٱَمچم ٭َمٻُمْؿ ٱِم
"كانكا عاد األعمدةذكاتالخياـيسكنكفماكثيراككانكا،(ّ)األحقاؼيسكنكفعربانكقكـ

                                                           

 .(ّْٕ/ُالبفكثير)البدايةكالنياية(1)
 .(ٕٔٔ/ِ)(،مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿلمنسفيّٗ/ٕ)السعكديإرشادالعقؿالسميـألب(2)
ا(3) جباؿمف كىي بيفعمافكأرضميرة، كاد ككانتباليمفمفعمافكحضرمكتاألحقاؼ: لرمؿ،

البمداف معجـ )انظر: مغيث كادييـ كاسـ الشحر، ليا يقاؿ البحر عمى مطمة ،لمحمكم،بأرض
(ُ/ُُٓ.)
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 َيچمِت َوٖمټِْمَؽ ٤َمچمٌد َ٘مَحُدوا ٕمِآ:قاؿتعالى،،فمماطغكاكاستكبركاعفعبادةهللا(ُ)الضخاـ"

َبٷُمقا َأٱْمَر ٬ُمؾِّ َ٘مبَّچمٍر ٤َمپمڀِمٍد﴾ ِْؿ َو٤َمٳَمْقا ُر٠ُمټَمُف َواٖمَّ هللامف،كجبعمييـماقدأكعدىـبو[ٗٓ:ىكد]َرِبِّ
الحصباء،تحمؿجدان،اليبكبشديدةعاتيةعاتيةأمريحصرانصرالعذابفأرسؿعمييـريحان

چم ٤َمچمٌد ٪َمڂُمْهټمٻُِمقا ٕمِِريٍح َِصْ ]:قاؿتعالى چمٍم ُٙمُسقٱًمچم  * َِصٍ ٤َمچمٖمڀِمڈَمٍ َوَأٱمَّ َرَهچم ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ ٠َمبَْع ٭َمڀَمچمٍل َوَٗمََمځمڀِمڈََم َأيَّ ٠َمخَّ

ُْؿ َأ٤ْمَجچمُز ځَمْخٍؾ َٚمچمِوَيڈٍم  ٤َمك ٬َمڂَمَنَّ ى ا٭مٺَمْقَم ٪مڀِمٿَمچم َِصْ إذا،لذلؾكافنبينامحمد{9-4: }احلاق ة [٪َمَٟمَ
افػػػك:تػػقال،ةػػعائش عففيكجيو،أخرجمسمـفيصحيحوذلؾكظيرخاؼريحانرأل
 ُأْرِسَمتْ  َما َوَخْيرَ  ِفيَيا، َما َوَخْيرَ  َخْيَرَىا، َأْسأَُلكَ  ِإنِّي المُيمَّ ):الريحقاؿعصفتإذايػػػػػػالنب
.(ِ)(ِبوِ  ُأْرِسَمتْ  َما َوَشرِّ  ِفيَيا، َما َوَشرِّ  َشّرَِىا، ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ِبِو،
 مود )الصيحة(ث لقوم اإلليي العقاب - ت

ثمكدسيدناصالحهللاأرسؿ (ّ)الًحٍجريسكنكفالعاربةمفكىـعربإلىقكـ
يستجيبكا،فمـكحده،هللاعبادةإلىمادعاىكدمثؿفدعاىـكتبكؾ،الحجازبيفالذم
ْؿ :قاؿتعالى ،سيئةأعماالنالشيطافليـكزٌيف ڀْمٵَمچمُن َأ٤ْمََمََلُ َؿ ا٭مٲمَّ ـَ ََلُ بڀِمؾِ َوَزيَّ ـِ ا٭مسَّ ُهْؿ ٤َم ،٪َمٳَمدَّ
مقتدر،كأىمكيـعزيزأخذفأخذىـعمييـ،حجةهللاجعمياالتيالناقةكقتؿبقتمو،فيمكا

ـْ  َوٱِمپمْٿُمؿْ بالصيحة ڀْمَحڈمُ  َأَٚمَذْٖمفُ  ٱَم ثمكد ا٭مٳمَّ  .ْ))أمقـك

عادكثمكد َ  َو٫َمْد :قاؿتعالى،كتعقيبانعمىقصةىبلؾقـك ـْ  ٭مَٻُمؿْ  َٖمَب٦مَّ أمٱَمَسچم٬مپِمٿِِمؿْ  ٱِم
بيفالحجازجعؿهللا ما باقيةحتىاآلفلمفمربتمؾالمنطقة كديارىـ آثارمساكنيـ
لكؿمفبالحجر،الكفارمساكنيـمعاشريالكـحيثظير كاليمف، كعبرة كاألحقاؼتذكرة

ٻُمْؿ  :قاؿتعالى،فيياكتتفكركفبيا،أعرضعفعبادةربولعمكـتتعظكف وَن ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ َوإځِمَّ ٭َمَتٽُمرُّ

ڀمِْؾ َأ٪َمََل َٖمٷْمٺِمټُمقنَ   .(1)[ُّٖ-ُّٕ:الصافات]ٱُمٳْمبِِح٦َم* َوٕمچِم٭مټمَّ

                                                           

 .(ِِٖ/ُالبدايةكالنيايةالبفكثير)(1)
(،ُٔٔ/ِصحيحمسمـ،كتابصبلةاالستسقاء،بابالتعكذعندرؤيةالريحكالغيـ،كالفرحبالمطر،)(2)

 .(ٖٗٗ)حديث
:اسـديارثمكدكىيبكادمالقرلبيفالمدينةكالشاـ،(3) قريةصغيرةقميمةالسكاف،نحتأىمياكىيالًحٍجري

مفاٍلًجباًؿبيييكتانفاًرًىيفى:قاؿتعالى،بيكتيـفيالجباؿالمحيطة تىٍنًحتيكفى ،كبيابئر]ُْٗالشعراء:[كى
كفي ٍعميكـو:الناقةثمكدالتيقاؿهللافييا مى يىٍكـو ًشٍربي ـٍ لىكي كى ًشٍربه انظر:معجـ).]ُٓٓالشعراء:[لىيا

 .(ُِِ/ِ)،لمحمكم،البمداف
.(َّْ/ُالبفكثير)انظر:البدايةكالنياية(4)
 .(ٕٔٔ/ِ(،مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿلمنسفي)ِّْ/ْانظر:فتحالقديرلمشككاني)(5)
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 ) الريح الحاصب( العقاب اإلليي لقوم لوط  - ث
المطمةعمىالبحرالميتكماأسمفنافيما(ُ)إلىقريةسدكـلكطكأرسؿهللا

:األخبلقيفكافعقابيـكماقاؿتعالىفييـسبؽ،التياشتيرأىميابجريمةالمكاطكالفحش
 ْـْ  ٪َمٽِمپمْٿُمؿ فترجميـالصغارالحصىكىيبالحصباء،تأتيريحانأم:"َٙمچمِصًبچم ٤َمټَمڀْمفِ  َأْر٠َمټْمپمچَم ٱَم

،إضافةإلىخسؼاألرضبيـكجعؿعاليياسافميا.(ِ)لكط"قكـكىـبيا،
 ) الغرق بالطوفان( العقاب اإلليي لقوم نوح  - ج

كالطكاغيت،فأبكاكاستكبركاعفاألصناـعبدةقكمولدعكةتعالىنكحهللابعث
الذمأىمؾ الحؽفنزؿبيـعذابهللاجزاءكفرىـككافنصيبيـالغرؽبالطكفافالعاـر

ـْ َأ٩ْمَر٫ْمپمچَم،ظالـككافرمنيـقاؿتعالى نكحَوٱِمپمْٿُمْؿ ٱَم .أمقـك
حيثكفرىـ،ألكافمفيناسبيـبماجاءقكاـاألليؤالءعقابهللاأفويبدو لمباحثة

دمرتيـ،التيعادكقكـالعاصفةتعددأسبابىبلكيـلكفكافمصيرىـكاحد،مابيفالريح
الضخاـ،فعصفتبيـالرياحالعاتيةكاقتمعتبيكتيـمفاألعمدةذكاتإذكانكايسكنكفالخياـ

ييقتمعالنبات،كمفكافمصيرهالصيح مديف،فكافكقكـثمكدكقكـالٌرجفةأكةجذكرىاكما
كأما فقط، بمصاحيـ كتعمقيا كاضطرابنفكسيـ كالتجارة الحياة بمكازيف زلزلتيـ مقابؿ ىذا
مكازينيا عف البشرية الفطرة قمبكا ألنيـ لكط؛ قـك نصيب مف القمب مع الحاصب الريح

عفحد السجيؿكناية بحجارة كريجمكا المكاط، بفاحشة فاألصمية كا  الزنا، فيجريمة الرجـ
مئات بمغت نبي كاعترضدعكة بذنكبو غرؽ مف جزاء فيذا نكح، لقكـ الغرؽ عف تحدثنا

أصحابيا.مفالصادرةالظمـألكافتطابؽعقكبةالسنيف،إذفكؿ
 (وىامان وفرعون قارون)  الضالة لمقيادات اإلليي العقاب -5

طباعيـ،كانتيجكانيجالفسادكالظمـحذرالقرآفمفاتباعمففسدتفطرتيـكتمكثت
إِنَّ ]:كاالستكبارفياألرضأمثاؿقاركفالغنيالمترؼكفينفسالكقتالظالـالجاحدلمحؽ

ـْ ٫َمْقِم ٱُمق٠َمك ٪َمَبٸَمك ٤َمټَمڀمْٿِمؿْ  فكانا {94}القصص:[ ٫َمچمُروَن ٬َمچمَن ٱِم ىاماف ككزيره فرعكف كأمثاؿ ،
ًٙمچم ٭مَٷَم٥مِّ َإْٔمټُمُغ األ٠َْمَبچمَب  َو٫َمچمَل ] طكاغيتاألرضفيزمفمكسى ـِ ِٔم َِصْ *  ٪مِْر٤َمْقُن َيچم َهچمٱَمچمُن إْم

ټمَِع إ٧َِم إ٭َِمِف ٱُمق٠َمك ََمَواِت ٪َمڂَم٢مَّ .{19-14 }غافر:[ َأ٠ْمَبچمَب ا٭مسَّ

                                                           

:ىيمدينة(1) لكطكافقاضييايقاؿلوسدـكمفمدائفسدـك  .(ََِ/ّانظر:معجـالبمداف)).قـك
 .(ِّْ/ْ)كثيرالبفكالنيايةالبداية(2)
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 َو٭َمٺَمْد  َوَهچمٱَمچمنَ  َو٪مِْر٤َمْقنَ  َو٫َمچمُرونَ :مصرفيكالبغيالطغيافحيثقاؿتعالىفيرؤكس

وا چم٭مَبڀمِّپمچَمِت ٕمِ  ٱُمق٠َمك َ٘مچمَءُهؿْ  ٠َمچمٕمٺِِم٦مَ  ٬َمچمځُمقا َوٱَمچم األَْرضِ  ِْم  ٪َمچم٠ْمتَٻْمَٞمُ هللا أرسؿ مكسىأم:
فتحةفييدخمياالتيكاليدعظيمة،حٌيةتنقمبالتيكالعصا الكاضحة،كاآلياتبالمعجزات
القمر،لكفاستكبركاكجحدكاكأصركاعمىكفرىـ،أككالشمسإشعاعذاتفتصيرقميصو،

بؿعقابوالذمحؿبيـ،مفاليربعمىقادريفكالكأخذه،عذابهللامفمفمتيفكنكايكفمـ
ـْ  َوٱِمپمْٿُمؿْ :لغيرىـ،حيثكافمصيرقاركفالخسؼقاؿتعالىعبرةكصاركابطشو،أدركيـ  ٱَم

ـْ  ٿُمؿْ َوٱِمپمْ :أمشققنااألرضفابتمعتيـكلـتيبقىمنيـأحدان،كقكلوتعالىاألَْرَض  ٕمِفِ  َٚمَسٹْمپمچَم  ٱَم

أمأغرقناالطاغيةفرعكفككزيرهالماكرىاماففيالبحراألحمر،كأبقىجثةفرعكفَأ٩ْمَر٫ْمپمچَم
(ُ)يككفعبرةكتذكرةلمفطغىكتجبر.ل

الدارج)وترى الباحثة القكؿ في المطمبيتمثؿ ىذا من أعمالكم ُسمط أفخبلصة
كالشعكب،عميكم باألمـ كالمصائب الببليا فانتشار كالبذيئة(، السيئة أعماليـ عف ناتج

العصربأنكاعياالذنكبككارتكابيـالمعاصي بميةفيىذا ،فمفاالستحالةبمكافأفنشاىد
أكثر الزالزؿكالبراكيفإالفيتككفمافيقكـأكأمةما،إالككافمفسكءعمميا،فمثبلن
الي آسيا شرؽ ببلد كىي كالنار كالفئراف البقر عيباد مفببلد سكانيا فأغمب كالصيف، اباف

قيدأنممة،كأضربمثبلنالبكذييفكالمعتقديفبالديانةالكنفكشيكسية،الذيفاليكحدكفهللا
لمميبلد،فقديقكؿالبعضأنياََِْتسكناميفيأندكنيسياعاـآخرماحدثمفزلزاؿ

 كانكا فقد مسممكف، ال متأسممكف أنيـ لؤلسؼ لكف اسبلمي، عمىبمد المعاصي يرتكبكف
الشكاطئمفاإلباحيةكانتشارالزناكالخمركالمحرمات،حيثفقداآلالؼمفسكافتمؾالببلد
السنة رأس بأعياد يحتفمكف كانكا الذيف األجانب السياح مف اآلالؼ إلى إضافة حياتيـ

.الدنيكمبلؾالميبلدية،كىـمفأرادكابتمؾالببلدفسادان،فكافليـذاتالمصيرمفالي

   اآلية من المستفادة العبر: سابعاً 
 كرككد.كتشريؼجزاءداركليستكعمؿكتكميؼابتبلءدارالدنيا -ُ
حيثبعض،منكاؿعمىبعضياقصصاألنبياءمتتالية،دليؿعمىأنيامنسكجةذكر -ِ

ذاتالمسمؾفيالكفركالطغياف،كلـ يـفكافىبلكالنصحكاإلرشاد،يقبمكاأنيـسمككا
الضعفاءنصرةفيلسٌنةهللانتيجةحتميةمترتبةنعمىكفرىـ،كمافيذلؾإمضاءه

 .الظالميفكقير
                                                           

 .(ُْٔٗ/ّ(،التفسيرالكسيطلمزحيمي)ّٕ/َِانظر:جامعالبيافلمطبرم)(1)
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اإلنساف،التيريكباألربعةبالعناصرالعذابلقدحصؿ -ّ كبسببياقكاموككافبيامنيا
ةباليكاءكالحاصببحجارةكدكاموكىياإلغراؽبالماءكالخسؼبالتراب،كالصيحبقاؤه
 .(ُ)نارمف

كثمكدآلثارهللاترؾ -ْ عاد اآلفمنازؿ حتى مفيتأمؿلمفكالعظةلمعبرةالخربة
الدنيا.فيالكافريفكمآؿالظالميفبمصيرالعقبلء

 المطمب الثاني
 بيت العنكبوت مثال لمبيوت الواىنة

ـْ ُدوِن اهللِ َأْو٭مڀَِمچمَء ٬َمٽَمثَؾِ ]قاؿتعالى: ُذوا ٱِم َ ـَ اَّتَّ ـَ  ٱَمثَُؾ ا٭مَِّذي َذْت َٕمڀْمًتچم َوإِنَّ َأْوَه َ ا٭مٷَمپمْٻَمبُقِت اَّتَّ

ٍء َوُهَق ا٭مٷَمِزيُز *  ا٭مُبڀُمقِت ٭َمَبڀْمډُم ا٭مٷَمپمْٻَمبُقِت ٭َمْق ٬َمچمځُمقا َيٷْمټَمٽُمقنَ  ـْ َرْ ـْ ُدوځمِِف ٱِم إِنَّ اهللَ َيٷْمټَمُؿ ٱَمچم َيْد٤ُمقَن ٱِم

چم ٭مټِمپمَّچمِس َوٱَمچم َيٷْمٺمِ *  اَِلٻمڀِمؿُ  ُِبَ .{61-65 }العنكبوت:[ ټُمٿَمچم إَِلَّ ا٭مٷَمچمٛمُِقنَ َوٖمټِْمَؽ األٱَْمثچَمُل ځَمُْضِ
  المناسبة: أوَلً 

كالقياداتالضالةالفاسدةهللابيفلما تعالىفياآلياتالسابقة،أحكاؿاألمـالغابرة
مفكعذببوعاجبلنأشرؾمفأىمؾفهللاؿبيـمفشتىألكافالعذاب،حيثإكماح
كلـدىـمعبكفيينفعيـحيثلـآجبلن،كذب مفدكفهللاتعالى، عنيـيدفعالذمعبدكه

العنكبكتاتخاذمعبكداتكنصراء،كمثؿاألصناـاتخاذىـفضربمثؿالعذابكلـينصرىـ،
.(ِ)ثاكيانيريحكالآكيانيجيرالبيتان
 القرآنية المفردات: ثانياً 
 ََأْو٭مڀَِمچمءالكالية كيستعارتكلي: " حيثكمفالمكاف،حيثمفقربلمذلؾاألمركالنُّصرة،

.(ّ)كاالعتقاد"كالنصرةالصداقةحيثكمفالديف،حيثكمفالنسبة،
 ا٭مٷَمپمْٻَمُبقِت الدكيبةالعنكبكت " تىٍنًسجيىي التي االمعركفة اليكاء،بيفميميبلنرقيقنانىٍسجن

كىأىٍعكيب،كتصغيرىاعينىٍيًكب"كىعيكيبهكىًعكىابهكعناكبعناكيبكيجمع
(ْ).

 َـ .(ٓ)كاألمر"العمؿفيالضعؼ":الكىف َأْوَه
                                                           

 .(ٕٓ/ِٓانظر:مفاتيحالغيبلمرازم)(1)
.(ٕٓ/ِٓانظر:مفاتيحالغيبلمرازم)(2)
.(ٖٖٓالمفرداتلؤلصفياني)ص:(3)
.(ّْٔ/ُّتفسيرالقرطبي)(4)
 .(ّْٓ/ُّ)رالبفمنظكلسافالعرب(5)
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  البيانية المطائف :ثالثاً 
َذْت َٕمڀْمًتچم َ ـْ ُدوِن اهللِ َأْو٭مڀَِمچمَء ٬َمٽَمثَِؾ ا٭مٷَمپمٻَْمُبقِت اَّتَّ ُذوا ٱِم َ ـَ اَّتَّ تشبيوتمثيمي،حيثشبوحاؿٱَمَثُؾ ا٭مَِّذي

في كاتخاذىـجميعكبنائيـاألصناـعبادتيـ الكفار دكفهللاأمكرىـ مف بحاؿأكلياء ،
أكىفالعنكبكتفبيتحيثإميو،ككجوالشبوالضعؼكالكىف،"العنكبكتالذماتخذبيتانليح

أصؿالالكافركذلؾدفع،أىكفعمىيمسؾكالسقؼكالجدرافكالأساسببلالبيكت؛ألنو
.(ُ)لبنيانو"أساسكاللشأنو،
 َٱَمچم َيْد٤ُمقنمفالمعبكدالذميدعكفىذاعمىالتكبيخجيةعمىفيدالتقريراستفيامية،"تما

.(ِ)"دكفهللا

 رابعًا: القراءات القرآنية
َيْد٤ُمقنَ  ٱَمچم فيياقراءتاف(ّ):

 بالتاء.الباقكفبالياء،كقرأكعاصـعمركأبكقرأ 
 :أفمحمديايـلقؿ:يعنيالمخاطبة،المغايبة،كقراءةالتاءتفيدقراءةالياءتفيدالتوجيو

.دكنومفتدعكفمايعمـهللا

 اإلجمالي المعنى :خامساً 

الكجكدتصكيرانعجيبان،حيثتتمثؿىذهالحقيقة تصكراآلياتحقيقةالقكلفيىذا
فيانخداعالناسلقكةالماؿأكالحكـكالسمطاف،فيجركفكراءىاكيتيافتكفعميياكمايتيافت

أفىناؾقكةكاحدةتممؾالككفبمافيو،يجبااللتجاءإليوالفراشعمىالمصباح،كينسكف
الممؾالجبارفبلحمايةإالحمايتو أالكىيقكة مثبلن،حيثضربهللا(ْ)كالتمسؾبو،

ـَ : فعمىالقكلالبشريةفيقكلوتعالىليؤالءالمتيافتي َذْت َٕمڀْمًتچم َوإِنَّ َأْوَه َ ٬َمٽَمَثِؾ ا٭مٷَمپمٻَْمُبقِت اَّتَّ

مثؿقِت ٭َمَبڀْمډُم ا٭مٷَمپمٻَْمُبقِت ا٭مُبڀمُ  يرجكفأكلياءهللادكفمفكاألكثافاآلليةاتخذكاالذيفأم
شدةضعفو،ينفعومفالذمالالضعيؼكنفعياكمثؿالعنكبكتيحتميببيتوالكاىفنصرىا

                                                           

