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 إهداء
  إىل حبقيب وضدوتي حمؿد ،أمجعني. دقد اخلؾق 

 ،إىل واظدي اظغاظي  إىل واظدتي خقؿة احلـان، وشقؿة ادلؽان، وغور دربي يف ػذا اظزعان

ا يف أداء رداظة، ؿسؿرػ اعن غذرإغفؿا واظدايَّ احلبقبني، أرال اهلل سؿره وأحسن سؿؾه، 

 األعل، بال صتور أو طؾل..  ػا يف زالم اظدػر، سؾى دراجاػا عن أوراق اظصرب، وررزعاصـ

 غي صقفا طقف ؼؽون اظعطاء، وطقف ؼؽون اظوصاء، صشتان بني رداظة ورداظة..اسؾؿة رداظ

 .امةاظصحة واظعاصقة وحسن اخل ؿاورزضؽ واظديَّ،اهلل خرًيا ؼا  ؿاجزاط

 .إىل زوجيت احلبقبة، أم أبـائي أم عودى 

 ورزضؽم اظتؼوى واظسداد  ،إىل إخواغي وأخواتي وأضاربي مجقًعا، حػظؽم ربي

 يف اظؼول واظعؿل.واإلخالص 

  إىل روَّاد عسجدي اظطقبني، وذبابه اظعاعؾني، وإىل رالبي يف حؾؼة حتػقظ اظؼرآن

 اظؽرؼم، اظذؼن ميضون أوضاتفم عع خري طتاب، ؼـفؾون عن خريه اظعؿقم.

  مجقعًا،  وإىل أرواح ذفداء ادلسؾؿنيصدضوا عا ساػدوا اهلل سؾقه،  اظذؼن  رجالاظإىل

 .اجلـاندؽـفم وأ ،تؼبؾفم اهلل

 .إىل زعالئي وأصدضائي وأحبابي، وإىل رؾبة اظعؾم اظشرسي يف طل عؽان 

 ُّاإلحتالل بطش، وؾمإىل األدود اظؼابعة خؾف ضضبان اظظ. 

 أرض صؾسطني واظؼدس وػذا اظعامل. وإىل طل اجملاػدؼن واألحرار سؾى 

 ػذا اظصرح  إىل ،بغزة" -إىل عـارة اظعؾم واظعؾؿاء جاععيت اظغراء "اجلاععة اإلدالعقة

 اظشاعخ اظعظقم.

      إظقفم مجقًعا أػدي رداظيت    



 ب

 

 
 الحمد هلل رب العالميف, الحمد هلل الذم ال ننفؾ نستيدم بو كنستعيف, حمدنا يبمغ غاية رضاه,

كمعمـ الفصحاء كالبمغاء, محمد  ,كالصبلة كالسبلـ عمى ىادم األدباء, كيعجز الكؿ عف إدراؾ كنيو كمداه
 أما بعد: كتاتـ األنبياء, كعمى هلو المطيريف النجباءرسكؿ اهلل , 

بادئ ذم بدء أتكجو إلى المكلى سبحانو كتعالى بالحمد التالص كالشكر الجزيؿ, عمى ما فإنو 
في األكلى كاآلترة, لو الحمد كالمنة عمى أف أعانني عمى  ؿ, فمو الحمدي كأجزؿ, كامتف بو كتفض   ي  أنعـ عمى 

ينير  ان كنكر  ان لكجيو الكريـ, كأف يجعمو قبس ان تالص سألو سبحانو أف يجعمو عمبلن الذم أ ,إتماـ ىذا البحث
 مف دركب الباحثيف كالمط معيف.   ان درب

 ضــيمة < ألســذا ي ومفــر يأتقػػدـ فػػي بدايػػة صػػفحات ىػػذا البحػػث بأسػػمى هيػػات الشػػكر كالعرفػػاف 
شػػاراتو المباركػػةالػػذم مػػا بتػػؿ عمػػي  بعممػو كمبل, إبررهيم عس  ررد رر   الػدكتكر:   كلػػـ يػػأؿي  ,حظاتػػو كاا
رشادم كتكجييي كمكاصمة متابعتي جيدنا في  إلتراج ىذا البحث عمى أفضؿ صكرة.  ؛مساعدتي كاا

 كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلى عضكم لجنة المناقشة, كىما:
 ,  مناقشنا داتمينا.          عبد السبلـ حمداف المكح  الدكتكر/االستاذ 

 مناقشنا تارجينا. ,                       سامي محمكد أحمدلدكتكر/ كا
مف جيدو في تحسيف جكىرىا كتصكيبيا كتنقيحيا  بذالهلتفضميما بمناقشة ىذه الرسالة, كعمى ما 

 لتترج بإذف اهلل سبحانو كتعالى عمى أفضؿ ما يرتجى.
لى الدراسات العميا  ,إلسبلميةكالشكر مكصكؿ إلى أساتذتي في كمية أصكؿ الديف في الجامعة ا كاا

 التي أتاحت لي فرصة إكماؿ الدراسة العميا.
كلك بكممة كاحدة أك إشارة أك مبلحظة ساىمت  ,كما كأشكر كؿ مف ساعدني كأعانني كنصحني

فضيمة الشيخ: عمر  كأتص بالذكر: فضيمة الشيخ: عبد اهلل المصرم, ك في إثراء البحث كتحسينو
كأشكر كؿ أصدقائي كأحبابي  ,ؿ: سبلمة مرزكؽ الشاعر صاحب البذؿ كالعطاءاليمص, كالحاج الفاض

ا كحي   .منيـ اب  الذيف كانكا يستفسركف كيسألكف عف دراستي كظركفيا حرصن
كفي التتاـ أسأؿ اهلل تبارؾ كتعالى أف يغفر لي زالتي, كأف يتجاكز عف سقطاتي كىفكاتي, فيذا 

كأف يعتريو النقص كالتمؿ, فما كاف في ىذا البحث  د  بٍ  عمؿ بشرم القؿ, كال شؾ كال ريب أف كؿ  جيد المي 
ياكـ منو,  مف صكاب فمف تكفيؽ اهلل كحده, كما كاف مف تطأ فمف نفسي كمف الشيطاف أعاذني اهلل كاا

 .اكأسأؿ اهلل لي كلكـ القبكؿ كالرض
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
األنيف, كال  تفي   الحؽ المبيف, ال يتفى عمى سمعو هلل القكم المتيف, القاىر الظاىر الممؾ الحمد

حكـ أضاء بحكمتو كىك السبلطيف, كقضى الق عف بصره حركات الجنيف, ذؿ لكبريائو جبابرة يغرب
 إال اهلل كحده الشريؾ لو في الوشيد أف ال أكأسالو معكنة الصابريف, ك , حمده حمد الشاكريفأالحاكميف, 

 كبعػػػػػػػػد:, العالميف محمدان عبده كرسكلو المصطفى عمىشيد أف أاألكليف كاآلتريف, ك 
أترجيا مف ك  ,البرية إليو اهلل لىدك  ,النعـ التي بيا صمح حاؿ األمـ ؿ  جى أف نعمة اإلسبلـ مف إف

 .سنة الرسكؿ كتاب اهلل ك  ,كر بتطبيؽ تير دستكرالظممات إلى الن
إلى يـك  تالدان  كتابان   عمى عبده محمد أف جعؿ الكتاب الذم أنزؿ تعالى قد اقتضت حكمة اهللف

 فعجزكا عف اإلتياف بمثمو. ,جعمو معجزة عقمية تحدل بو الناس ,الديف
ىك كبلـ اهلل و, أال ك أصدقك  الحديث ألنو يتعمؽ بتير ؛العمكـ شرؼأك  أعظـ مف عمـ التفسير كييعد  

أف مف حاز ىذا العمـ فقد حاز العمـك كميا ب, كال ري.  
 ممي التربكم الفريد لذلؾ كاف حقان ذلؾ المنيج الع ,لكريـ ىك المنيج الكامؿ لمحياة البشريةف اهفالقر 

كـ كالمقاصد كاستنباط الحً  ,كالتأمؿ في معانيو ,عمى العمماء كطبلب العمـ بذؿ الجيد في النظر فيو
  ؛اء الدنيا كاآلترةكيجنبيا شق بأسرهبؿ لمشاكؿ العالـ  ,لمشاكؿ األمة التي ستككف حبلن ك  ,منو كاألىداؼ

 <النحل) سورة ن الكريم آن من القر يالثامن والعفر  البحث عف مقاصد كأىداؼ الحزب تي رٍ رٌ ذلؾ قى ل
منو  طالبان ك  أكالن  تعالى باهلل إبراز أىـ األىداؼ كالمقاصد مستعينان  محاكالن  ,(حذى نياية السورة 95اآليات

 .التكفيؽ كاإلعانة
 لكجيو تالصان  كأف يجعمو عمبلن  ,مف بحره رً رى كاستنباط الد   ,يـ كتابولف ؛سألو سبحانو أف ييديناأك 

  .مف الشرؾ كالرياء تاليان  ,الكريـ
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 : أهمية املىضىع أولا 

تعد دراسة المقاصد كاألىداؼ لآليات كالسكر طريقة معاصرة في فيـ القرهف الكريـ, ككجيػة جديػدة فػي  -1
 .تفسيره

 مل يك ىك  مك لك اك ُّٱتحقػػػػػؽ المقصػػػػػد مػػػػػف قكلػػػػػو تعػػػػػالى:  دراسػػػػػة المقاصػػػػػد كاألىػػػػػداؼ  -2

 .] محمد[ َّىليل

ف هفي ضكء القػر  ,تضع الحمكؿ المناسبة لياك  ,تناقش المشكبلت الحديثة جانبان عمميان, ىذه الدراسة تعد -3
  .الكريـ

  .-ىعالكبلـ اهلل ت –العمكـ كأشرفيا عمى اإلطبلؽ؛ ألنيا تتعمؽ بتير الكبلـ ؿ  جى مف أىذه الدراسة ىي  -4

 : أسباب اختيار املىضىع ثاوياا 
كأىداؼ القرهف الكريـ, كالتي  سمسمة دراسة مقاصد إعداد في ـى يً سٍ أف أي  باتتيار ىذا المكضكع أردتي  -1

أصكؿ الديف؛ حيث اتترت دراسة مقاصد كأىداؼ  تـ تكزيعيا عمى طمبة الدراسات العميا بكمية
 .الحزب الثامف كالعشريف

رشادهككف القر  ,هيات الدراسةإبراز مقاصد كأىداؼ  -2   .ف كتاب ىداية كاا
 .المرجكة التي ستعكد عمينا مف تبلؿ ىذا المكضكع  العمميةالفائدة  -3
  .حاجة األمة إلى معرفة تمؾ المقاصد كاألىداؼ لربطيا بكاقعيا العممي -4
مقاصد افتقار المكتبة اإلسبلمية إلى بحث تفسيرم محك ـ, يتناكؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ ك   -5

 سكر القرهف الكريـ.
 .نيؿ شرؼ تدمة كتاب اهلل تبارؾ كتعالى -6
و مف فيـ اآليات فيمان معمقان تؤدم ني ك  مى بحيث تي  ,كتقكية الممكة التفسيرية لديو ,تنمية قدرة الباحث   -7

 .كـ كاألحكاـاستنباط الحً  بو إلى
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 :: أهداف البحث ثالثاا 
شاممة لممقاصد  تتناكؿ دراسة تحميمية ,مة عممية محكمةرفد المكتبة اإلسبلمية بسمسالمشاركة في  -1

  .ريسٌ مبأسمكب عممي  ,ف الكريـهاألىداؼ المستنبطة مف القر ك 
 ؛كتحميميا ,الثامف كالعشريف مف سكرة النحؿ كاألىداؼ األساسية لمحزب ,إظيار المقاصد العامة -2

 ,جيؿ كاعو إيجابي في إنشاءتسيـ  ,يىـ في المجتمع اإلسبلميكقً  بيدؼ ترسيخ ما فييا مف مبادئ
 يا كرامتيا المسمكبة. ل كيرد   يعيد لؤلمة عزىا,

 كذلؾ مف تبلؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ ,ف الكريـهعجازم في القر الكقكؼ عمى الجانب اإل  -3
  .مقاصد هيات الدراسةك 

 .تاصتواهلل ك  الذيف ىـ أىؿ ,ككف مف أىؿ كتاب اهللأ رغبة أف -4
 :سابقة: الدراسات ال رابعاا 

الشبكة  مف تبلؿكالبحث  ,جامعة اإلسبلميةبالالمكتبة المركزية  البحث فيك  االطبلعبعد 
 أـكانت رسالة ماجستير أسكاء  ,رسالة عممية ةعثر عمى أيألـ  ,كبعد سؤاؿ اإلتكة المتتصيف ,العنكبكتية

حكؿ الدراسة  ف سمسمةن هكقد فتح قسـ التفسير كعمكـ القر  ,تناكلت ىذا المكضكع بيذه الصكرة ,دكتكراه
ف مف يذه السمسمة الحزب الثامف كالعشر ككاف نصيبي مف ى امبلن,ف الكريـ كهالتحميمية لمقاصد كأىداؼ القر 

 ف الكريـ.هالقر 
 :: مىهج البحث خامساا 

 , كذلؾ مف تبلؿ األمكر التالية:المكضكعي االستقرائيىذا البحث عمى المنيج  في تي اعتمد
اف كزماف نزكليا, كمحكرىا مف تبلليا أسماء السكرة, كفضميا, كمك تي بين لنحؿسكرة المقدمة كضع  -1

 الرئيس.
 جاعبلن  ,ؿك ف مف سكرة النحؿ إلى مباحث متتمفة في أربعة فصيالعشر هيات الحزب الثامف ك  تي مقسٌ  -2

 ما تحتكيو هيات كؿ مبحث مف كاشفان  ,لكؿ مبحث هياتو المناسبة لو حسب مكضكع هيات المبحث نفسو
أدكات متعددة تتدـ ىذا  المكضكعي بما فيو مف االستقرائييج كتحميمييا كفؽ المن ,أىداؼك  ,مقاصد

عجاز القر  ,كعمـك المغة ,فهالمنيج مف: عمـك قر   ف كالسنة المطيرة كغيرىا.هكاا
 .عميقان  ف تحميبلن يالحزب الثامف كالعشر  تحميؿ مقاصد كأىداؼ -3
ليس في ك  ,متف الدراسة ذلؾ كمو في رقـ اآليةك ذكر اسـ السكرة عزك اآليات القرهنية إلى سكرىا ب -4

  كذلؾ تجنبان إلثقاؿ الحكاشي. ,ىكامش الصفحات



 ح

 

ؿ العمماء في الحكـ عمى اكنقؿ أقك  ,عزكىا إلى مصادرىا األصميةا, ك المستشيد بي تتريج األحاديث -5
 الحديث عدا أحاديث الصحيحيف .

ذا كنت  ,بما يحقؽ األمانة العممية مع تكثيقيا حسب األصكؿ األصحابيعزك األقكاؿ المقتبسة  -6 كاا
ذكر المراجع التي استفدت أ, ثـ (نظر)يؿ فاكتفي في الحاشية بقكؿ ااستتمصت المعنى العاـ مف األقك 

 .منيا
 ذلؾ في حكاشي الصفحات.ك  ,إيضاح معاني المفردات الغريبة الكاردة في البحث -7
 .في البحث كرد ذكرىـالذيف  ,الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف -8
مكاصفات المصدر تي كترك ,الصفحةكرقـ الجزء ك  ,مؤلفوك  ,اسـ الكتاب في التكثيؽ بذكر تي فياكت -9
 عف الحاشية . ذلؾ تتفيفان ك  ,المراجعالمرجع لقائمة المصادر ك ك 

, (شارة إليوسبؽ اإل) :فكرة أك جزئية أك حديث قد سبؽ ذكره في البحث أقكؿ عند إحالة القارئ إلى -10
 ذكر رقـ الصفحة .أك 

     .أيسرهطريؽ ك  عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب -11
  :: خطة البحث سادساا 

 كالتي تتككف مف مقدمة, تمييد, كأربعة التطة سابقة الذكر كضعت ىذهالألىداؼ البحث  تحقيقان 
 ة فيارس, كبياف ذلؾ فيما يمي :مجمكعفصكؿ, كتاتمة, ك 

  <ذاليةالالمقدمة < وذفذمل عمى العناصر 
 .مكضكعال أىمية <أولً 
 .مكضكعالأسباب اتتيار  <ثانياً 
 .: أىداؼ البحث ثالثاً 
 .: الدراسات السابقة  رابعاً 

 .حثالب ج: مني خامساً 
  .: تطة البحث سادساً 

 <  مبحثينالذمييد < و يفذمل عمى 
 واألىداف مقاصدوال المبحث األول < الذعريف بالدراسة الذحميمية

 و يو مطمبان <
 مذطمباذيا .< ذعريف الدراسة الذحميمية و  المطمب األول
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 ويفذمل عمى <
 .: مفيـك الدراسة التحميمية  أولً 
  .: متطمبات الدراسة التحميمية ثانياً 

 أىميذيا .و  األىدافف بالمقاصد و يالمطمب الثاني < ذعر 
 و يفذمل عمى <

 .اآلياتالسكر ك  ىداؼأ: تعريؼ مقاصد ك  أولً 
  .تكاآلياالسكر  أىداؼمعرفة مقاصد ك  : أىمية ثانياً 
 .اآلياتك  : طرؽ معرفة مقاصد السكر ثالثاً 
 .اآلياتك  السكر أىداؼ: مظاف مقاصد ك  رابعاً 

 ذعريف عام بسورة النحلالثاني<  المبحث
 ويفذمل عمى ثالثة مطالب<

 كعدد هياتيا.كفضميا,  ,ااسـ السكرة, كنزكلي المطمب األول<
 الجك الذم نزلت فيو السكرة. المطمب الثاني<
 كاألىداؼ العامة ليا. لمسكرة, المحكر األساس <المطمب الثالث

 

 الفصل األول 
ن من يالدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الثامن والعفر 

 ( 8;-95سورة النحل اآليات )
 <أربعة مباحثويفذمل عمى 

 (6:-95)اآليات < الدعوة الى الذوحيد وبيان موقف المفركين منيا األول المبحث
 و ية ثالثة مطالب <

 :التكحيد الدعكة إلى المطمب األول<
 أكالن: تكحيد األلكىية.
 ثانيان: تكحيد المالؾ.
 ثالثان: تكحيد المنعـ.



 د

 

 .رند الضحاؿ المشركيف ع المطمب الثاني<
 :ترافاتياثنية ك أكىاـ الك  صكر مف المطمب الثالث<

 أكالن: اعتقاد المشركيف أف هلل بنات كالرد عمييا.
 ثانيان: تنزيو اهلل تعالى عف النقائص.

 ثالثان: إمياؿ المشركيف كعدـ معاجمتيـ بالعقكبة. 
 ليـ الحسنى. بأف رابعان: دعكل المشركيف

 
 (8:-7:)اآليات  ثبوت الرسالت ووظيفة الرسول  <المبحث الثاني

 <بانمطمو يو 
  .ثبكت إرساؿ الرسؿ المطمب األول<
  . كظيفة الرسكؿ  المطمب الثاني<

 

 (=:-9:)اآليات  اهلل الدالة عمى وحدانيذو تآيا الثالث<المبحث 
 <أربعة مطالبو يو 

  .هية اهلل في إحياء األرض المطمب األول<
  .هية اهلل في تمؽ األنعاـ المطمب الثاني<

  .ي تمؽ النباتهية اهلل ف <الثالثالمطمب 
  .هية اهلل في النحؿ <الرابعالمطمب 

 
 (8;-7;)اآليات  خمق النسان ورزقو، ثم كفره وجحوده الرابع<المبحث 

 <أربعة مطالبو يو 
  .أطكار تمؽ اإلنساف المطمب األول<
  .رزؽ اهلل لئلنساف المطمب الثاني<

  .هية اهلل في الزكاج <الثالثالمطمب 
  .اإلنساف باهلل كجعؿ األشباه كاألمثاؿ لو سبحانوكفر  <الرابعالمطمب 
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 الفصل الثاني 
ن يالعفر  أىداف الربع الثاني من الحزب الثامنو  لمقاصد الدراسة الذحميمية

 (=>-9;اآليات )
 <أربعة مباحثويفذمل عمى 
 (:;-9;)اآليات  ضرب األمثال ومقاصدىا <المبحث األول

 <مطمبان و يو
  .كالعبد مثؿ السيد المطمب األول<
  .مثؿ الرجميف األبكـ كالذم يأمر بالعدؿ المطمب الثاني<

 

 (=;-;;)اآليات  < الغيب هلل وحدهالمبحث الثاني
 مطالب< و يو أربعة

 .غيب السمكات كاألرض المطمب األول<
 .غيب الساعة المطمب الثاني<
 .غيب األرحاـ المطمب الثالث<

 .إمساؾ الطيرغيب النكاميس الككنية في  <الرابعالمطمب 
 

 (7>-7>)اآليات  الثالث< بعض نعم اهلل، والذح ير من كفرىاالمبحث 
  مطالب< و يو ثالثة

 .نعمة المأكل كلكازمو المطمب األول<
 .كقاية اإلنساف مما يضره المطمب الثاني<
 .التحذير مف إنكار النعـ المطمب الثالث<

 
 
 



 ر

 

 (=>-8>)اآليات  الرابع< من مواقف القيامةالمبحث 
 مطالب< و يو ثالثة

 .اعتذار الكفار يـك القيامة كعدـ قبكلو المطمب األول<
 .تبرؤ المشركيف مف شركائيـ كعاقبة كؿ منيـ المطمب الثاني<
 .شيادة الرسؿ عمى أقكاميـ يـك القيامة المطمب الثالث<

 

 الفصل الثالث 
والعفرين الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الثامن 

 (557 -7=اآليات)
 <أربعة مباحثويفذمل عمى 
 (9=-7=)اآليات  < األمر بالفضيمة والنيي عن المنكر، وبيان حكمذوالمبحث األول

 <و يو أربعة مطالب
يتاء ذم القربى ك المطمب األكؿ:  .النيي عف المنكر كالبغي األمر بالعدؿ كاإلحساف كاا
 حفظ اليميف.كجكب الكفاء بالعيد ك  المطمب الثاني:

 .ضرب المثؿ لمف ينقض العيدالمطمب الثالث: 
 . تطكرة نقض العيدالمطمب الرابع: 

 
 (;=-:=)اآليات  نفاق  ي سبيل اهلل وبيان اثر العمل الصالحال  الثاني<المبحث 

 <مطمبان و يو
  .الدنيا فانية كال يبقى اال العمؿ الصالحالمطمب األكؿ: 
 .كالعمؿ الصالح الحياة الطيبة كالجزاء الحسفأثر اإليماف المطمب الثاني: 
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                    الثالــــث< القــــرآن الكــــريم وموقــــف المفــــركين منــــو، وحكــــم الكــــراه عمــــى الكفــــرالمبحــــث 
 (557->=اآليات )

 <سذة مطالب و يو
  .مف هداب تبلكة القرهف المطمب األول<
 ىؿ لمشيطاف سمطاف عمى اإلنساف؟. المطمب الثاني<

 .إثبات النسخ في القرهف مب الثالث<المط
 . مف ًحكـ نزكؿ القرهف المطمب الرابع<

  .افتراء المشركيف عمى كبلـ اهلل: الخامسالمطمب 
 .الكفر باهلل بيف اإلرادة كاإلكراه <السادسالمطمب 

 

 الفصل الرابع 
الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الرابع من الحزب الثامن والعفرين 

 (>56-555ات)اآلي
 ويفذمل عمى مبحثين<

 (=55-555اآليات ) < من مواقف القيامة، وبيان بعض حكم الذفريعالمبحث األول
  مطالب< ثمانية و يو

 .داؿ النفس عف صاحبيا يـك القيامةجً  المطمب األول<
 . عىدؿي اهلل يكـ القيامة المطمب الثاني<
 .عاقبة الكافريف بنعـ اهلل المطمب الثالث<

 .اإلباحة أساس التشريع <الرابعمب المط
 .كدفع الضرر التحريـ لبلبتبلء <الخامسالمطمب 
 عاقبة المفتريف عمى اهلل الكذب. <السادسالمطمب 
 الجزاء مف جنس العمؿ. <السابعالمطمب 
 .تسريع التكبة <الثامنالمطمب 



 س

 

                  < دعــــــوة ابــــــراىيم عميــــــو الســــــالم والذر يــــــب  ــــــي الخــــــالق الحميــــــدةالمبحــــــث الثــــــاني
 (>56-567اآليات )
  مطالب< و يو سبعة

 .مف فضائؿ إبراىيـ عميو السبلـ المطمب األول<
 .الممة اإلبراىيمية كاالقتداء بو المطمب الثاني<
 , كعدة الداعيةمنيج الدعكة إلى اهلل المطمب الثالث<
 الترغيب في العفك كعدـ مجاكزة الحد في القصاص. المطمب الرابع<

 الصبر. طمب الخامس<الم
 معٌية اهلل مع المتقيف كالمحسنيف. <السادسالمطمب 

 
 الذوصيات .النذائج و  ذفذمل عمى أىمو < الخاذمة
 <الفيارس
 يمي< وذفذمل عمى ما 

 .فيرس اآليات القرهنية -1
 كاآلثار. فيرس األحاديث النبكية -2
 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ -3
 .المراجعك  لمصادرفيرس ا -4
 .تفيرس المكضكعا -5
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 الفصل الذمييدي
 مدخـل إلى الدراسـة

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 التعريؼ بالدراسة التحميمية كالمقاصد كاألىداؼ. المبحث األول<
 تعريؼ عاـ بسكرة النحؿ. المبحث الثاني<
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 المبحث األول
 الذعريف بالدراسة الذحميمية والمقاصد واألىداف

 ويفذمل عمى مطمبين
 تعريؼ الدراسة التحميمية كمتطمباتيا. مب األول<المط

 المقاصد كاألىداؼ كأىميتيا.تعريؼ  المطمب الثاني<
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 المطمب األول< ذعريف الدراسة الذحميمية ومذطمباذيا

 أوًل< مفيوم الدراسة الذحميمية<
 ()الدراسػػػػػةىمػػػػػا  ,يتكػػػػػكف مػػػػػف كممتػػػػػيف ,تركيبػػػػػان كصػػػػػفيان  ان مركبػػػػػ ان تيعػػػػػدي الدراسػػػػػة التحميميػػػػػة مصػػػػػطمح

 كيمكف تعريفيما عمى النحك التالي:ك)التحميمية(, 
 ذعريف الدراسة لغة<

(, ىػػي مصػػدر الفعػػؿ ـى عمػػى  ,درىس الكتػػابى كنحػػكىه: كػػٌرر قراءتػػو ليحفظػػو كيفيمػػو )دىرىسى كدرىس العمػػ
 .(1) كقيؿ درس تعنى عفا كأصؿ الدراسة التعيد لمشيء تتممذ لو,ك فبلف: تمٌقاه عمى يديو, 

 ميمّية<الذح
عمميػػة تقسػػيـ  كالتحميمػػي:, نسػػبة إلػػى التحميػػؿ فيػػك مػػأتكذ مػػف الحػػؿ بمعنػػى: الفػػتح كنقػػض المنعقػػد

 .(2) إلى عناصره ءالشيالكؿ إلى أجزائو, كرد 
 ي اآليات ذحمياًل معمقًا لموصول إلى  ب ل الجيد :كيمكف تعريؼ الدراسة التحميمية لمنص القرهني

 .عر ة المراد منيا اياذيا والوقوف عمى أىدا يا وم
 ثانيًا< مذطمبات الدراسة الذحميمية<

 , منيا:بصفات عديدة ال بد لمف أراد سمكؾ ىذا السبيؿ أف يككف متحميان 
  >مذطمبات  اذّية 

 :كمنياكىي كاضحة في الجانب الديني كالتمقي كالعقمي 
 كما كانكا عميو. ,أف يككف ممتزمان بعقيدة السمؼ الصالح -
 ان في الفرائض كالطاعات كفعؿ القربات.أف يككف مجتيد -
 كبيف اهلل تعالى, كنقاء السريرة كطيارة القمب. التقكل فيما بيف -
 ويمكن  كر أىميا، وىو< مذطمبات عممّية 
كالمغػػة العربيػػة كالببلغػػة  اإللمػػاـ الكاسػػع بػػالعمـك المتصػػمة بالتفسػػير, كالتػػي تسػػاعد عمػػى فيػػـ المػػراد, -

 .(3) كأصكلو كغيرىا مف العمكـالقراءات, كالحديث كالفقو ك 

                                                 

 .(1/737متتار) عمر أحمد معجـ المغة العربية المعاصرة,, (6/79بف منظكر)ا ,لساف العرب ينظر:(1) 
 .(1/550حمد عمر متتار)أ ,معجـ المغة العربية المعاصرة ينظر:(2) 
 .(1/265لذىبي)االتفسير كالمفسركف,  (,2/51) قانيمناىؿ العرفاف لمزر  ينظر:(3) 
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 واألىداف وأىميذو المقاصد ذعريفالمطمب الثاني< 

 :لغة واصطالحاً  واألىداف أوًل< ذعريف المقاصد
 >ذعريف المقاصد لغة 

 عمى عدة معاف منيا:

  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱؿ تعػػػػػػػالى: ااسػػػػػػػتقامة الطريػػػػػػػؽ, قػػػػػػػ  -

ـ كالػػدعاء إليػػو بػػالحجج كالبػػراىيف الكاضػػحة, عمػػى اهلل تبيػػيف الطريػػؽ المسػػتقيأم  ]النحــل َّ نئ مئ

"كمنيا جائر" أم كمنيا طريؽ غير قاصد, كطريؽ قاصد: سػيؿ مسػتقيـ, كسػفر قاصػد: سػيؿ قريػب, كفػي 

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱالتنزيؿ العزيز:

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر

 . ]الذوبةَّ  رب يئ

في القكؿ كالفعػؿ, كىػك الكسػط بػيف الطػرفيف,  أم مكرالقصد مف األ والوسط بين الطر ين<العدل   -
.(1) تبلؼ اإلفراط كىك ما بيف اإلسراؼ كالتقتير <في الشيءكالقصد 

ِو< - دنا إذيان فيء وَأمِّ مىٍقصى ٍدتيوي قىٍصدنا كى  أم اتجيت إليو كأتيتو, كأممتو فمـ أًحد عنو., (2) قىصى

ــال ابــن جنــي< - أصػػؿ  ؽ ص دو كمكاقعيػػا فػػي كػػبلـ  العذــزام والذوجــو والنيــوض نحــو الفــيء ق
 العرب االعتزاـ كالتكجو كالنيكض نحك الشيء, عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جكر.

قىصػػػٍدتي الشػػػيء كسػػػرتو, كالًقصػػػدة: القطعػػػة مػػػف الشػػػيء إذا تكسػػػر, كرمػػػح قصػػػد كقصػػػيد  الكســـر< -
 .(3) كتقص دت الرماح: تكسرت ,مكسكر

اصد الشريعة: األىداؼ التي كضعت ليا, : "مقأف كجاء في معجـ المغة العربية المعاصرة
.(4) ما كراء السطكر أك ما بينيا" الكالم< ومقاصد

                                                 

 (.354-3/353)ابف منظكر ,لساف العرب ينظر:(1) 
 .(5/95 )ابف فارس ,معجـ مقاييس المغة ينظر:(2) 
 .(3/355)ابف منظكر ,, كلساف العرب(5/95)المرجع السابؽ ينظر:(3) 
 .(3/1820)د. أحمد متتار  ,معجـ المغة العربية المعاصرة(4) 
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 :  ىي معاف أساسية حكؿ مدلكليا يتحدد المغكية الناحية مف الكممة فإ نقكؿ, أف نستطيع كىكذا
 االستقامة. االعتداؿ, الغاية, التكجو,

 >ذعريف المقاصد اصطالحًا 
اؼ كالغايات التي ألجميا كانت الشريعة, كىي تمثؿ في الكقت ذاتو مجمكع األىد"ىي   المقاصد

المرتكزات األساسية كالمبادئ العامة التي تتتذ مف تبلليا مقكمات الحياة اإلنسانية في متتمؼ مجاالتيا 
ؿ إلى البيكلكجية, كالنفسية كالعقمية كالركحية الذاتية كاالجتماعية كالدنيكية كاألتركية, كالتي يمكف أف نتكص

.(1) "معرفتيا, كضبطيا مف تبلؿ استنطاؽ كتحميؿ متتمؼ النصكص الشرعية الكاردة في القرهف كالسنة

ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا, بحيث ال " المقاصد العامة<
.(2) "تتتص مبلحظتيا بالككف في نكع تاص مف أحكاـ الشريعة

تعهيفمقا  يلشهيعتس ةتعهيفاثمنها:وق وردثفي

.(3) "الغاية منيا كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا" :بمقاصد الفريعةالمراد أف 

.(4) الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا, لمصمحة العباد كعيرفت أيضان بأنيا:

بقكلو : "ىي المعاني كاألىداؼ ( الفقو اإلسبلمي أصكؿ)كما عرفيا األستاذ كىبة الزحيمي في كتابو 
الممحكظة في جميع أحكامو أك معظميا, أك ىي الغاية مف الشريعة, كاألسرار التي كضعيا الشارع عند 

.(5) "كؿ حكـ مف أحكاميا

 المقاصد ىي المعاني كالحكـ كنحكىا التي راعاىا الشارع في التشريع عمكمان "أما األستاذ اليكبي فيقكؿ: 
.(6) د", مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباكتصكصان 

حيث اقتصرت التعريفات السابقة عمى ىك األعـ كاألشمؿ في التعريفات السابقة  كؿاأل التعريؼ ؿكلع
شمكالن لمقرهف كالسنة  مقاصد الشريعة مف ناحية التشريعات كاألحكاـ, بينما ىذا التعريؼ أعـ كأشمؿ,

 ص بمقاصد القرهف.كحديثنا ىنا حكؿ القسـ الذم يتت
 

                                                 

 (.138: ص) حسيف محمد ,عاشكر ابف عند المقاصدم التنظير(1) 
 (.51ص)بف عاشكر المطاىر  ,ميةمقاصد الشريعة اإلسبل(2) 
 .(6ص) الفاسيلعبلؿ  ,مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا(3) 
 .(7ص )نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي, أحمد الريسكني(4) 
 .(7ص)نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي لمريسكني ينظر:, ك (2/1017,)صكؿ الفقو اإلسبلمي لكىبة الزحيميأ(5) 
 .(37ص )محمد سعد بف أحمد بف مسعكد اليكبي ,الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية مقاصد(6) 
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 <األىداف لغة واصطالحاً 
 >ذعريف األىداف لغة 

كاليػػدؼ: كػػؿ شػػيء  ,أىػػداؼ جمػػع ىػػدؼ, اليػػاء كالػػداؿ كالفػػاء: أصػػؿ يػػدؿ عمػػى انتصػػاب كارتفػػاع
.(1) عظيـ مرتفع, كلذلؾ سمي الرجؿ الشتيص الجافي ىدفا.. كاليدؼ: الغرض

القػػػـك أم قربػػػكا, ككػػػؿ شػػػيء رأيتػػػو قػػػد اسػػػتقبمؾ الػػػدنك منػػػؾ كاالسػػػتقباؿ لػػػؾ كاالنتصػػػاب, أىػػػدؼ  كاألىػػػداؼ
.(3) كىدؼ إلى الشيء: أسرع, كأىدؼ إليو لجأ ,(2) استقباالن فيك ميٍيًدؼه كميٍستىٍيًدؼ

ساٍ ي تط عيالن انتحق قهويلى ىليل ه.ءمىكلشيفون تط عيننقىلمنخاللماسبقأنيألم ي

 >ذعريف األىداف اصطالحًا 
ي شرعت األحكاـ لتحقيقيا, كأىداؼ الشارع ىي المصالح التي تعكد إلى العباد ىي األىداؼ الت"

.(4) "دفي دنياىـ كهترتيـ, سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصالح أك درء المفاس

الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا, منذ نقطة البداية, ألم متطط, أك منيج, "فاألىداؼ ىي 
.(5) "ةـ هجمة كاضحة كانت أـ تفية, معمكمة أـ مجيكلكانت األىداؼ أ عاجبلن 

 << أىمية معر ة مقاصد وأىداف السور واآلياتنياً ثا

 ّٰ ِّ ُّٱٱ:ىك اليداية كالتدبر كما قاؿ سبحانو كتعالىأال ك تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرهف ُ-أ

في فاهلل أمر بالتدبر كالتمعف   ،ص] َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 حتى نصؿ إلى مراده, ثـ العمؿ بمقتضاه ؛القرهف
.

يتضح  , كزيادة نكر القمب, كقرار العيف بمايبعث عمى رسكخ اإليماف مقاصد السكر كاآليات عمـُ- ب
, ذلؾ غيره , كيحصؿ معو مف المذة كالمتعة كالسركر ما ال يحصؿ فيمف ركائع ىذا العمـ العظيـ

 .(6) مثؿ ركح القرهف كأسراره العظيمةأنو عمـ يبحث في الحكـ كالمقاصد الدقيقة التي ت
  

                                                 

 (.6/39ابف فارس)  ,معجـ مقاييس المغة ينظر:(1) 
 (.9/345ابف منظكر ) ,لساف العرب ينظر:(2) 
 (.1/861هبادل ) القامكس المحيط لمفيركز ينظر:(, ك 9/347)المرجع السابؽ ينظر:(3) 
 (.٩٧د. يكسؼ حامد العالـ )ص  ,قاصد العامة لمشريعة اإلسبلميةالم(4) 
 (.14ميدم محمكد سالـ) ص ,األىداؼ السمككية(5) 
 .(11ص) الربيعةمحمد  ينظر: أىمية عمـ المقاصد, د.(6) 
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نمػا التفقػو فػي اإلماـ الشاطبي:" يقكؿ  إف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد التطاب ليس ىك التفقػو فػي العبػارة, كاا
.(1) بو" المعبر عنو كالمراد

لػذلؾ  يعتبر مقصد السكرة ىػك أصػؿ معانييػا التػي ترجػع إليػو كىػك أصػؿ فػي فيػـ كػبلـ اهلل تعػالى,ُ- ت
مػػى فيػػػـ كػػػبلـ اهلل تعػػالى فيمػػػان صػػػحيحان كيكصػػؿ إلػػػى معرفػػػة تفسػػير كػػػبلـ اهلل تعػػػالى فيػػك يعػػػيف ع

ؽ مػف "كغايتػو معرفػة الحػ عمػى مقاصػد السػكر: اإلمػاـ الشػاطبيايتػو, يقػكؿ دكالتبحر في داللتػو كى
 .(2) "كمنفعتو التبحر في عمـ التفسير كمعاني السكر ,تفسير كؿ هية مف تمؾ السكرة

ألىدافالفرق بين المقاصد وا

 <أوًل< ذذميز األىداف عن المقاصد كالذالي
 .األىداؼ ىي نقطة البداية ألم عمؿ في إطارو تعبدم أك تربكم, كتككف قبؿ كضع التطط 
 .األىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ 
  سياستيا التربكية.منيجة كفؽ متقـك عمى تطكير فمسفة المجتمع الاألىداؼ 
 .األىداؼ العامة كالتاصة ال بد أف ترتبط بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف 
 .األىداؼ منيا ما ىك معمكـ التحقيؽ, كمنيا ما ىك مجيكؿ, غير قابؿ لمتحقيؽ 
 .األىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف, كيسعى مف تبلؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني 
 ككف قبؿ نتاج أم عمؿ, ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ.إف األىداؼ ت 
  كما أنيا عبارات تحاكؿ أف تعطي شكبل كاتجاىا لمجمكعة مف المقاصد التفصيمية في المستقبؿ

 القريب أك البعيد.
 .يتتمؼ تعريؼ اليدؼ تبعا لنكعيتو, كمستكل عمكميتو 
  (3)ية, ككجدانية عاطفيةاألىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية, كمعرفية ميار.ُ

 <ثانيًا< مميزات المقاصد عن األىداف
  المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا, فإف تحققت األىداؼ

 أصبحت النتائج مقصكدة لذاتيا, فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.
 .المقاصد ىي الحؽ المقصكد لذاتو 

                                                 

 (.4/262) , الشاطبيالمكافقات(1) 
  (.4/262) المرجع السابؽ(2) 
 .باتتصار( 18-14: ص) سالـ محمكد ميدم ,السمككية األىداؼ(3) 
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 باد في الدنيا كاآلترة, في العاجؿ كاآلجؿ, كدرء المفاسد كدفع المضار, تحقيؽ مصالح الع
 المقصكد األساس مف كراء أم عمؿ.

  المقاصد ىي الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات, كتسعى
 األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكم فيف, أفرادان كأسران كجماعات.

 ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا, بحيث ال  المقاصد
تتتص مبلحظتيا بالككف في نكع تاص مف أحكاـ الشريعة, فيدتؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة 

 كغاياتيا العامة.
 المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ القرهنية كالشرعية المترتبة عمييا, سكاء كانت تمؾ 

المعاني حكما جزئينا أـ مصالح كمية أـ سمات إجمالية, كىي تتجمع ضمف تقرير كنتاج كاحد ىك: 
 .(1)عبكدية اهلل كمصمحة اإلنساف في الداريف

  ,المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا اسيتتًمؼ اإلنساف مف أجميا عمى األرض, كىي التكحيد
ُ.(2)كالتزكية, كالعمراف

 <المقاصد واألىداف طرق معر ة< ثالثاً 
ث التنقيػػػب عػػػف مقاصػػػد السػػػكر كالكصػػػكؿ إليػػػو مبنػػػي عمػػػى بػػػذؿ الجيػػػد كاسػػػتنفاد الطاقػػػة فػػػي البحػػػ

مبني عمى االجتياد, كدقة  لكشؼ عف مقصد السكرة كالكصكؿ إليواف"كالكشؼ كالتحرم عف ىذه المقاصد, 
دراكػػو, كتتتمػػؼ فيػػو العقػػكؿ, كذلػػؾ أنػػة مرتػػب بعػػد إدراؾ المع طاالسػػتنبا صػػفاء  كيتطمػػب فيمػػونػػى العػػاـ, كاا

 .(3) لمذىف, كصحة في الذكؽ, كمعرفة في كبلـ العرب"
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .www.islamweb.net: اإلسبلمية الشبكة مكقع مف بتصرؼ كاتتصار اقتباس(1) 
 (.1/82) العمكاني جابر طو. د مع حكار المؤلفيف, مف مجمكعة الشريعة, مقاصدينظر: (2) 
  (.4/262) , الشاطبيالمكافقات(3) 
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 مذطمبات الدراسة حول المقاصد<
تقـك مقاصد القرهف الكريـ عمى جمب المصالح كدرء المفاسد فاألساس الذم تقكـ عميو المقاصد  

 ىي مصالح العباد كبقاء النكع البشرم كىذا يتطمب عدة أمكر:
تبلص العمؿ لو سبحانو. ,التككؿ عمى اهلل صدؽُ- أ  كاالستعانة بو سبحانو في كؿ حاؿ كاا

"أكؿ مػػا ينبغػػي معرفتػػو لمكصػػكؿ لمقاصػػد السػػكر ىػػك الفيػػـ الصػػحيح  الفيػػـ الصػػحيح لممقصػػد:ُ- ب
 .(1) ألف ذلؾ ييدم لمطريؽ الصحيح إليو" لممقصد,

ينظػػػػر فػػػػي السػػػػنة النبكيػػػػة بضػػػػكابط التفسػػػػير: كمػػػػف ذلػػػػؾ تفسػػػػير القػػػػرهف بػػػػالقرهف, كأف  ـااللتػػػػزاُ- ت
 المطيرة, كألقكاؿ الصحابة الكراـ رضكاف اهلل تعالى عمييـ.

: البػػد لمػػف أراد الكصػػكؿ كتصائصػػيا معرفػػة مقػػدمات السػػكرة مػػف أحػػكاؿ نزكليػػا, كفضػػائميا,ُ- ث
, كسػػبب نزكليػػا كفضػػائميا ي السػػكرة مػػف ككنيػػا مكيػػة أك مدنيػػةلمقصػػد السػػكرة أف يبػػدأ بحثػػو فػػ

 .(2) تاح رئيس لمكصكؿ لغرضياكتصائصيا فإف ذلؾ مف
 الرجكع إلى الكتب كاآلراء الكاردة عند السمؼ في بياف ما أنزلت فيو السكرة.ُ- ج
 االستعانة ببعض الكتب كالتفاسير التي تيتـ بإبراز مقاصد السكر كاآليات.ُ- ح
 إذ البد مف فيـ الكبلـ ضمف السياؽ الذم جيء فيو. ؛مراعاة األحكاؿ كالقرائفُ- خ
"إف ىػػذا القػرهف ال يمػنح كنػػكزه إال لمػف يقبػػؿ  قػاؿ سػػيد قطػب: ,ة الحيػػة لمسػكرةالمعايشػة الركحيػُ- د

 .(3) بيذه الركح, ركح المعرفة المنشئة لمعمؿ" وعمي
  مقاصد وأىداف السور واآليات.مظان < رابعاً 

 لمزمتشرم .  ,الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ .1
 ر الرازم رحمو اهلل .التفسير الكبير لئلماـ الفت .2
  .اهلل رحمو البقاعي الديف برىاف لئلماـ السكر, مقاصد عمى راؼلئلش النظر مصاعد .3
 .اهلل رحمو البقاعي الديف برىاف لئلماـ ,نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر .4
  .أبادم لمفيركز العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر .5

                                                 

 (.4/262) لشاطبي, االمكافقات(1) 
 (.4/262) ينظر: المرجع السابؽ(2) 
 (.1/18) , سيد قطبمعالـ في الطريؽ(3) 
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 السػكرة مقاصػد عػف يػتكمـ حيػث اهلل, رحمػو عاشػكر بػف الطػاىر محمػد لئلمػاـ كالتنػكير, التحريػر .6
  .السكرةأغراض  اسـ تحت تفسيرىا أكؿ في عاـ بشكؿ

 .حديثو ثنايا في مبثكثة كالمقاصد اهلل, رحمو قطب سيد المفكر لؤلستاذ ,رهفالق ظبلؿ في .7
 .الصابكني عمي محمد مشيخل الكريـ, القرهف نكر مف قبس .8
 .لمزحيمي كىبة الدكتكر لؤلستاذ المنيرالتفسير  .9

 .غيراالم مصطفى أحمد الشيخ تفسير .10
 .زىرة أبك محمد مشيخل التفاسير, زىرة .11
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 الثاني المبحث
 ذعريف عام بسورة النحل

 ويفذمل عمى ثالثة مطالب<
 كفضميا, كعدد هياتيا. ,ااسـ السكرة, كنزكلي المطمب األول<
 نزلت فيو السكرة. الجك الذم المطمب الثاني<
 كاألىداؼ العامة ليا. المحكر األساس لمسكرة, <المطمب الثالث
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 وعدد آياذيا و ضميا، السورة، ونزوليا، اسمالمطمب األول< 
   يا< ذسميذ 

كقػد سػميت سػكرة النحػؿ بيػذا االسػـ ألنيػا تحػدثت عػف ىػذا  االسـ التكقيفي ليذه السكرة ىك النحػؿ,
 .(1) كىي أىـ شيء ذكر في السكرة كدكاءن  فكائد, فيي تقدـ لئلنساف غذاءن المتمكؽ العظيـ المنفعة كال

 >نزوليا  
 ثبلث هيات في أترىا , قيؿ: إالفيي مدنية فيياأكثر المفسريف عمى أنيا مكٌية إال بعض هيات 

 جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱقىٍكًلًو تىعىالىى:

ًدينىًة  اآٍليىةى  , ]النحلَّ لىٍت ًباٍلمى ٍيرى قىٍكًلًو تىعىػالىى:نىزى . كىغى دو قىٍتمىى أيحي ٍمزىةى كى  مغ ٹٱٹٱُّٱ ًفي شىٍأًف الت ٍمًثيًؿ ًبحى

ٍيرى قىٍكًلًو:  ]النحلَّ مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف  جح ُّٱٱكىغى

 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

قىاؿى ,  ] النحلٱَّ  مع جع مظ : ًىيى مىك ي ةه ًإال   كى ب اسو ًدينىًة بىٍعدى ثىبلى  اٍبفي عى لىٍت ًباٍلمى قىٍتػًؿ ثى هيىاتو ًمٍنيىا نزى

ٍمزىةى, كىًىػيى قىٍكليػو نػان قىًمػيبلن : )حى كا ًبعىٍيػًد الم ػًو ثىمى ميػكف)ًإلىػى قىٍكًلػًو  (كىال تىٍشػتىري ػا كػانيكا يىٍعمى مكيػة إال هيػات ,(, ًبأىٍحسىػًف مى
 .(2) منيا فمدنية

مػدني كمػا  (كػف فيكػكف)كقػاؿ هتػركف: مػف أكليػا إلػى قكلػو: عف بعضيـ أف كميا مدنية, , (3)كحكى األصـ
 .(4) قد نزلت بعد سكرة الكيؼسكاه فمكي, ك 

 >عدد آياذيا 
حػدل ك ئػة ك مي كثمػان ألػؼ عدد هياتيا: مائة كثمػاف كعشػركف هيػة عػدد كمماتيػا: أربعػكف كممػة عػدد اا

 .(5) , ببل تبلؼحركفيا: سبعة هالؼ, كسبعمائة, حرؼ, كسبعة أحرؼ
 
 

                                                 

 (.10/65الجامع ألحكاـ القرهف, القرطبي ) ينظر:(1) 
 (.10/65المرجع السابؽ ) ينظر:(2) 
ي: حػػػػافظ, أحمػػػػد بػػػػف منيػػػػع بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف, أبػػػػك جعفػػػػر البغػػػػكل األصػػػػـ قػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: ثقػػػػة كقػػػػاؿ الحػػػػافظ الػػػػذىب(3) 

 (.11/483ينظر: سير أعبلـ النببلء الذىبي) ,ق(244تكفي)
 (.1/422, ينظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم الكمبي )(19/167لرازم )ا ,مفاتيح الغيب(4) 
 .(1/175)أبك عمرك الداني , البياف في عٌد هم القرهف ينظر:(5) 
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 >ضميا  
 ,عف عمر  والبتارم في صحيح أترجوفقد كرد في فضميا ما  ,لسكرة النحؿ فضائؿ عديدة

دى الن ػا سىػػجى دى كى , فىسىػجى ػاءى الس ػػٍجدىةى نىػزىؿى ت ػى ًإذىا جى مىػػى الًمٍنبىػًر ًبسيػكرىًة الن ٍحػػًؿ حى ميعىػًة عى ت ػى ًإذىا كىانىػػًت قىػرىأى يىػٍكـى الجي سي حى
ميعىػػةي القىاًبمىػػةي قىػػرىأى  :  الجي ػػاءى الس ػػٍجدىةى, قىػػاؿى ت ػػى ًإذىا جى دى, فىقىػػٍد »ًبيىػػا, حى ػػٍف سىػػجى كًد, فىمى ػػر  ًبالس ػػجي يىػػا أىي يىػػا الن ػػاسي ًإن ػػا نىمي

ٍنوي  ٍد عيمىري رىًضيى الم وي عى ـٍ يىٍسجي لى مىٍيًو كى ـى عى ٍد, فىبلى ًإٍث ـٍ يىٍسجي ٍف لى مى ابى كى ػرى رى « أىصى ًف اٍبػًف عيمى ًضػيى الم ػوي كىزىادى نىاًفعه, عى
ٍنييمىا,  كدى ًإال  أىٍف نىشىاءى »عى ـٍ يىٍفًرًض الس جي  . (1)«ًإف  الم وى لى

يظير لنػا مػف تػبلؿ الحػديث جػكاز قػرأه القػرهف فػي التطبػة كأف التطيػب ميتيػر فػي سػجكد الػتبلكة 
عمػػى كىػػك عمػػى المنبػػر فمػػف أراد السػػجكد سػػجد كمػػف لػػـ يسػػجد الشػػيء عميػػو, قػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي تعميقػػو 

لمتطيػب أف يقػرأ القػرهف فػي التطبػة ك  انتفاء اإلثـ عمف ترؾ الفعػؿ متتػارا يػدؿ عمػى عػدـ كجكبػو": الحديث
كأنػػو إذا مػػر بسيػػة سػػجدة ينػػزؿ إلػػى األرض ليسػػجد بيػػا إذا لػػـ يػػتمكف مػػف السػػجكد فػػكؽ المنبػػر كأف ذلػػؾ ال 

 .(2)"ـيقطع التطبة ككجو ذلؾ فعؿ عمر مع حضكر الصحابة كلـ ينكر عميو أحد مني
أنو قيؿ لو عند اقتراب كفاتو: أكًص, فقاؿ: إنما الكصية مف الماؿ, كال مػاؿ  (3)كعف ىىًرـى بف حياف

 .(4) لي, كلكني أكصيكـ بتكاتيـ سكرة النحؿ
 

                                                 

كدى,بىػػكتػػاب سػػجكد القػػرهف, , صــحيحوفػػي  البتػػارم أترجػػو(1)  ـٍ ييكًجػػًب الس ػػجي ػػؿ  لىػػ ػػز  كىجى ػػٍف رىأىل أىف  الم ػػوى عى حػػديث رقػػـ  ابي مى
(1077( ,)2/42). 
 .(2/559)بف حجر ,فتح البارم شرح صحيح البتارم(2) 
 .ركل عف عمر بف التطاب رضي اهلل عنو, ركل عنو الحسف البصرم ىـر بف حياف األزدم العبدم(3) 

قػدـ دمشػؽ فػي  ,رس في تبلفة عمػر كعثمػاف. ككػاف أحػد الزىػاد الثمانيػةكلي بعض حركب العجـ بببلد فا
مػات ىػـر بػف حيػاف فػي يػـك صػائؼ. , عامبل لعمر بف التطاب, ككاف ثقةطمب أكيس القرني. ككاف ىـر 

, فممػػا دفػػف جػػاءت سػػحابة قػػدر قبػػره فرٌشػػت, ثػػـ انصػػرفت, كأنبػػت العشػػب مػػف يكمػػو كمػػا جػػاكزت قبػػره شػػبرا
 .(73/373)بف عساكرا تاريخ دمشؽ,ينظر: 

 ., قاؿ المحقؽ الداراني في تعميقو عمى الحديث إسناده صحيح (4/2029سنف الدار مي) (4) 
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 الجو ال ي نزلت  يو السورةالمطمب الثاني< 
: اٍبفً عف  ذكر الكاحدم ب ػاسو ػا أىٍنػزىؿى الم ػوي تىعىػالىى: " عى   ]القمـر َّ مم جت هب مب خب ُّٱلىم 

ػػا كيٍنػػ ػػٍف بىٍعػػًض مى بىػػٍت فىأىٍمًسػػكيكا عى ػػةى قىػػٍد قىري ـي أىف  اٍلًقيىامى : ًإف  ىىػػذىا يىػػٍزعي ـٍ ًلػػبىٍعضو ػػيي ت ػػى قىػػاؿى اٍلكيف ػػاري بىٍعضي ميػػكفى حى تيـٍ تىٍعمى

ػػا نىػرى  ػػا رىأىٍكا أىن ػوي الى يىٍنػػًزؿي شىػٍيءه, قىػػاليكا: مى , فىمىم  ػػاًئفه ػػا ىيػكى كى ػػٍيئنا, فىػأىٍنزىؿى الم ػػوي تىعىػػالىى:نىٍنظيػرى مى  مل خل ٱُّٱل شى

 . األنبياء ]َّ مم خم حم جم يل ىل

ػػا  ػػٍيئنا ًمم  ػػا نىػػرىل شى ػػدي مى م  ـي قىػػاليكا: يىػػا ميحى ػػا اٍمتىػػد ًت اأٍلىي ػػا ًة, فىمىم  كا قيػػٍربى الس ػػاعى فينىػػا بًػػًو,  فىأىٍشػػفىقيكا كىاٍنتىظىػػري ك  تيتى
ثىبى الن ًبي   (ٍمري الم وً أىتىى أى )فىأىٍنزىؿى الم وي تىعىالىى: :   فىكى أىن كا, فىمىم ا  (فىبلى تىٍستىٍعًجميكهي )كرفع الناس رؤكسيـ, فىنىزىؿى فىاٍطمى

لىػػٍت ىىػػًذًه اآٍليىػػةي قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو  ػػادىٍت لىتىٍسػػًبقينً  نىزى  ,(1) ي""بيًعثٍػػتي أىنىػػا كىالس ػػاعىةي كىيىػػاتىٍيًف", كىأىشىػػارى ًبأيٍصػػبيًعًو "ًإٍف كى
: الم ييػ ػاًرًث ًحػيفى قىػاؿى كىابه ًلمن ٍضػًر ٍبػًف اٍلحى : اأٍلىٍمري ىىاىينىا اٍلعىذىابي ًبالس ٍيًؼ كىىىذىا جى كفى ري قىاؿى اآٍلتى ـ  ًإٍف كىػافى ىىػذىا كى

 , اًء, يىٍستىٍعًجؿي اٍلعىذىابى ارىةن ًمفى الس مى مىٍينىا ًحجى ؽ  ًمٍف ًعٍنًدؾى فىأىٍمًطٍر عى  .(3) "(2)فىأىٍنزىؿى الم وي تىعىالىى ىىًذًه اآٍليىةى ىيكى اٍلحى
تيانػػو عبػػارة عػػف دنػػكه أل ؛ىػػك العػػذاب المكعػػكد (أمػػر اهلل) ف تحققػػو منػػكط بحكمػػو النافػػذ كقضػػائو الغالػػب كاا

 .(4) كاقترابو عمى طريقة نظـ المتكقع في سمؾ الكاقع كقد كقع يـك بدر

 يث ىث نث مث ُّٱغير مرة فأنزؿ اهلل تعالى قكلو:لقد استعجؿ المشرككف بمكة العذاب كطالبكا بو 

لقػػد دنػػا مػػنكـ  ,أم بعػػذابكـ أييػػا المسػػتعجمكف لػػو ، النحــل ]َّ  مم لك اك يق ىق يفىف

الميـ إف كاف ىذا ىػك الحػؽ مػف عنػدؾ فػأمطر عمينػا حجػارةن مػف السػماء )كقرب فالنضر بف الحارث القائؿ:
ػػػذىابي يػػػكـ القيامػػػة لمػػػف , جػػػاءه بعػػػد سيػػػنيات قبلئػػػؿ فيمػػػؾ ببػػػدر (أك ائتنػػػا بعػػػذاب ألػػػيـ ػػػٍبران, إلػػػى جيػػػنـ, كعى صى

فمػذا  ؛فػبل معنػى السػتعجالو ؛كقرب مجيئػو ؛لتحقؽ كقكعو ؛ر عنو بالماضيكلذا عب   ؛استعجمو قد قرب كقتو
 .(5) (سبحانو كتعالى عما يشرككف) :كقكلو (فبل تستعجمكه)قاؿ اهلل تعالى: 

لػت فيػو ىػذه السػكرة الكريمػة, حيػث نزلػت فػي فمجمكع ىذه الركايات تشػير إلػى الجػك العػاـ الػذم نز 
لػػذا اشػػتممت ىػػذه السػػكرة الكريمػػة عمػػى كثيػػر مػػف ؛ كالمشػػركيف فتػػرة زمنيػػة احتػػدـ فييػػا الجػػدؿ بػػيف النبػػي 

                                                 

 ., كقاؿ األرناؤكط في تعميقو عمى الحديث صحيح لغيره (31/6) ,(18770) و أحمد في مسنده حديث رقـأترج(1) 
 .(162-17أترجو الطبرم في تفسيره ) (2)
 (.1/278كاحدم ) لاأسباب النزكؿ,  (3)

 .(5/2إسماعيؿ حقي ) ,ركح البياف ينظر:(4) 
 .(3/98أبك بكر الجزائرم) أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ينظر:(5) 
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كحػػػده, كنبػػػذ  كتػػػدعك إلػػػى عبػػػادة اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى, األدلػػػة كالبػػػراىيف الدامغػػػة التػػػي تؤكػػػد صػػػدؽ النبػػػي
 .-إف شاء اهلل  -بلؿ البحث األصناـ كاألكثاف, عمى ما سيبدك ت

 
 لمسورة، واألىداف العامة ليا المحور األساس <المطمب الثالث

 سورة<مل سلمحور األساا 
 ,عػػـ اهللالطػػابع العػػاـ الػػذم تتميػػز بػػو ىػػك تعػػداد نً  غيػػر أفٌ  ,تتمٌيػػز سػػكرة النحػػؿ بعػػدة مكضػػكعات 

إلثبػات  ؛ر ليػـ مػف نػكاميس الكػكفت  كسػ ,كالتػذكير بمػا يٌسػر اهلل لمنػاس مػف كسػائؿ الػرزؽ ,كمشاىد عظمتو
 .(1) كحده لمعبادة ,استحقاقو

كمػػػا أف الظػػػبلؿ الكاضػػػحة فػػػي جػػػك السػػػكرة كميػػػا ىػػػي ظػػػبلؿ الػػػنعـ, كالمحبػػػة, كالتػػػذكير, كالقػػػرب, 
كاالنقياد هلل تبارؾ كتعالى كىذا ىك الظؿ الشػائع  كالترغيب, كالترىيب, كاستجاشة مشاعر التقكل, كالتكؼ,

 . يا, كالذم يطبعيا كيميزىافي جك السكرة كم
 < األىداف العامة لمسورة

يمكف محاكلة ذكر بعضيا حسػب  ,ىناؾ عدد مف األىداؼ كالمقاصد العامة تضمنتيا سكرة النحؿ
 اآلتي:

حقيقػة  كػذلؾك  صمى اهلل عميو كسػمـ, -الكحدانية الكبرل التي تصؿ ديف إبراىيـ عمية السبلـ بديف محمد -
ثػـ  ,كجػزاء ىػذا كمػو عنػد اهلل ,ادة البشرية فيما يتتص باإليماف كالكفر كاليدل كالضػبلؿاإلرادة اإلليية كاإلر 

تضيؼ إلى مكضكعات العقيدة مكضكعات المعاممة: العدؿ كاإلحساف كاإلنفاؽ كالكفاء بالعيد, كغيرىا مػف 
 .(2) مكضكعات السمكؾ القائـ عمى العقيدة

ف يقمعػكا عػف المكػابرة فػي االعتػراؼ بػانفراد اهلل تعػالى االستدالؿ عمػى نفػي الشػرؾ كتطػاب المشػركيف بػأ -
كال  لكسػػػػاكس الشػػػػياطيف, كأف الشػػػػياطيف ال تغنػػػػي عػػػػنيـ شػػػػيئان  باإللييػػػػة كعػػػػف المجادلػػػػة فػػػػي ذلػػػػؾ, اتباعػػػػان 

كأنيـ يرتابكف في البعث كىك ثابت ال ريبة فيو ككيؼ يرتابكف فيو بعمة  في اآلترة,ال ينصركنيـ في الدنيا ك 
 .اء بعد اإلماتة كال ينظركف أف اهلل أكجد اإلنساف مف تراب ثـ مف نطفة ثـ طكره أطكاران استحالة اإلحي

                                                 

 .(5/115التفسير الحديث, محمد عزت دركزة ) ينظر:(1) 
 (.4/2158سيد قطب)  ,في ظبلؿ القرهف ينظر:(2) 
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كبياف مظاىر القدرة, كنقاش المشركيف في عقائدىـ مع التعرض ليـك  ,يدكر الكبلـ فييا حكؿ ذكر النعـ -
 .(1) زاء أىؿ الضبلؿلمشاىدة جزاء أىؿ اليدل كج ؛كأف يـك القيامة ىك يـك الفصؿ بينيـ ,القيامة كما فيو

كفييا التنكيو بالقرهف كالمتمقػيف لػو بتشػية كصػبر, ككصػؼ الكفػار بكػراىيتيـ القػرهف كبغػض المرسػؿ بػو,  -
 كالثناء عمى المؤمنيف كأف اهلل يسر ليـ إتباع الحنيفية كسماىـ المسمميف.

