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ىداءـــــاإله
 

 يطيب لي أف أىدم بحثي ىذا: 
 .إلى معمـ البشرية األكؿ كىادييا كمكجييا إلى سبيؿ الخير كالصبلح ، إلى رسكلنا محمد 

لى  إلى كؿ مف ارتقى شييدان عمى أرض فمسطيف الطاىرة مدافعان عف ثرل ىذا الكطف الحبيب، كا 
لى كؿ مف بات يحرس المجاىديف عمى الثغكر كالمرابطي  ف ، كا 

 حمى الكطف .
إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار ، إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار ، إلى مف دفعني إلى 

 لمحصكؿ عمى الدراسات العميا كالدم العزيز 
 إلى مف دعاؤىا سر نجاحي ، كحنانيا بمسـ جراحي أمي الحبيبة

 شكاؾ ليميد لي طريؽ العمـ زكجي الحبيب "محمكد"إلى شريؾ عمرم كرفيؽ دربي كمف حصد األ
 إلى ابني الغالي  "مصعب"

 إلى إخكاني كأخكاتي حفظيـ اهلل
 ككؿ طالب عمـإلى صديقاتي رفقاء دربي 

 إلى معممي األفاضؿ 
 إلييـ جميعا ككؿ مف كاف عكنا بعد اهلل في إتماـ رسالتي بفكره كجيده كدعائو، 

 أف يجعمو في ميزاف حسناتي كذخرا لي بعد مماتي.أىدم ىذا العمؿ، اهللى أسأؿي 
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ىذكرىوتقدور
 

عمػػػى الحمػػد هلل أكالن كأخيػػران عمػػى مػػا أنعػػـ بػػو كمػػػٌف عمػػٌي ب،تمػػاـ ىػػذه الرسػػالة، كأصػػمي كأسػػمـ 
 أفضؿ خمؽ اهلل محمد بف عبد اهلل عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ .

مف اليدم النبكم فػي شػكر النػاس ، كعمػبل بسػنتو  اعترافان ألىؿ الفضؿ بفضميـ ، كانطبلقان 
 ،  يشػػرفني أف أتقػػدـ بأسػػمى ليػػات الشػػكر كالعرفػػاف إلػػى (ُ))مننن ي كرننلر س الننشس ي كرننلر س ،

ألزمنػي فضػمو مػا الػذم  كأخػص بالػذكر أسػتاذم كؿ مف مد لػي يػد العػكف فػي إتمػاـ ىػذه الدراسػة ،
فكػـ أفػادني ب،رشػاداتو ،  حفظػو اهلل تعػالى السميلي زكريا إبراهيم /فضيلة األستاذ الدكتور  حييػت

ضافاتو الميمة، كلرائو القيمػة، كأفكػاره النيٍّػرة فمػو فكػاف خيػر معمػـ  ،ىنصػ  فػأكفك فقػد بمغػ ى كأدغل  ،كا 
نٍّػػي ألجزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػاف، ك  ، كأعطػػاه مػػف فػػيض عممػػو أف يجزيػػو عنٍّػػي خيػػر الجػػزاء دعػػك اهللا 

 .ككرمو خير العطاء
 ـ بالشكر الجزيؿ إلى عضكم لجنة المناقشة ، أستاذم الكريميف :كما أتقد
 عبد السميع خميس العرابيد سألستشذ س دلتور/ مناقشاً خارجياً:
 دـ ػػػػػى صيػسػػػيػػػـ عػػػراىيػػػػإب /س فشضل س دلتور اً:ـمناقشاً داخلي

كتكجيياتيمػػػا السػػػديدة  تيمػػػا القيمػػػة ،اذيف تفضػػػبل بقبػػػكؿ مناقشػػػة ىػػػذا البحػػػث ، ليثريػػػاه بمبلحظمػػػال
 كالنافعة ، فجزاىـ اهلل عني كعف المسمميف خير الجزاء. 

 كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى الجامعة اإلسبلمية ، كالدراسات العميا ، ككمية أصكؿ
 الديف ، كالييئة التدريسية كاإلدارية مف األساتذة الكراـ .

 ترة الدراسة ماديان كمعنكيان فمو الحبكما كأشكر أبي الحبيب الذم كقؼ بجانبي أثناء ف
يـ لي ، كال ئكالتقدير فنعـ األب كاف كال يزاؿ ، كال أنسى أيضان أمي كأقاربي بكقكفيـ بجانبي كدعا

أنسى أيضان أف أتقدـ بباقة شكر لزكجي الحبيب الذم شجعني ككقؼ بجػانبي أثنػاء فتػرة الدراسػة ، 
 و في دراسػتي،ابني الغالي الذم طالما انشغمت عنكصبر حتى كصمت إلى ىذه المرحمة ، كأيضان 

كالشػػكر إلػػى كػػؿ مػػف دعمنػػي  كأيضػػان ال أنسػػى صػػديقاتي فػػي دعميػػـ النفسػػي فميػػـ جزيػػؿ الشػػكر
 أك معنكيان ، جزاىـ اهلل خير الجزاء.  نفسيان،

  كأيضان الشكر إلى أختي "ركاند" التي قامت بترجمة ممخص الرسالة ، فجزاىا اهلل خيران.
بالشكر إلى جميع زميبلتي رفيقات درب العمػـ أثنػاء دراسػتي فػي مرحمػة الماجسػتير ، راجيػة كأبرؽ 

 مف اهلل في عميائو أف يتقبميا مني خالصة لمرضاة كجيو الكريـ.
 

                                                 
(1)

 .)صؾؾهاألٌجبًٔ(1954،ػ/445عٕٓاٌزشِزي:ن/اٌجشواٌصٍخػٓسعويهللا،ة/ِبعبءفًاٌشىشٌّٓأؽغٓئٌٍه،ص/
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ىظـدمـــقـمـال
 

الحمد هلل رب العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد النبي عميو 
رحمة لمعالميف  –عز كجؿ  –كمف تبعو ب،حساف إلى يـك الديف أرسمو اهلل  أفضؿ الصبلة كالتسميـ

َي َكْأِتكِه ، جعؿ القرلف معجزتو الباقية إلى يـك الديف ، ذلؾ الكتاب العزيز الذم كصفو اهلل بقكلو )
 (ِْفصمت:)  سْ َبشِطُل ِمْن َبْكِن َكَدْكِه َوَي ِمْن َخْلِفِه َتاْلِزكٌل ِمْن َحِلكٍم َحِمكدٍ 

اهلل سبحانو كتعالى القرلف الكريـ ليككف منيجان كدستكران لؤلمة اإلسبلمية ، كىذا  وأنزل
يتطمب التدبر كالتفكر في لياتو ، كقد ذكر القرلف العديد مف القصص القرلنية التي تشمؿ قصص 

ى األمـ الغابرة ، كىذا يدعك إلى التأمؿ لمعرفة األىداؼ كالمقاصد مف ذكر ىذه القصص ، كحت
يككف ليذه القصص األثر اإليجابي في حياتنا ، كسكرة يكنس مف السكر التي سميت باسـ نبي 

لذلؾ  إال بعد رؤيتيـ العذاب كتيقنيـ مف كقكعو فآمنكا، أرسمو اهلل إلى قكمو، فمـ ييتدكا برسالتو،
ف،ف التعرؼ عمى أىداؼ كمقاصد ىذه السكرة الكريمة يحتاج إلى التعمؽ في فيميا ، كالتكسع في 

معرفة معانييا، كأخذ العبر كالعظات، كىذا مما دعاني إلى تحميؿ مقاصد كأىداؼ ىذه السكرة 
اآلخر التي تحدثت عف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية كاإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك 

بطاؿ قضية الشرؾ كباإليماف بجميع الرساالت السماكية، ىذا باإلضافة إلى إثبات ا لكحي كا 
ثبات النبكة ، كالبعث ، لذلؾ جاءت الرسالة بعنكاف  :كا 

 س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س حزب س ثشالي وس عرركن
  ٜٓٔ – ٕٙمن سورة كوالس من آكة )

يعد مكضكعات سكرة مف سكر القرلف العظيـ الذم ككاف مف فضؿ اهلل عمي أف أبحث في 
  بحران مف العمكـ التي ال تنفد .