 .(ٕٗ/ّلطائؼاإلشاراتلمقشيرم)(1)
.(ُّٖ/ْالمحررالكجيزالبفعطية)(2)
(3)( لمسمرقندم العمـك بحر )ّْٔ/ِانظر: عطية البف الكجيز المحرر تفسيرُّٖ/ْ(، ،)

.(ّْٔ/ُّبي)القرط
 .(ِّٕٔ/ٓانظر:فيظبلؿالقرآفلسيدقطب)(4)
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المثؿكغيرهمفاألمثاؿالكثيرةفيكتابوالعزيز؛لكيحمايتوكقمة لنفسو،كيضربهللاىذا
.(ُ)النيرة،كيصمكاإلىالصكابكالحؽتعقؿكيتدبرأصحابالعقكؿي

 اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :ساً ساد
 المثل في القرآن الكريم -5

الدليؿ،تأثيرمثؿتأثيرانالنفسفيإفضربالمثؿفيالقرآفلوأثربالغحيثيؤثر
لؤلذىافتج ييصكراألحداثكاألحكاؿبصكركحقائؽقريبة يدرؾحقيقةمما ليا عؿالسامع

 األمركمبتغاه،كلمتعرؼأكثرعمىالمثؿالقرآنيمفخبلؿالنقاطالتالية:
الًمثؿتعريفو -أ :" عبارةكالنظير بينيماآخرشيءفيقكالنيشبوشيءفيقكؿعفكىك

 .ِ))كيصٌكره"اآلخرأحدىماليبٌيفمشابية،
 .ّ))أنواع المثل القرآني -ب
 ماالمصرحة األمثال قكلوعمىيدؿماأكالمثؿ،بمفظفيياصرح: مثؿ التشبيو،

ََمٍت ٱَمَثټُمٿُمْؿ ٬َمٽَمَثِؾ ا٭مَِّذي ا٠ْمَتْق٫َمَد ځَمچمًرا ٪َمټَمَمَّ َأَضچمَءْت ٱَمچم َٙمْق٭َمُف َذَهڇَم اهللُ ٕمپِمُقِرِهْؿ َوَٖمَر٬َمٿُمْؿ ِْم ٣ُمټمُ ]:تعالى

ونَ   {. 59: [ }البقرةََل ُيْبٯِمُ
 فيرائعةمعافعمىتدؿكلكنياالتمثيؿ،بمفظفييايصرحلـالتي:ىيالكامنة األمثال

چَم َٕمٺَمَرٌة ََل ٪َمچمِرٌض َوََل ٕمٻِْمٌر ٤َمَقاٌن َٕم٦ْمَ َذ٭مَِؽ ]:إيجاز،مثؿقكلوتعالى ، للداللة  {45}البقرة:[ إَِنَّ

 الكسط(.األمكر)خيرمعنىعذ 
 جاريةآياتفييالتشبيو،بمفظتصريحغيرمفإرساالنأرسمتجمؿ:ىيالمرسمة األمثال

 . {91: احلج}]َضٷُمَػ ا٭مٵمَّچم٭مڇُِم َواَٛمٵمْټُمقُب[:األمثاؿ،مثؿقكلوتعالىمجرل
مفخبلؿالتفصيؿالسابؽأفضربالمثؿببيتالعنكبكتفياآليةالباحثة وتبين

ـَ  ٱَمَثُؾ الكريمة ُذوا ا٭مَِّذي َ ـْ  اَّتَّ َ  ا٭مٷَمپمْٻَمبُقِت  ٬َمٽَمثَؾِ  َأْو٭مڀَِمچمءَ  اهللِ  ُدونِ  ٱِم َـ  َٕمڀمًْتچم َوإِنَّ  َذْت اَّتَّ  ٭َمَبڀمډُْم  ا٭مُبڀمُقِت  َأْوَه

رحفييابمفظالمثؿ.ا٭مٷَمپمْٻَمبُقِت   مفقبيؿاألمثاؿالصريحةالتيصي
 بيت العنكبوت بحال األصنام عبدة حال تشبيو -2

ـَ  ٱَمَثُؾ :قاؿتعالى ُذوا ا٭مَِّذي َ ـْ  اَّتَّ دكيبةعنكبكتىيكالا٭مٷَمپمٻَْمُبقِت  ٬َمٽَمثَؾِ  َأْو٭مڀَِمچمءَ  اهللِ ُدونِ  ٱِم
بيتيا،كفيالحقيقةىيعبارةعفحشرةضعيفةرخكةكاىنةالحمايةلياكثيرةالقكائـ،تغزؿ

                                                           

 .(َْ-ّٗ/َِانظر:جامعالبيافلمطبرم)(1)
.(ٕٗٓالمفرداتلؤلصفياني)ص:(2)
القرآفلمناعالقطاف)ص:(3) .(ِٔٗ-ِّٗانظر:مباحثفيعمـك
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منو،فبليقيأضعؼبيتفبيتياالكقايةليامفبيتياالكاىف،حيثإمفتككينياالرخككال
بحاؿالكفارؿحاتشبيومفحرالصيؼكالبردالشتاء،كاليستركاليحجب،كاآليةتضمنت

الجدرافكيتختبأعفمفالزكاياىيبيكتالعنكبكتأكثرمكافتتكاجدفيوفإفالعنكبكت،
أمرهبنىالكافركذلؾاألنظار، فمماالفسادعمى الشياطيفكاألىكاء، كعبادة أفكالكتماف
بيتفيبؿآلية؛كاتخاذىـإياىاعبادتيـمفيأممكفكانكامايجدكاإلييـلـالحاجةكقعت

يأممكف،كانكامماشيءليـمفأكلئؾاألكلياءكليسالمنفعة،مفشيءلمعنكبكتالعنكبكت
فأكلياءىـفيالعنكبكتبيتدكففيي يرزقكىـينفعكىـ،لـالمنفعة، عنيـيدفعكاكلـكلـ

مف ،كيقكؿالرازمفيالحكمةمفضربىذاالمثؿعمىكجوالخصكص(ُ)ضررانأكببلء
:(ِ)األمثاؿالتاليسائرفبي
سقؼكالبردمفيمنعحائؿ أفمفصفاتالبيتعمىأقؿتقديرأفيككفلوحائط -أ

كالبيداء،كبيتالعنكبكتأشبوبذلؾ،فيكشيءمنيمايحصؿلـإف الحر،عنويدفعمظؿ
 الكاليةكالنيصرة.معانيمفأكلياءشيئاناألكثافباتخاذلويحصؿلـالكافرككذلؾ

الثبات،فمك -ب البيتفيداـبيتالعنكبكتيكصؼبعدـ نفسوعمىكنسجزاكيةمفزكايا
أف يمبث فما لو، بيتان الزاكية ىذه الزاكيةالبيتصاحبيتبعومتخذان بالمسكحبتنظيؼ

بسببذلؾعنداتخاذهلؤلكلياءفإنويستحؽالكافرككذلؾالعنكبكت،لجسـالمؤذيةالخشنة
 العذاباألليـ.

ككذلؾمنثكران،ىباءيصيربؿأثركالعيفمنويرلالريحىبتإذاالعنكبكتبيت -ت
تعالىقاؿ،لؤلكثافأعماليـ ـْ ٤َمٽَمٍؾ ٪َمَجٷَمټْمپمچَمُه َهَبچمًء ٱَمپمُْثقًرا]: [ َو٫َمِدٱْمپمچَم إ٧َِم ٱَمچم ٤َمٽِمټُمقا ٱِم

 .{91}الفرقان:
تنقضعم :الباحثة وتضيف ذكرىا ييمقحيا عندما العنكبكت أنثى كبذلؾأف كتأكمو، يو

تتخمى ككذلؾالكفار عنو، كتخميزكجتو عميو القائـ بمقتؿسيده يضعؼالبيتكينيار
عنيـآليتيـكالتنفعيـفيشيء؛بؿضررعبادتيايبلزميـدنياكآخرة.

 بيان فضيمة التعقل بضرب المثل -7
استترماكلكشؼاألكىاـ،عفيبعدمالتقريب عامة؛لمناساألمثاؿهللاضرب

إلىالطرؽىيإنماكالتشبيياتاألمثاؿألف خفيت،عماكتجمييااألفياـعمىاألشياءمف

                                                           

(،معانيالقرآفُٗٔ/ْلمزجاج)(،معانيالقرآفكا عرابوِِٗ/ٖانظر:تأكيبلتأىؿالسنةلمماتريدم)(1)
 .(ِٕٗ/ٕ(،الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآفلمثعمبي)ُّٕ/ِلمفراء)

 .(ٕٓ/ِٓانظر:مفاتيحالغيبلمرازم)(2)
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الدليؿ،فيشترؾالجميعفيتأثيرمثؿتأثيرانالنفسفيتؤثرو  األستار،فيالمحتجبةالمعاني
 :الىالحاؿ،لذلؾقاؿتعأككافكنكدفيقمبونفكر،كافمفإلييايصغىالسماعيا؛لكف

 َچم ٭مټِمپمَّچمِس َوٱَمچم َيٷْمٺِمټُمٿَمچم إَِلَّ ا٭مٷَمچمٛمُِقن ُِبَ مففأماالعالـ،إاليعقؿبماينتفعما:أم َوٖمټِْمَؽ األٱَْمَثچمُل ځَمُْضِ
يعقميافبلينتفعلـ كما أبدان، كقد(ُ)خاصتوإاليعقؿ مفييزؤكفقريشمفالجيمةكاف،

كالبعكضكالعنكبكت، بالذباب المثؿ القرآف صحتياكماقاؿفمذلؾضرب كحسنيايعقؿ
.(ِ)العاقمكفمنكـإالكفائدتيا

   اآلية من المستفادة العبر: اً بعسا
ألفالعقؿ؛فيتقبموالناس،يممسوالذمالمحسكسصكرةفيالمعقكؿتبرز"األمثاؿ -ُ

 (ّ).الفيـ"قريبةحسيةصكرةفيصيغتإذاإالالذىففيتستقرالالمعقكلةالمعانى
كىيمثؿليا،ىدؼكالفييا،مضمكفالالمحتكل،فارغةكاألكثافاألصناـعبادةإف -ِ

 بيتالعنكبكتفيعدـنفعيا.
 األمثاؿالقرآنيةعظيمةالتأثير،كذاتمدلكالتتربكيةعميقة. -ّ
 اليجباالستحقارمفأممخمكؽخمقوتعالى،فقديككفخيرانمفكثيرمفالبشر. -ْ
مفالحشراتالضارةفييعدمنفعةمنوكلككانتبسيطة،كتعددهبيتالعنكبقديمتصؽب -ٓ

 مقارنةبأكلئؾالكفرةالذيفالتجدليـأدنىمنفعة.

 المطمب الثالث
 عظمة العبرة في الخمق والعبادة

ََمَواِت َواألَْرَض ٕمچِمَِلؼِّ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ آَلََيڈًم ٭مټِْمٽُمڃْمٱِمپم٦ِمَ ]قاؿتعالى: اْٖمُؾ ٱَمچم ُأوِٙمَل *  َٚمټَمَؼ اهللُ ا٭مسَّ

ـِ ا٭مٹَمْحٲَمچمِء َواُٛمپمْٻَمِر َو٭َمِذ٬ْمُر اهللِ َأ٬ْمَٞمُ  ََلَة َٖمپمٿَْمك ٤َم ََلَة إِنَّ ا٭مٳمَّ ـَ ا٭مٻمَِتچمِب َوَأ٫مِِؿ ا٭مٳمَّ             َواهللُ َيٷْمټَمُؿ إ٭َِمڀْمَؽ ٱِم

.{61-66 }العنكبوت:[ ٱَمچم َٖمٳْمپمَٷُمقنَ 

  المناسبة: أوَلً 
القرآنيبضربالمثؿلتقريبالصكرةلؤلذىاففيفياآلياتالسابقةتجمىاألسمكب

بيفكالمكازنةصكرةالحسكالمشاىد،كفيىذهاآلياتيتجمىالػأسمكبالقرآنيبعقدالمقارنة
                                                           

.(َِّ/ٖ(،تأكيبلتأىؿالسنةلمماتريدم)ٖٗ/ّ)انظر:لطائؼاإلشاراتلمقشيرم(1)
 .(ْٓٓ/ّانظر:الكشاؼلمزمخشرم)(2)
القرآفلمناعالقطاف)ص:مباحثفي(3)  .(ِٕٗعمـك
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كاألرضكماكيبطؿالحٌؽ،ليظيراألشياء السمكات خمؽ كمنيا جماؿمففييماالباطؿ
فهللاحقارةاألكثافالمعبكدةمفدكإلىيرشدمماكعظمة،

(ُ).

  القرآنية المفردات: ثانياً 
 َََلة " ا٭مٳمَّ الشرع كفي الدعاء، بشرائطمعمكمة،كأذكارمخصكصة،أركافعفعبارةىي

كىي(ِ)مقدرة"أكقاتفيمحصكرة بالتكبيركتختتـ، تبدأ ذكرهللابأقكاؿكأفعاؿمخصكصة
بالتسميـ.

 ِا٭مٹَمْحٲَمچمء "المستقيـ"العقؿكيستنقصوالسميـ،الطبععنوينفرماىك(ّ).

 ِاُٛمپمْٻَمرالعقكؿ،كاستحسانواستقباحوفيتتكقؼأكبقبحو،الصحيحةالعقكؿتحكـفعؿ"كؿ
.(ْ)الشريعة"بقبحوفتحكـ

 اإلجمالي المعنى: ثالثاً 
 هللا السمكاتيحث خمؽ كباألخص مخمكقاتو في كالتدبر التفكر عمى عباده

ترشدكآياتجميمةالتخفىعمىالمتفكريدلكالتعظيمةكاألرض؛ألففيخمقيمام ف،مما
لىالصائب،كاإليمافالحٌقةالعقيدةإلىالحائراإلنساف الصحيحة،ثـيخاطبنبيوالعبادةكا 
فيتنفيذعباداتوالتيألمرهبالنفكذتعالىكيخصبيذاالخطابأمتو،حيثأمره^محمد

ـَ :قاؿتعالى،كريـالمكحىعمىنبيوالالقرآفشرعياليـكذلؾبتبلكة اْٖمُؾ ٱَمچم ُأوِٙمَل إ٭َِمڀْمَؽ ٱِم

قامة ،ا٭مٻمَِتچمِب  ََلةَ  َوَأ٫مِؿِ عظيمةأىميةمفليالمابحدكدىاكالقياـإدامتياأمالصبلةكا  ا٭مٳمَّ
ينكرهماكؿكالمنكراألفعاؿ،مفقبيحألنياتنيىالمسمـعفالفحشاءكالمنكر،كالفحشاءكؿ

إياهذكركـمفخيربالثكابإياكـهللاأم:لذكر َأ٬ْمَٞمُ  اهللِ َو٭َمِذ٬ْمرُ :،كقاؿتعالىأيضانالشرع
.(ٓ)انتييتـإذا

                                                           

.(ُٖٔٗ/ّانظر:التفسيرالكسيطلمزحيمي)(1)
 .(ُّْالتعريفاتلمجرجاني)ص:(2)
.(ُٓٔالمرجعالسابؽ)ص:(3)
 .(ِّٖالمفرداتلؤلصفياني)ص:(4)
 .(ُّٗ/ْ(،المحررالكجيزالبفعطية)ُّٖ/ْانظر:تفسيرالسمعاني)(5)
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  اآليات من والمقصد اليدف تحقيق :رابعاً 
 واألرض السموات خمق من العبرة عظمة -5

ية؛كآلعبرةالعظيمةهللامخمكقاتمففيوكماالرحب،الككفىذافيالتأمؿإف
تكحيدهالعبادعمىيكجبالذمباإليجاد،كتفردهقدرتو،كجميؿ،هللاصنعألفمفبديع

يصدـالسماكاتخمؽأنوكعبادتو، يتخمؼكال ال كاالتقاف، الدقة فيغاية كاألرضبنظاـ
تعالى قاؿ كاحد، عمىنسؽ فيك ييذكر فيو اعكجاج ال بعضان، ََمَواِت  :بعضو َٚمټَمَؼ اهللُ ا٭مسَّ

أمأففيخمقيماداللةعمىالحؽكالكحدانيةالتامة َواألَْرَض ٕمچِمَِلؼِّ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ آَلََيڈًم ٭مټِْمٽُمڃْمٱِمپم٦ِمَ 
السمكاتكثباتانبيذاالنظاـالبديع،كبالتالييككفخمؽكتأٌلقاتأٌصبلالعقيدةتعالى،فتزداد

كماؿعمىكاالستدالؿكالتفكراالعتباربعبادههللاليبتمىكاألرضمعرضانلبلبتبلء،أم
فيجازم،عنوكنييبوأمرفيماعمبلنأحسففيرلأييـ،كالجزاءالبعثكعمى،قدرتو

.(ُ)بإساءتوكالمسيءبإحسانوالمحسف

 عظمة البيان التشريعي  -2
لىإكييدمالببلد،كيىٍعميريالًعبىاديخدـبماجاءككامؿ،شامؿديفإفالديفاإلسبلمي

كربو مفالعباداتكالقرباتكالصبلتبيفالعبد الديفتشريععددان ىذا كمفعظمة الحؽ،
ـَ  إ٭َِمڀمَْؽ  ُأوِٙملَ  ٱَمچم اْٖمُؾ  :،قاؿتعالىكالتيمنياتبلكةالقرآف،كالصبلةكذكرهللا  َوَأ٫مِؿِ  ا٭مٻمَِتچمِب  ٱِم

ََلةَ  ََلةَ  إِنَّ  ا٭مٳمَّ ـِ  َٖمپمٿَْمك ا٭مٳمَّ ي:ػتكلتفصيؿاآليةإليكـاآلَأ٬ْمَٞمُ  اهللِ  َو٭َمِذ٬ْمرُ  رِ َواُٛمپمٻْمَ  ا٭مٹَمْحٲَمچمءِ  ٤َم
 فضل تالوة القرآن الكريم  - أ

كحثنافيلماكشفاءكرحمة،كىدل،انكنكرانإمامالقرآفجعؿهللا كما الصدكر،
الميؿكالنيار آناء الحنيؼعمىتبلكتو عفأبيديننا فيصحيحو أخرجمسمـ كلقد أمامة،

قاؿ(2)الباىمي  َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتي َفِإنَّوُ  اْلُقْرآنَ  اْقَرُءوا):يقكؿ^هللارسكؿسمعت:
نبيوأمرهللاهللاإلىالقرباتكأعظـالعبادات؛كألفتبلكةالقرآفمفأجؿ(ّ)(أِلَْصَحاِبوِ 

                                                           

 .(ِّٕٕ/ٓ(،فيظبلؿالقرآفلسيدقطب)ٖٓٓ/ّالبغكم)انظر:تفسير(1)
الباىميأمامةأبك(ِ) كنيتو،عميوغمبتلذلؾباىمة،مفسيـكىكالحارثبفعجبلفبفالصدمىك:

لميجرة،كثمانيفإحدلسنةتكفيالرسكؿ،عفالركايةفيالمكثريفمفكافالشاـ،مفحمصسكف
الكبرلالطبقات،(ُٓ/ّ)الجزرمالبفالغابةأسد:انظر)الصحابةمفبالشاـماتمفآخرمفككاف
 (.ُُْ/ٕ)سعدالبف

(،حديثّٓٓ/ُصحيحمسمـ،كتابصبلةالمسافريفكقصرىا،بابفضؿقراءةالقرآفكسكرةالبقرة،)(3)
(َْٖ). 
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ـَ واْٖمُؾ :المصطفىبتبلكتوكمففاألمريككفتبعانألتباعالنبيقاؿتعالى ٱَمچم ُأوِٙمَل إ٭َِمڀْمَؽ ٱِم

 .ا٭مٻمَِتچمِب 

  با لإليمان العممية الترجمة ىي الصالة - ب
ييفقدماكآخرالعظاـ،أركانػوكأحػداإلسػبلـالصبلةصمةبيفالعبدكربو،كىيعماد

عميويحاسػبمػاكأكؿالديف،ىذامف بيا لذلؾأمرنا القيامة، يكـ فيأكثرمفالعبد
كتاب قاؿتعالىمكضعفي الحنيؼ، ََلةَ  َوَأ٫مِؿِ :نا ََلةَ  إِنَّ  ا٭مٳمَّ ـِ  َٖمپمٿَْمك ا٭مٳمَّ َواُٛمپمْٻَمرِ  ا٭مٹَمْحٲَمچمءِ  ٤َم

تن عفكتنياهبالمعركؼصبلتوتأمرهلـفمف،هللامعاصيعفجركتزيىفالصبلة
حشاءأعماؿالفعفلبلنصراؼتزييفاآليةىذهبعدان،كفيإالهللامفبصبلتويزددلـالمنكر

كأذكارخاصة،تجعؿالمرءأفعاؿعمىتشتمؿألنيا الصبلة؛فيكالمنكر،كذلؾباإلخبلص
ََلةَ  َوَأ٫مِؿِ :يعيشكاقعانآخرإفصحإخبلصو،كقكلوتعالى فيالفريضةصبلةأم:أدًا٭مٳمَّ