نعـ اهلل, كرفػػع الحػػرج إلثبػػات التكحيػػد كدحػػض الشػػرؾ كاألنػػداد مػػف دكف اهلل كالكفػػر بػػأ ؛ضػػرب األمثػػاؿ" -
 .(2) ", كقمبو مطمئف باإليمافعمف نطؽ بالكفر كرىان 

كبيػاف مصػير المػؤمنيف  ,إعطاء كؿ نفس حؽ الدفاع عف نفسيا يـك القيامة, كجػزاء كػؿ إنسػاف بمػا عمػؿ-
 .(3) كالكافريف

 الببلغ. ىكى ,إيضاح ميمة الرسؿ -
مػػػر بالعػػػدؿ, كاإلحسػػػاف, كالنيػػػي عػػػف الفحشػػػاء ذكػػػر جممػػػة مػػػف األحكػػػاـ الشػػػرعية العامػػػة مػػػف قبيػػػؿ: األ -

كالمنكر, كتمؼ العيد, كاليجرة, كالجياد, إضافة إلى الدعكة إلى شػكر الميػنعـ عمػى نعمػو الجزيمػة, التػي ال 
 تعد كال تحصى.

فضيمة التفكر كالتذكر كالتعقؿ كذـ أضدادىا ألف اآليات الككنية كاآليات القرهنية إذا لـ يتفكر فييا العبػد  -
 .(4) ييتدم إلى معرفة الحؽ المنشكد كىك معرفة اهلل تعالى ليعبده بالذكر كالشكر كحده دكف سكاه ال
أرشػػدت السػػكرة الػػدعاة إلػػى اهلل إلػػى أف تكػػكف دعػػكتيـ بػػالتي ىػػي أحسػػف, ال بػػالتي ىػػي أعنػػؼ, كػػي ال  -

 ينف ركا الناس عف ىذا الديف, الذم ارتضاه سبحانو لمناس أجمعيف. 
 .مبدأ العقكبة بالمثؿ, كزادت عميو بطمب العفك, كالصبر عمى األذل قررت السكرة -
تمػػت السػػكرة ببيػػاف أف اهلل سػػبحانو مػػع عبػػاده المتقػػيف, الػػذيف يمتزمػػكف أحكامػػو, كال يتجػػاكزكف حػػدكده.  - اتي

كيحسػػنكف لغيػػرىـ بحسػػف  كأنػػو مػػع عبػػاده المحسػػنيف, الػػذيف يحسػػنكف ألنفسػػيـ بتقػػديـ الطاعػػات كالقربػػات,
 .(5) ؽ كالمعامبلتاألتبل

 
 

                                                 

 .(296/ 2حجازم) محمد محمكد  ,التفسير الكاضح ينظر:(1) 
 (.14/81التفسير المنير, لمزحيمي )(2) 
 (.14/81) المرجع السابؽ ينظر:(3) 
 .(3/104أبك بكر الجزائرم) ,أيسر التفاسير ينظر:(4) 
 . http://www.islamweb.netمكقع اسبلـ كب: (5) 
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 الفصل األول

الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الثامن والعفرين من سورة النحل اآليات 
(95-;8.) 

 
 ويفذمل عمى أربعة مباحث<

 >المبحث األول 
 (.6:-95الدعوة الى الذوحيد وبيان موقف المفركين منيا )

 
 >المبحث الثاني 

 . (:7-:8)ت ووظيفة الرسول ثبوت الرسال
 
 >المبحث الثالث 

 .(=:-9:) اهلل الدالة عمى وحدانيذو تآيا
 

 >المبحث الرابع 
 .(8;-7;) مقابمة النسان لنعمة خمق اهلل لو ورزقو إياه، بالكفر والجحوده
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 المبحث األول<
 (6:-95لى الذوحيد وبيان موقف المفركين منيا )إالدعوة 

 
 و يو ثالثة مطالب<               

 >المطمب األول< الدعوة إلى الذوحيد 
 ويفذمل عمى< 
 .تكحيد األلكىية 
 .تكحيد المالؾ 
 .تكحيد المنعـ 
 .المطمب الثاني< حال المفركين عند الضر 
 .المطمب الثالث< صور من أوىام الوثنية وخرا اذيا 
 ويفذمل عمى<      
 .اعتقاد المشركيف أف هلل بنات كالرد عمييا 
 نزيو اهلل تعالى عف النقائص.ت 
 .إمياؿ المشركيف كعدـ معاجمتيـ بالعقكبة 
 ليـ الحسنى. بأف دعكل المشركيف 
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 المطمب األول< الدعوة إلى الذوحيد
أعظـ العبادات عمى اإلطبلؽ, فما مف رسكؿ أرسمو اهلل تبارؾ كتعالى, كما مػف كتػاب  ىكالتكحيدي 

 .امف أجمي, إذ ىك الغاية التي تمؽ اهلل التمؽ أنزلو اهلل تعالى إال ألجؿ التكحيد
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ 

 خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حكجك

 .]النحل ٱَّ  هب مب هئ مئ هي مي

 ذوحيد األلوىية 
 . ]النحلَّٱجغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس  ُّٱٱ<قال ذعالى 

 المناسبةأوًل< 
 بعد أف بيف اهلل تعالى أف كؿ ما سكل اهلل منقاد تاضع لجبللو ككبريائو كسمطانو, أتبع ذلؾ بأمكر ثبلثة:"

فػػإذا  النيػػي عػػف الشػػرؾ, كأف كػػؿ مػػا سػػكاه فيػػك ممكػػو, كأنػػو غنػػي عػػف الكػػؿ, كأف النػػاس مذبػػذبكف, -أوليــا
ذا كشفو عنيـ, عادكا إلى الكفر ك  الضر أصابيـ  الشرؾ.تضرعكا إلى اهلل تعالى, كاا
 بياف قبائح أفعاؿ المشركيف, بعد إيراد ستؼ أقكاليـ كفسادىا. -ثانييا
إميػاؿ ىػؤالء الكفػار, كحمػـ اهلل عمػييـ, كعػدـ معػاجمتيـ بالعقكبػة, بػالرغـ مػف عظػيـ كفػرىـ, كقبػيح   -ثالثيا

" أفعاليـ, إظياران   .(1) لمفضؿ كالرحمة كالكـر
 المفرداتمعاني  ثانيًا<

بىػدى ًعبػادىةن, ع :"األلكىية)إلو(: ٌرؼ أىؿ المغة لفظ "اإللو" بمعنى العبادة: ألىوى ًإالىىةن كأيليكىىػةن كأيليكًىي ػةن: عى
ٍأليكهو  نىو كتأتي بمعنى االستجارة  ,كأٍصميو ًإلوي, بمعنى مى ٍعبيكدان ًإلوه عند ميت ًتًذًه, كألىيىوي: أجارىهي, كهمى ككؿ  ما ات ًتذى مى

نىوليو سبحانو: أىًلٍيتي إً إ  .(2) "لىٍييىا كالر كاًئبي أىجارىه كهمى
 ثالثًا< المعنى الجمالي

لما بيف سبحانو أف متمكقاتو السماكية "إعبلـ بنييو الصريح عف اإلشراؾ بو سبحانو كتعالى, ك 
كقاؿ اهلل ال تتتذكا إلييف اثنيف )كاألرضية منقادة لو, تاضعة لجبللو, أتبع ذلؾ بالنيي عف الشرؾ بقكلو:

                                                 

 .(14/153كىبة بف مصطفى الزحيمي ) .التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, د(1) 
 (.1/1242) ابادمالقامكس المحيط, الفيركز ينظر: , ك (39/320 )الزبيدم تاج العركس مف جكاىر القامكس,(2) 
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كىك اهلل  ,كاحدو  في إلوو  فنيى سبحانو عف اتتاذ إلييف, ثـ أثبت أف اإلليية منحصرةه  ,(ىك إلو كاحدإنما 
 .(1) "قد دؿ عمى الكحدة (إلو)سبحانو كقد قيؿ: إف التثنية في إلييف قد دلت عمى االثنينية, كاإلفراد في 

 البال ة رابعًا<
لتربيػػة الميابػػة كالرىبػػة فػػي القمػػكب مػػع إفػػادة ( امى فػػارىبكففىإي ػػ)"االلتفػػات مػػف الػػتكمـ إلػػى الغيبػػة إلػػى المػػتكمـ 

 .(2) القصر أم ال تتافكا غيرم"
لتأكيػػد التنفيػػر عػػف التعػػدد, كالداللػػة عمػػى أف  (إليػػيف)بعػػد قكلػػو  (اثنػػيف)ذكػػر لفػػظ ( "ال تتتػػذكا إليػػيف اثنػػيف)

ف المقصكد إثبات الكحدانية, أما لمداللة عمى أ (إلو)بعد قكلو  (كاحد)المنيي عنو ىي االثنينية. ككاف ذكر 
 ,بعػػد ثبػػكت اإللػػو كنفػػي التعػػدد (إنمػػا ىػػك إلػػو كاحػػد)األلكىيػػة فػػبل تػػبلؼ كال نػػزاع فييػػا. كجػػاء بيػػذه العبػػارة 

لمداللة عمى أنو لما ثبت كجكد اإللو كأنو ال بد لمعالـ مف اإللو, كثبت أف القكؿ بكجكد اإللييف محاؿ, ثبت 
 .(3)"د الفرد الصمدأنو ال إلو إال الكاحد األح

 . كالتبلصة مما ذكر: أف ال إلو إال اهلل كحده, كأف العبادة ال يستحقيا سكاه   
 المقاصد واألىداف خامسًا<

ا األصػػؿ أعظػـ األصػكؿ عمػػى بػٌيف الشػيخ عبػد الػػرحمف السػعدم أىميػة تكحيػػد األلكىيػة فقػاؿ: "كىػذُ- أ
نية, كىػػك الػػذم تمػػؽ اهلل الجػػف  كاإلنػػسى كألزميػػا لصػػبلح اإلنسػػا اإلطػػبلؽ كأكمميػػا كأفضػػميا كأكجبيػػا

ألجمػػػو, كتمػػػؽ المتمكقػػػات, كشػػػرع الشػػػرائعى لقيامػػػو, كبكجػػػكده يكػػػكف الصػػػبلح, كبفقػػػده يكػػػكف الشػػػر 
 .(4) كالفساد "

تمؽ اهلل تبارؾ كتعالى التمؽ لعبادتو كتكحيده سبحانو, قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مكضحان ذلػؾ: ُ- ب
المحبكبػػػػة لػػػػو كالمرضػػػػية لػػػػو التػػػػي تمػػػػؽ التمػػػػؽ ليػػػػا, كمػػػػا قػػػػاؿ  "كذلػػػػؾ أف العبػػػػادة هلل ىػػػػي الغايػػػػة

ـــ اريات] َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ٹٱٹٱُّٱ كبيػػػا أرسػػػؿ جميػػػع الرسػػػؿ  ، ال
كبػػػػػذلؾ كصػػػػػؼ ،  األعـــــراف] َّ يئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱُّٱكمػػػػػا قػػػػػاؿ نػػػػػكح لقكمػػػػػو: 

 هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٱُّٱٱمبلئكتػػػػػػػو كأنبيػػػػػػػاءه فقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:
ـــــاء] َّ مب خب حب جب  من خن ٱُّٱٱسػػػػػتكبريف عنيػػػػػا بقكلػػػػػو :كذـ الم ،  ألنبي

                                                 

 (.3/202الشككاني ) ظر: فتح القدير,ين(1) 
 (.2/124) صفكة التفاسير : محمد عمي الصابكني(2) 
 (.14/154التفسير المنير, الزحيمي)(3) 
 .(192لقرهف)صالقكاعد الحساف لتفسير ا(4) 
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 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن
 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ كنعت صفكة تمقو بالعبكدية لو فقاؿ تعالى:,   ا ر] َّ
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ٱُّٱكقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  , النســــــــــــــــان] َّ مم

 .(1) ", فالديف كمو داتؿ في العبادةو  الفرقان] َّ حس جس مخ جخ
كمعناىا ال تتتذكا إلييف اثنػيف فصػاعدا, بمػا ينصػو مػف قكلػو  ,نييه مف اهلل تعالى عف اإلشراؾ بوُ- ت

 .(2) ًإن ما ىيكى ًإلوه كاًحده 
ف كػػؿ مػػف يتعػػدد فمػػيس بإلػػو, فجػػاءت اآليػػة الكريمػػة نافيػػةن التعػػدد, كقػػد قػػاـ ُ- ث اإللػػو الحػػؽ ال يتعػػدد, كاا

 .(3) لعقمي كالشرعي عمى تكحيده سبحانوالدليؿ ا
كلو الديف كالطاعة, رضي العبد بما يؤمر بو  ,عنو حيدحد أف يال يجكز أل كاجبديف اهلل االلتزاـ بُ- ج

 .(4) أك لـ يرضى 
  المالكذوحيد 

 .]النحل   جل مك لك خك حكجك مق حق مف  خف حف جف مغ قال ذعالى<

 المناسبة أوًل<
( كقػاؿ اهلل ال تتتػػذكا إليػيف اثنػػيف)بعػد جممػػة  (كلػو مػػا فػي السػػماكات كاألرض)مناسػبة مكقػع جممػػة 

ذ كػػػاف النػػػكر كالظممػػػة مظيػػػريف مػػػف مظػػػاىر السػػػماء  ,إليػػػيف جعمكىمػػػا النػػػكر كالظممػػػةأف الػػػذيف جعمػػػكا " كاا
ليا لمشر ىما مف متمكقاتو  .(5) "كاألرض كاف المعنى: أف ما تزعمكنو إليا لمتير كاا

 معاني المفردات ثانيًا<
لىوي الد يفي كاًصبان ) كيطاع إال انقطػع  كالديف: الطاعة, يريد: أنو ليس مف أحد يداف لو أم دائما," :(كى

 .(6) "فإف الطاعة تدـك لو ذلؾ عنو بزكاؿ أك ىمكة, غير اهلل
 

                                                 

 (.10/152) مجمكع الفتاكل(1) 
 (.3/399)  ابف عطية األندلسي المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, ينظر:(2) 
 (.10/113الجامع ألحكاـ القرهف, القرطبي) ينظر:(3) 
, ينظر:(4)   .(2/277أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم ) بحر العمـك
 .(14/175), ابف عاشكر رير كالتنكيرالتح(5) 
 .(1/207) ابف قتيبة ,غريب القرهف(6) 
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 .(1) "تمقان كممكان, إذان فما تعبدكنو مع اهلل ىك هلل كلـ يأذف بعبادتو": )كلو ما في السمكات كاألرض( 
 المعنى الجمالي ثالثًا<

ؾ لو فى شىء مف ذلؾ, كىك "هلل ممؾ ما فى السمكات كاألرض مف شىء, ال شري تذكر اآلية أف
, الذم تمقيـ, كىك الذم يرزقيـ, كبيده حياتيـ كمكتيـ, كلو الطاعة كاإلتبلص عمى طريؽ الدكاـ كالثبات

( أم أفبعد أف عممتـ ىذا ترىبكف غير اهلل, كتحذركف  ثـ ذكر ما ىك كالنتيجة لذلؾ فقاؿ:)أىفىغىٍيرى الم ًو تىت قيكفى
ـ أذل, أك ينزؿ بكـ نقمة إذا أنتـ أتمصتـ العبادة لربكـ, كأفردتـ الطاعة لو, أف يسمبكـ نعمة, أك يجمب لك

جماؿ ذلؾ كما لكـ نافع سكاه, إنكـ بعد أف عرفتـ أف إلو العالـ كاحد, كعرفتـ أف كؿ ما سكاه فيك فى  -كاا
 .(2) حاجة إليو فى كجكده كبقائو, كيؼ يعقؿ أف يككف المرئ رغبة أك رىبة مف غيره"

 البال ة رابعًا<
 .(3) لئلنكار كالتعجيب, كالفاء لمتعقيب"« أفغير اهلل تتقكف»قكلو  كاستفياـ (إنما ىك إلو كاحد")

"لما كاف أسمكب الغيبة مف الحاضر داالن عمى التردم بحجاب الكبر المؤذًف بشدًة البطش كسرعة االنتقاـ 
 االسػػـ العمػػـ الجػػامع لجميػػًع األسػػماء فأعػػاد الضػػمير عمػػى اهلل (كلػػو)كبعػػد المقػػاـ, رجػػع إليػػو فقػػاؿ تعػػالى: 

 .(4) "(ما في الس ماكات)الحسنى كالصفات العيمى 
( يصػػح أف يعتبػػر االتتصػػاص باإلنكػػار فيكػػكف التقػػديـ التتصػػاص اإلنكػػار ال إلنكػػار  ")أىفىغىٍيػػرى الم ػػًو تىت قيػػكفى

انيتو سبحانو كأف ما سكاه كىذا االستفياـ يتضمف التكبيخ كالتعجب أم بعد ما عرفتـ مف كحد االتتصاص,
 .(5) لو كمحتاج إليو كيؼ تتقكف كتتافكف غيره"

 المقاصد واألىداف خامسًا<
, يجازم المطيع عمػى طاعتػو, كالعاصػي عمػى معصػيتو, ألف تعالى الجزاء مف تصائصو سبحانو - أ

 .(6) الممؾ ممكو كاألمر أمره كحده ال يشاركو أحد
 

                                                 

 (.3/125 ) أبك بكر الجزائرم أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,(1) 
 (.14/93) تفسير المراغي(2) 
 (.168/ 8محمد سيد طنطاكم) التفسير الكسيط لمقرهف الكريـ,(3) 
 (.11/178بكر البقاعي ) كر, أبنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسك (4) 
 (.7/403تفسير األلكسي)(5) 
 (.7/404األلكسي) ,ركح المعاني في تفسير القرهف العظيـ كالسبع المثاني ينظر:(6) 
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دو  (1)قاؿ ابف قتيبة: - ب ػز   "لٍيسى ًمٍف أىحى ٍيػرى الم ػًو عى ؾو غى كىاؿو أىٍك ىىبلى ٍنوي ًبزى ييطىاعي ًإال  اٍنقىطىعى ذىًلؾى عى ييدىافي لىوي كى
ؿ  فىًإف  الط اعىة تىديكـي لىوي كىالى تىٍنقىًطعي". كىجى

 (2). 

  المنعمذوحيد 
 يشكر ًنعـ اهلل عمى عباده كثيرة كتستكجب مف عباده شكرًه عمييا فيك المستحؽي لمشكر كحده ال

 عمييا إال إياه فجميع الًنعـ منو سبحانو كتعالى.
 . حل]الن  جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل حلقال ذعالى< 

 المناسبة أوًل<
أف الكاجب عمى العاقؿ أف ال يتقي غير اهلل, بيف في ىذه اآليػة أنػو يجػب  (51)اآلية في لما بيف 

إنما يمـز عمى النعمة, ككػؿ نعمػة حصػمت لئلنسػاف فيػي  عميو أف ال يشكر أحدا إال اهلل تعالى, ألف الشكر
فثبػػت بيػػذا أف العاقػػؿ يجػػب عميػػو أف ال يتػػاؼ كأف ال  (بكػػـ مػػف نعمػػة فمػػف اهلل كمػػا)مػػف اهلل تعػػالى لقكلػػو: 

 .(3) يتقي أحدا إال اهلل كأف ال يشكر أحدا إال اهلل تعالى

   معاني المفرداتثانيًا< 
  ."لمرضأصابكـ, الضر كالفقر كا": (مسكـ)

تجئػػركف تتضػرعكف لكشػػفو أك ترفعػكف أصػػكاتكـ  الجػػؤار: رفػع الصػػكت فػي الػػدعاء كاالسػتغاثة," )تجئػركف(:
 .(4) "باالستغاثة كالدعاء, كال تدعكف غيره

 المعنى الجمالي ثالثًا<
" كما بكـ مف نعمة فى أبدانكـ مف عافية كصحة كسبلمة, كفى أمكالكـ مف نماء كزيادة, فػاهلل ىػك 

ـ بيا عميكـ, كالمتفٌضؿ بيا ال سكاه, فبيده التير كىك عمى كؿ شىء قدير, فيجػب عمػيكـ أف تشػكركه المنع
حسانو الدائـ الذم ال ينقطع"  .(5)عمى ىذه النعـ المتكاصمة, كاا

                                                 

ًكتىػ(1)  ػاًحبي ًكتىػاًب )الت ٍرًغٍيػًب كىالت ٍرًىٍيػًب(, كى , صى , الن سىػاًئي  ٍتمىًد بػًف قيتىٍيبىػةى األىٍزًدم  ًمٍيدي بفي مى ٍيػًر ذىًلػؾى  ابً حى  .(247)تاألىٍمػكىاًؿ, كىغى
 (.12/19ينظر: سير أعبلـ النببلء, لمذىبي)

 (.2/565زاد المسير في عمـ التفسير, ابف الجكزم )(2) 
 .(20/221) فتر الديف الرازم, مفاتيح الغيبينظر: (3) 
 .(14/151كىبة بف مصطفى الزحيمي )  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(4) 
 (.14/93)  تفسير المراغي(5) 
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عمى الناس, ألنو لـ يقـ دليؿ عمى أف المراد  سبحانو المراد بالنعمة ىنا النعـ الكثيرة التي أنعـ بياف
عمػػى القرينػػة مػػف أبمػػغ  اعتمػػادان  عينػػة, كعممػػاء البيػػاف يعػػدكف اسػػتعماؿ المفػػرد فػػي معنػػى الجمػػعبيػػا نعمػػة م

 .(1) األساليب الكبلمية
 البال ةرابعًا< 

فإليػو ) قكلو, لمداللة عمى الشمكؿ ألقؿ نعمة يمكف اف تمس اإلنساف (مف نعمة))مف( في قكلو تعالى  وقكل
 .(2)اللتفات حاؿ مس الضر إلى غيره مف المكجكداتتتصيص الدعاء إليو كحده كعدـ ا( تجأركف
 المقاصد واألىداف خامسًا<

ػػر التػػي تمػػر  باإلنسػػاف ىػػي التػػي تمفتػػو إلػػى اهلل, كالحاجػػة ىػػي التػػي تيمجئػػو إلػػى المصػػدر "ُ- أ فتػػرة الض 
ؼ الحقيقي لئلمداد, فإذا كانت النعمة قد تيذًىمػو كتينًسػيو, فالضػر ييػذك ره برٌبػو الػذم يممػؾ كحػده كىٍشػ

 .(3) "الضر عنو
إذا كػػاف الكاجػػب أال يتقػػى غيػػر اهلل, فالكاجػػب أال يشػػكر غيػػر اهلل إذ مػػا مػػف نعمػػة بكػػـ مػػف إيمػػاف "ُ- ب

كسػػػػػبلمة جسػػػػػد كعافيػػػػػة, كرزؽ كنصػػػػػر كنحػػػػػك ذلػػػػػؾ إال كىػػػػػي مػػػػػف اهلل عػػػػػز كجػػػػػؿ كمػػػػػف فضػػػػػمو 
حسانو  .(4)"كاا

ما دنيكية, أمػا الػنعـ الدينيػة فيػي إمػا معرفػة الحػؽ النً ُ- ت مػا معرفػة التيػر ألجػؿ عـ إما دينية كاا لذاتػو كاا
ما تارجية ككؿ كاحد مف ىذه الثبلثػة  ما بدنية كاا العمؿ بو, كأما النعـ الدنيكية فيي إما نفسانية, كاا

 مم خم حمجم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ تحتػػو أنػػكاع تارجػػة عػػف الحصػػر كمػػا

 .(5)  ]إبراىيمَّمه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم
إال اهلل, فجميػػع الػػنعـ مػػف اهلل  يتقػػي أحػػدان  دلػػت اآليػػات عمػػى أف العاقػػؿ يجػػب عميػػو أال يتػػاؼ كأالُ- ث

 .(6) تعالى

                                                 

 .(8/168) طنطاكم التفسير الكسيط لمقرهف الكريـ,ينظر: (1) 
 (.2/611,612الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمتشرم ) ينظر:(2) 
 (.13/8002تفسير الشعراكم, محمد متكلي الشعراكم )(3) 
 (.14/154ة بف مصطفى الزحيمي), كىبنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجالتفسير الم(4) 
 .(20/222الرازم) ,مفاتيح الغيبينظر: (5) 
 .(14/154المرجع السابؽ )(6) 
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كىػػي  إذا كقػػع اإلنسػػاف فػػي ضػػر كشػػدة تحركػػت فيػػو الفطػػرة السػػميمة التػػي فطػػر اهلل النػػاس عمييػػا,ُ- ج

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ اكم التكحيد,

 َّ مت زت رت  يب  ىب  نب   مب  زب  رب  يئ  ىئنئ  مئ زئ رئّٰ ِّ

و ىػك مفطػكر عمػى كػاف فكػره كعقيدتػ كأيػان  ,ف ميما كانت ديانتػوف كؿ إنساأكد يؤ كىذا  , األعراف]

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱالنػػاس يكػػابركف كيجحػػدكف,  كلكػػف ,معرفػػة اهلل تعػػالى

 .]النمل َّٱنئ حن جن يم ىم مم خمحم جم
 

 المطمب الثاني< حال المفركين عند الضر
 خم حم جم يلىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه  ٹٱٹٱُّٱ

 .النحل ] َّ مم

 أوًل< المناسبة
نس كجف كممؾلما بي  " منقاد بػو  -ف سبحانو في اآليات السالفة أف كؿ ما سكاه مف جماد كحيكاف كاا

كتاضع لسمطانو أتبع ذلؾ بالنيى عف الشرؾ بو, كبيف أف كؿ ما سكاه فيك ممكو, كأنو مصدر النعـ كميا, 
اة الدنيا قصيرة األمد, ثػـ كأف اإلنساف يتضرع إليو إذا مسو الضر, فإذا كشفو عنو رجع إلى كفره, كأف الحي

 .(1) "يعمـ الكفار بعدئذ ما يحؿ بيـ مف النكاؿ كالكباؿ جزاء ليـ عمى سيئ أعماليـ كقبيح أفعاليـ
 ثانيًا< معاني المفردات

فىٍقرو أىك ًشد ةو  الضر: اؿو كى  .(2) مىا كىافى ًمٍف سيكًء حى
ًة كىىيكى  الكفر: كدي الن ٍعمى  .(3) ًضد  الش ٍكرالكفر في ىذه اآلية ىك جيحي
 المعنى الجمالي <ثالثاً 

كفى ) ,عػـ اهلل تبػارؾ كتعػالىتصؼ اآليات حاؿ النػاس مػع نً  ـي الضػر فىًإلىٍيػًو تىٍجػأىري ـ  ًإذىا مىس ػكي أم ثػـ  (ثيػ
ري مف فقرو كمرضو كبأساء فًإليو كحده ترفعكف أصكاتكـ بالدعاء, كالغرض أنكـ تمجأكف ًإليو  ًإذا أصابكـ الض 

                                                 

 .(14/92) تفسير المراغي(1) 
 .(4/482ابف منظكر) لساف العرب, ينظر:(2) 
 .(1/271بف عبد القادر الحنفي) متتار الصحاح, :رينظ(3) 
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ػٍنكيـ )ساعة العسرة كالضيؽ, كال تتكجيكف ًإال ًإليو دكف الشركاء  كحده ـٍ ًإذىا فىًريػؽه م  ػٍنكي ـ  ًإذىا كىشىػؼى الضػر عى ثيػ
ـٍ ييٍشًركيكفى  ب ًي  .(1) أم ًإذا رفع عنكـ الببلء رجع فريؽ منكـ ًإلى اإًلشراؾ باهلل (ًبرى

 البال ةرابعًا< 
لمتبعيض حيث كػاف « منكـ»في « مف»ىذا فتككف قابؿ كشؼ الضر عنو بالجحكد كالكفر, كعمى 

ف كػػاف التطػػاب مكجيػػا إلػػى الكفػػار فمػػف لمبيػػاف, كالػػبلـ فػػي  التطػػاب لمنػػاس جميعػػا, كالفريػػؽ ىػػـ الكفػػرة كاا
الـ كي, أم: لكي يكفركا بمػا هتينػاىـ مػف نعمػة كشػؼ الضػر, كحتػى كػأف ىػذا الكفػر  (ليكفركا بما هتيناىـ)

اجػػب عمػػييـ غػػرض ليػػـ كمقصػػد مػػف مقاصػػدىـ, كىػػذا غايػػة فػػي العتػػك مػػنيـ الكاقػػع فػػي مكضػػع الشػػكر الك 
 كالعناد ليس كراءىا غاية كقيؿ: البلـ لمعاقبة, يعني: ما كانت عاقبة تمؾ التضرعات إال ىذا الكفر. 

أسػػمكب فيػػو التيديػػد كالكعيػػد كالترىيػػب, ألف األمػػر لػػيس عمػػى سػػبيؿ التعبػػد  (فسػػكؼ تعممػػكف)فتمتعػػكا  قكلػػو:
 .(2) لتفات مف الغيبة إلى التطاب لزيادة التيديد كالترىيبكفييا أيضان ا

لمتراتي الرتبي كما ىػك شػأنيا الغالػب فػي عطفيػا الجمػؿ, ألف المجػأ  (ثـ إذا مسكـ الضر) في قكلو تعالى:
إلى اهلل عند حصكؿ الضر أعجب إتبارا مف اإلتبار بأف النعـ كميا مف اهلل, كمضػمكف الجممػة المعطكفػة 

 .(3) ر مف مضمكف المعطكؼ عميياأبعد في النظ
بحيػػث إنػػو يجػػأر إلػػى اهلل  ,لمحصػػكؿ التفيػػؼ لئلشػػارة إلػػى ضػػيؽ صػػبر اإلنسػػاف ,اسػػتعير المػػس"

ذا اك  ,بحصػػكؿ أدنػػى شػػيء مػػف الضػػر لػػو ذا الثانيػػة فجائيػػة.  ألكلػػى مضػػمنة معنػػى الشػػرط, كىػػي ظػػرؼاا كاا
إلػػى الشػػرؾ كأنػػو ال يتريػػث إلػػى أف يبعػػد كاإلتيػػاف بحػػرؼ المفاجػػأة لمداللػػة عمػػى إسػػراع ىػػذا الفريػػؽ بػػالرجكع 

العيػػػد بنعمػػػة كشػػػؼ الضػػػر عنػػػو بحيػػػث يفجػػػأكف بػػػالكفر دفعػػػة دكف أف يترقبػػػو مػػػنيـ مترقػػػب, فكػػػاف الفريػػػؽ 
 .(4) "فريؽ المشركيف ,(إذا فريؽ منكـ)المعني في قكلو تعالى: 

 خامسًا< المقاصد واألىداف
ـٍ ًإذا فىًريػػؽه ُ- أ ػػٍنكي ػػر  عى ـ  ًإذا كىشىػػؼى الض  ( )ثيػػ ـٍ ييٍشػػًركيكفى ب ًي ـٍ بًػػرى بنسػػبة النعمػػة إلػػى غيػػره كرؤيتيػػا  :أم ,ًمػػٍنكي

حالة الذنب في ذلؾ عمي ,منو كذلػؾ ىػك  و, كاالستعانة في رفعػو بػوككذا بنسبة الضر إلى الغير, كاا
ت عيػكا فى  ـٍ فىتىمى كا ًبما هتىٍيناىي ( كفراف النعمة, كالغفمة عف المنعـ المشار إلييما بقكلو:)ًليىٍكفيري سىػٍكؼى تىٍعمىميػكفى

                                                 

 .(2/121)لصابكنياينظر: صفكة التفاسير, (1) 
 (.3/203لشككاني )ا ينظر: فتح القدير,(2) 
 (.14/177), ابف عاشكرينظر: التحرير كالتنكير(3) 
 .(14/178)المرجع السابؽ (4) 
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أم مػػػف نعمػػػة الكشػػػؼ, كسػػػتعممكف كبػػػاؿ ذلػػػؾ الكفػػػر كفيػػػو إشػػػعار بشػػػدة الكعيػػػد, كأنػػػو إنمػػػا يعمػػػـ 
 .(1) بالمشاىدة, كال يمكف كصفو, فمذا أيبيـ

ر ينقطع أمميـ إال باهللُ- ب  .(2)إف اهلل ىك التالؽ كبيده أسباب التير كالشر كالناس إذا أصابيـ الض 
كلكػػف فػػي النعمػػاء تضػػعؼ  ,كحػػده عنػػد الشػػدائد تػػو عمػػى التكجػػو إلػػى اهلل اإلنسػاف مجبػػكؿ بفطر ُ- ت

 .(3) غير اهلل كيدعك إليان  ,فتراه يشرؾ ,صمتو باهلل

 صور من أوىام الوثنية وخرا اذيا< المطمب الثالث<
 لمفركين أن هلل بنات والرد عمييااعذقاد ا 

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم  ٹٱٹٱُّٱ

 زترت يب ىب  نب  مب  زب  رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .]النحل  َّ ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت

  المناسبةأوًل< 
بالدالئؿ القاىرة فساد أقكاؿ أىؿ الشرؾ كالتشبيو, شػرح لنػا فػي ىػذه اآليػات  سبحانو كتعالى لٌما بيف
ذا سػػاء االعتقػػاد بالشػػيء سػػاء اكبػػيف فسػػادىا كسػػتافتيا ,تفاصػػيؿ أقػػكاليـ ذا حسػػف االعتقػػاد , كاا لتصػػرؼ, كاا
 .(4)  حسف التصرؼ

 معاني المفرداتثانيًا< 
ـ  بكىظىًمو أىم: نىفىًسو كظيـ: ذى الغى ( قد أىتى كبه  .(5) )مىٍكري

 .(6) استتر كاتتفى يتكارل:
مػػى ىيػػكفو )  كبعػػض بنػػي تىمػػيـ يجعػػؿ اليػػكف مصػػدرنا لمشػػيء  ,اٍلييػػكف ًفػػي لغػػة قػػريش: اليػػكاف" (أىييٍمًسػػكيوي عى

 .(7)"الييف
 

                                                 

 .(6/379القاسمي) ,محاسف التأكيؿينظر: (1) 
 .(14/178), ابف عاشكرظر: التحرير كالتنكيرين(2) 
 .(4/2177سيد قطب) في ظبلؿ القرهف,ينظر: (3) 
 (.2/1270كىبة بف مصطفى الزحيمي ) .د التفسير الكسيط لمزحيمي,: ينظر(4) 
 .(33/363بف عبد الرٌزاؽ الحسيني) تاج العركس مف جكاىر القامكس,(5) 
 .(3/2429)أحمد  عبد الحميد  معجـ المغة العربية المعاصرة,(6) 
 .(2/106معاني القرهف, الفراء )(7) 
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 المعنى الجماليثالثًا< 
ىذا ذكره لعيب هتر مف عيكبيـ كباطؿو  (كيجعمكف لما ال يعممكف نصيبان مما رزقناىـ)قكلو تعالى: 

عطػاء إأنيـ يجعمػكف ألكثػانيـ التػي ال يعممػكف عنيػا شػيئان مػف نفػعو أك ضػر أك  بعد كفرىـ الًنعـ مف باطميـ
اعػةن لمشػيطاف نصػيبان كحظػان مػف أمػكاليـ يتقربػكف بػو إلييػا فسػيبكا ط ,أك منع أك إماتة أك إحياء يجعمكف ليػا

ليا السكائب, كبحركا ليا البحائر مف األنعاـ, كجعمكا ليا مف الحرث كالغرس كذلؾ كما جاء ذلؾ فػي سػكرة 
ػ سػئمفى لتي  تػاهللً )األنعاـ كالمائدة قبميا: كقكلو تعػالى:  يػـ كتكعػدان تيديػدان ل ,أقسػـ الجبػار ليػـ (ـ تفتػركفا كنػتي عمن

أم مف ىذا التشريع الباطؿ حيث يحرمكف كيحممػكف كيعطػكف  ,أنيـ سيسألكف يكـ القيامة عما كانكا يفتركف
 .(1)هليتيـ ما شاءكا كسكؼ يكبتيـ عميو كيجزييـ بو جينـ كبئس المياد

 البال ةرابعًا< 
ا فيػو فضػيحتو, كىػك يشػبو سػؤاؿ سؤاؿ التكبيخ كىك الذم ال جػكاب لصػاحبو إال بمػ (تىالم ًو لىتيٍسئىميف  )"

 .(2) "الجداؿ مف المحؽ لممبطؿ
, كحزنػػان  قػػد اسػػكد كجيػػو غمػػان  تغيػػر مغػػتـ, كيقػػاؿ لمػػف لقػػي مكركىػػان  يصػػير متغيػػران " (ظػػؿ كجيػػو مسػػكدان )قكلػو:

كأقكؿ إنما جعؿ اسكداد الكجو كناية عف الغـ, كذلؾ ألف اإلنساف إذا قكم فرحو انشرح صػدره كانبسػط ركح 
ذا كصػؿ قمبو مف د اتؿ القمب, ككصؿ إلػى األطػراؼ, كالسػيما إلػى الكجػو لمػا بينيمػا مػف التعمػؽ الشػديد, كاا

الػػركح إلػػى ظػػاىر الكجػػو أشػػرؽ الكجػػو كتػػؤلأل كاسػػتنار, كأمػػا إذا قػػكم غػػـ اإلنسػػاف احػػتقف الػػركح فػػي بػػاطف 
يو أثر األرضية القمب كلـ يبؽ منو أثر قكم في ظاىر الكجو, فبل جـر يربد الكجو كيصفر كيسكد كيظير ف

شػػراقو, كمػػف لػػكاـز الغػػـ كي  ػػكالكثافػػة, فثبػػت أف مػػف لػػكاـز الفػػرح اسػػتنارة الكجػػو كاا كدة الكجػػو كغبرتػػو كسػػكاده, مي
فميػػذا السػػبب جعػػؿ بيػػاض الكجػػو إشػػراقو كنايػػة عػػف الفػػرح كغبرتػػو ككمكدتػػو كسػػكاده كنايػػة عػػف الغػػـ كالحػػزف 

 .(3) "غما كحزنا ان أم ممتمئ (ظيـكىك ك ظؿ كجيو مسكدان :(ؿكالكراىية, كليذا المعنى قا
 
 
 
 

                                                 

 .(3/127) , أبك بكر الجزائرمأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير(1) 
 .(2/485)لمنيسابكرم  إيجاز البياف عف معاني القرهف,(2) 
 (.20/225التفسير الكبير, فتر الديف الرازم ) مفاتيح الغيب,(3) 
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 المقاصد واألىدافخامسًا< 
 تنزيو ذاتو سبحانو كتعالى عف نسبة الكلد إليو.ُ- أ

تعجيػػب التمػػؽ مػػف ىػػذا الجيػػؿ القبػػيح, كىػػك كصػػؼ المبلئكػػة باألنكثػػة ثػػـ نسػػبتيا بالكلديػػة إلػػى اهلل ُ- ب
 تعالى.

كال زالػػت  ,يـ لمبنػػات تػػكؼ العػػاربيػػاف الحػػاؿ االجتماعيػػة التػػي كػػاف عمييػػا المشػػرككف كىػػي كػػراىيتُ- ت
, كىػذا  يسػكد كجيػو كيكتئػب إذا بشػر بػأنثى, بقايا ىذه العادة السيئة عنػد بعػض المسػمميف إلػى اليػـك

 كقد ر.كعدـ رضى بما قضى  ,كمو جيؿ باهلل كحكمتو فيما حكـ
 .(1) تعالى فيـ يؤمنكف بو كيجيمكف صفاتو حتى نسبكا إليو الكلد كالشريؾ بياف جيميـ باهللُ- ث
اهلل كقاعػػدة الحيػػاة, اقتضػػت أف تنشػػأ الحيػػاة مػػف زكجػػيف ذكػػر  حكمػػةي ف ,الػػرد عمػػى دعػػكل المشػػركيفُ- ج

 ,بػػؿ ربمػػا كانػػت أشػػد أصػػالة ألنيػػا المسػػتقر ,فػػاألنثى أصػػيمة فػػي نظػػاـ الحيػػاة أصػػالة الػػذكر ,كأنثػػى
يقـك إال  يتكارل مف القكـ مف سكء ما بشر بو كنظاـ الحياة ال فكيؼ يغتـ مف يبشر باألنثى, ككيؼ

إنػػػػو انحػػػػراؼ العقيػػػػدة ينشػػػػئ هثػػػػاره فػػػػي انحػػػػراؼ المجتمػػػػع كتصػػػػكراتو  ,عمػػػػى كجػػػػكد الػػػػزكجيف دائمػػػػان 
 كما أسكأه مف حكـ كتقدير. (أىال ساءى ما يىٍحكيميكفى )كتقاليده.. 

كتتجمػى النظػرة  ,يح التصػكرات كاألكضػاع االجتماعيػةكىكذا تبدك قيمة العقيدة اإلسبلمية في تصح"
فمػػا كانػػت المػػرأة ىػػي  ,ات تجػػاه المػػرأة, بػػؿ تجػػاه اإلنسػػافمػػة التػػي بثيػػا فػػي النفػػكس كالمجتمعػػالكريمػػة القكي

فػػاألنثى نفػػس , فػػي أتػػص معانييػػا« اإلنسػػانية»المغبكنػػة كحػػدىا فػػي المجتمػػع الجػػاىمي الػػكثني إنمػػا كانػػت 
ىػػػػدار لشػػػػ طر الحيػػػػاة إنسػػػػانية, إىانتيػػػػا إىانػػػػة لمعنصػػػػر اإلنسػػػػاني الكػػػػريـ, ككأدىػػػػا قتػػػػؿ لمػػػػنفس البشػػػػرية, كاا

مػػف ذكػػر  - ال اإلنسػػاف كحػػده -كمصػادمة لحكمػػة التمػػؽ األصػػيمة, التػػي اقتضػػت أف يكػػكف األحيػػاء جميعػػان 
 .(2) "كأنثى

 
 
 
 
 

                                                 

 .(3/130لجزائرم)ا ,أيسر التفاسير (,4/224لرازم)ا ,مفاتيح الغيب ينظر:(1) 
 .(4/2178) سيد قطب في ظبلؿ القرهف,(2) 
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 صذنزيو اهلل ذعالى عن النقائ  

 زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ٱُّٱٱقـــــــــــــــــــــــــــال اهلل ذعـــــــــــــــــــــــــــالى <

 .]النحل< َّننمن
 المناسبة أوًل<

ذا بشر أحدىـ بػاألنثى)التي تضمنيا قكلو تعالى:  عف مقالتيـ ىذه الجممة معترضة جكابان " فػإف  (كاا
غيػػر أف جممػػة  ,(سػػبحانو)كمػػا تقػػدـ, فيػػي بمنزلػػة, جممػػة (كيجعمػػكف هلل البنػػات سػػبحانو)ليػػا ارتباطػػا بجممػػة 

جكاب بتنزيو اهلل عما نسبكه إليػو, كىػذه جػكاب بتحقيػرىـ عمػى مػا يعػاممكف بػو البنػات مػع نسػبتيـ  (سبحانو)
 .(1) "الصنؼ المحقر عندىـ إلى اهلل ىذا

 معاني المفردات ثانيًا<
ثىؿي اأٍلىٍعمى(:   ًلم ًو اٍلمى  .(2) "شيادة أف ال إلو إال ىك")كى

 ثالثًا< البال ة

 يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ُّٱمػػػػػع قكلػػػػػو:  "(كهلل المثػػػػػؿ األعمػػػػػى)كيػػػػػؼ جػػػػػاء: 

)إشػػػكاؿ ك الباطؿالمثػػػؿ الػػػذم يػػػذكره اهلل حػػػؽ كصػػػدؽ كالػػػذم يػػػذكره غيػػػره فيػػػ" <]النحـــل  َّ ٰر ٰذ
 .(3) "كدمغو(

 المعنى الجماليرابعًا< 
يتبر تعالى أف الذيف ال يؤمنكف بػاآلترة كىػـ منكػركا البعػث  (لمذيف ال يؤمنكف باآلترة مثؿ السكء)

ألنيػـ ال يعممػكف تيػران كال يتركػكف  ,كذلؾ لجيميـ كظممة نفكسػيـ ,اآلتر ليـ المثؿ السكء أم الصفة السكء
يـ بالحسػػاب كالجػػزاء فيػػؤالء ليػػـ الصػػفة السػػكأل فػػي كػػؿ شػػيء, يكهلل المثػػؿ األعمػػى  أم شػػران, لعػػدـ إيمػػان

الصفة الحسنى كىك أنو ال إلو إال اهلل منزه عف النقائص رب كؿ شػيء كمالكػو, بيػده التيػر كىػك عمػى كػؿ 
كصػؼ العػزة شيء قدير, ال شريؾ لو كال ند لو كال كلد كقكلو: يكىك العزيز الحكيـ  ثناء عمى نفسو بأعظـ 

كالقير كالغمبة لكؿ شيء كالحكمػة العميػا فػي تػدبيره كتصػريفو شػؤكف عبػاده, كحكمػو كقضػائو ال إلػو إال ىػك 
 .(4) كال رب سكاه

                                                 

 (.14/186), ابف عاشكرالتحرير كالتنكير(1) 
 .(1/207ابف قتيبة ) ,غريب القرهف(2) 
 (.20/226مفاتيح الغيب, الرازم)(3) 
 (.3/196بكر الجزائرم) أبكينظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, (4) 
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 المقاصد واألىدافخامسًا< 
ػـر  المسمـ مطمئف  ُ- أ عمى مستقبمو كىذا االطمئناف ناتج عػف إيمانػو بػاليكـ اآلتػر حيػث ييعطػى مػف حي

 .(1) وكييجازل كؿ إنساف بعمم
 .(2) لكى كىى  دى قى كمف أعرض عف اهلل فى  ,كأعمى مثؿ ,كاف في أحسف حاؿ مف كاف مع اهلل ُ- ب
 .(3) هلل تبارؾ كتعالى الصفة العميا كالكماؿ المطمؽ فيك المينٌزه عف الند كالشريؾُ- ت
فػػي تصػػحيح التصػػكرات كاألكضػػاع االجتماعيػػة, كتتجمػػى تظيػػر بكضػػكح  قيمػػة العقيػػدة اإلسػػبلمية"ُ- ث

 .(4) "لكريمة القكيمة التي بثيا في النفكس كالمجتمعات تجاه المرأة, بؿ تجاه اإلنسافالنظرة ا
انحرفػػت المجتمعػات عػف العقيػػدة  االبتعػاد عػف العقيػدة اإلسػػبلمية الصػحيحة أسػاس كػػؿ شػر فكممػا"ُ- ج

تصػػػكرات الجاىميػػػة تطػػػؿ بقركنيػػػا كفػػػي كثيػػػر مػػػف المجتمعػػػات اليػػػـك تعػػػكد تمػػػؾ  عػػػادت الصػػػحيحة
 .(5) "الظيكرالتصكرات إلى 

 
 إميال المفركين وعدم معاجمذيم بالعقوبة 

 خب حبجب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱقال ذعالى<

 .النحل ] َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب

 المناسبةأوًل< 
عنػدما تحػدث سػبحانو عػف المشػركيف كعظػيـ كفػرىـ كقبػيح أفعػاليـ قاؿ السعدم رحمو اهلل تعػالى: "

لفضمو كرحمتو, كلك هتػذىـ بمػا كسػبت أيػدييـ  كأنو يميميـ بالعقكبة إظياران  بيف ىنا حممو بتمقو مع ظمميـ
 .(6)" ما ترؾ عمى ظير األرض دابة

 
 

                                                 

 .(8/4201), أبك زىرة ينظر: زىرة التفاسير(1) 
 .(8/4202) المرجع السابؽ: بتصرؼ(2) 
 (.14/158)كىبة بف مصطفى الزحيمي التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,ينظر: (3) 
 .(4/2178في ظبلؿ القرهف)(4) 
 (.4/2178)المرجع السابؽ (5) 
 (.1/443تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,عبد الرحمف السعدم )(6) 
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 معاني المفردات ثانيًا<
 .(1) "عمى األرض, كدؿ اإًلضمار عمى األرض ألف الدىكىاب  إنما ىي عمى األٍرض")عمييا( 

 المعنى الجمالي ثالثًا<
لىٍك ييؤاًتذي الم  ) أم بكفرىـ كمعاصييـ التي منيا ما عدد مف المساكئ المتقدمة مػا  (وي الن اسى ًبظيٍمًمًيـٍ كى

مىٍييػػا) أم ألىمكيػػا بػػالمرة بشػػـؤ  (ًمػػٍف دىاب ػػةو )أم عمػػى األرض المػػدلكؿ عمييػػا بالنػػاس, كبقكلػػو تعػػالى:  (تىػػرىؾى عى
ؿو ميسىم ى)ظمـ الظالميف  ـٍ ًإلى أىجى ريىي لًكٍف ييؤىت  يسػتغفر مػنيـ مػف يسػتغفر  ,معيف تقتضيو الحكمػةأم كقت  (كى

ميييػػػػـٍ ) فيغفػػػػر لػػػػو, كيصػػػػٌر مػػػػف يصػػػػٌر فيػػػػزداد عػػػػذابان  كفى سػػػػاعىةن كىال )أم المسػػػػمي  (فىػػػػًإذا جػػػػاءى أىجى ال يىٍسػػػػتىٍأًتري
 .(2) (يىٍستىٍقًدميكفى 

 المقاصد واألىداف رابعًا<
لفضمو كرحمتو, كلك هتذىـ  ياران بٌيف تبارؾ كتعالى حممو بتمقو مع ظمميـ كأنو يميميـ بالعقكبة إظ"

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱبما كسبت أيدييـ ما ترؾ عمى ظير األرض دابة, أما الظالـ فبظممو كأما غيػره فبشػؤمو كمػا قػاؿ سػبحانو:

ــــــال  َّ  هل لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱ لكنػػػػػػو سػػػػػػبحانو يحمػػػػػػـ , ]األنف
 .(3) "كيستر كينظر إلى أجؿ مسمى

فػػإف اهلل يقػػدر لمصػػالحيف أسػػباب النجػػاة  ,بػػيف األمػػة المشػػركة مػػف صػػالحيف عسػػى أف يكػػكف ىنػػاؾ"
 ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ< بػػأحكاؿ تارقػػة لمعػػادة كمػػا قػػاؿ تعػػالى

كالػذيف همنػكا معػو, كأتبػر بأنػو نٌجػى أنبيػاء  كقػد أتبػر اهلل تعػالى بأنػو نٌجػى ىػكدان ،  الزمر] َّ ىق يف
 .(4)"ذيف همنكا معو مف الطكفاف في السفينةكال -عميو السبلـ -هتريف. ككفاؾ نجاة نكح

عمى أف اهلل تعالى لك أتذ الناس بعقاب يستحقكنو بظمميـ فػي كفػرىـ كمعاصػييـ  دؿٌ ياآلية  ظاىر
 .(5)لكاف ذلؾ العقاب ييمؾ منو جميع ما يدب عمى األرض مف حيكاف 

 
 
 

                                                 

عرابو(1)   (.3/207لمفراء ) ,معاني القرهف كاا
 (.6/381لقاسمي)ا ,محاسف التأكيؿ :ينظر(2) 
 .(14/99تفسير المراغي )(3) 
 .(14/189), ابف عاشكرالتحرير كالتنكير(4) 
 .(3/403نظر: تفسير ابف عطية )ي(5) 
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 ليم الحسنى بأن دعوى المفركين  
 خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱقال ذعالى<
 . ]النحل َّ جع مظ حط مض
 المناسبةأوًل< 

باعتبار ما يتتص بيذه القصة مف إضافتيـ األشياء المكركىة  ,(كيجعمكف هلل البنات)قكلو تعالى: 
فكػػاف ذلػػؾ الجعػػؿ ينطػػكم  ,(كليػػـ مػػا يشػػتيكف)عنػػدىـ إلػػى اهلل ممػػا اقتضػػتو كػػراىتيـ البنػػات بقكلػػو تعػػالى: 

نسػبة البنػكة إلػى اهلل, كنسػبة أتػس أصػناؼ األبنػاء فػي نظػرىـ إليػو,  ىمػا:عمى تصمتيف مف ديف الشرؾ, ك 
كتصػت ىػذه  ,مع اإليماء إلى كراىتيـ البنات كما تقدـ (هلل البنات كيجعمكف)فتصت األكلى بالذكر بقكلو 

ىػك مقتضػى المقػاـ الػذم ىػك  (مػا يكرىػكف)كلذلؾ كاف اإلتياف بالمكصكؿ كالصػمة  ؛بذكر الكراىية تصريحان 
 .(1) ظيع قكليـ كتشنيع استئثارىـتف

 معاني المفرداتثانيًا< 
ن ةي  :(الحسنى)  .(2) ًىيى الجى

 :)  .(3) "مىنسٌيكف ًفي النار")ميٍفرىطيكفى
 المعنى الجماليثالثًا< 

يؤكػػد اهلل تعػػالى سػػكء فعػػؿ المشػػركيف حػػيف ينسػػبكف إلػػى اهلل مػػا يكرىػػكف ألنفسػػيـ مػػف البنػػات كمػػف "
كيكػػذبكف فػػي دعػػكاىـ أف ليػػـ  ,د اهلل, كىػػـ يػأنفكف أف يكػػكف ألحػػدىـ شػػريؾ فػػي مالػوالشػركاء الػػذيف ىػػـ عبيػػ

 .(4) "العاقبة الحسنة في الدنيا, كفي اآلترة, كىي الجنة عمى ىذا العمؿ
كينسب المشرككف هلل البنػات, كتقػكؿ ألسػنتيـ الكػذب أف ليػـ الجػزاء الحسػف, كالحػؽ أف ليػـ النػار, 

 .(5) ر, أك معجمكف إلى النار, مقدمكف إليياكأنيـ مترككف منسيكف في النا

 ءاتاالقر  رابعًا<
ـٍ ميٍفرىطيكفى ) طكف(, كقرأ أبك جعفر: )كأٌنيـ مفٌرطكف(, كقرأ الباقكف:قرأ نافع: )كأٌنيـ مفرً    .(6) (كىأىن يي

                                                 

 .(14/191البف عاشكر ) ,لتحرير كالتنكيرا ينظر:(1) 
 .(4/183اليركم) تيذيب المغة,(2) 
 .(2/108), الفراء معاني القرهف(3) 
 (.2/1274التفسير الكسيط , كىبة بف مصطفى الزحيمي )(4) 
 .(14/162كىبة بف مصطفى الزحيمي ) لتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,ا ينظر:(5) 
 .(2/359محيسف)اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر محمد سالـ ينظر: (6) 
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  <حسب مذعمقاذياالقراءات  بيان
فييػا, كقػراءة الجميػكر عمػى تقػدير قراءة نافع عمى تقدير الفاعمية, كقراءة أبي جعفر عمى المبالغػة 

  .(1) المفعكلية, كىذه المعاني الزمة المشركيف في اآلترة كما دٌلت القراءة المتكاترة
 <بين القراءات الخالف  وائد

القرهف كصؼ الكفرة بأنيـ مفرطكف فػي حػٌؽ أنفسػيـ, كفػي حػٌؽ ديػنيـ, ضػٌيعكا فػرائض اهلل, كتركػكا 
ت المبالغػة فػي ىػذا المعنػػى, فػدٌلت عمػى عنػادىـ فػػي التٌفػريط, كالٌتيػاكف فػػي أكامػره, كالقػراءة الثانيػة أفػػاد

كأتبػرت القػراءة الثالثػة بػأف اهلل سػبحانو جػازاىـ مػف جػنس مػا يفعمػكف, فكمػا فرطػكا فػي , أمر اهلل كنييػو
أمػػػػر اهلل كضػػػػٌيعكه, فػػػػٌرط اهلل فػػػػي أمػػػػرىـ كضػػػػٌيعيـ, كىػػػػك مػػػػف المشػػػػاكمة التػػػػي كردت مػػػػرارا فػػػػي القػػػػرهف 

 .(2)ـالكري
 البال ةخامسًا< 

عدـ التساكم بػيف أىػؿ كذلؾ يقتضي  ,(3) مقابمة"  بيف قكلو تعالى )أف ليـ الحسنى( كقكلو )أف ليـ النار (
 .اإليماف كأىؿ الكفر

 المقاصد واألىدافسادسًا< 
ديػػف ىػػكل كمػػزاج كالمشػػرككف يؤلفػػكف ديػػنيـ مػػف بينػػات أفكػػارىـ كمػػا أشػػبو مشػػركي األمػػس  الشػػرؾُ- أ

الػػػذيف يقمبػػػكف الحػػػؽ بػػػاطبلن كالباطػػػؿ حقػػػان, أال تػػػرل المجػػػـر يحكػػػـ كيشػػػرع بينمػػػا  عصػػػربغطارسػػػة ال
 .(4) المسالـ الكديع صاحب التمؽ كالديف كالعدؿ يكضع في السجكف بؿ كيحكـ عميو باإلعداـ

يجػػب عمػػى المسػػمـ أف يتحػػٌرل إتػػراج الطيػػب مػػف مالػػًو لمصػػدقات ألنيػػا قبػػؿ أف تصػػؿ إلػػى الفقيػػر ُ- ب
 .(5) فإنيا تصؿ إلى اهلل

ٍعؿ مػنيـ مػردكد عمػييـ, فمػك جعمػكا هلل مػا "ُ- ت ٍعؿ البنات هلل, بؿ ميٍطمؽ الجى المسألة ىنا ليسٍت مسألة جى
فالػػذيف قػالكا: عزيػػر  يحبػكف مػف الػػذٍكراف مػا تيقٌبػؿ مػػنيـ أيضػان؛ ألنيػػـ جعمػكا هلل مػا لػػـ يجعػؿ لنفسػو,

نيـ جعمكا هلل سػبحانو مػا لػـ يجعٍمػو لنفسػو, أل ,ال ييقبىؿ منيـ ,كالذيف قالكا: المسيح ابف اهلل ,ابف اهلل
فنحف نجعؿ هلل ما  فيذا مرفكض, كذلؾ مرفكض ألننا ال نجعؿ هلل إال ما جعمو اهلل لنفسو سبحانو,

                                                 

 .(2/359محيسف)ت العشر محمد سالـ اليادم شرح طيبة النشر في القراءاينظر: (1) 
 .(2/359)المرجع السابؽينظر: (2) 
 (.14/193البف عاشكر) التحرير كالتنكير,(3) 
أنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ كأسػػػػػرار كينظػػػػػر:  ,(2/304تفسػػػػػير القشػػػػػيرم)كينظػػػػػر:  ,(6/4022اليدايػػػػػة إلػػػػػى بمػػػػػكغ النيايػػػػػة)ينظػػػػػر: (4) 

 (.8/4023زىرة التفاسير)ينظر: ك  ,(3/231التأكيؿ)
 .(13/8025تفسير الشعراكم)ينظر: (5) 
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 ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱنحػػػب ممػػػا أبػػػاح اهلل, كمػػػا جػػػاء فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: 

 َّ مي يه ىه مه جه ُّٱٱكقكلػػو:, ]آل عمــران  َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱٱ: كلػػذلؾ قػػاؿ الحػػؽ سػػبحانو لرسػػكلو  ,]النســان 
 .(1) "]الزخرف  َّ ىك

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(13/8026: تفسير الشعراكم )ينظر(1) 
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 المبحث الثاني
  (:7-:8)ثبوت الرسالت ووظيفة الرسول 

 و يو مطمبان<
 المطمب األول< ثبوت إرسال الرسل.