 أوًي: أهمكة س موضوع : 
كأطير كتاب كىك القرلف الكريـ فاالنشغاؿ بيذا العمـ شرؼ كأقدس ىذا المكضكع يتعمؽ بأ -ُ

 المتعمؽ بأعظـ كتاب كأشرؼ عمـ .
 يكنس .يبحث ىذا المكضكع في مقاصد كأىداؼ مكضكعات سكرة  -ِ
 إبراز ليات سكرة يكنس الجانب العقدم كقصص األنبياء . -ّ
 بينت سكرة يكنس كيفية التعامؿ مع المشركيف عف طريؽ بياف عقائدىـ الفاسدة . -ْ
 بياف اإلعجاز الببلغي مف خبلؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد السكرة الكريمة. -ٓ
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 ثشالكًش: أسبشب سختكشر س موضوع :
ؿ بتفكر كتدبر قرلنو كاستنباط أسراره كفكائده كمقاصده عمبلن بقكلو إرضاء اهلل عز كج -ُ

   ِْ: محمد)  َأَفََل َكَتَدبَُّروَن سْ ُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفشُ َهش) :تعالى 
 اؿ بكتاب اهلل عز كجؿ تفسيران كتحميبلن لمقاصد السكرة الكريمة .رغبتي الشديدة لبلشتغ -ِ
-ِٔزب الثاني كالعشريف مف القرلف الكريـ )مف سكرة يكنس إبراز أىداؼ كمقاصد الح -ّ

َُٗ) 
االشتراؾ في إخراج سمسمة مف المقاصد كاألىداؼ لمقرلف الكريـ كامبلن، كذلؾ ضمف  -ْ

خطة كضعتيا كمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية بغزة ، عمى أف تكزع ىذه 
تير؛ ليككف نصيب كؿ المقاصد كاألىداؼ عمى طبلب الدراسات العميا مرحمة الماجس

باحث حزب مف القرلف، يدرس مقاصده كيبيف أىدافو ، ليخرج تفسير القرلف في ثكب 
 جديد تحت مسمى )مقاصد كأىداؼ القرلف الكريـ (.

العمؿ عمى ربط مكضكعاتو كربطيا بالكاقع المعاصر الذم يعالج قضايا ىامة تفيد  -ٓ
 المجتمع 

اسات تحميمية ألىداؼ كمقاصد سكر القرلف العمؿ عمى إثراء المكتبة اإلسبلمية بدر  -ٔ
 الكريـ .

كؿ لية باليدؼ العاـ إبراز اإلعجاز البياني في القرلف الكريـ مف خبلؿ ارتباط مقصد  -ٕ
 لمسكرة .

تشجيع أستاذم الفاضؿ كمشرفي أ.د. زكريا إبراىيـ الزميمي حفظو اهلل كرعاه عمى  -ٖ
 دمة ىذا الديف العظيـ .البحث في ىذا المكضكع لما لو مف أىمية كبيرة في خ

 
 ثش ثًش: س درسسشت س سشبقة : 

بعد البحث كاالطبلع عمى عدد مف المكتبات تبيف أف المكضكع جدير بالبحث كالتنقيب  -ُ
 عمى الساحة العممية كلـ يكتب فيو كلـ أقؼ عمى بحث أك رسالة عممية بعنكاف الدراسة .

 ير بالجامعة اإلسبلمية .تكجد رسالة عممية لمقاصد سكرة التكبة في قسـ التفس -ِ
يعد ىذا البحث جديد ألنو ضمف سمسمة عممية جديدة قامت بيا كمية أصكؿ الديف  -ّ

 بالجامعة اإلسبلمية قسـ التفسير كعمـك القرلف .
 

 رسبعًش: مالهج س بحث :
المنيج التحميمي ، ككذلؾ المنيج المكضكعي كاالستنباطي لمسكرة كاستخبلص المقاصد  -ُ

 استقراء اآليات القرلنية .كاألىداؼ مف خبلؿ 
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بياف المحكر األساسي كمكضكعيا لتظير الكحدة المكضكعية بيف مكضكعات السكرة  -ِ
 كمقاطعيا ككضع عنكاف لكؿ مقطع منيا .

تقسيـ الحزب إلى فقرات أك مقاطع حتى تستكعب جميع ليات الحزب الثاني كالعشريف  -ّ
 مف القرلف الكريـ .

رقـ اآلية كاسـ  بيا بالرسـ العثماني عف طريؽ كتابةكتابة اآليات القرلنية المستدؿ  -ْ
 السكرة .

 شرح المفردات الغريبة مف كتب المعاجـ كالمغة . -ٓ
 ربط المكضكع بقضايا العصر التي تفيد األمة في الحاضر كالمستقبؿ . -ٔ
 في البحث. ةتخريج األحاديث النبكية الكارد -ٕ
 ألسماء المغمكرة كالمبيمة .لبعض االترجمة  -ٖ
مصادر كالمراجع مفيرسة عمى حسب الحركؼ األبجدية ألسماء الكتب ترتيب ال -ٗ

 كالمراجع.
 

 خشمسًش : خطة س بحث :
كتحقيقان ألىداؼ البحث جاءت الخطة مككنة مف مقدمة كتمييد كخمسة فصكؿ كخاتمة عمى 

 النحك التالي :
 المقدمة كتشتمؿ عمى :

  .كالن : أىمية المكضكعأ
 .ع ثانيان : أسباب اختيار المكضك 

 ثالثان : أىداؼ البحث .
 رابعان : منيج البحث.
خامسان : خطة البحث



1 

 

 
 س فصل س تمهكدي 

 بكن كدي سورة كوالس  
 وكرتمل على ثَلثة مبشحث:      

 حث سألول: س تعركف س عشم بش سورة:س مب
 وكرتمل على ثَلثة مطش ب:

 عدد ليات السكرة كأسماؤىا. س مطلب سألول:
 جك السكرة العاـ. س مطلب س ثشالي:
 سبب كمكاف نزكؿ السكرة. س مطلب س ثش ث:
 السكرة. محكر س مطلب س رسبع:

 بحث س ثشالي: س مالشسبشت في س سورة:س م
 وكرتمل على خمسة مطش ب:

 معنى المناسبة لغة كاصطبلحا. س مطلب سألول: 
 فكائد معرفة المناسبة. س مطلب س ثشالي:
 مناسبة السكرة لما قبميا "سكرة التكبة". س مطلب س ثش ث:
 مناسبة السكرة لما بعدىا "سكرة ىكد". س مطلب س رسبع:

 .اخرىآلمناسبة أكؿ السكرة  طلب س خشمس:س م
 :س مبحث س ثش ث: سألهدسف وس مقشصد ومحور س سورة

 وكرتمل على أربعة مطش ب: 
 تعريؼ األىداؼ كالمقاصد لغة كاصطبلحا. س مطلب سألول:
 الفرؽ بيف األىداؼ كالمقاصد. س مطلب س ثشالي:
 األسس التي تقكـ عمييا المقاصد. س مطلب س ثش ث:

 . المقاصد معرفةطرؽ  س رسبع :س مطلب 
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 س فصل سألول

س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألول من س حزب س ثشالي 
 (ٕ٘ – ٕٙ)كوالس من آكة وس عرركن من سورة

 وكرتمل على خمسة مبشحث :
 س مبحث سألول :

  ٖٓ - ٕٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 من كوم س حرر ""س ثوسب وس عقشب ومرشهد 

 وفكه خمسة مطش ب :
  صفات أىؿ الجنة :  س مطلب سألول
 صفات أىؿ النار:  س مطلب س ثشالي
 كعيد اهلل لممشركيف يـك الحشر .:  س مطلب س ثش ث
 الشاىد اسـ مف أسماء اهلل:  س مطلب س رسبع

 : كؿ نفس بما كسبت رىينة  س مطلب س خشمس
 س مبحث س ثشالي :

   ٖٙ.  ٖٔفي سورة كوالس من سآلكة ) س مقشصد وسألهدسف 
 "إاللشر س مررلكن  وحدسالكة س  وقدرته"
 وفكه خمسة مطش ب :