،كيصؼالزمخشرمالصبلةالخاشعةالناىيةعف(ُ)بعدىاكالتضرعكسجكدىابرككعيامكاقيتيا
كممؾيسارمعفكالناريمينىعفكالجنةالصراطعمىرجميفكاحشاألعماؿبقكلو:"كأف

فيييحبطيا،فبليصميياأفبعديحكطياثـكالرجاء،الخكؼبيفكأصمىفكقى،مفالمكت
.(ِ)كر"كالمنالفحشاءعفتنيىالتيالصبلة

 اإلقبال عمى الذكر النافع - ت
عمىالعبد،كقددعانااسبلمناالعمـكنكراليدلإفذكرهللاتعالىمفبابإفاضة

بذكرهللا فالذكرإلىترطيبألسنتنا النفسكتطمئف، تيدأ ألفبذكره ييعيفعمىالدكاـ؛
كييعدكساكسكييذىبالنشاطعمى كما تعالى،الكرباتتفريجفيسببانالشيطاف، :قاؿ
ا٬مَِراِت ] ـَ اهللَ ٬َمثًِٝما َوا٭مذَّ ا٬مِِري ْؿ ٱَمٸْمٹِمَرًة َوَأْ٘مًرا ٤َمٶمڀِمًَم  َوا٭مذَّ  .{11}األحزاب:[ َأ٤َمدَّ اهللُ ََلُ
(ّ)عمىأقكاؿمنيا:التأكيؿألىؿاختبلؼَأ٬ْمَٞمُ  اهللِ َو٭َمِذ٬ْمرُ :كفيقكلوتعالى
مفأكبرذكرتمكهإذاإياكـكلذكرهللا -أ ألفكأفضؿ إياه؛ الخمؽكذكرقديـذكرهذكركـ

 .حادث
 عنيما.االنتياءمفأكبرالمنكركالفحشاءعفالنيى -ب

                                                           

.(ُِٕ/ٓ(،أحكاـالقرآفلمجصاص)َُِ:تفسيرالتسترم)ص:انظر(1)
.(ْٔٓ/ّشرم)الكشاؼلمزمخ(2)
لمطبرم(3) البياف جامع )َْ/َِ)،انظر: لمزجاج كا عرابو القرآف معاني اإلشاراتَُٕ/ْ(، لطائؼ ،)

 .(ٗٗ/ّلمقشيرم)
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 العبادات.سائرمف بغيرهاالشتغاؿمفأفضؿهللاذكر -ت
الصبلة.فيكالتكبيركالتحميدىكالتسبيحذكرهللا -ث
.بالعبادةلوذكرؾمفأكبربالسعادةهللالؾذكره -ج
.كحشةمعوتبقىأفمفأكبرهللاذكر -ح
 .مرسكمانأكمعمكمانلمٌزلةيبقىأفأو  مخمكؽذكرمعولمذاكريبقىأفمفأكبرهللاذكر -خ

؛ألنياالتخرجعفاإلطبلؽكيبدكأفالراجحىكالجمعبيفكؿىذهاألقكاؿعمىالراجح:
بالتسبيحهللا،كتقديرالقكؿعمىذلؾالجمعيككفكلذكرإطارأعماؿالبركاإليمافبا

 العبادات سائر مف كغيرىا الصبلة في الفحشاءنييوكذكركالتكبير ككعيدهكالمنكرعف
أكبركأعظـكأفضؿمفأمعمؿآخر.عمييما

  اآلية من المستفادة العبر: سادساً 
 تكصؿالعبدإلىالعقيدةالسمحةعمىنيجالفطرةالخالصة.التفكرفيمخمكقاتهللا -ُ
كالثكاب،جراألطريؽكيشؽالقرآفييعمـبمففكيؼ،انعظيمفضبلنالقرآفقراءةإففي -ِ

حفظو.كطريقةتبلكتو،كيفيةكالصبياففيعمـغيرهمفاألطفاؿ
 ،كالتكجوإليو.الخشكعفيالصبلةيعنىحضكرالقمبكاالتصاؿبا -ّ
 النقـ.كتيدفعالنعـ،جمبتيبوكعظمى،كمنحةكبرل،نعمةهللاذكر -ْ
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 الخاتمة
كالسبل كالصبلة الصالحات، تتـ الذمبنعمتو الحمد عمىمحمد النبكةـ خاتـ

 أحمده إلىكالرساالت، كالكصكؿ الرسالة، ىذه أعاننيككفقنيإلىإتماـ أف كأخيران أكالن
عميؽالستنباطكاستخبلصالمقاصدكاألىداؼمفآياتالحزب كتمعفو بعددراسةو خاتمتيا

المكلى سائمةن الكاألربعيفلمقرآفالكريـ، لكجيو ريـ،كينفعبواإلسبلـأفيجعموخالصان
كالمسمميف.

كىذهأبرزالنتائجكالتكصياتالتيتكصمتالباحثةإلييامفخبلؿالبحث:

 أوًَل: النتائج:
فيمانصحيحانمفخبلؿاستنباطإفعمـمقاصدالسكرييعيفعمىفيـكتابهللا -ُ

كتككفالمعانيكاألىداؼكتدبرىا،كالكصكؿإلىمعرفةالحؽفيتفسيركتابهللا
 السكرةمعوكالبناءالمرصكص.

معرفةعمـالمناسباتبيفالسكرالقرآنيةيعمؿعمىتقكيةاالرتباطبيفآياتالكتاب -ِ
 الحكيـكييظيرأسرارترتيبسكرهكآياتوفتككفلحمةنكاحدةنيجمعيامعنىكاحد.

ّ-  المحكرية لمقضايا عرضو في كمتكامؿ شامؿ منيج الكريـ القرآف مثؿمنيج اليامة
القضاياالعقديةكاألحكاـكاألخبلؽكالقصص،كالتيتدكرجميعياحكؿمسألةالدعكة

 .لديفهللا
اشتممتسكرةالقصصعمىمكاضيعفرعية،لكنياتنبعمفمحكركاحدكىكالمحكر -ْ

)الصراعبيفالحؽكالباطؿ(حيثاشت مؿعمىأمثمةثبلثتمثمتفيالرئيسلمسكرة
 ي:تاأل
الذميمثؿجانبالحؽ،مقابؿفرعكفكجنكدهالذيفيمثمكفةمكسىقص -أ

 جانبالباطؿ.
 -ب محمد النبي فيقصة الحؽ، جانب مثمكا الذيف المستضعفيف كالمؤمنيف

 مقابؿقريشكمفتحالفكامعيـمفالييكدالذيفمثمكاجانبالباطؿ.
كج -ت قاركف مقابؿ الحؽ، جانب يمثمكف الذيف اسرائيؿ بني الذيفقصة نكده

 يمثمكفجانبالباطؿ.
ٓ-  اإليماف اقتراف في تمثمت جدان خطيرة مسألة عمى العنكبكت سكرة الفتنة،باشتممت

 ككيفيةالثباتعمىالديفمعالمثابرةفيإنكارالمنكػػركاألمػػػربالمعركؼ.
كالتكاليؼ -ٔ ىكالصبرعمىالمكاره فيطريؽاإليمػػػافليسكممػػػةتقػػػاؿبالمساف،إنما
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 ىذهالكممةالمحفكفةبالمكاره،كىذاىكدربالدعاةكالمرسميف.
كالمكعظة؛ -ٕ لمعبرة القصصكالعنكبكتيككف فيسكرتي القرآني القصص سكؽ إف

 المشرككف ليعمـ هللاأف الدنيكمسنة بالعقاب لرسميا المكذبة لؤلمـ معاممتو في
كالعذاباألليـفياآلخرة.

تبلءناألنبياء؛لذلؾابتمكابأشدالفتفكالمحففكانكاأصبرالمبتميفكأحمـإفأشدالناساب -ٖ
 الداعيفإلىعبادةالتكحيد.

عادؿفيخمقو،حيثالينزؿالعقابإالبعدالبياف،كالينذرباليبلؾإالبعدهللا -ٗ
الظمـكالجحكد.

فيعرضواستخداـالقرآفالكريـألسمكبالمقارنةبيفاألضدادكالمفاضمة -َُ كما بينيا
 لممقارنةبيفمتاعالدنياالفانيكمتاعاآلخرةالسرمدم.

دليؿالتفكريككففيمخمكقاتهللا -ُُ كمخمكقاتيا الحياة ألفظكاىر الفيذاتو؛ ،
 عمىكجكدالخالؽ،أماالتفكرفيالذاتبدايةاليبلؾ.

األ -ُِ بسطحيات ينبيركف الذيف كىـ عصر، كؿ في مكجكدكف كييعجبكفالماديكف مكر
 بالمظاىرالخداعة،كيتيافتكفعمييامثؿشخصيةقاركفالطاغيةالمتجددة.

 ثانيًا: التوصيات: 
ي:تالدراسةفإفالباحثةنكصيباآلاستنادانإلىماتـالتكصؿإليومفنتائجفيىذه

مؿالقرآفالكريـكتابىدايةكا عجاز،فعمىجميعالجياتالمختصةبالبحثالعمميالع -ُ
 عمىتحفيزالدارسيفكطبلبالعمـلمبحثفيو،كاكتشاؼكنكزه.

ليككف -ِ كتفسيره؛ القرآفالكريـ كباألخصعمكـ الشرعية تأىيؿالكادرالعمميفيالعمكـ
 ىذاالكادرأكثرخبرةكقدرةعمىالتمكفمفنشرىذهالعمكـبيفشرائحالمجتمع.

ا -ّ ىذه بمثؿ كالمصمحيف الدعاة اىتماـ المقاصدضركرة باستنباط المختصة لدراسات
كاف لك كحبذا كفيالدركسكالمكاعظ، المنابر عمى الناسمف بيف كاليداياتكنشرىا
بيف تحمؿ صغيرة كتيبات عمؿ أك الحديثة، كالتكنكلكجية العممية األساليب باستخداـ

 طياتيابعضاألىداؼكالمقاصدبشكؿيناسبالجميع.
أرادههللااالستمساؾبحبؿاإلسبلـ -ْ كما تتمثؿالسعادة،كجعمومنيجحياة ؛ألفبو

الحقيقية،بدليؿإفبلسالحضارةالغربيةفيتحقيؽالسعادةالبشريةرغـتقدميافيالعمكـ
 الماديةكاإلبداعاتالتكنمكجية.
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،كالعمؿعمىمرضاتو،كالثباتميعالقراءبتقكلهللاجكأخيرانأكصينفسيكأخكاتيك -ٓ
طريؽالحؽ،كاتباعىدمالمصطفى.عمى

ىذا:وفي النياية في بفكرتي كأدليت رأيي عرضت قد أنني أقكؿ أف إال أممؾ ال
كي قد أككف لعمي عنوالمكضكع كالتعبير كتابتو بشر،فقتفي إال أنا ما أخطئكأخيران قد

فكنت،كقدأصيب أخطأتفأرجكمسامحتيكا  كؿقفإفكنتقد أرجكهدأصبتفيذا ما
.مفهللا

قال عماداألالوكالنزيدعمىما فييـك إنيرأيتأنواليكتبإنسافكتابنا صفياني:"
لكافأحسف،كلكزًإالقاؿفيغده:لكغي لكافييٌيرىذا لكافستحسف،كلكقييدكذا دـىذا

ستيبلءالنقصعمىرؾىذالكافأجمؿ،كىذامفأعظـالعبر،كىكدليؿعمىاأفضؿ،كلكتي
(ُ)."جممةالبشر

ف يحبكيرضاهأسأؿهللا لما أفيكفقنا البحثالمكجزكالمختصر، كأفيناؿىذا
راء.قالعمىرضاكاستحساف

كأخردعكاناأفالحمدربالعالميف،فيكنعـالمكلىكنعـالنصير






 



 
 
 

                                                           

 .(ِْ/ُركضةالناظركجنةالمناظرالبفقدامةالمقدسي)(ُ)
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 الفيارس
كتشتمؿعمى:

 نيةأوًَل: فيرس اآليات القرآ
 : فيرس األحاديث النبوية الشريفةثانياً 

 ثالثًا: فيرس األعالم
 رابعًا: فيرس البالد

 خامسًا: فيرس المصادر والمراجع
 سادسًا: فيرس الموضوعات
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 أوالً: فهرس اآليات القرآنية             

 ا٭مٳمٹمحڈم ر٫مٽمٿمچم ٢مرف اآليڈم م

 ٠مقرة ا٭مبٺمرة

3.    ََد ځَمچمًرا ٪َمټَمَمَّ َأَضچمَءْت...ٱَمثَټُمٿُمْؿ ٬َمٽَمَثِؾ ا٭مَِّذي ا٠ْمَتْق٫م   36 375 

9.    ََوإِْذ ٪َمَر٫ْمپمچَم ٕمٻُِمُؿ ا٭مبَْحَر ٪َمڂَمځْمَجڀْمپمچَم٬ُمْؿ َوَأ٩ْمَر٫ْمپمچَم َآَل ٪مِْر٤َمْقَن َوَأځْمُتْؿ َٖمپمٶُْمُرون   45 345 

3.    چَم َٕمٺَمَرٌة ََل ٪َمچمِرٌض َوََل ٕمٻِْمٌر ٤َمَقاٌن َٕم٦ْمَ َذ٭مَِؽ    57 375 إَِنَّ

5.    ٽَمڈٌم    63 35 ََل ١ِمڀَمڈَم ٪مڀِمٿَمچمٱُمَسټمَّ

4.    ٍـْ َٚمْٝم َل ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ ٱِم ٬م٦َِم َأْن ُيپمَزَّ ـْ َأْهِؾ ا٭ْمٻمَِتچمِب َوََل اْٛم٨ُْمِ ـَ ٬َمٹَمُروا ٱِم ٱَمچم َيَقدُّ ا٭مَِّذي

ـْ َرٕمِّٻُمؿْ     ٱِم

354 35 

5.    ُـْ ٪َمڀَمٻُمقن ََم َيٺُمقُل ٭َمُف ٬ُم    336 79 إَِذا ٫َمڅَم َأٱْمًرا ٪َمڄمځِمَّ

6.    َََّمَواِت َواأْلَْرضِ ٕمِديُع ا٭مس   336 67 

7.   چمٕمِِريـ ََلِة إِنَّ اهللََّ ٱَمَع ا٭مٳمَّ ْٞمِ َوا٭مٳمَّ ـَ آٱَمپمُقا ا٠ْمتَٷِمڀمپمُقا ٕمچِم٭مٳمَّ چم ا٭مَِّذي َ    343 55 َيچم َأَيُّ

8.    ـَ اأْلٱَْمَقاِل َواأْلځَْمٹُمِس قِع َوځَمٺْمٍص ٱِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء ٱِم ٻُمْؿ ٕمٮَِمْ َو٭َمپمَْبټُمَقځمَّ

   َراِت َوا٭مثَّٽمَ 

344 37 

35.    ـَ اأْلٱَْمَقاِل َواأْلځَْمٹُمِس قِع َوځَمٺْمٍص ٱِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء ٱِم ٻُمْؿ ٕمٮَِمْ َو٭َمپمَْبټُمَقځمَّ

ـَ  چمٕمِِري ِ ا٭مٳمَّ چم إ٭َِمڀمِْف  *  َوا٭مثَّٽَمَراِت َوَٕم٨مِّ چم هللَِِّ َوإځِمَّ ـَ إَِذا َأَصچمَٕمْتٿُمْؿ ٱُمٳِمڀمَبڈٌم ٫َمچم٭ُمقا إځِمَّ ا٭مَِّذي

   َراِ٘مٷُمقنَ 

344-

345 

37 

33.    َُػ ٤َمپمٿُْمُؿ ا٭ْمٷَمَذاُب َوََل ُهْؿ ُيپمٶَْمُرون ـَ ٪مڀِمٿَمچم ََل َُيَٹمَّ    359 56 َٚمچم٭مِِدي

39.   ...اِع    375 347 َوإَِذا ٠َمڂَم٭َمَؽ ٤ِمَبچمِدي ٤َمپمِّل ٪َمڄمِِّنِّ ٫َمِريڇٌم ُأِ٘مڀمڇُم َد٤ْمَقَة ا٭مدَّ

33.    ْرَث َوا٭مپمَّْسَؾ    954 358 َُيْټمَِؽ اِْلَ
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35.    َـْ ِديپمٻُِمْؿ إِِن ا٠ْمتَٵَمچم٤ُمقا ََل َيَزا٭ُمقن و٬ُمْؿ ٤َم    936 34 ُيٺَمچمٖمټُِمقځَمٻُمْؿ َٙمتَّك َيُردُّ

34.    َْأْو َأ٬ْمپمپَمُْتْؿ ِْم َأځْمٹُمِسٻُمؿ   934 67 

35.   چم ـْ ٕمچِمهللَِّ ٪َمٺَمِد ا٠ْمَتٽْمَسَؽ ٕمچِم٭مْٷُمْرَوِة ا٭ْمُقْٗمٺَمك ََل اځْمٹِمٳَمچمَم ََلَ    945 335 َوُيڃْمٱِم

36.    َـْ َيٲَمچمُء ٱَمَثِؾ َٙمبَّڈٍم َأځْمب  تډَْم ٠َمبَْع ٠َمپمچَمٕمَِؾ ِْم ٬ُمؾِّ ٠ُمپمْبُټَمڈٍم ٱِمچمَئڈُم َٙمبَّڈٍم َواهللَُّ ُيٴَمچم٤ِمُػ ٛمَِ

   َواهللَُّ َوا٠ِمٌع ٤َمټمڀِمؿٌ 

953 356 

37.    ٺُمقا َيْقٱًمچم ُٖمْرَ٘مٷُمقَن ٪مڀِمِف إ٧َِم اهللَِّ ُٗمؿَّ ُٖمَقٓمَّ ٬ُمؾُّ ځَمٹْمٍس ٱَمچم ٬َمَسَبډْم َوُهْؿ ََل اٖمَّ

  ُيٶْمټَمٽُمقنَ 

973 73 

 ٠مقرة آل ٤مٽمران

38.    َـّ ُأمُّ ا٭مْٻمَِتچمِب    6 48 ُه

95.   ـَ ٪مڀِمٿَمچم تٿَِمچم اأْلََْنچَمُر َٚمچم٭مِِدي ـْ ََتْ ِري ٱِم ِْؿ َ٘مپمَّچمٌت َُتْ ٺَمْقا ٤ِمپمَْد َرِبِّ ـَ اٖمَّ ِذي    34 55 ٭مټِمَّ

93.    ُ٠ْمََلم ـَ ٤ِمپمَْد اهللَِّ اإْلِ ي    38 33 إِنَّ ا٭مدِّ

99.    َق ا٭ْمٺَمٳَمُص ؼُّ إِنَّ َهَذا ََلُ    59 39 اِْلَ

93.    َـ ـْ ٬َمچمَن َٙمپمڀِمٹًمچم ٱُمْسټمًَِم َوٱَمچم ٬َمچمَن ٱِم
اځمڀِمًّچم َو٭َمٻمِ چم َوََل ځَمٯْمَ ٱَمچم ٬َمچمَن إِْٕمَراِهڀمُؿ ََيُقِديًّ

٬م٦ِمَ     اْٛم٨ُْمِ

56 33 

95.   َُّٽُمٿُمُؿ اهلل ْؿ ِْم اآْلِٚمَرِة َوََل ُيٻَمټمِّ    66 85 أو٭َمئَِؽ ََل َٚمََلَق ََلُ

94.    ْـَ ا٭مْٻمِتچَمِب ٭َمٹَمِريٺًمچم َيټْمُقوَن َأ٭ْمِسپمََتٿُمْؿ ٕمچِم٭ْمٻمَِتچمِب ٭مَِتْحَسُبقُه  َوإِنَّ ٱِمپمٿُْمؿ    67 35...ٱِم

95.    َٽُمقَن ا٭مْٻمَِتچمَب َوٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمْدُر٠ُمقن چمځمڀِم٦َِّم ٕمََِم ٬ُمپمْتُْؿ ُٖمٷَمټمِّ ـْ ٬ُمقځُمقا َرٕمَّ
   68 3 َو٭َمٻمِ

96.   ي    73 368 َوَأَٚمْذُٖمْؿ ٤َمَٜم َذ٭مٻُِمْؿ إِِْصِ

97.    َـ ي چمِْسِ ـَ اخْلَ ـْ ُيٺْمَبَؾ ٱِمپمُْف َوُهَق ِْم اآْلِٚمَرِة ٱِم ٠ْمََلِم ِديپمچًم ٪َمټَم ـْ َيْبتَِغ ٩َمْٝمَ اإْلِ    74 33 َوٱَم

98.    ٌإْن ََتَْسْسٻُمْؿ َٙمَسپمڈٌَم َٖمُسڃْمُهْؿ َوإِْن ُٖمٳِمْبٻُمْؿ ٠َمڀمَِّئڈم...   395 38 
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35.    ََزځُمقا َوَأځْمتُُؿ اأْل٤َْمټم إِْن َيٽْمَسْسٻُمْؿ  * ْقَن إِْن ٬ُمپمْتُْؿ ٱُمڃْمٱِمپم٦َِم َوََل ََتپِمُقا َوََل ََتْ

   ٫َمْرٌح...