 وظيفة الرسل. المطمب الثاني<
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 سال الرسلثبوت إر  المطمب األول<
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱقال اهلل ذعالى< 

 .]النحل  َّ زي خل حل  جل

 المناسبة أوًل<
اهلل تعػػالى فسػػاد عقائػػد المشػػركيف كأقػػكاليـ, كأميميػػـ العػػذاب, سػػمى رسػػكلو صػػمى اهلل  بػػي فبعػػد أف "

ره بإرسػاؿ الرسػؿ إلػى األمػـ عميو كسمـ عما كاف ينالو مػف أذل قكمػو, كنسػبتيـ إلػى اهلل مػا ال يجػكز, بإتبػا
المتقدمػػة, فػػزيف ليػػـ الشػػيطاف أعمػػاليـ, مػػف تمػػادييـ عمػػى الكفػػر, فيػػك كلػػييـ اليػػكـ, فػػبل تحػػزف لتكػػذيبيـ, 

 .(1) "فمست بدعا مف الرسؿ, كليس قكمؾ منفرديف بالعتك كاالستكبار
 الجمالي المعنى ثانيًا<

إلػى أمميػـ بمثػؿ مػا أرسػمناؾ بػو إلػى  (ف قبمػؾمػ كاهلل لقػد أرسػمنا رسػبلن يقكؿ سبحانو مقسػمان بنفسػو )
تبلص العبادة لو, كتمع األنداد كاألكثاف, فحٌسف ليـ الشيطاف مػا كػانكا  أمتؾ, مف الدعاء إلى تكحيد اهلل كاا
عميو مقيميف مف الكفر بو كعبادة األكثاف, فكذبكا رسميـ كردكا عمييـ ما جاءكا بو مف عند ربيػـ, كمػا كػاف 

كا إال الشيطاف, كبئس الناصر كالمعيف, كليػـ فػى اآلتػرة عػذاب ألػيـ حػيف كركدىػـ إلػى ناصرىـ فيما اتتار 
 .(2) الدنيا يربيـ, إذ ال تنفعيـ إذ ذاؾ كالية الشيطاف كما لـ تنفعيـ ف

 المقاصد واألىداف ًا<ثالث
 كذلػػؾ بالمقارنػػة بػػيف مكقػػؼ قكمػػو كمكاقػػؼ األمػػـ السػػابقة فػػبل يصػػيبو اليػػـ كالحػػزف تػػأنيس لمنبػػي ُ- أ

 .بسبب إعراض قكمو كصدكدىـ
 .(3) "مف كاف الشيطاف كليو كناصره فيك متذكؿ مغمكب مقيكر"ُ- ب
 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/164كىبة بف مصطفى الزحيمي) ,التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج(1) 
 .(14/100تفسير المراغي)ينظر: (2) 
 (.266, 7فتحي البياف في مقاصد القرهف, لمقنكجي )(3) 
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ٱوظيفة الرسل المطمب الثاني<

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ قال ذعالى< ٱ

  .]النحل َّٱجخ جي

 المناسبة أوًل<
نػػزاؿ  مػػد عقػػب ذلػػؾ ببيػػاف الحكمػػة فػػي إرسػػاؿ مح ,كشػػبياتيـ المشػػركيف لمػػا ذكػػرت ضػػبلالت" كاا

عػف  إلػى النفػكس, كمفصػحان  ال يتػرؾ لمباطػؿ مسػمكان  لممشػركيف ضػبلليـ بيانػان  القرهف إليو, فالقرهف جاء مبينػان 
في العقكؿ, كرحمة لممؤمنيف بمػا جػازاىـ عػف إيمػانيـ مػف تيػر الػدنيا  ال يترؾ لمحيرة مجاالن  اليدل إفصاحان 

 .(1) "كاآلترة
 ثانيًا< معاني مفردات

 .(2) كالداللةي  الرشادي  ىدل:
ق ةي كىالت عىط ؼي  رحمة:  .(3) الر 

 المعنى الجمالي ًا<ثالث
إلرىاقػػؾ كتعػػذيبؾ كلكػػف ألجػػؿ أف تبػػيف لمنػػاس الػػذم اتتمفػػكا فيػػو مػػف " (مػػا أنزلنػػا عميػػؾ الكتػػاب) 

سػػػػعادتيـ  كمػػػػا أنزلنػػػػا الكتػػػػاب ىػػػػدلن ييتػػػػدم بػػػػو المؤمنػػػػكف إلػػػػى سػػػػبؿ ,التكحيػػػػد كالشػػػػرؾ كاليػػػػدل كالضػػػػبلؿ
حيـ, كرحمػػةه تحصػػؿ ليػػـ بالعمػػؿ بػػو عقيػػدةن كعبػػادةن كتمقػػان كأدبػػان كحكمػػان, فيعيشػػكف متػػراحميف تسػػكدىـ كنجػػا

 .(4) "األتكة كالمحبة كتغشاىـ الرحمة كالسبلـ

 البال ة ًا<رابع
 مع أف المبيف ىك القرهف كذلؾ لسببيف: أيسند البياف إلى النبي "

ف القرهف نزؿ مف عند الم و تعالى عميو. ىك مف القرهف, السبب األكؿ: بياف أف النبي   كاا
كالسػبب الثػاني: أف القػػرهف يحتػاج إلػػى مبمػغ يبمػػغ حقائقػو, كيعمػػـ النػاس بػػو, يبػيف مجممػػو, كيتػص عمكمػػو, 

 .(5) ", كىك تكميؼ كمفوكلذا أضيؼ التبييف إليو  ذلؾ المبمغ ىك النبي

                                                 

 (.14/195عاشكر) التحرير كالتنكير, ابف(1) 
 .(6/2533الفارابي) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية,(2) 
 .(1/120بف عبد القادر الحنفي) متتار الصحاح,(3) 
 (.3/132أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, أبك بكر الجزائرم )(4) 
 (.8/4207زىرة التفاسير, أبك زىرة)(5) 
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 المقاصد واألىداف ًا<خامس
, فيعرفكا الحؽ أحكاـ القرهف لممتتمفيف كىـ أىؿ الممؿ كاألىكاءكىي تبياف  بياف ميمة النبي ُ- أ

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  ُّٱٱمف الباطؿ, كاليػدل مػف الضػبلؿ بػؿ 

 ]األنفال . َّ رن مليك

 نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱىذا الكتاب مػا أنزلػو اهلل تعػالى إال رحمػة لمنػاس, لمػا تضػمنو مػف التيػر,  - ب

ه[ َّ مب زب رب يئ ىئ  .]ط

 اليادم ليـ إلى سبيؿ الرشاد. ىكالناس فيما يتنازعكف فيو ك ىذا الكتاب ىك الفاصؿ بيف ُ- ت
(ُ- ث مىٍيؾى اٍلًكتىابى ٍلنىا عى ا أىنزى مى ثبػات, كىػك يفيػد الحصػر, أم مػا أنزلنػا عميػؾ  قكلو تعالى:)كى فيو نفػي كاا

الكتاب إال لبيػاف مػا جػاء بػو مػف رسػاالت لؤلمػـ, كلمػا فيػو مػف ىػدل كرحمػة, كشػريعة محكمػة 
 ى أف ىذا الكتاب تاتـ الرساالت.صالحة, كفيو إشارة إل

نو الكتاب الجدير بأف يسمى كتابنا  ذكرُ- ج سبحانو كتعالى الكتاب معرفا بأؿ الدالة عمى كمالو, كاا
كينفػذ أحكامػو  كحده, كقد بيف سبحانو أف ىدايتو كرحمتو لمف يػؤمف بػو كيػذؿ كيػذعف لحقائقػو,

بيػاف حاجػة النػاس إلػى " بؿ ك و تير كموبحذافيرىا الى يغادر منيا صغيرة كال كبيرة إال نفذىا ألن
كىذا ىك الكتاب  يحقؽ ليـ المصالح, كيدرأ عنيـ المفاسد, بٌيف األحكاـ, منيج كاضح المعاًلـ,

الذم أنزلو اهلل عمى نبيو
 (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                                                 

 (.8/4207ينظر: زىرة التفاسير, أبك زىرة)(1) 
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 المبحث الثالث
 (=:-9:) اهلل الدالة عمى وحدانيذو تياآ
 و يو أربعة مطالب<
 هية اهلل في إحياء األرض. <المطمب األول

 هية اهلل في تمؽ األنعاـ. المطمب الثاني<
 هية اهلل في تمؽ النبات.المطمب الثالث< 
 هية اهلل في النحؿ. المطمب الرابع<
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 آية اهلل  ي إحياء األرض المطمب األول<
مظٌػى, جػزاء مػا دٌنسػكا بػو كعد اهلل المؤمنيف جنات تجرل مف تحتيا األنيار, كأكعػد الكػافريف بنػار ت

عػػاد إلػػى ذكػػر  -أنفسػػيـ مػػف اإلشػػراؾ بػػو سػػبحانو كنسػػبة البنػػات إليػػو كافتػػرائيـ عميػػو مػػا لػػـ ينػػزؿ بػػو سػػمطانا
 دالئؿ التكحيد مف قبؿ أنو قطب الرحى فى الديف اإلسبلمي.

ــــالى< ــــال اهلل ذع  جه ين ىن  من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱق
 .]النحل  َّ مه
 المناسبة أوًل<

ففػػي األكلػػى نعػػي عمػػى الكفػػار إلشػػراكيـ بػػاهلل  ,اآليػػات متصػػمة كمػػا ىػػك المتبػػادر باآليػػات السػػابقة"
كانصرافيـ عف سماع اآليات البينة التي أنزليا عمى رسكلو كفي ىذه لفت لؤلنظار إلى هيػات اهلل البينػة فػي 

ى و الحجػػج الدامغػػة عمػػنػػكاميس ككنػػو البديعػػة كمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف نفػػع لمنػػاس كنعػػـ مػػف اهلل عمػػييـ, ممػػا فيػػ
 .(1) "استحقاقو كحده لمعبادة كالتضكع

 المعنى الجمالي <ثانياً 
ػػسءن فىأىٍحيىػا بًػػًو األرض )فقػاؿ  ,ذكػر تعػالى عظػػيـ قدرتػو الدالػػة عمػى كحدانيتػػو كاهلل أىٍنػزىؿى ًمػػفى السػمسء مى

ٍكًتيىس كالزرع بعػد جػدب األرض كييبسػيا  النبات, ك أم أنزؿ بقدرتو الماء مف السحاب فأحيا بذلؾ الماء (بىٍعدى مى
أم ًإف فػػي ىػػذا اإًلحيػػاء لداللػػةن بػػاىرة عمػػى عظػػيـ قدرتػػو لقػػكـ يسػػمعكف  (ًإف  ًفػػي ذلػػؾ آليىػػةن ًلقىػػٍكـو يىٍسػػمىعيكفى )

 .(2) التذكير فيتدبركنو كيعقمكنو
 البال ة ثالثًا<

 .ء بالميتةلؤلرض القفر الجردا سٌمى الم و تعالى األرض مف غير نبات بالميتة تشبييان  .1
داللة المطر كحياة األرض بو معركفة مشيكرة كداللة ذلؾ عمى كحدانية اهلل تعالى ظاىرة ال يصػد  .2

 عنيا إال المكابرة.
, أم اهلل ال غيػػػره أنػػػزؿ مػػػف تقػػػديـ الفاعػػػؿ كالتصػػػدير بػػػو فػػػي الجممػػػة إلفػػػادة الحصػػػر(  حض جض) .7

 مغجغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ<كذلؾ في معنى قكلو تعالى, ماء السماء

                                                 

 (.5/153) التفسير الحديث, محمد عزت دركزة(1) 
 (.2/122)الصابكني  ينظر: صفكة التفاسير,(2) 
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]ســـــــــــــــورة َّٱمل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق مف خف  حف جف

 .الروم 

السمع: ىنػا مسػتعمؿ فػي الـز معنػاه عمػى سػبيؿ الكنايػة, كىػك (  جه ين ىن  من خن حن) .4

 .(1) سماع التدبر
 المقاصد واألىداف رابعًا<

بجانب داللة ىذا المنظر المشيكد لمناس جميعان عمى كحدانيػة اهلل ككمػاؿ قدرتػو,ىناؾ داللػة أتػرل 
الكريمػػة, فكمػػا أنػػزؿ اهلل تعػػالى المػػاء مػػف السػػماء فكػػاف سػػببان لحيػػاة األرض بالنبػػات كأنػػكاع  ةاآليػػ تتضػػمنيا

التي يحيا بيػا الحيػكاف كبػاقي المتمكقات,فػإف اهلل تعػالى قػد أنػزؿ القػرهف مػف السػماء لتحيػا بػو القمػكب  الزرع
 كتفكر.كتستقيـ بو الجكارح كتستقر بو الحياة, كىذا فيو هية لمف نظر كاعتبر 

 
 آية اهلل  ي خمق األنعام المطمب الثاني<

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يه ىه ٱُّٱٱقال ذعالى<

 .]النحل  َّٱيي رئ

 ناسبةالم أول<ً 
لمػػا ذكػر سػػبحانو ىػذا األمػػر العػػاـ, كنبػو عمػػى مػا فيػػو مػف غريػػب الصػػنع قػاؿ البقػػاعي رحمػو اهلل: "

شػػأ عنػػو مػػف تفاصػػيؿ األمػػكر, المحتكيػػة عمػػى عجائػػب الػػذم غفػػؿ عنػػو لشػػدة األلػػؼ بػػو, أتبعػػو بعػػض مػػا ين
المقدكر, كبدأ بأعميا كأشدىا مبلبسة ليـ, كأكثرىا في نفسو كأعظميا منفعة كدتبلن في قكاـ عيشيـ, فقاؿ: 

ف لكـ  أم أييا المتاطبكف المغمكركف في النعـ  .(2) "يكاا
 معاني المفردات ثانيًا<

لطعػػاـ فػػي الكىػػًرش, طعػػاـ ميضػػكـ فػػي القنػػاة الياضػػمة مػػف المعػػدة  مفػػردو: جمعيػػا فيػػركث: بقايػػا ا" (فىػػٍرث) 
 .(3) "كاألمعاء

 

                                                 

 .(14/198) , ابف عاشكرالتحرير كالتنكيرينظر: (1) 
 .(11/192لبقاعي)ا نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر,(2) 
 .(3/1683معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد متتار عبد الحميد)(3) 
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 .(1) "السائغ : الس ٍيؿي في الشٍرًب المذيذ")ساًئغان ًلمش اًرًبيف(,  
 الجمالي المعنى ثالثًا<

ف  لىكيػػـٍ )يقػػكؿ الحػػؽ جػػٌؿ جبللػػو: "  (لىًعٍبػػرىةن )لغػػنـ, كىػػي: اإلبػػؿ كالبقػػر كا (ًفػػي اأٍلىٍنعػػاـً )أييػػا النػػاس,  (كىاًا
ـٍ ًمم ا ًفي بيطيكًنوً )ا ظاىرة تدؿ عمى كماؿ قدرتو, كعجائب حكمتو, كىي أن   أم: بعض ما استقر فػي  (نيٍسًقيكي

دىـو )كىك ما في الكرش مف القذر,  (ًمٍف بىٍيًف فىٍرثو )بطكنو مف الغذاء,  لىبىنان )كىك ما تكلد مف لباب الغذاء,  (كى
ث, صػػافينا مػػف لػػكف الػػدـ. كالمعنػػى: أف اهلل يتمػػؽ المػػبف متكسػػطنا بػػيف الفػػرث كالػػدـ مػػف ركائػػح الفػػر  (تاًلصػػان 

كال يجد عميو شاربو ما يكد ر صفكه أك يغير طعمػو  يكتًنفىاًنو, كمع ذلؾ فبل ييغير لو لكننا كال طعمنا كال رائحة
 .(2) "بؿ ىك شرابه سائغه عند شاربو

 القراءات رابعًا<
بضػـ النػكف, كالبػاقكف  (سػقيكـني ), كحفص عف عاصـ, كحمزة كالكسػائي: قرأ ابف كثير, كأبك عمرك

  مك لك خك ُّٱسػقيو قػاؿ تعػالى: و حتػى ركم أى يتي قى بالفتح,أما مف فػتح النػكف فحجتػو ظػاىرة تقػكؿ سىػ

 جت هب ُّٱٱكقػػػػاؿ:  ،]الفــــعراء  َّ جف  مغ جغ مع جع ُّٱٱكقػػػػاؿ: ,]النســــان  َّ حل جل
 زئ رئ ُّٱإذا جعػػؿ لػػو شػػرابا كقكلػػو:  كمػػف ضػػـ النػػكف فيػػك مػػف قكلػػؾ أسػػقاه, ]محمــد  َّ هت حت
كالمعنػػػى ىاىنػػػا أنػػػا جعمنػػػاه فػػػي كثرتػػػو  ،]الحجـــر  َّ يك يق ُّٱكقكلػػػو: , ]المرســـالت  َّ نئ مئ

دامتو كالسقيا,  .(3) كأكثر ما يقاؿ في ىذا المقاـ أسقيت كاا
 البال ة :خامساً 

ؿ, كأف يكػػكف بىػػـ  كأجبػػاؿ فػي جى عىػنى  تكسػػيرقػػاؿ فػي األنعػػاـ كجيػاف, أحػػدىما: أف يكػكف يجػكز أف يي "
 .(4) "اسمان مفردان مقتضيان لمعنى الجمع كنعـ

ذٌكر الضمير في بطكنو ىنا, لككف األنعاـ اسـ جمع, فيذكر كيفرد ضميره, باعتبار لفظو, كيؤنث كيجمػع "
 .(5) "باعتبار معناه

 
 

                                                 

 .(22/507لحسيني)ا ,تاج العركس(1) 
 .(3/142) ابف عجيبة البحر المديد في تفسير القرهف المجيد,(2) 
 .(20/231لرازم )امفاتيح الغيب,  ظر:ين(3) 
 .(2/615لزمتشرم)االكشاؼ, (4) 
 .(6/383لقاسمي)امحاسف التأكيؿ, (5) 
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 المقاصد واألىداف سادسًا<
قػد أكثػر اهلل تعػالى مػف األدلػة المشػيكدة , فكانفراده باألكلكىية ة اهلل,ستدالؿ باآليات عمى كحدانياالُ- أ

 , كالبرىاف بيا أبيف.المنظكرة ألف االستدالؿ بيا ابمغك 
فقمػب  ,فإف العشػب الػذم يأكمػو الحيػكاف إنمػا يتكلػد مػف المػاء كالتػراب عمى الحشر ستدالؿ أيضان االُ- ب

عبػرة عمػى قدرتػو في جكؼ الحيكاف, ثػـ تحكيمػو إلػى لػبف, أعظػـ  , ثـ تبديمو دمان كعشبان  الطيف نباتان 
 تعالى عمى قمب ىذه األجساـ الميتة مف صفة إلى صفة. 

فعف ابػف عب ػاس, قػاؿ: قػاؿ النبػٌي صػٌمى اهلل عميػو  أفضمٌية المبف مف بيف المطعكمات كالمشركبات ُ- ت
ْيـرًا ِمْنـو ، َوَمـْن َسـَقاه  المَّـو  َمْن َأْطَعَمو  المَّو  َطَعامًا، َ ْمَيق ـْل<المَّي مَّ َبـاِرْك َلَنـا ِ يـِو، َوَأْطِعْمَنـا خَ ) كسٌمـ: 

 .(1) (َلَبنًا، َ ْمَيق ْل< المَّي مَّ َباِرْك َلَنا ِ يِو، وزدنا منو
 

 آية اهلل  ي خمق النبات المطمب الثالث<
 ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ قال ذعالى<    
 . ]النحل َّ رث يت
 بة  المناس أوًل<

فبعػػد أف  د اآليػات الككنيػػة الدالػة عمػى كحدانيػة اهلل كبػديع صػنعو,ال زالػت اآليػات تتسمسػؿ فػي سػر "
كىما مف أىـ ما يعتمد  ذكرىـ كذلؾ بنعمة الثمر الذم يأكمكف, ,ى بنعمة المبف الذم يشربكفذكرىـ اهلل تعال

 .(2) "عميو الناس هنذاؾ في مطعميـ كشرابيـ
   معاني المفردات <ثانياً 

 .(3) "نقيع الٌتمر الذم لـ تمٌسو النار, ما ال ييسكر مف األنبذة" :(تىت ًتذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا) 
 
 

                                                 

 -506/ 5, كالترمػػػذم )(3730ذا شػػػرب المػػبف, حػػديث )يقػػكؿ إ( كتػػاب األشػػػربة بػػاب: مػػا 365/ 2أترجػػو أبػػك داكد )(1) 
, 220/ 1( كقػاؿ الترمػذم: حػديث حسػف, كأحمػد )3455, حػديث )( كتاب الدعكات باب: ما يقكؿ إذا أكؿ طعامػان 507
 , قاؿ المحقؽ االرناؤكط في تعميقو عمى الحديث حديث حسف.( , مف حديث ابف عباس284, 225

 (4/242)لمكيا اليراسي ,أحكاـ القرهف(2) 
 .(3/1084أحمد متتار عبد الحميد ) .د معجـ المغة العربية المعاصرة,(3) 
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  المعنى الجمالي <ثالثاً 
يستمر السياؽ في الكبلـ عف قدرة اهلل عز كجؿ كعممو كحكمتو بما يكجب عبادتػو, فػيمف اهلل عمػى 

راب المسكر كىذا كاف عباده بما أنعـ عمييـ مف ثمرات النتيؿ كاألعناب كالتي يستتدميا الناس إلنتاج الش
 قبؿ التحريـ.

ىػك األطعمػة كاألشػربة التػي تنػتج مػػف العنػب كالنتػؿ, مثػؿ الزبيػب كالتػؿ مػف العنػب كالتمػػر  )كرزقػا حسػنان(
أم أف فيمػػا ذكرنػػا لكػػـ آليػػة أم داللػػة  (اف فػػي ذلػػؾ آليػػة لقػػـك يعقمػػكف) :كقكلػػو ,كالػػدبس كالعسػػؿ مػػف النتػػؿ

كـو يعقمػػػكف األمػػػكر كيػػػدرككف نتػػػائج المقػػػدمات, فػػػذك القػػػدرة كالعمػػػـ كاضػػػحة عمػػػى قػػػدرتنا كعممنػػػا كرحمتنػػػا لقػػػ
 .(1) كالرحمة ىك الذم يستحؽ التأليو كالعبادة

 البال ة <رابعاً 
  لـى تص ىذيف  النكعيف مف النعـ مف بيف سائر النعـ؟"

 .(2) "كراألمر ظاىر في مزيتيما, لكثرة كجكه االنتفاع بيما, بتبلؼ سائر الثمرات, فمذلؾ تصيما بالذ
ػػرىاًت الن ًتيػػًؿ كىاألٍعنىػػاًب(االسػػـ حػػذؼ " ًمػػٍف ثىمى كالمعنػػى مػػا كصػػفت, كىػػك: كمػػف ثمػػرات  ,مػػف قكلػػو )كى

النتيؿ كاألعناب ما تتتذكف منو لداللة "ًمف" عميو, ألف "مف" تدتؿ في الكػبلـ ميبىع ضػة, فاسػتغني بػداللتيا 
 .(3) "كمعرفة السامعيف بما يقتضي مف ذكر االسـ معيا

  المقاصد واألىداف امسًا<خ
إٌف اهلل امتف  عمى عباده باتتاذ الٌسكر مف ثمػرات النتيػؿ كاألعنػاب, كال يقػع االمتنػاف إال بمحمٌػؿ, "ُ- أ

 فيكػػكف ذلػػؾ دلػػيبل عمػػى جػػكاز شػػرب مػػا دكف المسػػكر مػػف النبيػػذ, فػػإذا كصػػؿ إلػػى السػػكر لػػـ يجػػز
القميــل  <حــّرم اهلل الخمــر»ـ قػػاؿ: يعٌضػػد ىػػذا مػػف السػػنة بمػػا ركم عػػف النبػػي صػػٌمى اهلل عميػػو كسػػمٌ ك 

 .(5)  "«(4)والّسكر من كل فراب ،منيا والكثير
كغيػػر  ,كالرطػػب ,كػػالتمر ,مػػف فنػػكف االنتفػػاع بثمػػرات النتيػػؿ ,مػػٌف اهلل عمػػى العبػػاد بمػػا تمػػؽ ليػػـ"ُ- ب

 .(6)"ذلؾ

                                                 

 .(3/134لمجزائرم) ,أيسر التفاسير :ينظر(1) 
 .(4/242لمكيا اليراسي) ,أحكاـ القرهف(2) 
 .(17/240تفسير الطبرم )(3) 
قػػػاؿ ؿ بيػػا مػػف اباحػػة شػػراب السػػكر, بػػاب األتبػػار التػػي عتػػ (, كتػػاب األشػػربة729/ 8 -7ركاه النسػػائي فػػي السػػنف )(4) 

 (.3134( حديث رقـ )1/600, ينظر: الجامع الصغير كزيادتو)المحقؽ األلباني في تعميقو عمى الحديث حديث صحيح
 .(1/478محمد عمي السايس ) تفسير هيات األحكاـ,(5) 
 .(2/306القشيرم ) ,لطائؼ اإلشارات(6) 
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ألف ظيػػكر الرطػػب كالعنػػب مػػف ذلػػؾ الرطػػب اليػػابس  ؛كجػػكب االعتبػػار بثمػػرات النتيػػؿ كاألعنػػابُ- ت
يىػػةن  عمػػى اتػػتبلؼ طعكميمػػا, مػػف أدؿ الػػدالئؿ عمػػى تكحيػػد اهلل تعػػالى, كلػػذلؾ قػػاؿ: )ًإف  ًفػػي ذًلػػؾى آلى

)  .(1)ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى
 
 آية اهلل  ي النحلالمطمب الرابع< 

  ىل مل نئ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱٱقال اهلل ذعالى<

 مئ  خئ حئجئ  يي  ىي ني مي زي  ري  ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل

 .]النحل  َّٱىث خب  حب جب هئ

 المناسبة أوًل<
تػراج السػكر كالػرزؽ الحسػف مػف ثمػرات النتيػؿ  عز كجؿ فا بيٌ لمٌ  " أف إتراج األلباف مػف الػنعـ, كاا

, فكذلؾ إتػراج العسػؿ مػف حكيمان  متتاران  قادران  كاألعناب دالئؿ قاىرة, كبينات باىرة عمى أف ليذا العالـ إليان 
 .(2)" إثبات ىذا المقصكد عمى ساطعه  كبرىافه  قاطعه  النحؿ دليؿه 

 معاني المفردات <ثانياً 
 ".أليمىيا كلـ يأتيا رسكؿ" )كىأىٍكحى( 
  )  ".سقكؼ البيكت كىي")يىٍعًرشيكفى
( نعػػت لمسػػبؿ,  إف الػػذلؿ نعػػت لمنحػػؿ أم ذلمػػت ألف يتػػرج "سػػبيؿ ذىليػػكؿ كذيليػػؿ لمجمػػع كيقػػاؿ:  ييقػػاؿ: )ذيليػػبلن

 ".الشراب مف بطكنيا
 .(3)"يرادي بالياء القرهف, ًفيًو بياف الحبلؿ كالحراـ"كيقاؿ )ًفيًو ًشفاءه ًلمن اًس(  "يعني العسؿ دكاء")ًشفاءه ًلمن اًس( 

إلياميا كالقذؼ في قمكبيا كتعميميا عمى كجو ىك أعمـ بو, ال سبيؿ ألحػد إلػى الكقػكؼ  اإليحاء إلى النحؿ:
صابتيا فيما يصمح  .(4) ياعميو في صنعتيا, كلطفيا في تدبير أمرىا, كاا

 
 

                                                 

 .اتتصار(4/243لمكيا اليراسي) ,أحكاـ القرهفينظر: (1) 
 .(20/236لمرازم) ,مفاتيح الغيب(2) 
 .(2/109مفراء )لمعاني القرهف, (3) 
 .(2/618) لمزمتشرم : الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ,ينظر(4) 
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 المعنى الجمالي <ثالثاً 
أليـ اهلل النحؿ إلى بناء بيكتيا بػذلؾ النسػؽ العجيػب الػذم ال يسػتطيع البشػر بنػاء مثمػو إال بػأدكات 

كقػد أرشػػدىا إلػى بنػػاء بيكتيػا فػػي ثبلثػة أمكنػػة كىػي: الجبػػاؿ كالشػجر كبيػػكت النػاس, كلػػيس  كهالت متطػكرة,
 .(1) لمنحؿ بيت في غير ىذه األمكنة الثبلث

 البال ة <رابعاً 
 .(2) "جناس الناقص( "كيًمي ًمف كيؿ  )بيف 

 ءاتاالقر  <خامساً 
شي )يعرشكف( " اًمرو كى اقىرىأى اٍبفي عى قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًبكىٍسًرىىا ًمٍنييمى ـ  الر اًء ًفيًيمىا, كى  .(3) "عبة ًبضى

 المقاصد واألىداف <سادساً 
كىػي  ,يػا إياىػا التػالؽ, فيػك لػكف مػف الػكحي تعمػؿ بمقتضػاهالتػي أكدع الغريػزةالنحؿ تعمؿ بإليػاـ مػف ُ- أ

تعمػػؿ بدقػػة عجيبػػة سػػكاء فػػي بنػػاء تبلياىػػا, أك فػػي تقسػػيـ العمػػؿ بينيػػا, أك فػػي طريقػػة إفرازىػػا لمعسػػؿ 
 .(4) المصفى

اتتيار النحؿ لمشكؿ )المسدس( في بنائيا لبيكتيا يديلنا عمى ميزةو ىندسػية فريػده عػف المسػتدير كالمربػع ُ- ب
الشػػكؿ المسػػدس ىػػك األكثػػر احتػػكاءن لمنحػػؿ ذك الشػػكؿ المسػػتدير المسػػتطيؿ بػػؿ كيجعميػػا أكثػػر حيػػث إف 

 .(5) تراصان كبناؤىا أكبر قكة
 , أف رجػػبلن ففػػي الصػػحيحيف عػػف أبػػي سػػعيد التػػدرم,  لمعسػػؿ الػػذم يتػػرج مػػف النحػػؿ فكائػػد عظيمػػة,ُ- ت

فقػاؿ: يػا  فػذىب فسػقاه عسػبلن , اسػقو عسػبلن " فقاؿ: إف أتي استطمؽ بطنو فقػاؿ: جاء إلى رسكؿ اهلل 
ثػػـ جػػاء  فػػذىب فسػػقاه عسػػبلن  اذىػػب فاسػػقو عسػػبلن " قػػاؿ: مػػا زاده إال اسػػتطبلقان  رسػػكؿ اهللس سػػقيتو عسػػبلن 

ا ىـب  ،صـدق اهلل وكـ ب بطـن أخيـك" : فقاؿ رسػكؿ اهلل  ,فقاؿ: يا رسكؿ اهللس ما زاده إال استطبلقان 
 .(6) " برأ .   ىب  سقاه عسالً  اسقو عسالً 

                                                 

 .(6/684لمقاسمي) ,محاسف التأكيؿينظر: (1) 
 .(2/124محمد عمي الصابكني), صفكة التفاسير(2) 
 (2/271)ابف الجزرم النشر في القراءات العشر,(3) 
 .(4/2018سيد قطب) ,: في ظبل القرهفينظر(4) 
 .(6/387لمقاسمي ) ,محاسف التأكيؿ :نظري(5) 
( 7/123()2251) الطػػب, بػػاب الػػدكاء بالعسػػؿ, كقػػكؿ اهلل تعػػالى: ًفيػػًو ًشػػفاءه ًلمن ػػاًس حػػديث كتػػاب أترجػػو البتػػارٌم فػػي(6) 

 .(4/1736()91)حديث رقـ  ي العسؿباب التداكم بسق السبلـ, كتاب كأترجو مسمـ في
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كالم ػػو أعمػػـ لمػػا أف ىػػذه األشػػياء غيػػر النحػػؿ ال تعطػػي تمػػؾ المنػػافع التػػي  ,يص النحػػؿ بالػػذكرتتصػػ "ُ- ث
جعمػػت فييػػا, كال تبػػذؿ لمبشػػر إال بالرياضػػة كالػػتعمـ, كالنحػػؿ تعطػػي ذلػػؾ ليػػـ كتبػػذؿ مػػف غيػػر تعمػػـ كال 

 .(1) "رياضة, كالم و أعمـ
النحػػؿ لػػيس لػػو إف  اس كاالسػػتحقاؽ إذعػػٌرؼ اهلل تبػػارؾ كتعػػالى التمػػؽ أٌف التفضػػيؿ لػػيس مػػف جيػػة القيػػُ- ج

 تصكصية فى القامة أك الصكرة أك الزينة, كمع ذلؾ جعؿ منو العسؿ الذم ىك شفاء لمناس.
اإلنسػاف مػع كمػاؿ صػكرتو, كتمػػاـ عقمػو كفطنتػو, كمػا اتػتص بػػو األنبيػاء عمػييـ السػبلـ كاألكليػاء مػػف "ُ- ح

ؿ؟ كأٌل ذنػب لئلنسػاف, لػيس ذلػؾ إال التصائص جعؿ فييـ مف الكحشة مػا ال يتفػى فػأٌل فضػيمة لمنحػ
 إف اهلل سبحانو كتعالى أجرل سٌنتو أف يتفى كػٌؿ شػىء عزيػز فػى شػىء حقيػر :كيقاؿ اتتياره سبحانو,

فجعؿ الحرير فى الدكد كىك أضعؼ الحيكانات, كجعؿ العسؿ فى النحؿ كىػك أضػعؼ الطيػكر, كجعػؿ 
لؾ أكدع المعرفة بو كالمحبة لػو فػى قمػكب حيكاف مف حيكانات البحر, كذ دؼ كىك أكحشالٌدٌر فى الص

 .(2) "المؤمنيف كفييـ مف يعصى كفييـ مف يتطئ
مف تدبر اتتصاص النحؿ بتمؾ العمكـ الدقيقة كاألفعاؿ العجيبة حؽ التدبر عمـ قطعان أنو ال بد لو مف "ُ- خ

 .(3) "تالؽ قادر حكيـ يميميا ذلؾ كيحمميا عميو
المعػارؼ الغامضػة مثػؿ بنػاء البيػكت المسدسػة كسػائر األحػكاؿ اتتصاص النحؿ بتمػؾ العمػكـ الدقيقػة ك "ُ- د

كتمػػػؽ اهلل  ,كاىتػػػداؤىا إلػػػى جميػػػع تمػػػؾ األجػػػزاء العسػػػمية مػػػف أطػػػراؼ األشػػػجار كاألكراؽ ,التػػػي ذكرناىػػػا
تعالى األجػزاء النافعػة فػي جػك اليػكاء, ثػـ إلقاؤىػا عمػى أطػراؼ األشػجار كاألكراؽ, ثػـ إليػاـ النحػؿ إلػى 

ككػػؿ ذلػػؾ أمػػكر عجيبػػة دالػػة عمػػى أف إلػػو العػػالـ بنػػى ترتيبػػو عمػػى رعايػػة الحكمػػة جمعيػػا بعػػد تفريقيػػا 
 .(4) "كالمصمحة, كاهلل أعمـ

 
 
 

 

                                                 

 .(6/530تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة( )(1) 
 .(2/307) قشيرملم ,لطائؼ اإلشارات(2) 
 .(3/232) لمبيضاكم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ,(3) 
 .(20/239فتر الديف الرازم )لمفاتيح الغيب, (4) 
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 المبحث الرابع
 (8;-7;) خمق النسان ورزقو، ثم كفره وجحوده

 و يو أربعة مطالب<
 >أطكار تمؽ اإلنساف المطمب األول. 
 >رزؽ اهلل لئلنساف. المطمب الثاني 
 هية اهلل في الزكاج.الث< المطمب الث 
 >كفر اإلنساف باهلل كجعؿ األشباه كاألمثاؿ لو سبحانو. المطمب الرابع 
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 أطوار خمق النسان المطمب األول<
الباطنػة, جمؿ ترتيب, فػى األعضػاء الظػاىرة ك تمؽ اهلل تبارؾ كتعالى اإلنساف فى أحسف صكره, كأ

 صر كركعة المناقب التي تٌص بيا مف الرأل كالتدبير.كرزقو مف العقؿ كالتفكر, كالحمـ كالتب

 حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت متخت حت جت هب ٱُّٱٱقــــال اهلل ذعـــــالى<

 .]النحل َّٱىكٱحض جض مص خص

  المناسبة أوًل<
لمػػا ذكػػر تعػػالى بعػػض عجائػػب أحػػكاؿ الحيكانػػات, ذكػػر بعػػده بعػػض عجائػػب أحػػكاؿ النػػاس, فمنيػػا مػػا ىػػك "

 .(1) " إلى مراتب عمر اإلنسافمذككر في ىذه اآلية كىك إشارة 
  معاني المفردات ًا<نيثا
المان جاىبلن "( أىٍرذىًؿ اٍلعيميرً ) فان فيصير بعدى أٍف كىافى عى رى يًسف حتى يذىب عقمو تى )لكيبل يىٍعمـ ", منكـ مف يكبر كي

ٍحيىاًئو أنو قادر عمى نقمو "بعد عمـ شيئان(  اتىًتو كاا  مف العمـ إلػى الجٍيػًؿ,ليريكـ مف قدرتو أنو كما قدر عمى إمى
ػػد فييػػا الغايػػة فػػي الصػػبلح  كأعمػػـ  أف المػػكتى كالحيػػاةى بيػػًده, كأف اإلنسػػاف قػػد يىتىغىػػذنل باألغذيػػة التػػي يىتىعىم 

 .(2) "كالبقاًء, فبل يقًدرى أف يزيدى في مقدار ميدتو شيئان 
  المعنى الجمالي ًا<لثثا

تػو إلػى االسػتدالؿ بتصػرفو فػي التمػؽ التصػرؼ انتقاؿ مف االستدالؿ بدقائؽ صنع اهلل عمػى كحداني
كمػػا دؿ عميػػو تػػذييميا  الغالػػب ليػػـ الػػذم ال يسػػتطيعكف دفعػػو, عمػػى انفػػراده بربػػكبيتيـ, كعمػػى عظػػيـ قدرتػػو,

عمػػييـ أك يػػردىـ إلػػى حالػػة  فيػػك تمقيػػـ بػػدكف اتتيػػار مػػنيـ ثػػـ يتكفػػاىـ كرىػػان  ,(إف اهلل عمػػيـ قػػدير)بجممػػة 
 .(3) منو, كبذلؾ يتحقؽ معنى العبكدية بأكضح مظير لذلؾ كال تبلصان  يكرىكنيا فبل يستطيعكف ردان 

 البال ة رابعًا<
ًميـه قىًديره )صيغة المبالغة في " .1  .(4)"فييا داللة عمى كماؿ قدرتو سبحانو كشمكؿ عممو بكؿ شئ (عى

                                                 

 .(20/239) , الرازممفاتيح الغيب(1) 
عرابو, مع(2)   .(3/212زجاج )لااني القرهف كاا
 .(14/211) ابف عاشكر ,التحرير كالتنكيرينظر: (3) 
 .(2/124محمد عمي الصابكني) ,صفكة التفاسير(4) 
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ـى بىٍعدى ًعٍمـو شىٍيئان  : )الكناية: في قكلو تعالى" .2 غاية النسياف, أم ليصير الكبلـ كناية عف ( ًلكىٍي ال يىٍعمى
يقػكؿ لػؾ:  ف ينسػاه كيػزكؿ عنػو عممػو مػف سػاعتوفي شيء لـ يمبػث أ , بحيث إذا كسب عممان اءن س  نى 

 .(1) "مف ىذا؟ فتقكؿ: فبلف, فما يمبث لحظة إال سألؾ عنو
  المقاصد واألىداف خامسًا<

  مف مظاىر الحكمة:ُ- أ
 اء النػكع كاسػتمرار الحيػاة إلػى نيايتيػامف هجاؿ متتمفة اقتضػتيا الحكمػة لبقػ اهلل أف يتكفانا (1

 .قائمة عمى العقيدة الصحيحة
اإلقػرار لعممػػو سػبحانو كقدرتػػو, إذ مػا نػػتج كمػػا كػاف مػػا ذكػره مػػف تمقنػا ككفاتنػػا كرد بعضػػنا  (2

 .(2) إلى أرذؿ العمر إال بقدرة قادر كعمـ عالـ كىك اهلل العميـ القدير
عمػػى تمػػؽ اإلنسػػاف كعمػػى نقمػػو مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ  إمكػػاف البعػػث كأنػػو حػػؽ, ألف اهلل تعػػالى القػػادرُ- ب

 .(3) عمى إحيائو بعد مكتو قادر أيضان 
سػػػبؽ القػػػرهف مػػػا تكصػػػؿ إليػػػو العمػػػـ الحػػػديث مػػػف ذكػػػر لمراحػػػؿ تمػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي بطػػػف أٌمػػػو فبينػػػت سػػػكرة 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ المؤمنػػكف ذلػػؾ, قػػاؿ تعػػالى:
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
فقػػػػػػػد رتبػػػػػػػت اآليػػػػػػػات  ]المؤمنـــــــون ، َّ مح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب

كأف  اهلل تعػالى, ـالمراحؿ ترتيبان دقيقػان لػـ يعػرؼ البشػر لػو مثػيبلن, كىػذا يؤكػد بالػدليؿ القػاطع بػأف القػرهف كػبل
 . محمدان رسكؿ

 رزق اهلل لإلنسان المطمب الثاني<
 حك جك مق  حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط  مض  ٱُّٱٱقال اهلل ذعالى< 

 .]النحل  َّ هب جم هل  مل خلحل جل مك لك خك

  المناسبة أوًل<
ٍزًؽ, كىأىف  " تىنىػا ًفػي الػر  , ذىكىػرى تىفىاكي تىنىا ًفي الس ػف  تىفىاكي اتىتىنىا كى ٍمقىنىا, ثيـ  ًإمى ػؿي ًمػٍف لىم ا ذىكىرى تىعىالىى تى ًرٍزقىنىػا أىٍفضى

ػػػافى  ػػػا كى ب مى ػػػره ًمٍثمينىػػػا, كىري ـٍ بىشى اًليػػػًؾ كىىيػػػ ػػػر ًؼ, كىأىف  ًرٍزًؽ اٍلمىمى ػػػٍكلىى ًفػػػي اٍلعىٍقػػػًؿ كىالػػػد يًف كىالت صى ٍيػػػرنا ًمػػػفى اٍلمى ٍمميػػػكؾي تى اٍلمى
                                                 

 .(14/356محمكد بف عبد الرحيـ صافي) الجدكؿ في إعراب القرهف الكريـ,(1) 
 .(3/136لمجزائرم ) ,أيسر التفاسير ينظر:(2) 
 .(8/194محمد سيد طنطاكم), ير الكسيطالتفس ينظر:(3) 
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زً  ػا ري كىػافى يىٍنبىًغػي أىٍف يىػريد  فىٍضػؿى مى ًزؽى فىييسىاًكيًو, كى ٍمميككىوي ًفيمىا ري ـي مى ٍزًؽ الى ييسىاًى ييسىػاًكيًو اٍلفىاًضؿى ًفي الر  مىٍيػًو كى ؽى عى
ٍمبىسً ًفي اٍلمىٍطعىـً كىالٍ   .(1) "مى

 معاني المفردات ثانيًا<
 ) مى بىٍعضو ـٍ عى كي ؿى بىٍعضى  ."فضؿ السادة عمى المماليؾ ")كىالم وي فىض 

ميكا)    ."السادة" (فيض 
كىػػذا مثػؿ ضػربو اهلل لمػػف  ,أم ال يجعمػكف أمػػكاليـ لعبيػدىـ حتػى يككنػػكا كالعبيػد فييػا سػكاء" (بًػرىاد م ًرٍزًقًيػـٍ )

 .(2) "مقوجعؿ لو شركاء مف ت

  المعنى الجمالي ثالثًا<
ٍزؽً )قكلو عز كجؿ:    مى بىٍعضو ًفػي الػر  ـٍ عى كي ؿى بىٍعضى أم: فٌضػؿ المػكالي عمػى العبيػد فػي  (كىالم وي فىض 

ػػػٍت أىٍيمػػػانيييـٍ )المػػاؿ  مىكى ػػا مى مػػػى مى ـٍ عى ػػػميكا بًػػػرىاد م ًرٍزًقًيػػ ػػػا ال ػػًذيفى فيض  لػػػى أم: المػػكالي ال يرضػػػكف بػػدفع المػػػاؿ إ(فىمى
ـٍ ًفيػػًو سىػػكاءه )المماليػػؾ أم: ال ترضػػكف أف يكػػكف عبيػػدكـ معكػػـ شػػركاء فػػي أمػػكالكـ, فكيػػؼ ترضػػكف هلل  (فىييػػ

ػػًة الم ػػًو ) ثػػـ قػػاؿ تعػػالى: ؟ستعػػالى أف تصػػفكا لػػو شػػريكان فػػي ممكػػو كصػػفاتو, كتصػػفكا لػػو كلػػدان مػػف عبػػاده أىفىًبًنٍعمى
ديكفى   .(3) ف لو ما ال ترضكف ألنفسكـيقكؿ: بكحدانية اهلل تعالى تكفركف كترضك  (يىٍجحى

   البال ة رابعًا<
ـٍ ًفيًو سىػكىاءه )" ًميػًع ًفػي أىف  الم ػوى تىعىػالىى ىيػكى رىاًزقيييػـٍ  (فىيي ػٍف تىسىػاًكم اٍلجى ٍممىػةى ًإٍتبىػارو عى ػكىاًب الن ٍفػًي كىأىن ػوي  جي ٍكًضػًع جى مى

ٍممىةه اٍسًتٍفيىاًمي   : ًىيى جي ًقيؿى : فىيىٍستىكيكا. كى ـٍ ًفيًو سىكىاءه أىٍم: لىٍيسيكا ميٍستىًكيفى ًفي ًقيؿى : أىفىيي ًذؼى ًمٍنيىا اٍليىٍمزىةي الت ٍقًديري ةه حي
, كىأىتىػػ ـى ًإٍنكىػػارو ػػوي اٍسػػًتٍفيىا ـٍ ًنٍعمى ػػكًدًى حي ػػٍف جي ـى عى ـ  اٍسػػتىٍفيى الىػػةى. ثيػػ ٍزًؽ, بىػػًؿ الت ٍفًضػػيؿي كىاًقػػعه الى مىحى ػػًة الش ػػاًممىًة الػػر  ى ًبالن ٍعمى

ـٍ ًبالن ٍشأىًة أىك الن ثيـ  ًمم  ًلم مىٍيكي ؿى عى ٍف تىفىض  ى أىٍم: ًإف  مى ٍيًرًه ًمفى الن عىـً ال ًتي الى تيٍحصى ٍزًؽ كىغى ػًديره ر  ـٍ جى يىػاًتكي ـي حى ا ًفيًو ًقكىا
 .(4) "ًبأىٍف تيٍشكىرى ًنعىميوي كىالى تيٍكفىرى 

 
 
 

                                                 

 .(6/563) فحيا ألبي البحر المحيط في التفسير,(1) 
 .(1/209البف قتيبة ) ,غريب القرهف(2) 
 .(2/282السمرقندم ) ,بحر العمـك :ينظر(3) 
 .(6/563البحر المحيط ألبي حياف )(4) 
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 المقاصد واألىداف خامسًا<
عبػػاده فػػي المػػاؿ ككػػذلؾ جعػػؿ التفػػاكت بيػػنيـ فػػي العقػػؿ كالعمػػـ كالفيػػـ كقػػكة  جعػػؿ اهلل التفػػاكت بػػيفُ- أ

 .(1) البدف كضعفو كالحسف كالقبح كالصحة كالسقـ كغير ذلؾ مف األحكاؿ
ٍزؽً ) ُ- ب مى بىٍعضو ًفػي الػر  ـٍ عى كي ؿى بىٍعضى اآليػة فػي معناىػا قػكالف: أحػدىما أنيػا احتجػاج عمػى  (كىالم وي فىض 

ؿ أنػتـ ال تسػٌككف بػيف أنفسػكـ كبػيف ممػاليككـ فػي الػرزؽ, كال تجعمػكنيـ شػركاء الكحدانية, كأنػو يقػك 
لكـ, فكيؼ تجعمكف عبيدم شركاء لي, كاآلتػر: أنيػا عتػاب كذـ لمػف ال يحسػف إلػى مممككػو حتػى 

 .(2)يرد ما رزقو اهلل عميو 
زؽ بؿ ىـ سػكاء اهلل ىك الرازؽ ييقدر الرزؽ كييقٌسمو بيف عباده فبل فضؿ لمالؾ عمى مممكؾ في الر ُ- ت

عند اهلل 
 (3). 

يضػػرب اهلل األمثػػاؿ لمنػػاس لبيػػاف مػػا ىػػـ عميػػو مػػف ضػػبلؿ كىػػذه كسػػيمة بميغػػة فػػي إفحػػاـ التصػػـ ُ- ث
لزامو الحجة  .كاا

 
 مطمب الثالث< آية اهلل  ي الزواجال

 حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱ<قال اهلل ذعالى

 .]النحل َّٱخض مث هت مت هب مب هئ مئهي  مي خي

 المناسبة أوًل<
ػالً لىم  " ػا يىقيػكـي ًبمىصى ػًؿ ًفيػًو, ذىكىػرى اٍمًتنىانىػوي ًبمى ٍزًؽ اٍلميفىض  ـ  بًػالر  ػاًد ثيػ يجى ٍنسىػاًف ا ذىكىرى تىعىالىى اٍمًتنىانىػوي ًباإٍلً ًح اإٍلً

ػػوي, يىٍتًدمي يىٍستىٍنًصػػري بًػػًو كى ػػا يىػػٍأنىسي بًػػًو كى تمػػاـ , كىػػك مػػف االسػػتقرار يػػتـ بػػالتزاكج كاإلنجػػابفاكتمػػاؿ السػػعادة ك  ًمم 
 .(4) "النعمة التي أنعـ اهلل بيا عمى عباده

 
 
 

                                                 

 ( .3/213فتح القدير, لمشككاني ): ينظر(1) 
 .(431بف جزم)اللعمـك التنزيؿ, التسييؿ ينظر: (2) 
 .(3/88)لمتازف : لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ,ينظر(3) 
 (.6/564ألبي حياف ) ,البحر المحيط(4) 
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  معاني المفردات ثانيًا<
  ."الن ساء": (مف أنفسكـ أزكاجان )
 ."كلد الكلد": (حفدة)
 ."األصناـ": (أىفىًباٍلبىاًطؿً ) 
 .(1) "الت كحيد" :(كبنعمة اهلل ىـ يكفركف)

  المعنى الجمالي ثالثًا<
ـٍ يىكيكفى ا" ػك اءى ًمػٍف ًضػٍمعو ًمٍف أىٍنفيًسكي ٍمػًؽ حى , كىاٍحتىمىؿى أىٍف يىكيكفى ذىًلؾى ًباٍعًتبىاًر تى ـٍ نىٍكًعكي ـٍ كى ٍلميرىادي ًمٍف ًجٍنًسكي

ػػازه  ػػالىٍيًف ميجى ًكػػبلى ااًلٍحًتمى , كى ـى , فىنيًسػػبى ذىًلػػؾى ًإلىػػى بىنًػػي هدى ـى ًع هدى مىػػى بىنًػػيفى  ,ًمػػٍف أىٍضػػبلى فىػػدىةن عى ٍطػػؼى حى كىالظ ػػاًىري أىف  عى
ٍيري اٍلبىًنيفى يي  ـٍ غى ًميًع ًمفى اأٍلىٍزكىاًج, كىأىن يي  .(2) "ًفيدي كىٍكفى اٍلجى

 البال ة رابعًا<
فىػػدىةن )ُ- أ ـٍ بىنًػػيفى كىحى ـٍ ٌمػػٍف أىٍزكىاًجكيػػ عىػػؿى لىكيػػ لئليػػذاف بػػأف المػػرادى جعػػؿى  ,كيضػػع الظػػاىري مكضػػعى الميضػػمرً  (كىجى

كتػػػأتيري المنصػػػكب فػػػي  ,كصػػػفيفكالعطػػػؼي التػػػتبلؼ ال لكػػػؿ مػػػنكـ مػػػف زكجػػػو ال مػػػف زكج غيػػػره,
ـي المجػركر بػالبلـ عمػى المجػركر بمػف لئليػذاًف  المكضعيف عف المجركر لما مر مػف التشػكيؽ كتقػدي

لمتشكيؽ كتقكيةن لو أم جعؿ لمصمحتكـ مما يناسبكـ  ان مف أكًؿ األمًر بعىكد منفعة الجعؿ إلييـ إمداد
 .(3) دةأزكاجان كجعؿ لمنفعتكـ مف جية مناسبةو لكـ بنيف كحفى 

كفى )ُ- ب ـٍ يىٍكفيػػػػري ـي ( ىيػػػػ عمػػػػى الفعػػػػؿ لبلىتمػػػػاـ أك إلييػػػػاـ االتتصػػػػاص مبالغػػػػةن أك لرعايػػػػة الضػػػػمير تقػػػػدي
الفكاصػػؿ كااللتفػػاتي إلػػى الغىيبػػة لئليػػذاًف باسػػتيجاب حػػاًليـ لئلعػػراض عػػنيـ كصػػرًؼ التطػػاب إلػػى 

 .(4) غيرىـ مف السامعيف تعجيبان ليـ مما فعمكه
ألف كفػراف  ؛ـ يكفركف( ضمير فصؿ لتأكيد الحكـ بكفرانيـ النعمػةضمير الغيبة في قكلو تعالى:)ىُ- ت

ألف الكفػػراف يتعمػػؽ بحػػاالت القمػػب, فػػاجتمع فػػي ىػػذه الجممػػة  ؛النعمػػة أتفػػى مػػف اإليمػػاف بالباطػػؿ
كاإلتيػػاف بالمضػػارع فػػي  تأكيػػداف: التأكيػػد الػػذم أفػػاده التقػػديـ, كالتأكيػػد الػػذم أفػػاده ضػػمير الفصػػؿ,

                                                 

 (.1/613) لمنيسابكرم الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,(1) 
 (.6/564ألبي حياف ) ,البحر المحيط(2) 
 (.5/128ألبي السعكد ) تاب الكريـ,ينظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الك(3) 
 (.5/128)المرجع السابؽ ينظر: (4) 
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كفػػي الجمػػع بػػيف يؤمنػػكف كيكفػػركف محسػػف بػػديع  عمػػى التجػػدد كالتكريػػر, يؤمنػػكف كيكفػػركف لمداللػػة
 .(1) الطباؽ

ن ًة, كىال ًذم ًفػي الػد ٍنيىا ؛)كرزقكـ مف الطيبات( مف ًلمت ٍبًعيضً "ُ- ث , أيٍنميػكذىجه ًمٍنيىػا أًلىف  كيؿ  الط ي بىاًت ًفي اٍلجى
ؿي كىالظ اًىري أىف  الط ي بىاًت ىينىا اٍلميٍستىمىذ ا بلى اطىًبيفى كيف اره الى يىتىمىب سيكفى ًبشىٍرعو  ؛تي الى اٍلحى  .(2) "أًلىف  اٍلميتى

كفى ("ُ- ج ـٍ يىٍكفيري ًبًنٍعمىًت الم ًو ىي في تقديـ النعمة كتكسيط ضمير الفصؿ دليؿ عمى أف كفرىـ متتص  )كى
 .(3) "يتجاكزه لقصد المبالغة بذلؾ ال

كىػػذه نعمػػة  ذا سػػمي بػػالزكج قػػريف المػػرأة كقرينػػة الرجػػؿ,الكصػػؼ بػػالزكج يػػؤذف بمبلزمتػػو آلتػػر, فمػػُ- ح
إذ أليمػػو اهلل جعػػؿ قػػريف لػػو كجبمػػو عمػػى نظػػاـ محبػػة كغيػػره ال يسػػمحاف لػػو  ؛اتػػتص بيػػا اإلنسػػاف

 .(4) بإىماؿ زكجو كما تيمؿ العجماكات إناثيا كتنصرؼ إناثيا عف ذككرىا
 المقاصد واألىداف خامسًا<

كالتقػػػػرب إلػػػػى األكثػػػػاف مػػػػف دكف اهلل مػػػػع أنيػػػػا ال تنفػػػػع كال  تعجيػػػػب مػػػػف تكجػػػػو المشػػػػركيف بالعبػػػػادةُ- أ
 .(5)؟ستضر

 .(6) فتحصؿ بذلؾ المكدة كاأللفة كالرحمة ,تمؽ اهلل الناس أزكاجان ذكران كأنثى يأنس بعضيـ ببعضُ- ب
(6). 