 مناقشة المشركيف في كحدانٌية اهللس مطلب سألول : 
 الحؽ اسـ مف أسماء اهلل الحسنىس مطلب س ثشالي : 
 التحدم في إعادة الخمؽس مطلب س ثش ث : 
 اليداية بيد اهللس مطلب س رسبع : 

 تباع الظف ال يغني مف الحؽ شيئان ا: س خشمس مطلب س
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 س مبحث س ثش ث :

  ٔٗ - ٖٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 "س قرآن س لركم معجزة س البي صلى س  علكه وسلم" 

 وفكه خمسة مطش ب :
 كبلـ اهلل : القرلف  س مطلب سألول
 مثمو : التحدم باإلتياف بسكرة مف س مطلب س ثشالي
 التكذيب سبب في ىبلؾ األقكاـ .:  س مطلب س ثش ث
 .أماـ ليات اهلل قساـ المشركيف أ:  س مطلب س رسبع

  البراءة مف المكذبيف كعمميـ .: س مطلب س خشمس
 س مبحث س رسبع :

   ٙٗ - ٕٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة ) 
 شبهمجحود س مررلكن بعدم سإلكمشن وتخككر س رسول  عق

 : وفكه أربعة مطش ب
 لئليماف بكجكد اهلل .: الدالئؿ السمعية كالبصرية  س مطلب سألول
 العدؿ مف صفات اهلل .:  س مطلب س ثشالي
 : تشبيو الدنيا ككأنيا ساعة مف النيار س مطلب س ثش ث
 .لمشركيفاعقاب  بعضاهلل لرسكلو  إراءة:  س مطلب س رسبع

 س مبحث س خشمس :
  ٕ٘ - ٚٗ) سف في سورة كوالس من سآلكة وسألهدس مقشصد 

 " لل أمة أجل"

 : وفكه خمسة مطش ب
  لكؿ أمة رسكالن بعث اهلل :  س مطلب سألول
 :التشكيؾ في دعكل النبي  س مطلب س ثشالي
 : لكؿ أمة أجؿ  س مطلب س ثش ث
 ال ينفع : االستعجاؿ بالعذاب كاإليماف بو حاؿ كقكعو س مطلب س رسبع

ةجزاء الظالميف يـك القيام:  س مطلب س خشمس
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 س فصل س ثشالي 
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثشالي من س حزب س ثشالي 

 (ٓٚ – ٖ٘)كوالس من آكة  وس عرركن من سورة
  وفكه أربع مبشحث :

 س مبحث سألول : 
  ٙ٘ -ٖ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

   محش ة)س ملك   وحده , وس عذسب وسقع ي
 وفكه ثَلثة مطش ب:

 تحٌقؽ المشركيف مف كقكع العذاب األخركم:  س مطلب سألول
  ال يقبؿ اهلل اإليماف بعد فكات األكاف:  س مطلب س ثشالي
 : الممؾ بيد اهلل كحده س مطلب س ثش ث

 س مبحث س ثشالي : 
  ٓٙ -ٚ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

  سفترسء س مررلكن علكه )صفشت س قرآن س لركم و 
 وفكه ثَلثة مطش ب:
 القرلف ىدل كنعمة كمكعظة كشفاء س مطلب سألول : 
  التشريع بالتحميؿ كالتحريـ حؽ هلل تعالىس مطلب س ثشالي : 
  مصير المفتريف عمى اهلل الكذبس مطلب س ثش ث : 

 س مبحث س ثش ث :
  ٚٙ -ٔٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 عزة   )س 
 وفكه خمسة مطش ب:

 شمكؿ العمـ اإلليي س مطلب سألول : 
 الفكز العظيـ كالبشرل ألكلياء اهلل:  س مطلب س ثشالي
 : العزة هلل جميعان  س مطلب س ثش ث
 : إتباع الظف الفاسد س مطلب س رسبع 

 : ليات اهلل في الميؿ كالنيار س مطلب س خشمس
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 س مبحث س رسبع :
  ٓٚ -ٛٙسورة كوالس من سآلكة ) س مقشصد وسألهدسف في

 )جزسء من كالسب س و د    تعش ى  
 وفكه مطلبشن :

 إبطاؿ نسبة الكلد هلل تعالىس مطلب سألول : 
: جزاء مف يفترم عمى اهلل الكذب س مطلب س ثشالي

 

 س فصل س ثش ث 
 س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثش ث

 ٜٛ – ٔٚكوالس من آكة  من س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة 
 

 : حثشنوفكه مب
 : سألول س مبحث

  ٗٚ-ٔٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 " قصة سكدالش الوح "

 وفكه ثَلثة مطش ب:
  قصة سيدنا نكحاإلعجاز الغيبي في سرد س مطلب سألول : 
 هؤ التكذيب كجزاس مطلب س ثشالي : 
  نبياءعادة األمـ في تكذيب األس مطلب س ثش ث : 

 
 س مبحث س ثشالي :

  ٜٛ-٘ٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 " " قصة سكدالش موسى

 وفكه ثمشالكة مطش ب:
 رسالتوعف إعراض قكـ مكسى س مطلب سألول :

 .التمسؾ بتقاليد اآلباء كاألجداد الدينية س مطلب س ثشالي : 
  تحدم بيف مكسى عميو السبلـ كالسحرةالس مطلب س ثش ث : 
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  إيماف بعض القكـ بمكسى عميو السبلـس مطلب س رسبع : 
 التككؿ عند مكسى عميو السبلـ عند إثباتو لممعجزةس مطلب س خشمس : 
  لنبيو باتخاذ بيكتان في مصر أمر اهلل  س مطلب س سشدس : 
 دعاء مكسى عمى فرعكف كممئو س مطلب س سشبع :
 كسىاستجابة اهلل سبحانو لدعاء مس مطلب س ثشمن : 

 

 س فصل س رسبع 
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألخكر من س حزب س ثشالي 

  ٜٓٔ – ٜٓ)كوالس من آكة  وس عرركن من سورة
 مبشحث: أربعة وفكه

 س مبحث سألول :
  ٖٜ-ٜٓس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 " الهشكة فرعون "
 وفكه ثَلثة مطش ب :

نجاء بني إسرائيؿ: إغراؽ  س مطلب سألول  فرعكف كجنكده كا 
 عف منيج اهلل لممستكبريف لية فرعكفىبلؾ :  س مطلب س ثشالي
 : مكانة بني إسرائيؿ كسبب اختبلفيـ  س مطلب س ثش ث

 
 س مبحث س ثشالي :

  ٜٚ-ٜٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 صدق س قرآن فكمش وعد وتوعد""

 وفكه ثَلثة مطش ب :
 : تأكيد صدؽ القرلف فيما قاؿ ككعد كأكعد ولس مطلب سأل 

 : النيي عف تكذيب ليات اهلل سبحانو كتعالى  س مطلب س ثشالي
   عقاب المستكبريف العذاب األليـ في الدنيا:  س مطلب س ثش ث
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 س مبحث س ثش ث :
  ٓٓٔ-ٜٛس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 "قصة سكدالش كوالس علكه س سَلم"

 ه مطلبشن :وفك
 إيماف قكـ سيدنا يكنس عميو السبلـ  س مطلب سألول :
 اإليماف ال يأتي باإلكراه:  س مطلب س ثشالي

 
 س مبحث س رسبع :

  ٜٓٔ-ٔٓٔس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 " " سإلسَلم دكن س حق

 وفكه ستة مطش ب:
   فرضية النظر كالتفكيرس مطلب سألول : 
 اهلل لممشركيف  كعيد: س مطلب س ثشالي 

  إخبلص العبادة هلل كحدهس مطلب س ثش ث : 
  نبذ الشرؾس مطلب س رسبع : 

 السراء كالضراء يد اهلل تعالى  : خشمسس مطلب س 
 البد مف اتباعواإلسبلـ ديف الحؽ :  سشدسس مطلب س 

 
كممخص نتائج كتكصيات، ذكرت فييا ممخص البحث كخبلصة ما تكصمت إليو مف : س خشتمنننة

 .الرسالة باإلنجميزية
  كىي كالتالي:وس مرسجع وس مصشدر,  س فهنننشرس

 اآليات القرلنية.فيرس   -ُ
 فيرس األحاديث الشريفة.  -ِ

 فيرس األعبلـ.  -ّ

 فيرس المراجع.  -ْ

 فيرس المحتكيات. -ٓ
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 س فصل س تمهكدي 
 سورة كوالس  بكن كدي 

 :ثبلثة مباحثكيشتمؿ عمى   
 بش سورة.س مبحث سألول: س تعركف س عشم 

 مطالب: ثبلثةكيشتمؿ عمى 
 .السكرة كأسماؤىا عدد ليات س مطلب سألول:
 جك السكرة العاـ. س مطلب س ثشالي:

 سبب كمكاف نزكؿ السكرة. :س ثش ثس مطلب 
 .محكر السكرة س مطلب س رسبع:

 
 س مبحث س ثشالي: س مالشسبشت في س سورة.