338-

355 

59 

33.    َـ ـَ َآٱَمپمُقا َوَيٽْمَحَؼ ا٭مٻَمچم٪مِِري َص اهللُ ا٭مَِّذي    353 395 َو٭مڀُِمٽَمحِّ

39.    ڀْمِؾ َوا٭مپمَّٿَمچمِر ََمَواِت َواأْلَْرِض َواْٚمتََِلِف ا٭مټمَّ ،   385 73 ...إِنَّ ِْم َٚمټْمِؼ ا٭مسَّ

357 

33.   وا َوَصچمٕمُِروا ـَ آٱَمپمُقا اْصِٞمُ چم ا٭مَِّذي َ    955 55 َيچم َأَيُّ

 ٠مقرة ا٭مپمسچمء

35.    ٍـْ ځَمٹْمٍس َواِٙمَدة    3 67 َٚمټَمٺَمٻُمْؿ ٱِم

34.   ٍء ١َمٿِمڀمًدا    33 89 إنَّ اهللََّ ٬َمچمَن ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ َرْ

35.    ڈٍم ٕمٲَِمٿِمڀمٍد َوِ٘مْئپمچَم ٕمَِؽ ـْ ٬ُمؾِّ ُأٱمَّ    53 78 ،89 ٤َمَٜم َهڃُمََلِء ١َمٿِمڀمًدا٪َمٻَمڀمَْػ إَِذا ِ٘مئْپمچَم ٱِم

36.   وَهچم ـَ ٱِمپمْٿَمچم َأْو ُردُّ    75 55 َوإَِذا ُٙمڀمِّڀمُتْؿ ٕمَِتِحڀمَّڈٍم ٪َمَحڀمُّقا ٕمڂَِمْٙمَس

37.    ًوا ٭َمْق َٖمٻْمٹُمُروَن ٬َمََم ٬َمٹَمُروا ٪َمَتٻُمقځُمقَن ٠َمَقاء    78 64 َودُّ

38.    ْـْ َُيَچمِ٘مْر ِْم ٠َمبڀِمِؾ اهللِ َُيِْد ِْم األَر    355 347 ِض ٱُمَرا٩َمًَم ٬َمثًِٝما...َوٱَم

55.    َك ٕمِِف َوَيٸْمٹِمُر ٱَمچم ُدوَن َذ٭مَِؽ    335 63 ...إِنَّ اهللََّ ََل َيٸْمٹِمُر َأْن ُي٨ْمَ

53.   ْؿ ځَمٳِمًٝما ـْ َُتَِد ََلُ ـَ ا٭مپمَّچمِر َو٭َم ْرِك اأْل٠َْمٹَمِؾ ٱِم    354 57 إِنَّ اْٛمُپمچَم٪مٺِِم٦َم ِْم ا٭مدَّ

59.    َـَ ٬م ـْ ٠َمبڀِمِؾ اهللَِّ ٫َمْد َضټمُّقا َضََلًَل َٕمٷِمڀمًداإِنَّ ا٭مَِّذي وا ٤َم    356 65 ٹَمُروا َوَصدُّ

 ٠مقرة اٛمچمئدة

53.    َـَ آٱَمپمُقا ٪َمڄمِنَّ ِٙمْزَب اهللَِّ ُهُؿ ا٭ْمٸَمچم٭مُِبقن ـْ َيتََقلَّ اهللََّ َوَر٠ُمق٭َمُف َوا٭مَِّذي    45 339 َوٱَم

55.    ْائِڀمَؾ ا٤م    69 33 ُبُدوا اهللََّ َرِبِّ َوَرٕمَّٻُمؿْ َو٫َمچمَل اْٛمَِسڀمُح َيچم َٕمپمِل إِْْسَ
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 ٠مقرة األځمٷمچمم

54.    ََمَواِت َواأْلَْرَض    3 67 َٚمټَمَؼ ا٭مسَّ

55.    ٍْء َأ٬ْمَٞمُ ١َمٿَمچمَدًة ٫ُمِؾ اهللَُّ ١َمٿِمڀمٌد َٕمڀْمپمِل َوَٕمڀْمپمٻَُمؿ    38 89 ٫ُمْؾ َأيُّ َرْ

56.    َڀْمُؾ َرَأى ٬َمْق٬َمًبچم ٫َمچمَل ه َـّ ٤َمټَمڀْمِف ا٭مټمَّ ...٪َمټَمَمَّ َ٘م    65 355 َذا َرِبِّ

57.    ُدوُهْؿ ٬َمچمُؤُهْؿ ٭مُِٝمْ ٬م٦َِم ٫َمْتَؾ َأْوََلدِِهْؿ ُذَ ـَ اْٛم٨ُْمِ ـَ ٭مٻَِمثٍِٝم ٱِم و٬َمَذ٭مَِؽ َزيَّ

   َو٭مڀَِمټْمبُِسقا ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ِديپمٿَُمؿْ 

336 65 

 ٠مقرة األ٤مراف

58.    ُڀمْٵَمچمن    96 398 َيچم َٕمپمِل آَدَم َل َيٹْمتپِمپَمَّٻُمُؿ ا٭مٲمَّ

45.    َـْ ٩ِمؾٍّ َوځم    53 78 َز٤ْمپمچَم ٱَمچم ِْم ُصُدوِرِهْؿ ٱِم

43.   ...َمڂَمْو٪ُمقا ا٭مٻَمڀْمَؾ َواٛمڀِمَزاَن َوََل َٖمبَْخُسقا ا٭مپمَّچمَس٪   74 358 

49.    ََِمِء َواأْلَْرض ـَ ا٭مسَّ ٺَمْقا ٭َمٹَمَتْحپمچَم ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ َٕمَر٬َمچمٍت ٱِم ،   85 48 ٭َمْق َأنَّ َأْهَؾ ا٭ْمٺُمَرى آٱَمپمُقا َواٖمَّ

355 

43.    َپمچَم ٱُمْسټمٽِِم٦مَ ر ا َوَٖمَق٪مَّ پمچَم َأ٪ْمِرْغ ٤َمټَمڀْمپمچَم َصْٞمً    395 33 ٕمَّ

45.    ََمڂَمْر٠َمټْمپمچَم ٤َمټَمڀمْٿِمُؿ ا٭مٵمُّق٪َمچمن٪   333 333 

 ٠مقرة األځمٹمچمل

44.    َُِِّف هلل ـُ ٬ُمټمُّ ي    38 394 َو٫َمچمٖمټُِمقُهْؿ َٙمتَّك َل َٖمٻُمقَن ٪مِْتپمڈٌَم َوَيٻُمقَن ا٭مدِّ

 ٠مقرة ا٭متقٕمڈم

45.    َّـَ ََل ُيڃْمٱِمپمُقَن ٕمچِمهللَِّ َوََل ٕمچِم٭ْمڀَمْقِم اآْلِٚمرِ ٫َمچمٖمټُِمقا ا٭م    98 394 ...ِذي

46.    َڈم َهڇَم َوا٭ْمٹِمٴمَّ ـَ َيٻْمپمُِزوَن ا٭مذَّ    35 85 َوا٭مَِّذي

47.   ...ـْ َٕمٷْمٍض َيڂْمٱُمُروَن    56 57 اْٛمُپمچَم٪مٺُِمقَن َواْٛمُپمچَم٪مٺَِمچمُت َٕمٷْمٴُمٿُمْؿ ٱِم



 

 

 

-َِّ- 
 

48.   ُْؿ ٭َمٻَمچم    356 89 ِذُٕمقنَ َواهللَُّ َيٲْمٿَمُد إَِنَّ

 ٠مقرة يقځمس

55.    َُّڀمِْؾ َوا٭مپمَّٿَمچمِر َوٱَمچم َٚمټَمَؼ اهلل    5 74 ...إنَّ ِْم اْٚمتََِلِف ا٭مټمَّ

53.    ْؿ ٕمڄِمِيََمَِنِْؿ ُ چمِت ََيِْدَيِْؿ َرِبُّ چمِِلَ ـَ آٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ا٭مٳمَّ    8 49 ...إِنَّ ا٭مَِّذي

59.    َـَ اٛمُْْسټمٽِِم٦م    69 33 َوُأٱِمْرُت َأْن َأ٬ُمقَن ٱِم

53.   ...ـْ ٱَمٷَمُف ِْم ا٭مٹُمټْمِؽ َوَ٘مٷَمټْمپمچَمُهْؿ َٚمََلئَِػ ڀْمپمچَمُه َوٱَم ُٕمقُه ٪َمپمَجَّ    63 343 ٪َمٻَمذَّ

55.    ـْ ٫َمْبټمٿِِمْؿ ـَ َٚمټَمْقا ٱِم چمِم ا٭مَِّذي    359 53 ...٪َمٿَمْؾ َيپمَْتٶمُِروَن إَِلَّ ٱِمْثَؾ َأيَّ

 ٠مقرة هقد

54.    ِڈٍم ِْم اأْلَْرِض إ ـْ َدإمَّ    5 355 َلَّ ٤َمَٜم اهللَِّ ِرْز٫ُمٿَمچم...َوٱَمچم ٱِم

55.   ...ـْ ٫َمْقٱِمَؽ ـَ ٱِم ـْ ُيڃْمٱِم ُف ٭َم    35 335 َوُأوِٙمَل إ٧َِم ځُمقٍح َأځمَّ

56.    ِـْ ٬ُمؾٍّ َزْوَ٘م٦ْمِ اْٗمپم٦َْم    55 337 ٫ُمټْمپمچَم اْْحِْؾ ٪مڀِمٿَمچم ٱِم

57.    َپمچَم...وځَمچمَدى ځُمقٌح إْمپمَُف َو٬َمچمَن ِْم ٱَمٷْمِزٍل َيچم ُٕمپمَلَّ اْر٬َمڇْم ٱَمٷم   59-53 336 

58.   ...َو٫مِڀمَؾ َيچم َأْرُض إْمټَمٷِمل ٱَمچمَءِك َوَيچم ٠َمََمُء َأ٫ْمټمٷِِمل َو٩ِمڀمَض اَٛمچمُء   55 337 

65.   ...ََوإ٧َِم ٤َمچمدٍ َأَٚمچمُهْؿ ُهقًدا ٫َمچمَل َيچم ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهلل   45 379 

63.    ِٻُمْؿ ُٗمؿَّ ُٖمقُٕمقا إ٭َِمڀْمف    49 348 ...َوَيچم ٫َمْقِم ا٠ْمتَٸْمٹِمُروا َرٕمَّ

69.   ...ِْؿ    48 375 َوٖمټِْمَؽ ٤َمچمٌد َ٘مَحُدوا ٕمِآَيچمِت َرِبِّ

63.   ...ى    58-65 369 َو٭َمٺَمْد َ٘مچمَءْت ُر٠ُمټُمپمچَم إِْٕمَراِهڀمَؿ ٕمچِم٭ْمُب٨ْمَ

65.    اٌه ٱُمپمڀِمڇٌم ټمڀِمٌؿ َأوَّ چمِد٭ُمپمچَم ِْم ٫َمْقِم ٭ُمقٍط إِنَّ إِْٕمَراِهڀمَؿ َِلَ    65-64 363 ُُيَ

64.    ََر٤ُمقَن إ٭َِمڀْمِف...َوَ٘مچمَءُه ٫م    67-68 364 ْقٱُمُف َُيْ

65.   ... ْبُح ٕمٺَِمِريڇٍم بُْح َأ٭َمڀْمَس ا٭مٳمُّ    73-79 364 إِنَّ ٱَمْق٤ِمَدُهُؿ ا٭مٳمُّ



 

 

 

-َِْ- 
 

 

66.   ...ـَ َآٱَمپمُقا ٱَمٷَمُف ٕمَِرْْحَڈٍم ڀْمپمچَم ١ُمٷَمڀْمبچًم َوا٭مَِّذي    85 379 َوَٛمَّچم َ٘مچمَء َأٱْمُرځَمچم ځَمجَّ

67.    إَِذا َأَٚمَذ ا٭مْٺُمَرى َوِهَل ٣َمچمٛمَِڈٌم إِنَّ َأْٚمَذُه َأ٭مڀِمٌؿ ١َمِديٌد َو٬َمَذ٭مَِؽ َأْٚمُذ َرٕمَِّؽ   359 59 

 ٠مقرة يق٠مػ

68.    ِـَ ا٭ْمٺَمٳَمص ـُ ځَمٺُمصُّ ٤َمټَمڀْمَؽ َأْٙمَس    3 39 ځَمْح

75.    ٭َمډْم ٭مَٻُمْؿ َأځْمٹُمُسٻُمْؿ َأٱْمًرا ٪َمٳَمْٞمٌ َْجڀِمٌؾ    73 65 ٫َمچمَل َٕمْؾ ٠َمقَّ

73.    ْةٌ  ٭َمٺَمْد ٬َمچمَن ِْم ٫َمٳَمٳِمٿِمؿ    333 39 ٤ِمْٞمَ

 ٠مقرة ا٭مپمحؾ

79.    ِبڀِمؾ    8 6 َو٤َمَٜم اهللَِّ ٫َمٳْمُد ا٭مسَّ

73.   ... َبچمِل ُٕمڀُمقًٖمچم ـَ اجْلِ ِِذي ٱِم    57-58 49 َوَأْوَٙمك َرٕمَُّؽ إ٧َِم ا٭مپمَّْحِؾ َأِن اَّتَّ

75.   ـْ ُٕمڀُمقٖمٻُِمْؿ ٠َمٻَمپمچًم    75 68 َواهللَُّ َ٘مٷَمَؾ ٭مَٻُمْؿ ٱِم

74.    َـ بچَمِل َأ٬ْمپمچَمځًمچم َوَ٘مٷَمَؾ ٭مَٻُمْؿ ٱِم    73 67 اجْلِ

75.    ََيٷْمِر٪ُمقَن ځمٷِْمٽَمډَم اهللَِّ ُٗمؿَّ ُيپمٻْمُِروََنچَم َوَأ٬ْمَثُرُهُؿ ا٭مْٻَمچم٪مُِرون   73 57 

76.   ...َب اهللَُّ ٱَمَثًَل ٫َمْرَيڈًم ٬َمچمځَمډْم آٱِمپمڈًَم ٱُمٵْمٽَمئِپمَّڈًم َيڂْمٖمڀِمٿَمچم ِرْز٫ُمٿَمچم َر٩َمًدا    339 55 َوََضَ

77.    َك إَِلَّ ٕمچِمهللَِّواْصِٞمْ َوٱَمچم َص    396 59 ْٞمُ

 ٠مقرة اإلْساء

78.   ...َراِم إ٧َِم اٛمَْْسِجِد اأْل٫َْمَٰم ـَ اْٛمَْسِجِد اِْلَ ى ٕمٷَِمْبِدِه ٭َمڀمًَْل ٱِم    3 53 ٠ُمبَْحچمَن ا٭مَِّذي َأْْسَ

85.   ُف ٬َمچمَن ٤َمْبًدا ١َمٻُمقًرا    3 334 إځِمَّ

83.    ِـِ إِْٙمَسچمځًمچم...َو٫َمڅَم َرٕمَُّؽ َأَلَّ َٖمٷْمُبُدوا إَِلَّ إ چمُه َوٕمچِم٭ْمَقا٭مَِدْي    93 339 يَّ

89.    ُف ٬َمچمَن ٪َمچمِٙمٲَمڈًم َو٠َمچمَء ٠َمبڀِمًَل ځَمچم إځِمَّ    39 356 َوََل َٖمٺْمَرُٕمقا ا٭مزِّ



 

 

 

-َِٓ- 
 

 ٠مقرة ا٭مٻمٿمػ

83.   ـْ َُتَِد ٭َمُف َو٭مڀِمًّچم ٱُمْر١ِمًدا ـْ ُيٴْمټمِْؾ ٪َمټَم ِد اهللَُّ ٪َمٿُمَق اْٛمُٿْمتَِد َوٱَم ـْ ََيْ    36 43 ٱَم

85.    َُك ِْم ُٙمٻْمٽِمِف َأَٙمًداو    95 75 ََل ُي٨ْمِ

84.    چمُت چمِِلَ ځْمڀمچَم َوا٭ْمَبچم٫مِڀَمچمُت ا٭مٳمَّ ڀَمچمِة ا٭مدُّ    55 43 ...اْٛمَچمُل َوا٭ْمَبپمُقَن ِزيپمڈَُم اِْلَ

85.   َيچم َوْيټَمَتپمچَم ٱَمچمِل َهَذا ا٭ْمٻمَِتچمِب ََل ُيٸَمچمِدُر َصٸِمَٝمًة َوََل ٬َمبَِٝمًة إَِلَّ َأْٙمٳَمچمَهچم   58 83 

86.   َوٖمټِْمَؽ ا٭ْمٺُمَرى َأْهټَمٻْمپمچَمُهْؿ َٛمَّچم ٣َمټَمٽُمقا َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ٛمَِٿْمټمٻِمٿِِمْؿ ٱَمْق٤ِمًدا   48 55 

87.   چم ٫َمٳَمٳًمچم ا ٤َمَٜم آَٗمچمِرِِهَ    55 39 ٫َمچمَل َذ٭مَِؽ ٱَمچم ٬ُمپمَّچم ځَمبِْغ ٪َمچمْرَٖمدَّ

88.    ََداُر ٪َمٻَمچمَن ٭مٸُِمََلٱَم٦ْمِ َيتڀِمٽَم٦ْمِ ِْم اْٛمَِديپمڈَِم َو٬م چم اجْلِ َتُف ٬َمپمٌْز...َوَأٱمَّ    79 355 چمَن ََتْ

 ٠مقرة ٱمريؿ

355.   ًدا َوُٕمٻمڀِمًّچم وا ٠ُمجَّ ـِ َٚمرُّ ْْحَ    47 55 إَِذا ُٖمْتَٜم ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ آَيچمُت ا٭مرَّ

353.   ـِ ٤ِمتڀِمًّچم ْْحَ ُْؿ َأ١َمدُّ ٤َمَٜم ا٭مرَّ ـْ ٬ُمؾِّ ١ِمڀمٷَمڈٍم َأَيُّ َـّ ٱِم    58 78 ُٗمؿَّ ٭َمپمپَمِْز٤َم

 ٠مقرة ٢مف

359.    َّپمچَم ا٭م ٍء َٚمټْمٺَمُف ُٗمؿَّ َهَدى٫مچمَل َرٕمُّ    45 49 ِذي َأ٤ْمٵَمك ٬ُمؾَّ َرْ

 ٠مقرة األځمبڀمچمء

353.    ََواخَلْٝمِ ٪مِْتپمڈًَم َوإ٭َِمڀْمپمچَم ُٖمْرَ٘مٷُمقن ِّ    34 393 َوځَمْبټُمق٬ُمْؿ ٕمچِم٭م٨مَّ

355.   ...تَٻُمْؿ إِْن ٬ُمپمُْتْؿ ٪َمچم٤ِمټم٦َِم وا َآَِلَ ٫ُمقُه َواځْمٯُمُ    57-65 345 ٫َمچم٭ُمقا َٙمرِّ

354.    ٌُْؿ ََل َيْرِ٘مٷُمقنَ  َوَٙمَرام    84 45 ٤َمَٜم ٫َمْرَيڈٍم َأْهټَمٻْمپمچَمَهچم َأَنَّ

 ٠مقرة اِلڋم

355.   ... ـْ َيٷْمُبُد اهللَ ٤َمَٜم َٙمْرٍف ٪َمڄمِْن َأَصچمَٕمُف َٚمْٝمٌ ا٢ْمٽَمڂَمنَّ ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم    33 335 َوٱِم

356.    ـْ ٫َمْرَيڈٍم َأْهټَمٻْمپمچَمَهچم َوِهَل ٣َمچمٛمَِڈٌم ٪َمٿِمَل َٚمچمِوَيڈٌم ـْ ٱِم    54 53 ...٬َمڂَميِّ
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357.   ...َب ٱَمَثٌؾ ٪َمچم٠ْمَتٽِمٷُمقا ٭َمُف چم ا٭مپمَّچمُس َُضِ َ ،   63 5 ،37 َيچم َأَيُّ

353 

358.    َِو٘مچمِهُدوا ِْم اهللَِّ َٙمؼَّ ِ٘مٿمچمِده   67 337 

 ٠مقرة اٛمڃمٱمپمقن

335.   ...ـْ ٠َمَبَؼ ـْ ٬ُمؾٍّ َزْوَ٘م٦ْمِ اْٗمپم٦َْمِ َوَأْهټَمَؽ إَِلَّ ٱَم    96 336 ٪َمچم٠ْمټُمْؽ ٪مڀِمٿَمچم ٱِم

 ٠مقرة ا٭مپمقر

333.   ٠ُمقَرٌة َأځْمَز٭ْمپمچَمَهچم َو٪َمَرْضپمچَمَهچم   3 356 

339.    ْ٭َمڀْمَس ٤َمټَمڀمْٻُمْؿ ُ٘مپمچَمٌح َأْن َٖمْدُٚمټُمقا ُٕمڀُمقًٖمچم ٩َمْٝمَ ٱَمْسٻُمقځَمڈٍم ٪مڀِمٿَمچم ٱَمَتچمٌع ٭مَٻُمؿ   98 53 