لمتسنس بػيف الػزكجيف, إذ جعػؿ النسػؿ منيمػا  استدالؿ ببديع الصنع في تمؽ النسؿ إذ جعؿ مقارنان "ُ- ت
بأصكلو بما أليمو اإلنساف  متصبلن  ألحد األبكيف أك كمييما, كجعؿ النسؿ معركفان  قان كلـ يجعمو مفار 

 نث ٱُّٱ: مف داعية حفػظ النسػب, فيػي مػف اآليػات عمػى انفػراده تعػالى بالكحدانيػة كمػا قػاؿ تعػالى
  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
ــــــروم ] َّ ىن نن من زن رن مم ام فجعميػػػػػػا هيػػػػػػة تنطػػػػػػكم عمػػػػػػى هيػػػػػػات,  ,ال

 .(7) "لصنع نعما كثيرةكيتضمف ذلؾ ا

                                                 

 .(14/220), ابف عاشكرينظر: التحرير كالتنكير(1) 
 (.6/565أبي حياف ) ,البحر المحيط(2) 
 (.3/214فتح القدير, لمشككاني )(3) 
 .(14/218بف عاشكر )ا ,التحرير كالتنكير نظر:ي(4) 
 (.3/216شككاني )لا ,ينظر: الفتح القدير(5) 
 (.6/390قاسمي )لا ,ينظر: محاسف التأكيؿ(6) 
 .(14/217ابف عاشكر ) ,التحرير كالتنكير(7) 
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جعػػؿ البنػػيف لئلنسػػاف نعمػػة, كجعػػؿ كػػكنيـ مػػف زكجػػة نعمػػة أتػػرل, ألف بيػػا تحقػػؽ كػػكنيـ أبنػػاءه ُ- ث
بالنسػػبة لمػػذكر كدكاـ اتصػػاليـ بػػو بالنسػػبة, ككجػػكد المشػػارؾ لػػو فػػي القيػػاـ بتػػدبير أمػػرىـ فػػي حالػػة 

 ضعفيـ.
مىى اٍبًنًو ا"ُ- ج مىى أىف  اأٍلىبى يىٍستىًحؽ  عى لىةه عى ـٍ بىنًػيفى )ٍلًتٍدمىةى كىاٍلمىعيكنىةى ًلقىٍكًلًو تىعىالىىدىالى ـٍ ًمػٍف أىٍزكاًجكيػ عىػؿى لىكيػ كىجى

فىػػدىةن  ًلػػذىًلؾى  (كىحى ق ةه فػػكى ػػوي أًلىن يىػػا ميٍسػػتىحى دىمى رى ابنػػو لتدمتػػو أف الى يىٍسػػتىًحؽ  اأٍلىٍجػػرى إٍف تى إف  اأٍلىبى إذىا اٍسػػتىٍأجى
ارىةً  جى مىٍيًو ًبغىٍير اإٍلً  .(1) "عى

 

 النسان باهلل وجعل األفباه واألمثال لو سبحانو كفر المطمب الرابع<
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ<قال اهلل ذعالى 

 .  ]النحلَّ خن ٰذ يي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه خك ىن

  المناسبة أوًل<
 د,كثيػػرة فػػي دالئػػؿ التكحيػػد, كتمػػؾ األنػػكاع كمػػا أنيػػا دالئػػؿ عمػػى صػػحة التكحيػػ لمػػا شػػرح أنكاعػػان  "

 فكػػػػذلؾ بػػػػدأ بػػػػذكر أقسػػػػاـ الػػػػنعـ الجميمػػػػة الشػػػػريفة, ثػػػػـ أتبعيػػػػا فػػػػي ىػػػػذه اآليػػػػة بػػػػالرد عمػػػػى عبػػػػدة األصػػػػناـ,
, كػاف األمػر كال يسػتطيعكف( مػف السػماكات كاألرض شػيئا فقاؿ)كيعبدكف مف دكف اهلل مػا ال يممػؾ ليػـ رزقػان 

جػػػج عمػػػى ف يشػػػرككا بػػػاهلل كيعبػػػدكف غيػػػره بعػػػد كضػػػكح اأفػػػي غايػػػة الغرابػػػة, إذ كيػػػؼ ليػػػـ  لػػػدالئؿ كقيػػػاـ الحي
 .(2) "كحدانيتو سبحانو

 معاني المفردات ثانيًا<
ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  ال تجعمكا ًلم ًو مثبلن ألنو كاحد ال مثػؿ " (كقكلو:)فىبلى تىٍضًربيكا ًلم ًو اأٍلىٍمثىاؿى ًإف  الم وى يىٍعمى

, لو, ؿ جؿ  كعز   .(3) "كال إلو إال  ىيكى عىز كىجى
 المعنى الجمالي ثالثًا<

ـٍ ًرٍزقنا ًمفى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض شىٍيئنا كىالى يىٍسػتىًطيعيكفى  يىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف الم ًو مىا الى يىٍمًمؾي لىيي كيعبػدكف ( )كى
اء مػف جيػة السػم سػكاء كػاف ىػذا الػرزؽ هتيػان  كلػك قمػيبلن  غير اهلل مػف األكثػاف كىػى ال تممػؾ أف تػرزقيـ رزقػان 

كالماء, أـ تارجان مػف األرض كثمػر األشػجار كالنبػات, كال تسػتطيع ىػذه اآلليػة أف تفعػؿ شػيئان مػف ذلػؾ كال 
                                                 

 (.5/6لجصاص )ا أحكاـ القرهف,(1) 
 (.20/245لرازم)ا ,مفاتيح الغيب(2) 
عرابو, (3)   (.3/213زجاج )لامعاني القرهف كاا
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ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى )أقؿ منو كحيث ثبت لكػـ عػدـ نفػع غيػر اهلل لكػـ, فػبل  (فىبلى تىٍضًربيكا ًلم ًو اأٍلىٍمثىاؿى ًإف  الم وى يىٍعمى
إف اهلل  ,ىان, كتبػػرركا عبادتيػػا بأقيسػػة فاسػػدة, كتشػػبييات غيػػر صػػحيحة تعبػػدكنيا معػػوتػػذكركا هلل تعػػالى أشػػبا

 .(1) غفمة ال تعممكف سكء مصيركـ يكأنتـ ف يعمـ فساد ما تعممكف, كسيجازيكـ عميو,
 البال ة رابعًا<

مىٍيوً ": (2) قىاؿى اٍلفىر اءي  ٍزًؽ عى قيكًع الر  مىى أىٍم الى يىٍرزيؽي  ,نيًصبى شىٍيئنا ًبكي كفى عى , كىالى يىٍقًدري شىٍيئنا, كىال يىٍستىًطيعيكفى
اًؿ نفع أك دفع ضر ٍف ًإيصى , يىٍذكيري عىٍجزى اأٍلىٍصنىاـً عى ػ فيـ عاجزكف عػف امػتبلؾ أم نفػعو  شىٍيءو ميمػا  ر  أك ضي

 .(3) "كاف صغيران, فاألسمكب فيو مبالغة في نفي ذلؾ عنيـ
مقػػو كذلػػؾ أف  ضػػرب المثػػؿ إن مػػا ىػػك تشػػبيو ذاتو بػػذاتو أك كصػػؼو ال تشػػب يكه بت (فػػبل تضػػربكا هلل األمثػػاؿ)"

 .(4) "بكصؼو كاهلل تعالى منز ه عف ذلؾ
باستطاعة التممػؾ بطريػؽ  قد يككف مكصكفان  الفائدة في نفي االستطاعة عنيـ أف مف ال يممؾ شيئان 

فػي يسػتطيعكف لمكفػار:  مف الطرؽ, فبيف سبحانو أنيا ال تممؾ كال تستطيع كقيؿ: يجػكز أف يكػكف الضػمير
أم ال يسػػتطيع ىػػؤالء الكفػػار مػػع كػػكنيـ أحيػػاء متصػػرفيف, فكيػػؼ بالجمػػادات التػػي ال حيػػاة ليػػا كال تسػػتطيع 

   .(5) التصرؼ
 المقاصد واألىداف خامسًا<

 .(6) المستحؽ لمحمد كالشكر ىك اهلل ألنو ىك كحده المتفضؿ كالمينعـُ- أ
هلل  يقكلػكفمػف التمػؽ كأشػباىا فػي ألكىيتػو كعبادتػو, أك  الن هلل أمثا اآليات فييا تحذير لمذيف يتتذكفُ- ب

فػػي تسػػميتيا هليػػة,  فػػي العبػػادة لػػو, كأشػػباىان  , أك يقػػكؿ: فػػبل تجعمػػكا هلل أمثػػاالن إف لػػو أشػػباىنا كأمثػػاالن 
عمى عمـ منكـ أف ما يكػكف لكػـ إنمػا يكػكف بالم ػو ال باألصػناـ التػي تجعمكنيػا أمثػاال هلل فػي العبػادة 

 .(7) كاأللكىية

                                                 

 (.1/397)مف عمماء األزىرلجنة  ,ينظر: المنتتب في تفسير القرهف الكريـ(1) 
لىػ(2)  مػائىتىٍيًف, كى , سىػنىةى سىػٍبعو كى ػج  وي الفراء: ىك أبك زكريا يحيى بف زياد بػف عبػد اهلل بػف منظػكر الػديممي الفػراء تػكفي ًبطىًريػًؽ الحى

سً   (.10/121سير أعبلـ النببلء) -رىًحمىوي اهللي -ت ٍكفى سىنىةن ثىبلىثه كى
 .بتصرؼ (3/88) (, كمعالـ التنزيؿ في تفسير القرهف لمبغكم2/110) معاني القرهف لمفراء(3) 
 (.1/613الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, لمنيسابكرم )(4) 
 .(3/215لمشككاني) ,فتح القدير ينظر:(5) 
 (.5/160, محمد عزت دركزة )التفسير الحديث ينظر:(6) 
 (.6/540تفسير الماتريدم ) ينظر:(7) 
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ابًػػديهي ًفػػي "ُ- ت ػػا يىٍسػػعىى عى ػػا الى ييٍمًكػػفي أىٍف يىقىػػعى ًمٍنػػوي مى ـٍ ًفػػي ًعبىػػادىًة مى ػػادى نىظىػػًرًى ـٍ فىسى مىػػٍيًي نىعىػػى تبػػارؾ كتعػػالى عى
ًتوً  ٍزؽي, كىالى ىيكى ًفػي اٍسػًتطىاعى ٍزًؽ ًفػي مً  ,تىٍحًصيًمًو ًمٍنوي كىىيكى الر  , فىنىفىػى أىك الن أىٍف يىكيػكفى شىػٍيءه ًمػفى الػر  ـٍ ٍمًكًيػ

مىػؾو  بًػدى ًمػٍف ديكًف الم ػًو ًمػٍف مى ػٍف عي ًميًع مى , كما ال تممؾ ًفي جى اًكؿى ذىًلؾى مىى أىٍف تيحى تىيىا عى نىفىى ثىاًنينا قيٍدرى أىٍك كى
ٍيًر ذىًلؾى   .(1) "هدىًميٍّ أىٍك غى

ػػػػػػػؿ  ُ- ث ػػػػػػػز  كىجى ( خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل) قكلػػػػػػػو عى

المتمػػكقيف بأىكائنػػا, كال نكػػؿ فػػي أمكرنػػا إلػػى مػػف نعمػػـ أنػػو ال فائػػدة ذكػػر ىػػذا لنػػا  لػػئبل نتبػػع بعػػض 
مف الرزؽ, كما تبع أيكلىًئؾى في عبادة مف يعممكف أنو ال يممؾ  يممؾ ضٌرا كال نفعنا, كال يستطيع شيئان 

شيئنا, كال نفعنا كال ضرا فيعبدكنو؛ يذكر سفييـ في عبادتيـ مف يعممكف أنو ال يممؾ شيئنا مف النفػع 
 .(2) لئبل نعمؿ نحف مثؿ صنيعيـ بمف دكف الم و مف المتمكقيف ؛لرزؽكالضر كا

التنديػػد بمػػف يضػػربكف هلل األمثػػاؿ كىػػـ ال يعممػػكف باتتػػاذ كسػػائط لػػو تشػػبييان هلل تعػػالى بعبػػاده فيػػـ ُ- ج
يتكسطكف باألكلياء كاألنبياء بدعائيـ كاالستغاثة بيـ بكصفيـ مقربيف إلى اهلل تعالى يستجيب ليـ, 

 .(3) لغيرىـ كال يستجيب
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.6/565بي حياف )أ ,البحر المحيط(1) 
 (.6/539تفسير الماتريدم )ينظر: (2) 
 (.3/139), أبك بكر الجزائرمأيسر التفاسير نظر:ي(3) 
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 <الفصل الثاني
 اآليات)الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثامن من الحزب الثامن والعفرين 

 ويفذمل عمى أربعة مباحث< (=>-9; 
 المبحث األول<

 (:;-9;) رب األمثال ومقاصدىاض
 

 المبحث الثاني<
 (=;-;;) الغيب هلل وحده

 
 المبحث الثالث<

 (7>-7>) م اهلل، والذح ير من كفرىابعض نع
 

 المبحث الرابع<
 (=>-8>) من مواقف القيامة
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 <المبحث األول
 (:;-9; اآليات) رب األمثال ومقاصدىاض

 ن< او يو مطمب
 >مثؿ السيد كالعبد. المطمب األول  
 >مثؿ الرجميف األبكـ كالذم يأمر بالعدؿ. المطمب الثاني 
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 مثل السيد والعبد ب األول<المطم

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱٱ<قال اهلل ذعالى

 .]النحل  َّٱمئٱيث ىث نث مث  زثرث يت ىتنت مت زترت يب ىب نب مب

 المناسبة أوًل<
ذلػؾ الػرد عمػى عابػدم  أتبػع -دالئػؿ التكحيػد البيػاف الشػافي فيمػا سػمؼ سبحانو كتعالىبعد أف بيف 

 .(1) يؤكد بيما إبطاؿ عبادتيااألكثاف كاألصناـ, فضرب لذلؾ مثميف 
 معاني المفردات ًا<ثاني

ٍمميككان )قكلو: ٍبدان مى ثىبلن عى رىبى الم وي مى مىى شيء""( ضى  .(2) ضرب مثبلن لمصنـ ال ًذم يعبدكف أىن وي ال يقدر عى
 المعنى الجمالي <اً ثالث

المممػػكؾ كبػػيف السػػيد ىػػذا مثػػؿ يضػػربو اهلل تبػػارؾ كتعػػالى لتكضػػيح الصػػكرة فػػي األذىػػاف بػػيف العبػػد 
, كلفػت النظػر إلػى كجيػران  , كالحر الكػريـ الغنػى الكثيػر اإلنفػاؽ سػران شيء"العبد المممكؾ الذم ال يقدر عمى 

ذا امتنػػع ذلػػؾ فكيػػؼ , البشػػرية التمػػؽ كالصػػكرة فػػينظػػر العقػػؿ سػػكاء مػػع تسػػاكييما  فػػيأنيمػػا ىػػؿ يككنػػاف  كاا
 .(3)األصناـ التي ال تممؾ كال تقدر عمى النفع كالضر"أف يسكل بيف القادر عمى الرزؽ كاإلفضاؿ, ك  ينبغي
 النحو <اً رابع

كىك عمى تقدير مضػاؼ, أم حػاؿ بعػد, ألف المثػؿ ىػك  (مثبلن )عمى البدلية مف قكلو تعالى:  "انتصب عبدان 
عػف كػؿ مػا  , أم عػاجزان صػفة عبػدان  (ال يقدر عمى شػيء)كجممة  ,لمييئة المنتزعة مف مجمكع ىذه الصفات

 .(4) يو الناس, كأف يككف أعمى كأصـ, بحيث يككف أقؿ العبيد فائدة"يقدر عم
 
 
 
 
 

                                                 

 (.14/113تفسير المراغي )ينظر: (1) 
 (.2/111لفراء)ا ,معاني القرهف(2) 
 (.14/113تفسير المراغي )(3) 
 .(14/224ابف عاشكر) ,التحرير كالتنكير(4) 
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 البال ة ًا<خامس
ف تقد مو اثناف؛ ألف المراد جنس العبيد كاألحرار"« يستككف»عب ر بالجمع في قكلو "ُ- أ  .(1) كاا

مػف رزقػو شٌبو الكافر بالعبد المممػكؾ الػذم ال يقػدر عمػى شػىء كال ممػؾ لػو فػى الشػرع, كالمػؤمف المتمػص ب
 .(2)ثـ نفى عنيما المساكاة  ,التيرات ككفقو إلى الطاعات ثـ كعده الثكاب كحسف المسب عمى ما أنفقو

عػؿ كنايػة عػف الشػكر ىنػا, إذ كػاف  "لما كاف الحمد مظيران ُ- ب مػف مظػاىر الشػكر فػي مظيػر النطػؽ جي
 .(3) عمى اهلل" الكبلـ عمى إتبلؿ المشركيف بكاجب الشكر إذ أثنكا عمى األصناـ كترككا الثناء

 المقاصد واألىداف ًا<سادس
 .(4) مطمكب  مف العبد الثناء عمى اهلل عز كجؿ كالتكجو إليو كحده بالمحامد كمياُ- أ

تكضيح كبياف الحقيقػة الكبػرل كىػي أف اهلل تبػارؾ كتعػالى لػيس لػو مثػاؿ كال نػد كال شػريؾ بػؿ الكػؿ ُ- ب
 .(5) ؟س عبده هلل جؿ كعبل كحده ال شريؾ لو

 

 لرجمين األبكم وال ي يأمر بالعدلمثل ا ثاني<المطمب ال
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ٱُّٱٱقال اهلل ذعالى<

  َّٱمل خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .]النحل 

 المناسبة أوًل<
فػػاعتبر ىنػػا المعنػػى الحاصػػؿ مػػف حػػاؿ  ,"ىػػذا تمثيػػؿ ثػػاف لمحػػالتيف بحػػالتيف بػػاتتبلؼ كجػػو الشػػبو

كالمعنػى الحاصػؿ مػف  ,ف اإلدراؾ, كعػف العمػؿ, كتعػذر الفائػدة منػو فػي سػائر أحكالػواألبكـ, كىك العجز ع
تقػاف عممػو كعمػؿ مػف ييديػو, ضػربو اهلل  ,حاؿ الرجؿ الكامؿ العقؿ كالنطػؽ فػي إدراكػو التيػر كىديػو إليػو كاا

رشاده الناس إلى الحؽ, كمثبلن   .(6) لؤلصناـ الجامدة التي ال تنفع كال تضر" مثبل لكمالو كاا

                                                 

 .(2/589أحمد بف محمد التراط ) ؿ إعراب القرهف,المجتبى مف مشك(1) 
 .(2/310تفسير القشيرم )ينظر: (2) 
 .(14/226ابف عاشكر) ,التحرير كالتنكير(3) 
 (.14/115تفسير المراغي )ينظر: (4) 
 .(4/2183سيد قطب) ,في ظبل القرهفينظر: (5) 
 (.14/227) , ابف عاشكرالتحرير كالتنكير(6) 
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 معاني المفردات <اً انيث
مى مىٍكالهي )  .(1) "مثؿ ضربو لمف جعؿ شريكا لو مف تمقو ,أم عمى كليو كقرابتو هأم ثقؿ عمى مكال" (كىؿ  عى

ٍف يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ( فقاؿ: مى ال تيسك كا بيف الصنـ كبيف اهلل تبارؾ كتعالى, أم ىؿ يستكم القىادر التاـ التمييز  ")كى
 .(2) "كالعاجز الذم ال يحس كال يأتي بتير, فكيؼ يسككف بيف الم و كبيف األحجار

 المعنى الجمالي ًا<ثالث
ىذا ىػك المثػؿ الثػاني لمتفريػؽ بػيف اإًللػو الحػؽ كاألصػناـ الباطمػة قػاؿ مجاىػد: ىػذا مثػؿه مضػركبه  

لمكثف كالحػٌؽ تعػالى, فػالكثفي أبكػـ ال يػتكمـ كال ينطػؽ بتيػر, كال يقػدر عمػى شػيء بالكميػة ألنػو إمػا حجػره أك 
ػػٍكالهي )شػػجر,  ٍيػػرو )لػػة عمػػى كلي ػػو أك سػػيده أم ثقيػػؿ عا (كىىيػػكى كىػػؿ  عمػػى مى يػػو  الى يىػػٍأًت ًبتى ػػا ييكىج  أم حيثمػػا  (أىٍينىمى

ػف يىػٍأميري بالعػدؿ كىىيػكى عمػى )ألنو أترس, بميد, ضػعيؼ  ؛أرسمو سيده لـ ينجح في مسعاه مى ىىػٍؿ يىٍسػتىًكم ىيػكى كى
صػح بيػاف, كىػك عمػى طريػؽ أم ىػؿ يتسػاكل ىػذا األتػرس, كذلػؾ الرجػؿ البميػغ المػتكمـ بأف (ًصرىاطو م ٍستىًقيـو 

ذا كاف العاقؿ ال يسٌكم بيف ىذيف الػرجميف, فكيػؼ تمكػف التسػكية  الحؽ كاالستقامة, مستنيره بنكر القرهف؟ كاًا
 .(3) بيف صنـ أك حجر, كبيف اهلل سبحانو كىك القادر العميـ, اليادم إلى الصراط المستقيـ

 البال ة ًا<رابع
رىبى )"االستعارة التمثيمية في  ـي كىضى س أىٍبكى ديىيمى مىٍيًف أىحى اآلية تمثيؿه لمكثف باألبكـ الذم ال ينتفع منو  (اهلل مىثىبلن ر جي

 .(4)" بشيء أصبلن, مع القادر السميع البصير كشتاف بيف الرب كالصنـ
, ثـ فصػؿ فػي هتػر الكػبلـ مػع ذكػر عػدـ التسػكية بينيمػا بأسػمكب "قرف في التمثيؿ ىنا حاؿ الرجميف ابتداءن 

ـ الكػػبلـ بػػديع اإليجػػاز, إذ حػػذؼ مػػف صػػدر التمثيػػؿ ذكػػر الرجػػؿ الثػػاني لبلقتصػػار عمػػى ذكػػره فػػي مػػف نظػػ
فػػي المتالفػػة بػػيف أسػػمكب ىػػذا التمثيػػؿ كأسػػمكب سػػابقو الػػذم فػػي قكلػػو تعػػالى:  اسػػتنتاج عػػدـ التسػػكية تفننػػان 

يػر ألف تكريػر األسػمكب كراىيػة لمتكر  ؛كمثؿ ىذا التفنف مف مقاصد البمغاء ,( مممككان  عبدان  )ضرب اهلل مثبلن 
 .(5)بمنزلة تكرير األلفاظ" 

 
 

                                                 

 (.1/209البف قتيبة ) ,غريب القرهف(1) 
عرابو, ينظر:(2)   (.3/214الزجاج ) معاني القرهف كاا
 (.2/126الصابكني ) صفكة التفاسير, ينظر:(3) 
 .(2/128) المرجع السابؽ(4) 
 .(14/227التحرير كالتنكير )(5) 
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 المقاصد واألىداف سادسًا<
أكثر اهلل تعالى مف األدلة كالبراىيف الدالة عمى كحدانيتػو, كانػو سػبحانو ال شػريؾ لػو,  كىػذه األدلػة ُ- أ

كالبراىيف جاءت بأساليب متنكعة, فمرة يستدؿ بالمتمكؽ عمى كحدانية التالؽ, كىنا يضرب المثػؿ 
 لنفسو كلمكثف أك اآللية المعبكدة مف دكنو, مثػؿ رجمػيف: "ضرب اهلل مثبلي حقيؽ ىذا الغرض, فقد لت

يتعمؽ بنفسو أك بغيػره, كىػك  ,أبكـ ال ينطؽ كال يتكمـ بتير كال بشيء كال يقدر عمى شيء أحدىما,
كال  مػػع ىػػذا كػػؿ أم عيػػاؿ ككمفػػة عمػػى مػػكاله الػػذم يعكلػػو, حيثمػػا أرسػػمو أك بعثػػو, ال يحقػػؽ مطمبػػا,

 يػػنجح فػػي مسػػعاه, كال يػػأتي بتيػػر قػػط ألنػػو ال يفيػػـ مػػا يقػػاؿ لػػو, كال مقػػاؿ لديػػو, فػػبل يفيػػـ عنػػو,
رجؿ كامؿ المكاىب كالحػكاس, ينفػع نفسػو كغيػره, يػأمر بالعػدؿ أم بالقسػط, كيسػير عمػى  -كالثاني

كدينػو  منيج الحؽ كالعػدؿ, كيحكػـ بالعػدؿ, فمقالػو حػؽ, كأفعالػو كسػيرتو مسػتقيمة, كطريقػو مسػتقيـ
قكيـ ىؿ يستكم ىذاف الػرجبلف؟ األكؿ عػديـ النفػع, كالثػاني كامػؿ النفػع, كاألكؿ كالصػنـ ال يسػمع 
كال ينطؽ كالثاني كىك المتصؼ بصفات اهلل الكاحد القيار الذم يدعك عباده إلى تكحيػده كطاعتػو, 

ذا كاف ىذاف الرجبلف ال كيأمرىـ بالعدؿ, كيمتـز العدؿ في نفسو قضاء كحكما, يتساكياف بداىة,  كاا
 .(1) فبل تساكم أصبل بيف الحؽ تعالى, كبيف ما يزعمكف أنو شريؾ لو"

"ىذا المثؿ لممؤمف كالكافر فالكافر كالجاىؿ األبكـ الذم ال يجىء منو شىء, كال يحصؿ منو نفع, ُ- ب
 .(2) كمٌنتو" -سبحانو -كالمؤمف عمى الصراط المستقيـ يتبرأ عف حكلو كقٌكتو, كال يعترؼ إال بحكلو

جػػة عميػػو, فيتتػػار مػػف األسػػاليب مػػا ُ- ت الداعيػػة النػػاجح ىػػك الػػذم يسػػتطيع اف ييقنػػع التصػػـ كيقػػيـ الحي
شػػاىد عمػػى ذلػػؾ حيػػث دعػػا النمػػركد كأقػػاـ عميػػو الحجػػة  , كلنػػا فػػي دعػػكة إبػػراىيـناسػػب المقػػاـيي 

ا بتطػكتيف: األكلػى انػو اسػتدؿ بػدليؿ اإلمػات كاإلحيػاء, كلمػػ حتػى بييػت, كلكػف ذلػؾ كػاف منػو 
رأل مف تصمو المراكغػة, تػرؾ ىػذا الػدليؿ بالكميػة كانتقػؿ إلػى دليػؿ هتػر, فاالنتقػاؿ مػف دليػؿ إلػى 

 دليؿ كمف حجة إلى حجة كمف برىاف إلى برىاف ىى شمو الداعية الناجح.
 
 
 
 

                                                 

 (.14/188الزحيمي ) التفسير المنير,ينظر: (1) 
 (.2/310القشيرم )تفسير (2) 
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 المبحث الثاني<
 (=;-;;اآليات ) وحدهذعالى الغيب هلل 

 و يو أربعة مطالب< 
  ات كاألرض.مك سغيب ال المطمب األول<
 غيب الساعة. المطمب الثاني<
 غيب األرحاـ. المطمب الثالث<
 غيب النكاميس الككنية في إمساؾ الطير. المطمب الرابع<
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 موات واألرض يب الس المطمب األول<
 حج مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ ٱُّٱقال اهلل ذعالى<

 . ]النحل  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جحمج

 المناسبة أوًل<
د أف مثٌػػؿ تعػػالى األصػػناـ أك الكفػػار بػػاألبكـ العػػاجز, كمثػػؿ نفسػػو بػػاآلمر بالعػػدؿ, كىػػك عمػػى بعػػ"

أما ,أردؼ ذلػػؾ ببيػػاف كمػػاؿ عممػػو كقدرتػػو صػػراط مسػػتقيـ, كال يكػػكف كػػذلؾ إال إذا كػػاف كامػػؿ العمػػـ كالقػػدرة,
كمػا أمػر السػاعة ) لو:كأما كماؿ القدرة فيك قك  ,(كهلل غيب السماكات كاألرض) كماؿ العمـ فيك قكلو تعالى:

 .(1) "إال كممح البصر
 معاني المفردات ثانيًا<

ًلم ًو عً "غىٍيبي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض( )  ـي غيًب الس مىاكىاًت كاألٍرضكى  .(2) "ٍم
 المعنى الجمالي ثالثًا<

و السػعادة كمػف كحده يعمـ ما غاب عنا فييما فيػك يعمػـ مػف كتبػت لػ (كهلل غيب السمكات كاألرض)
كـ عميػو بالشػقاكة, كمػف ييتػدم كمػف ال ييتػدم, كعمػـ السػاعة عمػـ تصػو اهلل  كالجػزاء هت بإتيػاف السػاعة حي

 .(3) تعالى لنفسو فيك القادر عمى كؿ شيئ
 البال ة رابعًا<

ًلم ًو غىٍيبي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض( لسػمكات كاألرض أسمكب قىٍصر بتقػديـ الجػار كالمجػركر, أم قصػر غيػب ا" )كى
ًلم ػػًو )أمػػا: اهلل, عميػػو سػػبحانو, فمػػك قمنػػا مػػثبلن: غيػػب السػػمكات كاألرض هلل, فيحتمػػؿ أف يقػػكؿ قائػػؿ: كلغيػػر كى

 .(4) "لو كحده ال شريؾ لو( غىٍيبي السماكات كاألرض
 المقاصد واألىداف خامسًا<

نفػػع كال يعمػػـ يضػػر كال يالعبػػادة يسػػتحقيا مػػف كػػاف كامػػؿ العمػػـ كالقػػدرة ال مػػف كػػاف جػػاىبل عػػاجزا ال ُ- أ
 .(5) بشيء مف أنكاع العؿ

                                                 

 (.14/191التفسير المنير, الزحيمي )(1) 
عرابو,(2)   (.3/214الزجاج) معاني القرهف كاا
 (.3/142أبك بكر الجزائرم) ,أيسر التفاسيرينظر: (3) 
 .(13/8107محمد متكلي الشعراكم) تفسير الشعراكم,(4) 
 (.3/218الشككاني) فتح القدير,ينظر: (5) 
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هلل كحػػده تبػػارؾ كتعػػالى غيػػب السػػػماكات كاألرض أم عمػػـ مػػا غػػاب فييمػػػا, كىػػك يتػػتص بعمػػـ الغيػػػب, ال 
  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱيعممو غيره, كىك ما أكدتو اآلية الكريمة 

 .(1) ]النمل  َّ مئ زئ رئ
الٌضػػبللة ثػػـ  فػػي لغيبيػػات, كسػػترىا عمػػى التمػػؽ فيتػػرج قكمػػان اسػػتأثر الحػػٌؽ سػػبحانو كتعػػالى بعمػػـ اُ- ب

فالعكاقػب مسػتكرة,  بػرقـ العػداكة ثػـ يػردىـ إلػى كصػؼ الكاليػة, ينقميـ إلى صػفة الكاليػة, كيقػيـ قكمػان 
 .(2) غفمة عما يراد بيـ فيكالتكاتيـ مبيمة, كالتمؽ 

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ<قػػاؿإف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى إذا أراد شػػيئا فإنمػػا يقػػكؿ لػػو كػػف فيكػػكف كمػػا 
كىكذا قاؿ ىاىنا:)كما أمر الساعة إال كممح البصػر  فيككف ما يريد كطرؼ العيف, ,]القمر  َّ خم حم

 هئمئ هي مي خي حي  جي ٰه ُّٱٱأك ىػػك أقػػرب إف اهلل عمػػى كػػؿ شػػيء قػػدير( كمػػا قػػاؿ أيضػػا:

 .(3) لقمان  ] َّمث
 

  يب الساعة المطمب الثاني<
 حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث  هت مت خت حت جت هب ُّٱٱقال اهلل ذعالى<

 . ]النحل  َّ مس خس
 المناسبة أوًل<

فناسػب  اآلية جاءت بيذا الغىٍيب الكحيد؛ ألنو الغيب الذم اسػتأثر اهلل بػو كال ييجٌمييػا لكقتيػا إال ىػك"
 .(4) "الحديث عف الغيب أٍف يأتيى بيذا الغىٍيب المطمؽ الذم ال يعممو إال اهلل

 معاني المفردات ثانيًا<
ا أىٍمري الس  ) مى ًر(كى ًة ًإال  كىمىٍمًح اٍلبىصى ," اعى ـٍ ٍحياًئًي مؽ كاا اتىًة التى -عػز  كجػؿ  - فػأىعمـ الم ػو الساعةي اسـ إلمى

 ) ػػػًر أىٍك ىيػػػكى أىٍقػػػرىبي رة عمػػػى اإلتيػػػاف يصػػػؼ سػػػرعة القػػػدأف البىٍعػػػثى كاإلٍحيىػػػاءى فػػػي قدرتػػػو كمشػػػيئتو )كىمىٍمػػػًح اٍلبىصى
 .(5)"بيا

                                                 

 (.14/191الزحيمي ) نير,التفسير المينظر: (1) 
 (.2/310القشيرم ) لطائؼ اإلشارات, ينظر: (2) 
 .(4/589بف كثير )ا تفسير القرهف العظيـ,ينظر: (3) 
 .(13/8108تفسير الشعراكم )(4) 
عرابو,(5)   .(3/214الزجاج ) معاني القرهف كاا
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كسميت بذلؾ ألنيا تفجأ اإلنساف في ساعة ما, فيمػكت التمػؽ بصػيحة كاحػدة, لػذالؾ  الساعة كقت القيامة,
 .(1) فما أمر قياـ القيامة في سرعتو كسيكلتو إال كممح البصر

 المعنى الجمالي ثالثًا<
اهلل فػػى السػرعة كالسػػيكلة, إال كػػرد طػػرؼ أمػػر مجػئ يػػـك القيامػػة, كبعػػث النػاس فيػػو, عنػػد يتبػر تعػػالى أف "

 .(2) "ءشي أمالعيف بعد فتحيا, بؿ ىك أقرب سرعة مف ذلؾ, إف اهلل عظيـ القدرة ال يعجزه 
 البال ة رابعًا<

,) بؿ ىي أقرب مف ذلؾ إف بالٍغتـي في  لئلضراب عف كصؼ أمرىا بأنيا كممح البصر,")أك(  )أىٍك ىيكى أىٍقرىبي
 .(3) "االستغراب

 المقاصد واألىداف ًا<خامس
ف اسػتطمتـ الػزمف الػذم يمضػي ىػك عنػد الم ػو كممػح البصػر, "ُ- أ تحسػبكنو بعيػدا, كىػك أأمر السػاعة كاا

 .(4) "عند الم و تعالى قريب كممح البصر
نكاره مف كثير مف النػاس, فيػي محػط "ُ- ب تيص قياـ الساعة مف بيف المغيبات, لكثرة الجدؿ حكلو, كاا

 .(5) "دؿ بيف المنكريف كالمكحديفاألنظار, كمحؿ البحث كالج
مع إتباره تعالى, عف سرعة مجيئيا كمباغتيا لمنػاس  أتفى اهلل تعالى عمى اإلنساف عمـ الساعة ,ُ- ت

ال كىػػك عمػػى إحتػػى يكػػكف اإلنسػػاف عمػػى أتػػـ االسػػتعداد ليػػا فيحػػرص أتػػـ الحػػرص عمػػى أال تفاجئػػو 
 عمؿ صالح كطاعة هلل تبارؾ كتعالى.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/191كىبة بف مصطفى الزحيمي ) .د التفسير المنير,ينظر: (1) 
 .(1/398لجنة مف عمماء األزىر) ي تفسير القرهف الكريـ,المنتتب ف(2) 
 .بتصرؼ (8/4229ألبي زىرة ) ,زىرة التفاسير(3) 
 .(8/4229) المرجع السابؽ(4) 
 .(14/192التفسير المنير, الزحيمي )(5) 
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  يب األرحام المطمب الثالث<
 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص  ٱُّٱٱقال اهلل ذعالى<
.]النحل  َّ  خف حف جف مغ  

 المناسبة أوًل<

لػى تعػداد الػنعـ عمػى البشػر عطفػا عمػى جممػة    خم ٱُّٱعكد إلى إكثار الدالئؿ عمى انفراد اهلل بالتصرؼ كاا
ف التػػذكير بعػػد مػػا فصػػؿ بػػيف تعػػداد الػػنعـ بمػػا اقتضػػاه الحػػاؿ مػػ ،]النحــل  َّ  هث خن حن جن مم

كقد اعتبر في ىذه النعـ ما فييا مف لطؼ اهلل تعالى بالناس ليككف مف ذلؾ التتمص إلى الػدعكة  كاإلنذار,
 نت مت  زت رت يب ٱُّٱ إلػػى اإلسػػبلـ كبيػػاف أصػػكؿ دعػػكة اإلسػػبلـ فػػي قكلػػو تعػػالى:

 .(1) إلى هتره, ]سورة النحل  َّ يت ىت
 معاني المفردات ثانيًا<

( أي )  ـٍ ٍقػتي "م يىاًتكي , كلكف الياء زيدت ميؤىكدةن كما زادكا ىػاء فػي قػكليـ أٍىرى " أيم اته األصؿ في األم يىاتو
نما أصمو أرقت الماء ـٍ  كاألفئدة جمػع فػؤاد مثػؿ غػراب كأغربػو, الماءى, كاا كلػـ يجمػع فػؤاد عمػى أكثػر العىػدىًد, لىػ

, كىًغٍربىافو   .(2) "ييقىٍؿ ًفٍئداف, مثؿ غيٍرابو
 الجماليالمعنى  ثالثًا<

ـٍ الى تىٍعمىميػكفى شىػٍيئان ) كيـ م ف بيطيػكًف أيم يىػاًتكي أتػرجكـ مػف أرحػاـ األميػات ال تعرفػكف شػيئان  " (كاهلل أىٍترىجى
كفى )أصػػػػبلن  ـٍ تىٍشػػػػكيري ـي السػػػػمع كاألبصػػػػار كاألفئػػػػدة لىعىم كيػػػػ ػػػػؿى لىكيػػػػ عى تمػػػػؽ لكػػػػـ الحػػػػكاس التػػػػي بيػػػػا تسػػػػمعكف ك  (كىجى

 .(3) مى نعمو كتحمدكه عمى هالئو"كتعقمكف لتشكركه ع كتبصركف
 البال ة رابعان:

فبنػػاء الجممػػة عمػػى المسػػند الفعمػػي إلفػػادة التتصػػيص  ,افتػػتح الكػػبلـ باسػػـ الجبللػػة كجعػػؿ التبػػر عنػػو فعػػبلن "
ظيار اسـ الجبللة دكف اإلضػمار الػذم ىػك مقتضػى الظػاىر لقصػد التنكيػو بػالتبر إذ افتػتح بيػذا االسػـ,  كاا

 .(4) "فيك مقتضى مقاـ تحقيؽ االنفراد ,مـ أكضح كأصرحكألف داللة االسـ الع

                                                 

 .(14/231) ابف عاشكر, التحرير كالتنكيرينظر: (1) 
عرابو,(2)   .(3/214الزجاج ) معاني القرهف كاا
 .(2/126) لصابكنيا, صفكة التفاسير(3) 
 .(232-14/197)ابف عاشكر, التحرير كالتنكير(4) 
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لعؿ الفؤاد إنما جمػع عمػى بنػاء جمػع القمػة تنبييػا عمػى أف السػمع كالبصػر كثيػراف كأف الفػؤاد قميػؿ, 
كف مشػػغكليف ألف الفػػؤاد إنمػػا تمػػؽ لممعػػارؼ الحقيقيػػة كالعمػػـك اليقينيػػة, كأكثػػر التمػػؽ ليسػػكا كػػذلؾ بػػؿ يككنػػ

 .(1) فكأف فؤادىـ ليس بفؤاد, فميذا السبب ذكر في جمعو صيغة جمع القمة ,باألفعاؿ البييمية
السػػػػمع كالبصػػػػر أعظػػػػـ هالت اإلدراؾ إذ بيمػػػػا إدراؾ أىػػػػـ الجزئيػػػػات, كىمػػػػا أقػػػػكل الكسػػػػائؿ إلدراؾ 

 .(2) كاقتصر عمييما مف بيف الحكاس ألنيما أىـ, كألف بيما إدراؾ دالئؿ االعتقاد الحؽ العمـك الضركرية,
 المقاصد واألىداف خامسًا<

فإف مف أنشأىـ النشأة األكلى  اآلية دليؿ عمى قدرة اهلل تعالى في إحياء المكتى كبعثيـ بعد فنائيـ,ُ- أ
 .قادر عمى أف ينشئيـ النشأة األترل

إدراؾ اإلنسػاف لمػا ينفعػو كعمػؿ عقمػو فيمػا يدلػو عمػى الحقػائؽ,  العمػـ نعمػة مػف اهلل تعػالى, ألف بػوُ- ب
كلػػذلؾ قػػاؿ تعػػالى عقػػب ذكرىػػا لعمكػػـ  ,نعمػػة كبػػرل ك, فيػػي إلػػى اليػػبلؾيسػػمـ مػػف التطػػأ المفضػػل

 .(3) تشكركف, أم ىي سبب لرجاء شكرىـ كاىبيا سبحانو
 النواميس الكونية  ي إمساك الطير يب  المطمب الرابع<

 مم خم حم جم هلمل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱٱقال اهلل ذعالى<

 .]النحل  َّ  خن حن جن
 المناسبة أوًل<

ر مكىبػػة العقػػؿ كالحػػكاس التػػي بيػػا تحصػػيؿ المنػػافع كدفػػع األضػػرار نبػػو النػػاس إلػػى لطػػؼ لمػػا ذكػػ"
يشاىدكنو أجمى مشاىدة ألضعؼ الحيكاف, بأف تسػتير الجػك لمطيػر كتمقيػا صػالحة ألف ترفػرؼ فيػو بػدكف 

عة تعميـ ىك لطؼ بيا اقتضاه ضعؼ بنياتيا, إذ كانت عادمة كسائؿ الدفاع عف حياتيا, فجعؿ اهلل ليا سر 
                           .(4) "االنتقاؿ مع االبتعاد عف تناكؿ ما يعدك عمييا مف البشر كالدكاب

 معاني المفردات ثانيًا<
اًء(  ك  الس مى  .(5) "اليىكىاءي البعيدي مف األرض")جى

                                                 

 .(20/251الرازم ) مفاتيح الغيب,ينظر: (1) 
 .(14/232) ابف عاشكر, التحرير كالتنكيرينظر: (2) 
 .(14/232) المرجع السابؽ(3) 
 .(14/234) المرجع السابؽ(4) 
عر (5)   .(3/214الزجاج ) ابو,معاني القرهف كاا
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 المعنى الجمالي ثالثًا<
ماء بمػػا زكدىػػا اهلل بػػو مػػف اليػػكاء إلػػى السػػ فػػيألػػـ ينظػػر المشػػرككف إلػػى الطيػػر مػػذلبلت لمطيػػراف 

الجػك إال اهلل بالنظػاـ الػذل  فيأجنحة أكسع مف جسميا تبسطيا كتقبضيا, كستر اليكاء ليا, فما يمسكيف 
تمقيػػػا, لداللػػة عظيمػػػة ينتفػػع بيػػػا المسػػػتعدكف  فػػيالنظػػػر إلييػػا كاالعتبػػػار بحكمػػػة اهلل  فػػيتمقيػػا عميػػػو, إف 

 .(1) لئليماف
 ءاتاالقر  رابعًا<

كٍ  ـٍ يىرى قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًباٍلغىٍيبً "ا ًإلىى الط ٍيًر( )أىلى مىؼه ًباٍلًتطىاًب, كى ٍمزىةي كىتى يىٍعقيكبي كىحى اًمرو كى  .(2) "قىرىأى اٍبفي عى
 المقاصد واألىداف ًا<خامس

معنى التستيًر جعؿي الشيء منقادان آلترى يتصر ؼي فيو كيػؼى يشػاءي كتسػتير البحػر كالفيمػؾ كالػدكاب  "ُ- أ
كاقػػع ىينػػا تسػػتيري اليػػكاء لمطيػػر لتطيػػر فيػػو كيػػؼ تشػػاء فكػػاف مقتضػػى طبيعػػًة الطيػػر لئلنسػػاف كال

السقكطى فسترىا اهلل تعالى لمطيراف كفيو تنبيو عمى أف الطيراف لػيس مقتضػى طبػًع الطيػر بػؿ ذلػؾ 
 .(3) "بتستير اهلل تعالى

ف ال تكسػتو, فػػإف أف البمػؿ ال يفسػده كاألدرا مػف الحكمػػة, الطيػر جعػؿ اهلل تبػارؾ كتعػالى فػػي ريػشُ- ب
لمػػكالدة  كاحػػدان  أصػػابو مػػاء كػػأف أيسػػر انتفػػاض يطػػرد عنػػو بممػػو فيعػػكد إلػػى تفتػػو, كجعػػؿ لػػو منفػػذان 

فمػكاله لمػا مالػت  كتركج فضبلتو ألجؿ تفتو كتمؽ ريش ذنبو معكنة لو عمى استقامتو في طيرانػو,
تمقػو بمػا يميػؽ بػو  , أفػبل تػرل كيػؼ دبػر كػؿ شػيء مػفكشػماالن  بو األجنحة في حاؿ الطيػراف يمينػان 

 .(4) ]المؤمنون  َّ مح جح مج حج مث  ٹٱٹٱُّٱٱ مف الحكمة
لػدالالت عمػى أف ال إلػو إال اهلل كحػده ال شػريؾ لػو,  الجػك كاإلمسػاؾ فيػو, يذلؾ التستير فػ يإف فُ- ت

األلكىيػػة لمػػف يػػؤمف بػػاهلل, كيقػػر بكجػػداف مػػا تعاينػػو أبصػػارىـ,  فػػيكأنػػو ال حػػظ لؤلكثػػاف كاألصػػناـ 
ف كانت ىكت كتحسو حكاسيـ, هيػات  يصصت ىذه اآليات بالمؤمنيف, ألنيـ ىـ المنتفعكف بيا, كاا

 .(5) لجميع العقبلء
 

                                                 

 .(1/398عمماء األزىر ) لجنة مف المنتتب,ينظر: (1) 
(2/304)ابف الجزرم النشر في القراءات العشر,(2) 

 .(5/132السعكد ) كأب إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,(3) 
 .(6/379القاسمي ) التأكيؿ, محاسفينظر: (4) 
 .(14/119المراغي ) تفسيرينظر: (5) 
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 المبحث الثالث<
 (7>-7>اآليات ) بعض نعم اهلل، والذح ير من كفرىا

 و يو ثالثة مطالب< 
  نعمة المأكل كلكازمو. المطمب األول<
 كقاية اإلنساف مما يضره. المطمب الثاني<

 التحذير مف إنكار النعـ. الثالث< المطمب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 نعمة المأوى ولوازمو المطمب األول<
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال اهلل ذعالى<
 .]النحل َّىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 المناسبة أوًل<

يػتيـ ال تضػر ىذا امتداد لبياف نعـ اهلل عمى تمقو, كتعداد هيات اهلل عمى عبيده بعد ما ثبت أف هل 
 .(1) كال تنفع, كفي ىذا تنفير مف الشرؾ كغرس لبذكر التكحيد, ككشؼ لمظاىر قدرة اهلل كنعمو عمينا

  معاني المفردات ثانيًا<
 .(2) "كٌؿ ما يينتفع بو مف الحكائج كالٌطعاـ كاألثاث كالٌسمعة كنحكىا" ()متاعان 

ـٍ تىكيٍف كىالظ عىف كالظ ٍعف كىاًحد: ضد الميقاـ")الظ ًعينىةي(   .(3) "اٍليىٍكدىجي كىانىٍت ًفيًو اٍمرىأىةه أىٍك لى
 .(4) "كييقاؿ إلى الحيف بعد اٍلحيف ,مكتكاالمتاع إلى حيف يقكؿ يكتفكف بأصكافيا إلى أف يى "( إلى حيف)

  المعنى الجمالي ثالثًا<
جعػؿ فتػذكر أف اهلل  تأتي ىذه اآليات ضمف سمسمة اآليات التي تعٌدد عمػى اإلنسػاف ًنعىػـ اهلل عميػو,

كراحػػة, فييػا تسػػكنكف, كبيػػا تيػدءكف, كجعػػؿ لكػػـ مػف جمػػكد األنعػػاـ  لكػـ مػػف بيػكتكـ التػػي تػػأككف إلييػا سػػكنان 
يتتذىا المسافر كيأكل إلييا, كتككف تفيفة في حمميا كنقميا يـك سػفركـ كانتقػالكـ  كبقرىا كغنميا بيكتان  إبميا

 .(5) كيـك إقامتكـ
 البال ة <رابعاً 

 .(6) "طباؽ"ظعنكـ إقامتكـ بينيما " يـك ظعنكـ كيـك إقامتكـ" 
 
 
 
 

                                                 

  .(2/328الحجازم)محمكد  التفسير الكاضح,(1) 
 .(3/2064)أحمد عبد الحميد  معجـ المغة العربية المعاصرة,(2) 
 .(2/931بف دريد األزدم )ا جميرة المغة,, (1/196لحنفي)امتتار الصحاح  (3) 
 .(2/112لفراء )ا معاني القرهف,(4) 
 .(2/328حجازم)محمد محمكد  التفسير الكاضح,ينظر: (5) 
 .(14/196لزحيمي)ا التفسير المنير,(6) 
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 المقاصد واألىداف خامسًا<
 ف:البيكت التي يسكف اإلنساف فييا عمى قسميُ- أ

لييػا  القسـ األكؿ: البيكت المتتذة مف التشب كالطيف كاآلالت التي بيا يمكف تسػقيؼ البيػكت,           كاا
بػؿ اإلنسػاف ينتقػؿ  كىػذا القسػـ مػف البيػكت ال يمكػف نقمػو, (جعػؿ لكػـ مػف بيػكتكـ سػكنا كاهلل)اإلشارة بقكلو: 

 إليو.
ل كالقسـ الثاني: القباب كالتياـ ك الفساطيط,          كجعػؿ لكػـ مػف جمػكد األنعػاـ بيكتػان  ييا اإلشارة بقكلػوكاا

 .(1) كىذا القسـ مف البيكت يمكف نقمو كتحكيمو مف مكاف إلى مكاف (تستتفكنيا يـك ظعنكـ كيـك إقامتكـ
كجعؿ لكـ مف بيكتكـ  لكـ األرض, لتبنكا فييا البيكت, ككفقكـ لبناء البيكت لسكناكـ كقراركـ, سترُ- ب

 .(2)مف ستر العكرة فتيدأ فيو جكارحكـ, فذكر النعـ كالمنف كالدالئؿ لكحدانيتوما تسكف إليو أنفسكـ 
أذف اهلل سبحانو باالنتفاع بصكؼ الغنـ ككبر اإلبؿ كشعر المعز, كفي هية أترل أذف فػي األعظػـ ُ- ت

كلػػػـ يػػػذكر القطػػػف كالكتػػػاف ألنػػػو لػػػـ يكػػػف فػػػي بػػػبلد العػػػرب  مػػػف ذلػػػؾ كىػػػك ذبحيػػػا كأكػػػؿ لحكميػػػا,
كاآليػة بعمكميػا دلػت  نما عدد عمييـ ما أنعـ بو عمييـ كتكطبكا بما عرفكا كألفػكا,المتاطبيف بو, كاا 

عمى جكاز االنتفاع باألصكاؼ كاألكبار كاألشعار عمى كؿ حاؿ, حتى إف المالكيػة كالحنفيػة قػالكا: 
, كأبػػػك داكد, (3)صػػػكؼ الميتػػػة كشػػػعرىا طػػػاىر يجػػػكز االنتفػػػاع بػػػو عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ لمػػػا ركاه أحمػػػد 

 .(4) (أيما إىاب دبغ  قد طيرعف ابف عباس: ), كالترمذم
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(20/252لمرازم ) مفاتيح الغيب,ينظر: (1) 
 .(6/4058مكي بف أبي طالب ) (, اليداية إلى بمكغ النياية,2/284السمرقندم,) ـ,بحر العمك ينظر: (2) 
أترجػػو  , ك (4/66,)و4123أبػػك داكد كتػػاب المبػػاس بػػاب أىػػب الميتػػة حػػديث رقػػـ , ك (3/382أحمػػد فػػي مسػػنده ) أترجػػو(3) 

, قػاؿ المحقػؽ (4/221),و1728حػديث رقػـ   , كتاب المباس, بػاب مػا جػاء فػي جمػكد الميتػة إذا ذيبغػتالترمذم في سننو
 (.2711(, حديث رقـ )1/526, ينظر: الجامع الصغير كزيادتو )األلباني في تعميقو عمى الحديث حديث صحيح

 .(14/200لمزحيمي) التفسير المنير,(4) 



75 

 

 وقاية النسان مما يضره المطمب الثاني<  
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱقــــــال اهلل ذعــــــالى< 
 نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 ]النحل . َّ يت ىت

 المناسبة أوًل<
ذكػر اهلل تعػالى ىػذه  ببلد العرب شديدة الحر, كحاجتيـ إلى الظؿ كدفع الحر شػديدة, فميػذا السػبب

كالغالػب إمػا غمبػة  المعاني في معرض النعمة العظيمة, كأيضا الببلد المعتدلة كاألكقات المعتدلػة نػادرة جػدان 
كعمػػى كػػؿ التقػػديرات فػػبل بػػد لئلنسػػاف مػػف مسػػكف يػػأكم إليػػو, فكػػاف اإلنعػػاـ بتحصػػيمو  ,الحػػر أك غمبػػة البػػرد

مر الممبكس فقاؿ: كجعؿ لكـ سرابيؿ تقيكـ الحر كسرابيؿ عظيما, كلما ذكر تعالى أمر المسكف ذكر بعده أ
 .(1) تقيكـ بأسكـ

 معاني المفردات ثانيًا<
نىٍحكىىػػػا كجمعيػػػا أكنػػػاف ")اٍلكػػػف(  :)أكنانػػػان( ػػػا يػػػرد اٍلحػػػر كىاٍلبػػػرد مػػػف اأٍلىٍبًنيىػػػة كالغيػػػراف كى الكنػػػاف ككػػػؿ مى

 .(2)"كأكنة
ا ييٍمبىسي ًمٍف قىًمػيصو ": )سرابيؿ(  ٍعنىػى  الس ٍربىاؿي مى سىػٍربىٍمتيوي الس ػٍربىاؿى فىتىسىػٍربىمىوي ًبمى ٍمػعي سىػرىاًبيؿي كى أىٍك ًدٍرعو كىاٍلجى

 .(3) "أىٍلبىٍستيوي إي اهي فىمىًبسىوي 
 المعنى الجمالي ثالثًا<

أم  ممػػا تمػػؽ ظػػبلالن ىػػذا تفضػػيؿ كزيػػادة بيػػاف لػػًنعـ اهلل تعػػالى عمػػى اإلنسػػاف, حيػػث جعػػؿ اهلل لكػػـ 
تسػػتظمكف بيػػا مػػف شػػدة حػػر الشػػمس,  جعػػؿ لكػػـ مػػف األشػػجار كالجبػػاؿ كغيرىػػا ظػػبلالن كمػػف نعمػػو تعػػالى أف 
 ككيكفػان  كمغػاراتو  كمعاقػؿن  جعػؿ لكػـ مػف الجبػاؿ حصػكنان  كجعؿ لكـ مف الجباؿ أكنانان  كشدة عصؼ الرياح,

كالكتػػاف كالصػػكؼ  مػػف القطػػف كجعػػؿ لكػػـ ثيابػػان  ,كنحكىػػا, تػػأمنكف فييػػا مػػف العػػدك أك حػػر الشػػمس أك البػػرد
نحكىا, تقيكـ شدة الحر, أم كالبرد, لكف ذكر الحر لحاجة العرب في ببلدىـ الحارة إلى اتقػاء الحػر, كمػا ك 

مػػف الحديػػد المصػػفح كالػػزرد كغيػػر ذلػػؾ, تقػػيكـ البػػأس كالشػػدة فػػي  كجعػػؿ لكػػـ دركعػػان  ,يقػػي الحػػر يقػػي البػػرد
ؿ لكػـ مػا تسػتعينكف بػو عمػى كىكػذا يجعػ الحرب كالطعف كالضرب كرمي النباؿ, كاليكـ تقػي شػظايا القنابػؿ,

                                                 

 .(20/245لرازم )ا مفاتيح الغيب,ينظر: (1) 
 .(2/802) المعجـ الكسيط, معجـ المغة العربية بالقاىرة(2) 
 .(1/272ألحمد الفيكمي ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير,(3) 
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لكػـ عمػى طاعتػو كعبادتػو, أك مثػؿ ذلػؾ اإلتمػاـ بيػذه الػنعـ, يػتـ نعمػة الػدنيا  أمركـ كحكائجكـ, ليككف عكنػان 
لتدتمكا في حظيرة اإلسبلـ, كتؤمنكا باهلل كحده, كتتركػكا الشػرؾ كعبػادة  ,كالديف عميكـ, كنعمة الدنيا كاآلترة

 .(1) منكا عذابو كعقابواألكثاف, فتدتمكا جنة ربكـ, كتأ

 البال ة <رابعاً 
( قكلو: ر  ـي اٍلحى  .(2)"ألف معناهي معمكـه كاهلل أعمـ ؛تقي الحر كالبرد, فترؾ"كلـ يقؿ: البرد, كىي  )سىراًبيؿى تىًقيكي

كلتناسب األكؿ مع كاقع  فيو إيجاز بالحذؼ, أم كالبرد, حذؼ الثاني استغناء باألكؿ" (سرابيؿ تقيكـ الحر)
 .(3) "يرة العربية الحارالجز 

 المقاصد واألىداف خامسًا<
يكػػكف كاقيػػان لمبػػرد كالحػػر كمنيػػا مػػا يقيػػو مػػف  المبلبػػس التػػي يصػػنعيا اإلنسػػاف عمػػى قسػػميف منيػػا مػػاُ- أ

 .(4) ضربات الحركب
المقصد األسمى كاليدؼ األساس مف سرد ىذه اًلنعـ عمى اإلنساف كتػذكيره بيػا ىػك رجػاء إسػبلمو "ُ- ب

تبلصو العبكدية  .(5) "هلل كحده كاا
دلت اآلية الكريمة عمى أىـ ما يحتاجو اإلنساف ليستقر في ىػذه الحيػاة كىمػا نعمػة المػأكل, كنعمػة ُ- ت

 المباس, فالمأكل يككف فيو السكف كاألماف, كالمباس يككف فيو الستر كالكقاية.
ما أف الكفػراف ألف الشكر ضماف استمرار الًنعـ ك إف مف تماـ إسبلـ المرء أف يشكر ًنعـ اهلل عميو, - ث

  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ: قاؿ تعالى مؤذف بزكاليا

 .]إبراىيم  َّ ىئيئ نئ
 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/199لزحيمي)ا التفسير المنير,ينظر: (1) 
 .(2/112لفراء )ا معاني القرهف,(2) 
 .(14/196لزحيمي)ا التفسير المنير,(3) 
 .(20/254لرازم )ا مفاتيح الغيب,ينظر: (4) 
 .(2/127الصابكني ) صفكة التفاسير,(5) 
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 الذح ير من إنكار النعم المطمب الثالث<
ــــالى< ــــال اهلل ذع   لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ُّٱ ق
 .]النحل  َّ يك ىك مك

 المناسبة أوًل<
أييػػػا النبػػػي شػػػيء مػػػف المسػػػؤكلية إف أعػػػرض النػػػاس بعػػػد ىػػػذا البيػػػاف كتعػػػداد الػػػنعـ, فمػػػيس عميػػػؾ "

عميؾ فقط تبميػغ رسػالتؾ بكضػكح, كتبيػاف أصػكؿ  كالحرج, كلست بقادر عمى تمؽ اإليماف في قمكبيـ, إنما
 .(1) "كالمعركؼ دعكتؾ, كمقاصد الديف, كأسرار التشريع, كسبب ىذا اإلعراض ىك التنكر لمجميؿ

 معاني المفردات ثانيًا<
ػػتى الم ػػوً يىٍعًرفيػػكفى نً ) قكلػػو تعػػالى: ـ  يقكلػػكف: اهلل, قػػالكا: مػػف رزقكػػـ, :يعنػػي الكفػػارى إذا قيػػؿ لىييػػـ" (ٍعمى  ثيػػ

 .(2) "بشفاعة هليتنا فييشرككفى فذلؾ إنكارىـ )ًنٍعمىتى الم ًو(
 المعنى الجمالي ثالثًا<

مىٍيػػؾى الػػببلغ المبػػيف) ػػا عى ل ػػٍكٍا فىًإن مى نػػكا بمػػا جئػػتيـ بػػو يػػا أم فػػًإف أعرضػػكا عػػف اإًليمػػاف كلػػـ يؤم( فىػػًإف تىكى
ـ  )محمػػػد فػػػبل ضػػػرر عميػػػؾ ألف كظيفتػػػؾ التبميػػػغ, كقػػػد بم غػػػت الرسػػػالة كأديػػػت األمانػػػة  ػػػتى اهلل ثيػػػ يىٍعًرفيػػػكفى ًنٍعمى

كنىيىػػػا أم يعػػػرؼ ىػػػؤالء المشػػػرككف ًنعىػػػـ اهلل التػػػي أنعػػػـ بيػػػا عمػػػييـ, كيعترفػػػكف بأنيػػػا مػػػف عنػػػد اهلل ثػػػـ  (يينًكري
م ـنعمةي اهلل ىي محمد صى  :(3) اؿ الس دمينكركنيا بعبادتيـ غير المنعـ, كق سى مىٍيًو كى عرفكا نبكتو, ثـ  م ى الم وي عى

ـي الكافركف)جحدكىا ككٌذبكه  كأكثرىـ يمكتكف كفػاران كفيػو إشػارة إلػى أف بعضػيـ ييتػدم لئلسػبلـ كأمػا  (كىأىٍكثىريىي
 .(4) أكثرىـ فمصٌركف عمى الكفر كالضبلؿ

 البال ة <رابعاً 
كمجيئيػا فػي سػياؽ الشػرط جعميػا تتمػص إلػى االسػتقباؿ كالمعنػى إف  بصػيغة الماضػيجػاءت "ىنػا  (تكلكا)

 .(5) "تكلكا عندما تدعكىـ إلى اإلسبلـ كتكحيد اهلل
 

                                                 

 .(2/1289لزحيمي )االتفسير الكسيط (1) 
 .(2/112لفراء )ا معاني القرهف,(2) 
انظػر: طبقػات ابػف , ق(117إسماعيؿ بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي كريمػة أبػك محمػد الحجػازم اإلمػاـ المفسػر السػدم.)ت:(3) 

 .(323/ 6سعد)
 .(2/127) يالصابكن صفكة التفاسير,ينظر: (4) 
 بتصرؼ. (14/241الطاىر بف عاشكر) لتحرير كالتنكير,ا(5) 



78 

 

 .(1) "طباؽ"بينيما  (ينكركنيا) (يعرفكف) 
 المقاصد واألىداف خامسًا<

كا فىبلى يمحق تىٍسًميىة لمن ًبي"ُ- أ مىٍيػًفي ذىًلؾ عت وفإنيـ ًإف أىعرضي ػا عى قػد و ب كىالى سمة تقصير فىًإن مى غ كى اٍلػبىبلى
 .(2) "حكـ اليداية كالضبللة عميوالرسالة فما جعمنا  بمغت

ىػػػي التبميػػػغ, كأمػػػا اليدايػػػة فػػػإلى اهلل, فػػػإف أعػػػرض النػػػاس عػػػف النظػػػر كاالسػػػتدالؿ  ميمػػػة النبػػػي ُ- ب
 .(3) كاإليماف, فعمييـ تبعة إعراضيـ

اهلل, كلكػػنيـ ينكركنيػػا بقػػكليـ: إنيػػـ كرثػػكا ذلػػؾ عػػف هبػػائيـ, أك الكفػػار يعرفػػكف أف الػػنعـ مػػف عنػػد ُ- ت
ثـ يكذبكنو, كيعرفػكف نعػـ اهلل بػأقكاليـ كينكركنيػا  بكاسطة شفاعة األصناـ. كيعرفكف نبكة محمد 

 .(4) بأفعاليـ, كال يستعممكنيا في طمب رضكاف اهلل تعالى
: بىػػٍؿ يـ كعػػدـ تفكػػرىـ, أك أنػػو قػػاؿأكثػػر النػػاس ال يعرفػػكف الحػػؽ أك ينكركنػػو كذلػػؾ لنقصػػاف عقػػكلُ- ث

ـٍ الى يىٍعمىميكفى   .(5) أىٍكثىريىي
بصػدؽ الرسػكؿ عميػو الصػبلة كالسػبلـ  بػؿ كػاف جػاىبلن  كأكثرىـ ألنو كاف فييـ مف لػـ يكػف معانػدان  إنما قاؿ:

ذكر ألف أكثػر الشػيء يقػـك مقػاـ الكػؿ, فػ كما ظير لو ككنو نبيا مػف عنػد اهلل فػذكر األكثػر كالمػراد الجميػع,
 حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱكىػػػذا كقكلػػػو:  األكثػػػر كػػػذكر الجميػػػع,

 .(6) ]لقمان  َّ حض جض مص خص حص مسخس
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/196لزحيمي)ا التفسير المنير,(1) 
 بتصرؼ.( 3/193السمعاني ) ,القرهف تفسير(2) 
 .(14/202لزحيمي)ا التفسير المنير,ينظر: (3) 
 .(14/202)المرجع السابؽ ينظر: (4) 
 .(317-2/316البيضاكم ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ,ينظر: (5) 
 .(20/255الرازم) ,مفاتيح الغيب ينظر:(6) 
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 المبحث الرابع
 (=>-8>اآليات ) من مواقف القيامة

 و يو ثالثة مطالب< 
 اعتذار الكفار يـك القيامة كعدـ قبكلو. المطمب األول<
 يـ كعاقبة كؿ منيـ.تبرؤ المشركيف مف شركائ المطمب الثاني<
 شيادة الرسؿ عمى أقكاميـ يـك القيامة. المطمب الثالث<
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 اعذ ار الكفار يوم القيامة وعدم قبولو <األول المطمب

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل ُّٱ قــــــــــــــال اهلل ذعــــــــــــــالى<
 ]النحل . َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي

 المناسبة <أولً 
ـ أنيـ عرفكا نعمة اهلل ثـ أنكركىا كذكر أيضا مف حاليـ أف أكثرىـ الكافركف لما بيف مف حاؿ القك "

( كذلػػؾ يػػدؿ عمػػى أف أكلئػػؾ أتبعػػو بالكعيػػد, فػػذكر حػػاؿ يػػكـ القيامػػة فقػػاؿ: )كيػػكـ نبعػػث مػػف كػػؿ أمػػة شػػييدان 
 .(1) "الشيداء يشيدكف عمييـ بذلؾ اإلنكار كبذلؾ الكفر, كالمراد بيؤالء الشيداء األنبياء

 معاني المفردات <ثانياً 
ػا اسػتعتب ًفػي الػد ٍنيىا يستعتبكف(:) كأعطػاه الر ضػا كتػرؾ " .(2) "الى يٍطمب ًمٍنييـ العتبى كىىيػكى استرضػاء اهلل كىمى

كا  ـ  الى ييػػػػٍؤذىفي ًلم ػػػػًذيفى كىفىػػػػري ػػػػًييدنا ثيػػػػ ػػػػةو شى يىػػػػٍكـى نىٍبعىػػػػثي ًمػػػػٍف كيػػػػؿ  أيم  ـٍ مػػػػا فػػػػي نفسػػػػو مػػػػف مكجػػػػدة عميػػػػو ")كى كىالى ىيػػػػ
)  .(3)"ييٍستىٍعتىبيكفى

 المعنى الجمالي <ثالثاً 
نبي يػػا يشػػيد عمييػػا باإًليمػػاف كالكفػػر, فػػبل  يػػكـ القيامػػة نحشػػر التبلئػػؽ لمحسػػاب كنبعػػث فػػي كػػؿ أمػػةو 

ييػؤذف لمػػذيف كفػػركا فػي االعتػػذار ألنيػػـ يعممػػكف بطبلنػو ككذبػػو فػػبل ييطمػػب مػنيـ أف يسترضػػكا رب يػػـ بقػػكؿو أك 
ذا رأل المشػرككف عػذاب جيػنـ  فػات أكاف العتػاب كاالسترضػاء, كجػاء كقػت الحسػاب كالعقػاب,عمؿ, فقد  كاًا

 .(4) فبل ييفت ر عنيـ ساعة كاحدة كال ييؤتركف كذلؾ كال ييميمكف
 البال ة <رابعاً 

الػذيف ظممػػكا ىػػـ الػذيف كفػػركا, فػػالتعبير بػػو مػف اإلظيػػار فػػي مقػػاـ اإلضػمار لقصػػد إجػػراء الصػػفات 
فبل يؤذف لمػذيف كفػركا كال ىػـ يسػتعتبكف, ثػـ يسػاقكف إلػى العػذاب فػإذا رأكه  كالمعنى: ا عمييـ,المتمبسيف بي

كأطمؽ العذاب  ال يتفؼ عنيـ, أم يسألكف تتفيفو أك تأتير اإلقحاـ فيو فبل يستجاب ليـ شيء مف ذلؾ,
جممػة الفعميػة عػف االسػـ فجاء المسند إليو متبرا عنو بالجممػة الفعميػة, ألف اإلتبػار بال عمى هالتو كمكانو,

يفيد تقكم الحكـ, فأريد تقكم حكـ النفي, أم أف عدـ تتفيؼ العػذاب عػنيـ محقػؽ الكقػكع ال طماعيػة فػي 
                                                 

 .(20/255الرازم) مفاتيح الغيب,(1) 
 (.1/990أبك البقاء الحنفي) ت معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية,الكميا(2) 
 .(2/1453أحمد متتار عبد الحميد عمر) معجـ المغة العربية المعاصرة,(3) 
 .(2/127الصابكني) صفكة التفاسير,ينظر: (4) 
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إتبلفو, فحصػؿ تأكيػد ىػذه الجممػة كمػا حصػؿ تأكيػد الجممػة التػي قبميػا بالفػاء, أم فيػـ يمقػكف بسػرعة فػي 
 .(1)العذاب 

كاثيـ  الى ييٍؤذىفي لً )الت ٍرًتيبي ًب: مىػى قىٍكًلػًو:  ,(م ًذيفى كىفىػري يىػٍكـى نىٍبعىػثي ًمػٍف كيػؿ  أيم ػةو شىػًييدنا)عى مىػى " ,(كى لىػًة عى أًلىٍجػًؿ الد الى
ػػػػيى  ـٍ ًبشى ًئًي ػػػػد  ًمػػػػًف اٍبػػػػًتبلى ٍقنىػػػػاًط اٍلكيم ػػػػي  أىشى ٍشػػػػًعًر ًباإٍلً ٍنًع ًمػػػػفى ااًلٍعتًػػػػذىاًر اٍلمي ـٍ بًػػػػاٍلمى ءىىي ـٍ ادىًة اأٍلىٍنًبيىػػػػأىف  اٍبػػػػًتبلى مىػػػػٍيًي اًء عى

 .(2)"ًبكيٍفًرًىـٍ 
 المقاصد واألىداف <خامساً 

 .(3) اآلترة دار الحساب كالجزاء كالدنيا مزرعة اآلترةُ- أ
المرء إنما يطمب العتػاب مػف تصػمو ليزيػؿ مػا فػي نفسػو عميػو مػف المكجػدة كالغضػب كيرجػع إلػى "ُ- ب

 .(4) "عميو الرضا عنو, فإذا لـ يطمب العتاب منو, دؿ ذلؾ عمى أنو ثابت عمى غضبو
مف تطكب الدنيا إال كلو  بياف الفرؽ بيف ما يحؿ بيـ كبيف رزايا الدنيا, فإف اإلنساف ال يتكقع أمران ُ- ت

 طمع في أف يتأتر عنو كفي أف يجيئو في أتؼ ما يتكىـ برجائو, ككذلؾ متى حؿ بو كاف طامعان 
عػذاب اآلتػرة إذا عاينػو في أف يتؼ, كقد يقع ذلػؾ فػي تطػكب الػدنيا كثيػرا, فػأتبر اهلل تعػالى أف 

 .(5) الكافر ال طماعية فيو بتتفيؼ كال بتأتير
ال متمص ليـ منو كال يتفػؼ عػنيـ  أفتحققكا يتيقنكا حينئذ ك الكافركف يكـ القيامة إذا رأكا العذاب يُ- ث