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:
 بة لغة كاصطبلحا. معنى المناسس مطلب سألول: 
 فكائد معرفة المناسبة. س مطلب س ثشالي:
 .التكبة"سكرة "مناسبة السكرة لما قبميا  س مطلب س ثش ث:
 .ىكد"سكرة "مناسبة السكرة لما بعدىا  س مطلب س رسبع:

 .اخرىمناسبة أكؿ السكرة آل س مطلب س خشمس:
 

 س مبحث س ثش ث: سألهدسف وس مقشصد ومحور س سورة.
 مطالب:أربعة عمى كيشتمؿ  

 تعريؼ األىداؼ كالمقاصد لغة كاصطبلحا. س مطلب سألول:
 الفرؽ بيف األىداؼ كالمقاصد. س مطلب س ثشالي:
 األسس التي تقكـ عمييا المقاصد. س مطلب س ثش ث:
 . المقاصد معرفةطرؽ  س مطلب س رسبع :
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ى
ى

ىالمبحثىاألول7
ى)دورةىوونس(ىالتطروفىالطامىبالدورةى

 
 
 

 مطش ب: أربعةوكرتمل على 
 

 س مطلب سألول: عدد آكشت س سورة وأسمشؤهش.
 س مطلب س ثشالي: جو س سورة س عشم.

 : سبب وملشن الزول س سورة. ثش ثس مطلب س

 س مطلب س رسبع: محور س سورة.    
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 س مبحث سألول:
 س تعركف س عشم بش سورة )سورة كوالس  

 
 عدد آكشت س سورة وأسمشؤهش س مطلب سألول:

 عدد آكشتهش :ملكة سورة كوالس و أوًي: 
 

يىا  اتلي َُٗمكية كعدد لياتيا سكرة يكنس "  قىصىصي مائة كعشر " أك  (ُ)  " ليىةن  ِّكى
كحركفيا سبعة لالؼ  ،ليات عند الشاميٍّيف، كعدد كمماتيا أىلؼ كأىربعمائة كتسع كتسعكف كممة

 (ِ) ."كخمس كستكف
 سمشء س سورة :أثشالكًش: 
سميت سكرة يكنس لذكر قصة نبي اهلل يكنس فييا، كىي قصة مثيرة، سكاء بالنسبة "

لشخصو الذم تعرض اللتقاـ الحكت لو، أك بالنسبة لما اختص بو قكمو مف بيف سائر األمـ، 
 حيث لـ تذكر كتب التفاسير سكل ىذا االسـ، (ّ) "برفع اهلل العذاب عنيـ حيف لمنكا كتابكا بصدؽ

 .ليذه السكرة 
بينما قصة يكنس فييا ال تتجاكز إشارة  ،قد سميت السكرة سكرة يكنسيقكؿ سيد قطب: " 

اخلِضُِْ }فٌٍََْالَ وَبَٔذْ لَشَّْخٌ آَِنَذْ فَنَفَؼَيَب بمِيَبُٔيَب بِالَّ لٌَََْ ٌُُّٔظَ ٌََّّأ آَِنٌُاْ وَشَفْنَب ػَنْيُُْ ػَزَاةَ  :سريعة عمى ىذا النحك

ىي المثؿ الكحيد البارز  -مع ىذا -كلكف قصة يكنس ..[89َْبحَ اٌذَُّْْٔب ًََِزَّؼْنَبىُُْ بٌََِ زنِي{]ٌّٔظ:فِِ اٌْسَ
لمقـك الذيف يتدارككف أنفسيـ قبؿ مباغتة العذاب ليـ فيثكبكف إلى ربيـ كفي الكقت سعة كىـ 

الذم أكعدىـ بو  كحدىـ في تاريخ الدعكات الذيف لمنكا جممة بعد تكذيب، فكشؼ عنيـ العذاب
 (ْ) ." رسكليـ قبؿ كقكعو بيـ، كما ىي سنة اهلل في المكذبيف المصٌريف

ليا عف أخكاتيا األربع  كاألظير عندم أنيا أضيفت إلى يكنس تمييزان يقكؿ ابف عاشكر : " 
عف أف يقاؿ:  عكضان  يأك قـك نب يكلذلؾ أضيفت كؿ كاحدة منيا إلى نب ،« الر»المفتتحة ب 

كىكذا ف،ف اشتيار السكر بأسمائيا أكؿ ما يشيع بيف المسمميف بأكلى  ،الثانية "الر"لى كاألك  "الر"
مقطعة فكانكا يدعكف تمؾ السكر بآؿ  الكممات التي تقع فييا كخاصة إذا كانت فكاتحيا حركفان 

 (ٓ)" كلؿ الر كنحك ذلؾ "حـ"
                                                 

(1)
(12/34رفغٍشإٌّبس)

(2)
اٌغشاطإٌٍّشفًاإلػبٔخػٍىِؼشفخثؼطِؼبًٔوالَسثٕب،وأظش:(1/238طبئفاٌىزبةاٌؼضٌض)ثصبئشروياٌزٍٍّضفًٌ

(2/2اٌؾىٍُاٌخجٍش)
(3)

(11/93اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(4)

 (3/1752فًظالياٌمشآْ)
(5)

(11/77اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
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 :س مطلب س ثشالي: جو س سورة س عشم
 

 مسؤكلية الناس في اليدل كالضبلؿبلـ كطبيعة الرسالة، كتقرير لبياف لميمة النبي عميو الس - ُ
كتمثيؿ بما كاف بيف نكح كقكمو كبيف مكسى كفرعكف، كبما كاف مف مصير البغاة كنجاة المؤمنيف 

 (ُ) عمى ذلؾ. كضرب بقكـ يكنس الذيف لمنكا مثبلن 
كرة ليا جكىا حيث تمضي سكرة يكنس، في إيقاع رخي، كنبض ىادئ، كسبلسة كديعة ، فكؿ س

 .الخاص فييا كما تحتكيو مف مقاصد كأىداؼ تحققيا 
في السكرة حكاية أقكاؿ كمكاقؼ عديدة لمكفار، كردكد عمييا كتسفيو ليـ عمى باطؿ تقاليدىـ  - ِ

فحاـ ليـ في سياؽ الجدؿ كالمناظرة ،كسخيؼ عقائدىـ كشدة عنادىـ كمكابرتيـ كفييا لفت  ،كا 
نذار باآلخرة كحسابيا كثكابيا نظر الناس إلى ليات اهلل ك  مظاىر قدرتو في الككف كتبشير كا 

، كىذا ما نحتاجو كعقابيا كشرح ألثر اإليماف كالكفر في نفكس الناس كسعادتيـ في الدنيا كاآلخرة
 .في دراسة كاقعنا الحاضر كتنفيذه بيف أبناء األمة اإلسبلمية 

تكاجو كاقعا  مترابطة بعضيا ببعض، ،ىذه السكرة الظاىر مف سياقيا أنيا لحمة كاحدة - ّ 
 (ِ) متصبل حتى ليصعب تقسيميا إلى قطاعات متميزة.