333.    ُف    53 86 ٱَمچم ٱَمټَمٻْمُتْؿ ٱَمٹَمچمَِتَ

335.    ْـْ َأٱم ـَ َُيَچم٭مٹُِمقَن ٤َم    53 55...ِرِه َأْن ُٖمٳِمڀمَبٿُمْؿ ٪مِْتپمڈٌَم أ٪َمټْمڀمَْحَذِر ا٭مَِّذي

 ٠مقرة ا٭مٹمر٫مچمن

334.   ـْ ٤َمٽَمٍؾ ٪َمَجٷَمټْمپمچَمُه َهَبچمًء ٱَمپمْثُقًرا    93 376 َو٫َمِدٱْمپمچَم إ٧َِم ٱَمچم ٤َمٽِمټُمقا ٱِم

335.    ـَ َيٽْمٲُمقَن ٤َمَٜم اأْلَْرِض َهْقځًمچم ـِ ا٭مَِّذي ْْحَ    53 55 ...َو٤ِمَبچمُد ا٭مرَّ

336.    َّوا ٕمچِم٭مټم وا ٬مَِراٱًمچمَوإَِذا ٱَمرُّ    69 55 ٸْمِق ٱَمرُّ

 ٠مقرة ا٭مٲمٷمراء

337.   ...ـَ ا٭مٷَمچمَٛم٦َِم َوَٖمَذُروَن ٱَمچم َٚمټَمَؼ ٭َمٻُمْؿ ٬ْمَراَن ٱِم    354-355 355 َأَٖمڂْمُٖمقَن ا٭مذُّ

338.    وُح اأْلٱَِم٦ُم ـَ  * ځَمَزَل ٕمِِف ا٭مرُّ ـَ اْٛمُپمِْذِري ٕمټِمَِسچمٍن ٤َمَرِِبٍّ  * ٤َمَٜم ٫َمټْمبَِؽ ٭مِتَٻُمقَن ٱِم

   ٱُمب٦ِمٍ 

383- 384 4 

 ٠مقرة ا٭مپمٽمؾ

395.    ٍ٢مس ٖمټِْمَؽ آَيچمُت ا٭ْمٺُمْرآِن َو٬مَِتچمٍب ٱُمب٦ِم   3 36 

393.    ى ٭مټِْمٽُمڃْمٱِمپم٦َِم ََلَة... * ُهًدى َوُٕم٨ْمَ ـَ ُيٺِمڀمٽُمقَن ا٭مٳمَّ    9- 3 36 ا٭مَِّذي
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399.   ...    6 -7 36 إِْذ ٫َمچمَل ٱُمق٠َمك أِلَْهټمِِف إِِّنِّ آځَمْسډُم ځَمچمًرا ٠َمآٖمڀِمٻُمْؿ ٱِمپمْٿَمچم ٕمَِخَٞمٍ

393.    ٍء ـَ ٬ُمؾَّ َرْ    77 74 ُصپمَْع اهللَِّ ا٭مَِّذي َأْٖمٺَم

395.    ڀمَِّئڈِم ٪َمٻُمبَّډْم ُوُ٘مقُهٿُمْؿ ِْم ا٭مپمَّچمِر ـْ َ٘مچمَء ٕمچِم٭مسَّ    85 356 ...َوٱَم

394.   ...َتِدي ٭مپِمَٹْمِسِف ََم ََيْ ـِ اْهَتَدى ٪َمڄمځِمَّ    89-83 36 َوَأْن َأْٖمټُمَق ا٭ْمٺُمْرآَن ٪َمٽَم

 ٠مقرة ا٭مروم

395.    وُم  * امل ـْ َٕمٷْمِد ٩َمټَمبٿِِمْؿ... * ٩ُمټمَِبډِم ا٭مرُّ    3-5 95 ِْم َأْدځَمك اأْلَْرِض َوُهْؿ ٱِم

 ٠مقرة ٭مٺمَمن

396.    َِّـْ ٠َمبڀِمِؾ اهلل ِديڊِم ٭مڀُِمٴِمؾَّ ٤َم َق اِْلَ ي ََلْ ـْ َيٲْمَٟمِ ـَ ا٭مپمَّچمِس ٱَم    5 54 ،66...َوٱِم

397.    ُا ٬َمڂمَْن مَلْ َيْسٽَمٷْمٿَمچم...َوإَِذا ُٖمتَْٜم ٤َمټَمڀْمِف آَيچمُٖمپمچَم َو٧مَّ ٱم    6 55 ْستَٻْمِٞمً

398.    ِْؿ َ٘مپمَّچمُت ا٭مپمَّٷِمڀمؿ چمِت ََلُ چمِِلَ ـَ آٱَمپمُقا َو٤َمٽِمټُمقا ا٭مٳمَّ    7 54 إنَّ ا٭مَِّذي

335.   ... ـِ اْٛمُپمٻَْمِر َواْصِٞمْ ََلَة َوْأٱُمْر ٕمچِمْٛمَٷْمُروِف َواځْمَف ٤َم    36 38 َيچم ُٕمپمَلَّ َأ٫مِِؿ ا٭مٳمَّ

333.    ٱَمٲْمڀمَِؽ  َوا٫ْمٳِمْد ِْم   38 6 

 ٠مقرة ا٭مسجدة

339.   َو٭َمْق ١ِمْئپمچَم آَلَٖمڀْمپمچَم ٬ُمؾَّ ځَمٹْمٍس ُهَداَهچم   33 43 

333.   ...وا ڈًم ََيُْدوَن ٕمڂَِمٱْمِرځَمچم َٛمَّچم َصَٞمُ    95 38 َوَ٘مٷَمټْمپمچَم ٱِمپمْٿُمْؿ َأئٽِمَّ

 ٠مقرة األٙمزاب

335.    ُْڃْمٱِمپمچَمِت إِنَّ اٛمُْْسټمٽِِم٦َم َواٛمُْْسټمََِمِت َواٛمڃُْْمٱِمپم٦َِم َواٛم   34 33 

334.    ْؿ ٱَمٸْمٹِمَرًة ا٬مَِراِت َأ٤َمدَّ اهللُ ََلُ ـَ اهللَ ٬َمثًِٝما َوا٭مذَّ ا٬مِِري    34 383 ...َوا٭مذَّ

335.    ـٍ َوََل ٱُمڃْمٱِمپمڈٍَم إَِذا ٫َمڅَم اهللَُّ َوَر٠ُمق٭ُمُف َأٱْمًرا    35 67،79 ...َوٱَمچم ٬َمچمَن ٛمُِڃْمٱِم

336.    ٌِد َإَٔمچم َأَٙمٍد ٱم ـْ َر٠ُمقَل اهللَِّ...ٱَمچم ٬َمچمَن ُِمَٽمَّ
   55 34 ـْ ِرَ٘مچم٭مٻُِمْؿ َو٭مَٻمِ
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337.    ٌڀمَُّتٿُمْؿ َيْقَم َيټْمٺَمْقځَمُف ٠َمََلم
   55 55 ََتِ

338.   ا َوځَمِذيًرا ً چم َأْر٠َمټْمپمچَمَك ١َمچمِهًدا َوٱُمَب٨مِّ چم ا٭مپمَّبِلُّ إځِمَّ َ    54 89 َيچم َأَيُّ

 ٠مقرة ٠مبڂم

355.    ٌـْ َيٽِم٦ٍم َو١ِمََمٍل... ٭َمٺَمْد ٬َمچمَن ٭مَِسَبڄمٍ ِْم ٱَمْسٻَمپمٿِِمْؿ آَيڈم    34-35 53 َ٘مپمََّتچمِن ٤َم

353.    َـ ـَ َيْسٷَمْقَن ِْم َآَيچمٖمپِمچَم ٱُمٷَمچمِ٘مِزي    37 357 ...َوا٭مَِّذي

 ٠مقرة يس

359.   ...ٱُمقا َوآَٗمچمَرُهْؿ ـُ ځُمْحِل اْٛمَْقَٖمك َوځَمٻْمُتڇُم ٱَمچم ٫َمدَّ چم ځَمْح    39 84 إځِمَّ

353.    ْٽُمپمچَم َأْيِدَيِْؿ َوَٖمٲْمٿَمُد َأْرُ٘مټُمٿُمْؿ ... ا٭ْمڀَمْقَم ځَمْختُِؿ ٤َمَٜم َأ٪ْمَقاِهٿِمؿ    54 85 َوُٖمٻَمټمِّ

 ٠مقرة ا٭مٳمچم٪مچمت

355.    ـَ ٣َمټَمٽُمقا َوَأْزَواَ٘مٿُمْؿ َوٱَمچم ٬َمچمځُمقا َيٷْمُبُدوَن وا ا٭مَِّذي ـْ ُدوِن اهللَِّ... * ْٙم٨ُمُ    99-93 49ٱِم

354.    ٌَـّ َٕمڀمٌْض ٱَمٻْمپمُقن ُ    58 67 ٬َمڂَمَنَّ

355.    ٱَمچم َٖمپمِْحُتقنَ ٫َمچمَل َأَٖمٷْمُبُدوَن   84 338 

356.    َڀْمِؾ َأ٪َمََل َٖمٷْمٺِمټُمقن وَن ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ٱُمٳْمبِِح٦َم* َوٕمچِم٭مټمَّ ٻُمْؿ ٭َمَتٽُمرُّ    336-337 373 َوإځِمَّ

 ٠مقرة ص

357.    َر ُأو٭ُمق اأْل٭َْمبچَمِب ُروا آَيچمٖمِِف َو٭مڀَِمَتَذ٬مَّ ٕمَّ    ٬مَتچمٌب َأځْمَز٭ْمپمچَمُه إ٭َِمڀمَْؽ ٱُمَبچمَرٌك ٭مڀِمَدَّ
98 35 

358.    َٖمَِؽ أَل٩ُْمِقَيپمَّٿُمْؿ َأْْجَٷِم٦مَ ٫م    79 64 چمَل ٪َمبٷِِمزَّ

 ٠مقرة ا٭مزٱمر

345.   َوََل َٖمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْٚمَرى   6 339 

343.    چمٕمُِروَن َأْ٘مَرُهْؿ ٕمٸَِمْٝمِ ِٙمَسچمٍب ََم ُيَقٓمَّ ا٭مٳمَّ    35 38 إځِمَّ

349.    َُْؿ ٱَمڀمُِّتقن    35 56 إځِمََّؽ ٱَمڀمِّډٌم َوإَِنَّ
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343.    َُمقا ٤َمَٜم َأځْمٹُمِسٿِمْؿ ...٫ُمْؾ ي٪ ـَ َأْْسَ    43-45 345 چم ٤ِمَبچمِدَي ا٭مَِّذي

 ٠مقرة ٩مچم٪مر

345.    ُْؿ ٭مڀَِمڂْمُٚمُذوه ڈٍم ٕمَِر٠ُمقَِلِ ډْم ٬ُمؾُّ ُأٱمَّ    4 366 َوَِهَّ

344.   ...ًٙمچم ـِ ِٔم َِصْ    35-36 375 َو٫َمچمَل ٪مِْر٤َمْقُن َيچم َهچمٱَمچمُن إْم

345.    ْؿ...َيقْ  * َوَيْقَم َيٺُمقُم اأْل١َْمٿَمچمُد    43-49 84 َم ََل َيپمْٹَمُع ا٭مٶمَّچمٛم٦َِِم ٱَمٷْمِذَرَُتُ

 ٠مقرة ٪مٳمټمډم

346.    َٙمتَّك إَِذا ٱَمچم َ٘مچمُءوَهچم ١َمٿِمَد ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ ٠َمٽْمٷُمٿُمْؿ َوَإْٔمٳَمچمُرُهْؿ َوُ٘مټُمقُدُهْؿ ٕمََِم

   ٬َمچمځُمقا َيٷْمٽَمټُمقَن ...

95-99 83 

347.    ْؿ ټْمِد َ٘مَزاًء ...َذ٭مَِؽ َ٘مَزاُء َأ٤ْمَداِء اهللَِّ ا٭مپمَّچمُر ََلُ    97 355 ٪مڀِمٿَمچم َداُر اخْلُ

 ٠مقرة ا٭مٲمقرى

348.   چم ـْ َٙمْقََلَ    6 46 ٭مُِتپمِْذَر ُأمَّ ا٭ْمٺُمَرى َوٱَم

355.    ٍاٍط ٱُمْستَٺِمڀمؿ    49 49 َوإځِمََّؽ ٭َمتَٿْمِدي إ٧َِم ِِصَ

 ٠مقرة ا٭مزٚمرف

353.    ْـَ ا٭ْمٺَمر َل َهَذا ا٭ْمٺُمْرآُن ٤َمَٜم َرُ٘مٍؾ ٱِم    33 68 َيَت٦ْمِ ٤َمٶمڀِمؿٍ َو٫َمچم٭ُمقا ٭َمْقََل ځُمزِّ

 ٠مقرة األٙمٺمچمف

359.    ْؿ ٠ُمِؾ َوََل َٖمْسَتٷْمِجْؾ ََلُ ـَ ا٭مرُّ    34 55 ٪َمچمْصِٞمْ ٬َمََم َصَٞمَ ُأو٭ُمق ا٭ْمٷَمْزِم ٱِم

 ٠مقرة اِلجرات

353.    ـْ ٫ُمق٭ُمقا َأ٠ْمټَمٽْمپمچَم َوَٛمَّچم َيْدُٚمِؾ اإِليََم
ُن ٫َمچم٭َمډِم األ٤َْمَراُب َآٱَمپمَّچم ٫ُمْؾ مَلْ ُٖمڃْمٱِمپمُقا َو٭َمٻمِ

  ِْم ٫ُمټُمقٕمٻُِمْؿ  

35 393 

355.   ...ـَ َآٱَمپمُقا ٕمچِمهللِ َوَر٠ُمق٭مِِف ُٗمؿَّ مَلْ َيْرَٖمچمُٕمقا َوَ٘مچمَهُدوا ََم اُٛمڃْمٱِمپمُقَن ا٭مَِّذي    34 399 إځِمَّ
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 ٠مقرة ق

354.    َوَ٘مچمَءْت ٬ُمؾُّ ځَمٹْمٍس ٱَمٷَمٿَمچم ٠َمچمئٌِؼ َو١َمٿِمڀمٌد   93 83 

355.    َچم آ ِديدِ ا٭مَِّذي َ٘مٷَمَؾ ٱَمَع اهللِ إََِلً    95 345 َٚمَر ٪َمڂَم٭ْمٺِمڀَمچمُه ِْم ا٭مٷَمَذاِب ا٭مٲمَّ

 ٠مقرة ا٭مذاريچمت

356.    ِوا إ٧َِم اهلل    45 347 ٪َمٹِمرُّ

 ٠مقرة ا٭مٵمقر

357.    َُٕمقا َهپمڀِمًئچم ٕمََِم ٬ُمپمُْتْؿ َٖمٷْمٽَمټُمقن    38 44 ٬ُمټُمقا َواْذَ

358.    چم٭مٺُِمقَن ٍء َأْم ُهُؿ اخْلَ ـْ ٩َمْٝمِ َرْ ََمَواِت َأْم َٚم  * َأْم ُٚمټمٺُِمقا ٱِم ټَمٺُمقا ا٭مسَّ

   َواأْلَْرَض َٕمْؾ ََل ُيق٫مِپمُقنَ 

34-35 73 

 ْسة ا٭مپمجؿ

365.    َـّ َوٱمچم ََتَْقى اأْلځَْمٹُمُس    93 335 إِْن َيتَّبٷُِمقَن إَِلَّ ا٭مٶمَّ

 ٠مقرة ا٭مٺمٽمر

363.   ...ْرځَمچم األَْرَض ََمِء ٕمََِمٍء ٱُمپمٿَْمٽِمٍر * َو٪َمجَّ    33-39 337 ٪َمٹَمَتْحپمچَم َإْٔمَقاَب ا٭مسَّ

 ٠مقرة ا٭مقا٫مٷمڈم

369.    چم٭م٦َِّم ٕم٦َِم ا٭مٴمَّ ـَ اْٛمُٻَمذِّ چم إِْن ٬َمچمَن ٱِم ـْ َْحڀِمٍؿ  * َوَأٱمَّ َوَٖمٳْمټمڀِمڈَُم  * ٪َمپمُُزٌل ٱِم

  َ٘مِحڀمؿٍ 

89-85 64 

 ٠مقرة اِلديد

363.    ٌق َوِزيپمڈٌَم َوَٖمٹَمچمُٚمٌر َٕمڀْمپمٻَُمْؿ َوَٖمٻَمچمُٗمٌر ِْم ځْمڀمچَم ٭َمٷِمڇٌم َوََلْ ڀَمچمُة ا٭مدُّ ََم اِْلَ  ا٤ْمټَمٽُمقا َأځمَّ

   اأْلٱَْمَقاِل...

95 55 

365.    ْ٭مٻَِمڀمََْل َٖمڂم٠َْمْقا ٤َمَٜم ٱَمچم ٪َمچمَٖمٻُمْؿ َوََل َٖمٹْمَرُٙمقا ٕمََِم آَٖمچم٬ُمؿ   93 353 
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 ٠مقرة اٛمجچمد٭مڈم

364.    َون چمِْسُ ڀمْٵَمچمِن ُهُؿ اخْلَ ڀمْٵَمچمِن َأََل إِنَّ ِٙمْزَب ا٭مٲمَّ    38 64 ُأو٭َمئَِؽ ِٙمْزُب ا٭مٲمَّ

 ٠مقرة اِل٨م

365.   چم ْسپمَكُهَق اهللَُّ اخْلَ ُر ٭َمُف اأْل٠َْمََمُء اِْلُ    95 73 ٭مُِؼ ا٭ْمَبچمِرُئ اْٛمُٳَمقِّ

 ٠مقرة اٛمٽمتحپمڈم

366.   ...ـَ َآٱَمپمُقا ََل َٖمَتَق٭مَّْقا ٫َمْقٱًمچم ٩َمٴِمڇَم اهللُ ٤َمټَمڀمْٿِمْؿ چم ا٭مَِّذي َ    33 345 َيچم َأَيُّ

 ٠مقرة ا٭مٳمػ

367.    ـَ اهللَِّ َو٪َمْتٌح ٫َمِريڇٌم بُّقََنچَم ځَمٯْمٌ ٱِم
ِ اْٛمُڃْمٱِمپم٦ِمَ َوُأْٚمَرى َُتِ    33 333 َوَٕم٨مِّ

 ٠مقرة اجلٽمٷمڈم

368.   ...وا ِْم اأْلَْرِض ََلُة ٪َمچمځْمَت٨ِمُ    35 355 ٪َمڄمَِذا ٫ُمٴِمڀَمډِم ا٭مٳمَّ

 ٠مقرة ا٭مٵمَلق

375.    ـْ َيَتٷَمدَّ ُٙمُدوَد اهللَِّ ٪َمٺَمْد ٣َمټَمَؿ ځَمٹْمَسُف ََل َٖمْدِري ٭َمٷَمؾَّ اهللََّ َُيِْدُث َٕمٷْمَد َذ٭مَِؽ َوٱَم

   َأٱْمًرا

3 354 

373.   ...َتِسڇُم ـْ َٙمڀْمڊُم ََل ََيْ ـْ َيتَِّؼ اهللَ َُيْٷَمْؾ ٭َمُف َّمَْرً٘مچم  َوَيْرُز٫ْمُف ٱِم    9-3 353 َوٱَم

 ٠مقرة ا٭متحريؿ

379.   ...ـَ ٬َمٹَمُروا اٱِْمَرَأَة ځُمقٍح َواٱْمَرَأَة ٭ُمقٍط ِذي َب اهللُ ٱَمَثًَل ٭مټِمَّ    35 365 ََضَ

 ٠مقرة اِلچم٫مڈم

373.    ِچم ٤َمچمٌد ٪َمڂُمْهټم َرَهچم ٤َمټَمڀْمٿِمْؿ...َوَأٱمَّ َِصٍ ٤َمچمٖمڀَِمڈٍم * ٠َمخَّ    5-6 375 ٻُمقا ٕمِِريٍح َِصْ

375.    َْهټَمَؽ ٤َمپمِّل ٠ُمټْمٵَمچمځمڀَِمف   98 358 

 ٠مقر ة ځمقح

374.   ...٫َمچمَل َربِّ إِِّنِّ َد٤َمْقُت ٫َمْقٱِمل ٭َمڀمًَْل َوََنچَمًرا * ٪َمټَمْؿ َيِزْدُهْؿ ُد٤َمچمئِل   4-35 335 
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375.    ُ ـْ مَلْ َيِزْدُه ٱَمچم٭ُمُف َوَو٭َمُدُه إَِلَّ َٚمَسچمًرا٫َمچمَل ځُمقٌح َربِّ إَِنَّ َبٷُمقا ٱَم    93 334 ْؿ ٤َمٳَمْقِِّن َواٖمَّ

376.    ا َوََل ٠ُمَقا٤ًمچم َوََل َيٸُمقَث َوَيٷُمقَق َتٻُمْؿ َوََل َٖمَذُرنَّ َودًّ َو٫َمچم٭ُمقا ََل َٖمَذُرنَّ َآَِلَ