ميمػػػكف ليتػػػدارككا مػػػا فكتػػػكا مػػػف اإليمػػػاف كاإلطاعػػػة مػػػع انقضػػػاء زمػػػاف كىال ىػػػـ يي  حػػػدو أبشػػػفاعة  أيضػػػان 
 .(6) التبلفيالتدارؾ ك 

 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/246بف عاشكر)االتحرير كالتنكير, ينظر: (1) 
 .(2/421الشنقيطي) قرهف,أضكاء البياف في إيضاح القرهف بال(2) 
 .(5/68إسماعيؿ حقي) ركح البياف, ينظر: (3) 
 .باتتصار (6/399القاسمي) محاسف التأكيؿ,(4) 
 .(3/414بف عطية األندلسي) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,ينظر: (5) 
 .(1/435بالشيخ عمكاف)بف محمكد النتجكاني, كيعرؼ انعمة اهلل  الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية,ينظر: (6) 
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 فركين من فركائيم وعاقبة كل منيمذبرؤ الم <الثانيلمطمب ا

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱقــــــال اهلل ذعــــــالى< 
 مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ
 .]النحل  َّ من خن حن جن
 المناسبة <أولً 

يف عرفػػػكا نعمػػػة اهلل ثػػػـ أنكركىػػػا, كأبػػػاف أف أكثػػػرىـ بعػػػد أف أكضػػػح اهلل تعػػػالى حػػػاؿ المشػػػركيف الػػػذ"
الكػػػافركف, أتبعػػػو بالكعيػػػد, فػػػذكر حػػػاليـ يػػػـك القيامػػػة كبعػػػض مشػػػاىدىـ, مػػػف عػػػدـ تتفيػػػؼ العػػػذاب عػػػنيـ 
نمػػػا عبػػػدكا  كمضػػػاعفتو عمػػػييـ, كتكػػػذيب المعبػػػكدات ليػػػـ أنيػػػـ شػػػركاء هلل, أك أنيػػػـ مػػػا عبػػػدكىـ حقيقػػػة, كاا

 .(1)"أىكاءىـ
 داتمعاني المفر  <اً ثاني

 ) ـي اٍلقىٍكؿى  ".هليتيـ رٌدت عمييـ قكليـ")فىأىٍلقىٍكا ًإلىٍيًي
( أم  ـٍ لىكاًذبيكفى ـٍ ندعكـ إلى عبادتنا")ًإن كي  .(2) "لى

مىـي( ىك   .(3) "االستسبلـ كىالت ٍسًميـ")الس 
ثىػػفو " (شيػػرىكىاءىىيـٍ ) كى ػػنىـو كى ػػًريكنا ًلم ػػًو ًمػػٍف صى ػػذيكهي شى ػػٍف ات تى ػػاـ  ًفػػي كيػػؿ  مى ػػٍف لىػػوي  عى ـٍ مى ػػذ بييي , فىييكى مىػػؾو مى ػػٍيطىافو كى شى كىهدىًمػػيٍّ كى

, ٍقػػؿه ـٍ عى ػػا ييٍنًطػػؽي الم ػػوي تىعىػػالىى ًبقيٍدرى  ًمػػٍنيي ام  ػػكزي أىٍف يىكيػػكفى عى يىجي ـي, كى ػػٍف لىػػوي اٍلكىػػبلى مىػػى مى ائًػػدنا عى : فىػػأىٍلقىٍكا عى تًػػػًو فىيىكيػػكفي
ـى   .(4) "اأٍلىٍكثىافى كىاأٍلىٍصنىا

 الجمالي المعنى <اً ثالث
حينما يػركا شػركاؤىـ الػذيف كػانكا يعبػدكنيـ  تتبر اآليات عف مكقؼ المشركيف المشيف يـك القيامة,

كحينئػذو يتحسػػركف, كيتمنػػكف أف ينقمػكا مػػنيـ فيستسػػممكا لحكػـ اهلل تعػػالى كعنػػد ذلػػؾ  فػي الػػدنيا مػػف دكف اهلل,
 .(5) بطؿ ما كانكا يأممكف مف أف  هليتيـ تشفع ليـ

                                                 

 .(14/204الزحيمي ) التفسير المنير,(1) 
 .(2/112) الفراء معاني القرهف,(2) 
 .(1/446) مجمع المغة العربية بالقاىرة المعجـ الكسيط,(3) 
 .(6/580) أبك حياف األندلسي البحر المحيط,(4) 
 باتتصار. (1/616) لكاحدما الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,ينظر: (5) 
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 بال ةال <اً رابع
الػذيف ظممػػكا ىػػـ الػذيف كفػػركا, فػػالتعبير بػػو مػف اإلظيػػار فػػي مقػػاـ اإلضػمار لقصػػد إجػػراء الصػػفات 

ثػػػـ يسػػػاقكف إلػػػى العػػػذاب فػػػإذا رأكه ال يتفػػػؼ عػػػنيـ, أم يسػػػألكف تتفيفػػػو أك تػػػأتير  المتمبسػػػيف بيػػػا عمػػػييـ,
المسػند إليػو متبػرا  كجػاء كأطمػؽ العػذاب عمػى هالتػو كمكانػو, اإلقحاـ فيو فبل يسػتجاب ليػـ شػيء مػف ذلػؾ,

عنو بالجممة الفعمية, ألف اإلتبار بالجممة الفعمية عف االسـ يفيد تقكم الحكػـ, فأريػد تقػكم حكػـ النفػي, أم 
أف عدـ تتفيؼ العذاب عنيـ محقؽ الكقكع ال طماعية فػي إتبلفػو, فحصػؿ تأكيػد ىػذه الجممػة كمػا حصػؿ 

 .(1) ة في العذابتأكيد الجممة التي قبميا بالفاء, أم فيـ يمقكف بسرع
 المقاصد واألىداف <خامساً 
كا سىػػكىاءن ًفػػي ذىًلػػؾى اٍلمىكٍ " - أ ػػاري ايىػػا أىٍم صى ػػاءي اٍلكيبىػػرىاءي ًلؤٍلىٍجنىػػاًد الر عى ؤىسى ػػاءي كالر  ًت اٍلميميػػكؾي اٍلعيظىمى ًقػػًؼ تسىػػاكى

ػوي ال ػػٍف رىًحمى كىٍربًػًو الش ػػًديًد ًإال  مى قىػػاؿه كىالى يىٍمًمػػؾي ميٍشػتىًرًكيفى ًفػػي ىىٍكًلػًو اٍلفىًظيػػًع كى ـٍ مى ػػدو ًمػٍنيي لىػٍيسى أًلىحى م ػػوي كى
, ػػا كىسىػػبى رىًىػػيفه ػػر ا, كيػػؿ  اٍمػػًرئو ًبمى  حف جفمغ جغ مع ُّٱٱٱقىػػاؿى تىعىػػالىى: ًلنىٍفًسػػًو كىالى ًلغىٍيػػًرًه نىٍفعنػػا كىالى ضى

قىػػاؿى تىعىػػالىى: ،]َ ــاِ ر   َّ  هل مل خل حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف  خف  كى
ْنِفَطاِر  َّ  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ  .(2) "]اِل

 :(3) قاؿ أبك مسمـ األصبيانيُ- ب
منيـ أف ذلؾ ينجػييـ مػف عػذاب اهلل أك يػنقص  "مقصكد المشركيف إحالة ىذا الذنب عمى تمؾ األصناـ ظنان 

 فيؿ ينفعيـ ذلؾ شيئان؟, (4) منو"
عػالى الشركاء أحجار كأشتاص, كمبلئكة, كشياطيف, ككؿ ىػؤالء ألقػكا تبعػة ادعػاء غيػر الم ػو تُ- ت

عمػػى المشػػركيف؛ ألف أحػػػدنا مػػف ىػػػؤالء الشػػركاء لػػـ يػػػدع إلػػى عبادتػػػو, فاألحجػػار الى تنطػػػؽ كال 
ف قد أغكاىـ  تدعك, كاألشتاص الذيف عبدكىـ كعيسى ككالمبلئكة يتبرأكف منيـ, كالشيطاف, كاا

 اك يق ىق  يف ىف ٱُّٱفيـ الذيف غككا, كعمييـ تبعة غكايتيـ, كما قاؿ تعالى عنو: 
 نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك مك لك
 جب  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن

                                                 

 .(14/246بف عاشكر)ا التحرير كالتنكير,ينظر: (1) 
 .(2/831الحكمي) معارج القبكؿ,(2) 
 سػنة تسػع كتمسػيف كأربعمائػة. فػيمحمد بف عمٌى بف محمد بف الحسيف بف ميرايزد أبك مسمـ النحػكٌل األصػبيانٌى مػات (3) 

 .(3/194)القفطي إنباه الركاة عمى أنباه النحاة,  ينظر:
 .(4/296النيسابكرم) الفرقاف,غرائب القرهف كرغائب (4) 
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 مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب
 .(1) ]إبراىيم  َّ  مخ جخ

مشػػػاىد القيامػػػة عظيمػػػة كرىيبػػػة, كمػػػف ىػػػذه المشػػػاىد مػػػا ذكرتػػػو اآليػػػات؛ بينمػػػا الرسػػػؿ يػػػدلكف ُ- ث
بشػػيادتيـ, ككػػذلؾ المبلئكػػة, كالكػػافركف ال يػػؤذف ليػػـ بكػػبلـ, كالصػػمت يتػػٌيـ عمػػى الجميػػع فػػي 

الحشر العظيـ, يقطػع المشػرككف صػمتيـ, حػيف يػركف شػركاءىـ, فيشػيركف نحػكىـ كىػـ  مشيد
 ) ـٍ لىكػاًذبيكفى ( فيػردكف عمػييـ مباشػرة:)ًإن كي نىا ال ًذيفى كين ا نىٍدعيكا ًمػٍف ديكنًػؾى ب نا ىؤيالًء شيرىكاؤي يقكلكف:)رى

حٌقكا أنػكاع العػذاب كىكذا أصبحت الحجة قائمة كاضحة, مف الرسػؿ كالمبلئكػة كالشػركاء, فاسػت
 .(2) بسبب كفرىـ

دلت اآليػات الكريمػة عمػى أف الجمػادات تػتكمـ يػـك القيامػة, حيػث إف األصػناـ كاألكثػاف تنطػؽ ُ- ج
 .(3) بكذب المشركيف في دعكاىـ عبادتيا

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ: تنقطػػع الكصػػػبلت يػػػـك القيامػػة, قػػػاؿ تعػػػالى"ُ- ح
ت التي مف الكصبل ,عبس ] َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن

 .(4) "تنقطع كذلؾ ما كاف مف عبادة المشركيف لمعبكداتيـ حيث تتبرأ منيـ كمف عبادتيـ ليا
رؤساء الكفرة كقادتيـ ضمكا ىـ بأنفسػيـ كأضػمكا أتبػاعيـ؛ فػبل يكتفػي الكػافر بفسػاد نفسػو, إنمػا ُ- خ

ة العذاب فميـ العذاب الدائـ بكفرىـ بأنفسيـ, كزياد ,يسعى جاىدان إلفساد غيره حتى يككف مثمو
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٱُّٱبإضػػػػبلؿ غيػػػػرىـ, قػػػػاؿ تعػػػػالى: 

كأصػػػمو أف جػػػزاء اآلتػػػرة مػػػف الثػػػكاب  ،]النحـــل  َّ مظ حط مض  خض حض جضمص خص حص
كمػػا ذكػػر مػػف الزيػػادة كالفػػكؽ كغيػػره, فيػػك  ,كالعػػذاب عمػػى المضػػاعفة؛ ألنػػو دائػػـ ال انقطػػاع لػػو

 .(5) عمى المضاعفة

                                                 

 .(8/4244) أبي زىرة زىرة التفاسير,ينظر: (1) 
 .(1/341) عبد السبلـ أحمد الراغب ينظر: كظيفة الصكرة الفنية في القرهف,(2) 
 بتصرؼ. (1/603) الجاكم ينظر: مراح لبيد لكشؼ معنى القرهف المجيد,(3) 
 .(1/435عمكاف )الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية, الشيخ (4) 
 .بتصرؼ (6/550) الماتريدم ينظر: تأكيبلت أىؿ السنة,(5) 
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مػا حصػمت معممػة بػذلؾ الصػد, كىػذا يػدؿ عمػى أف يستفاد مف اآليات أف الزيػادة مػف العػذاب إنُ- د
مػػف دعػػا غيػػره إلػػى الكفػػر كالضػػبلؿ فقػػد عظػػـ عذابػػو, فكػػذلؾ إذا دعػػا إلػػى الػػديف كاليقػػيف, فقػػد 

 .(1) عظـ قدره عند اهلل تعالى كاهلل أعمـ

 فيادة الرسل عمى أقواميم يوم القيامة <الثالثالمطمب 
 ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ٱُّٱٱقــال اهلل ذعــالى<
 .]النحل  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 المناسبة <أولً 
سػبقت اآليػػات بالحػديث عػػف شػػيادة الشػركاء عمػػى المشػػركيف بػأنيـ كػػاذبكف فػػي اتتػاذىـ هليػػة مػػف "

دكف اهلل, كجاءت ىذه اآلية لتذكر شػيادة أتػرل عمػييـ, كىػي شػيادة الرسػؿ عمػى أقػكاميـ كتزكيتيػا بشػيادة 
 . (2)"النبي 
 معاني المفردات <اً ثاني

ـٌ ال ػًذم "( شيءًتٍبيىاننا ل كيؿ  ) ػا تٍحتىػاج ًإلىٍيػًو أىٍنػت كأٌمتػؾ مػف أىمػر الػد يف, كىىىػذىا مػف الٌمفػظ العػا بيي ف لىؾ ًفيػًو كيػٌؿ مى
اص, كىاٍلعرب تىقكؿ: بىي نت الشيءى تىٍبيينان كًتٍبيانان   .(3) ", ًبكىٍسر الت اءأيًريد ًبًو اٍلتى

  ) ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسًي مىٍيًي  .(4) "يعنى نبييـ, ألنو كاف يبعث أنبياء األمـ فييـ كمنيـ")شىًييدان عى
 المعنى الجمالي <اً ثالث

اذكر أييا الرسكؿ حيف نبعث يكـ القيامػة فػي كػؿ أمػة مػف األمػـ شػييدنا عمػييـ, ىػك الرسػكؿ الػذم "
ٍلنػػا عميػػؾ القػػرهف بعثػػو اهلل إلػػييـ مػػف أنفسػػ يـ كبمسػػانيـ, كجئنػػا بػػؾ أييػػا الرسػػكؿ شػػييدنا عمػػى أمتػػؾ, كقػػد نىز 

ا لكؿ أمر يحتاج إلػى بيػاف, كأحكػاـ الحػبلؿ كالحػراـ, كالثػكاب كالعقػاب, كغيػر ذلػؾ, كليكػكف ىدايػة  تكضيحن
 .(5) "مف الضبلؿ, كرحمة لمف صد ؽ كعمؿ بو, كبشارة طيبة لممؤمنيف بحسف مصيرىـ

 
 

                                                 

 .(2/1291الزحيمي) الكسيط, (20/275الرازم) ينظر: مفاتيح الغيب,(1) 
 .(14/204الزحيمي) التفسير المنير,(2) 
 .(15/365محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ) تيذيب المغة, (,13/68ابف منظكر) لساف العرب,(3) 
 .(10/208األبيارم) المكسكعة القرهنية,(4) 
 .(1/277نتبة مف أساتذة التفسير) التفسير الميسر,(5) 
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 البال ة <اً رابع
إيثػػاري لفػػظ المجػػيء عمػػى البعػػث لكمػػاؿ العنايػػًة بشػػأنو عميػػو السػػبلـ كصػػيغةي الماًضػػي  (كىًجٍئنىػػا بًػػؾى ")

 .(1) "لمًداللة عمى تحقؽ الكقكع
 المقاصد واألىداف <خامساً 

يبعػػث اهلل فػػي كػػؿ دىػػر كعصػػر شػػييدنا يشػػيد عمػػى أىمػػو, كيكػػكف حجػػة عمػػييـ يػػكـ القيامػػة, كىػػـ  - أ
مى مف فرط في أحكاـ الشريعة, كىـ: العمماء األتقياء, كصنؼ يشيد عمى صنفاف: صنؼ يشيد ع

مف فرط في أسرار الحقيقة, كىـ: األكلياء الكبراء, ككؿ مف أحب شػيئنا مػف دكف اهلل, تبػرأ منػو يػكـ 
القيامة, ككؿ مف أنكر التصكصية عمى أكلياء زمانػو, كصػد النػاس عنػو تضػاعؼ عذابػو, ككثػؼ 

 ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱٱٱٱ:ؿ تعػػالىحجابػػو يػػـك القيامػػة قػػا

 .(2) ]إبراىيم  َّ هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي  ري ٰى
الشاىد األصمي ىك مف األمة نفسيا فػي المسػاف كالسػيرة كفيػـ األغػراض كاإلشػارات, حتػى يتحقػؽ "ُ- ب

عػف األمػة, فمػذلؾ لػـ يبعػث اهلل نبيػا قػٌط إال  اليدؼ المقصػكد, فػبل يػتمكف مػف ذلػؾ مػف كػاف غريبػان 
 .(3) "ة المبعكث إلييـمف األم

لشػػيادة األنبيػػاء, كألف نبينػػا  عمػػى األنبيػػاء كاألمػػـ, تأكيػػدان  النبػػي محمػػد صػػٌمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ شػػاىدان ُ- ت
حكـ عدؿ في القضاء بيف األمـ كأنبيائيا, مف طريػؽ األتبػار الػكاردة فػي القػرهف بػأف كػؿ نبػي بمٌػغ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱٱرل:كيؤيػػػػد ىػػػػذا المعنػػػػى هيػػػػة أتػػػػ أمتػػػػو رسػػػػالة اهلل كتكاليفػػػػو,

 .(4) ]البقرة  َّ زن مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
ف تشػريؼ النبػي أكما  ف أكرميـ كأشرفيـ محمد,أاآلية فييا داللة عمى أف األنبياء أشرؼ التمؽ, ك ُ- ث

 .متوفيو تشريؼ أل

لكؿ أمر صغير ككبير, كفيو حكـ كؿ شػيء ممػا  ناجعه  لما في الصدكر, كدكاءه  القرهف الكريـ شفاءه ُ- ج
فػػي الشػػرع, كال بػػد منػػو فػػي الممػػة, كػػالحبلؿ كالحػػراـ, كالػػدعاء إلػػى اهلل, كالتتكيػػؼ مػػف  نحتػػاج إليػػو

كتبيػػاف  ,(]األنعــام  َّ  يث رثيت ىت نت مت زت رت  ُّٱٱ عذابػو, كمػا جػػاء فػي قكلػػو تعػالى:

                                                 

 .(5/135)إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أبي السعكد (1) 
 .(157-3/156بف عجيبة )االبحر المديد في تفسير القرهف المجيد, ينظر: (2) 
 .(2/1293يمي)لزحاالتفسير الكسيط, (3) 
 .(2/1293)المرجع السابؽ ينظر: (4) 
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مػا إحالػةن  كؿ شيء في القرهف, إما نصان  عمػى السػنة النبكيػة, حيػث أمػر اهلل  عمى حكمو صراحة, كاا
 .(1) ]النساء  َّ من خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱو, في قكلو تعالى:بإتباع رسكلو كطاعت

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(2/1293) لزحيميا ,التفسير الكسيطينظر: (1) 
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 الفصل الثالث<
                   الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثامن من الحزب الثامن والعفرين 

 (557-7= اآليات)

 
 

 <المبحث األول
 (9=-7= اآليات) األمر بالفضيمة والنيي عن المنكر، وبيان حكمذو

 
  الثاني<المبحث 

 (;=-:= اآليات) ثر العمل الصالحأنفاق  ي سبيل اهلل وبيان ال 
 

 الثالث<المبحث 
 (557->= اآليات) كراه عمى الكفرريم وموقف المفركين منو، وحكم ال القرآن الك
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 المبحث األول<
 (9=-7= اآليات) األمر بالفضيمة والنيي عن المنكر، وبيان حكمذو

 أربعة مطالب<و يو 
يتاء ذم القربى, كالنيي عف المنكر كالبغي.المطمب األول<   األمر بالعدؿ كاإلحساف كاا

 كجكب الكفاء بالعيد كحفظ اليميف.المطمب الثاني< 

  ضرب المثؿ لمف ينقض العيد.المطمب الثالث< 

  تطكرة نقض العيد.المطمب الرابع< 
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يذاء  يالمطمب األول< األمر بالعدل وال  القربى والنيي عن المنكر والبغي حسان وا 
  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّٱ قـــــــــــــال اهلل ذعـــــــــــــالى<

 ]النحل . َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث
 المناسبة أوًل<

بعد أف بالغ سػبحانو فػى الكعػد لممتقػيف كالكعيػد لمكػافريف, كعػاد ككػرر فػى الترغيػب كالترىيػب إلػى "
ر التي جمعت فضائؿ األتبلؽ كاآلداب كضػركب التكػاليؼ التػي أقصى الغاية, أردؼ ذلؾ ذكر ىذه األكام

 .(1) "رسميا الديف كحث عمييا لما فييا مف إصبلح حاؿ النفكس, كصبلح حاؿ األمـ كالشعكب
 معاني المفردات ثانيًا< 

ٍكر,"العىٍدؿ:  ـى ًفي الن فيكًس أىنو ميٍستقيـ, كىىيكى ًضد  الجى ا قىا ًفي أىسماء اهلل سبحانو مى : العىٍدؿ, ىك ال ًذم الى يىًميؿي كى
ٍكًضػعى العػاًدًؿ, كىىيػكى أىبمػغ ًمٍنػوي ألى  ًضػعى مى , كىىيكى ًفػي األىصػؿ مىٍصػدىره سيػم ي بًػًو فكي ٍكـً نػو ًبًو اٍليىكىل فيىجكرى ًفي اٍلحي

ٍعًدلػة أىم ًمػٍف أىىػؿ العىػٍدًؿ, فه ًمػٍف أىىػؿ المى فيػبلى , كى ػٍدالن ًعؿى الميسىم ى نفسيػو عى :كالعىػ جي ؽ , ييقىػاؿي ٍكػـ بًػاٍلحى : الحي ىيػكى  ٍدؿي
ؽ  كيىٍعًدؿي  ٍكًمًو, ,يىٍقضي ًباٍلحى ٍعدىلة ًفي حي : ذيك مى اًدؿه ـه عى كى ٍكميو كىىيكى حى  .(2)"كالعىٍدؿي ًمفى الن اًس: المىٍرًضي  قكليو كحي

 : سمـ اإلحسافى حً "اإلحسافي مىٍيًو كى سىاءىة, كفس ر الن ًبي صمى اهلل عى :ضد  اإٍلً , فىقىاؿى "ىيكى أىف تعبد  يف سألىو جبريؿي
 ,(ًإف  الم وى يىػٍأميري ًباٍلعىػٍدًؿ كىاإٍلٍحسىػافً ), كىىيكى تىٍأًكيؿ قىٍكلو جٌؿ كعٌز: (3) اهلل كىأىن ؾ ترىاهي فىًإف لـ تكف ترىاهي فًإنو يراؾ"

قىكلو عٌز  زىاء مف أحسف فً  , الرَّحمن] َّ مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ جٌؿ:ك كى ي الد ٍنيىا أىم مىا جى
 .(4) "ًإال  أىف ييٍحسىف ًإلىٍيًو ًفي اآٍلًترىة

يتاًء ًذم اٍلقيٍربى(  عطاؤه"يعنى  )كىاًا  .(5) "كاا
نىا: اإل"كىأىم ا  قاؿ القرطبي رحمو اهلل : مىمىاؤي ٍحسىػافي مىٍصػدىري أىٍحسىػفى ييٍحًسػفي ًإٍحسىػاننا. اإلٍحسىافي فىقىٍد قىاؿى عي

ٍعنىيىيٍ  مىى مى ييقىاؿي عى : أىٍحسىٍنتي كىذىا, أم حسنتو ككمكى ديىيمىا ميتىعىدٍّ ًبنىٍفًسًو, كىقىٍكًلؾى ٍنقيكؿه ًباٍليىٍمزىًة ًمٍف مًف: أىحى تو, كىىيكى مى

                                                 

 .(14/130تفسير المراغي)(1) 
 .(11/430ابف منظكر) لساف العرب,(2) 
اإليمػاف بػاب كتػاب كأترجػو مسػمـ فػي , (1/19) 50حديث رقػـ أترجو البتارم في صحيحة باب سؤاؿ جبريؿ النبي(3) 

 (.1/36) (,9,10)رقـ حديث إلسبلـ كاإلحساف بياف اإليماف كا
  .(4/183أبك منصكر اليركم ) تيذيب المغة,(4) 
 .(1/367معمر بف المثنى ) مجاز القرهف,(5) 
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ػا ٍمتي ًإلىٍيًو مى , أىٍم أىٍكصى فو : أىٍحسىٍنتي ًإلىى فيبلى , كىقىٍكًلؾى رٍّ ٍرًؼ جى ثىاًنيييمىا ميتىعىدٍّ ًبحى س فى الش ٍيءى. كى :  ,عي بًػوً يىٍنتىًفػ حى قيٍمػتي
ٍعنىيىٍيًف مىعنا " كىىيكى ًفي ىىًذًه اآٍليىًة ميرىاده ًباٍلمى

 (1). 
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

اإلحسػػاف يشػػمؿ كػػؿ تيػػر يصػػؿ ك العػػدؿ: جمػػاع الفضػػائؿ كميػػا؛  (ًإف  الم ػػوى يىػػٍأميري ًباٍلعىػػٍدًؿ كىاإلٍحسىػػافً )
كلمػا كػاف العػدؿ كاإلحسػاف ال يتمػاف إال بصػمة  فعػاؿ,إلى اإلنساف كالحيكاف, كىػك أيضػان يشػمؿ األقػكاؿ كاأل

يتىسًء ًذم اٍلقيٍربىى)ذم القربى قاؿ تعالى:   .(2) كىك صمة الرحـ (كىاًا
ًف اٍلفىٍحشاًء(: عف الزنى كيقاؿ: جميع المعاصيك ) يعني: ما ال يعرؼ في شريعة كال فػي  (كىاٍلميٍنكىرً  )يىٍنيى عى

بثبلثػة  اهلل تعػالى فقػد أمػر ,يعنػي: االسػتطالة كالكبػر (كىاٍلبىٍغػيً  )يػو النػارسنة, كيقػاؿ: المنكػر مػا كعػد اهلل عم
أشػػياء, كنيػػى عػػف ثبلثػػة أشػػياء, كجمػػع فػػي ىػػذه األشػػياء السػػتة عمػػـ األكلػػيف كاآلتػػريف, كجميػػع التصػػاؿ 

 .(3) المحمكدة
 البال ة رابعًا<

ػا يى " ٍنػوي بىػٍيفى مى ٍنًيي  عى ٍأميكًر ًبًو كىاٍلمى مىعى ًفي اٍلمى ييٍكػرىهي, جى ـي كى ػا يىٍحػري مى , كى ييٍنػدىبي ٍشػًترىاًؾ ذىًلػؾى ًفػي قىػٍدرو ميٍشػتىرىؾو الًجػبي كى
فمما أمر اهلل تعالى بالعدؿ كاإلحساف كبر األقرباء, نيى عػف  ,(4) "كىىيكى الط مىبي ًفي اأٍلىٍمًر, كىالت ٍرؾي ًفي النيي

ًف اٍلفىحٍ )أضداد ىذه الصفات؛ فقاؿ جؿ شأنو  يىٍنيىى عى  .(5) (شىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبىٍغيً كى
يتىػػسء ذم القربػػى)" لفػػظ يقتضػػي صػػمة الػػرحـ كيعػػـ جميػػع إسػػداء  فيػػك, (6) "تتصػػيصه إثػػرى تعمػػيـو اىتمامػػان (كىاًا

ف عمػػت يػػرل أنػػو مقصػػر,  التيػػر إلػػى القرابػػة, كتركػػو مبيمػػا أبمػػغ, ألف كػػؿ مػػف كصػػؿ فػػي ذلػػؾ إلػػى غايػػة كاا
ٍحسػػاًف, لكنػػو تعػػالى تصػػو بالػػذكر كىػػذا المعنػػى المػػأمكر بػػو فػػي جانػػب ذً  م اٍلقيٍربػػى داتػػؿ تحػػت العػػدؿ كاإٍلً

 .(7) اىتماما بو كحضا عميو كىك مف باب عطؼ التاص عمى العاـ
 
 

                                                 

 .(10/166القرطبي) ,الجامع ألحكاـ القرهف(1) 
 .(1/331بف التطيب)اأكضح التفاسير, ينظر: (2) 
 (3),  .(2/287السمرقندم) ينظر: بحر العمـك
 .(6/586أبك حياف األندلسي ) البحر المحيط في التفسير,(4) 
 .(1/331بف التطيب)ا أكضح التفاسير,ينظر: (5) 
 .(5/136السعكد ) أبك إرشاد العقؿ السميـ,(6) 
 .(3/225الشككاني ) ( فتح القدير,3/416بف عطية األندلسي) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,ينظر: (7) 
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 المقاصد واألىداف خامسًا<
إف اهلل يػػػػأمر بالعػػػػدؿ )أجمػػػػع هيػػػػة لمتيػػػػر كالشػػػػر فػػػػي القػػػػرهف ىػػػػي هيػػػػة  أف ىػػػػذه اآليػػػػة ىػػػػي بيػػػػافُ- أ

 .(1) (كاإلحساف..
يظمـ أحدان كائف مف كاف فيك منٌزهه عف الظمـ, فمف عدلو كحكمتػو أف ال يسػٌكم بػيف البػر إف اهلل ال ُ- ب

 .(2) كالفاجر كال المؤمف كالكافر فإف التسكية بينيما منتو الظمـ كالسفو كالعياذ باهلل
ػٍف لػـ ييػٍذًنٍب لػـ تىًجػٍد عػدالن, كلػك كػاف رحمو اهلل قاؿ الشافعيُ- ت كيػؿ  ذىنػبو  في العدالة: "لك كاف العىٍدؿي مى

, ككانػت محاسػنيوي أكثػرى مػف مسػاكئو,  ػٍف تىػرىؾى الكىبىػاًئرى ال يمنع مػف العدالػة لػـ تىًجػٍد مجركحػان, كلكػف مى
 .(3) فيك عىٍدؿ"

عامؿ الناس بما تحػب أف يعػاممكؾ بػو, مػثبلن: إذا أردت أف تعامػؿ شتصػان معاممػة, فاعرضػيا أكالن ُ- ث
ال, فػػبل عمػػى نفسػػؾ: ىػػؿ إذا عاممػػؾ إنسػػاف بيػػا, ىػػؿ ترضػػ ى أـ ال؟ إف كنػػت ترضػػى, فعاممػػو, كاا

تدافعػػو ألف العػػدؿ يػػدتؿ فػػي معػػامبلت التمػػؽ: أف تعامػػؿ النػػاس بمػػا تحػػب أف يعػػاممكؾ بػػو, كليػػذا 
قاؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ: "مف أحػب أف يزحػزح عػف النػار كيدتمػو الجنػة, فمتأتػو منيتػو كىػك 

 .(5)  "(4)يجب أف يؤتي إليويؤمف باهلل كاليـك اآلتر, كليأت إلى الناس ما 
عػػف مشػػابية مػػف كػػاف قبمنػػا, الرسػػكؿ نيانػػا فقػػد  سػػببه لنػػزكؿ العػػذاب,كجػػكب العػػدؿ كأف عدمػػو ُ- ج

بأنيـ كانكا يفرقكف في الحدكد بيف األشراؼ كالضعفاء, كأمر أف يسكل بيف الناس في ذلؾ, كقػاؿ: 
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تركك  الذيف مف قبمكـإنما ىمؾ ) ه, كاا

كأتبػر أف ابنتػو  ,(6) (عميو الحػد, كالػذم نفسػي بيػده لػك أف فاطمػة بنػت محمػد سػرقت لقطعػت يػدىا
لقطػػػع يػػػدىا؛ ليبػػػيف كجػػػػكب  -كقػػػد أعاذىػػػا اهلل مػػػف ذلػػػؾ  -التػػػي ىػػػي أشػػػرؼ النسػػػاء لػػػك سػػػرقت 

 .(7)العدؿ
                                                 

 .(3/152أبك بكر الجزائرم) ر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,أيسينظر: (1) 
 .(1/279سيد سابؽ) العقائد اإلسبلمية,ينظر: (2) 
 .(11/225) , النككمركضة الطالبيف كعمدة المفتيف(3) 
عػف عبػد اهلل ( 3/1472)(, 1844)حػديث رقػـ باب كجكب الكفاء بيعة التمفاء األكؿ فػاألكؿ ,ركاه مسمـ  كتاب اإلمارة(4) 

 . اهلل بف عمرك
 .(1/228محمد بف صالح العثيميف) شرح العقيدة الكاسطية,: ينظر(5) 
, (5/23) (,3733)حػديث رقػـ ذكػر أسػامةباب  كتاب الحدكد إقامة الحدكد عمى الزني أترجو البتارم في صحيحة(6) 
 (.3/1315) 688رقـ حديث  قطع السارؽ الشريؼ كغيرهاإليماف باب ك كتاب الحدكد كأترجو مسمـ في , (5/23)
 .(1/53بدر الديف البعمٌي ) ,يج القكيـالمنينظر: (7) 
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ة, إال أف المغيػر ال يعػٌف لمسػتكر, كال : "كتغييػر المنكػر فػرض عمػى الػكال(1) قاؿ القاضي أبك محمدُ- ح
, كال يتجسػػس, كال يغيػػر إال مػػا بػػدت صػػفحتو, كيكػػكف أمػػره كنييػػو بمعػػركؼ, كىػػذا كمػػو يعمػػؿ ظنػػان 

, كال يغيػر المػؤمف لغير الكالة ألػـز كفػرض عمػى المسػمميف عامػة, مػا لػـ يتػؼ المغيػر إذايػة أك ذالن 
ػػدً , فػػإف عى بيػػده مػػا كجػػد سػػمطانان  عمػػاؿ ر بيػػده, إي ػػو غى مى ال أنػػو ال يصػػؿ إلػػى نصػػب القتػػاؿ كالمػػدارأة كاا

السػػبلح إال مػػع الرياسػػة كاإلمػػاـ المتبػػع, كينبغػػي لمنػػاس أف يغيػػر المنكػػر مػػنيـ كػػؿ أحػػد تقػػي كغيػػر 
بأنيـ لـ يتناىكا عػف  تقي, كلك لـ يغير إال تقي لـ يتغير منكر في األغمب, كقد ذـ اهلل تعالى قكمان 

ذميـ لمػا لػـ يتنػاىكا عنػو ككػؿ منكػر فيػو مػدتؿ لمنظػر فػبل مػدتؿ منكر فعمكه, فقد كصفيـ بفعمو ك 
 .(2) شركط" لغير حممة العمـ فيو, فيذه نبذة مف القكؿ في تغيير المنكر تضمنت ثمانية

 
 يمينالمطمب الثاني< وجوب الو اء بالعيد ووجوب حفظ ال

كحػػػر ـ التيانػػػة فييػػػا ا, مػػػ, كأكجػػػب الكفػػػاء بيكالمكاثيػػػؽ حػػػث  اإلسػػػبلـ عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى العيػػػكد
 .كالعمؿ عمى نقضيا

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱٱٱقــال اهلل ذعــالى<
 ]النحل . َّ زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم
 المناسبة أوًل<

كػؿ المػػأمكرات كالمنييػات فػي اآليػػة األكلػى عمػى سػػبيؿ اإلجمػاؿ, ذكػػر  سػػبحانو كتعػالى لمػا جمػع "
 .(3) "باألمر بالكفاء بالعيدفي ىذه اآلية بعض تمؾ األقساـ, فبدأ تعالى 

 معاني المفردات ثانيًا<
كا اأٍلىٍيمىافى )  .(4) "نقض اٍليىميف أىك اٍلعىٍيد نكثو" (كىالى تىٍنقيضي
 

                                                 

عبػد اهلل بػػف محمػػد بػف إسػػماعيؿ بػػف محمػد بػػف فػػكرتش القاضػي أبػػك محمػػد فقيػو إمػػاـ محػػدث تػكفى سػػنة تمػػس كتسػػعيف (1) 
كأربعمائة كمكلده سنة أربع كعشريف كأربعمائة يركل عػف أبػي عمػر الطممنكػي كأبػي الكليػد البػاجي كأبػي الفػتح السػمرقندم 

بغيػة الممػتمس فػي تػاريخ رجػاؿ ينظػر:  ,ابنو أبػك محمػدك  ركل عنو الحافظ أبك عمي بف سكرة كغيرىـ ,غيرىـكالسفاقسي ك 
 .(8/189الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة الس ٍكديٍكًني ) ,(1/338أبك جعفر الضبي) أىؿ األندلس,

 .(3/416بف عطية األندلسي)ا المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,(2) 
 .(20/263الرازم) مفاتيح الغيب,(3) 
 .(2/947مجمع المغة العربية بالقاىرة ) المعجـ الكسيط,(4) 
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 المعنى الجمالي ثالثًا<
لمػف عاقػدتمكه بػو  أكفكا بميثاؽ اهلل إذا كاثقتمػكه, كعقػده إذا عاقػدتمكه, فػأكجبتـ بػو عمػى أنفسػكـ حقػان 

كا األٍيمىافى بىٍعدى تىٍكًكيًدىىا( يقكؿ: كال تتالفكا األمػر الػذم تعاقػدتـ فيػو األيمػاف, يعنػي ككاثقتمكه عميو  )كىال تىٍنقيضي
قىػػٍد  بعػد مػػا شػػددتـ األيمػػاف عمػػى أنفسػكـ, فتحنثػػكا فػػي أيمػػانكـ كتكػػذبكا فييػا كتنقضػػكىا بعػػد إبراميػػا, كقكلػػو )كى

ـٍ كىًفػيبل( يقػكؿ: كقػػد جع مىػػٍيكي ٍمػتيـي الم ػوى عى عى  يمػتـ اهلل بالكفػػاء بمػا تعاقػدتـ عميػػو عمػى أنفسػكـ راعينػػا يرعػى المػػكفجى
 .(1)منكـ بعيد اهلل الذم عاىد عمى الكفاء بو كالناقض 

 رابعًا< البال ة
لمجػرد الظرفيػة, ألف المتػاطبيف قػد عاىػدكا اهلل عمػى اإليمػاف  :إذا" (كىأىٍكفيكا ًبعىٍيػًد الم ػًو ًإذىا عىاىىػٍدتيـٍ ) 

كالقرينػػة  فػػالمعنى: أف مػػف عاىػػد كجػػب عميػػو الكفػػاء بالعيػػد, ,تيػػاف باسػػـ الزمػػاف لتأكيػػد الكفػػاءكالطاعػػة, فاإل
 .(2) "(كال تنقضكا األيماف بعد تككيدىا كقد جعمتـ اهلل عميكـ كفيبل) عمى ذلؾ قكلو:

لػى ذكر األيماف بعد العيكد مف باب ذكر التاص بعد العاـ, كتتصيصيا بالذكر تنبييان عمػى أف اليمػيف أك 
 .(3) أنكاع العيكد بكجكب الرعاية

 المقاصد واألىداف خامسًا<
مر اهلل تعالى في ىذه اآلية عباده بالكفاء بعيكده التي يجعمكنيا عمى أنفسػيـ, كنيػاىـ عػف نقػض أُ- أ

 .(4) األيماف بعد تككيدىا عمى أنفسيـ آلتريف بعقكد تككف بينيـ بحٌؽ مما ال يكرىو اهلل
لعيػػد الػػذم يقطعػػو عمػػى نفسػػو كتاصػػة العيػػد الػػذم بينػػو كبػػيف ربػػو تبػػارؾ المسػػمـ ميطالػػب بالكفػػاء باُ- ب

تعػػالى:  كتعػػالى, ككػػذلؾ العيػػكد التػػي بينػػو كبػػيف النػػاس, كقػػد كػػرر الكفػػاء بالعيػػد ؼ مكاضػػع متعػػددة كقكلػػو
  حس جس مخ جخمح جح مج ٱُّٱ: كقكلػػػػػػػػػػو ،]اأْلَْنَعــــــــــاِم  َّيئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  ٍَّّٱُّٱ
ْسرَاِء  َّمس خس  .(5)] الِْ

"كىػػػذا ممػػػا يػػػأمر اهلل تعػػػالى بػػػو كىػػػك الكفػػػاء بػػػالعيكد كالمكاثيػػػؽ, كالمحافظػػػة عمػػػى اؿ ابػػػف كثيػػػر: قػػػُ- ت
ػػافى بىٍعػػدى تىٍكًكيػػًدىىا)األيمػػاف المؤكػػدة. كليػػذا قػػاؿ:  ػػكا األىٍيمى كىال تىٍجعىميػػكا )كال تعػػارض بػػيف ىػػذا كقكلػػو:  (,كىال تىٍنقيضي

ـٍ  ػػػػػػػػػاًنكي ػػػػػػػػةن أًلىٍيمى  َّمغ حضجض  مص خصحص مس خس حس جس ُّٱ , كبػػػػػػػػيف قكلػػػػػػػػػو:(الم ػػػػػػػػوى عيٍرضى
                                                 

 .(17/281بف جرير الطبرم) ,جامع البياف في تأكيؿ القرهفينظر: (1) 
 .(14/261بف عاشكر )ا التحرير كالتنكير,(2) 
 .(20/264الرازم) مفاتيح الغيب, ينظر: (3) 
 .(17/282بف جرير الطبرم)ا ,في تأكيؿ القرهف جامع البيافينظر: (4) 
 .(2/439الشنقيطي) أضكاء البياف في إيضاح القرهف بالقرهف,ينظر: (5) 
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ال أحمػؼ عمػى يمػيف فػأرل غيرىػا  -إف شاء اهلل-إني كاهلل )  ال تترككىا ببل تكفير. كبيف قكلو، ]المائدة 
ال تعػػارض بػػيف , (1) (ككفػرت عػػف يمينػي)كفػي ركايػػة:  (تيػرا منيػػا, إال أتيػت الػػذم ىػك تيػػر منيػا كتحممتيػػا

ػػكا اأٍلى )ىػػذا كمػػو كبػػيف اآليػػة المػػذككرة ىنػػا, كىػػي  ػػافى بىٍعػػدى تىٍكًكيػػًدىىاكىال تىٍنقيضي ألف ىػػذه األيمػػاف المػػراد بيػػا  (ٍيمى
الداتمػػة فػػي العيػػكد كالمكاثيػػؽ, ال األيمػػاف الػػكاردة عمػػى حػػث أك منػػع, كليػػذا قػػاؿ مجاىػػد فػػي اآليػػة: يعنػػي 

ال (:  كيؤيػده مػا ركاه اإلمػاـ أحمػد عػف جبيػر بػف مطعػـ قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل ,الحمؼ أم حمؼ الجاىمية
نمػا حمػؼ كػاف فػي الجاىميػة لػـ يػزده اإلسػبلـ إال شػدة حمؼ في اإلسػبل ككػذا ركاه مسػمـ. كمعنػاه , (2)( ـ, كاا

أف اإلسػػبلـ ال يحتػػاج معػػو إلػػى الحمػػؼ الػػذم كػػاف أىػػؿ الجاىميػػة يفعمكنػػو؛ فػػإف فػػي التمسػػؾ باإلسػػبلـ كفايػػة 
 .(3)عما كانكا فيو"

بل يكػكف ضػعؼ الدكلػة داعينػػا إلسػبلـ يكصػي بػاحتراـ العيػد مػع الضػعفاء كاحترامػػو مػع األقكيػاء فػاُ- ث
إلى نقض العيد معيا, بؿ ال بد مف الكفاء بالعيد, فبل متادعػة, كال تيانػة؛ ألف ذلػؾ منيػي عنػو ك الكفػاء 
بالعيػػد مػػف األسػػس التػػي تقػػكـ عمييػػا العبلقػػات اإلنسػػانية الدكليػػة فػػي اإلسػػبلـ؛ لمػػا فيػػو مػػف تقكيػػة الػػركابط, 

 .(4) كىذا ما تيدؼ إليو الشريعة اإلسبلمية كاإلبقاء عمى الصبلت, كتحسيف العبلقات,
ػر ُ- ج الكفاء بالعيد يترتب عميو األجر العظيـ مف اهلل تبارؾ كتعالى, كمف نقػض العيػد فإنػو بػذلؾ يىضي

ذىًلػػؾى ًفػػي قىٍكًلػػًو:  نفسػػو كيجمػػب عمييػػا المعنػػات كالعيػػاذ بػػاهلل  ىه مهجه ين ىن من خن حن ُّٱكى

ػ,]الفذح  َّٰذٰر يي ىي مي  خي حي جي يه  ؽايثػم: أىف نىقػض الركبيف في مكاضػع أتي

ذىًلؾى ًفي قىٍكًلًو: ؛ كى  .(5) ]المائدة  َّ حم حئ جئ يي  ىي  ُّٱٱيىٍستىٍكًجبي الم ٍعفى
 
 
 
 

                                                 

األيمػاف كتػاب , كمسػمـ: (8/127, )(6721) حػديث رقػـ كفػارات األيمػافبػاب كتاب االيماف كالنػذكر, البتارم: أترجو (1) 
, (1649)حػػػديث رقػػػـ أف يػػػأتي الػػػذم ىػػػك تيػػػر, كيكفػػػر عػػػف يمينػػػو بػػػاب نػػػدب مػػػف حمػػػؼ يمينػػػا فػػػرأل غيرىػػػا تيػػػرا منيػػػا,

(3/1268.) 
 ,(2530)حػديث رقػـ ,بػاب مؤاتػاة النبػي, كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـصحيحو,  في مسمـأترجو (2) 

(4/1961). 
 .(4/598بف كثير)ا تفسير القرهف العظيـ,(3) 
 .(759-1/756مدينة العالمية)السياسة الشرعية, جامعة الينظر: (4) 
 .(2/439الشنقيطي) أضكاء البياف في إيضاح القرهف بالقرهف,ينظر: (5) 
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 المطمب الثالث< ضرب المثل لمن ينقض العيد

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ قال اهلل ذعالى<
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب
 مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
 .]النحل  َّ  مك لك خك حك جك

 المناسبة أوًل<
تأكيد كجكب الكفاء كتحريـ النقض مػع ضػرب المثػؿ, كتأكيػدان كمبالغػةن فػي تعظػيـ شػأف العيػكد أم 

 .(1) ال تعقدكا األيماف كتجعمكىا تديعة كمكران تغركف بيا الناس لتحصمكا عمى بعض منافع الدنيا الفانية
 معاني المفردات ثانيًا<

ٍزلىيػا ًمػٍف بىٍعػًد قيػك ةو ) ٍت غى ـ  تػأمر  كانػت تغػزؿ ,مػف بعػد إبػراـ": (نىقىضى جاريػة لىيىػا الغػزؿ مػف الصػكؼ فتيٍبرمػو ثيػ
 ."بنقضو

 .(2) "أكثر"أم  :(أمة ًىيى أىٍربى ًمٍف أيم ةو )
( ف) تىت ًتذك  ـٍ بلن بىٍينىكي ـٍ دىتى  .(3) "أم مىكران كتديعةن " :أىٍيمانىكي
 المعنى الجمالي ثالثًا<

ػٍزالن  ثىمكـ مثؿ امرأة غزلت غى كأحكمتػو, ثػـ نقضػتو, تجعمػكف أيمػانكـ  ال ترجعكا في عيكدكـ, فيككف مى
كمنفعػة  التي حمفتمكىا عند التعاىػد تديعػة لمػف عاىػدتمكه, كتنقضػكف عيػدكـ إذا كجػدتـ جماعػة أكثػر مػاالن 

أمػػركـ بػػو مػػف الكفػػاء بػػالعيكد كمػػا نيػػاكـ عنػػو ًمػػف نقضػػيا,  مػػف الػػذيف عاىػػدتمكىـ, إنمػػا يتتبػػركـ اهلل بمػػا
كلك شاء اهلل لكف قكـ كمكـ, فجعمكـ عمى ممة كاحدة, , كلييبي نىف  لكـ يكـ القيامة ما كنتـ فيو تتتمفكف في الدنيا

ييديػو  كىي اإلسبلـ كاإليماف, كألزمكـ بو, كلكنو سبحانو ييضؿ  مىف يشاء ممف عمـ منو إيثار الضبلؿ, فػبل
منو, كليسألن كـ اهلل جميعنا يكـ القيامػة  منو, كييدم مىف يشاء ًمم ف عمـ منو إيثار الحؽ, فيكفقو فضبلن  عدالن 

 .(4) عما كنتـ تعممكف في الدنيا فيما أمركـ بو, كنياكـ عنو, كسيجازيكـ عمى ذلؾ
 

                                                 

 باتتصار. (14/134) ( تفسير المراغي2/131الصابكني) صفكة التفاسير,ينظر: (1) 
 .(1/367معمر بف المثنى) ( مجاز القرهف,2/112الفراء) معاني القرهف,(2) 
 .(4/1696الفارابي) حاح العربية,الصحاح تاج المغة كص(3) 
 .(1/277نتبة مف أساتذة التفسير) التفسير الميسر,ينظر: (4) 
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 البال ة رابعًا<
تعػالى مػف يعاىػد ثػـ يػنقض عيػده بػالمرأة التػي تغػزؿ تشبيو تمثيمي, شػبو " (كال تككنكا كالتي نقضت غزليا)

 ".ثـ تنقضو غزالن 
 .(1) "طباؽ"بينيما  (يضؿ كييدم)

 المقاصد واألىداف خامسًا<
كمػف يفعػؿ ذلػؾ مػداراة لقػـك  تحريـ اتتاذ األيماف كالعيكد كسيمة, لمتغرير كالتداع, كتحػريـ نقضػياُ- أ

 .(2) يظنكف أنيـ أكثر كأقكل مف الذيف حمفكا ليـ كعاىدكىـ
ػػػبيت اآليػػػة الػػػذم يتمػػػؼ, تضػػػرب األمثػػػاؿ لتقريػػػب المعنكيػػػات فػػػي صػػػكرة المحسكسػػػات, حيػػػث ُ- ب شى

ػػػا, ثػػػـ تحمػػػو,  كيعاىػػػد, كيبػػػـر عيػػػده, ثػػػـ ينقضػػػو بػػػالمرأة الحمقػػػاء, التػػػي تغػػػزؿ غزليػػػا, كتفتمػػػو محكمن
ماقػة, تػؤدم إلػى تفكػؾ الصػػبلت بػيف األفػراد كالػدكؿ كالجماعػات, كمػا ىػذا إال عػػف فػنقض العيػد ح

كبينػت اآليػة أنػو ال تكػكف القمػة كالكثػرة سػببنا فػي نقػض العيػد, بػؿ ال بػد ر, سكء تفكير, كفساد تدبي
فاهلل تعالى ابتمى عباده بالتحػديات, كمحاكلػة بعضػيـ الظيػكر  ,مف الحفاظ عمى العيد كالتمسؾ بو

عض, كاتتبرىـ بذلؾ؛ ليرل مف يجاىد نفسو فيتالفيا, ممف ينساؽ كراءىا, كيعمؿ بمقتضى عمى ب
 .(3) ىكاىا

بػؿ فػػي  ,فػي التمثيػؿ إشػارة إلػى أف نػاقض يمينػو تػارج مػف الرجػاؿ الكٌمػؿ, داتػؿ فػي زمػرة النسػاء"ُ- ت
 .(4) "أدناىف, كىي الترقاء

التي أكدعيا فييـ فييدم بيا مػف أراد  حكمة اهلل جؿ كعبل اقتضت أف يترؾ الناس لقابمية االتتيارُ- ث
اليػػػدل كيضػػػؿ مػػػف أراد الضػػػبلؿ لػػػذلؾ فيػػػك ال بػػػٌد مػػػف أف يسػػػأليـ يػػػكـ القيامػػػة عمػػػا يتتمفػػػكف فيػػػو 

 .(5) فيحاسبيـ عميو
 
 
 

                                                 

 .(14/211الزحيمي) التفسير المنير,(1) 
 بتصرؼ. (5/171, محمد عزت دركزة )التفسير الحديث ينظر:(2) 
 .(1/757السياسة الشرعية, جامعة المدينة العالمية)ينظر: (3) 
 .(6/404القاسمي) التأكيؿ, محاسف(4) 
 .(5/171, محمد عزت دركزة )حديثالتفسير الينظر: (5) 
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 المطمب الرابع< خطورة نقض العيد
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قــال اهلل ذعــالى<

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 .]النحل  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 أوًل< المناسبة

, ككػاف مػف أعظػـ أسػباب " لما بيف أف الكذب كما جر إليو أقبح القبائح, كأبعد األشياء عف المكػاـر
التبلؼ, فكاف أمره جديران بالتأكيد, أعاد الزجر عنو بأبمغ مما مضى بصريح النيي مرىبان مما يترتػب عمػى 

 .(1) "ذلؾ
 ثانيًا< معاني المفردات

 :) بلن ؿ")دىتى ؿ, ككؿ ما دىتموي عيبه قيؿ ىك مىٍدتكؿ, كفيو دىتى  .(2) "أم تتتذكف أيمانكـ لمغش كالد تى
ـه بىٍعدى ثيبيكًتيىا كاب": ()فىتىًزؿ  قىدى ـي: أتطأ, انحرؼ عف الص   .(3) "زل ت بو القىدى

 ."مصدر ثبت كالثبات, كىك الرسكخ كعدـ التنقؿ")ثيبيكًتيىا(: الثبكت: 
( الثمف: )ثى  ننا قىًميبلن  .(4) "العكض الذم يأتذه المعاكض"مى

 ثالثًا< المعنى الجمالي
ـٍ ) ػػبلن بىٍيػػنىكي ـٍ دىتى , ألتػػذه فيمػػا تقػػدـ تصػريح بػػالنيي عنػػو, بعػػد أف نيػػى عنػو ضػػمنان  (كىال تىت ًتػذيكا أىٍيمػػانىكي

ـه )عمييـ كمبالغة في قبح المنيي  قيدا لممنيي عنو, تأكيدان  أم فتزؿ أقدامكـ عف محجة  (بىٍعدى ثيبيكًتيا فىتىًزؿ  قىدى
تىذيكقيكا الس كءى )الحؽ, بعد رسكتيا فيو  دىٍدتيـٍ أم بصدكدكـ عػف الكفػاء, أك  (كى أم ما يسكءكـ في الدنيا ًبما صى

ًظػيـه )بصدكـ غيركـ عىٍف سىًبيًؿ الم ًو  ػذابه عى ـٍ عى لىكيػ  عرضػان فػي اآلتػرة, كال تسػتبدلكا بعيػد اهلل كبيعػة رسػكلو  (كى
ٍيػػره لىكيػػـٍ ), كىػػك مػػا كانػػت قػػريش يعػػدكنيـ كيمٌنػػكنيـ, إف ارتػػدكا مػػف الػػدنيا يسػػيران  مػػف  (ًإن مػػا ًعٍنػػدى الم ػػًو ىيػػكى تى

ثابتكـ في اآلترة   .(5) أم مف ذكم العمـ كالتمييز (ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى )إظياركـ في الدنيا كاا
 

                                                 

 .(11/245نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, أبك بكر البقاعي)(1) 
عرابو, أبك إسحاؽ الزجاج )(2)   .(3/217معاني القرهف كاا
 .(3/1758أحمد متتار عبد الحميد ) معجـ المغة العربية المعاصرة,(3) 
 .(14/270التحرير كالتنكير, ابف عاشكر )(4) 
 (.406-6/405القاسمي) ,ينظر: محاسف التأكيؿ(5) 
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 رابعًا< البال ة
ـه بىٍعدى ثي  زيادة بعد ثبكتيا مع أف الزلؿ ال يتصكر إال بعد الثبكت لتصكير اتتبلؼ الحاليف, ": (بيكًتيىا)فىتىًزؿ  قىدى

 "كأنو انحطاط مف حاؿ سعادة إلى حاؿ شقاء كمف حاؿ سبلمة إلى حاؿ محنة
تىذيكقيكا الس كءى(   .(1) "كالشديد الذكؽ: مستعار لئلحساس القكم")كى

 المقاصد واألىدافخامسًا< 
تككيد الكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ التي أعطيػت باسػـ اهلل, كتحػذير مػف الكريمة كشفت لنا ىذه اآليات ُ- أ

االستتفاؼ بجبلؿ اهلل الذم أيشيد عمى ىذه العيكد كالمكاثيؽ, فإٌنو ال يجػرؤ عمػى النكػث بعيػد اهلل 
 .(2) إال مف استتٌؼ باهلل, كاتتذ مف اسمو الكريـ كسيمة يتكٌسؿ بيا إلى الغدر بالناس

ـه بىٍعػػدى ثيبيكًتيىػػا)فى  - ب ذكر لكػػؿ مػػف كقػػع فػػي بػػبلءو بعػػد عافيػػةو, أك سػػقط فػػي كرطػػة بعػػد مثػػؿ ييػػ <(تىػػًزؿ  قىػػدى
 .(3) سبلمة, أك محنة بعد نعمة

كنقػػػض العيػػػد المكثٌػػػؽ باسػػػمو تبػػػارؾ كتعػػػالى, ىػػػك منزلػػػؽ تطيػػػر يػػػؤدم إلػػػى  االسػػػتتفاؼ بػػػاهلل "ُ- ت
 .(4) "الكفر, حيث ينزلؽ اإلنساف شيئا فشيئا إليو

كضػان نييي عف المىيؿ إلى عرض الدنيا كالرجكع عف العيد ألجمو فػبل تأتػذكا فػي مقابػؿ عيػدكـ عً ال"ُ- ث
ف كاف في الصكرة كثيران فيك ذاىب كزائؿنيكمٌ دي  ضو ك يسيران حقيران, ككؿ عً   .(5) ", كاا

ًعكض يؤتذ عف نقض عيد اهلل ىك ًعػكض قميػؿ كلػك كػاف أعظػـ كؿ " اآليات الكريمة أف اتبيف لنُ- ج
 .(6) "اتالمكتسب

 
 
 
 

                                                 

 .(14/269التحرير كالتنكير, ابف عاشكر )(1) 
 .(7/356التفسير القرهني لمقرهف, عبد الكريـ  التطيب)ينظر: (2) 
 .(12/151المباب في عمـك الكتاب, ابف عادؿ) ينظر:(3) 
 .(7/356عبد الكريـ التطيب ) رهني لمقرهف,التفسير الق(4) 
 ( بتصرؼ.7/310فتحي البياف في مقاصد القرهف, الًقن كجي)(5) 
 .(14/270التحرير كالتنكير, ابف عاشكر )(6) 
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 <المبحث الثاني
 (;=-:= اآليات) ثر العمل الصالحأنفاق  ي سبيل اهلل وبيان ال 
 <انو يو مطمب

  .الدنيا فانية كال يبقى إال العمؿ الصالح المطمب األول<
 .اإليماف كالعمؿ الصالح الحياة الطيبة كالجزاء الحسف ثرأ المطمب الثاني<
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 الدنيا  انية ول يبقى إل العمل الصالح ل<المطمب األو
  نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ< قــــــال اهلل ذعــــــالى

 ]النحل . َّ رث يت ىت

 المناسبة أوًل<
ػا ًعنػدى اهلل بىػاؽو(, أم الػدنيا " مى ـٍ يىنفىػدي كى ػا ًعنػدىكي ذكر الد ليؿ القاطع عمى أف  ما عنػد اهلل تيػر فقػاؿ: )مى

مىا   .(1) "ًعندى اهلل بىاؽو(كما فييا تفنى, )كى
 معاني المفردات ثانيًا<

كنفػد الشػيء ينفػد  ,النكف كالفاء كالداؿ: أصؿ صحيح يدؿ عمى انقطاع شػيء كفنائػو")نفد( )ما عندكـ ينفد(
 .(2) "نفادا

 .(3) "ثابت بعد زكاؿ غيره")باؽو( 
 المعنى الجمالي ثالثًا<

ا ًعندىكيـ) ػا ًعنػدى )كلك مف أيديكـ أليػدم غيػركـ  و إلى الزكاؿ,ألف مسل مف كثيرو أك قميؿ يفنى, (مى مى كى
كاٍ )دائـ, ال يزكؿ كال ينقطػع  (الم ًو بىاؽو  ػبىري لىنىٍجػًزيىف  ال ػًذيفى صى عمػى الطاعػات, كعػف المعاصػي, كعمػى الكفػاء (كى

نيا بالحػب ثكابيـ عمى ذلػؾ فػي الػد (أىٍجرىىيـٍ )لنجزينيـ كصبركا عمى ما أصابيـ مف المحف, بالعيكد كالعقكد,
ميػكفى )كالػكد كالػذكر الحسػف, كفػي اآلتػرة بػالنعيـ المقػيـ  ػا كىػانيكٍا يىٍعمى بػأف جػزاءىـ سػيككف تيػران مػف ( ًبأىٍحسىػًف مى

 .(4) عمميـ كأحسف منو؛ كال بدع فيك جزاء الممؾ الكريـ الرحيـ
 البال ة رابعًا<

 ."دكاـ ما ال يتفىفي إيثار االسـً عمى صيغة المضارًع مف الد اللًة عمى ال" (باؽ)
لىنىٍجًزيىف  ) ًإٍف مػا ًعٍنػدى اهلل ىيػكى )بنكف العظمًة عمى طريقة االلتفات تكرير المكعد المسػتفاًد مػف قكًلػو تعػالىى" (كى

ـٍ  ٍيره ل كي  .(5) "عمى نيج التككيًد القسمي  مبالغةه في الحمؿ عمى الثبات في الديف (تى

                                                 

 .(12/152بف عادؿ )ا ,المباب في عمـك الكتاب(1) 
 .(5/458بف فارس)ا معجـ مقاييس المغة,(2) 
 .(1/233أحمد متتار عبد الحميد عمر) .د ة,معجـ المغة العربية المعاصر (3) 
 .(1/332بف التطيب)ا أكضح التفاسير,ينظر: (4) 
 .(5/138أبي السعكد ) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,(5) 
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ميػكفى ) ػا كىػانيكٍا يىٍعمى نمػا أضػيؼ إليػو " (ًبأىٍحسىًف مى أم لنجػزينيـ بمػا كػانكا يعممكنػو مػف الصػبر المػذككًر كاا
 .(1) "ال إلفادة قصًر الجزاًء عمى األحسف منو دكف الحسىف األحسفي لئلشعار بكماؿ حسًنو,

 المقاصد واألىداف ًا<خامس
ه عنػد ىذه اآلية فييا داللة عمى حث المسمـ أف يككف معطاءن ببل حػدكد, كأف مػا يقدمػو لنفسػو يجػدُ- أ

مـا أنيػـ ذبحػكا شػاة, فقػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ:   عػف عائشػةاهلل باؽ مدتران يكـ القيامػة 
 .(2) بقي منيا قالت< ما بقي منيا إل كذفيا قال< بقي كميا  ير كذفيا