  

 











































                                                 
(1)

(3/442اٌزفغٍشاٌؾذٌش)أظش:
(2)

(3/1752ياٌمشآْ)فًظالأظش:
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 :: سبب وملشن الزول س سورةثش ثس مطلب س 

 

نزلت بعد سكرة اإلسراء ، في كقت اشتد فيو الجدؿ كالمخاصمة مف قبؿ المشركيف حكؿ 
}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ افْزَشَاهُ لًُْ فَإْرٌُاْ ثِغٌُسَحٍ قال تعالى  كعمى رسكلو  صدؽ الكحي كالقرلف كاالفتراء عمى اهلل

أتكا بمثمو طمب منيـ أف ي فالرسكؿ ؛  [89ِِّثٍِْوِ ًَادْػٌُاْ َِِٓ اعْزَؽَؼْزُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ بِْ وُنزُُْ صَبدِلِني{]ٌّٔظ:

}ًَبِرَا رُزٍََْ   يتعارض مع لليتيـطمبكا منو أف يأتي بقرلف غير ىذا الكلكف عجزكا عف ذلؾ ، ك 

ْوُ لًُْ َِب َوُ ِِٓ رٍِْمَبء َٔفْغِِ بِْْ  ػٍََْْيُِْ آَّبرُنَب ثَِّْنَبدٍ لَبيَ اٌَّزَِّٓ الَ َّشْخٌَُْ ٌِمَبءَٔب ائْذِ ثِمُشْآٍْ غَْْشِ ىَـزَا ؤًَْ ثَذٌِّ َّىٌُُْ ٌِِ ؤَْْ ؤُثَذٌِّ

 (ُ)[51ِ ؤَخَبفُ بِْْ ػَصَْْذُ سَثِِّ ػَزَاةَ ٌٍََّْ ػَظُِْ{]ٌّٔظ:ؤَرَّجِغُ بِالَّ َِب ٌُّزََ بٌََِِّ بِِّٔ

) فإن لالت مكية إال ثبلث ليات فييا فيي مدنية مف قكلو تعالى "أك  (ِ)" مكيةكالسكرة " 
 . (ّ)" إلى لخرىف في رك ..  

 ٔٗك  ٓٗك  ْٗك  َْأنيا مكية إال اآليات  كالفخر الرازم  بينما ذكر السيكطي
 . (ْ)فمدنية

 . (ٓ)"  كقاؿ لخركف أف بعضيا نزؿ بمكة ، كبعضيا بالمدينة" 
: نزلت سيكرىة ك  ا قىاؿى ٍيو عىف اٍبف عىبغاس رىًضي اهلل عىٍنييمى أخرج الٌنحاس كىأىبيك الشغٍيخ كىاٍبف مٍردىكى

: أنزلت سيكرىة ييك ،  ييكنيس ًبمىكغة ٍيو عىف عبد اهلل بف الزبير قىاؿى  (ٔ) .نيس ًبمىكغةكىأخرج اٍبف مٍردىكى
إلى لخرىف قالو  )فإن لالت في رك قاؿ الحسف كعطاء كعكرمة كجابر: إال ثبلث ليات " 

إلى لخرىما أك ثبلث، كقاؿ  )فإن لالت في رك كقاؿ مقاتؿ إال ليتيف  ،ابف عباس كبو قاؿ قتادة
ف أكليا نحك مف كقالت فرقة م،  اآلية ف،نيا نزلت بالمدينة )ومالهم من كؤمن به الكمبى إال قكلو 

 (ٕ) ."أربعيف لية مكي كباقييا مدني
ألنيا مشتممة عمى عػدة خصػائص عمى المشيكر أنيا مكية لمباحثة مف خبلؿ ىذا التحميؿ يتض  

 .مف القرلف المكي 




 
 

                                                 
(1)

.(264أعجبةإٌضويداٌؾٍّذاْ)ص: أظش:
(2)

 (2/447اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍشاٌمشآْاٌّغٍذ)
(3)

(.2/611أظش:فزؼاٌمذٌشاٌغبِغ،اٌشووبًٔ،)
(4)

 (.4/339أظشاٌذسإٌّضوساٌزفغٍشثبٌّأصوس،عالياٌذٌٓاٌغٍوغً،)
(5)

(3/233)"اٌغواهشاٌؾغبْفًرفغٍشاٌمشآْ"رفغٍشاٌضؼبٌجً
(6)

(4/339اٌذسإٌّضوسفًاٌزفغٍشثبٌّأصوس)
(7)

(6/7فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
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 سورة:س س مطلب س رسبع: محور 
 مف السكر التي تعني بأصكؿ العقيدة اإلسبلمية : اإليماف باهلل مكية كىي سكرة يكنس

بعث كالجزاء كىي تتميز بطابع التكجيو إلى اإليماف الك  كبالكحي تعالى كاإليماف بالكتب كالرسؿ
الخالدة عمى  الكتب المنزلة كالمعجزة ةبكجو أخص إلى القرلف العظيـ خاتمبالرساالت السماكية 

   (ُ) .مدل العصكر 
 : س سورة موضوعشت

 ه السكرة الكريمة :كذلؾ بالنظر إلى خصائص المكي كتطبيقو عمى ىذ
 بمقصػػد إثبػػات رسػػالة محمػػد السػػكرة ت أابتػػد  ،بداللػػة عجػػز المشػػركيف عػػف معارضػػة القػػرلف

داللة نبو عمييا بأسػمكب تعريضػي دقيػؽ بنػي عمػى الكنايػة بتيجيػة الحػركؼ المقطعػة فػي أكؿ 
 [5سَىُِْ{]ّـٌٔظ: }اٌـش رٍِْـهَ آَّـبدُ اٌْىِزَـبةِ اٌْ    السكرة كما، كلذلؾ أتبعت تمؾ الحركؼ بقكلو تعػالى:

اء . كقػػػد جػػػكمػػػف حقيقػػػة الػػػكحي إشػػػارة إلػػػى أف إعجػػػازه ليػػػـ ىػػػك الػػػدليؿ عمػػػى أنػػػو مػػػف عنػػػد اهلل
}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ افْزَشَاهُ لًُْ فَإْرٌُاْ ثِغٌُسَحٍ ِِّثٍِْوِ ًَادْػٌُاْ َِِٓ اعْزَؽَؼْزُُ ِِّٓ دًُِْ  التصري  بما كني عنو ىنا في قكلو:

 . كىذا ىك التحدم كاإلعجاز [89لِني{]ٌّٔظ:اٌٍّوِ بِْ وُنزُُْ صَبدِ
  بطػاؿ إحالػة المشػركيف أف يرسػؿ اهلل رسػكالن  كأتبع ب،ثبػات رسػالة محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ كا 

 .بشران 
  لييػػة بداللػػة أنػػو خػػالؽ العػػالـ كمػػدبره، فأفضػػى كانتقػػؿ مػػف ذلػػؾ إلػػى إثبػػات انفػػراد اهلل تعػػالى باألي

لػى إبطػاؿ معػاذير المشػركيف بػأف أصػناميـ أي  ذلؾ إلى إبطاؿ أف يكػكف هلل شػركاء فػي لييتػو، كا 
 شفعاء عند اهلل.

 التي تنكر البعث كالنشكر أصكؿ الشرؾكبذلؾ أبطؿ  ،كأتبع ذلؾ ب،ثبات الحشر كالجزاء. 
  إف )كمثػػاؿ عمػى ذلػؾ قكلػو تعػػالى : المخمكقػات،ذكػر األدلػة عمػى كجػكد اهلل مػػف خػبلؿ بعػض

كبيػػػاف حكمػػػة الجػػػزاء، كصػػػفة (،  ...ض فػػػي سػػػتة أيػػػاـربكػػػـ اهلل الػػػذم خمػػػؽ السػػػماكات كاألر 
ككعيػػد منكػػرم البعػػث المعرضػػيف  ،الجػػزاء، كمػػا فػػي دالئػػؿ المخمكقػػات مػػف حكػػـ كمنػػافع لمنػػاس

 .كغيرىا مف األمثمة التي سنتناكليا في ىذا البحث عف ليات اهلل
  منيا . العبر كالعظاتكأيضان ذكر قصص األمـ السابقة كأخذ 
  تمػاـ الرسػالة المحمديػة كالتككػؿ عمػى اهلل كالصػبر كختـ السػكرة أيضػان ب،ثبػات النبػكة كالتحػدم كا 

 عمى القكـ الكافريف .
 (ِ) فكاف معظـ ىذه السكرة يدكر حكؿ محكر تقرير ىذه األصكؿ.