ا    َوځَمَْسً

93 353 

377.    ــچمًراَو٫َمــچمَل ځُمقٌح َربِّ ََل َٖمَذْر ٤َمَٜم ـَ َديَّ ـَ ا٭مٻَمچم٪مِــِري    95 335 األَْرِض ٱِم

 ٠مقرة اجلـ

378.   ـْ ځُمٷْمِجَزُه َهَرًٕمچم ـْ ځُمٷمِجَز اهللَ ِْم األَْرِض َو٭َم چم ٣َمپمَپمَّچم َأْن ٭َم    39 357 َوَأځمَّ

385.   َوَأ٭مَِّق ا٠ْمَتٺَمچمٱُمقا ٤َمَٜم ا٭مٵمَِّريٺَمڈِم أَل٠َْمٺَمڀْمپمچَمُهْؿ ٱَمچمًء ٩َمَد٫ًمچم   35 48 

 ٠مقرة اٛمزٱمؾ

383.    َواْصِٞمْ ٤َمَٜم ٱَمچم َيٺُمق٭ُمقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجًرا َْجڀِمًَل   35 346 

 ٠مقرة ا٭متٻمقير

389.    ْت ُحُػ ځُم٨ِمَ    35 83 َوإَِذا ا٭مٳمُّ

 ٠مقرة اَلځمٹمٵمچمر

383.    چم٪مٶِم٦َِم    35-33-39 83 َيٷْمټَمٽُمقَن ٱَمچم َٖمٹْمٷَمټُمقنَ *  ٬مَِراٱًمچم ٬َمچمٖمِب٦َِم  * َوإِنَّ ٤َمټَمڀْمٻُمْؿ َِلَ

 اٛمٵمٹمٹم٦م ٠مقرة

385.    َٹِم٦م    3 87 َوْيٌؾ ٭مټِْمٽُمٵَمٹمِّ

384.    ـَ آٱَمپمُقا َيٴْمَحٻُمقَن ـَ ا٭مَِّذي ـَ َأْ٘مَرٱُمقا ٬َمچمځُمقا ٱِم وا  * إنَّ ا٭مَِّذي َوإَِذا ٱَمرُّ

   ِِبِْؿ َيتَٸَمچمٱَمُزونَ 

98-35 65 

 ٠مقرة ا٭مٞموج

385.    ُف ُهَق ُيبِْدُئ َوُيٷِمڀمُد    33 357 إځِمَّ

 ٠مقرة ا٭م٨مح

386.    َا٪َمڄمِنَّ ٱم ا * إِنَّ ٱَمَع ا٭مٷُمَْسِ ُيَْسً    4-5 353 َع ا٭مٷُمَْسِ ُيَْسً
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 ٠مقرة ا٭مبڀمپمڈم

387.   ...٬م٦َِم ِْم ځَمچمِر َ٘مٿَمپمََّؿ ـْ َأْهِؾ ا٭مْٻمِتچَمِب َواْٛم٨ُْمِ ـَ ٬َمٹَمُروا ٱِم    5 34 إِنَّ ا٭مَِّذي

388.    ُـْ َٚمٮِمَ َرٕمَّف    7 75 َرِِضَ اهللَُّ ٤َمپمٿُْمْؿ َوَرُضقا ٤َمپمُْف َذ٭مَِؽ ٛمَِ

 ٠مقرة ا٭مز٭مز٭مڈم

955.   چم    9 396 َوَأْٚمَرَ٘مډِم األَْرُض َأْٗمٺَمچمََلَ

 ٠مقرة اَلٽمزة

953.    ٍَزٍة ُٛمََزة    3 87 َوْيٌؾ ٭مٻُِمؾِّ ُِهَ

 ٠مقرة ا٭مپمچمس

959.    چمَٗمچمِت ِْم ا٭ْمٷُمٺَمِد ـْ َذِّ ا٭مپمَّٹمَّ ـْ َذِّ َٙمچم٠ِمٍد إَِذا َٙمَسَد  * َوٱِم    5-4 65 َوٱِم
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 ةثانياً: فهرس األحاديث النبوي

 الصفحة الحكم مكان وروده طرف الحديث م

ٍبعىالميكًبقىاًت... .ُ ّٕصحيحالبخارماٍجتىًنبيكاالسَّ

ِ....، ـٍ اييكعىؾيرىجيبلىًفًمٍنكي كىمى ٍؿ،ًإنًٌيأيكعىؾي ُِْصحيحالبخارمأىجى

الًكتىاًبفىقيكليكا....ّ أىٍىؿي ـٍ مىٍيكي عى مَّـى ْٔصحيحالبخارمًإذىاسى

ْ.... ٍكعىتىٍيًفثيَـّيىقيكؿي ًباألىٍمًرفىٍميىٍركىٍعرى َـّ ٕٖصحيحالبخارمًإذىاىى

ًة....ٓ اٍلًقيىامى فىًإنَّوييىٍأًتييىٍكـى ُِٗصحيحمسمـاٍقرىءيكااٍلقيٍرآفى

ٔ.... ًباَّللًَّ الكىبىاًئًراإًلٍشرىاؾي ّٕصحيحالبخارمأىٍكبىري

ًإنًٌيأيكتً.ٕ ًمٍثمىويمىعىوي...أالى كى اٍلًكتىابى صحيحمسندأحمديتي
مشيكر

ٔ

تَّىيىٍشيىديكاأىٍفالىًإلىوى.ٖ حى النَّاسى أىٍفأيقىاًتؿى أيًمٍرتي
اَّللَّي... ًإالَّ

ُِِصحيحالبخارم

اعىًة،ًفتىنناكىأىنَّيىاًقطىعيالمٍَّيًؿ.ٗ يىدىًمالسَّ بىٍيفى إفَّ
... اٍلميٍظًمـً

صحيحندأحمدمس
لغيره

َُّ

قِّا....َُ حى مىٍيؾى عى ًلنىٍفًسؾى قِّا،كى حى مىٍيؾى عى بًٌؾى ًلرى َُّصحيحالبخارمإفَّ

كيتيًبًو....ُُ مىبلىًئكىًتًو،كى كى ًباَّللًَّ أىٍفتيٍؤًمفى ُُٕصحيحالبخارماإًليمىافي

ابىدى.ُِ يىعيكديكىمى سى ـيغىًريبنا،كى ٍسبلى ًريبنا...بىدىأىاإٍلً ُِْصحيحمسمـأىغى

اًليىا.ُّ مى ًبيىاكىجى سى ًلحى اًليىاكى ًلمى ٍرأىةيأًلىٍربىعو المى تيٍنكىحي
ًلًديًنيىا... كى

ُْٕصحيحالبخارم

مىرَّتىٍيًف....ُْ ـٍ أىٍجرىىي ثىةهييٍؤتىٍكفى ّٕصحيحمسمـثىبلى

حمفتأـسعدأفالتكمموأبدانحتىيكفر.ُٓ
...بدينو

ُِٗصحيحمسمـ

مَّمىوي....ُٔ كىعى القيٍرآفى مىٍفتىعىمَّـى ـٍ ٍيريكي ُْصحيحالبخارمخى
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ُٕ.... ٍيره أىٍمرىهيكيمَّويخى بناأًلىٍمًراٍلميٍؤًمًف،ًإفَّ ِٖصحيحمسمـعىجى

ًة....ُٖ ٍمًعكىالطَّاعى ،كىالسَّ ًبتىٍقكىلاَّللًَّ ـٍ مىٍيكي ْٖصحيحسنفابفماجوعى

هللاي....ُٗ ًإلىوىًإالَّ َٓصحيحمسمـقيٍؿالى

َِ.... كىاأٍلىٍرضي مىكىاتي يىاالسَّ نَّةوعىٍرضي ٕٔصحيحمسمـقيكميكاًإلىىجى

لىويًفياألىٍرًض،.ُِ ييٍحفىري ـٍ ٍفقىٍبمىكي ًفيمى ؿي الرَّجي كىافى
ًفيًو... فىييٍجعىؿي

ُِْصحيحالبخارم

بىطى.ِِ ،كىغىٍمطيالنَّاًس.اٍلًكٍبري ؽًٌ اٍلحى ٔٓصحيحمسمـري

دىاًنًو....ِّ مىىالًفٍطرىًة،فىأىبىكىاهييييىكًٌ ييكلىديعى ٍكليكدو مى ِٕصحيحالبخارمكيؿُّ

يًف.ِْ مىىالدًٌ طىاًئفىةهًمٍفأيمًَّتيعى تىزىاؿي الى
... ظىاًىًريفى

صححومسندأحمد
األلباني

ُْ

الىيىٍسمىعي.ِٓ كىالىًإٍنسه ًف،ًجفّّ ذًٌ ٍكًتالميؤى مىدىلصى
...

ْٗصحيحالبخارم

ًإزىارىهي.ِٔ رَّ ًةًإلىىمىٍفجى الًقيىامى اَّللَّييىٍكـى الىيىٍنظيري
بىطىرنا.

ٔٓصحيحالبخارم

اًء....ِٕ اًؿًبالنًٌسى الرًٌجى ًمفى بًًٌييفى هللاياٍلميتىشى حسفمسندأحمدلىعىفى
صحيح

ُٖٔ

ده....ِٖ أىحى اؼي اييخى مى كى ًفياَّللًَّ حسفسنفالترمذملىقىٍدأيًخٍفتي
صحيح

ّٗ

اًفييىا،....ِٗ مى ٍيرى ٍيرىىىا،كىخى خى ًإنًٌيأىٍسأىليؾى ُّٖصحيحمسمـالمييَـّ

كًُّمو....َّ مىىهللاحىؽتىكى كَّميكفعى ُْٓصحيحسنفالنسائيلىكأىنَّكيـتىكى

ثىمً.ُّ األىٍنًبيىاًءًمٍفقىٍبًمي...مى ثىؿى مى ّْصحيحالبخارميكى

ِّ.... ـٍ ديكي ًميًمًو،فىٍميىٍنظيٍرأىحى مىىًديًفخى حسفمسندأحمداٍلمىٍرءيعى
غريب

ُّٕ

الىيىٍظًمميويكىالىييٍسًمميوي....ّّ كالميٍسًمـً أىخي ـي َُْصحيحالبخارمالميٍسًم
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ااًل.ّْ ٍفأىٍكثىرى مى ىىٌـو اَّللَّيلىويًمٍفكيؿًٌ عىؿى جى ٍسًتٍغفىارى
ا فىرىجِّ

المستدرؾعمى
الصحيحيف

حديث
صحيح
اإلسناد

ُْٓ

طىلىويًفيًرٍزًقوً.ّٓ رَّهيأىٍفييٍبسى ُْٓصحيحالبخارممىٍفسى

فىاٍقتيميكا....ّٔ ليكطو قىٍكـً ٍدتيميكهييىٍعمىؿيعىمىؿى صححوسنفالترمذممىٍفكىجى
األلباني

ُٕٔ

ىؿتدركفمـأضحؾ؟قاؿقمنا:هللاكرسكلو.ّٕ
أعمـ...

ْٗصحيحمسمـ

اَّللَّي....ّٖ ،قيٍؿ:الىًإلىوىًإالَّ َٓصحيحالبخارميىاعىٌـً

ّٗ. ٍعدىٍيؾى سى كى :لىبٍَّيؾى ًة،فىيىقيكؿي الًقيىامى يىٍكـى ييٍدعىىنيكحه
... يىارىبًٌ

ْٗصحيحالبخارم

أيفيؽو....َْ ـيًمٍفكيؿًٌ اأٍليمى ـي مىٍيكي أىٍفتىدىاعىىعى ْٖحسفمسندأحمدييكًشؾي
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 ثالثًا: فيرس األعالم
 الصفحة اسم العمم م

ٖابفعاشكر .ُ

ُْٔابفعامر .ِ

َُٓابفكثير .ّ

ْٗأبكجعفرالمدني .ْ

ْٔأبكعمرك .ٓ

ُِٗأبيأمامةالباىمي .ٔ

ُُْحقيإسماعيؿ .ٕ

ّٖثكباف .ٖ

ََُحفص .ٗ

ٖٓالككفيحمزة .َُ

ُِّخباببفاألرت .ُُ

ُْٗخمؼ .ُِ

ُّ.  َُٓركح

ْٗركيس .ُْ

ُّصديؽحسفخاف .ُٓ

ُٖصييببفسناف .ُٔ

ُُٖالطنطاكم .ُٕ

ُْٔعاصـ .ُٖ

ُّعبدهللابفسبلـ .ُٗ

ْٖالعرباضٍبفسارية .َِ



 

 

 

-ُِٖ- 
 

ٕٔعميربفالحماـ .ُِ

ِٕالفكزاف .ِِ

ٖٓالكسائي .ِّ

ُِٗالمناكم .ِْ

ْٗنافعالمدني .ِٓ

ِّالنجاشيٌ .ِٔ

َُّالنعمافبفبشير .ِٕ

ٖنكرالديفالخادمي .ِٖ

ُّكرقةبفنكفؿ .ِٗ

ََُيعقكب .َّ
 



 

 

 

-ُِٗ- 
 

 رابعًا: فيرس البالد
 الصفحة اسم البمد م

ُِٖاألحقاؼ .ُ

ُْالجيحفة .ِ

ُّٖالًحجر .ّ

ُٕٓحراف .ْ

ُْٖسدـك .ٓ

ُٕٓكيكثى .ٔ
 

 



 

 

 

-َِِ- 
 

 المصادر والمراجعخامسًا: 
 القرآن الكريم.

بكربفعبدهللابين دين اإلسالم وغيره من األديان اإلبطال لنظرية الخمط .ُ المؤلؼ: ،
 زيد محمداأبك بف غييب بف يحيى بف عثماف بف بكر بف هللا عبد بف محمد بف
 ىػ.ُُْٕرالعاصمة،الطبعة:األكلى،ىػ(،الناشر:داُِْٗ)المتكفى:

الاإلتقان في عموم القرآن .ِ جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد المؤلؼ: السيكطي، ديف
الييئةالمصريةالعامةُُٗ)المتكفى: الناشر: ىػ(،المحقؽ:محمدأبكالفضؿإبراىيـ،

 ـ.ُْٕٗىػ/ُّْٗلمكتاب،الطبعة:
)المتكفى:أحكام القرآن .ّ الجصاصالحنفي الرازم بكر أبك عمي بف أحمد المؤلؼ: ،

صادؽالقمحاكمَّٕ محمد المحقؽ: المصا-ىػ(، مراجعة لجنة حؼباألزىرعضك
 ىػ.َُْٓبيركت،–الشريؼ،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي

الممقبأحكام القرآن .ْ الطبرم، الحسف أبك عمي، بف محمد بف عمي المؤلؼ: ،
ىػ(،المحقؽ:مكسىمحمدَْٓبعمادالديف،المعركؼبالكيااليراسيالشافعي)المتكفى:

 ىػ.َُْٓكتبالعممية،بيركت،الطبعة:الثانية،عميكعزةعبدعطية،الناشر:دارال
بفإرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم .ٓ العمادممحمد السعكد أبك المؤلؼ: ،

 بيركت.–ىػ(،الناشر:دارإحياءالتراثالعربيِٖٗبفمصطفى)المتكفى:امحمد
بفمحمدأسباب نزول القرآن .ٔ أبكالحسفعميبفأحمد المؤلؼ: بفعميالكاحدم،،

 الشافعي)المتكفى: الحميداف،ْٖٔالنيسابكرم، المحسف عبد بف عصاـ المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالدماـ،الطبعة:الثانية،–الناشر:داراإلصبلح

بفاَلستيعاب في معرفة األصحاب .ٕ هللابفمحمد يكسؼبفعبد عمر أبك المؤلؼ: ،
ىػ(،المحقؽ:عميمحمدالبجاكم،ّْٔطبي)المتكفى:بفعاصـالنمرمالقراعبدالبر

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْيؿ،بيركت،الطبعة:األكلى،الناشر:دارالج
محمدبفمحمدأسد الغابة في معرفة الصحابة .ٖ ،المؤلؼ:أبكالحسفعميبفأبيالكـر

)المتكفى:ا األثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف
عادؿأحمدعبدالمكجكد،الناشر:دارالكتب-ىػ(،المحقؽ:عميمحمدمعكضَّٔ

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓطبعة:األكلى،سنةالنشر:العممية،ال
،المؤلؼ:محمدبفعبدهللابفصالحالسحيـ،الناشر:كزارةاإلسالم أصولو ومبادؤه .ٗ

 كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية ا-الشؤكف الطبعة:المممكة السعكدية، لعربية
 ىػ.ُُِْاألكلى،



 

 

 

-ُِِ- 
 

،المؤلؼ:أبكالفضؿأحمدبفعميبفمحمدبفأحمدبفاإلصابة في تمييز الصحابة .َُ
 )المتكفى: العسقبلني محمدِٖٓحجر كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ تحقيؽ: ىػ(،

 ىػ.ُُْٓ-بيركت،الطبعة:األكلى–معكض،الناشر:دارالكتبالعممية
،المؤلؼ:محمداألميفبفمحمدالمختاربفواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأض .ُُ

ىػ(،الناشر:دارالفكرلمطباعةكالنشرُّّٗعبدالقادرالجكنيالشنقيطي)المتكفى:
 ػ.ـُٓٗٗ-ىػُُْٓناف،عاـالنشر:لب–كالتكزيعبيركت

أحإعراب القرآن وبيانو .ُِ بف الديف محيي المؤلؼ: ،: دركيش)المتكفى مصطفى مد
-سكرية،)داراليمامة-حمص-ىػ(،الناشر:داراإلرشادلمشئكفالجامعيةَُّْ
 ىػ.ُُْٓ:الرابعة،بيركت(،الطبعة-دمشؽ-بيركت(،)دارابفكثير-دمشؽ

يكنسإعراب القرآن، المؤلف .ُّ بف إسماعيؿ بف محمد بف النَّحَّاسأحمد جعفر أبك :
المراد )المتكفى: النحكم خميؿّّٖم المنعـ عبد عميو: كعمؽ حكاشيو كضع ىػ(،

الكتبالعمم دار عميبيضكف، منشكراتمحمد الناشر: الطبعة:إبراىيـ، بيركت، ية،
 ق.ُُِْاألكلى،

سعدإعالم الموقعين عن رب العالمين .ُْ بف أيكب بف بكر أبي بف محمد المؤلؼ: ،
)ال الجكزية قيـ ابف شمسالديف إبراىيـ،ُٕٓمتكفى: السبلـ عبد محمد تحقيؽ: ىػ(،

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْيركت،الطبعة:األكلى،ب–الناشر:دارالكتبالعممية
،المؤلؼ:خيرالديفبفمحمكدبفمحمدبفعميبففارس،الزركميالدمشقياألعالم .ُٓ

 عشرُّٔٗ)المتكفى: الخامسة الطبعة: لممبلييف، العمـ دار الناشر: /-ىػ(، أيار
 ـ.ََِِمايك

بفأنوار التنزيل وأسرار التأويل .ُٔ هللابفعمر عبد سعيد أبك الديف ناصر المؤلؼ: ،
ىػ(،المحقؽ:محمدعبدالرحمفالمرعشمي،ٖٓٔمحمدالشيرازمالبيضاكم)المتكفى:

 ىػ.ُُْٖ-بيركت،الطبعة:األكلى–الناشر:دارإحياءالتراثالعربي
،مفيوٌم، وأىميٌَّة، وطُرٌق، وتحصْيٌل في ضوء الكتاب والسنة -تو أنواع الصبر ومجاَل  .ُٕ

المؤلؼ:د.سعيدبفعميبفكىؼالقحطاني،الناشر:مطبعةسفير،الرياض،تكزيع:
 مؤسسةالجريسيلمتكزيعكاإلعبلف،الرياض.