الحس شاىد بأف تيرات الدنيا منقطعة, كالعقؿ دؿ عمى أف تيرات اآلترة باقيػة, كالبػاقي تيػر مػف  - ب
 دنيػان  أك كػاف تيػران  شػريفان  عاليػان  كالدليؿ عميو أف ىذا المنقطػع إمػا أف يقػاؿ: إنػو كػاف تيػران  المنقطع,

 .(3) اتسيسن 
 .(4) ما عند اهلل باؽ يدؿ عمى أف نعيـ أىؿ الجنة باؽ ال ينقطعُ- ت

 
 ثر اليمان والعمل الصالح الحياة الطيبة والجزاء الحسنأ المطمب الثاني<

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

 ]النحل . َّ رن مم ام يل ىل مل  يك
 المناسبة أوًل<

نمػػا ىػػك دائػػر مػػع " لمػػا كعػػد بعػػد أف تكعػػد, أتبعػػو مػػا يبػػيف أف ذلػػؾ ال يتػػص شػػريفان كال كضػػيعان, كاا
 (مػفؿ)الكصؼ الػذم رمػز إليػو فيمػا مضػى بالعػدؿ تػارة, كبالعيػد أتػرل, كىػك اإليمػاف, فقػاؿ تعػالى جكابػان 

 .(5) "اص بأحد دكف أحد, مرغبان في عمكـ شرائع اإلسبلـكأنو قاؿ: ىذا ت
 
 

                                                 

 .(5/77إسماعيؿ حقي ) ( ركح البياف,5/138أبي السعكد,) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,(1) 
, قػػاؿ المحقػػؽ األلبػػاني فػػي تعميقػػو عمػػى ىػػذا حػػديث صػػحيح كقػػاؿ: (4/644(,)2470: حػػديث رقػػـ) ترجػػو الترمػػذمأ(2) 

 (.2544(, حديث رقـ )6/97)سمسمة األحاديث الصحيحة ينظر: , الحديث حديث صحيح
 .(20/266الرازم ) مفاتيح الغيب,ينظر: (3) 
 .(20/266) المرجع السابؽينظر: (4) 
 .(11/248البقاعي ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر,(5) 
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 معاني المفردات  ثانيًا<
يىاةن طىي بىةن )  .(1) "يطيب طيبة كتطيابا ءالشيكطاب  تبلؼ التبيث,": (الطىي ب) (فىمىنيٍحًييىن وي حى
ػػٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىن ػػوي حى ) ًمػػؿى صػػاًلحان ًمػػٍف ذىكىػػرو أىٍك أيٍنثػػى كىىيػػكى مي ػػٍف عى : ًىػػيى الػػرزؽ (يػػاةن طىي بىػػةن مى بىٍيػػرو ػػًعيدي ٍبػػفي جي , قىػػاؿى سى

كىةي الط اعىةً (2) كقىاؿى أىبيك بىٍكرو اٍلكىر اؽي  الحبلؿ, بلى  .(3) : ًىيى حى
 المعنى الجمالي ثالثًا<

مػػف عمػػؿ صػػالحان مػػف ذكػػرو كأنثػػى كىػػك مػػؤمف فمنحيينػػو حيػػاة طيبػػة كلنجػػزينيـ )كعػػده ثػػاف فػػي قكلػػو:
إال أف أصحاب ىذا الكعد ىـ أىؿ اإليماف كالعمؿ الصالح, اإليماف الحػؽ  (كانكا يعممكف أجرىـ بأحسف ما

الػػذم يػػدفع إلػػػى العمػػؿ الصػػػالح, كالـز ذلػػؾ أنيػػـ تتمػػػكا عػػف الشػػػرؾ كالمعاصػػي, ىػػؤالء كعػػػدىـ ربيػػـ بأنػػػو 
اآلتػرة  كفػي ,يحيييـ في الدنيا حياة طيبة ال تبث فييػا قناعػة كطيػب طعػاـ كشػراب كرضػا, ىػذا فػي الػدنيا

كالجزاء يككف بحسػب أحسػف عمػؿ عممػكه مػف كػؿ نػكع, مػف الصػبلة كأفضػؿ صػبلة كفػي الصػدقات  ,الجنة
 .(4) في سائر األعماؿ بأفضؿ صدقة كىكذا

 القرآءات رابعًا<
باليػػػاء كلػػػـ يتتمفػػػكا فػػػي قكلػػػو « كليجػػػزيف»بنػػػكف, كقػػػرأ البػػػاقكف « كلنجػػػزيف»قػػػرأ ابػػػف كثيػػػر كعاصػػػـ 

لىنىٍجًزيىن ييـٍ )  .(5) و بالنكفأن (كى
 البال ة خامسًا<

إلى هتر اآلية فنكف شتى  (مف ذكر أك أنثى كىك مؤمف مف عمؿ صالحان ) :في قكلو تعالى التتميـ
ألف مػػػف الشػػػرطية أك المكصػػػكلية تفيػػػد  (مػػػف ذكػػػر أك أنثػػػى)تكػػػرر فػػػي ىػػػذه اآليػػػة مػػػرتيف األكلػػػى فػػػي قكلػػػو 

زالة لك  ,العمكـ عمى معتقدات العرب القديمة في  جريان  ,ىـ التتصيصفكاف البد مف تتميميا بذلؾ لمتأكيد كاا
يثاره بكؿ ما ىك تير ,تفضيؿ الذكر عمى األنثى  .(6) (كىك مؤمف)كالثانية في قكلو  ,كاا

 

                                                 

 .(1/173الفارابي ) كصحاح العربية, الصحاح تاج المغة(1) 
ػمىٍيماف بػف زيػد بػف زيػاد المػركزم, أىبيػك بكػر الػكراؽ نزيػؿ بغػداد,(2)  م د ٍبف يحيى ٍبػف سي تيػذيب الكمػاؿ  ق( انظػر:298)ت ميحى

 .(26/614المزم) ,في أسماء الرجاؿ
 .(3/95)البغكم معالـ التنزيؿ في تفسير القرهف,ينظر: (3) 
 .(3/155أبك بكر الجزائرم) اسير لكبلـ العمي الكبير,أيسر التفينظر: (4) 
 (.2/305النشر في القراءات العشر, ابف الجزرم )ينظر: (5) 
 .(5/363محيي الديف دركيش) إعراب القرهف كبيانو,ينظر: (6) 
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 المقاصد واألىداف سادسًا<
 .(1)أتبر تعالى أف ما عنده مف نعيـ الجنة كمكاىب اآلترة تير لمف اتقى كعمـ كاىتدل ُ- أ

عميػو أمػراف: أحػدىما: أف يصػبر عمػى  كجػب, كحينئذ د التـز شرائع اإلسبلـف باهلل فقالمؤمف إذا همُ- ب
ذلؾ االلتزاـ كأف ال يرجع عنو كأف ال ينقضػو بعػد ثبكتػو, كالثػاني: أف يػأتي بكػؿ مػا ىػك مػف شػرائع 

ذا عرفػػت ىػػذا فنقػػكؿ: إنػػو تعػػالى رغػػب المػػؤمنيف فػػي القسػػـ األكؿ كىػػك الصػػبر  اإلسػػبلـ كلكازمػػو, كاا
بأحسف ما )أم عمى ما التزمكه مف شرائع اإلسبلـ  (كلنجزيف الذيف صبركا)فقاؿ:  عمى ما التزمكه,

أم يجزييـ عمى أحسف أعماليـ, كذلؾ ألف المؤمف قد يأتي بالمباحات كبالمندكبات  (كانكا يعممكف
كبالكاجبات كال شؾ أنو عمػى فعػؿ المنػدكبات كالكاجبػات يثػاب ال عمػى فعػؿ المباحػات, فميػذا قػاؿ: 

ثػػـ إنػػو تعػػالى رغػػب المػػؤمنيف فػػي القسػػـ  (ف الػػذيف صػػبركا أجػػرىـ بأحسػػف مػػا كػػانكا يعممػػكفكلنجػػزي)
 .(2) الثاني كىك اإلتياف بكؿ ما كاف مف شرائع اإلسبلـ

الحياة الطيبة ذكر فييا أقكاؿ أصحيا أنيا تشمؿ كؿ مناحي السعادة في الدنيا مف الصحة كالرزؽ "ُ- ت
ة البػاؿ, كالتكفيػؽ إلػى الطاعػات, فإنيػا تػؤدم إلػى رضػكاف الحبلؿ الطيب, كالطمأنينة النفسية كراح

 .(3) "اهلل تعالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(3/419بف عطية األندلسي)ا المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز,ينظر: (1) 
 .(20/267) الرازم ب,مفاتيح الغيينظر: (2) 
 .(14/229) الزحيمي التفسير المنير,(3) 
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 <المبحث الثالث
  كراه عمى الكفرريم وموقف المفركين منو، وحكم ال القرآن الك

 (557->=اآليات)
 و يو سذة مطالب<

 ف.ههداب تبلكة القر  مف المطمب األول<
 ف عمى اإلنساف.ىؿ لمشيطاف سمطا المطمب الثاني<
 إثبات النسخ في القرهف. المطمب الثالث<
 كـ نزكؿ القرهف.مف حً  المطمب الرابع<

 افتراء المشركيف عمى كبلـ اهلل. المطمب الخامس<
 الكفر باهلل بيف اإلرادة كاإلكراه. المطمب السادس<
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 نآمن آداب ذالوة القر  المطمب األول<
دسػتكر الحيػاة, ىػك ؿ  مػف القػرهف الكػريـ, ألنػو كػبلـ رب العػالميف, ك كال أجػ يكجد في الدنيا أعظـى  ال

 .السعادة كالنجاة في الدنيا كاآلترة كطريؽ

 .]النحل  َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ< قال اهلل ذعالى
 المناسبة أوًل<

ؿ: ذكػػر الم ػػو تعػػالى بعػػد الصػػالح مػػف األعمػػاؿ كاألقػػكاؿ, كاإلصػػبلح بػػيف النػػاس قػػراءة القػػرهف, فقػػا"
)  .(1) ")فىًإذىا قىرىٍأتى اٍلقيٍرهفى فىاٍستىًعٍذ ًبالم ًو ًمفى الش ٍيطىاًف الر ًجيـً

 معاني المفردات<  ثانيًا<
 .(2) ف باهللكتحص   لجأك  عاذ (استعذ باهللف)

 المعنى الجمالي ثالثًا<
و أشػػرؼ الكتػػب كأجميػػا كفيػػتبػػيف اآليػػة الكريمػػة أف المسػػمـ إذا أراد قػػراءة كتػػاب هلل تعػػالى الػػذم ىػػك 

صبلح القمكب كالعمكـ الكثيرة فإف الشيطاف أحرص ما يككف عمى العبػد عنػد شػركعو فػي األمػكر الفاضػمة, 
فالطريؽ إلى السبلمة مف شره االلتجػاء إلػى اهلل, كاالسػتعاذة بػو  فيسعى في صرفو عف مقاصدىا كمعانييا,

 .(3) مف شره
 البال ة رابعًا<

 .(4) "ردت قراءة القرهفمجاز مرسؿ, أم إذا أ" (فإذا قرأت القرهف)
الفعؿ كطكيت النيػة كاإلرادة ألنيػا مبلزمػة لػو كمقتػرف بيػا الى بتحقػؽ مػف غيرىػا, بػؿ اإلرادة كالنيػة ىمػا  كري ذً 

الحقيقتػػػاف كالقػػػكؿ مظيرىػػػا كال ينفصػػػؿ الباعػػػث عػػػف المظيػػػر إذا كانػػػا متصػػػميف فػػػي الكجػػػكد, كلػػػذا كانػػػت 
 .(5) االستعاذة مقدمة عمى القراءة بإجماع العمماء

 
 
 

                                                 

 .(8/4265زىرة ) كأب زىرة التفاسير,(1) 
,: ينظر(2)   .(7/4840بف سعيد الحميرل)ا شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 .(1/449السعدم) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف,ينظر: (3) 
 .(14/230يمي)الزح التفسير المنير,(4) 
 .(8/4266زىرة ) كأب زىرة التفاسير,ينظر: (5) 
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 خامسًا< المقاصد واألىداف
, قبػػؿ االسػػتعاذة مػػف الشػػيطاف كجػػب عمػػى المسػػمـ كالمسػػممة تعظػػيـ القػػرهف, فػػبل يتمػػك أحػػد منػػو شػػيئان ُ- أ

الرجيـ, كعميو أف يتقبؿ كؿ ما أنزلو اهلل فيو, سكاء قصد بو التشريع لفترة زمنيػة معينػة, أـ أريػد بػو 
 .(1) االستمرار كالديمكمة

مػػػػف الشػػػػيطاف الػػػػرجيـ تمييػػػػد لمجػػػػك الػػػػذم يتمػػػػى فيػػػػو كتػػػػاب اهلل, كتطييػػػػر لػػػػو مػػػػف االسػػػػتعاذة بػػػػاهلل ُ- ب
 .(2)الكسكسة

قراءة القرهف ذكر لم و, كاستماع لحديث الم و كترداد لو فيك إصبلح لمقمكب كلمنفكس, كلـ يطمب مػف ُ- ت
كالمسػػمميف قراءتػػو بػػؿ إف اإليمػػاف يقتضػػي قراءتػػو؛ ألنػػو أحسػػف الحػػديث, بػػؿ كػػاف األمػػر  النبػػي 

بقراءتو ضمنيا في ضمف األمر باالستعاذة مف الشيطاف الرجيـ, ككاف أمرا بالقراءة كاالستعاذة معان 
(3). 

كممة )باسـ اهلل( ألف المقاـ مقاـ تتؿ عف النقائص, ال مقاـ اسػتجبلب التػيمف لبلستعاذة  شرعلـ تي "ُ- ث
نمػا يت شػى الشػيطاف أف يغشػى كالبركة, ألف القرهف نفسو يمف كبركة ككماؿ تاـ, فالتيمف حاصػؿ كاا

 .(4) "بركاتو فيدتؿ فييا ما ينقصيا
تجػػدم جػػدكاىا إال إذا كانػػت معيػػا االسػػتعاذة الحقيقيػػة مػػف الشػػيطاف بإبعػػاد كساكسػػو فػػي  الالقػػراءة ُ- ج

 .(5)تمنيات اإلنساف إذ إف األماني ذريعة الشيطاف, يدتؿ قمب المؤمف مف جانبيا 
مىػػى  القػػراءة ال كمػػا يػػدؿ عميػػو ظػػاىر اآليػػة فػػالكبلـ اتفػػؽ العممػػاء عمػػى أف االسػػتعادة تكػػكف قبػػؿ" ُ- ح عى

ػػٍذًؼ  فىػػرىغى ًمػػٍف  , أىٍم: فىػػًإذىا أىرىٍدتى ًقػػرىاءىةى اٍلقيػػٍرهًف فىاٍسػػتىًعٍذ ًبالم ػػوً اإلرادةحى ػػرىادي أىن ػػوي ًإذىا قىػػرىأى اٍلقيػػٍرهفى كى لىػػٍيسى اٍلمي كى
ا يي  ـي ًمٍف ظىاًىًر ًقرىاءىًتًو اٍستىعىاذى ًبالم ًو ًمفى الش ٍيطىاًف كىمى . كىالػد ًليؿي اآليػةٍفيى ذىىىػبى ًإلىٍيػًو بىٍعػضي أىٍىػًؿ اٍلًعٍمػـً , كى

ٍذًؼ  ري حى ا ذىكىٍرنىا تىكىر  مىى مى ـً اٍلعىرىًب لً  اإلرادةعى ًفي كىبلى مىٍييىاًفي اٍلقيٍرهًف كى قىاـً عى لىًة اٍلمى يىػا أىي يىػا )؛ كىقىٍكًلػًو: دىالى
نيكا ًإذىا قيمٍ  ًة ال ًذيفى همى ـى ًإلىٍييىا كىمىا ىيكى ظىاًىره بمعنى  ,(تيـٍ ًإلىى الص بلى ٍدتيـً اٍلًقيىا  .(6) "أىرى

                                                 

 .(2/1320)لزحيميا ,التفسير الكسيطينظر: (1) 
 .(4/2194سيد قطب) في ظبلؿ القرهف,ينظر: (2) 
 .(8/4266زىرة ) كأب زىرة التفاسير,ينظر: (3) 
 .باتتصار (14/277بف عاشكر)االتحرير كالتنكير, (4) 
 .(8/4266) زىرة كأب سير,زىرة التفاينظر: (5) 
 .(2/443الشنقيطي) أضكاء البياف في إيضاح القرهف بالقرهف,(6) 
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مشػػركعية االسػػتعاذة قبػػؿ القػػراءة, كىػػػك شػػامؿ لحالػػة الصػػبلة كغيرىػػػا, كقػػاؿ قػػـك بكجكبيػػا لظػػػاىر ُ- خ
أف األمر, كسرىا في غيره صمى اهلل عميو كسمـ التحصػف بػو تعػالى أف ال يمػبس الشػيطاف القػراءة ك 

 .(1)ال يمنع مف التدبر كالتذكر 

 
 ؟ىل لمفيطان سمطان عمى النسان المطمب الثاني<

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ< قــــــــــــال اهلل ذعــــــــــــالى

 .]النحل  َّ مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 المناسبة أوًل<

مػػػف الشػػػيطاف ككػػػاف ذلػػػؾ يػػػكىـ أف لمشػػػيطاف قػػػدرة عمػػػى  باالسػػػتعادة رسػػػكلو اهلل تعػػػالى لمػػػا أمػػػر"
لتصرؼ في أبداف الناس, فػأزاؿ اهلل تعػالى ىػذا الػكىـ, كبػيف أنػو ال قػدرة لػو البتػة إال عمػى الكسكسػة فقػاؿ: ا
كيظيػػر مػػف ىػػذا أف االسػػتعاذة إنمػػا تفيػػد إذا  (إنػػو لػػيس لػػو سػػمطاف عمػػى الػػذيف همنػػكا كعمػػى ربيػػـ يتككمػػكف)

يطاف إال بعصػػػػمة اهلل ة الشػػػػ, كأنػػػػو ال يمكنػػػو الػػػػتحفظ عػػػػف كسكسػػػحضػػػر فػػػػي قمػػػب اإلنسػػػػاف ككنػػػػو ضػػػعيفان 
 .(2)"تعالى

 ثانيًا< معاني المفردات 
, كال يجمػػع الف مجػػراه  " سػػمطاف() ػػةي كالبرىػػافي ػػٍمطافي أيضػػان: الحج  ػػم طىوي اهلل فتسػػمط عمػػييـ. كالسي , كقػػد سى القيػػري

 .(3) "مجرل المصدر
 المعنى الجمالي ثالثًا<

مىى ال ذً )الشيطاف ليس لو تسمط  ب ًيـٍ عى مىى رى نيكا كىعى ك ميػكفى )كحده ال شريؾ لو  (يفى همى فيػدفع اهلل عػف  (يىتىكى
إنما تسػمطو عمػى الػذيف يجعمكنػو ليػـ كليػا,  سبيؿ, عمييـ المؤمنيف المتككميف عميو شر الشيطاف كال يبؽ لو

مػػكا لػػو كاليػػة كذلػػؾ بتتمػػييـ عػػف كاليػػة اهلل, كدتػػكليـ فػػي طاعػػة الشػػيطاف, كانضػػماميـ لحزبػػو,فيـ الػػذيف جع
 .(4) فأز ىـ إلى المعاصي أز ا كقادىـ إلى النار قىٍكدنا عمى أنفسيـ,

 
                                                 

 .(6/408القاسمي) محاسف التأكيؿ,ينظر: (1) 
 .(20/269الرازم) مفاتيح الغيب,(2) 
 .(3/1133الفارابي) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية,(3) 
  .(1/449السعدم) ف,تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنا ينظر:  (4)
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 البال ة رابعًا<
ألف مضمكف الجممة قبميا يثير سػؤاؿ سػائؿ  بيانيان  مستأنفة استئنافان  (إنما سمطانو عمى الذيف يتكلكنو)جممة 

قرينػػة المقابمػػة, أم دكف الػػذيف همنػػكا كالقصػػر المسػػتفاد مػػف إنمػػا قصػػر إضػػافي ب يقػػكؿ: فسػػمطانو عمػػى مػػف,
كعمى ربيـ يتككمػكف, فحصػؿ بػو تأكيػد جممػة إنػو لػيس لػو سػمطاف عمػى الػذيف همنػكا لزيػادة االىتمػاـ بتقريػر 
مضػػمكنيا, فػػبل يفيػػـ مػػف القصػػر أنػػو ال سػػمطاف لػػو عمػػى غيػػر ىػػذيف الفػػريقيف كىػػـ المؤمنػػكف الػػذيف أىممػػكا 

 .يطافالتككؿ كالذيف انتدعكا لبعض كسكسة الش
)يتكلكنو( عبر بالمضارع لمداللة عمى تجدد التكلي, أم الذيف يجػددكف تكليػو, لمتنبيػو عمػى أنيػـ كممػا تكلػكه 

 .(1) بالميؿ إلى طاعتو تمكف منيـ سمطانو, كأنو إذا انقطع التكلي باإلقبلع أك بالتكبة انسمخ سمطانو عمييـ
 المقاصد واألىداف خامسًا<

سػػمطاف الشػػيطاف فػػي نفػػس المػػؤمف فػػإذا انضػػـ إليػػو التككػػؿ عمػػى اهلل اإليمػػاف مبػػدأ أصػػيؿ لتػػكىيف  - أ
 .(2) اندفع سمطاف الشيطاف عف المؤمف المتككؿ

: اإليمػػاف, كالتككػػؿ. كمػػف ىػػذا تفسػػير لقكلػػو تعػػالى فػػي اآليػػة مػػرتبط بػػأمريف ىمػػاسػػمطاف الشػػيطاف  - ب
 .(3) ]سورة الحجر  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ األترل

ػٍمطافه  فريقاف فريؽ ال تسمط لو عمييـ كىـ الذيف كصفيـ اهلل بقكلػو:بيف أف الناس   - ت )ًإن ػوي لىػٍيسى لىػوي سي
 ) ك ميػػكفى ـٍ يىتىكى ب ًيػػ مػػى رى نيػػكا كىعى مىػػى ال ػػًذيفى همى الػػذيف يصػػدقكف بمقػػاء اهلل كيفكضػػكف أمػػكرىـ إليػػو, كبػػو  أمعى

ليو يمتجئكف, فبل يقبمكف ما يكسػكس بػو كال , تطكاتػو إتبػاعا يريػد مػنيـ مػف يطيعكنػو فيمػ يعكذكف كاا
ل ٍكنىػػوي كىال ػػًذيفى  كالفريػػؽ الثػػاني الػػذيف عنػػاىـ بقكلػػو: مىػػى ال ػػًذيفى يىتىكى ػػٍمطانيوي عى ـٍ بًػػوً  )ًإن مػػا سي ( ىيػػ  أمميٍشػػًركيكفى

الذيف يجعمكنو نصيرا ليـ فيحبكنو كيطيعكنو, كيستجيبكف دعكتو, كالذيف ىـ بسبب إغكائو يشرككف 
 .(4) بربيـ

جعمكا كاليتيـ لو فاتتاركا اليكل عمى الحػؽ كاألكىػاـ عمػى الفعػؿ, كػاف سػمطانو عمػييـ, ألنػو  الذيف - ث
 .(5) أغكاىـ أكال باألكىاـ الضالة كاألىكاء الجامحة المغيرة فكانت حجتو الباطمة رائجة عندىـ

                                                 

 .(14/279بف عاشكر)االتحرير كالتنكير,  ينظر: (1) 
 .(14/279)لمرجع السابؽاينظر: (2) 
 .(7/315, كفتح البياف في مقاصد القرهف, محمد صديؽ تاف)(14/278)المرجع السابؽ ينظر: (3) 
 .(14/140) المراغي تفسير المراغي,ينظر: (4) 
 .(8/4268زىرة ) كأب زىرة التفاسير,ينظر: (5) 



111 

 

كجػػكب التككػػؿ عمػػى اهلل كحػػده ال شػػريؾ لػػو, كأف مػػف اعتمػػد فػػي فعػػؿ مػػف أفعالػػو أك أم أمػػر مػػف   - ج
 أمكره عمى المتمكؽ فقد أتٌؿ بالتككؿ.

 
 إثبات النسخ  ي القرآن المطمب الثالث<

 مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ< قال اهلل ذعـالى

 .]النحل  َّ مع جع مظ حط
 المناسبة أوًل<

ػػرى " , كىأىمى ػػا ذىكىػػرى تىعىػػالىى ًإٍنػػزىاؿى اٍلًكتىػػاًب تىٍبًييننػػا ًلكيػػؿ  شىػػٍيءو ػػةى  ًعٍنػػدى باالسػػتعادة  لىم  ًقرىاءىتًػػًو, ذىكىػػرى تىعىػػالىى نىًتيجى
ـٍ ًمفى  ا ييٍمًقيًو ًإلىٍيًي مى , كى يىًة الش ٍيطىاًف أًلىٍكًليىاًئًو اٍلميٍشًرًكيفى ـٍ ًإٍنكىارى الن ٍسًخ لىم ا رىأىٍكا تىٍبًديؿى هيىةو األباطيؿًكالى , فىأىٍلقىى ًإلىٍيًي

 .(1) "مىكىافى هيىةو 
 معاني المفردات ثالثًا<

ذا بدلنا ه)  .(2) ": غٌيرهءالتبديؿ: التغيير, ييقاؿ: بٌدؿ الشي" ية(:كاا
( إذا نسػػتت هيػػة بسيىػػةو أتػػرل عمييػػا فييػػا مىشىػػقة" كالمعنػػى فػػي اآليػػة: ٍفتىػػرو ػػا أىٍنػػتى مي  , معنػػى )مفتػػر()قىػػاليكا ًإن مى

 .(3)"كذبتنا
 المعنى الجمالي رابعًا<

ذا بػػدلنا هيػػة مكػػاف هيػػة) قكلػػو تعػػالى: بحكػػـ هتػػر بسيػػة أتػػرل قػػاؿ المشػػػرككف  أم نسػػػتنا حكمػػان  (كاا
قػكؿ غػدان تبلفػو. كتقػكؿ اليػكـ شػيئان فتتقػكؿ بالكػذب, ( مفتػرو )المكذبكف بالكحي اإلليي يإنما أنػت  يػا محمػد 

 .(4)فإنو ينزلو لمصمحة عباده فينسخ كيثبت ألجؿ مصالح المؤمنيف  (كاهلل أعمـ بما ينزؿ) كقكلو تعالى:
 البال ة خامسًا<

جممة اعتراضية لبياف حكمة النسخ, كفيو التفات مف المتكمـ إلى الغائػب, كذكػر اسػـ " (بما ينزؿ كاهلل أعمـ)
 .(5) "اهلل لمميابة

                                                 

 .(6/594أبك حياف ) ,البحر المحيط في التفسير(1) 
 .(1/30) محمد بف أبي بكر الحنفي متتار الصحاح,(2) 
عرابو,(3)   .(3/218أبك إسحاؽ الزجاج) معاني القرهف كاا
 .(3/156ائرم)أبك بكر الجز  أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,ينظر: (4) 
 .(14/230)الزحيمي التفسير المنير,(5) 
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 المقاصد واألىداف سادسًا<
ػر فكػـ مػف مصػمحة فػي كقػت تنقمػب فػي كقػت هتػرى مفسػدةن  زمفكؿ " - أ لو مقتض غيػري مقتضػى اآلتى

لشػػرائعي إال مصػػالحي لمعبػػاد فػػي المعػػاش كالمعػػاد كبػػالعكس النقػػبلب األمػػكًر الداعيػػة إلػػى ذلػػؾ كمػػا ا
 .(1) "تدكر حسبما تدكر المصالحي 

النسخ مبني عمى المصالح التي يعمميا اهلل سبحانو, فقد يككف في شرع ىذا الشيء مصمحة مؤقتة  - ب
بكقت, ثـ تككف المصمحة بعد ذلؾ الكقت في شرع غيره, كلك انكشػؼ الغطػاء ليػؤالء الكفػرة لعرفػكا 

 .(2) جو الصكاب كمنيج العدؿ كالرفؽ كالمطؼأف ذلؾ ك 
اآلية دليؿ عمػى نسػخ القػرهف بػالقرهف كىػي سػاكتة عػف نفػي نسػتو بغيػر ذلػؾ ممػا فصػؿ فػي كتػب   - ت

 .(3) األصكؿ

كىاًز الن ٍسًخ " - ث ؼى بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى ًفي جى ٍنوي  عقبلن الى ًتبلى ٍف ذيًكًر عى مى , كى قيكًعًو ًفٍعبلن شىٍرعنا, كىالى ًفي كي ؼه  كى ًتبلى
ًف الٍ  ,ًفػي ذىًلػؾى  ػا يىٍعنًػي أىف  الن ٍسػخى تىٍتًصػػيصه ًلػزىمى ًديػدً فىًإن ػوي ًإن مى ٍكػـً ًباٍلًتطىػاًب اٍلجى ط ػػاًب  ألف حي ظىػاًىرى اٍلتى

ًميًع الز مىفً ؿاألكً  ٍكـً ًفي جى ٍكػـً  ,: اٍسًتٍمرىاري اٍلحي مىػى تىٍتًصػيًص اٍلحي بًػالز مىًف  األكؿً كىاٍلًتطىػابي الث ػاًني دىؿ  عى
ًؿ, ,ال ًذم قىٍبؿى الن ٍسخً  ٍكػـً اأٍلىك  ٍفعنػا ًلٍمحي ٍكػـو شىػٍرًعيٍّ ًإال  بًػكىٍحيو ًمػٍف ك  فىمىٍيسى الن ٍسخي ًعٍندىهي رى الى يىًصػح  نىٍسػخي حي
: ,ًكتىػػػػابو أىٍك سيػػػػن ةو  ػػػػبلى يىقيػػػػكؿي ػػػػؿ  كىعى  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ أًلىف  الم ػػػػوى جى
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن  يم ىم

 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي
 .(4) " يونس]

 

 
 
 

                                                 

 (.5/141أبك السعكد) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,(1) 
 .(3/232)الشككاني فتح القدير, ينظر: (2) 
 .(7/467األلكسي) كح المعاني,ينظر: ر (3) 
 (.2/446) الشنقيطي, كاء البياف في إيضاح القرهف بالقرهفأض(4) 
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 نزول القرآن كمِ من حِ  المطمب الرابع<
ـــــــالى ـــــــال اهلل ذع  لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ< ق

 . ]النحل َّ  جل مك
 المناسبة أوًل<

, كأف بػػيف سػػبحانو ليػػؤالء المعترضػػيف عمػػى حكمػػة النسػػخ الػػزاعميف أف ذلػػؾ لػػـ يكػػف مػػف عنػػد اهلل"
رسػػكلو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ افتػػراه فقػػاؿ: قػػؿ نزلػػو أم: القػػرهف المػػدلكؿ عميػػو بػػذكر اآليػػة ركح القػػدس أم 

 . (1)"مف اهلل, فميس ىك مف قكؿ محمد جبريؿ
 معاني المفردات ثانيًا<

 . (2)"ىك جبريؿ كركح القدس: بمعنى التطيير,")ركح القدس(التقديس: 
ؽ (, أم:  كالحػػؽ فػػي األقػػكاؿ: ىػػك  ,الحؽ الػػذم عمػػييـ, أك بػػالحؽ الػػذم لبعضػػيـ عمػػى بعػػضبػػ"قكلػػو: )بًػػاٍلحى

صػابة, كالحػؽ: ىػك الشػيء الػذم يحمػد عميػو  الصدؽ, كفي األفعػاؿ: صػكاب كرشػد, كفػي األحكػاـ: عػدؿ كاا
 .(3) "فاعمو
 المعنى الجمالي ثالثًا<

لػػو جبر  قػػؿ ليػػـ أييػػا الرسػػكؿ: لػػيس القػػرهف متتمىقنػػان  يػػؿ ًمػػف ربػػؾ بالصػػدؽ كالعػػدؿ؛ تثبيتنػػا ًمػػف عنػػدم, بػػؿ نىز 
 .(4) لممؤمنيف, كىداية مف الضبلؿ, كبشارة طيبة لمف أسممكا كتضعكا هلل رب العالميف

 البال ة ًا<رابع
( إضػػػافة المكصػػػكؼ إلػػػى مصػػػدر الصػػػفة لممبالغػػػة فػػػي كثػػػرة مبلبسػػػتو لػػػو " ب ػػػؾى كحي اٍلقيػػػديًس ًمػػػٍف رى لىػػػوي ري )قيػػػٍؿ نىز 

ضػػافة ) كاتتصاصػػو بػػو, ب ػػؾى )الػػرب( إلػػى ضػػميره صػػمكات اهلل عميػػو فػػي قكلػػو تعػػالى: كاا لمداللػػة عمػػى  (ًمػػٍف رى
 .(5) "تحقيؽ إفاضة هثار الربكبية

 
 

                                                 

 .(3/232) الشككاني فتح القدير,(1) 
 .(5/63بف فارس)ا معجـ مقاييس المغة,(2) 
 .(6/573الماتريدم) تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة(,(3) 
 .(1/278) نتبة مف أساتذة التفسير التفسير الميسر,ينظر: (4) 
 .(6/409القاسمي) محاسف التأكيؿ,(5) 
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  المقاصد واألىداف ًا<خامس
كحي اٍلقيػديًس, اهلل أمر - أ  نبيو أف يتبر أف القرهف كناستو كمنسكتو إنما نزلو جبريؿ عميو السبلـ كىك ري

إما ألنو ذك ركح مػف جممػة ركح اهلل  مطير بإطبلؽ, كسمي ركحان فكأف جبريؿ أضيؼ إلى األمر ال
ما ألنو يجرم مف اليدايات كالرساالت كمف المبلئكة  الذم بثو في تمقو, كتص ىك بيذا االسـ, كاا

 .(1) أيضا مجرل الركح مف األجساد لشرفو كمكانتو
ت فبتكفيػػؽ اهلل كىدايتػػو, ابػػتبلء المكمفػػيف بالنسػػخ غايػػة مػػف غاياتػػو, كًحكمػػة مػػف ًحكمػػو, فالػػذم يثبػػ" - ب

 .(2) "كىـ جماعة المؤمنيف
التثبيت أمر عارض بعد حصكؿ المثبػت عميػو فػاتتير فيػو صػيغة الحػدكث مػع ذكػر الفاعػؿ إشػارة  - ت

 .(3) إلى أنو فعؿ هلل تعالى متتص بو بتبلؼ اليداية كالبشارة فإنيما يككناف بالكاسطة
نػذار الغاية تثبيت المؤمنيف عمى اإليماف, كىدايتيـ ل - ث مطريؽ المستقيـ, كتبشير مف أطػاع بالجنػة, كاا

 .(4) مف عصى بالنار, كليست اليداية اإلليية كالتكفيؽ لمف ال يؤمف بسياتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(3/421بف عطية األندلسي)ا ير الكتاب العزيز,المحرر الكجيز في تفس ينظر: (1) 
 .بتصرؼ (2/635الزمتشرم) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ,(2) 
 .(7/467) األلكسي ركح المعاني,ينظر: (3) 
 .(2/1320لمزحيمي ) ,التفسير الكسيطينظر: (4) 
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 ا ذراء المفركين عمى كالم اهلل المطمب الخامس<
 من خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 .]النحل  َّ مب  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ
 المناسبة أوًل<

المػػراد مػػف ىػػذه اآليػػة حكايػػة شػػبية أتػػرل مػػف شػػبيات منكػػرم نبػػكة محمػػد صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ,  
إنما يذكر ىػذه القصػص كىػذه الكممػات ألنػو يسػتفيدىا مػف إنسػاف هتػر  كذلؾ ألنيـ كانكا يقكلكف إف محمدان 

 .(1) كيتعمميا منو
 داتمعاني المفر  ثانيًا<

ًمػػي  » ألحػػد فػػبلف أم  أم يعػػدلكف إليػػو, كيقػػاؿ: معنػػى يمحػػدكف إليػػو:« ًلسػػافي ال ػػًذم ييٍمًحػػديكفى ًإلىٍيػػًو أىٍعجى
, كييٍقرأ " يىٍمًحديكفى ", أم ًلسىافي الذم يميميكف القىٍكؿى إليو أعجمػي ,(2) أضيؼ إلى أعجـ المساف (أعجمىٌ )جار 

ايً  كيطب اسميوي عى ـ كاف لحي  .(3) ش, أسمـ كحسف إٍسبلىميوكقيؿ ىذا غيبلى
 .(4) الًذيف إذا رىأكيا اآليىاًت التي ال يقًدري عمييا إال الم وي كذبيكا بيا, فىيؤالء أكذىبي الكىذىبىةً  (إنما يفترم الكذب)

 القراءات ثالثًا<
ًمػػي  )قكلػػو تعػػالى:  عمػػرك, كابػػف عػػامر, قػػرأ ابػػف كثيػػر, كنػػافع, كأبػػك  (ًلسػػافي ال ػػًذم ييٍمًحػػديكفى ًإلىٍيػػًو أىٍعجى

ػػدكف»بضػػـ اليػػاء ككسػػر الحػػاء, كقػػرأ حمػػزة كالكسػػائي: « ييمًحػػدكف»كعاصػػـ:  فأمػػا  ,بفػػتح اليػػاء كالحػػاء« يىمحى
ٍيػؿ «ييمحدكف:»(5) القراءة األكلى, فقاؿ ابف قتيبة كقػاؿ  ,يميمكف ًإليو, كيزعمكف أنو يعم مو, كأصؿ اإًللحاد المى

                                                 

 .(20/271الرازم) ,مفاتيح الغيبينظر: (1) 
 .(1/368)معمر بف المثنى مجاز القرهف,ينظر: (2) 
عرابو,ينظر: (3)   .(3/219أبك إسحاؽ الزجاج) معاني القرهف كاا
 .(3/219)المرجع السابؽ ينظر: (4) 
ابف قيتىٍيبىة: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الػدينكرم, النحػكم المغػكم صػاحب كتػاب " المعػارؼ " ك " أدب الكاتػب (5) 
حاؽ بف راىكيو كأبي إسحاؽ إبراىيـ بف سفياف بف سميماف بف أبي بكػر كاف فاضبلن ثقة, سكف بغداد كحدث بيا عف إس "

 ىػػ(276 -213بف عبد الرحمف بف زياد بف أبيو كأبي حاتـ السجستاني كركل عنو ابنو أحمد كابف دير ستيكيو الفارسي, )
 .(3/42)كفيات األعياف, ابف تمكاف  ظر:ين
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ػػػٍف ييػػػًرٍد ًفيػػػًو ًبًإٍلحػػػادو ًبظيٍمػػػـو )ف, كمنػػػو قكلػػػو: بضػػػـ اليػػػاء: يعترضػػػك « ييمًحػػػدكف»الفػػػراء:  مى أم: بػػػاعتراض, ك  (كى
 .(1) بفتح الياء: يميمكف« يمحدكف»

 رابعًا< المعنى الجمالي
كػػذبكا؛  ,أف المشػػركيف يقكلػػكف: إف النبػػي يتمقػػى القػػرهف ًمػػف بشػػر ًمػػف بنػػي هدـ تبػػيف اآليػػات الكريمػػة

مى اهلل عميػػو كسػػمـ أعجمػػي ال ييفصػػح, كالقػػرهف عربػػي غايػػة فػػي فػػإف لسػػاف الػػذم نسػػبكا إليػػو تعمػػيـ النبػػي صػػ
ف الكفار الذيف ال يصدقكف بالقرهف ال يكفقيـ اهلل إلصابة الحؽ, كليـ في اآلترة عذاب  الكضكح كالبياف, كاا

أمػا محمػد صػمى  ,يتتمؽ الكذبى مىف ال يؤمف باهلل كهياتو, كأكلئؾ ىـ الكاذبكف في قػكليـ ذلػؾف ,مؤلـ مكجع
 .(2) عميو كسمـ المؤمف بربو التاضع لو فمحاؿ أف يكذب عمى اهلل, كيقكؿ عميو ما لـ يقمواهلل 

 خامسًا< البال ة
اسػػتعار المسػػاف لمغػػة كالكػػبلـ, كالعػػرب تسػػتعمؿ المسػػاف بمعنػػى المغػػة مثػػؿ كمػػا  (لسػػاف الػػذم يمحػػدكف إليػػو)

 .أرسمنا مف رسكؿ إال بمساف قكمو
 .(3) بينيما طباؽ (أعجمي كعربي)ك 
 ادسًا< المقاصد واألىدافس

ًبي ػةً  الاألعجمي: ىيكى ال ًذم " - أ ػذ ًمػٍنييـ, كىػـ , فاألعػاجـ ال يفصػحكف بالعربيػة, فيفصح ًباٍلعىرى كىيػؼى يىٍأتي
ًبي ػػػػػةً  كالعػػػػرب تسػػػػػمي كػػػػؿ مػػػػػف ال يعػػػػرؼ لغػػػػػتيـ كال يػػػػتكمـ بمسػػػػػانيـ أعجػػػػػـ  ,(4) "الى يفصػػػػحكف ًباٍلعىرى

 .(5)كأعجميان 
القػػػػرهف الكػػػػريـ فػػػػي اسػػػػتعماؿ أفضػػػػؿ األسػػػػاليب فػػػػي الحػػػػكار كالجػػػػدؿ ينبغػػػػي االسػػػػتفادة مػػػػف مػػػػنيج  - ب

حيث رٌد القرهف عمى فرية المشركيف بأكجز عبارة تجمع صنكفان مف الرد, فأبطؿ طعػنيـ  كالمناظرة,
كرٌد كبلميـ, كتقريره يحتمؿ كجييف أحدىما: أف ما سمعو منو كبلـ أعجمػي ال يفيمػو ىػك كال أنػتـ 

كثانييما: ىب أنو تعمػـ منػو المعنػى  ,نى تأمؿ, فكيؼ يككف ما تمقفو منوكالقرهف عربي تفيمكنو بأد
باسػػتماع كبلمػػو لكػػف لػػـ يتمقػػؼ منػػو المفػػظ, ألف ذلػػؾ أعجمػػي كىػػذا عربػػي كالقػػرهف كمػػا ىػػك معجػػز 
باعتبار المعنى فيك معجز مف حيث المفظ, مع أف العمـك الكثيػرة التػي فػي القػرهف ال يمكػف تعمميػا 

                                                 

 .(2/585الجكزم) زاد المسير في عمـ التفسير,ينظر: (1) 
 .(1/279نتبة مف أساتذة التفسير) التفسير الميسر,ينظر: (2) 
 .(14/230الزحيمي) التفسير المنير,ينظر: (3) 
 .(3/203أبك المظفر السمعاني) تفسير القرهف,(4) 
 .(20/271الرازم) ,مفاتيح الغيبينظر: (5) 
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ئؽ في تمؾ العمـك مدة متطاكلة, فكيؼ تعمـ جميػع ذلػؾ مػف غػبلـ سػكقي سػمع إال بمبلزمة معمـ فا
منػػو فػػي بعػػض أكقػػات مػػركره عميػػو كممػػات أعجميػػة لعميمػػا لػػـ يعرفػػا معناىػػا, كطعػػنيـ فػػي القػػرهف 

 .(1) بأمثاؿ ىذه الكممات الركيكة دليؿ عمى غاية عجزىـ
 أف محمػدان إنمػػا جػاء بيػذا الكػػبلـ الكفػر عنػاد كمكػػابرة عمػى الحػؽ, فػػإف المشػركيف عمػى عمػػـ اليقػيف - ت

مػػف اهلل تعػػالى , كلكػػنيـ يكػػابركف كيفتػػركف الكػػذب كيتتمقػػكف اإلفػػؾ اتتبلقػػان, كصػػدؽ اهلل تعػػالى إذ 
 َّ خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ: يقػػػػػكؿ

, الػػذيف يػػركف الحػػؽ كالشػػمس فػػي رابعػػة النيػػار, أشػػبو مشػػركي األمػػس بكفػػار اليػػكـكمػػا , ]النمــل 
لحقػػائؽ, كيتمطػػكف المػػكازيف, حتػػى أصػػبح أىػػؿ الحػػؽ فػػي نظػػرىـ كعمػػى شاشػػات كلكػػنيـ يقمبػػكف ا

التمفػػػػػاز فػػػػػي قنػػػػػكاتيـ, كفػػػػػي إعبلميػػػػػـ مجػػػػػرميف, بينمػػػػػا الييػػػػػكد الصػػػػػياينة المغتصػػػػػبكف لػػػػػؤلرض 
كالمقدسػػػات, كالػػػذيف سػػػمبكا حريػػػة اإلنسػػػاف, ينظػػػركف إلػػػييـ عمػػػى أنيػػػـ أىػػػؿ حػػػؽ, كيػػػدافعكف عػػػف 

 غاية اإلجراـ كنياية االفتراء كالكذب؟سأنفسيـ, كأف ىذا مف حقيـ, أليس ىذا 
 

 لكفر باهلل بين الرادة والكراها المطمب السادس<
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ قاؿ تعالى:
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث
 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
 جت هب مب خب حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
 .]النحل َّمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص

 المناسبة أوًل<
بعػػد أف عظػػـ اهلل تعػػالى تيديػػد الكػػافريف الػػذيف تقكلػػكا األقاكيػػؿ عمػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ, "

فكصفكه بأنو مفتر, كأف ما جاء بو ىك مف كبلـ البشر ال مف عنػد اهلل, أردؼ ذلػؾ ببيػاف مػف يكفػر بمسػانو 
ثـ ذكر بعده حاؿ مف ىاجر بعد ما فتف, كىػـ  يكفر بمسانو كقمبو معان ال بقمبو بسبب التكؼ كاإلكراه, كمف 

 .(2) "المستضعفكف في مكة

                                                 

 .(3/241البيضاكم) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ,ينظر: (1) 
 .(14/242الزحيمي) سير المنير,التف(2) 
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 ثانيًا< سبب النزول
اًنوً )قىٍكليوي تىعىالىى:  اآٍليىةى عف قتادة قػاؿ: ذيًكػر لنػا أنيػا نزلػت فػي عمػار بػف ياسػر, " (مىٍف كىفىرى ًبالم ًو ًمٍف بىٍعًد ًإيمى

 .في بئر ميمكف كقالكا: اكفر بمحمد, فتابعيـ عمى ذلؾ كقمبو كارهأتذه بنك المغيرة فغطكه 
ا فيًتنيكا)كقىٍكليوي تىعىالىى:  كا ًمٍف بىٍعًد مى ري ب ؾى ًلم ًذيفى ىىاجى ذيًكرى لىنىا أىن وي لىم ا أىٍنزىؿى الم وي تىعىػالىى قىٍبػؿى "قىاؿى قىتىادىةي:  (,ثيـ  ًإف  رى

ـٍ ًمػٍف أىٍىػ ىىًذًه اآٍليىًة أىف  أىٍىؿى  اًبًي ًدينىػًة ًإلىػى أىٍصػحى كا كىتىبى ًبيىػا أىٍىػؿي اٍلمى ت ى يييىاًجري ـٍ حى مييي ـٍ ًإٍسبلى ًؿ مىك ةى الى ييٍقبىؿي ًمٍنيي
لىػٍت:  , فىنىزى ـٍ كا فىمىًحقىييـي اٍلميٍشًركيكفى فىػرىد كىي رىجي ـٍ ذىًلؾى تى اءىىي  يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱمىك ةى, فىمىم ا جى

مىػػى أىٍف يترجػػكا, فػػإف  ,]العنكبــوت  َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ـٍ عى ـٍ فىتىبىػػايىعيكا بىٍيػػنىيي كتبػػكا ًبيىػػا ًإلىػػٍيًي
قيػكا ًبالم ػًو, فىػأىٍدرىكىييـي اٍلميٍشػًركيكفى فى  يىٍمحى ػكا كى ت ػى يىٍنجي ـٍ حى ػٍف لحقيـ اٍلميٍشًركيكفى ًمػٍف أىٍىػًؿ مىك ػةى قىػاتىميكىي ـٍ مى , فىًمػٍنيي ـٍ قىػاتىميكىي

ًمػػػػنٍ  ػػػػؿ  قيتًػػػؿى كى ػػػػز  كىجى ػػػػا, فىػػػػأىٍنزىؿى الم ػػػػوي عى ػػػػٍف نىجى ـٍ مى اىىػػػػديكا )يي ـ  جى ػػػػا فيًتنيػػػػكا ثيػػػػ كا ًمػػػػٍف بىٍعػػػػًد مى ري ب ػػػػؾى ًلم ػػػػًذيفى ىىػػػػاجى ـ  ًإف  رى ثيػػػػ
كا بىري  .(1)("كىصى

 ثالثًا< معاني المفردات
لػؾ  صػدرمتابعتو نفسو كانبسط إلػى ذلػؾ, يقػاؿ: مػا يشػرح ": (شرح صدره) )كلكف مف شرح بالكفر صدرا(:

 .(2) ال يطيب بذلؾ,
(:) ـى )ال جـر رى , كأكثر ما يستعمؿ لمذنكب" (جى  .(3) "كىسىب, كالمجـر الكاًسبي

ا فيًتنيكا  )  .(4) "معنى فتنكا عيذبكا"(: ًمٍف بىٍعًد مى
 رابعًا< المعنى الجمالي

ببيػاف مػا لما بٌيف تعالى فضؿ مف همف كصبر عمى أذل المشركيف, في المحاماة عف الديف, تػأثره 
يثار الضبلؿ عمى اليدل, مف الكعد الشديد, بيذه اآليات كاستثنى المكره المطمػئف القمػب باإليمػاف , لمردة كاا

يػػذاء شػػديد كتيديػػد بقتػػؿ, فػػبل جنػػاح عميػػو ,بػػاهلل كرسػػكلو إنمػػا  ,فإنػػو إذا كافػػؽ المشػػركيف بمفػػظ, إليػػبلـ قػػكم كاا
عتقده, استحبابا لمحيػاة الػدنيا الفانيػة, أم إيثػارا ليػا كا أم طاب بو نفسان  الجناح عمى مف شرح بالكفر صدران 

                                                 

صػػػحيح مرسػػػبلن, كصػػح عػػػف ابػػػف عبػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا مثمػػو, أترجػػػو ابػػػف  (, بإسػػناد14/123أترجػػو ابػػػف جريػػػر )(1) 
, قػػاؿ المحقػػؽ هؿ حميػػد فػػي تعميقػػو عمػػى (1/282الكاحػػدم ) أسػػباب نػػزكؿ القػػرهف, :ينظػػر ,(14/124, 5/148جريػػر)

 الحديث حديث صحيح.
 .(1/368معمر بف المثنى ) مجاز القرهف,(2) 
عرابو,(3)   .(3/220) أبك إسحاؽ الزجاج معاني القرهف كاا
 .(13/320ابف منظكر) ( لساف العرب,1/700أبك البقاء الحنفي) الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية(4) 



118 

 

كعذابػو  غضػب اهلل عمػييـ أكالن  عمى اآلترة الباقية, فذاؾ الذم لو مػف الكعيػد مػا بينتػو اآليػات الكريمػة, مػف
 .(1) العظيـ ليـ, كىك عذاب النار ثانيان 

 البال ة: خامساً 
ـٍ غىضىبه ًمفى اهلل) ـٍ عىذىابه عًظػيـه ) ,ميًؿ لتربية الميابة كتقكية تعظيـ العذابإظياري االسـً الج (فىعىمىٍيًي لىيي إذ  (كى

ـي مػػف جػػرميـ كالجمػػػعي فػػي الضػػميريف المجػػركريف لمراعػػاة جانػػػًب المعنػػى كمػػا أف اإلفػػراد فػػػي  ػػـر أعظػػ ال جي
أحقػػاء  أنيػػـكتقػػديـ الظػػرؼ فييمػػا لبلتتصػػاص كالداللػػة عمػػى  ،(2) المسػػتكٌف فػػي الصػػمة لرعايػػة جانػػب المفػػظ

 .(3) غضب اهلل كعذابو العظيـ التتصاصيـ بعظـ الجـر كىك االرتدادب
ـٍ غىضىبه )جاء   .(4) "يقع عمى الجميع« مف»عمى معنى الجميع ألف " (فىعىمىٍيًي

 المقاصد واألىداف <سادساً 
لػذلؾ يبقػى عمػى اإليمػاف  فإف اإلكراه يزيؿ اتتيار مف كفػر, ,اإليماف كالكفر إنما يككناف باالتتيارُ- أ

 .(5) كاف عمى ما

اآلية تقرر مبدأن أصػيبلن فػي الشػريعة اإلسػبلمية ,يػدؿ عمػى مركنتيػا ككاقعيتيػا, أال كىػك الضػركرات ُ- ب
 .(6) ]البقرة  َّ  مي مخجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱٱ:كاهلل تعالى يقكؿ ,تبيح المحظكرات

ت ػ قاؿ القرطبي:ُ- ت مىى اٍلكيٍفًر حى ٍف أيٍكًرهى عى مىى أىف  مى , أىن ػوي "أىٍجمىعى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً عى مىػى نىٍفًسػًو اٍلقىٍتػؿى ًشػيى عى  الى تى
يمىاًف, ًئف  ًباإٍلً قىٍمبيوي ميٍطمى مىٍيًو ًإٍف كىفىرى كى ـى عى تيوي  كال ًإٍث ٍكجى ٍكـً اٍلكيٍفًر"  كالتىًبيفي ًمٍنوي زى مىٍيًو ًبحي ـي عى  .(7)ييٍحكى

 لئلكراه مراتب:ُ- ث
أكرىػػػو عمػػػى شػػػرب التمػػػر كأكػػػؿ التنزيػػػر كأكػػػؿ  المرتبػػػة األكلػػػى: أف يجػػػب الفعػػػؿ المكػػػره عميػػػو مثػػػؿ مػػػا إذا

فإذا أكرىو عميو بالسػيؼ فيينػا يجػب األكػؿ, كذلػؾ ألف صػكف الػركح عػف الفػكات كاجػب, كال سػبيؿ  ,الميتة
إليو في ىذه الصكرة إال بيذا األكؿ, كليس في ىذا األكؿ ضرر عمى حيكاف كال فيو إىانة لحؽ اهلل تعالى, 

 .]البقرة  َّ مب حئ جئ يي ىي ني ُّٱفكجب أف يجب لقكلو تعالى: 

                                                 

 .(6/412القاسمي) محاسف التأكيؿ, ينظر: (1) 
 .(5/143أبك السعكد) يا الكتاب الكريـ,إرشاد العقؿ السميـ إلى مزاينظر: (2) 
 .(5/84إسماعيؿ حقي) ركح البياف,ينظر: (3) 
 .(1/368معمر بف المثنى ) مجاز القرهف,(4) 
 .(6/576الماتريدم) تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة(,ينظر: (5) 
 .(6/576)المرجع السابؽ ينظر: (6) 
 .(10/182القرطبي) الجامع ألحكاـ القرهف,(7) 
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, كمثالػو مػا إذا أكرىػو عمػى الػتمفظ بكممػة الكفػر كال يصير كاجبان  المرتبة الثانية: أف يصير ذلؾ الفعؿ مباحان 
 فيينا يباح لو كلكنو ال يجب.