                                                 
(1)

(11/93اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)-
(2)

(11/78اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:-
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 ارتباطيا بخصائص القرلف المكي لمباحثةكمف خبلؿ استعراض ىذه المكضكعات يتض  
 كىي :  
 .كخاصة سيدنا يكنس كمكسى كنكح عمييـ السبلـ السابقة ذكر قصص األنبياء كاألمـ - ُ
  .عمى الخمؽ كالبعث تعالى  في كؿ شيء كمف ذلؾ قدرتو تأكيد كحدانية اهلل كقدرتو - ِ
 .بعث األجساد بعد المكت كالحساب  إثبات - ّ
 السخرية مف المشركيف كلليتيـ كتيديدىـ بالعذاب المقيـ في النار. - ْ
 (ُ)نبٌي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ كدعكتو إلى الصبر كتحٌمؿ أذل المشركيف.تثبيت فؤاد ال - ٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
)


1)
(66اٌواظؼفًػٍوَاٌمشآْ)ص:أظش:
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ىالمبحثىالثاني7
ىالمنادباتىفيىالدورةى

 
 وكرتمل على خمسة مطش ب:

 
 س مطلب سألول: معالى س مالشسبة  غة وسصطَلحش. 

 س مطلب س ثشالي: فوسئد معرفة س مالشسبة.
  سورة  مش قبلهش "سورة س توبة".س مطلب س ثش ث: مالشسبة س

 س مطلب س رسبع: مالشسبة س سورة  مش بعدهش "سورة هود".
 .شخرهمطلب س خشمس: مالشسبة أول س سورة آلس 
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 :س مطلب سألول: معالى س مالشسبة  غة وسصطَلحش
   س مالشسبة  غة:أوًي : 

ف ، كالسيف ، كالباء ، كممة كاحدة ، في معجـ مقاييس المغة: ) النك  (ُ)قاؿ ابف فارس
قياسيا اتصاؿ شيء بشيء ، منو النىسىب ، سمي التصالو ، كلبلتصاؿ بو  تقكؿ : نىسىٍبتي 

.كىك نىًسيبي فبلف. كالنسيب : الطريؽ المستقيـ ، التصاؿ بعضو مف بعض  . (ِ)(أىٍنسىبى
، كمعمكـ أف المشاكمة بمعنى  (ّ)ة(كفي لساف العرب: )كتقكؿ: ليس بينيما مينىاسىبىة، أم: ميشىاكىمى 

 المماثمة، فنقكؿ ىذا شكؿ فبلف، أم مثيمو.
 فالمناسبة لغة تعني: االتصاؿ ، كالمقاربة ، كالمماثمة.  

  وس مالشسبة في سيصطَلح:ثشالكًش : 
رحمو اهلل تعالى، فقاؿ ىي: )كجو االرتباط بيف الجممة  (ْ)عرفيا الشيخ مناع القطاف

. (ٓ)الكاحدة، أك بيف اآلية كاآلية في اآليات المتعددة، أك بيف السكرة كالسكرة(كالجممة في اآلية 
كيقكؿ البقاعي رحمو اهلل تعالى: )عمـ تعرؼ منو عمؿ ترتيب أجزائو، كىك سر الببلغة ألدائو إلى 
تحقيؽ مطابقة المعاني لما اقتضاه الحاؿ، كتتكقؼ اإلجادة فيو عمى معرفة مقصكد السكرة 

 .(ٔ)كيفيد ذلؾ معرفة المقصكد مف جميع جمميا( ،ؾ فيياالمطمكب ذل
 س عَلقة بكن س معالى س لغوي وسيصطَلحي:ثش ثًش : 

إفغ تكافؽ المعنى المغكم كاالصطبلحي لممناسبة يبيف مدل التقارب كاالرتباط كالتكاـؤ بيف 
ة. ألف إدراؾ أعناؽ اآليات لمكصكؿ إلى معرفة المناسب يٌ اآليات كالسكر، مع مبلحظة خطكرة لى 

، كيختمؼ المفسركف في التعرؼ عمى  معاف نظر، كحيسف تدبرو المناسبة يتطمب سعة اطبلع، كا 
 المناسبة كؿ حسب تسابؽ فيمو كحسف إدراكو. 

 أف مفيـك المناسبة كمعناه يتطمب: ترل الباحثةلذا 
 قدرة عمى حسف الفيـ كاإلدراؾ لكجو ارتباط اآليات بعضيا ببعض، كالسكر، لمتعرؼ
عمى مزيد مف المعاني المنبثقة مف حسف انتظاميا كتسمسميا، مع بياف جماؿ سياقيا، كبياف 

 جماؿ اتحاد معانييا، كيككف ذلؾ عف طريؽ تدبر اآليات كالمعايشة مع القرلف الكريـ. 

 
 

                                                 
(1)

وزبةفمهاٌٍغخوغٍشهابثٓفبسطثٓصوشٌبأثواٌؾغٍٓاٌٍغوي،ٌهرصبٍٔففًاٌزفغٍشواٌغٍشحوأخالقوأعّبءإٌجًهوأؽّذ

(61-1/61،وغجمبداٌّفغشٌٌٍٓذاوودي:)16-15هـأظشغجمبداٌّفغشٌٌٍٓغٍوغً:395وفبره
(2)

(.424-5/423ِؼغُِمبٌٍظاٌٍغخالثٓفبسط:)
(3)

(.14/119ْاٌؼشةالثِٕٓظوس:)ٌغب
(4)

َؽفعاٌماشآْصاغٍشااٌزؾاكثغّبػاخاألخاواْاٌّغآٍٍّعبهاذفاًفٍغاطٍٓ،عاغٓ،1925ِٕبعخًٍٍاٌمطبْوٌذثبٌّٕوفٍخثّصش

َ.1/4/2116،ثزبسٌخ1695َودفٓثبٌشٌبضأظشِغٍخاٌّغزّغسلُاٌؼذد1999رٕمًفًاٌؼًّفًثؼطاٌجالداٌؼشثٍخِبد
(5)

.92ِجبؽشفًػٍوَاٌمشإٌّْٓبعاٌمطبْ:ص/
(6)

(.1/5ٔظُاٌذسسٌٍجمبػً:)
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 س مطلب س ثشالي: فوسئد معرفة س مالشسبة: 
المناسػػبة، ثمرتػػو كأىميتػػو يقػػكؿ الشػػيخ البقػػاعي فػػي مقدمػػة تفسػػيره )نظػػـ الػػدرر( عػػف عمػػـ 

كعبلقتو بالتفسير: )تتكقؼ اإلجادة فيو عمى معرفة مقصكد السكرة المطمكب ذلؾ فييا، كيفيػد ذلػؾ 
معرفة المقصكد مف جميع جمميا؛ فمذلؾ كاف ىذا العمـ فػي غايػة النفاسػة، ككانػت نسػبتو مػف عمػـ 

 .(ُ)التفسير نسبة عمـ البياف مف النحك(
كاعمـ أف المناسبة عمـ شريؼ تحرز بيا العقكؿ كيعرؼ بو " : (ِ)يقكؿ اإلماـ الزركشي

قدر القائؿ فيما يقكؿ، كفائدتو: جعؿ أجزاء الكبلـ بعضيا لخذ بأعناؽ بعض فيقكل بذلؾ االرتباط 
 .(ّ)" كيصير التأليؼ حالو حاؿ البناء المحكـ المتبلئـ األجزاء

ئو، كىك سر الببلغة ألدائو إلى عمـ تعرؼ منو عمؿ ترتيب أجزا"كيقكؿ اإلماـ البقاعي: 
 .(ْ)"تحقيؽ مطابقة المعاني لما اقتضاه مف الحاؿ

 ومن هذه س فوسئد: 
  نستطيع مف خبلؿ كجكه المناسبات المختمفة مف تحديد بعض األىداؼ كالمقاصد القرلنية

 .(ٓ)الخفية
 رفة المناسبة يعيف عمى فيـ اآليات كحسف تأكيؿ القرلف الكريـ، كتحديد المراد منيا، فعند مع

 . (ٔ).بيف أكؿ السكرة كلخرىا
o بأبيى  الغيبي، ليظير اإلعجاز (ٕ)يبرز جانبا مف جكانب إعجاز القرلف الكريـ

 كذلؾ مف خبلؿ سرد قصص األمـ الغابرة .صكره، كتماـ بنيانو، 

 
 حيث أف اإلعجاز الغيبي ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ كىي :

  غيب الماضي 
  غيب الحاضر 

 ؿغيب المستقب 

 كسكؼ يتض  ذلؾ مف خبلؿ ىذا البحث ب،ذف اهلل .