ىػ(،َُِْ،المؤلؼ:محمدمحمدعبدالمطيؼبفالخطيب)المتكفى:أوضح التفاسير .ُٖ
السادالنا الطبعة: كمكتبتيا، المصرية المطبعة شر: رمضاف ُّّٖسة، فبراير-ىػ

 .ـُْٔٗ
 



 

 

 

-ِِِ- 
 

،المؤلؼ:جابربفمكسىبفعبدالقادربفجابرأيسر التفاسير لكالم العمي الكبير .ُٗ
العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة الناشر: الجزائرم، بكر أبك

 ـ.ََِّىػ/ُِْْ:الخامسة،السعكدية،الطبعة
،المؤلؼ:عبدهللابفعبداإليمان حقيقتو، خوارمو، نواقضو عند أىل السنة والجماعة .َِ

الرياض، لمنشر، الكطف مدار الناشر: األثرم، الحميد األكلى، -ىػُِْْالطبعة:
 ـ.ََِّ

فعبدهللا،المؤلؼ:تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـباإليمان .ُِ
ا )المتكفى: الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي ىػ(،ِٖٕبف

األردف، عماف، اإلسبلمي، المكتب الناشر: األلباني، الديف ناصر محمد المحقؽ:
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٔالطبعة:الخامسة،

السمربحر العموم .ِِ إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك المؤلؼ: قندم،
 ىػ(.ّّٕ)المتكفى:

أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـ،البداية والنياية .ِّ المؤلؼ:
 ىػ(ْٕٕالدمشقي)المتكفى: المحسفالتركي، هللابفعبد عبد تحقيؽ: دار، الناشر:

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖالطبعة:األكلى،،ىجرلمطباعةكالنشركالتكزيعكاإلعبلف
قيـالفوائدبدائع  .ِْ ابف شمسالديف سعد أيكببف بف بكر أبي بف محمد المؤلؼ: ،

 ىػ(،الناشر:دارالكتابالعربي،بيركت،لبناف.ُٕٓالجكزية)المتكفى:
،المؤلؼ:أحمدبفإبراىيـبفالزبيرالثقفيالغرناطي،البرىان فى تناسب سور القرآن .ِٓ

 )المتكفى: جعفر شعباَٖٕأبك محمد تحقيؽ: األكقاؼىػ(، كزارة النشر: دار ني،
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْبلميةػالمغرب،عاـالنشر:كالشؤكفاإلس

،المؤلؼ:أبكعبدهللابدرالديفمحمدبفعبدهللابفبيادرالبرىان في عموم القرآن .ِٔ
 )المتكفى: الفضْٕٗالزركشي أبك محمد المحقؽ: األكلى،ىػ(، الطبعة: إبراىيـ، ؿ

 الناشر:دارإحياءالكتبالعربيةعيسىالبابىالحمبيكشركائو.ـ،ُٕٓٗ-ىػُّٕٔ
،المؤلؼ:محٌمدبفمحٌمدبفعبدالرٌزاؽالحسيني،تاج العروس من جواىر القاموس .ِٕ

 )المتكفى: الزَّبيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض، مفَُِٓأبك مجمكعة المحقؽ: ىػ(،
 المحققيف،الناشر:داراليداية.

ىل السنةتأويالت أ .ِٖ الماتريدم، منصكر أبك محمكد، بف محمد بف محمد المؤلؼ:
بيركت،-الناشر:دارالكتبالعممية،المحقؽ:د.مجدمباسمكـ،ىػ(ّّّ)المتكفى:

 .ـََِٓ-ىػُِْٔالطبعة:األكلى،،لبناف



 

 

 

-ِِّ- 
 

عاشكرالتحرير والتنوير .ِٗ بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد المؤلؼ: ،
التكنسي) التكنسيُّّٗالمتكفى: الدار الناشر: لمنشرىػ(، النشر:–ة سنة تكنس،

 ىػ.ُْٖٗ
المؤلؼ:سميماف،تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب .َّ

ا )المتكفى: الشافعي المصرم ًمٌي ٍيرى البيجى عمر بف محمد ىػ(ُُِِبف دار، الناشر:
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓتاريخالنشر:،الفكر

بفعبدهللا،التسييل لعموم التنزيل .ُّ بفمحمد بفأحمد محمد القاسـ، أبك المؤلؼ: ،
 )المتكفى: الغرناطي الكمبي جزم الخالدم،ُْٕابف هللا عبد الدكتكر المحقؽ: ىػ(،
 ىػ.ُُْٔ-بيركت،الطبعة:األكلى–الناشر:شركةداراألرقـبفأبياألرقـ

المؤلؼ:،لحاد ويميو شرح الصدور في تحريم رفع القبورطيير اَلعتقاد عن أدران اإل ت .ِّ
 الشككانيامحمد محمد بف عمي بف محمد الصنعاني، إسماعيؿ بف المحقؽ:،

البدر العباد بفحمد المحسف عبد العربية، المممكة الرياض، سفير، مطبعة الناشر:
 .ىػُِْْالطبعة:األكلى،،السعكدية

التعريفات .ّّ عم، )المتكفى:المؤلؼ: الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف ي
بيركُٖٔ العممية الكتب دار الناشر: ىػ(، –ت األكلى الطبعة: -ىػَُّْلبناف،

 ـ.ُّٖٗ
التيسترمتفسير التستري .ّْ رفيع يكنسبف هللابف عبد بف سيؿ محمد أبك المؤلؼ: ،

محمدباسؿعيكفالسكد،جمعيا:أبكبكرمحمدالبمدم،المحقؽ:،ىػ(ِّٖ)المتكفى:
-بيركت،الطبعة:األكلى–الناشر:منشكراتمحمدعميبيضكف_دارالكتبالعممية

 ىػ.ُِّْ
،المؤلؼ:أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمتفسير القرآن العظيم .ّٓ

الناشر:دارطيبْٕٕثـالدمشقي)المتكفى: ةىػ(،المحقؽ:ساميبفمحمدسبلمة،
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالتكزيع،الطبعة:الثانيةلمنشرك

،المؤلؼ:أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرتفسير القرآن العظيم .ّٔ
 )المتكفى: حاتـ أبي ابف الرازم الحنظمي، محمدِّٕالتميمي، أسعد المحقؽ: ىػ(،

الثالثةسعكدية،الطبعة:المممكةالعربيةال-الطيب،الناشر:مكتبةنزارمصطفىالباز
 ىػ.ُُْٗ

أحمدتفسير القرآن .ّٕ ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، أبك المؤلؼ: ،
ىػ(،المحقؽ:ياسربفْٖٗالمركزلالسمعانيالتميميالحنفيثـالشافعي)المتكفى:



 

 

 

-ِِْ- 
 

السعكدية،الطبعة:–إبراىيـكغنيـبفعباسبفغنيـ،الناشر:دارالكطف،الرياض
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖاألكلى،

،المؤلؼ:أبكمحمدعزالديفعبدالعزيزبفعبدالسبلـبفأبيالقاسـتفسير القرآن .ّٖ
ا )المتكفى: العمماء بسمطاف الممقب الدمشقي، السممي الحسف المحقؽ:َٔٔبف ىػ(،

 بيركت،الطبعة:األكلى،–الدكتكرعبدهللابفإبراىيـالكىبي،الناشر:دارابفحـز
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٔ

،المؤلؼ:دكىبةبفمصطفىالزحيمي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج .ّٗ
 ىػ.ُُْٖدمشؽ،الطبعة:الثانية،–:دارالفكرالمعاصرالناشر

التفسير الواضح .َْ الجديد الجيؿ دار الناشر: الحجازم، محمكد محمد المؤلؼ: ،–
 ػ.ىُُّْ-بيركت،الطبعة:العاشرة

نيضةالتفسير الوسيط لمقرآن الكريم .ُْ دار الناشر: طنطاكم، سيد محمد المؤلؼ: ،
 القاىرة،الطبعة:األكلى.–مصرلمطباعةكالنشركالتكزيع،الفجالة

دالتفسير الوسيط .ِْ : المؤلؼ ،. الفكر دار الناشر: الزحيمي، مصطفى بف –كىبة
 ىػ.ُِِْ-األكلىدمشؽ،الطبعة:

لمؤلؼ:أبكالحجاجمجاىدبفجبرالتابعيالمكيالقرشيالمخزكمي،اتفسير مجاىد .ّْ
ىػ(،المحقؽ:الدكتكرمحمدعبدالسبلـأبكالنيؿ،الناشر:دارالفكرَُْ)المتكفى:

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْديثة،مصر،الطبعة:األكلى،اإلسبلميالح
رةالشؤكفاإلسبلمية،المؤلؼ:صالحبففكزافبفعبدهللاالفكزاف،الناشر:كزالتوحيدا .ْْ

ىػ.ُِّْالمممكةالعربيةالسعكدية،الطبعة:الرابعة،-كاألكقاؼكالدعكةكاإلرشاد
المؤلؼ:محمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالبجامع البيان في تأويل القرآن .ْٓ ،

 الطبرم)المتكفى: جعفر أبك الناشر:َُّاآلممي، شاكر، محمد أحمد المحقؽ: ىػ(،
 .ِْـ،عدداألجزاء:َََِ-ىػَُِْسالة،الطبعة:األكلى،ةالرمؤسس

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صمى هللا عميو وسمم وسننو  .ْٔ
المؤلؼ:محمدبفإسماعيؿأبكعبدهللاالبخارمالجعفي،المحقؽ:محمدزىيروأيامو،

 ىػ.ُِِْلى،بفناصرالناصر،الناشر:دارطكؽالنجاة،الطبعة:األكا
فرحالجامع ألحكام القرآن .ْٕ بف بكر أبي بف أحمد بف هللامحمد عبد أبك المؤلؼ: ،

ىػ(،تحقيؽ:أحمدالبردكنئُٕاألنصارمالخزرجيشمسالديفالقرطبي)المتكفى:
 الكتبالمصرية دار الناشر: أطفيش، براىيـ ا–كا  الثانية، الطبعة: -ىػُّْٖلقاىرة،

 ـ.ُْٔٗ
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بفي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءالجواب الكاف .ْٖ محمد المؤلؼ: ،
ىػ(،الناشر:ُٕٓأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابفقيـالجكزية)المتكفى:

 ـ.ُٕٗٗىػُُْٖالمغرب،الطبعة:األكلى،–دارالمعرفة
المتكفى:حكاليالمؤلؼ:عبدالرحمفبفمحمد،أبكزرعةابفزنجمة)،حجة القراءات .ْٗ

 ىػ(،المحقؽ:سعيداألفغاني،الناشر:دارالرسالة.َّْ
هللاالحجة في القراءات السبع .َٓ عبد أبك خالكيو، بف أحمد بف الحسيف المؤلؼ: ،

،األستاذالمساعدبكميةاآلدابَّٕ)المتكفى: ىػ(،المحقؽ:د.عبدالعاؿسالـمكـر
 ىػ.َُُْكت،الطبعة:الرابعة،بير–جامعةالككيت،الناشر:دارالشركؽ

األصؿ،الحجة لمقراء السبعة .ُٓ الفارسٌي الغفار عبد بف أحمد بف الحسف المؤلؼ: ،
الناشر:-ىػ(،المحقؽ:بدرالديفقيكجيّٕٕأبكعمي)المتكفى: بشيرجكيجابي،
ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْدمشؽ/بيركت،الطبعة:الثانية،-دارالمأمكفلمتراث

بفاألولياء وطبقات األصفياءحمية  .ِٓ أحمد هللابف عبد بف أحمد نعيـ أبك المؤلؼ: ،
بجكار-ىػ(،الناشر:السعادةَّْإسحاؽبفمكسىبفميرافاألصبياني)المتكفى:

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗمحافظةمصر،
ىػ(،الناشر:مطابعأخبارُُْٖ،المؤلؼ:محمدمتكليالشعراكم)المتكفى:الخواطر .ّٓ

. اليـك
،المؤلؼ:أبكالعباس،شيابالديف،أحمدبفالدر المصون في عموم الكتاب المكنون .ْٓ

ىػ(،المحقؽ:الدكتكرٕٔٓيكسؼبفعبدالدائـالمعركؼبالسميفالحمبي)المتكفى:
 أحمدمحمدالخراط،الناشر:دارالقمـ،دمشؽ.

السيالدر المنثور .ٓٓ الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد المؤلؼ: )المتكفى:، كطي
 بيركت.–ىػ(،الناشر:دارالفكرُُٗ

بفالرد عمى المنطقيين .ٔٓ الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي المؤلؼ: ،
عبدالسبلـبفعبدهللابفأبيالقاسـبفمحمدابفتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي

 اف.ىػ(،الناشر:دارالمعرفة،بيركت،لبنِٖٕ)المتكفى:
،روح البيان .ٕٓ الخمكتي الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ المؤلؼ: ،

 بيركت.-ىػ(،الناشر:دارالفكرُُِٕالمكلىأبكالفداء)المتكفى:
المؤلؼ:شيابالديفمحمكدروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، .ٖٓ

ىػ(،المحقؽ:عميعبدالبارمعطية،َُِٕبفعبدهللاالحسينياأللكسي)المتكفى:ا
ىػ.ُُْٓبيركت،الطبعة:األكلى،–الناشر:دارالكتبالعممية
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المؤلؼ:جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفعميبفزاد المسير في عمم التفسير، .ٗٓ
 الناشر:دارالكتابٕٗٓمحمدالجكزم)المتكفى: ىػ(،المحقؽ:عبدالرزاؽالميدم،

ىػ.ُِِْ-بيركت،الطبعة:األكلى–العربي
زاد المعاد في ىدي خير العباد .َٔ سعد، بف أيكب بف بكر أبي بف محمد المؤلؼ:

-الناشر:مؤسسةالرسالة،بيركت،ىػ(ُٕٓشمسالديفابفقيـالجكزية)المتكفى:
 .ـُْٗٗىػ/ُُْٓالطبعة:السابعةكالعشركف،،مكتبةالمناراإلسبلمية،الككيت

كماجةسنن ابن ماجو .ُٔ القزكيني، يزيد بف محمد هللا عبد أبك ماجة ابف المؤلؼ: ،
الناشر:دارإحياءِّٕاسـأبيويزيد)المتكفى: ىػ(،تحقيؽ:محمدفؤادعبدالباقي،

 الكتبالعربية.
ٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ،الترمذم،سنن الترمذي .ِٔ ،المؤلؼ:محمدبفعيسىبفسى

ىػ(،تحقيؽكتعميؽ:أحمدمحمدشاكر،الناشر:شركةمكتبةِٕٗتكفى:أبكعيسى)الم
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗمصر،الطبعة:الثانية،–كمطبعةمصطفىالبابيالحمبي

المؤلؼ:أبكعبدالرحمفأحمدبفشعيببفعميالخراساني،النسائي،السنن الكبرى .ّٔ
 ىػ(َّّ)المتكفى: الم، عبد حسف أحاديثو: كخرج شمبيحققو نعـ مؤسسة، الناشر:

 .ـََُِ-ىػُُِْالطبعة:األكلى،،بيركت–الرسالة
،المؤلؼ:شمسالديفأبكعبدهللامحمدبفأحمدبفعثمافبفسير أعالم النبالء .ْٔ

 الذىبي)المتكفى: مفالمحققيفبإشراؼالشيخْٖٕقىاٍيماز مجمكعة المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓةالرسالة،الطبعة:الثالثة،شعيباألرناؤكط،الناشر:مؤسس

يسارسيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي( .ٓٔ بف إسحاؽ بف محمد المؤلؼ: ،
–ىػ(،تحقيؽ:سييؿزكار،الناشر:دارالفكرُُٓالمطمبيبالكالء،المدني)المتكفى:

 ـ.ُٖٕٗىػ/ُّٖٗبيركت،الطبعة:األكلى
،المؤلؼ:أحمدأحمدغمكش،الناشر:مؤسسةفي العيد المكيالسيرة النبوية والدعوة  .ٔٔ

ـ.ََِّ-ىػُِْْالرسالة،الطبعة:األكلى
،المؤلؼ:أبكالقاسـىبةهللابفالحسفبفشرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة .ٕٔ

ىػ(،تحقيؽ:أحمدبفسعدبفحمدافُْٖمنصكرالطبرمالرازمالبللكائي)المتكفى:
 ـ.ََِّىػ/ُِّْالسعكدية،الطبعة:الثامنة،–اشر:دارطيبةالغامدم،الن

البراؾ،شرح العقيدة الطحاوية، .ٖٔ الرحمفبفناصربفبراؾبفإبراىيـ عبد المؤلؼ:
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗالتدمرية،الطبعة:الثانية،الناشر:دار
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ومن   الصبر والثبات في مواجية الحصار، دراسة تطبيقية عمى حصار قريش لمنبي .ٗٔ
معو مقدـ بحث في، الديف أصكؿ ،كمية المعاصرة" كالتحديات "اإلسبلـ مؤتمر إلى

(.ٓ-ّـ،د.نعيـأسعدالصفدم،)ص:ََِٕ/ْ/ّ-ِالجامعةاإلسبلميةفيالفترة:
قَّاؼ،،المؤلؼصفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة .َٕ :عمكمبفعبدالقادرالسَّ

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٔداراليجرة،الطبعة:الثالثة،-الناشر:الدررالسنية
لمطباعةصفوة التفاسير .ُٕ الصابكني دار الناشر: الصابكني، عمي محمد المؤلؼ: ،

ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕالقاىرة،الطبعة:األكلى،–كالنشركالتكزيع
بف،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع .ِٕ محمد الخير أبك الديف شمس المؤلؼ:

،ىػ(َِٗعبدالرحمفبفمحمدبفأبيبكربفعثمافبفمحمدالسخاكم)المتكفى:
 بيركت.-الناشر:منشكراتدارمكتبةالحياة

الطبقات الكبرى .ّٕ بالكالء،، الياشمي منيع بف سعد بف محمد هللا عبد أبك المؤلؼ:
عبدالقادرتحقيؽ:محمد،ىػ(َِّالبصرم،البغدادمالمعركؼبابفسعد)المتكفى:

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالطبعة:األكلى،،بيركت–الناشر:دارالكتبالعممية،عطا
،المؤلؼ:محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .ْٕ

ىػ(،الناشر:دارابفكثير،دمشؽ،بيركت/مكتبةُٕٓالديفابفقيـالجكزية)المتكفى:
المدي التراث، دار الثالثة، الطبعة: السعكدية، العربية المممكة المنكرة، ىػ/َُْٗنة

 ـ.ُٖٗٗ
مكتبةعمم المقاصد الشرعية .ٕٓ الناشر: الخادمي، مختار بف الديف نكر المؤلؼ: ،

 ـ.ََُِ-ىػُُِْالعبيكاف،الطبعة:األكلى
األكلىعمم مقاصد السور .ٕٔ الطبعة: القصيـ، جامعة هللاربيعة، عبد محمد المؤلؼ: ،

 (.ـََِّ-قُِّْ)
المؤلؼ:شمسالديفأبكالخيرابفالجزرم،محمدبف،غاية النياية في طبقات القراء .ٕٕ

 )المتكفى: يكسؼ بف ىػ(ّّٖمحمد تيمية، ابف مكتبة الناشر: ، األكلى،الطبعة:
 .ىػُُّٓعاـ

الدينغريب القرآن َلبن قتيبة .ٖٕ قتيبة بف مسمـ هللابف عبد محمد أبك المؤلؼ: كرم،
 ىػ(،المحقؽ:سعيدالمحاـ.ِٕٔ)المتكفى:

أبكالطيبمحمدصديؽخافبفحسفبففتُح البيان في مقاصد القرآن .ٕٗ المؤلؼ: ،
ىػ(،عنيبطبعًوكقٌدـَُّٕعميابفلطؼهللاالحسينيالبخارمالًقنَّكجي)المتكفى:
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ارم،الناشر: المىكتبةالعصريَّةلمطبىاعةلوكراجعو:خادـالعمـعىبدهللابفإبراىيـاألنصى
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْبىيركت،عاـالنشر:–يدىاكالٌنٍشر،صى

،المؤلؼ:محمدبفعميبفمحمدبفعبدهللاالشككانياليمني)المتكفى:فتح القدير .َٖ
دمشؽ،بيركت،الطبعة:األكلى-ىػ(،الناشر:دارابفكثير،دارالكمـالطيبَُِٓ

 ىػ.ُُْْ-
ةفقو السن .ُٖ ، )المتكفى: سابؽ سيد ىػ(َُِْالمؤلؼ: العربي،، الكتاب دار الناشر:

 .ـُٕٕٗ-ىػُّٕٗالطبعة:الثالثة،،لبناف–بيركت
المؤلؼ:الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية الموضحة لمكمم القرآنية والحكم الفرقانية .ِٖ ،

ىػ(،الناشر:دارَِٗنعمةهللابفمحمكدالنخجكاني،كيعرؼبالشيخعمكاف)المتكفى:
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالغكرية،مصر،الطبعة:األكلى،-ركابيلمنشر

في ظالل القرآن، .ّٖ )المتكفى: الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيد ىػ(،ُّٖٓالمؤلؼ:
ىػ.ُُِْ-القاىرة،الطبعة:السابعةعشر-بيركت-الناشر:دارالشركؽ

،ىػ(ُِِْالمؤلؼ:محمدسالـمحيسف)المتكفى:،القراءات وأثرىا في عموم العربية .ْٖ
ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْالطبعة:األكلى،،القاىرة–الناشر:مكتبةالكمياتاألزىرية

،المؤلؼ:أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمد،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ٖٓ
بيركت،الطبعة:–ىػ(،الناشر:دارالكتابالعربيّٖٓالزمخشرمجارهللا)المتكفى:

 ىػ.َُْٕ-الثالثة
الثعمبي،الكشف والبيان عن تفسير القرآن .ٖٔ إبراىيـ بف محمد بف أحمد المؤلؼ: ،

تحقيؽ:اإلماـأبيمحمدبفعاشكر،مراجعةكتدقيؽ:ىػ(،ِْٕأبكإسحاؽ)المتكفى:
بيركت دارإحياءالتراثالعربي، الناشر: نظيرالساعدم، الطبعة:لبناف–األستاذ ،

 ـ.ََِِ-،ىػُِِْاألكلى
بفلباب التأويل في معاني التنزيل .ٕٖ بفإبراىيـ الديفعميبفمحمد المؤلؼ:عبلء ،

 )المتكفى: المعركؼبالخازف الحسف، أبك الشيحي تصحيحُْٕعمر المحقؽ: ىػ(،
 .ىػُُْٓ-ألكلىبيركت،الطبعة:ا–محمدعميشاىيف،الناشر:دارالكتبالعممية

الديفلباب النقول في أسباب النزول .ٖٖ جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد المؤلؼ: ،
ىػ(،ضبطوكصححو:االستاذأحمدعبدالشافي،الناشر:دارُُٗالسيكطي)المتكفى:
 لبناف.–الكتبالعمميةبيركت

عادؿالمباب في عموم الكتاب .ٖٗ بف عمي بف عمر الديف حفصسراج أبك المؤلؼ: ،
ىػ(،المحقؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكدٕٕٓدمشقيالنعماني)المتكفى:الحنبميال
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 الكتبالعممية دار الناشر: معكض، الطبعة:-كالشيخعميمحمد لبناف، بيركت/
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗاألكلى،

بفعمى،أبكالفضؿ،جماؿالديفابفمنظكرلسان العرب .َٗ ،المؤلؼ:محمدبفمكـر
الركيفعى األنصارم )المتكفى: ُُٕاإلفريقى صادر دار الناشر: بيركت،–ىػ(،

 ىػ.ُُْْ-الطبعة:الثالثة
)المتكفى:لطائف اإلشارات .ُٗ القشيرم الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبد المؤلؼ: ،

مصر،–ىػ(،المحقؽ:إبراىيـالبسيكني،الناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتابْٓٔ
الطبعة:الثالثة.