ـ, كىذا مثؿ ما إذا أكرىو إنساف عمى قتؿ إنساف هتر أك عمػى المرتبة الثالثة: أف ال يجب كال يباح بؿ يحري 
فيينا يبقى الفعؿ عمى الحرمة األصمية, كىؿ يسقط القصاص عف المكره أـ ال؟  ,عضك مف أعضائو قطع

 عػدكانان  كيػدؿ عميػو كجيػاف. األكؿ: أنػو قتمػو عمػدان  ,قاؿ الشافعي رحمو اهلل: في أحػد قكليػو يجػب القصػاص
 َّ حت لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱٱلقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:  ,فيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو القصػػػػػػػاص

أجمعنا عمى أف المكره إذا قصػد قتمػو فإنػو يحػؿ لػو أف يدفعػو عػف نفسػو كلػك بالقتػؿ, فممػا  كالثاني:, ]البقرة 
 كاف تكىـ إقدامو عمى القتؿ يكجب إىدار دمو, فؤلف يككف عند صدكر القتؿ منو حقيقػة يصػير دمػو ميػدران 

 .(1) كاف أكلى كاهلل أعمـ
ػٍف أيٍكػ قاؿ القرطبي:ُ- ج مىػى أىف  مى ػاءي عى ـي أىٍجػرنا ًعٍنػدى الم ػًو "أىٍجمىعى اٍلعيمىمى مىػى اٍلكيٍفػًر فىاٍتتىػارى اٍلقىٍتػؿى أىن ػوي أىٍعظىػ ًرهى عى

ةى"  .(2) ًمم ًف اٍتتىارى الر ٍتصى
مىػػى اآٍلًتػػرىًة ...ُ- ح يػػاةى الػػد ٍنيا عى ب كا اٍلحى اآليػػة: ذًلػػؾى إشػػارةه ًإلػػى الغضػػب,  (قكلػػو سػػبحانو: ذًلػػؾى بًػػأىن ييـي اٍسػػتىحى

ـى )دى بو قبؿ ىذه اآلية, كالضمير في كالعىذىاب الذم تيكيع    .(3) (شرح بالكيفىري صٍدران  (ًمفٍ )ًؿ) (أنيى
كـى اهلل عمى الكافريف مف غير إكراه بستة أشياء:ُ- خ  حى

 إنيـ استكجبكا غضب اهلل. (1
 إنيـ استحقكا عقابو العظيـ. (2
 إنيـ استحبكا الحياة الدنيا. (3
 إف اهلل حرميـ مف اليداية لمطريؽ القكيـ. (4
 مى قمكبيـ كسمعيـ كأبصارىـ.إنو طبع ع (5
 .(4) إنو جعميـ سبحانو مف الغافميف (6

, ثػـ جاىػدكا مػع المػؤمنيف, كصػبركا عمػى مة لمذيف ىػاجركا مػف بعػد مػا فتنػكاكتب اهلل المغفرة كالرحُ- د
 .(5) الجياد, كىؤالء ىـ المستضعفكف

                                                 

 .(20/275مفاتيح الغيب الرازم)ينظر: (1) 
 .(10/188القرطبي) الجامع ألحكاـ القرهف,(2) 
 .(3/443الثعالبي) الجكاىر الحساف في تفسير القرهف,ينظر: (3) 
 .(14/147المراغي) تفسير المراغي,ينظر: (4) 
 .(14/249) الزحيمي التفسير المنير,ينظر: (5) 
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 الفصل الرابع<
ب الثامن والعفرين الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثامن من الحز 

 (>56-555 اآليات)
 ويفذمل عمى مبحثين< 

 المبحث األول< 
 .(119-111 اآليات) مف مكاقؼ القيامة, كبياف بعض حكـ التشريع

 
 المبحث الثاني< 

 .(128-120 اآليات) تبلؽ الحميدةاىيـ عميو السبلـ كالترغيب في األبر إدعكة 
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 المبحث األول
 (=55-555 اآليات) مة، وبيان بعض حكم الذفريعمن مواقف القيا

 و يو سبعة مطالب<
 .   فيو.عدؿ اهلل جداؿ النفس عف صاحبيا يـك القيامة ك  المطمب األول<
   .عاقبة الكافريف بنعـ اهلل المطمب الثاني<
   .اإلباحة أساس التشريع المطمب الثالث<
   .التحريـ لبلبتبلء كدفع الضرر المطمب الرابع<

  : عاقبة المفتريف عمى اهلل الكذب. مطمب الخامسال
 الجزاء مف جنس العمؿ.  المطمب السادس<
   ريع التكبة.تس المطمب السابع<
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  يوعدل اهلل المطمب األول< جدال النفس عن صاحبيا يوم القيامة و 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 ]النحل . َّ جه ين

 المناسبةأوًل< 
لما تقدـ كثير مف التحذير كالتبشير, كتقدـ أنو ال يؤذف لمذيف كفػركا كال ىػـ يسػتعتبكف, كتػتـ ذلػؾ "

بانحصار التسار في الكفار, بي ف اليكـ الذم تظير فيو تمؾ اآلثار, ككصفو بغير الكصؼ المقػدـ باعتبػار 
 .(1) "(تأتي كؿ نفس يكـ) باآلية المكاقؼ, فقاؿ تعالى مبدالن مف ييكـ نبعث مف كؿ أمة شييدان 

 ثانيًا< معاني المفردات
 .(2) "تتاصـ كتدافع"(: )تجادؿ

 .(3)"تكٌفى كؿ نفس برة أك فاجرة جزاء ما عممت في دار الدنيا مف تير أك شر " (:)تكفى كؿ نفس
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

تاصػػـ طالبػػةن النجػػاة تي ف  (عػػف نفسػػيا يػػكـ تػػأتي كػػؿ نفػػس تجػػادؿتػػٌذكر اآليػػة الكريمػػة بيػػكـ القيامػػة )
أم مػػف تيػػر أك شػػر يكىػػـ ال يظممػػكف  ألف اهلل عػػدؿه ال يجػػكر فػػي  (كتػػكفى كػػؿ نفػػسو مػػا عممػػت)لنفسػػيا 

 .(4) الحكـ كال يظمـ
 البال ة ًا<رابع

كالمعنػى: تػكفى كػؿ نفػس جػزاء مػا عممػت مػف غيػر  ,فيو حذؼ"( تكفى كؿ نفس ما عممتفي قكلو تعالى:)
 .(5) "افبتس كال نقص

ًممىػػػتٍ ) فػػػي قكلػػػو تعػػػالى إيثػػػاري اإلظيػػػار عمػػػى اإلضػػػمار" ػػػا عى ف ى كيػػػؿ  نىٍفػػػسو مى تيػػػكى لزيػػػادة التقريػػػًر كلئليػػػذاف  (كى
ف كانتا في يكـ كاحد كقتيباتتبلؼ   .(6) "المجادلًة كالتكفيًة كاا

 
 

                                                 

 .(11/263) بكر البقاعي كأب يات كالسكر,نظـ الدرر في تناسب اآل(1) 
 .(1/141أبك الفضؿ اليحصبي) ,مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار(2) 
 (3),  .(2/294السمرقندم) بحر العمـك
 .(3/162) أبك بكر الجزائرم أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ينظر:(4) 
 .(20/278مفاتيح الغيب الرازم)(5) 
 .(5/144أبك السعكد) ميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,إرشاد العقؿ الس(6) 
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 المقاصد واألىداف سًا<ساد
ة أك معصػية, فيجػزل المحسػف بمػا الػدنيا مػف طاعػ فيعطى كؿ نفس جزاء ما عممت تي  يكـ القيامةُ- أ

بل يينقص ف, (1) مسيءقدـ مف إحساف, كالمسيء بما أسمؼ مف إساءة, كال يعاقب محسف كال يثاب 
 .(2) يـك القيامةنقيرا  ـ عند اهلل أحدان كال ييظم ر,مف ثكاب التير كال ييزاد عمى ثكاب الش

النفس ")كؿ نفس تجادؿ عف نفسيا(,  ما المراد بقكلو تعالى:إذف فالنفس ال تككف ليا نفس أترل, ُ- ب
قد يراد بو بدف الحي كقد يراد بو ذات الشيء كحقيقتو, فالنفس األكلػى ىػي الجثػة كالبػدف, كالثانيػة: 

 تعػالى: قػاؿ ,"عينيا كذاتيا, فكأنو قيؿ: يػـك يػأتي كػؿ إنسػاف يجػادؿ عػف ذاتػو كال ييمػو شػأف غيػره
ٱعتػػػذار عنيػػػا كقػػػكليـ:اال ىػػػيكالمجادلػػػة , ]عـــبس  َّ حي جي  ٰه مه جه هن منٱُّٱ

 .(3) ]األنعام  َّ هت مت خت حت جت  هب ُّٱٱكقكليـ:  ,]األعراف  َّ  مب ٍّ ٌُّّٱٱ
  يكـ القيامة يكـ عصيب, كؿ إنساف فيو يقكؿ: نفسي نفسي,حتى الرسؿ يقكلكف ذلؾ إال محمػدان ُ- ت

, ,(4) فيقػػكؿ: )أمتػػي أمتػػي(  مل خل حل جل ٱُّٱ إنػػو يػػكـ كىػػذا يػػدلؾ عمػػى مػػدل ىػػكؿ ذلػػؾ اليػػـك
 َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل

 .عبس  ]
 هلل تعػػالى:إف اهلل تعػػالى ال يظمػػـ أحػػدان فميجػػازاة العبػػد يػػكـ القيامػػة تكػػكف عمػػى حسػػب أعمالػػو قػػاؿ اُ- ث

 .(5) ]سورة الكيف  َّ زن رن مم ام يلُّٱ

 .(6) "يـك القيامة كاألعماؿً  االتصاًؿ بيف األجزيةً  كماؿي "ُ- ج

 
 
 
 

                                                 

 .(14/149تفسير المراغي)ينظر: (1) 
 .(4/607بف كثير)ا تفسير القرهف العظيـ,ينظر: (2) 
 .(20/278مفاتيح الغيب الرازم) ينظر:(3) 
حػػػػديث  كغػػػػييـ األنبيػػػػاءز كجػػػػؿ يػػػػـك القيامػػػػة مػػػػع عػػػػ, كتػػػػاب التكحيػػػػد بػػػػاب كػػػػبلـ الػػػػرب فػػػػي صػػػػحيحو أترجػػػػو البتػػػػارم(4) 

 .(6/84),(4712)ـرق
 .(14/303بف عاشكر )ا التحرير كالتنكير, ينظر:(5) 
 بتصرؼ. (5/144أبك السعكد) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,(6) 
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 عاقبة الكا رين بنعم اهلل المطمب الثاني<
  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱقاؿ تعالى: 
 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ]النحل . َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نب

 أوًل< المناسبة
بسفػػات الػػدنيا  المتمثػػؿ الكعيػػدبذلػػؾ  أتبػػع بعػػد أف ىػػدد سػػبحانو الكػػافريف بالعػػذاب الشػػديد فػػى اآلتػػرة"

 .(1) "ديمف جكع كفقر كتكؼ شديد بعد أمف كاطمئناف كعيش رغ
 ثانيًا< معاني المفردات

ًئن ةن )    ."كانكا يتغاكركف يعني مكة أنيا كانت ال ييغاري عمييا كما تفعؿ العرب:" :(قىٍريىةن كانىٍت هًمنىةن ميٍطمى
ًئن ةن(:  . "فيي مستقرة ال تنتقؿ" )ميٍطمى

 : )  .(2) "مف كٌؿ ناحية")ًمٍف كيؿ  مىكافو
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

بو اهلل ألىؿ مكة كغيرىـ, بقكـو أنعـ اهلل عمييـ فأبطرتيـ النعمة فعصكا كتمردكا, فبػد ؿ اهلل مثؿه ضر 
أتييػػا التيػػرات كاألرزاؽ بسػػعةو ككثػػرةو مػػف كػػؿ يكػػاف أىميػػا فػػي أمػػفو كاسػػتقرار, كسػػعادة كنعػػيـ فنعمػػتيـ بنقمػػة 

اهللي نعمػة األمػف كاالطمئنػاف,  سمبيـ, فمـ يشكركا اهلل عمى ما هتاىـ مف تير, كما كىبيـ مف رزؽفالجيات 
باآليػػات البػػػاىرة  بسػػبب كفػػػرىـ كمعاصػػييـ, كلقػػػد جػػاءىـ محمػػػد ف,كأذاقيػػـ هالـ التػػػكؼ كالجػػكع كالحرمػػػا

 .(3)كالمعجزات الظاىرة كىك رسكؿه منيـ يعرفكف أصمو كنسبو فمـ يصدقكه كلـ يؤمنكا برسالتو 
 البال ة ًا<رابع

سبيؿ المجاز المرسؿ, ألجػؿ أنيػا مكػاف األمػف كظػرؼ لػو, كالظػركؼ  المراد أىميا عمى (قرية كانت همنة")
اسػتعارة مكنيػة فػي أذاقيػا, حػذؼ منيػا المشػبو بػو,  (فأذاقيػا اهلل لبػاس الجػكع كالتػكؼ)تكصؼ بما حؿ فييػا

شبو ذلؾ المباس لكراىتو بالطعاـ المر, كحذؼ المشبو بو, كرمز إليو بشيء مف لكازمو, كىك اإلذاقة, عمػى 

                                                 

 .(14/150), المراغيتفسير المراغي(1) 
 .(2/114الفراء) معاني القرهف,(2) 
 .(2/135الصابكني) صفكة التفاسير, :رينظ(3) 
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استعار الذكؽ إلدراؾ أثر الضرر, كالمباس لما غشييـ كاشتمؿ عمييـ مف الجػكع فستعارة المكنية, طريؽ اال
 .(1) "كالتكؼ, كأكقع اإلذاقة عميو, نظرا إلى المستعار لو

اًئؼو  (كىانىٍت هًمنىةن )"  ـي ًلتى ٍكؼه كىااًلٍطًمٍئنىافي ًزيىادىةه فً  ,اٍبتىدىأى ًبًصفىًة اأٍلىٍمًف, أًلىن وي الى ييًقي يىا تى  .(2)"ي اأٍلىٍمًف, فىبلى ييٍزًعجي
ػػدى الت ٍنًبيػًو بًػػاأٍلىٍدنىىا" ذىًلػػؾى أىن ػوي قىصى ـٍ يىػٍأًت بًػػًنعىـً الم ػًو كى لىػػ ٍمػػعي ًقم ػةو, كى ػةو كىجى ٍمػػعي ًنٍعمى ـي جى ٍعنىػػى أىف   أٍلىٍنعيػ مىػى اأٍلىٍعمىػػى ًبمى عى

اًبوً  ,كيٍفرىافى الن عىـً اٍلقىًميمىًة أىٍكجىبى اٍلعىذىابى   .(3) "فىكيٍفرىافي اٍلكىًثيرىًة أىٍكلىى ًبًإيجى
ًء," ٍكًضػػعى ااًلٍبػػًتبلى ػػعي مى ـ  ييٍسػػتىعىاري فىييكضى ػػعى  أىٍصػػؿي الػػذ ٍكًؽ بًػػاٍلفىـً ثيػػ ًد,أىٍم أىن يىػػا مى ػػثىبلن ًلغىٍيًرىىػػا ًمػػفى اٍلػػًببلى ػػرىبى مىك ػػةى مى كىضى

ٍسًجًدًه لىم   ابىييـي اٍلقىٍحطي فىكىٍيؼى ًبغىٍيًرىىا ًمفى اٍلقيرىلًجكىاًر بىٍيًت الم ًو كىًعمىارىًة مى  .(4) "ا كىفىرى أىٍىمييىا أىصى
 مقاصد واألىدافال ًا<خامس

  ٌّ ٰى ُّٱ: شػػكر النعمػػػة سػػبب فػػػي دكاميػػا, ككفرىػػػا مػػػؤذف بزكاليػػا كمصػػػداؽ ذلػػؾ قكلػػػو تعػػػالى - أ

كلمػػػا  , إبـــراىيم] َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
 هت مت خت ُّٱ: فقػػػػاؿ يػػػػو أىمػػػػؾ اهلل جنتيػػػػو,جحػػػػد صػػػػاحب الجنتػػػػيف بنعمػػػػة اهلل عم

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

 .]الكيف  َّ خض
لػى أف العػذاب  - ب كجكب اإليماف باهلل كبالرسؿ, كعبادة اهلل كحده, كشكره عمػى نعمػو كهالئػو الكثيػرة, كاا

 .(5) حؽ بكؿ مف كفر باهلل كعصاه, كجحد نعمة اهلل عميوالاإلليي 
مىٍيًو ًمٍف قىٍبؿي كىالم بىاًس ذىكىرى الم بىاسى أًلى " - ت ـٍ عىم ا كىانيكا عى تىغىي ًر ظىاًىًرًى كًب كى ـٍ ًمفى اٍلييزىاًؿ كىالش حي ابىيي ا أىصى ف  مى

 .(6) "لىييـٍ 
 .(7) عدـ االستجابة لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كتكذيبو في ما جاء بو كلك باإلعراض عنو - ث

 

                                                 

 .(14/250التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, الزحيمي)(1) 
 .(6/603أبك حياف) البحر المحيط في التفسير,(2) 
 .(6/603)المرجع السابؽ (3) 
 .(10/194القرطبي) الجامع ألحكاـ القرهف,(4) 
 .(14/253التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, الزحيمي) ينظر:(5) 
 .(3/100البغكم) معالـ التنزيؿ في تفسير القرهف,(6) 
 .(3/163أبك بكر الجزائرم) ر لكبلـ العمي الكبير,أيسر التفاسي ينظر:(7) 
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ـي "العػػذاب, كىػػك مػػا أشػػارت إليػػو اآليػػة الكريمػػة  ال ينػػزؿ عػػذاب مػػع تكبػػة, فػػإف التكبػػة تمنػػع - ج ػػذىىي فىأىتى
ـٍ ظىػػاًلميكفى  مػػا صػػرفو عػػنيـ إال التكبػػة, قػػاؿ  "كلـ أراد اهلل إنػػزاؿ العػػذاب بقػػكـ يػػكنساٍلعىػػذىابي كىىيػػ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعالى

 .]يونس  َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 
 لطعامإباحة الحالل الطيب من االمطمب الثالث< 

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:   

 .]النحل  َّ  مك لك

 المناسبة أوًل<
ػػؿى ىىػػذىا "  ثىػػًؿ كىصى ػػٍرًب ذىًلػػؾى اٍلمى ػػظى تىعىػػالىى ًبضى ػػا كىعى ػػا  األمػػرلىم  ػػٍؤًمًنيفى ًبأىٍكػػًؿ مى ػػٍؤًمًنيفى ًباٍلفىػػاًء, فىػػأىمىرى اٍلمي ًلٍممي

تًػػًو ًلييبىػػاًيني  شيػػٍكًر ًنٍعمى ـٍ كى قىييػػ زى ـى , كا ًتٍمػػؾى اٍلقىٍريىػػةى ال تًػػي كىفىػػرىٍت بًػػًنعىـً الم ػػوً رى ػػا تىقىػػد  لىم  ػػاءى ىينىػػا:  (فىكىفىػػرىٍت بًػػأىٍنعيـً الم ػػوً )كى جى
كا ًنٍعمىةى الم وً )  .(1) ("كىاٍشكيري

 معاني المفردات ثانيًا<
 .(2) "سبحانو كتعالى المتفٌرد ًباٍلعبىادىة" :(اليمتىعىب دي )تعبدكف()

 المعنى الجمالي <اً ثالث
عمػى مػا أنعػـ بػو,  إباحة األكؿ مف الػرزؽ الحػبلؿ, كتػرؾ التبائػث, كتكجػب كػذلؾ شػكر اهلل تعػالى

 ىفتطيعكنػو فيمػا يػأمر بػو, كتنتيػكف عمػا ينيػ (إف كنػتـ تعبدكنػو)بتحميمو ما أحؿ, كبسائر نعمو المتظاىرة, 
 .(3)أكامره كالمداكمة عميو  إتباععنو, كالمراد بذلؾ الحث عمى 

 
 
 
 

                                                 

 .(6/605)أبك حياف البحر المحيط في التفسير,(1) 
 .(2/26أبك الحسف المرسي) المحكـ كالمحيط األعظـ,(2) 
 بتصرؼ. (14/153) ينظر: تفسير المراغي(3) 
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 البال ة :رابعاً 

دتاؿ حرؼ التفريع عميو باعتبار أف األمر باألكؿ مقدمة لؤلمر بالشكر , امتناف"( فكمكا): تعالى في قكلو كاا
: فاشكركا نعمة اهلل كال تكفركىا فيحؿ بكػـ مػا حػؿ بأىػؿ القريػة ىك المقصكدالكجو ك  ,كىك المقصكد بالتفريع

 .(1) "المضركبة مثبل
( )ًإف كنػػػتيـٍ إيػػػا تعبػػػدكف إال الم ػػػو سػػػػبحانو  ال تقػػػديـ الضػػػمير يفيػػػػد التتصػػػيص فػػػالمعنى إف كنػػػػتـ"هي تىٍعبيػػػػديكفى

 .(2)"كتعالى
 المقاصد واألىداف خامسًا<

إباحػة الحػػبلؿ الطيػب الػػذم ال ضػػرر فيػو, كتحػػريـ التبيػث الضػػار الػػذم يػؤدم إلػػى األذل كالشػػر, ُ- أ
 .(3) كذلؾ بحؽ يقتضي شكر النعمة

أنػػػػو  أنػػػػو حػػػػبلؿ, كالثػػػػاني: كأعطػػػػاه كمكػػػػف منػػػػو كصػػػػفو بكصػػػػفيف كىمػػػػا: األكػػػػؿ الػػػػذم كصػػػػفو "ُ- ب
 .(4)"طيب

الػػًنعـ التػػي ىيأىػػا اهلل تعػػالى كأباحيػػا تيكجػػب الشػػكر, كلػػذا جػػاء األمػػر بالشػػكر بعػػد اإلباحػػة, فقػػاؿ ُ- ت
( كشػػػكرىا يكػػػكف بالقيػػػاـ بالكاجبػػػات,  ػػػتى الم ػػػًو ًإف كنػػػتيـٍ ًإي ػػػاهي تىٍعبيػػػديكفى مػػػف عبػػػادة تعالى:)كىاٍشػػػكيركا ًنٍعمى

يبتغػي  الكأف يكػكف كػؿ ذلػؾ لكجيػو تبػارؾ كتعػالى  كالتصدؽ منيا لم و تعالى, كامتناع عف الشرؾ,
 .(5) سكاه, كال يطمب إال كجيو الكريـ

حػػكد  (,كاشػػكركا ًنٍعمىػتى اهلل)قكلػو تعػالى: ُ- ث إشػػارة تحػذير ليػـ أٍف يقعػػكا فيمػا كقعػػكا فيػو مػف قىٍبػػؿ مػف جي
, كألبسػيـ لبػاسى التػػكؼ, النعمػة كنٍكرانيػا كالكفػر بيػػا بػكا عاقبػػة ذلػؾ, فنػزع اهلل مػنيـ األٍمػػفى ر  , فقػد جى

 .(6) كنزع منيـ الش بىع كرىغىد العيش, كألبسيـ لباس الجكع, فتذكا إذف عبرة مما سمؼ
 

                                                 

 (.14/309ابف عاشكر) لتحرير كالتنكير,ا(1) 
 (.8/4289) أبي زىرة زىرة التفاسير,(2) 
 .(14/258ينظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, الزحيمي)(3) 
 .(8/4288) أبي زىرة زىرة التفاسير,(4) 
 (.8/4289)المرجع السابؽ ينظر: (5) 
 .(13/8257) التكاطر, الشعراكم ينظر:(6) 
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لبعضػيا, ىػك مػف  عـ مػف غيػر تحػريـو إشػارة إلػى أف تنػاكؿ ىػذه الػنً شػكًر النعمػًة  بعػد الكحدانيةً  ذكري ُ- ج
ف االنتفػػاع بػػأم نعمػػة مػػع الشػػعكر بعظمػػة المػػنعـ كاسػػتحقاقو الشػػكر, ألذلػػؾ ك تعػػالى,  عبػػادة الم ػػو

 .(1) فيذه ىي العبادةطاعة ألمره, كاستجابة لطمبو 
 

 الذحريم لالبذالء ود ع الضررالمطمب الرابع< 
 ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى:   

 .]النحل  َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 سبةأوًل< المنا
ػػرىىيـٍ " ػػا أىمى ,  تبػػارؾ كتعػػالى لىم  ـٍ قىييػػ زى ػػا رى ـٍ  بػػيف ليػػـًباأٍلىٍكػػًؿ ًمم  تىٍحًمػػيًمًي ـٍ كى ػػٍف تىٍحػػًريًمًي ـٍ عى نىيىػػاىي اتًػػًو كى ر مى ميحى

ـٍ ديكفى  مىى ًلسىاًف أىٍنًبيىاًئوً  إتباعًبأىٍىكىاًئًي  .(2) "مىا شىرىعى الم وي عى
 ثانيًا< معاني المفردات

 .(3) "ـ تدرؾ ذكاتوما ل"  الميتةو:
ما أيًىؿ  ًبًو ًلغىٍيًر الم ًو(  قكلو تعالى:  . "كاإلىبلؿ: ما نكدم بو لغير الم و عمى الذباح")كى

) ٍيرى باغو كىال عادو ًفي ىذا المكضع حاؿ لممضطر كأنؾ قمت: فمف اضطٌر ال باغيػا " )غير( )فىمىًف اٍضطير  غى
 .(4) "كال عاديا فيك لو حبلؿ

 .(5) "ظالـ": ()باغو 
) كرىة" :)عادو ري  .(6) "غير مجاًكز لما ييبم غيوي كيغينيو مف الض 

 
 
 

                                                 

 .بتصرؼ (8/4289أبي زىرة) زىرة التفاسير, ينظر:(1) 
  (.6/605أبك حياف) ي التفسير,البحر المحيط ف(2) 
 (3),  (.9/6418نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني) شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 (.1/103الفراء) معاني القرهف,(4) 
 .(4/453الفراىيدم) كتاب العيف,(5) 
 .(3/70)منصكر اليركم أبكتيذيب المغة, (6) 
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 المعنى الجمالي ًا<ثالث
بػػح عمػػيكـ أييػػا النػػاس إال مػػا فيػػو أذل لكػػـ كالميتػػة كالػػدـ كلحػػـ التنزيػػر كمػػا ذي   المػػكلىلػػـ يحػػـر 

ر ألكػؿ مػا حػػر ـ اهلل مػف المػذككرات مػػف عمػى اسػـ غيػر اهلل تعػػالى فػإف  فيػو أذل لمػػنفس كالعقيػدة فمػف اضػػط
 .(1) غير بغيو كال عدكاف فإف اهلل كاسع المغفرة عظيـ الرحمة ال يؤاتذ مف كاف مضطرا

 المقاصد واألىداف ًا<رابع
الحػػبلؿ أكثػػر بكثيػػر مػػف الحػػراـ, لكنػػو عمػػى كفػػؽ مػػا أذف اهلل بػػو, ال عمػػى النحػػك الػػذم كػػاف عميػػو  - أ

اهلل, لػذا ناسػب ذلػؾ بيػاف المحرمػات القميمػة أمػاـ الحػبلؿ الكثيػر عرب الجاىمية مف تحػريـ مػا أحػؿ 
 .(2)إنما حـر عميكـ ربكـ محرمات أربعة فقط (, بمعنىإنما حـر عميكـ الميتة)الكاسع, فقاؿ تعالى:

ما ذبح لؤلنصػاب ك  المسفكح, كلحـ التنزير ما مات مف النعـ حتؼ أنفو, كالدـ السائؿ كىكة حرم"ُ- ب
 .(3) "األكؿ منيا , فمف اضطر إلى شيء مف ذلؾ حؿ لوكسمي عميو غير اهلل

ألف بعضػيا مفسػد  فطريػان  المحرمػات ىػي تبائػث تبثػان  مػفلمذككرات اتمييز الطيب مف التبيث, ف"ُ- ت
لتكلد الغذاء لما يشتمؿ عميو مػف المضػرة. كتمػؾ ىػي الميتػة, كالػدـ, كلحػـ التنزيػر كبعضػيا منػاؼ 

منػػاؼ لشػػػكر المػػنعـ بيػػػا, فػػاهلل تمػػػؽ األنعػػاـ, كالمشػػػرككف لمفطػػرة كىػػك مػػػا أىػػؿ بػػػو لغيػػر اهلل ألنػػػو 
 .(4) "اهلل عمييا اسـ يذكركف اسـ غير

ممعػػكف مػػف ذبػػح لغيػػر »الحػػديث  فػػيجػػاء  , لمػػامى عميػػو غيػػر اهلل عنػػد الػػذبحسيػػحرمػػة أكػػًؿ كيػػؿ  مػػا ُ- ث
 .(6) ىسكاء سمى اهلل عند ذبحو أك لـ يسـ, ألف ىذا الحيكاف قد انتسب إلى غيره تعال, (5) «اهلل

مف تاؼ عمى نفسو المكت أك المرض مف الجكع كالظمأ فػبل عميػو أف يتنػاكؿ مػف ىػذه المحرمػات ُ- ج
غيػػػػر بػػػػاغ عمػػػػى مبػػػػدأ التحػػػػريـ كال متجػػػػاكز قػػػػدر الضػػػػركرة التػػػػي أباحػػػػت  قػػػػدر مػػػػا يػػػػدفع الضػػػػرر

                                                 

 (.2/136الصابكني) ينظر: صفكة التفاسير,(1) 
 بتصرؼ. (14/255)الزحيمي ,التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ينظر:(2) 
 .(6/4105أبك محمد مكي بف أبي طالب) اليداية إلى بمكغ النياية,(3) 
 .(14/310ابف عاشكر) التحرير كالتنكير,(4) 
قػػاؿ المحقػػؽ  ,(2913,2914,2915كىػػك جػػزء مػػف حػػديث رقػػـ) ,(3/367)أترجػػو احمػػد فػػي مسػػنده عػػف ابػػف عبػػاس(5) 

 األرناؤكط في تعميقو عمى الحديث حديث حسف.
 .(14/153تفسير المراغي)  ينظر:(6) 
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كىػػك مػػا يؤكػػد مراعػػاة الشػػريعة لحاجػػات اإلنسػػاف كمصػػالحو, كىػػذا مػػف أىػػـ مقاصػػد , (1)المحظػػكر
 الشريعة.

 عاقبة المفذرين عمى اهلل الك بالمطمب الخامس< 
 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱ  قاؿ تعالى:

ٱَّ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جحمج

 .]النحل 
 أوًل< المناسبة

لما حصر المحرمات في تمؾ األربع بالغ فػي تأكيػد ذلػؾ الحصػر كزيػؼ طريقػة الكفػار فػي الزيػادة "
 .(2) "نقصاف عنيا أترلعمى ىذه األربع, كفي ال
 ثانيًا< معاني المفردات

ـٍ عىذىابه أىًليـه  لىيي تىاعه قىًميؿه كى  .(3) "مىتاعيـ ىذا الذم فعمكه متاًع قميؿ"( )مى
ـي اٍلكىػػًذبى ) ـ أنكػػـ تحمػػكف كتحرمػػكف ألجػػؿ الكػػذب ال لغيػػره, فمػػيس لتحمػػيمكـ كتحػػريمك "أم:   (تىًصػػؼي أىٍلًسػػنىتيكي

 .(4) "معنى إال الكذب فقط
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

ال ) فػإف الػذيف يفعمػكف ذلػؾ ,حرمكا كتحممكا مف تمقاء أنفسكـ, كذبا كافتراء عمى اهلل كتقػكال عميػوال تي 
كفى  ف تمتعكا في الدنيا فمصػيرىـ إلػى النػار (ييٍفًمحي  ,ال في الدنيا كال في اآلترة, كال بد أف يظير اهلل تزييـ كاا

 .(5)  تعالى ما حـر عمينا إال التبيثات تفضبل منو, كصيانة عف كؿ مستقذرفاهلل
 البال ة ًا<رابع

 .(6) "طباؽ"بينيما  (حراـ ك حبلؿ)
 

                                                 

 .(4/2200)سيد قطب ينظر: في ظبلؿ القرهف,(1) 
 .(20/281الرازم) مفاتيح الغيب,(2) 
عرابو,(3)   .(3/222)أبك إسحاؽ الزجاج معاني القرهف كاا
 .(3/89)أبك الحسف الكاحدم ف المجيد,الكسيط في تفسير القره(4) 
 .(1/451)السعدم ينظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف,(5) 
 .(14/254الزحيمي) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(6) 
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 المقاصد واألىداف ًا<خامس
الػػدنيا قصػػيرة ميمػػا طالػػت, كمتاعيػػا قميػػؿ زائػػؿ كقػػد تقػػررت ىػػذه الحقيقػػة فػػي القػػرهف فػػي مكاضػػع ُ- أ

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب ُّٱ متعػددة منيػػا قكلػو تعػػالى:

 .]الذوبة  َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ: تعالى كقكلو , النساء]

ىك مف فصيح الكبلـ كبميغو, جعؿ قكليـ كأنػو عػيف الكػذب  كصؼ ألسنتيـ الكذب بياف المراد مفُ- ب
كمحضو, فإذا نطقت بو ألسنتيـ فقد حمت الكذب بحميتو كصٌكرتو بصكرتو, كقكليـ: كجييا يصؼ 

 .(1) كعينيا تصؼ السحر, الجماؿ
تتنػاكؿ اآليػة بعمػكـ لفظيػا فينػا مػف أفتػى بتػػبلؼ مػا فػي كتػاب اهلل أك سػنة رسػكلو صػٌمى اهلل عميػػو ُ- ت

كهلو كسٌمـ, كما يقع كثيػرا مػف المػؤثريف لمػرأم المقػدميف لػو عمػى الركايػة, أك الجػاىميف لعمػـ الكتػاب 
نيػػـ لحقيقيػػكف بػػأف يحػػاؿ بيػػنيـ كبػػيف  فتػػكاىـ كيمنعػػكا مػػف جيػػاالتيـ, فػػإنيـ أفتػػكا كالسػػنة كالمقمػػدة كاا

 .(2) بغير عمـ مف اهلل كال ىدل كال كتاب منير فضمكا كأضمكا ىـ كمف يستفتييـ
ككؿ مػف جػاء بشػرع تػبلؼ مػا شػرع  التحميؿ كالتحريـ مف تصائص اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو, - ث

 مل خل ُّٱ: ا ذكػػر القػػرهفاهلل فقػػد افتػػرل عمػػى اهلل الكػػذب, كمػػف ذلػػؾ مػػا كقػػع مػػف المشػػركيف فيمػػ

  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

كقػػػػػػػػد قػػػػػػػػرر اهلل  , ]األنعــــــــام َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه

 مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ تعالى ىذه الحقيقػة فقػاؿ:

 ]يوسف . َّ رن مم ام  يل ىل
طبلًؽ األحكاـً ببل دليؿو شرعي فُ- ج ـي الك  التحميؿي عدـي التسرًع في الفتكل كاا لىػٍيسى ن مىا ىيكى ًلم ػًو إً  تحري , كى

ػٍيفو مػف األعيػاف,  ػر حى ًبيىػذىا ًفػي عى د أىٍف يىقيكؿى أىٍك ييصى ٍنػوأ إالأًلىحى  ف يكػكف البػارم تىعىػالىى ييٍتبًػري بًػذىًلؾ عى
كمػػا يػػؤدم إليػػو االجتيػػاد فػػي أنػػو حػػراـ يقػػكؿ المجتيػػد فيػػو: إنػػي أكػػره كػػذا, كىكػػذا كػػاف يفعػػؿ أىػػؿ 

 .(3) الحالفتكل مف السمؼ الص

 
                                                 

 .(2/641الزمتشرم) ينظر: الكشاؼ,(1) 
 .(3/240الشككاني) فتح القدير, ينظر:(2) 
 .(14/259الزحيمي) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ,(10/169القرطبي) الجامع ألحكاـ القرهف, ينظر:(3) 
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 الجزاء من جنس العملالمطمب السادس< 
 لك خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى 

   النحؿو. َّ  جل مك

 ةأوًل< المناسب
بما حػـر عمػى الييػكد ليبػيف تبػديميـ الشػرع  عمى المؤمنيف ما حـر عمييـ أعمـ أيضان  لما قص " 

 .(1) "أنفسيـفيما استحمكا مف ذلؾ كفيما حرمكا مف تمقاء 
 معاني المفردات ثانيًا<

 .(2) "الييكد")ال ًذيفى ىاديكا( 
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

ر منػػا مػػا أتبرنػػاؾ بػػو ًمػػف قبػػؿ, كىػػك كػػؿ ذم ظيفيػػر, كشػػحكـ البقػػر  -أييػػا الرسػػكؿ -عمػػى الييػػكد حى
مىتٍػػو ظيكرىػػا أك أمعاؤىػػا أك كػػاف متتمطنػػا بعظػػـ, كمػػا ظممنػػاىـ ب مى تحػػريـ ذلػػؾ عمػػييـ, كلكػػف كالغػػنـ, إال مػػا حى

 .(3)كانكا ظالميف ألنفسيـ بالكفر كالبغي, فاستحقكا التحريـ عقكبة ليـ 
 البال ة رابعًا<

لبلىتمػاـ, كلئلشػارة إلػى أف ذلػؾ حػـر عمػييـ ابتػداء كلػـ "  ,(كعمى الػذيف ىػادكا)في  تقديـ المجركر

 حي جي يه ىهُّٱٱتعػػالى:التػػي كػػاف عمييػػا سػػمفيـ, كمػػا قػػاؿ   مػػف شػػريعة إبػػراىيـ يكػػف محرمػػان 

عمػييـ دكف  عمران  ]آل َّمبرئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

 .(4) "غيرىـ فبل تحسبكا أف ذلؾ مف الحنيفية

( لمداللة عمى االتتصاص, أم ( عمى )يىٍظًمميكفى ـٍ  .(5) غير أنفسيـ يظممكف أحدان  ال تقديـ )أىنفيسىيي
 
 

                                                 

 .(3/429بف عطية األندلسي )االمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, (1) 
 .(1/211بف قتيبة)ا ,( غريب القرهف1/369معمر بف المثنى) مجاز القرهف,(2) 
 .(1/280نتبة مف أساتذة التفسير ) ر الميسر,ينظر: التفسي(3) 
 (.313-14/312ابف عاشكر) التحرير كالتنكير,(4) 
 .(8/4294زىرة) كأب ينظر: زىرة التفاسير,(5) 
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 المقاصد واألىداف خامسًا<
اسػػػتحؽ الييػػػكد تحػػػريـ ىػػػذه الطيبػػػات عمػػػييـ بسػػػبب تجػػػاكزىـ الحػػػد ذلؾ العصػػػياف سػػػب ب الحرمػػػاف لػػػ - أ

 .(1) فكانكا ظالميف ألنفسيـ لـ يظمميـ اهلل ,كمعصيتيـ هلل
مػا كرد  أشػياء منيػا األنعاـ كالحرث )الزركع كالثمار( حبلؿ ليذه األمة, فأما الييػكد فحرمػت عمػييـ - ب

 جع مظحط مض خض  حض جض مص خص ُّٱ الكريمػػػػػة فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى: فػػػػػي اآليػػػػػة

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 .(2) ]األنعام  َّ  مم خم حم جمهل مل خل حلجل

كغيػرىـ قػد يحػـر عمػييـ مػا ال ضػرر فيػو, عقكبػة  ,ىذه األمة لـ يحـر عمييا إاٌل ما فيو مضػرة ليػا"ُ- ت
 .(3) "ليـ بالمنع, كالييكد

 فكػػػػـ حرمػػػػت أمػػػة اإلسػػػػبلـ مػػػػف نعػػػػـ بسػػػبب ظمميػػػػا فػػػػي عصػػػػكر الظمػػػػـيحػػػـر العبػػػػد الػػػػنعـ بسػػػبب ُ- ث
 .(4) انحطاطيا

 ذسريع الذوبة المطمب السابع<
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى:

 .]النحل  َّ  يه ىه مه جه ين

 أوًل< المناسبة
لمػػػا ذكػػػرت أحػػػكاؿ أىػػػؿ الشػػػرؾ ككػػػاف منيػػػا مػػػا حرمػػػكه عمػػػى قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر رحمػػػو اهلل تعػػػالى: "

ة في ذلؾ, ككردت قكارع الذـ لما صنعكا, كاف مما يتػكىـ أنفسيـ, ككاف المسممكف قد شارككىـ أياـ الجاىمي
عمكقػػو بأذىػػاف المسػػمميف أف يحسػػبكا أنيػػـ سػػيناليـ شػػيء مػػف غمػػص لمػػا اقترفػػكه فػػي الجاىميػػة, فطمػػأف اهلل 
نفكسػػيـ بػػأنيـ لمػػا تػػابكا بػػاإلقبلع عػػف ذلػػؾ باإلسػػبلـ كأصػػمحكا عمميػػـ بعػػد أف أفسػػدكا فػػإف اهلل قػػد غفػػر ليػػـ 

 .(5) "يـ رحمة كاسعةمغفرة عظيمة كرحم

                                                 

 (.4/2200)سيد قطب ينظر: في ظبلؿ القرهف,(1) 
 .(14/259الزحيمي) ينظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(2) 
 .(6/420القاسمي) تأكيؿ,محاسف ال(3) 
 بتصرؼ. (,3/166أبك بكر الجزائرم) أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ينظر:(4) 
 .(14/313ابف عاشكر) التحرير كالتنكير,(5) 
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 معاني المفرداتثانيًا< 
يالىةو ( ًمميكا الس كءى ًبجى  .(1) "عممو جاىبلن  ككافكؿ مف عمؿ سكءنا ": )ًلم ًذيفى عى

كٍا(  .(2) "فمـ يقعكا فيما كقعكا فيو مف قبؿصبلح األعماؿ, ": )كىأىٍصمىحي
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

ب ؾى ًلم ًذيفى عىمً  يىالىةو )ثيـ  ًإف  رى ب ػؾى  ,بجيؿ (ميكٍا الس كءى ًبجى ( السكء الذم عممكه بجيميػـ )ًإف  رى )ثيـ  تىابيكٍا ًمف بىٍعًد ذىًلؾى
( لذنكبيـ ,ًمف بىٍعًدىىا( أم مف بعد تكبتيـ  .(3) )ر ًحيـه( بيـ,)لىغىفيكره

 رابعًا< البال ة
ىتمػػػاـ بػػػالتبر عمػػػى االىتمػػػاـ لزيػػػادة اال (ثػػػـ إف ربػػػؾ)تأكيػػػد لفظػػػي لقكلػػػو:  "(إف ربػػػؾ مػػػف بعػػػدىا)

ككقػػع التبػػر بكصػػؼ اهلل  ,كيتصػػؿ تبػػر إف باسػػميا لبعػػد مػػا بينيمػػا ,الحاصػػؿ بحػػرؼ التككيػػد كالـ االبتػػداء
بصفة المبالغة في المغفرة كالرحمة, كىك كناية عف غفرانو ليـ كرحمتو إياىـ في ضػمف كصػؼ اهلل بيػاتيف 

 .(4) "الصفتيف العظيمتيف
 ىدافالمقاصد واأل خامسًا<

( إيمػػاء إلػػى أف تمػػؾ المغفػػرة مػػف بركػػات الػػديف الػػذم  اإلقبػػاؿ بالتطػػاب عمػػى النبػػي ُ- أ ب ػػؾى ـ  ًإف  رى )ثيػػ
 .(5) أرسؿ بو

كلـ يصر عمى المعصية, كلػـ يمػج فييػا حتػى يكافيػو األجػؿ ثػـ أتبػع التكبػة  عمؿ السكء بجيالةو  مفُ- ب
كالػنص عػاـ يشػمؿ التػائبيف العػامميف  ,القمبية بالعمػؿ الصػالح فػإف غفػراف اهلل يسػعو كرحمتػو تشػممو

مػف المسػمميف  كيػدتؿ فػي ىػذا الحكػـ مػف عمػؿ حرامػان  مف الييكد المذنبيف كغيػرىـ إلػى يػـك الػديف,

 ىب نب مب زب رب ُّٱ تعػػػالى: اؿبأنػػػو حػػػراـ ككػػػاف غيػػػر مقصػػػر فػػػي جيمػػػو قػػػ جػػػاىبلن 

 .(6)  النساء] َّ يق  زت رت يب

                                                 

 .(2/114)الفراء معاني القرهف,(1) 
 .(1/335) بف التطيباأكضح التفاسير, (2) 
 .(1/335)المرجع السابؽ  ينظر:(3) 
 .(14/314ابف عاشكر) كالتنكير, التحرير(4) 
 .(14/313)المرجع السابؽ  ينظر:(5) 
 .(14/314) ابف عاشكر ر,التحرير كالتنكي (,4/2200)بسيد قط في ظبلؿ القرهف,ينظر: (6) 
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, لغمبػػة الشػػيكة عكاقبيػالػػذنكب قٌممػػا يفكػر فػػى إشػػارة إلػى أف مػػف يػأتى ا")بجيالػػة(,  قكلػػو تعػالى: فػيُ- ت
 .(1) "عميو أك لجيالة الشباب كالطيش

اقتضت رحمة اهلل كفضمو ككرمو أف يقبؿ تكبػة عبػاده الػذيف يعممػكف السػكء مػف الكفػر كالمعاصػي, ُ- ث
 .(2) ثـ يتكبكف بعد فعميا, كيصمحكف أعماليـ, فيغفر اهلل ليـ

 .(3) "حه لباب التكبةتأنيسه لجميع الناس كفتفي ىذه اآلية "ُ- ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/156), المراغيتفسير المراغي(1) 
 .(14/259الزحيمي) ينظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(2) 
 .(2/136الصابكني) صفكة التفاسير,(3) 
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 المبحث الثاني
 (>56-567اآليات ) خالق الحميدةوالذر يب  ي األ براىيم إدعوة 

 و يو سبعة مطالب<
  .مف فضائؿ إبراىيـ المطمب األول< 
  كاالقتداء بو. ,الممة اإلبراىيميةالمطمب الثاني< 
  كعدة الداعية. ,منيج الدعكة إلى اهللالمطمب الثالث< 
  كعدـ مجاكزة الحد في القصاص. ,الترغيب في العفكالمطمب الرابع< 

 الصبر.المطمب الخامس< 
 معٌية اهلل مع المتقيف كالمحسنيف.المطمب السادس< 
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 ل< من  ضائل إبراىيم عمية السالمالمطمب األو
 ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ:قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى

 َّ ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

 .]النحل 
 أوًل< المناسبة

تيػػػانيـ الش ػػػركاء كاألنػػػداد هلل تعػػػالى, " لمػػػا زي ػػػؼ مػػػذاىب المشػػػركيف فػػػي مكاضػػػع مػػػف ىػػػذه السػػػكرة, كاا
كطعػػنيـ فػػي نبػػك ة األنبيػػاء عمػػييـ السػػبلـ, كقػػكليـ: لػػك أرسػػؿ اهلل إلػػييـ رسػػكالن, لكػػاف مػػف المبلئكػػة, كتحميػػؿ 

ػديف,   ـر مة, كتحريـ األشياء المحممة, كبالغ في إبطاؿ مػذاىبيـ, ككػاف إبػراىياألشياء المح رئػيس المكح 
بطاؿ الشرؾ, ككاف المشرككف يفتتركف بػو كيعترفػكف بحسػف  كىك الذم دعا الن اس إلى التكحيد كالشرائع, كاا

, عمػى طريقتػو بالتكحيػد كحكػى ذكػره اهلل تعػالى فػي هتػر ىػذه السػكرة, بكجكب االقتداء بػو, طريقتو, كيقركف
 .(1) "ليصير ذلؾ حامبلن ليؤالء المشركيف عمى اإلقرار بالتكحيد كالرجكع عف الشرؾ

 معاني المفرداتثانيًا< 
 .(2) "ييتدل بو يعني إمامان ")إف إبراىيـ كاف أمة( 

 . (3)" اهلل المطيع, كالقاًنتي القائـ بجميع أمر")القاًنًت( ىك 
 .(4) "اتتاره")اٍجتىباهي( 

 المعنى الجمالي ًا<ثالث
 , فكػػافتأكيػػد لمػػا سػػبؽ كرد  عمػػى الييػػكد كالنصػػارل فػػي زعميػػـ أف ًإبػػراىيـ كػػاف ييكديػػان أك نصػػرانيان 

لى عبادة الكاحد األحد ,اتتاره كاصطفاه لمنبكةف ,قائمان بشكر نعـ اهلل جعمنا لو الذكر ك  ,كىداه ًإلى اإًلسبلـ كاا
 .(5) ة مف أصحاب الدرجات الرفيعة, كفي أعمى مقامات الصالحيفكىك في اآلتر  ,الجميؿ في الدنيا

 
 

                                                 

 .(12/182بف عادؿ الحنبمي)ا المباب في عمـك الكتاب,(1) 
 (.1/27بف فارس)امعجـ مقاييس المغة, (2) 
عرابو,(3)   (.3/222أبك إسحاؽ الزجاج) معاني القرهف كاا
 .(1/369بف المثنى)امعمر  مجاز القرهف,(4) 
 .(2/136الصابكني) ينظر: صفكة التفاسير,(5) 
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 البال ة رابعًا<
 ."لمتير, كاألمة كالجماعة ال تصافو بأكصاؼ كثيرة جامعان  أم كاف رجبلن " (كاف أمة)
 .(1) "التفات عف الغيبة إلى التكمـ, زيادة في تعظيـ أمره" (كهتيناه في الدنيا حسنة)

 دافالمقاصد واألى خامسًا<
 كفضائمو, كالتي ىي: ىذه اآليات فييا تعداد لتصاؿ إبراىيـ ُ- أ

 إمامان صالحان جامعان لتصاؿ التير, يقتدم بو كؿ راغب في التير. (1
 .نتان أم مطيعان لربو فبل يعصي لو أمران كال نييان قا (2
 مف المشركيف بحاؿ مف األحكاؿ بؿ ىك برمء مف الشرؾ كأىمػو, كػاف شػاكران ألنعػـ اهلل فلـ يك (3

 .رضي اهللعـ اهلل عميو فيما يي تعالى عميو أم صارفان نً 
اجتباه ربو أم اصطفاه لرسالتو كتمتو ألنػة أحػب اهلل أكثػر مػف كػؿ شػيء فتتمػؿ حػب اهلل قمبػو  (4

 فتاٌلو اهلل أم بادلو تمة بتٌمة فكاف تميؿ الرحمف.  ,فمـ يبؽ لغيره في قمبو مكاف
  .ىداه إلى صراط مستقيـ الذم ىك اإلسبلـ (5
اه اهلل فػػي الػػدنيا حسػػنة كىػػي الثنػػاء الحسػػف كالػػذكر الجميػػؿ مػػف جميػػع أىػػؿ األديػػاف اإللييػػة هتػػ (6

 األصؿ. 
  .إنو في اآلترة لمف الصالحيف (7

م ػد ذكػره  فػي الصػالحيف, ُ- ب يرحؿ اإلنساف مف ىذه الػدنيا كيبقػى عممػو كسػيرتو فػإف كانػت تيػران فقػد تي
م ػػد ذكػػره فػػي الطػػالحيف, كانظػػ ف كانػػت شػػران فقػػد تي قػػاؿ  ر إلػػى القػػرهف الكػػريـ كػػـ ذكػػر مػػف الفػػريقيف,كاا

 .]القمر  َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ :تعالى
م ـى كرفعة مكانتو أمره اهلل تعالى أف يتبػع ممػة إبػراىيـ ُ- ت سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مع جبللة قدر النبي محمد صى

 .(2) حنيفان 
 
 
 
 

                                                 

 .(14/260الزحيمي) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(1) 
 .(3/168أبك بكر الجزائرم) ينظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,(2) 
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 المطمب الثاني< الممة البراىيمية والقذداء بو
, فجميػػع األنبيػػاء كالرسػػؿ ة عػػف بعضػػيا فػػي العقيػػدة كالتكحيػػدلرسػػاالت اإللييػػة غيػػر متتمفػػا جػػاءت

لى   الكثنية كعبادة األصناـ. ترؾدعكا إلى عبادة اهلل كحده دكف إشراؾ, كاا

 ىك مك لك اك  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ: قػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػالى

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام  يل ىل مل يك

  .]النحل  َّ ىي ني

 ناسبةالم أوًل<

صػمى اهلل عميػو كسػمـ  بيذه الصفات العالية, أمر اهلل نبيو محمدان  عميو السبلـ بعد كصؼ إبراىيـ "
 .(1) "ممة التكحيد عميو السبلـ بإتباع ممة إبراىيـ

 معاني المفرداتثانيًا< 
: )حنيفان(  ًنيؼي ؽ  "اٍلحى اًئؿي عىٍف كيؿ  ًديفو بىاًطؿو إلىى ًديًف اٍلحى  .(2) "اٍلمى

مىى ال ًذيفى اٍتتىمىفيكا ًفيوً جي ) اتتمؼ العمماء في كيفية االتتبلؼ الكائف بينيـ في السبت, فقالت ": (ًعؿى الس ٍبتي عى
طائفة: إف مكسى أمرىـ بيكـ الجمعة, كعينو ليـ, كأتبرىـ بفضيمتو عمى غيره, فتالفكه, كقالكا: إف السػبت 

كقيػػؿ: إف اهلل سػػبحانو أمػػرىـ بتعظػػيـ يػػـك فػػي األسػػبكع, أفضػػؿ, فقػػاؿ اهلل لػػو: دعيػػـ كمػػا اتتػػاركا ألنفسػػيـ. 
فػػاتتمؼ اجتيػػادىـ فيػػو, فعينػػت الييػػكد السػػبت ألف اهلل سػػبحانو فػػرغ فيػػو مػػف التمػػؽ, كعينػػت النصػػارل يػػـك 
األحد ألف اهلل بدأ فيو التمؽ, فألـز اهلل كبل منيـ ما أدل إليو اجتيػاده, كعػيف ليػذه األمػة الجمعػة مػف غيػر 

 .(3) "اجتيادىـ فضبل منو كنعمةأف يكميـ إلى 
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

تبػػاع إبػػراىيـ فيمػػا دعػػا إليػػو مػػف التكحيػػد كالفضػػائؿ كالبعػػد عػػف األديػػاف الباطمػػة, اب  اهلل نبيػػو أمػػر
كلػيس تعظػيـ يػـك الجمعػة,  فإنو لـ يكف مف الذيف يشرككف مع الم ػو هليػةن أتػرل كمػا يػزعـ ىػؤالء المشػرككف

السبت فى اإلسبلـ متالفان لما كاف عميو إبراىيـ كما يدعى الييكد, فإف تحػريـ الصػيد يػكـ  كترؾ تعظيـ يكـ
نما في  رض عمى الييكد فقػط, كمػع ذلػؾ لػـ يحترمػكه بػؿ تػرج السبت احترامان لو لـ يكف مف شريعة إبراىيـ, كاا

                                                 

 .(14/261) الزحيمي التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(1) 
ًزٌل )برىاف الديف التكارزمي المي  المغرب في ترتيب المعرب,(2)   .(1/132طىر 
 .(3/242) الشككاني فتح القدير,(3) 
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عظيمػػو عػػدـ بعضػػيـ عمػػى ىػػذا التعظػػيـ, كتػػالفكا أمػػر ربيػػـ فكيػػؼ يعيبػػكف عمػػى غيػػرىـ ممػػف لػػـ يكمػػؼ بت
 .(1) تعظيمو
 البال ة رابعًا<

ٍينػػا)  ـ  أىٍكحى جػػبلؿ محمػػو, كاإليػػذاف بػػأٌف ,  ىػػذه مػػا فييػػا مػػف تعظػػيـ منزلػػة رسػػكؿ اهلل (ثػػـ) فػػي" (ًإلىٍيػػؾى  ثيػػ كاا
ممتو, مف قبػؿ  رسكؿ اهلل  إتباعأشرؼ ما أكتى تميؿ اهلل إبراىيـ مف الكرامة, كأجٌؿ ما أكلى مف النعمة: 

 .(2) "باعد ىذا النعت في المرتبة مف بيف سائر النعكت التي أثنى اهلل عميو بياأنيا دلت عمى ت
 المقاصد واألىداف خامسًا<

كاف بالقكؿ كالعمؿ في أصكؿ الشريعة مػف إثبػات التكحيػد كالمحاجػة  ممة إبراىيـ النبي اتباعُ- أ
مثػػؿ التتػاف كتصػػاؿ كفػي فركعيػػا ممػا أكحػػى اهلل إليػو مػػف الحنيفيػة  ,مػػا تقتضػيو الفطػػرة كاتبػاعلػو 

 .(3)الفطرة كاإلحساف 
بتسػع صػفات عاليػة كشػريفة, يقتضػي االقتػداء بػو, كدعػكة مشػركي العػرب إلػى  كصؼ إبراىيـ  - ب

لػى الشػرائع اإللييػة إذ كػاف إبػراىيـ أبػاىـ  بطاؿ الشرؾ كاا ممة إبراىيـ الذم دعا الناس إلى التكحيد كاا
بكجكب االقتداء بو, كىك باني البيت الذم بو  الذم يفتتركف بو, كيعترفكف بحسف طريقتو, كيقركف

 .(4) عزىـ
أفضؿ األنبياء عمييـ السبلـ, كقد أيمر باالقتداء بيـ,  جكاز اتباع األفضؿ لممفضكؿ ألف النبي "ُ- ت

 .(5) "فقاؿ:)فبيداىـ اقتده( كقاؿ ىنا:)ثـ أكحينا إليؾ أف اتبع ممة إبراىيـ(
مف جممة الحسنة التي هتاىا اهلل إبراىيـبإتباع ممة إبراىيـ ىك  الكحي إلى محمد ُ- ث

 (6). 
األمػػة مػػف االتػػتبلؼ فػػي السػػبت, فيشػػدد  , كحػػذر اهلل كعػػدـ الًمػػراء فيػػو الحػػؽ اتبػػاع دعػػكة إلػػىُ- ج

 .(7) عمييـ كما شدد عمى الييكد

                                                 

 (.407-1/406لجنة مف عمماء األزىر) ينظر: المنتتب في تفسير القرهف الكريـ,(1) 
 .(2/644الزمتشرم) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ,(2) 
 .(14/321ابف عاشكر) التحرير كالتنكير,ينظر: (3) 
 .(14/266الزحيمي) كالشريعة كالمنيج, ينظر: التفسير المنير في العقيدة(4) 
 .(14/266)المرجع السابؽ (5) 
 .(2/1316الزحيمي) ينظر: التفسير الكسيط,(6) 
 .(14/267الزحيمي) ينظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,(7) 
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ألنو يكـ كمػاؿ التمػؽ كتمامػو, كحصػكؿ الت مػاـ كالكمػاؿ يكجػب الفػرح  ,كجو جعؿ يكـ الجمعة عيدان ُ- ح
 .(1) مف يـك السبت لس ركر العظيـ, فجعؿ يكـ الجمعة يكـ العيد أكلىالكامؿ كا

 مب الثالث< منيج الدعوة إلى اهللالمط
 حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى:

 .]النحل  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت

 المناسبةأوًل< 
كىػك الػدعكة  لػذم أمػره بمتابعتػو فيػوالشيء ابي ف , إبراىيـ  باتباع محمدا  اهلل تعالى لما أمر"

 .(2) "إلى اهلل تعالى
 معاني المفردات ثانيًا<

) ـٍ بالتي ًىي أٍحسىفي اًدليي ميًظ القىٍمب في ذلؾال جادليـ غير فىظ ك ": )كىجى اًنبىؾى  غى  .(3) "أًلٍف لىييـ جى
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

تو التػػي شػػرعيا لتمقػػو بػػكحي اهلل الػػذم ادع أييػػا الرسػػكؿ مػػف أرسػػمؾ إلػػييـ ربػػؾ بالػػدعاء إلػػى شػػريع
يكحيو إليؾ, كبالعبر كالمكاعظ التي جعميا فى كتابو حجة عمػييـ, كذكػرىـ بيػا فػى تنزيمػو كالػذل عػدده فػى 

كتاصميـ بالتصكمة التي ىى أحسف مف غيرىا بػأف تصػفح عمػا نػالكا بػو عرضػؾ مػف أذل, , ىذه السكرة

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱتػرلهيػة أ فػيكترٌفؽ بيـ بحسف التطاب, كما قػاؿ 

, كقػػاؿ همػػرا مكسػػى كىػػركف عمييمػػا السػػبلـ حػػيف بعثيمػػا إلػػى  ]العنكبــوت  َّ  ٰر منخن حن جن  يم

 .(4)  طوو َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ: فرعكف

 
 
 
 

                                                 

 .(12/186بف عادؿ الحنبمي )ا ينظر: المباب في عمـك الكتاب,(1) 
 .(20/286) الرازم يب,مفاتيح الغ(2) 
عرابو,(3)   .(3/223)أبك إسحاؽ الزجاج معاني القرهف كاا
 .(14/161ينظر: تفسير المراغي)(4) 



142 

 

 البال ة رابعًا<
ػػٍف بيعثػػتى إلػػييـ مػػف األمػػة قاطبػػةن فحػػذؼ المفعػػكؿي لمتعمػػيـ" (ادع) ييعًطػػي  أك افعػػؿ الػػدعكةى كمػػا فػػي قػػكليـ ,مى

فحذفيػو لمقصػد إلػى إيجػاد نفػًس الفعػؿ إشػعاران بػأف عمػكـ الػدعكًة غنػي  عػف  ,كيمنعي أٍم يفعؿي اإلعطاءى كالمنع
نما المقصكد األمر بإيجادىا عمى كجو متصكص، البياف  .(1) "كاا

 المقاصد واألىداف خامسًا<
, كالمجادلػة (كالمكعظة الحسػنةالحكمة )بأحد ىذه الطرؽ الثبلثة, كىي:  الدعكة إلى اهلل إنما تككف"ُ- أ

 يل ىل مل ُّٱٱتعػػػػػالى:  ىػػػػػذا الجػػػػػدؿ فػػػػػي هيػػػػػة أتػػػػػرل, فقػػػػػاؿبػػػػػالطريؽ األحسػػػػػف, كذكػػػػػر 

ػػػػػػا ذكػػػػػػر اهلل  ,]العنكبــــــوت  َّ  ٰر منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم كلم 
 .(2) "بعضيا عمى بعض كجب أف تككف طرقان متغايرة تعالى ىذه الطرؽ الثبلثة, كعطؼ 

ألف  (ادع إلػػػى سػػػبيؿ ربػػػؾ بالحكمػػػة كالمكعظػػػة الحسػػػنة) فقصػػػر الػػػدعكة عمػػػى ذكػػػر ىػػػذيف القسػػػمي - ب
ف كانت بالدالئؿ الظنية فيي المكعظػة الحسػنة,  الدعكة إذا كانت بالدالئؿ القطعية فيي الحكمة, كاا
أما الجدؿ فميس مف باب الدعكة, بؿ المقصكد منو غرض هتر مغاير لمدعكة كىك اإللزاـ كاإلفحاـ 

ؿ ربػػؾ بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة كالجػػدؿ األحسػػف, بػػؿ قطػػع فميػػذا السػػبب لػػـ يقػػؿ ادع إلػػى سػػبي
نما الغرض منو شيء هتر  .(3) الجدؿ عف باب الدعكة تنبييا عمى أنو ال يحصؿ الدعكة, كاا

ىذه الصفات التي يجب أف يتحمى بيا العمماء كالمتصػدركف لؤلمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر ُ- ت
 .(4) صفكة تمؽ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ ألنيا مف سمات مف كرثكا عنو العمـ الذم ىك

فػػي الصػػدؽ, فػػبل يضػػعؼ,  فػػي الحػػؽ, فػػبل ييػػف, صػػارمان  يجػػب أف يكػػكف شػػجاعان  إلػػى اهلل الداعيػػةُ- ث
مدافعان عف عقيدتو, فبل يبيعو بزتارؼ الدنيا كزينتيا, كال يتطمػع إلػى مػا  في مبدئو, متفانيان  متمصان 

 .(5) في أيدم الناس
 
 

                                                 

 .(5/151السعكد) كإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أب(1) 
 .(12/187بف عادؿ الحنبمي )ا المباب في عمـك الكتاب,(2) 
 (.20/287) الرازم ينظر: مفاتيح الغيب,(3) 
 .(4/261بف مبٌل)اعبد القادر  ينظر: بياف المعاني,(4) 
 .(14/273الزحيمي) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ينظر:(5) 
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 :قسماف الجدؿُ- ج
أف يكػػكف دلػػيبلن مركبػػان مػػف مقػػد مات مسػػممة عنػػد الجميػػكر, أك مػػف مقػػدمات مسػػممة عنػػد ذلػػؾ  :األكؿالقسػػـ 

 التصـ, كىذا ىك الجدؿ الكاقع عمى الكجو األحسف.
أف يكػػكف ذلػػؾ الػػدليؿ مركبػػان مػػف مقػػدمات فاسػػدة باطمػػة, إال  أف قائميػػا يحػػاكؿ تركيجيػػا عمػػى  القسػػـ الثػػاني:

غب, كالحيػػؿ الباطمػػة, كالطػػرؽ الفاسػػدة, كىػػذا القسػػـ ال يميػػؽ بأىػػؿ الفضػػؿ, إنمػػا المسػػتمعيف, بالس ػػفاىة كالش ػػ
اًدٍلييـ بالتي ًىيى أىٍحسىفي  البلئؽ بيـ القسـ األكؿ, كىك المراد بقكلو:  .(1) وكىجى

 
 لعفو وعدم مجاوزة الحد  ي القصاصالمطمب الرابع< الذر يب  ي ا

 جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ُّٱٱ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 .]النحل  َّ معجغ

 أوًل< المناسبة

لمػػا أمػػر اهلل رسػػكلو بالػػدعكة كبػػيف طريقيػػا ككانػػت تمػػؾ الػػدعكة تتضػػمف أمػػرىـ بػػالرجكع عػػف ديػػف "
هبائيـ كأسػبلفيـ كالحكػـ عمػييـ بػالكفر كالضػبللة, كذلػؾ ممػا يحمػؿ أكثػرىـ عمػى إيػذاء الػداعي إمػا بقتمػو أك 

لػى تأديػب أكلئػؾ السػفياء تػارة بالقتػؿ كأتػرل بالضػرب, ال بشتمو, كما أف الداعي يدعكه طبعػو إ بضربو أك
 .(2) "جـر أمر سبحانو المحقيف برعاية العدؿ كاإلنصاؼ فى العقاب كترؾ الزيادة فيو

 معاني المفردات ًا<ثاني
اقىٍبتيـٍ ) ٍف عى ًنٍمتـ" (كىاًا ت ى غى ٍبتيمكىـ ًفي اٍلًقتىاًؿ بالعيقيكبة حى  .(3) "أىصى
 .(4) "بما فعؿ سكءان  : جزاءن بذنبو معاقبة كعقابان  عاقب فبلنان " (عيكًقٍبتيـٍ ًبوً )
 
 
 
 

                                                 

 .(12/187) بف عادؿ الحنبميا ينظر: المباب في عمـك الكتاب,(1) 
 .(14/162تفسير المراغي)(2) 
 .(1/619ابف منظكر) :لساف العرب(3) 
 .(1/254سعدم أبك حبيب) ,القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا(4) 
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 المعنى الجماليًا< ثالث
ف عاقبتـ أييا المؤمنكف مف ظممكـ فمكـ فى العقاب إحدل طريقيف:  كاا

 أف تعاقبكه بمثؿ الذم نالكـ بو ظالمكـ مف العقكبة.ُ- أ
حتسػبكا عنػد اهلل مػا نػالكـ بػو أف تصبركا كتتجػاكزكا عمػا صػدر منػو مػف الػذنب, كتصػفحكا عنػو, كتُ- ب

مػػف الظمػػـ, كتكمػػكا أمػػركـ إليػػو, كاهلل يتػػكلى عقكبتػػو, كالصػػبر تيػػر لمصػػابريف مػػف االنتقػػاـ, ألف اهلل 
 .(1) ينتقـ مف الظالـ بأشد مما كاف ينتقـ منو لنفسو

 ًا< البال ةرابع
كقكعو بعد فعؿ عاقبتـ, فيك استعمؿ عكقبتـ في معنى عكممتـ بو, ل(, عاقبتـ)مشاكمة ؿً " (بمثؿ ما عكقبتـ)

لمشاكمة, كيجكز أف يكػكف عػكقبتـ حقيقػة ألف مػا يمقكنػو مػف األذل مػف المشػركيف ا ىك استعارة كجو شبييا
 .(2) "قصدكا بو عقابيـ عمى مفارقة ديف قكميـ كعمى شتـ أصناميـ كتسفيو هبائيـ

 المقاصد واألىدافًا< خامس
ف عػاقبتـ فعػاقبكا بمثػؿ مػا عػكقبتـ ) لقكلػو تعػالى: كزهلممقتص أف يماثؿ الجاني, كليس لو أف يجاُ- أ كاا

 .(3) (بو
ف عاقبتـ)الحث عمى العفك تعريضا بقكلو: "ُ- ب كلػئف صػبرتـ )بقكلػو:  المبػيفعمى الكجو  كتصريحان  (كاا

 .(4) "أم الصبر تير كمو مف االنتقاـ (ليك تير لمصابريف
ف كانت مباحة إال أف تركيا أفضؿ, لذا ندب إلى"ُ- ت  .(5)"الصبر كترؾ عقكبة مف أساء العقكبة كاا
 ثػػكاب الصػػبر تيػػر مػػف المكافػػأة فاآليػػة عامػػة فػػي كجػػكب القصػػاص: أنػػو ال يجػػكز إال مػػثبلن بمثػػؿ,ُ- ث

 .(6) كالعفك أفضؿ

 

                                                 

 .(14/162ينظر:  تفسير المراغي)(1) 
 .(336-14/335ابف عاشكر) التحرير كالتنكير,(2) 
بػػػػػػف ا المبػػػػػػاب فػػػػػػي عمػػػػػػـك الكتػػػػػػاب, ,(14/273الزحيمػػػػػػي) التفسػػػػػػير المنيػػػػػػر فػػػػػػي العقيػػػػػػدة كالشػػػػػػريعة كالمػػػػػػنيج, ينظػػػػػػر:(3) 

 .(12/189عادؿ)
 (.14/273الزحيمي) المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, التفسير(4) 
 (.2/137محمد عمي الصابكني) صفكة التفاسير,(5) 
,ينظر: (6)   .(2/298السمرقندم) بحر العمـك
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 الصبرالمطمب الخامس< 
 َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ ٱُّٱ: قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى 

 .]النحل 
 أوًل< المناسبة

ػا كػػاف الصػػبر فػي ىػػذا "  كاصػػبر )المقػػاـ شػديدان شػػاق ا, ذكػػر بعػده مػػا يفيػػد سػيكلتو؛ فقػػاؿ  تعػػالى: لم 
ػػػٍبريؾى ًإال  بػػػاهلل ػػػا صى مى أم: بتكفيقػػػو كمعكنتػػػو, كىػػػذا ىػػػك السػػػب الكمػػػي األصػػػمي فػػػي حصػػػكؿ جميػػػع أنػػػكاع  "كى