 
 

                                                 
(1)

(.5ص/1ٔظُاٌذسسٌٍجمبػً:)
(2)

ٔشااأواسرؾااًفااًغٍااتاٌؼٍااُاٌفمٍااه745هاوِؾّااذثاآػجااذهللاثاآثكاابدساٌضسوشااًاٌؼالِااخاٌّصاإفثاذساٌااذٌٓاٌّصااشياٌّوٌااذ

(.163-162هـ،غجمبداٌّفغشٌٌٍٓذاوودي:)852بٍٔفوضٍشحِبداألصوًٌاٌّفغش،ٌهرص
(3)

(.62-1/61اٌجشهبْفًػٍوَاٌمشآْاٌضسوشً:)
(4)

(.1/5ٔظُاٌذسسٌٍجمبػً:)
(5)

(.4/284أظش:اإلرمبْفًػٍوَاٌمشآٌٍْغٍوغً:)
(6)

.285اٌّصذساٌغبثك:ص
(7)

.91.ِصطفىِغٍُ:ص/ِجبؽشفًاٌزفغٍشاٌّوظوػًد
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 مترابطة  ،إف المناسبة بيف ليات السكرة الكاحدة، تيٍظًيريىىا كبناء محكـ متآلؼ متبلئـ األجزاء
ف اتساؽ المعاني يبعد ركح السآمة كالممؿ عف نفس القارئ كالسامع، مع ك  المكضكعات، ا 

ب، فأسمكب القرلف الجامع بيف الفنكف المتعددة تجديد النشاط بتعدد المنيج كاختبلؼ األسمك 
في السكرة الكاحدة، كالتناسؽ البديع يظير حد الذركة القصكل في اإلعجاز الببلغي كاإلحكاـ 

 لجممة ما قبميا، أك بيانا، أك تفسيرا، أك اعتراضان  إف كجو المناسبة قد )يككف تأكيدان ،  البياني
 .(ُ)، كييزىاؿي الشؾ المترتب عمى عدـ فيمو الفيـ( فيزداد ،، كليذا أمثمة كثيرةتذييميان 

دراؾ مدل التبلـز التاـ بيف أحكاـ الشريعة؛ قاؿ اهلل  يفيد في معرفة بعض أسرار"   التشريع كا 
، [83خَجرِيٌ ثَِّب َّصْنَؼٌُْ{]اٌنٌس:}لًُ ٌٍُِّّْاِِْننِيَ َّغُعٌُّا ِِْٓ ؤَثْصَبسِىُِْ ًََّسْفَظٌُا فُشًُخَيُُْ رٌَِهَ ؤَصْوََ ٌَيُُْ بَِّْ اٌٍَّوَ تعالى: 

فالرابط كالمناسبة بيف األمر بغض البصر كحفظ الفرج، كما بينيما مف التبلـز كالتبلؤـ؛ يعممنا أف 
كاف أقرب إلى الفاحشة؛ لذا قدـ  حفظ الفرج ال يتـ إال بغض البصر، كمف أطمؽ بصره في الحراـ

 . (ْ) "الغض عمى الحفظ ألنو مف دكاعيو

 القرلني في مكاطف متعددة، لمناسبتيا لذلؾ المكطف،  سر تكرار سرد القصص ريظي
ف كانت متحدة في أصؿ  فاالختبلؼ  في ترتيب القصة كنظميا يأتي حسب المناسبة كا 

 .(ٓ)كىذا لو دكر كبير في سر تكرار ىذه القصص المعنى

 يف عمى فيـ السكرةإف أىمية إدراؾ المناسبات بيف مقاطع السكرة كافتتاحيتيا كخاتمتيا يع 
دراؾ معانييا، بحيث يسيؿ لمباحث أف يكشؼ عف ركائعيا مف  كتفسيرىا تفسيران مكضكعيا، كا 
 .(ٔ) مقاصد كأىداؼ 

 



























 
 

                                                 
(1)

(93-92أظش:ِجبؽشفًػٍوَاٌمشإٌّْٓبعاٌمطبْ:ص)
(4)

(152-2/151سوائغاٌجٍبْرفغٍشآٌبداألؽىبٌٍَصبثؤً:)
(5)

(.1/13أظش:ٔظُاٌذسسٌٍجمبػً:)
(6)

(91-91أظش:ِجبؽشفًاٌزفغٍشاٌّوظوػًد.ِصطفىِغٍُ:ص/)
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 س مطلب س ثش ث: مالشسبة س سورة  مش قبلهش "سورة س توبة"
 
  يكنس عميو سكرة كبدئت  ،  صفات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـبذكر  التكبةختمت سكرة

بتبديد الشككؾ كاألكىاـ نحك إنزاؿ الكحي عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ، لمتبشير  السبلـ
 .كاإلنذار 

  أما سكرة يكنس ،  في أحكاؿ المنافقيف كمكقفيـ مف القرلف التكبةسكرة ككانت أغمبية ليات
 في أحكاؿ الكفار كالمشركيف كقكليـ في القرلف. فكانت تتحدث

فقد ذكرت أكصاؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ التي " كاض ، ما بيف السكرتيف فاالتصاؿ  
ْ ؤَٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِب ػَنِزُُّْ زَشِّصٌ ػٍََْْىُُ ثِبٌُّْاِِْنِنيَ قاؿ تعالى :  تستدعي اإليماف بو }ٌَمَذْ خَبءوُُْ سَعٌُيٌ ِِّٓ

ب الذم أنزؿ، كالنبي الذم أرسؿ، كأف شأف الضاليف ىنا الكتا روش، ثـ[529سَئًُفٌ سَّزُِْ{]اٌزٌثخ:

ؤَوَبَْ ٌٍِنَّبطِ ػَدَجًب ؤَْْ ؤًَْزَْْنَب *  }اٌش رٍِْهَ آَّبدُ اٌْىِزَبةِ اٌْسَىُِْ يكنس ، كفي سكرةالتكذيب بالكتب اإلليية

لَذَََ صِذْقٍ ػِنذَ سَثِّيُِْ لَبيَ اٌْىَبفِشًَُْ بَِّْ ىَـزَا ٌَغَبزِشٌ  بٌََِ سَخًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ اٌنَّبطَ ًَثَشِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤََّْ ٌَيُُْ

 (ُ)  " [2-5 ُِّجِني{]ٌّٔظ:

  :عن س تالشسب بكن س سور قشل س مرسغي في تفسكره 
ما نرل سكرتيف بينيما أقكل  فى ىذا الترتيب الذم بينيما، فكثيران  كليس التناسب بيف السكر سببان "

 . "تيامكضكع اآل يتناسب ف
 :س معشالي يس تالشسب ف قوةس فصل بكن  يومن س حلمة ف

 التناسب بيف السكر يحث العقؿ عمى التفكير إلبراز المطائؼ مف ذلؾ . -ُ
السكرة الكاحدة  يحكمة عينيا تفٌرؽ مقاصد القرلف فالتدبر، كليذه الك عف الممؿ البعد  -ِ