،المؤلؼ:مصطفىمسمـ،الناشر:دارالقمـ،الطبعة:في التفسير الموضوعي مباحث .ِٗ
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔالرابعة

ىػ(،الناشر:َُِْ،المؤلؼ:مناعبفخميؿالقطاف)المتكفى:مباحث في عموم القرآن .ّٗ
 ـ.َََِ-ىػُُِْمكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيع،الطبعة:الطبعةالثالثة

ىػ(،َِٗؼ:أبكعبيدةمعمربفالمثنىالتيمىالبصرم)المتكفى:،المؤلمجاز القرآن .ْٗ
الخانجى مكتبة الناشر: سزگيف، فكاد محمد األكلى،–المحقؽ: الطبعة القاىرة،

 ىػ.ُُّٖ
،المؤلؼ:تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفتيميةالحرانيمجموع الفتاوى .ٓٗ

فبفمحمدبفقاسـ،الناشر:مجمعالممؾفيدىػ(،المحقؽ:عبدالرحمِٖٕ)المتكفى:
النشر: عاـ السعكدية، العربية المممكة النبكية، المدينة الشريؼ، المصحؼ لطباعة

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ
،المؤلؼ:أبكمحمدعبدالحؽبفغالببفالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٔٗ

)الم المحاربي األندلسي عطية بف تماـ بف الرحمف عبد المحقؽ:ِْٓتكفى: ىػ(،
-بيركت،الطبعة:األكلى–عبدالسبلـعبدالشافيمحمد،الناشر:دارالكتبالعممية

 ىػ.ُِِْ
القادرمختار الصحاح، .ٕٗ بفأبيبكربفعبد زيفالديفأبكعبدهللامحمد المؤلؼ:

 )المتكفى: الرازم ٔٔٔالحنفي الناشر: محمد، الشيخ يكسؼ المحقؽ: المكتبةىػ(،
 ـ.ُٗٗٗىػ/َُِْصيدا،الطبعة:الخامسة،–الدارالنمكذجية،بيركت-العصرية

ياك نستعين .ٖٗ ،المؤلؼ:محمدبفأبيبكربفمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 )المتكفى: الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف محمدُٕٓأيكب المحقؽ: ىػ(،
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الناش البغدادم، با المعتصـ العربي الكتاب دار الثالثة،–ر: الطبعة: بيركت،
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ

بفمحمكدمدارك التنزيل وحقائق التأويل .ٗٗ البركاتعبدهللابفأحمد أبك المؤلؼ: ،
 )المتكفى: النسفي الديف بديكم،َُٕحافظ يكسؼعمي أحاديثو: كخرج حققو ىػ(،

رالكمـالطيب،بيركت،الطبعة:راجعوكقدـلو:محييالديفديبمستك،الناشر:دا
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗاألكلى،

الرحمفبفأبيبكر،مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع .ََُ عبد المؤلؼ: ،
ىػ(،الناشر:مكتبةدارالمنياجلمنشركالتكزيع،ُُٗجبلؿالديفالسيكطي)المتكفى:

 ىػ.ُِْٔ،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعة:األكلى-الرياض
،المؤلؼ:أبكعبدهللاالحاكـمحمدبفعبدهللابفمحمدالمستدرك عمى الصحيحين .َُُ

البيعا المعركؼبابف النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف
–ىػ(،تحقيؽ:مصطفىعبدالقادرعطا،الناشر:دارالكتبالعمميةَْٓ)المتكفى:

 .َُٗٗ–ُُُْى،بيركت،الطبعة:األكل
،المؤلؼ:أبكعبدهللاأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿمسند اإلمام أحمد بن حنبل .َُِ

ا )المتكفى: الشيباني أسد ُِْبف األرنؤكط شعيب المحقؽ: مرشد،-ىػ(، عادؿ
 ـ.ََُِ-ىػُُِْكآخركف،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعة:األكلى،

عدل عن العدل إلى رسول هللا صمى هللا عميو المسند الصحيح المختصر بنقل ال .َُّ
ىػ(،ُِٔ،المؤلؼ:مسمـبفالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم)المتكفى:وسمم

 بيركت.–المحقؽ:محمدفؤادعبدالباقي،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي
ٌمكشبفمحمدبمشكل إعراب القرآن .َُْ ف،المؤلؼ:أبكمحمدمكيبفأبيطالبحى

المحقؽ:ّْٕمختارالقيسيالقيركانيثـاألندلسيالقرطبيالمالكي)المتكفى: ىػ(،
 الرسالة مؤسسة الناشر: الضامف، صالح حاتـ الثانية،–د. الطبعة: بيركت،

 ق.َُْٓ
الديفالمصفى بأكف أىل الرسوخ من عمم الناسخ والمنسوخ .َُٓ جماؿ المؤلؼ: ،

ىػ(،المحقؽ:حاتـٕٗٓمحمدالجكزم)المتكفى:أبكالفرجعبدالرحمفبفعميبف
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٖصالحالضامف،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعة:الطبعةالثالثة،

،المؤلؼ:محييالسنة،أبكمحمدالحسيفبفمسعكدمعالم التنزيل في تفسير القرآن .َُٔ
)المتكفىا الشافعي البغكم الفراء بف محمد بف المحقؽَُٓ: عىػ(، الرزاؽ: بد

 ىػ.َُِْ،بيركت،الطبعة:األكلى–الميدم،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي
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عرابو .َُٕ الزجاجمعاني القرآن وا  إسحاؽ أبك سيؿ، بف السرم بف إبراىيـ المؤلؼ: ،
بيركت،–ىػ(،المحقؽ:عبدالجميؿعبدهشمبي،الناشر:عالـالكتبُُّ)المتكفى:

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖالطبعة:األكلى
،المؤلؼ:أبكزكريايحيىبفزيادبفعبدهللابفمنظكرالديمميالفراءمعاني القرآن .َُٖ

ىػ(،المحقؽ:أحمديكسؼالنجاتي/محمدعميالنجار/عبدالفتاحَِٕ)المتكفى:
 مصر،الطبعة:األكلى.–إسماعيؿالشمبي،الناشر:دارالمصريةلمتأليؼكالترجمة

المؤلؼ:شيابالديفأبكعبدهللاياقكتبفعبدهللاالركميالحمكم،معجم البمدان .َُٗ
 ـ.ُٓٗٗىػ(،الناشر:دارصادر،بيركت،الطبعة:الثانية،ِٔٔ)المتكفى:

أحمدالمعجم الوسيط، .َُُ / مصطفى )إبراىيـ بالقاىرة، العربية المغة مجمع المؤلؼ:
 ارالدعكة.الزيات/حامدعبدالقادر/محمدالنجار(،الناشر:د

الرازم،معجم مقاييس المغة .ُُُ القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد المؤلؼ: ،
 )المتكفى: الحسيف دارّٓٗأبك الناشر: ىاركف، محمد السبلـ عبد المحقؽ: ىػ(،

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالفكر،عاـالنشر:
عبدهللامحمدالمؤلؼ:شمسالديفأبك،معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار .ُُِ

ا )المتكفى: الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد ىػ(ْٖٕبف الكتب، دار الناشر:
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕالطبعة:األكلى،العممية

،المؤلؼ:أبكعبدهللامحمدبفعمربفالحسفبفمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير .ُُّ
الرازمخطيبا الديف الممقببفخر الرازم التيمي الحسيف )المتكفى: ىػ(،َٔٔلرم

 ىػ.َُِْ-بيركت،الطبعة:الثالثة–الناشر:دارإحياءالتراثالعربي
المؤلؼ:أبكالقاسـالحسيفبفمحمدالمعركؼبالراغبالمفردات في غريب القرآن، .ُُْ

ىػ(،المحقؽ:صفكافعدنافالداكدم،الناشر:دارالقمـ،َِٓاألصفيانى)المتكفى:
 ىػ.ُُِْ-دمشؽبيركت،الطبعة:األكلى-الدارالشامية

منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صمى هللا عميو وآلو وسمم، .ُُٓ
ثـ الشحارم، الحضرمٌي الٌمحجي عبادم محمد بف سعيد بف هللا عبد المؤلؼ:

 )المتكفى: المكي ثـ َُُْالمراكعي، المنياج دار الناشر: الطبعة:–ىػ(، جدة،
 ـ.ََِٓىػ/ُِْٔثة،الثال

،المؤلؼ:أبكمحمدعميبفأحمدبفسعيدبفالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .ُُٔ
األندلسيالقرطبيالظاىرم)المتكفى: ىػ(،المحقؽ:د.عبدالغفارسميمافْٔٓحـز
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-ىػَُْٔبيركت،لبناف،الطبعة:األكلى،-البندارم،الناشر:دارالكتبالعممية
 .ـُٖٔٗ

،المؤلؼ:شمسالديفأبكالخيرابفالجزرم،محمدبفالنشر في القراءات العشر .ُُٕ
 : )المتكفى يكسؼ بف )المتكفىّّٖمحمد الضباع محمد عمي : المحقؽ ىػ(،

 ىػ(،الناشر:المطبعةالتجاريةالكبرل.َُّٖ
طبف،المؤلؼ:إبراىيـبفعمربفحسفالربانظم الدرر في تناسب اآليات والسور .ُُٖ

 ىػ(،الناشر:دارالكتاباإلسبلمي،القاىرة.ٖٖٓعميبفأبيبكرالبقاعي)المتكفى:
حبيبالبصرمالنكت والعيون .ُُٗ بف بفمحمد محمد الحسفعميبف أبك المؤلؼ: ،

ىػ(،المحقؽ:السيدابفعبدالمقصكدبفَْٓالبغدادم،الشييربالماكردم)المتكفى:
 بيركت/لبناف.-كتبالعمميةعبدالرحيـ،الناشر:دارال

اليمنينيل األوطار .َُِ الشككاني هللا عبد بف محمد بف عمي بف محمد المؤلؼ: ،
ىػ(،تحقيؽ:عصاـالديفالصبابطي،الناشر:دارالحديث،مصر،َُِٓ)المتكفى:

ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْالطبعة:األكلى،
عبدالحيبفشراب،لمباحث:عمربفيررسالةماجست،اليجر في القرآن الكريم .ُُِ

ـَُِِ–قُّّْغزة،-الجامعةاإلسبلمية
الجامعةدراسة وتحميل، -اليجرة النبوية  .ُِِ الناشر: الككيؿ، السيد محمد المؤلؼ:

صفر-العدداألكؿ-اإلسبلميةبالمدينةالمنكرة،الطبعة:السنةالثانيةعشرة محـر
 ىػ.ََُْربيعأكؿ

،المؤلؼ:محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالوابل الصيب من الكمم الطيب .ُِّ
ىػ(،تحقيؽ:سيدإبراىيـ،الناشر:دارالحديثُٕٓالديفابفقيـالجكزية)المتكفى:

 ـ.ُٗٗٗالقاىرة،رقـالطبعة:الثالثة،
،المؤلؼ:أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفالوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ُِْ

النيسابكر الكاحدم، عمي )المتكفى: الشافعي عدنافْٖٔم، صفكاف تحقيؽ: ىػ(،
الدارالشامية ، دارالقمـ دارالنشر: األكلى،-داككدم، الطبعة: بيركت، دمشؽ،

 ىػ.ُُْٓ
المؤلؼ:أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفالوسيط في تفسير القرآن المجيد، .ُِٓ

تحقيؽكتعميؽ:الشيخعادؿىػ(،ْٖٔعميالكاحدم،النيسابكرم،الشافعي)المتكفى:
أحمدعبدالمكجكد،الشيخعميمحمدمعكض،الدكتكرأحمدمحمدصيرة،الدكتكر
أحمدعبدالغنيالجمؿ،الدكتكرعبدالرحمفعكيس،قدموكقرظو:األستاذالدكتكر
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بيركت دارالكتبالعممية، الناشر: الحيالفرماكم، األكلى،–عبد الطبعة: لبناف،
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ

 المواقع اإللكترونية: .526
 ،مكقعاأللككةhttp://www.alukah.net/sharia 
 ،مكقعطريؽاإلسبلـhttp://ar.islamway.net/ 
 ،مكقعاإلفتاءhttp://www.alifta.com 
 ،مكقعالشيخصالحالمنجد    http://almunajjid.com/

 

http://www.alukah.net/sharia
http://ar.islamway.net/
http://www.alifta.com/
http://almunajjid.com/8202


 

 

 

-ِّْ- 
 

 سادسًا: فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

باإلىداء

جشكركتقدير

دالمقدمة

دأكالن:أىميةالمكضكع

ىػثانيان:أسباباختيارالمكضكع

ىػثالثان:أىداؼالبحث

ىػرابعان:منيجالبحث

كخامسان:الدراساتالسابقة

زسادسان:خطةالبحث

ُ الفصل التمييدي

ِ المبحث األول: التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف

ّالمطمباألكؿ:تعريؼالدراسةالتحميميةكبيافمتطمباتيا

ٔداؼكالمقاصدكبيافأىميتياالمطمبالثاني:تعريؼاألى

ُُ المبحث الثاني: تعريف عام بسورتي القصص والعنكبوت

ُِالمطمباألكؿ:مدخؿإلىسكرةالقصص

َِالمطمبالثاني:مدخؿإلىسكرةالعنكبكت

 الفصل األول
( من سورة القصص88-15مقاصد وأىداف النصف األول لمحزب األربعين اآليات )

ِٕ

ِٖ ( من سورة القصص15-15ول: مقاصد وأىداف اآليات )المبحث األ 

ِٗالمطمباألكؿ:اإلسبلـديفجميعاألنبياءعمييـالسبلـ
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ّٔالمطمبالثاني:الصبرمفأعظـصفاتالمؤمنيف

ِْالمطمبالثالث:ففالتعامؿفياإلعراضعفالمغك

ْٕكحدهالمطمبالرابع:اليدايةالقمبيةمفهللا

ٓٓ ( من سورة القصص57-18لمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )ا

ٔٓالمطمباألكؿ:بطرالمعيشةسببفيىبلؾالقرل

ّٔالمطمبالثاني:مقارنةبيفمتاعالدنياالفانيكثكاباآلخرةالباقي

ٗٔالمطمبالثالث:تبرؤالشركاءمفبعضيـالبعضإفلـيتكبكافيالدنيا

ٕٕرابع:اإلقراربأفالخمؽكالمشيئةكالعمـكالرجعةكالقدرةبيدهللاالمطمبال

ٖٖ ( من سورة القصص88-55المبحث الثالث: مقاصد وأىداف اآليات )

القيامة ٖٗالمطمباألكؿ:شيادةاألنبياءعمييـالسبلـعمىأقكاميـيـك

ٔٗمعالظمـكالعتكالمطمبالثاني:قصةقاركفمضربالمثؿفيالغنىكالثركة

َُٖالمطمبالثالث:النبكةاختياركاصطفاءإليي

 الفصل الثاني
(      51-5مقاصد وأىداف النصف األول النصف األخير لمحزب األربعين اآليات )

من سورة القصص

ُُٓ

ُُٔ ( من سورة العنكبوت58-5المبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )

ُُٕرسمفدركسالتكحيدكاإليمافالمطمباألكؿ:الفتنةد

ُِٔالمطمبالثاني:الفتنةىياالمتحافاإللييلممخمكقات

ُّْدركسكعبرالمطمبالثالث:دعكةنكح

ُّٗالمطمبالرابع:قصةدعكةالخميؿإبراىيـ

ُْٕ ( من سورة العنكبوت71-51اآليات ) المبحث الثاني: مقاصد وأىداف

ُْٖلمنكرمالخمؽكالبعثخطابهللاالمطمباألكؿ:

ُٔٓعندالمحفالمطمبالثاني:كجكبالفرارإلىهللا



 

 

 

-ِّٔ- 
 

لكطالمطمبالثالث: ُُٔالرذيمةكالفسادالخمقيفيقـك

ُٖٔككعيدههللاكعدالمطمبالرابع:دكرالمبلئكةفيتنفيذ

ُٕٕ رة العنكبوت( من سو 51-76المبحث الثالث: مقاصد وأىداف اآليات )

ُٖٕالمطمباألكؿ:العقاباإللييلممستكبريفمفاألقكاـكالقيادات

ُٖٔالمطمبالثاني:بيتالعنكبكتمثاؿلمبيكتالكاىية

َُٗالمطمبالثالث:عظمةالعبرةفيالخمؽكالعبادة

ُٓٗ الخاتمة

ُٓٗالنتائجأوًَل:

ُٔٗالتكصياتثانيًا:

ُٖٗ الفيارس

ُٗٗ:فيرساآلياتالقرآنيةأكالن

ُِْثانيان:فيرساألحاديثالنبكية

ُِٕثالثان:فيرساألعبلـ

ُِٗرابعان:فيرسالببلد

َِِخامسان:فيرسالمصادركالمراجع

ِّْسادسان:فيرسالمكضكعات

ِّٕممخصالرسالةبالمغةالعربية
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 رسالةممخص ال
 بعنكاف: التي الرسالة ىذه إتماـ كتكفيقو هللا بحمد الدراسة التحميمية لمقاصد تـ

، وسورة العنكبوت 88-15)سورة القصص اآلية  وأىداف الحزب األربعون من القرآن الكريم
،كالمككنةمفمقدمةكتمييدكفصميفكخاتمة.(51–5اآلية 

بسكرت التعريؼ عف التمييد في الباحثة كبيافتحدثت ك)العنكبكت(، )القصص( ي
فضميما،ككذلؾبيافالمناسباتفييما،ثـتحدثتفيالفصميفحكؿالدراسةالتحميميةلمقاصد
كأىداؼالسكرتيفميقًسمةنالفصميفلعدةمباحث،مشتممةعمىعدةمطالب،حيثكؿمطمب

رة،ككذلؾاستنباطأىـمنيايحمؿىدفانأكمقصدانمفمقاصدكأىداؼالقرآفالكريـفيالسك
الدركسالعبرمنيا.

الباحثة سمكت حيثالمنيجكقد التفسير، في كالمكضكعي كالتحميمي االستنباطي
كمقصدىا ىدفيا تحميؿ المراد اآليات أك اآلية ذكر المطالب مف مطمب كؿ في تناكلت

بشكؿسيؿ المعمكمة لتسيؿعمىالقارئإيجاد عناكيفمكجزة؛ لعدة كىيكتقسيمو كمريح،
عمىالترتيب:مناسبةآياتالمطمبمعماسبقو،ثـالتحميؿالمغكملغريباأللفاظفييا،كما

تشتمؿعميومفلطائؼبيانيةكا عرابكقراءاتقرآنية،كعبركدركسمستنبطة.

خبلؿ النتائجكالتكصياتالتيتكصمتإلييا أىـ ذكرتالباحثة الرسالة نياية كفي
البحث.
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ABSTRACT 

Was all praise to Allah Almighty to complete this letter titled: 

analytical study of the purposes and objectives of the forty party of the 

Koran (Surat Al-qasas of verse   -  ) and al- anqabot  of verse  -  ), 

consisting of an introduction and boot the two chapters and a conclusion. 

A researcher talked about the boot from the definition two Surat Al--qasas 

al- anqabot and the statement of benefits, as well as the statement of co-

oharence in which was spoken in the chapters about the intents and 

purposes, the two suras divided into chapters for several Investigation, 

inside several demands every demand of which carries a goal or destination 

of the purposes and objectives of the Qur'an in Sura as well as the aims of 

the most important gaidence it. 

The researcher followed analytical and objective method of interpretation, 

where addressed in every demand of demands, and after mentioning the 

verse meant to highlight the object and purpose of which several addresses 

brief to make it easier for the reader to find the information is easy and 

comfortable, which is on the order: suitable verses demand with its 

predecessors, and analysis language of the strange words, and it involves      

a rhetorical issues, and parsing, and Koranic readings, and benefits derived. 

At the end of the message according to the researcher the most important 

findings and recommendations reached during the search. 