 .(1)"الطاعات

 معاني المفرداتثانيًا< 
 ) كفى ٍيؽو ًمم ا يىٍمكيري ٍنوي صدرؾ, كالض   يؽ مافالضى "قكلو )كىال تىؾي ًفي ضى يؽ ما يككف ًفػي ال ػًذم ضاؽ عى

مىى كجيػيف: أحػدىما أف  يؽ كقع ًفي مكقع الضيؽ كىافى عى ذا رأيت الض  يتسع مثؿ الدار كالثكب كأشباه ذىًلؾى كاا
ٍيقىة معنا كاحدتو ضى ػي ؽ فيكػكف متففنػا, كأصػمو التشػديد مثػؿ ىػيف  ,يككف جى كالكجوي اآلتر أف ييراد بًػًو شػيء ضى

 .(2) "تريد ىٌيف لٌيف كليف
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

 بثبلثة أمكر:  نبيو محمدان  أمر الم و تعالى
تحمػػؿ األذل بصػػدر رحيػػب, كقمػػب  كفػػي النبػػي ,الصػػبر, كالصػػبر فػػي النػػاس ضػػبط الػػنفس <األمــر األول

ٍبرؾى ًإال  ًبالم ًو(, أم إال بتكفيقو كعكنو كىك نع مىا صى  ـ العكف كنعـ النصير. مطمئف كرضا بالتكميؼ )كى

 َّحئ زيري ٰى  ين ىن نن ُّٱٱ أال يحزف عمى ما يصيب المؤمنيف ككفر الكافريف ي<ألمر الثانا

 ] اطر .
أال يضػػيؽ صػػدره بمكػػرىـ فالرسػػالة تكجػػب تحمػػؿ كػػؿ مػػا يجػػيء فػػي سػػبيؿ الػػدعكة, كضػػيؽ  <األمــر الثالــث

 .(3)لم و غالب عمى أمره في دعكتو, فا أثرو  أم   ران صدره بما يمكركف بأف يظف أف لمكرىـ, أث
 
 

                                                 

 .(12/190بف عادؿ)االمباب في عمـك الكتاب, (1) 
 .(2/115الفراء) معاني القرهف, (2) 
 .(4309-8/4308زىرة) كأب ينظر: زىرة التفاسير,(3) 
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 رابعًا< البال ة
ٍبريؾى ًإال  باهلل) مىا صى استثناءه مفر غه مف أعـ األشياء أم كما صبريؾ مبلبسان كمصحكبان بشيءو مف األشػياًء " (كى

 .(1) "إال باهلل أم بذكره كاالستغراًؽ في مراقبة شئكنو كالتبٌتًؿ إليو بمجامع الًيٌمة
 خامسًا< القراءات

ادً  (ًضيؽو )رىأى اٍبفي كىًثيرو ىىاىينىا قى " كفى ًبفىٍتًح الض  ري قىرىأى اآٍلتى اًد كى  .(2)" ًبكىٍسًر الض 
ك  ٍمػرو قىػاؿى أىبيػك عى , كى ٍطػؿو ا ليغىتىاًف ًمٍثػؿي ًرٍطػؿو كىرى ًباٍلكىٍسػًر الش ػد ةي (3) قىاؿى أىٍىؿي اٍلكيكفىًة: ىيمى ـ , كى ػٍيؽي بًػاٍلفىٍتًح اٍلغىػ , : الض 

قىا ػٍدًر فىًإن ػوي ": (4) ؿى أىبيك عيبىٍيدىةى كى ػا كىػافى ًفػي اٍلقىٍمػًب كىالص  ػا مى ًفػي اٍلمىسىػاًكًف, فىأىم  يؽي ًباٍلكىٍسًر ًفػي ًقم ػًة اٍلمىعىػاًش كى الض 
 .(5) "ًباٍلفىٍتحً 

 المقاصد واألىداف خامسًا<
 .(6) عميوكتسييمو  النبيعمى  تيسير الصبرُ- أ

 .(7) مف ًنعـ اهلل تبارؾ كتعالى عمى عبادة الصبري كالثباتي عميًو ًنعموه ُ- ب
نػػزاؿك  االنتقػػاـ, عمػػى قػػداـاإل"ُ- ت الضػػرر بػػالغير ال يكػػكف إال مػػف ىيجػػاف الغضػػب, كشػػد ة الغضػػب ال  اا

 تحصؿ إال ألحد أمريف:
ليػػػو اإلشػػػارة بقكلػػػو تعػػػالى: أحـــدىما<  مىػػػٍيًيـٍ )فػػػكات نفػػػع كػػػاف حاصػػػبلن فػػػي الماضػػػي, كاا ٍف عى  (كىالى تىٍحػػػزى

, معنػػاه: كال ك  : كال تحػػزف بفػػكات أكلئػػؾ األصػػدقاء كقيػػؿ: كال تحػػزف عمػػييـ فػػي بمعنػػىتحػػزف عمػػى قتمػػى أحػػدو
 . إعراضيـ عنؾ, كيرجع حاصمو إلى فكات النفع

ــاني< ليػػو اإلشػػارة بقكلػػو: الث كىالى تىػػؾي ًفػػي   أف شػػد ة الغضػػب قػػد تكػػكف لتكقػػع ضػػرر فػػي المسػػتقبؿ, كاا
كفى  ٍيؽو م م ا يىٍمكيري  .(8) "وضى

                                                 

 .(5/152السعكد ) كإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أب(1) 
 (.2/305النشر في القراءات العشر, ابف الجزرم )(2) 
إنبػاه  ينظػر: القراءة كالٌنحػك تػكٌفى سػنة تسػع كتمسػيف كمائػة, فيإماـ أىؿ البصرة  أبك عمرك بف العبلء المقرم النحكٌل,(3) 

 (.4/139النحاة القفطي ) الركاة عمى أنباه
ػػر ٍبػػف الميثىن ػػى, الت ٍيمػػي اٍلبىٍصػػًرٌم الن ٍحػػكمٌ ىػػك  أبػػك عبيػػدة:(4)  ٍعمى فيػػات المشػػاىير  ينظػػر:, قو 748: ت   مى تػػاريخ اإلسػػبلـ كىكى

 .(5/201شمس الديف الذىبي) كىاألعبلـ,
 (.3/104)البغكم معالـ التنزيؿ في تفسير القرهف,(5) 
 (.7/491, األلكسي )ي في تفسير القرهف العظيـ كالسبع المثانيركح المعانينظر: (6) 
 .(3/448) , الثعالبيينظر: الجكاىر الحساف في تفسير القرهف(7) 
 .(12/190بف عادؿ)ا المباب في عمـك الكتاب,(8) 
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 معية اهلل مع المذقين والمحسنين لسادس<المطمب ا
 .]النحل  َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱقاؿ اهلل تعالى: 

 أوًل< المناسبة
تعميػػؿ لؤلمػػر باالقتصػػار عمػػى قػػدر الجػػـر فػػي العقكبػػة, كلمترغيػػب فػػي الصػػبر عمػػى األذل, كالعفػػك "

معكنػػػػة اهلل تعػػػػالى, بػػػػاألمر بالصػػػػبر, كاالسػػػػتعانة عمػػػػى تحصػػػػيمو ب عػػػػف المعتػػػػديف, كلتتصػػػػيص النبػػػػي 
عمػػؿ ذلػػؾ كمػػو بػػأف اهلل مػػع الػػذيف يتقكنػػو  ,كلصػػرؼ الكػػدر عػػف نفسػػو مػػف جػػراء أعمػػاؿ الػػذيف لػػـ يؤمنػػكا بػػو

 .(1) "فيقفكف عند ما حد ليـ, كمع المحسنيف
 ثانيًا< معاني المفردات

ـٍ ميٍحًسػنيكفى  ٍف ًإف  الم ػوى "الم ػوى نىاًصػريىيـٍ  أف المعيػة"( معنػى )ًإف  الم وى مىعى ال ًذيفى ات قىٍكا كىال ًذيفى ىي , كمػا قػاؿ: )الى تىٍحػزى
 .(2) "فقد كىعىدى في ىذه اآليىًة بالن صرً ", مىعىنىا(
 المعنى الجمالي ًا<ثالث

يػك معيػـ , فكقايػة مع الذيف امتؤلت قمػكبيـ تقػكل, كجعمػكا بيػنيـ كبػيف غضػب الم ػو  إف الم و 
 .(3)كالم و كلي المؤمنيف  لنصر كبالعزة ليـ في الدنيا كاآلترة,بالصحبة السامية كبالتأييد كبا

 رابعًا< البال ة
أنيػا مػف  ة ماضػية لئلشػارة إلػى لػزكـ حصػكليا كتقررىػا مػف قبػؿعمي ػأتى في جانػب التقػكل بصػمة فً "

عمػى باالقتصػار  كلػذلؾ أمػر فييػا ,إلى أداء الكاجب كىػك حػؽ عمػى المكمػؼ هيمةلكاـز اإليماف, ألف التقكل 
ثابتػا ليػػـ دائمػا معيػػـ,  كأتػػى فػي جانػب اإلحسػػاف بالجممػة االسػػمية لئلشػارة إلػى كػػكف اإلحسػاف, قػدر الػذنب

 .(4) "ألف اإلحساف فضيمة, فبصاحبو حاجة إلى رسكتو مف نفسو كتمكنو
مػف الصػمتيف فػي كاليتػو سػبحانو مػف غيػر أف تكػكف إحػداىما  تكريري المكصكًؿ لئليػذاف بكفايػة كػؿٍّ  

يرادي األكلى فعميةه لمًداللة عمػى الحػدكث ,ؤلترلتتمةن ل كمػا أف إيػرادى الثانيػًة اسػميةه إلفػادة كػكًف مضػمكًنيا  ,كاا
ـي التقكل عمى اإلحساف لما أف  التتميةى متقد مةه عمى التحمية كالمرادي بالمكصكلىيف إمػا  ,شيمةن راستةن ليـ كتقدي

                                                 

 .(14/338, ابف عاشكر)لتحرير كالتنكيرا(1) 
عرابو, أبك إسحاؽ الزجاج)(2)   .(3/224معاني القرهف كاا
 .(8/4309زىرة التفاسير, أبك زىرة) ينظر: (3) 
 (.14/338, ابف عاشكر)لتحرير كالتنكيرا(4) 
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مػا ىػك عميػًو الصػبلةي  ,س ػبلـي داتػؿه فػي زيمػرتيـ ديتػكالن أكلي ػاجنسي المتقيف كالمحسنيف كىك عميو الص بلةي كال كاا
 .(1) كالسبلـي كمٍف شايعو عب ر عنيـ بذلؾ مىٍدحان ليـ كثناءن عمييـ بالنعتيف الجميميف

 المقاصد واألىداف خامسًا<
عمػػى كالشػػفقة  )التقػػكل( التعظػػيـ ألمػػر اهلل تعػػالى كىمػػا كمػػاؿ السػػعادة لئلنسػػاف فػػي ىػػذيف األمػػريفُ- أ

 .(2) )اإلحساف( تمؽ اهلل
ة الكاليةي الدائمةي التي ال تحكـ حكؿ صاحبيا شائبة شيءو مػف الجػزىع كالحػزًف كضػيؽ الصػدر المعيٌ "ُ- ب

 .(3) "كما يشعر بو دتكؿ كممة مع مف متبكعية المتقيف إنما ىي مف حيث إنيـ المباشركف لمتقكل
الػػػرحمف, كأنػػػت رأس المتقػػػيف معٌيػػػة  فيػػػـ فػػػيلػػػذلؾ غيػػػر منفكػػػة عػػػنيـ,  لعبػػػاد اهلل اإلحسػػػاف صػػػفةُ- ت

المحسنيف, فاهلل معؾ, كمف كاف اهلل معو كاف غالبان, كصفقتو رابحة, كحالتو صػالحة, كأمػره عػاؿ, 
 .كضده في أسكء األحكاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(5/153السعكد ) كإلى مزايا الكتاب الكريـ, أبينظر: إرشاد العقؿ السميـ (1) 
 (.20/290) , الرازممفاتيح الغيبينظر: (2) 
 .(5/153د )السعك  كإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أب(3) 
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 الخاذمة
تراجػو, كاهلل اسػأؿ  ؛الػذم كفقنػي الحمػد هللو   مؤتيػػان لكجيػو,  ف يكػكف ىػذا العمػؿ تالصػان أإلتمػاـ ىػذا البحػث كاا

كعمػى هلػو كصػحبو إلػى  ,قارئو, كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ النػاس التيػر البشػير النػذير محمػد نافعان  ثماره,
 يكـ الٌديف, كبعد:

 أوًل< نذائج البحث<
عمػـ مقاصػد السػكر عمػـ جديػد يحتػاج إلػى دراسػة شػاممة كمعمقػة لآليػات كالسػكر, فيػك عمػـ شػريؼ  .1

 .التتصاصو بكتاب اهلل تبارؾ كتعالى
درس ىػػذا البحػػث قضػػايا تتعمػػؽ بعقيػػدة التكحيػػد, كطػػرؽ القػػرهف الكػػريـ فػػي إثبػػات الكحدانيػػة, كذلػػؾ  .2

باستتداـ األدلة الككنية كالعقمية كشكاىد الحياة كمتتمؼ الطرؽ, بيدؼ تحقؽ ىذه العقيدة في حياة 
 الناس, ليتحصمكا عمى السعادة األبدية.

ٌنًو عمى ىذ .3 ا اإلنساف, فنعـ اهلل ال تحصى, كقد عددت السكرة الكريمة كـ تناكلت السكرة نعـ اهلل كمى
أنكاعػػان كثيػػرة مػػف ىػػذه الػػن عـ, كبػػيف أف شػػكرانيا دليػػؿ دكاميػػا, كثباتيػػا, كأف كفرانيػػا مػػؤذف بزكاليػػا, 

 كىذه سنة اهلل تعالى في األكليف كاألتريف.
فيي تقرب المعقكالت تناكؿ البحث الحديث عف أىمية ضرب األمثاؿ, كأنيا كسيمة تربكية ناجحة,  .4

 إلى الحس, فيفيـ اإلنساف المراد مف الكبلـ.
 الناس, حياة في لمتطبيؽ قابمة نظريات استتراج إمكانية عف ييسًفر السكر مقاصد عمـ في البحث .9

 .سديدان  قرهنيان  منيجان  بذلؾ فيككف
 .السكرة مقاطع ككذلؾ لبعضيا اآليات مناسبات تكضيح في يساىـ األكبر السكرة بمقصد العمـ .6
عجػاز, ىدايػة كتػاب الكػريـ القػرهف .7  شػؤكف جميػع تعػالج متنك عػة كىػي تنقطػع, ال جم ػة فيداياتػو كاا

 .الحمكؿ ىذه مف جزء اآليات مقاصد كبياف لمشكبلتيا, الحمكؿ كتضع الحياة,
 .مكضكعاتيا ربط عمى يساعد بما اآليات بيف المناسبات كجكه مف طيبة حقؽ البحث مجمكعة .8
 .نظمو كركعة الكريـ هفر الق ببلغة تبي ف التي البيانية المطائؼ مف بالقميؿ ليس كـ   ثالبح في جاء .9

 لمعامػة المعنػى كاضػح يجعمو ما لآليات اإلجمالية كالمعاني المفردات معاني عمى البحث احتكل .10
 .كالتاصة

 عمميػة مػادة يشػك ؿ بمػا اآليػات مػف المسػتفادة كالعظػات كالػدالالت العبر مف الكثير البحث تتٌمؿ   .11
 .لمقارئيف
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الغيػػب سػػر مػػف األسػػرار التػػي لػػـ يطمػػع اهلل تعػػالى عمييػػا نبيػػان كسػػاالن كال ممكػػان مقربػػان, فالغيػػب هلل  .12
 كحده, كىذا ما تناكلتو الدراسة بالبحث ككقفت عميو مف تبلؿ بعض اآليات التي أشارت لذلؾ.

يػػػاـ المجتمعػػػات الفاضػػػمة, بينػػػت الدراسػػػة بعػػػض اآلداب اإلسػػػبلمية, كاألتػػػبلؽ الحميػػػدة, كأسػػػس ق .13
 كالعدؿ كاإلحساف, كبعض أداب قراءة  القرهف كالصبر كالعفك, كالكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ كنحكىا.

بينت الدراسة أف شرؾ المشركيف إنما ىك قائـ عمى الجحكد كاالنكار, كأنو ال دليؿ لو, بؿ األدلػة  .14
 ىك الحؽ كىك التكحيد التالص هلل تعالى. تككد أف ىذا

 الذوصيات والمقذرحات< يًا<ثان
تكاني بتقكل اهلل عز كجؿ كالعمػؿ عمػى مرضػاتو فيػي مصػداؽ اإليمػاف كعبلمػة الفػكز فػي  أكصي نفسي كاا

 الدنيا كاآلترة.
 .مبلزمة القرهف الكريـ تبلكة كحفظان كتدبران كفيمان  .1
تقػػػرب  تكجيػػػو طمبػػػة العمػػػـ الشػػػرعي إلػػػى دراسػػػة مقاصػػػد السػػػكر كاآليػػػات, كالتػػػركج بأحكػػػاـ عمميػػػة .2

 اإلسبلـ كتبيف سماحتو.
اسػػػتتداـ المقاصػػػػد المسػػػػتنبطة فػػػػي بيػػػػاف ركعػػػػة القػػػػرهف الكػػػػريـ كًحكمػػػػو كأحكامػػػػو, كأف تكػػػػكف ىػػػػذه  .3

 المقاصد معينان في الدعكة إلى اهلل تعالى.
أكصػي الػدعاة كمػػف يعمػؿ فػػي مجػاؿ الػػكعظ كاالرشػاد كىدايػة النػػاس أف يسػتفيدكا مػػف مػنيج القػػرهف  .4

الػػدعاة ال يحسػػف الػػدعكة, ككػػـ مػػف الكعػػاظ ال تكجػػد عنػػده الحكمػػة فػػي  فػػي دعػػكة النػػاس, فكػػـ مػػف
ايصػػاؿ المكعظػػة, فيكػػكف بػػذلؾ منفػػران عػػف الػػػديف, كمكالنػػا يقػػكؿ: ) ادع الػػي سػػبيؿ ربػػؾ بالحكمػػػة 
كالمكعظة الحسنو كجادليـ بالتي ىي أحسف(, كقد استعمؿ القرهف )كما ىك كاضح في ىذه السكرة( 

 تأتذ بيد اإلنساف إلى اهلل. متتمؼ الكسائؿ كالسبؿ التي
 

 المقذرحات<
لعمميػػػة اتتصػػػار كمراجعػػػة كترتيػػػب  –عنػػػد إتماميػػػا إف شػػػاء اهلل تعػػػالى  - اقتػػػرح أف تتضػػػع ىػػػذه السمسػػػمة

 .ًليعيـ نفعيا في األيٌمة ؛كفيرسو كترجمة, يقكـ عمييا المقتدركف
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 الفيارس
 كتشمؿ تمسة فيارس:

 فيرس اآليات القرهنية. أوًل<
 كاآلثار. فيرس األحاديث النبكية ثانيًا<
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. ثالثًا<
 فيرس المصادر كالمراجع. رابعًا<

 فيرس المكضكعات. خامسًا<
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 -اآليات القرآنية الكريمة: أوالً: فهرس

 

 رقم الصفحة رقمها طرف اآلية الرقم

البقرةسورة 

87 143  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  .1

178121 لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث  .2

195119 حئ جئ يي ىي ني  .3

286119 مخجخ مح جح مج  حج مثٱ  .4

 آل عمرانسورة 
9235  ممخم حم جم يل ىل مل خل  .5

93133مي  خي حي جي يه ىه  .6

النساء سورة

17135   زت رت يب ىب نب مب زب رب  .7

77132 جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب ٱ  .8

8188  خمحم جم يل ىل مل خل  .9

المائدة سورة

1396 حئ جئ يي  ىي  .10

8996 جض  مص خصحص مس خس حس جس  .11

األنعام سورة

23124 مت خت حت جت  هب ٱٱ  .12

3887  رثيت ىت نت مت زت رتٱ  .13

138132  جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .14

95 152 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ  .15

146134  جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص خص  .16

 األعراف سورة
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38124  ٍّ ٌّٱ  .17

5921 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  .18

17225   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  .19

 سورة األنفال
2532  لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ٱ  .20

4239ٱيك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  .21

الذوبة سورة

38132 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱٱ  .22

424 مي خي حي جي يه ىه مه  .23

 يونس سورة

15113 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  .24

98127  جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .25

 يوسف سورة
41132 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱ  .26

إبراىيم سورة

87 4  ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل  .27

77،126 7  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى  .28

85 22  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  .29

3424  حمجم يل ىل مل خل  .30

الحجرسورة 

2243  يق  .31

111 42 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱ  .32

 النحلسورة 

112 لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث  .33

94ٱ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱ  .34
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2584  جس مخ  جخ مح جح  .35

5419،21،17،23-51 مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس  .36

5525،19 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه  .37

5927-56  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  .38

6131ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق  .39

6131 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  .40

6233 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  .41

6337  جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  .42

6438 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل  .43

6541 جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ  .44

6642 ٰر ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يه ىه  .45

6744يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئٱ  .46

6946-68 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث  .47

7151 مح  جح مج حج مث هت متخت حت جت هب  .48

7151 جفمغ جغ مع جع مظ حط  مض  .49

7253  من خن حن جن مم خم  .50

31-7456-73 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  .51

7561مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  .52

7662مك لك  اك يق ىق يف  .53

7766،67 حت جت هب مبخب حب  جب هئ  .54

7869  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص    .55

7971حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مفٱ  .56

8173يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  .57

8175َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  .58
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8377-82يث ىث  نث مث زث رث  .59

8581-84 رن  مم ام يل ىل مل  .60

8882-86 حج مث هت  مت خت حت جت هب  .61

8986 ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ٱ  .62

9191،11 مت زت رت يب  ىب نب مب زب  .63

915يك ىك مك لك اك يق ىق يفٱ  .64

9397-92 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱ  .65

9598-94  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  .66

96111 رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ  .67

97112يف ىف  يث ىث نث مث زث  .68

98116زي ري ٰى ين ىن  نن من زن  .69

111118-99 مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيٱ  .70

111111 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  .71

112112 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  .72

115114-113 يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  .73

119116-116 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  .74

11112،116حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  .75

111122 مم خم حم جم يل ىل مل  .76

113124-112 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه  .77

114127 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱٱ  .78

115129 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱٱ  .79

117131-116 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ  .80

118133 خك حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ  .81

119134 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .82
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122137-121  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  .83

124139-123  لك اك  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت  .84

125142  حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ  .85

126144،12  خضحض جض مص خص حص مس خس ٱٱ  .86

حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ ٱٱ  .87  127146،12

خن حن جن مم خم حم جم هل ٱٱ  .88  128148

 سراءالسورة 

94 34  خس  حس جس مخ جخمح جح  .89

 كيفالسورة 

42125  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱ  .90

49123  رن مم ام يل ٱ  .91

 سورة طو
239-1ٱزب رب يئ ىئ نئ * زئ ٱ  .92

44141 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱٱ  .93

 سورة األنبياء
114خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .94

1921جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري  .95

 مؤمنونالسورة 

1451،71-12  زن رن مم  ام يل ىل مل ٱ  .96

 سورة الفرقان
6321 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت  .97

 سورة الفعراء
7943 مغ جغ مع جع  .98

 سورة النمل
6567  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱ  .99
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1425،116 جم يل ىل مل خل  .100

 سورة العنكبوت
2117-1 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱ  .101

46141،142 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱ  .102

 سورة الروم
2155 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱ  .103

 سورة لقمان
78 25 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت  .104

 سورة  اطر
145 8 زيري ٰى  ين ىن نن  .105

 سورة ص
296 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  .106

سورة الزمر

6132 يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت  .107

  ا رسورة 
1683 حكجك مق حق مف  خف حف جفمغ جغ مع  .108

6121 جه ين ىن من خن  .109

 سورة الزخرف
8135 مك  لك اك يق ىق يف ىف يثٱ  .110

 سورة محمد
1543  حت جت هب  .111

 سورة الفذح
1195 جه ين ىن من خن حن  .112

 سورة ال اريات
5621ٱىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  .113

 سورة القمر
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114  جت هب مب خب  .114

17138ٱ  ني مي زي ري ٰى ين ىن  .115

5167ٱحم جم يل ىل مل خل  .116

 سورة الرحمن

6191 جخ مح جح  مج حجٱ  .117

 سورة النسان
621 خم حم جم يل ىل مل خل  .118

835  يه ىه مه جه ٱ  .119

2143  جل  مك لك خك  .120

 سورة المرسالت
2743  مئ زئ رئ ٱ  .565

 سورة عبسي
37123،84،83-34 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ٱٱ  .122
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 -األحاديث النبوية الفريفة< <  يرسثانياً 
الر
 رقم الصفحة حكمو رود الحديث و  طرف الحديث قم

صحيح مسمـ,  , فذىب فسقاه عسبل فقاؿ: يا رسكؿ اهللس اسقو عسبلن   .1
 صحيح بتارم

 47 صحيح

 123 صحيح صحيح بتارم ..أمتي أمتي  .2

 "أىف تعبد اهلل كىأىن ؾ ترىاهي فىًإف لـ تكف ترىاهي فًإنو يراؾ  .3
صحيح مسمـ, 
 90 صحيح صحيح بتارم

 13 صحيح سنف الدار مي .ماؿ, كال ماؿ ليإنما الكصية مف ال  .4

 أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه الذيف مف قبمكـإنما ىمؾ   .5
صحيح مسمـ, 
 صحيح بتارم

 92 صحيح

6.  
أنو قرأ يـك الجمعة عمى المنبر سكرة النحؿ, حتى إذا جاء 

 .السجدة, نزؿ فسجد, كسجد الناس
 13 صحيح صحيح بتارم

7.  
اؿ النبي: ما بقي منيا قالت: ما بقي منيا إال أنيـ ذبحكا شاة, فق

 .كتفيا قاؿ: بقي كميا غير كتفيا
 102 صحيح سنف الترمذم

8.  
ال أحمؼ عمى يميف فأرل غيرىا تيرا  -إف شاء اهلل-إني كاهلل 

 منيا, إال أتيت الذم ىك تير منيا كتحممتيا
صحيح مسمـ, 
 95 صحيح صحيح بتارم

 ىاب دبغ فقد طيرإأيما   .9
  ,أبك داكدسنف 

 ,الترمذمسنف 

،حمدأمسند 

 74 صحيح

 14 صحيح مسند أحمد .يىاتىٍيًف", كىأىشىارى ًبأيٍصبيًعًو "ًإٍف كىادىٍت لىتىٍسًبقيًنيٍثتي أىنىا كىالس اعىةي كى بع  .10

القميؿ منيا كالكثير. كالٌسكر مف كؿ  ـ اهلل التمر بعينيا:حر   .11
 ".شراب

 45 صحيح النسائي سنف

نما حمؼ كاف في الجاىمية لـ يزده  .12  95 صحيح صحيح مسمـ ال حمؼ في اإلسبلـ, كاا

 117 صحيح أترجو ابف جرير لما أنزؿ اهلل تعالى قبؿ ىذه آلية  أف ىؿ مكة...  .13
 129 حسف مسند أحمد ممعكف مف ذبح لغير اهلل  .14

 95 حصحي صحيح مسمـ .مف أحب أف يزحزح عف النار كيدتمو الجنة  .15
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16.  
ٍيران  ٍف أىٍطعىمىوي الم وي طىعىامان, فىٍميىقيٍؿ:م الم ييـ  بىاًرٍؾ لىنىا ًفيًو, كىأىٍطًعٍمنىا تى

مىٍف سىقىاهي الم وي لىبىنان, فىٍميىقيٍؿ: الم ييـ  بىاًرٍؾ لىنىا ًفيًو, كزدنا منو  «ًمٍنوي, كى

  ,أبك داكدسنف 

 ,الترمذمسنف 

 أحمدمسند 
 

 44 حسف
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 -األعالم المذرجم ليم<<  يرس اً ثالث
 رقم الصفحة العمم الرقم

 12 أحمد بف منيع بف عبد الرحمف  .1
 77 إسماعيؿ بف عبد الرحمف اإلماـ المفسر السدم  .2
, الن سىاًئي    .3 ٍتمىًد بًف قيتىٍيبىةى األىٍزًدم  ًمٍيدي بفي مى  23 حى
 146 أبك عمرك, بف العبلء المقرم النحكلٌ  زٌياف  .4
 93 هلل بف محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف فكرتش القاضي أبك محمدعبد ا  .5
 114 أبك محمد, عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم  .6
 83 محمد بف عمٌى بف محمد بف الحسيف بف ميرايزد أبك مسمـ النحكٌل األصبيانىٌ   .7
م د ٍبف يحيى ٍبف سيمىٍيماف بف زيد بف زياد المركزم, أىبيك بكر الك   .8  103 راؽميحى
 146 أبك عبيدة, مىٍعمىر ٍبف الميثىن ى, الت ٍيمي اٍلبىٍصًرٌم الن ٍحكمٌ   .9

 57 يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء  .10
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 <المصادر و المراجعرابعًا<  يرس 
 النيسابكرم السممي بكر بف صالح بف المغيرة بف تزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر أبكُابف تزيمة: .1

 .بيركت – اإلسبلمي المكتب, (ىػ311: المتكفى)
دار الكتب العممية , ىػ(370: تأحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي ) :أحكاـ القرهف .2

 .ـ1994ىػ/1,1415ط ,لبناف –بيركت 
عمي بف محمد بف عمي, أبك الحسف الطبرم, الممقب بعماد الديف, المعركؼ بالكيا : أحكاـ القرهف .3

 .ق2:1405, طدار الكتب العممية, بيركت ,ىػ(504: تالشافعي )اليراسي 
محمد األميف بف محمد المتتار بف عبد القادر الجكني  أضكاء البياف في إيضاح القرهف بالقرهف: .4

 ق.1415لبناف,  –دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  (,1393الشنقيطي )ت: 
 -دار ابف كثير , ىػ(1403:  تأحمد مصطفى دركيش )محيي الديف بف : إعراب القرهف كبيانو .5

 .ىػ 1415, 1, طبيركت –دمشؽ 
دار  ,ىػػ(646: تجماؿ الديف أبك الحسف عمي بػف يكسػؼ القفطػي ) ,إنباه الركاة عمى أنباه النحاة .6

 ـ.1982, 1, طبيركت –القاىرة, كمؤسسة الكتب الثقافية  -الفكر العربي 
ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  .7

 .ىػ 1,1418, طبيركت –دار إحياء التراث العربي  ,ىػ(685: تالبيضاكم )
 ـ.٧٧٧٩, 1األىداؼ السمككية: ميدم محمكد سالـ, مكتبة العبيكاف, الرياض, ط .8
 ق(,550رم )ت: محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابك  إيجاز البياف عف معاني القرهف: .9

 ق.1415, 1بيركت, ط –دار الغرب اإلسبلمي 
مكتبة العمـك  جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم, أيسر التفاسير: .10

 ـ.2003, 5كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, ط
ؼ بف حياف أثير أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكس البحر المحيط في التفسير: .11

 ق.1420بيركت,  –دار الفكر  ق(,745الديف األندلسي )ت: 
البحر المديد في تفسير القرهف المجيد: أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة  .12

 ,1, طالقاىرة –الدكتكر حسف عباس زكي  ,ىػ(1224: تالحسني األنجرم الفاسي الصكفي )
 ىػ 1419
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 الفاسي األنجرم الحسني عجيبة بف الميدم بف محمد بف أحمد سالعبا أبك, البحر المديد .13
 ق.1419, القاىرة – زكي عباس حسف الدكتكرُ, نشر:(ىػ1224: المتكفى) الصكفي

أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف أحمػػد بػػف عميػػرة, أبػػك  ,بغيػػة الممػػتمس فػػي تػػاريخ رجػػاؿ أىػػؿ األنػػدلس .14
 ـ 1967, القاىرة –دار الكاتب العربي  ,ىػ(599: تجعفر الضبي )

: تعثمػػاف بػػف سػػعيد بػػف عثمػػاف بػػف عمػػر أبػػك عمػػرك الػػداني ): البيػػاف فػػي عػػٌد هم القػػرهف .15
 .ـ1994, 1, طالككيت –مركز المتطكطات كالتراث  ,ىػ(444

تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك   .16
 .دار اليداية ,ىػ(1205الفيض, الممٌقب بمرتضى, الز بيدم )المتكفى: 

: تأبػػػك القاسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف ىبػػػة اهلل المعػػػركؼ بػػػابف عسػػػاكر ): تػػػاريخ دمشػػػؽ .17
 ـ.1995, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,ىػ(571

 الجديدة, الندكة دارُ,(ىػ1429: المتكفى) أيكب محمد حسفُتبسيط العقائد اإلسبلمية: .18
 ـ.1983, 5, طلبناف – بيركت

ق(, 1393محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشػكر )ت: التحرير كالتنكير:  .19
 ـ.1984تكنس,  –الدار التكنسية لمنشر 

دار طيبة  ق(,774أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي )ت:  تفسير ابف كثير: .20
 ق.1420, 2لمنشر كالتكزيع, ط

العمادم محمد بف محمد  أبك السعكد تفسير إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: .21
 بيركت. –دار إحياء التراث العربي  ق(,982بف مصطفى )ت: 

تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرهف: محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد  .22
, 1بيركت, ط –ق(, دار الكتب العممية 905اهلل الحسني الحسيني اإًليجي الشافعي )ت: 

 ق.1424
أبك القاسـ, محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل, ابف  التنزيؿ:تفسير التسييؿ لعمكـ  .23

 ق. 1416, 1بيركت, ط –ق(, شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 741جزم )ت: 
: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم تفسير الجامع ألحكاـ القرهف .24

 ق.1384, 2القاىرة, ط –صرية ق(, دار الكتب الم671التزرجي شمس الديف القرطبي )ت: 
 ق.1383, القاىرة – العربية الكتب إحياء دار,عزت محمد دركزةُالتفسير الحديث: .25
 ق(, مطابع أتبار اليكـ.1418تفسير الشعراكم: محمد متكلي الشعراكم )ت:  .26
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تفسير القرهف العزيز: أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم )ت:  .27
 ق.1423, 1مصر/ القاىرة, ط -كؽ الحديثة ق(, الفار 399

أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف  تفسير القرهف العظيـ البف أبي حاتـ: .28
 -ق(, مكتبة نزار مصطفى الباز 327المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم ابف أبي حاتـ )ت: 

 ق.1419, 3المممكة العربية السعكدية, ط
ك المظفر, منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد تفسير القرهف لمسمعاني: أب .29

 ق.1418, 1السعكدية, ط –ق(, دار الكطف, الرياض 489المركزل السمعاني )ت: 
تفسير القرهف: أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف  .30

 ق.1416, 1بيركت, ط –ق(, دار ابف حـز 660السممي الدمشقي )ت: 
 العربي الفكر دارُ,(ىػ1390 بعد: المتكفى) التطيب يكنس الكريـ عبدُتفسير القرهني:ال .31

 .القاىرة –
تفسير الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد,  .32

 ق.1407, 3بيركت, ط –ق(, دار الكتاب العربي 538الزمتشرم )ت: 
د بف محمد بف محمكد, أبك منصكر الماتريدم تفسير الماتريدم تأكيبلت أىؿ السنة: محم .33

 .1426, 1بيركت, لبناف, ط -ق(, دار الكتب العممية 333)ت: 
أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  تفسير المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: .34

, 1بيركت, ط –ق(, دار الكتب العممية 542الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي )ت: 
 ق.1422

 .1365, 1(, ط1371ير المراغي: أحمد بف مصطفى المراغي )ت: تفس .35
التفسػير المنيػػر فػػي العقيػػدة كالشػػريعة كالمػنيج: د. كىبػػة بػػف مصػػطفى الزحيمػػي, دار الفكػػر  .36

 ق.1418, 2دمشؽ, ط -المعاصر
التفسير الميسر: نتبة مف أساتذة التفسير, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  .37

 ق.1430, 2السعكدية, ط –
, 10بيركت, ط –التفسير الكاضح: الحجازم, محمد محمكد, دار الجيؿ الجديد  .38

 ق.1413
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التفسير الكسيط في تفسير القرهف المجيد: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي  .39
 ق.1415, 1لبناف, ط –ق(, دار الكتب العممية, بيركت 468الكاحدم, النيسابكرم )ت: 

, 1دمشؽ, ط –كىبة بف مصطفى الزحيمي, دار الفكر  التفسير الكسيط لمزحيمي: د .40
 ق.1422

التفسير الكسيط لمقرهف الكريـ: محمد سيد طنطاكم, دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  .41
 .1القاىرة, ط –كالتكزيع, الفجالة 

ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  تفسير أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: .42
 ق.1418, 1بيركت, ط –دار إحياء التراث العربي  ق(,685كم )ت: الشيرازم البيضا

المكتبة العصرية  ,تفسير هيات األحكاـ: محمد عمي السايس األستاذ باألزىر الشريؼ .43
 .ـ2002, لمطباعة كالنشر

: أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت:  .44 تفسير بحر العمـك
 ق(.373

الرحمف في تفسير كبلـ المناف: عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل تيسير الكريـ  تفسير .45
 ق. 1420, 1ق(, مؤسسة الرسالة, ط1376السعدم )ت: 

تفسير جامع البياف في تأكيؿ القرهف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,  .46
 ق.1420, 1ق(, مؤسسة الرسالة, ط310أبك جعفر الطبرم )ت: 

ف كرغائب الفرقاف: نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي تفسير غرائب القره .47
 ق.1416, 1بيركت, ط –ق(, دار الكتب العمميو 850النيسابكرم )ت: 

تفسير محاسف التأكيؿ: محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )ت:  .48
 ق.1418, 1بيركت, ط –ق(, دار الكتب العمميو 1332

محيي السنة , أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف  زيؿ في تفسير القرهف:تفسير معالـ التن .49
, 1بيركت, ط–دار إحياء التراث العربي  ق(,510محمد بف الفراء البغكم الشافعي )ت: 

 ق. 1420
تفسير مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف  .50

 –ق(, دار إحياء التراث العربي 606لديف الرازم )ت: الحسيف التيمي الرازم الممقب بفتر ا
 ق.1420, 3بيركت, ط
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مكتبػػة كىبػػة,  ,ىػػػ(1398: تالتفسػػير كالمفسػػركف: الػػدكتكر محمػػد السػػيد حسػػيف الػػذىبي ) .51
 .القاىرة

التنظيػػر المقاصػػدم عنػػد ابػػف عاشػػكر: محمػػد حسػػيف, أطركحػػة دكتػػكراه, جامعػػة الجزائػػر,  .52
 ـ.2005نكقشت 

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبك الحجػاج, جمػاؿ , ماء الرجاؿتيذيب الكماؿ في أس .53
, بيػػركت -مؤسسػػة الرسػػالة  ,ىػػػ(742: تالػػديف ابػػف الزكػػي أبػػي محمػػد القضػػاعي الكمبػػي المػػزم )

 ـ.1980, 1ط
دار إحياء , ىػ(370: تتيذيب المغة: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر ) .54

 ـ2001, 1, طبيركت –التراث العربي 
أبػػك الفػػداء زيػػف الػػديف قاسػػـ بػػف قيٍطميٍكبىغىػػا الس ػػٍكديٍكًني  ,الثقػات ممػػف لػػـ يقػػع فػػي الكتػػب السػػتة .55

مركػز النعمػاف لمبحػكث  ,ىػػ(879: ت)نسبة إلى معتؽ أبيو سػكدكف الشػيتكني( الجمػالي الحنفػي )
 ـ 2011, 1, طكالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء, اليمف

دار  ,ىػػػػ(1376 :تإعػػراب القػػرهف الكػػريـ: محمػػكد بػػف عبػػد الػػرحيـ صػػافي )الجػػدكؿ فػػي  .56
 .ىػ 1418, 4, طمؤسسة اإليماف, بيركت -الرشيد, دمشؽ 

دار العمػػػػـ , ىػػػػػ(321: تأبػػػػك بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف دريػػػػد األزدم ), جميػػػػرة المغػػػػة .57
 ـ1987 ,1ط ,بيركت –لممبلييف 

الػرحمف بػف محمػد بػف متمػكؼ الثعػالبي  الجكاىر الحسػاف فػي تفسػير القػرهف: أبػك زيػد عبػد .58
 .ىػ 1418 ,1, طبيركت –دار إحياء التراث العربي  ,ىػ(875: ت)

ركح المعػاني فػي تفسػير القػرهف العظػيـ كالسػػبع المثػاني: شػياب الػديف محمػكد بػف عبػػد اهلل  .59
 ق.1415, 1بيركت, ط –ىػ(, دار الكتب العممية 1270الحسيني األلكسي )ت: 

: تدة المفتػػػيف: أبػػػك زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم )ركضػػػة الطػػػالبيف كعمػػػ .60
 .ـ1991ىػ / 1412 ,3, طعماف -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي, بيركت, ىػ(676

زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػير: جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  .61
 ق.1422, 1بيركت, ط –, دار الكتاب العربي ىػ(597الجكزم )ت: 

التفاسير: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت: زىرة  .62
 , دار الفكر العربي.ىػ(1394

سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  .63
 بيركت. –ىػ(, المكتبة العصرية, صيدا 275األزدم الس ًجٍستاني )ت: 
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ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى سنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سى  .64
 ق.1395, 2مصر, ط –ىػ(, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 279)ت: 

ٍكًجردم التراساني, أبك بكر  .65 ٍسرى السنف الكبرل: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى التي
 ق.1424, 3لبنات, ط –ىػ(, دار الكتب العممية, بيركت 458البييقي )ت: 

نف النسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي التراساني, النسائي )ت: س .66
 ق.1406, 2حمب, ط –ىػ(, مكتب المطبكعات اإلسبلمية 303

 .جامعة المدينة العالمية ,مناىج جامعة المدينة العالمية ,السياسة الشرعية .67
بف قىاٍيماز سير أعبلـ النببلء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  .68

 ق.1405, 3ىػ(, مؤسسة الرسالة, ط748الذىبي )ت : 
 اليجرة دارُ,(ىػ1395: المتكفى) ىٌراس حسف تميؿ بف محمدُشرح العقيدة الكاسطية: .69

 ق.1415, 3, طالتبر – كالتكزيع لمنشر
: تشػػػػمس العمػػػػـك كدكاء كػػػػبلـ العػػػػرب مػػػػف الكمػػػػكـ: نشػػػػكاف بػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػرل اليمنػػػػي ) .70

 ـ 1999 -ىػ  1,1420, طلبناف( -ر المعاصر )بيركت دار الفك, ىػ(573
: تالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ) .71

 ـ 1987 -  ىػ 1407 ,4,طبيركت –دار العمـ لممبلييف , ىػ(393
صحيح البتارم: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البتارم الجعفي, دار طكؽ النجاة,  .72

 ق.1422, 1ط
ىػ(, دار 261صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت:  .73

 بيركت. –إحياء التراث العربي 
 –صػػػػفكة التفاسػػػػير: محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػابكني, دار الصػػػػابكني لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع  .74

 ق.1417, 1القاىرة, ط
 ىػ(.276قتيبة الدينكرم )ت: غريب القرهف البف قتيبة: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف  .75
فتح البياف في مقاصد القرهف: أبك الطيب محمد صديؽ تاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ  .76

يدىا ىػ(1307اهلل الحسيني البتارم الًقن كجي )ت:   –, المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر, صى
 ق.1412بىيركت, 

ىػ(, دار 1250كاني اليمني )ت: فتح القدير: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشك  .77
 ق.1414, 1دمشؽ, بيركت, ط -ابف كثير, دار الكمـ الطيب 
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: المتكفى) عمكاف بالشيخ كيعرؼ النتجكاني, محمكد بف اهلل نعمةُالفكاتح اإلليية: .78
 ـ.1999, 1, طمصر الغكرية, - لمنشر ركابي دارُ,(ىػ920

 -بيركت -دار الشركؽ  ,ىػ(1385في ظبلؿ القرهف: سيد قطب إبراىيـ حسيف )ت:  .79
 ق.1412, 17القاىرة, ط

, سكرية –دار الفكر. دمشؽ  ,القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا: الدكتكر سعدم أبك حبيب .80
 .ىػ  1408 ,2ط

ىػ(, 817القامكس المحيط: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزهبادل )ت:  .81
 ق.1426, 8بناف, طل –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

 .القرهف الكريـ .82
القكاعػػػد الحسػػػاف لتفسػػػير القػػػرهف: أبػػػك عبػػػد اهلل, عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف  .83

 .ـ 1999 -ىػ  1420 ,1, طمكتبة الرشد, الرياض ,ىػ(1376: تناصر بف حمد هؿ سعدم )
شػرم الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: أبك القاسـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد, الزمت .84

 .ىػ 1407 ,3,طبيركت –دار الكتاب العربي  ,ىػ(538: تجار اهلل )
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ: عبلء الديف عمي بف محمد بف إبػراىيـ بػف عمػر الشػيحي  .85

 .ىػ 1415 ,1, طبيركت –دار الكتب العممية  ,ىػ(741: تأبك الحسف, المعركؼ بالتازف )
ج الػػػديف عمػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي أبػػػك حفػػػص سػػػرا, المبػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب .86

 ـ.1998, 1, طبيركت / لبناف -دار الكتب العممية , ىػ(775: تالدمشقي النعماني )
لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  .87

 ق.1414, 3بيركت, ط –ىػ(, دار صادر 711الركيفعى اإلفريقى )ت: 
الييئػػة , ىػػػ(465: تعبػػد الكػػريـ بػػف ىػػكازف بػػف عبػػد الممػػؾ القشػػيرم ), تلطػػائؼ اإلشػػارا .88

 .3, طمصر –المصرية العامة لمكتاب 
ىػ(, مكتبة التانجى 209مجاز القرهف: أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم )ت:  .89

 ق.1381القاىرة,  –
مجمػع الممػؾ  ,ؿأ. د. أحمد بف محمد التػراط, أبػك بػبل ,المجتبى مف مشكؿ إعراب القرهف .90

 .ىػ 1426 ,فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة المنكرة
ُ,(ىػ1421:  المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمدُمجمكع فتاكل ابف عثيميف: .91

 ـ.1413, الثريا دار - الكطف دار
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 ,ىػػو458المحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بػف سػيده المرسػي  ت:  .92
 .ـ 2000 -ىػ  1421,  1,طبيركت –العممية دار الكتب 

متتار الصحاح: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفػي الػرازم  .93
 .ـ1999ىػ / 1420, 5ط ,صيدا –الدار النمكذجية, بيركت  -المكتبة العصرية  ,ىػ(666: ت)

اكم البنتنػػػي إقميمػػػا, مػػػراح لبيػػػد لكشػػػؼ معنػػػى القػػػرهف المجيػػػد: محمػػػد بػػػف عمػػػر نػػػككم الجػػػ .94
 .ىػ 1417 ,1, طبيركت –دار الكتب العممية , ىػ(1316: تالتنارم بمدا )

: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت: مسند أحمد .95
 ق.1421, 1ىػ(, مؤسسة الرسالة, ط241

 الصمد عبد بف ـبىيرا بف الفضؿ بف الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد أبكمسند الدارمي:  .96
 ـ.2000, 1, ط(ىػ255: المتكفى) السمرقندم التميمي الدارمي,

مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار: عياض بف مكسى بف عيػاض بػف عمػركف اليحصػبي  .97
 .المكتبة العتيقة كدار التراث ,ىػ(544: تالسبتي, أبك الفضؿ )

الفيػكمي ثػـ الحمػكم, المصباح المنير في غريب الشرح الكبيػر: أحمػد بػف محمػد بػف عمػي  .98
 .بيركت –المكتبة العممية  ,ىػ(770: نحك تأبك العباس )

 – القيـ ابف دارُ,(ىػ1377:  المتكفى) الحكمي عمي بف أحمد بف حافظُمعارج القبكؿ, .99
 ـ.1990, 1, طالدماـ

عرابو: إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج )ت:  .100 ىػ(, 311معاني القرهف كاا
 ق.1408, 1بيركت, ط –عالـ الكتب 

ىػػ( بمسػاعدة 1424: تمعجـ المغة العربية المعاصرة: د أحمد متتار عبد الحميد عمػر ) .101
 .ـ 2008 -ىػ  1429, 1, طعالـ الكتب ,فريؽ عمؿ

 .دار الدعكةكأتركف, حامد عبد القادر , مجمع المغة العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيط .102
ارس بػف زكريػا القزكينػػي الػرازم, أبػك الحسػػيف معجػـ مقػاييس المغػة ابػػف فػارس: أحمػد بػػف فػ .103

 ق.1399ىػ(, دار الفكر, 395)ت: 
المغرب: ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابػف عمػى, أبػك الفػتح, برىػاف الػديف التػكارزمي  .104

ًزٌل )  .دار الكتاب العربي ,ىػ(610: تالميطىر 
ـ بػدكف 1978تكزيػع, مقاصد الشريعة اإلسبلمية: الطاىر بف عاشػكر, الشػركة التكنسػية لم .105

 رقـ.
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ىػ(, دار 395القزكيني الرازم, أبك الحسيف )ت:  يس المغة: أحمد بف فارس بف زكريامقاي .106
 ق.1399الفكر, 

ٍرقػػػاني ) .107 مطبعػػػة  ,ىػػػػ(1367: تمناىػػػؿ العرفػػػاف فػػػي عمػػػكـ القػػػرهف: محمػػػد عبػػػد العظػػػيـ الز 
 .3, طعيسى البابي الحمبي كشركاه

لجنة مف عمماء األزىر, المجمس األعمى لمشئكف  المنتتب في تفسير القرهف الكريـ: .108
 ق.1416, 18مصر, طبع مؤسسة األىراـ, ط -اإلسبلمية 

محمػد «: اقتضػاء الصػراط المسػتقيـ لشػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة»المنيج القكيـ في اتتصػار  .109
دار عػػالـ  ,ىػػػ(778: تبػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف عمػػر بػػف يعمػػى, أبػػك عبػػد اهلل, بػػدر الػػديف البعمػػٌي )

 ىػ 1422, 1, طفكائد لمنشر كالتكزيع, مكة المكرمةال
: تالمكافقػػػػات: إبػػػػراىيـ بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف محمػػػػد المتمػػػػي الغرنػػػػاطي الشػػػػيير بالشػػػػاطبي ) .110

 ـ1997ىػ/ 1417 ,1, طدار ابف عفاف ,ىػ(790
ىػ(, مؤسسة سجؿ العرب, 1414المكسكعة القرهنية: إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم )ت:  .111

 ق.1405
, الػدار العالميػة لمكتػاب اإلسػبلمي ,عنػد اإلمػاـ الشػاطبي: أحمػد الريسػكنينظرية المقاصد  .112

 ـ1992 -ىػ  1412 ,2ط
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بػف عمػي بػف أبػي  :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر .113

 .دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرة ,ىػ(885بكر البقاعي )المتكفى: 
ٌمكش بف محمد بف متتار اليداية إلى بمكغ النياية: أبك مح .114 مد مكي بف أبي طالب حى

ىػ(, مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة, 437القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )ت: 
 ق.1429, 1ط
الكجيز لمكاحدم: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم,  .115

 ق.1415, 1دمشؽ, بيركت, ط -ة ىػ(, دار القمـ , الدار الشامي468الشافعي )ت: 
فصػػمت لمدراسػػات كالترجمػػة  ,كظيفػػة الصػػكرة الفنيػػة فػػي القػػرهف: عبػػد السػػبلـ أحمػػد الراغػػب .116

 .ـ 2001 -ىػ  1422, 1, طحمب –كالنشر 
كفيات األعيػاف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف: أبػك العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ  .117

 .1900 ,1, طبيركت –دار صادر , ىػ(681: تمي )بف أبي بكر ابف تمكاف البرمكي اإلرب
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 -<الموضوعات<  يرس خامساً 
 رقم الصفحة الموضوع

 أ إىداء
 ب فكر وذقدير

 ت  ةــدمـــالمق
 <الفصل الذمييدي

 6 المبحث األول< الذعريف بالدراسة الذحميمية والمقاصد واألىداف
 3 .تعريؼ الدراسة التحميمية كمتطمباتياالمطمب األول< 
 4 تعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ كأىميتيا.المطمب الثاني< 

 11 ذعريف عام بسورة النحلالثاني<  المبحث
 12 كفضميا, كعدد هياتيا. ,ااسـ السكرة, كنزكلي المطمب األول<
 14 الجك الذم نزلت فيو السكرة. المطمب الثاني<
 15 ة ليا.كاألىداؼ العام المحكر األساسي لمسكرة, <المطمب الثالث

ن من سورة يالدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الثامن والعفر  <الفصل األول
 ( 8;-95النحل اآليات )

 18 (6:-95الدعوة الى الذوحيد وبيان موقف المفركين منيا )< المبحث األول
 19 :المطمب األكؿ: الدعكة إلى التكحيد

 25 ر.كيف عند الضالمطمب الثاني: حاؿ المشر 
 27 :أكىاـ الكثنية كترافاتيا المطمب الثالث: صكر مف

  (:7-:8) 36ثبوت الرسالت ووظيفة الرسول < المبحث الثاني
 37  ثبكت إرساؿ الرسؿ.المطمب األكؿ: 
  .  38كظيفة الرسكؿ المطمب الثاني: 

 40 (=:-9:) اهلل الدالة عمى وحدانيذو تآيا الثالث<المبحث 
 41  هية اهلل في إحياء األرض.المطمب األكؿ: 
 42  هية اهلل في تمؽ األنعاـ.المطمب الثاني: 

 44  هية اهلل في تمؽ النبات.: الثالثالمطمب 
 46  هية اهلل في النحؿ.: الرابعالمطمب 
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 49 (8;-7;) خمق النسان ورزقو، ثم كفره وجحوده الرابع<المبحث 
 50  ؽ اإلنساف.أطكار تمالمطمب األكؿ: 
 51  رزؽ اهلل لئلنساف.المطمب الثاني: 

 53  هية اهلل في الزكاج.: الثالثالمطمب 
 56  كفر اإلنساف باهلل كجعؿ األشباه كاألمثاؿ لو سبحانو.: الرابعالمطمب 

                     ن يالعفر  أىداف الربع الثاني من الحزب الثامنو  لمقاصد الدراسة الذحميمية< الفصل الثاني
 (=>-9;اآليات )

 60 (:;-9;) ضرب األمثال ومقاصدىا< المبحث األول
 61  مثؿ السيد كالعبد.المطمب األكؿ: 
 62 مثؿ الرجميف األبكـ كالذم يأمر بالعدؿ.المطمب الثاني: 

 65 (=;-;;) الغيب هلل وحده< المبحث الثاني
 66 غيب السمكات كاألرض.المطمب األكؿ: 

 67 غيب الساعة.الثاني:  المطمب
 69 غيب األرحاـ.المطمب الثالث: 

 70 غيب النكاميس الككنية في إمساؾ الطير.: الرابعالمطمب 
 72 (7>-7>) بعض نعم اهلل، والذح ير من كفرىاالثالث< المبحث 
 73 نعمة المأكل كلكازمو.المطمب األكؿ: 
 75 كقاية اإلنساف مما يضره.المطمب الثاني: 

 77 التحذير مف إنكار النعـ.مطمب الثالث: ال
 79 (=>-8>) من مواقف القيامةالرابع< المبحث 

 80 اعتذار الكفار يـك القيامة كعدـ قبكلو.المطمب األكؿ: 
 82 تبرؤ المشركيف مف شركائيـ كعاقبة كؿ منيـ.المطمب الثاني: 
 85 شيادة الرسؿ عمى أقكاميـ يـك القيامة.المطمب الثالث: 
                الدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الثامن والعفرين اآليات <الفصل الثالث

(=7- 557) 
 89 (9=-7=) األمر بالفضيمة والنيي عن المنكر، وبيان حكمذو< المبحث األول

يتاء ذم القربى المطمب األكؿ:  90 كنيي عف المنكر األمر بالعدؿ كاإلحساف كاا
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 كالبغي.
 93 كجكب الكفاء بالعيد ك حفظ اليميف. المطمب الثاني:

 96 ضرب المثؿ لمف ينقض العيدالمطمب الثالث: 
 98 . تطكرة نقض العيدالمطمب الرابع: 

 100 (;=-:=) النفاق  ي سبيل اهلل وبيان اثر العمل الصالحالثالث< المبحث 
 101  العمؿ الصالحالدنيا فانية كال يبقى إالالمطمب األكؿ: 
 102 أثر اإليماف كالعمؿ الصالح الحياة الطيبة كالجزاء الحسف.المطمب الثاني: 

 القرآن الكريم وموقف المفركين منو، وحكم الكراه عمى الكفر< الثالثالمبحث 
(=<-557) 105 

 106  مف هداب تبلكة القرهف.المطمب األكؿ: 
 108 مى اإلنساف؟.ىؿ لمشيطاف سمطاف عالمطمب الثاني: 
 110 إثبات النسخ في القرهف.المطمب الثالث: 
 112 القرهف. مف حكـ نزكؿالمطمب الثالث: 

 114  افتراء المشركيف عمى كبلـ اهلل.: التامسالمطمب 
 116 الكفر باهلل بيف اإلرادة كاإلكراه.: السادسالمطمب 

              بع الرابع من الحزب الثامن والعفرين اآلياتالدراسة الذحميمية لمقاصد وأىداف الر  <الفصل الرابع
(555-56<) 

 121 (=55-555) من مواقف القيامة، وبيان بعض حكم الذفريع< المبحث األول
 122 كعدؿ اهلل فيو داؿ النفس عف صاحبيا يـك القيامةجً  المطمب األكؿ:
 124 .عاقبة الكافريف بنعـ اهلل المطمب الثالث:

 126 إباحة الحبلؿ الطيب مف الطعاـ :لرابعاالمطمب 
 128 كدفع الضرر. التحريـ لبلبتبلء :التامسالمطمب 
 130 عاقبة المفتريف عمى اهلل الكذب. :السادسالمطمب 
 132 الجزاء مف جنس العمؿ. :السابعالمطمب 
 133 ريع التكبة.تس :الثامفالمطمب 

               والذر يب  ي األخالق الحميدةالمبحث الثاني< دعوة إبراىيم عميو السالم 
(567-56<) 136 

 137 مف فضائؿ إبراىيـ عميو السبلـ.المطمب األكؿ: 
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 139 .المطمب الثاني: الممة اإلبراىيمية كاالقتداء بو
 141 .منيج الدعكة إلى اهلل المطمب الثالث:

 143  اص.الترغيب في العفك كعدـ مجاكزة الحد في القص: الرابعالمطمب 
 145 المطمب التامس: الصبر.

 147 معٌية اهلل مع المتقيف كالمحسنيف. :السادسالمطمب 
 149 الخاذمة.
 150 أىـ النتائج كالتكصيات. الخاذمة<

  الفيارس<
 152 فيرس اآليات القرهنية.أكالن: 

 160 كاآلثار. فيرس األحاديث النبكيةثانيان: 
 162 جـ ليـ.فيرس األعبلـ المتر ثالثان: 
 163 فيرس المصادر كالمراجع.رابعان: 

 172 فيرس المكضكعات.تامسان: 
 175 ممخص الرسالة بالمغة العربية.

 176 ممخص الرسالة بالمغة النجميزية.
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 ممخص البحث<
, كقد جاء ىذا البحث في النحؿتناكؿ الباحث دراسة مقاصد كاىداؼ الحزب مف القرهف سكرة 

 كأربعة فصكؿ كتاتمة: مقدمة كتمييد
المكضكع, كالدراسات السابقة, كمنيج  اتتيارتحدث فييا عف أىمية المكضكع, كأسباب  أما المقدمة<

 البحث, كتطة البحث.
, كالمناسبات فييا, كتعريؼ الدراسة النحؿاحتكل التعريؼ العاـ بسكرة فقد  وأما الفصل الذمييدي<

  .كاألىداؼ, كأىميتيا التحميمية, كمتطمباتيا, كتعريؼ المقاصد
الدعكة الى , كتضمف: (74-51)ففيو الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات  مف  وأما الفصل األول<

, اهلل الدالة عمى كحدانيتو تأبيا, ثبكت الرساالت ككظيفة الرسكؿ , التكحيد كبياف مكقؼ المشركيف منيا
 .تمؽ االنساف كرزقو, ثـ كفره كجحكده

طرب األمثاؿ , كتضمف: (89-75)كفيو الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات  مف  اني<الفصل الث
 .مف مكاقؼ القيامة ,بعض نعـ اهلل, كالتحذير مف كفرىا ,الغيب هلل كحده, كمقاصدىا

األمر , كتضمف: (110-90)كيتناكؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات مف  الفصل الثالث<
االنفاؽ , كجكب الكفاء بالعيكد كاأليماف, كالتحذير مف نقدىا,  لنيي عف المنكر, كبياف حكمتوبالفضيمة كا

 .في سبيؿ اهلل كبياف اثر العمؿ الصالح, القرهف الكريـ كمكقؼ المشركيف منو, كحكـ االكراه عمى الكفر
مف مكاقؼ كيتضمف:  ,(128-111)كيتناكؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات مف  الفصل الرابع<

 .دعكة ابراىيـ عميو السبلـ كالترغيب في االتبلؽ الحميدة, القيامة, كبياف بعض حكـ التشريع
 كتحتكم عمى أىـ النتائج كالتكصيات. الخاذمة<
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Research Summary 

The researcher study purposes and objectives of the party from the Koran Sura 

bees, and this was at the forefront of research and pave the four chapters and a 

conclusion: 

The introduction: he talked about the importance of the subject, and the reasons 

for choosing the topic, and previous studies, and research methodology, and 

research plan. 

The introductory chapter: general definition Surat bees were contained, and the 

events, and the definition of the analytical study, and requirements, and 

definition of goals and objectives, and its importance. 

The first chapter: is subject to the analytical study of the purposes and objectives 

of the verses of the (51-74), and included: the call to monotheism and the 

statement of the position of the idolaters of them, proved messages and function 

reated man and 

his living, then Hamlet and ingratitude. 

Chapter II and the analytical study of the purposes and objectives of the verses 

(75-89), and included: mirth proverbs and purposes, the unseen God alone, some 

Yes God, and warning of Kfarha, from the positions of the Resurrection. 

Chapter III deals with the analytical study of the purposes and objectives of 

verses from (90-110), and included: it's virtue and prevention of vice, and the 

statement of wisdom, and should fulfill the promises and faith, and warning of 

criticism, spending for the sake of God and the statement following the good 

work, the Holy Quran and the position of the idolaters of it , and the rule of 

coercion on the infidels. 

Chapter IV deals with the analytical study of the purposes and objectives of the 

verses (111-128), and includes: the positions of the Resurrection, and the 

statement of the rule of some legislation, call Abraham and carrots in good 

morals. 

Conclusion: contain the most important findings and recommendations. 
  

 