 .يب كاألمثاؿ كالقصصكالعقائد كاألحكاـ العممية كالحكـ األدبية كالترغيب كالترى
 (ِ) .عذلؾ التكقيؼ كالسماالقصد مف  ك
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(11/116رفغٍشإٌّبس)،وأظش:(11/93ٍٕشٌٍضؽًٍٍ)اٌزفغٍشاٌّ-
(2)

(11/58رفغٍشاٌّشاغً)أظش:-
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 وس خَلصة:
سكرة يكنس، بعد سكرة التكبة، أف المناسبة كاضحة بيف سكرة يكنس كالتكبة حيث جاءت   
ب ػَنِزُُّْ }ٌَمَذْ خَبءوُُْ سَعٌُيٌ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِ ، قاؿ تعالى بسؤاؿ كانت خاتمة التكبة أشبوحيث 

فَةِْ رٌٌٌَََّْاْ فَمًُْ زَغْجَِِ اٌٍّوُ ال بٌَِـوَ بِالَّ ىٌَُ ػٍََْْوِ رٌََوٍَّْذُ ًَىٌَُ سَةُّ اٌْؼَشْػِ  * زَشِّصٌ ػٍََْْىُُ ثِبٌُّْاِِْننِيَ سَئًُفٌ سَّزُِْ

ًْ َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ }لُ قاؿ تعالى : ، ككاف بدء يكنس أشبو بجكاب ليذا السؤاؿ[528 -529اٌْؼَظُِْ{]اٌزٌثخ: 

ًَارَّجِغْ َِب *  ب ًََِب ؤََٔبْ ػٍََْْىُُ ثٌَِوًِْلَذْ خَبءوُُُ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََِّٓ اىْزَذٍَ فَةََِّّٔب َّيْزَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔب َّعًُِّ ػٍََْْيَ

َ َّسْىَُُ اٌٍّوُ ًَىٌَُ  [538 -539خَْْشُ اٌْسَبوِِّني{]ٌّٔظ:  ٌُّزََ بٌَِْْهَ ًَاصْجِشْ زَزََّ

 (ُ) عمى ىذا الحكـ. ـ، ككاف بدء يكنس تعقيبان كٍ لحي  أك كانت خاتمة التكبة تقريران 
 

 س مطلب س رسبع: مالشسبة س سورة  مش بعدهش "سورة هود":
 :  جو التناسب بيف ىاتيف السكرتيفكك 
 (الر) االتفاؽ في المعنى كالمكضكع كاالفتتاحية بػ . 

كالحث عمى اتباع الكتاب  ف كالنبي الذم جاء بالحؽ مف اهللا بكصؼ اإلسبلـ كالقرلمتامياخت
، كالصبر عمى ما يتعرضكف لو مف األذل كجزاء صبرىـ الذم أنزلو اهلل عز كجؿ عمى نبيو 

 : قاؿ تعالى في سكرة يكنسالجنة ف
 [538وُ ًَىٌَُ خَْْشُ اٌْسَبوِّنِي{]ٌّٔظ:}ًَارَّجِغْ َِب ٌُّزََ بٌَِْْهَ ًَاصْجِشْ زَزَََّ َّسْىَُُ اٌٍّ

   كالدعكة إلى اإليماف بما جاء بو الرسكؿ . 
   كتفصيؿ ما أجمؿ في سكرة يكنس مف أمكر االعتقاد مف إثبات الكحي كالتكحيد كالبعث

 .كالمعاد كالثكاب كالعقاب كالحساب
   حكاـ لياتو، كمحاٌجة المشركيف في ذلؾ كتحدييـ عجاز القرلف كا   .بالقرلفكا 
  "براىيـ كىكد ب كالتحدث عف اإلعجاز الغيبي كذلؾ ذكر قصص بعض األنبياء كنكح كا 

  (ِ) ." كصال  كلكط كشعيب عمييـ السبلـ
  
 
 
 

                                                 
(1)

(6/928اٌزفغٍشاٌمشآًٌٍٔمشآْ)أظش:
(2)

(12/6اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
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 :شخرهمطلب س خشمس: مالشسبة أول س سورة آلس 
سكرة يكنس تتحدث عف الرساالت اإلليية، كاأللكىية كصفات اإللو، كالنبكة كقصص بعض 

 كقؼ المشركيف مف القرلف، كالبعث كالمعاد.األنبياء، كم
بدأت السكرة بتقرير سنة اهلل في خمقو ب،رساؿ رسكؿ لكؿ أمة، كختـ الرسؿ بالنبي صمى اهلل  *

 عز كجؿ :  قاؿ السكرة أكؿ كىذا في عميو كسٌمـ، مما ال يستدعي عجب المشركيف مف بعثتو
ٌٍِنَّبطِ ػَدَجًب ؤَْْ ؤًَْزَْْنَب بٌََِ سَخًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ اٌنَّبطَ ًَثَشِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤََّْ  ؤَوَبَْ*  }اٌش رٍِْهَ آَّبدُ اٌْىِزَبةِ اٌْسَىُِْ

  [2-5 ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ ػِنذَ سَثِّيُِْ لَبيَ اٌْىَبفِشًَُْ بَِّْ ىَـزَا ٌَغَبزِشٌ ُِّجِني{]ٌّٔظ:

َب َّيْزَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ }لًُْ َّبؤَُّّكفي خكاتيميا قاؿ تعالى *  يَب اٌنَّبطُ لَذْ خَبءوُُُ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََِّٓ اىْزَذٍَ فَةَِّّٔ

 [539ظًََّ فَةََِّّٔب َّعًُِّ ػٍََْْيَب ًََِب ؤََٔبْ ػٍََْْىُُ ثٌَِوًِْ{]ٌّٔظ:

خًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ اٌنَّبطَ ًَثَشِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ }ؤَوَبَْ ٌٍِنَّبطِ ػَدَجًب ؤَْْ ؤًَْزَْْنَب بٌََِ سَبدأ باإلنذار كالتبشير 

 [2صِذْقٍ ػِنذَ سَثِّيُِْ لَبيَ اٌْىَبفِشًَُْ بَِّْ ىَـزَا ٌَغَبزِشٌ ُِّجِني{]ٌّٔظ:

ذٍَ فَةََِّّٔب َّيْزَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔب َّعًُِّ ػٍََْْيَب }لًُْ َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ لَذْ خَبءوُُُ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََِّٓ اىْزَكختـ بيما 

إذف أمره   َأْن َأاْلِذِر س الَّشَس َوَبرِّْر س َِّذكَن َآَماُلوس)األكلى أمره في اآلية  [539ًََِب ؤََٔبْ ػٍََْْىُُ ثٌَِوًِْ{]ٌّٔظ:
 . ْل َكش َأكَُّهش س الَّشُس َقْد َجشَءُلُم سْ َحقُّ ِمْن َربُّْلمْ قُ )باإلنذار كالتبشير كفي الخكاتيـ يعٌممو كيؼ يينذر 

  ُقْل َكش َأكَُّهش س الَّشُس َقْد َجشَءُلُم سْ َحقُّ ِمْن َربُّْلمْ )كيؼ أنذرىـ؟ قؿ ليـ  
َحقُّ ُقْل َكش َأكَُّهش س الَّشُس َقْد َجشَءُلُم س ْ )في البداية األمر كاف باإلنذار كفي الختاـ عٌممو كيؼ ينذر  

  ِمْن َربُّْلْم َفَمِن سْهَتَدى َفِإالََّمش َكْهَتِدي ِ اَلْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإالََّمش َكِضلُّ َعَلْكَهش
 (ُ) .كاض  ىذا تناسبك تكضي  لما بدأه في األكؿ،  
 
 
 
 
 

 

 
                                                 

1
(11/94اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ) أظش:-
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ى

ى

ىالمبحثىالثالث7
ىاألهدافىوالمقاصدىومحورىالدورة

ى

 وكرتمل على أربعة مطش ب:

 
 ركف سألهدسف وس مقشصد  غة وسصطَلحش.س مطلب سألول: تع

 س مطلب س ثشالي: س فرق بكن سألهدسف وس مقشصد.
 س مطلب س ثش ث: سألسس س تي تقوم علكهش س مقشصد.

 .طرق س لرف عن س مقشصد س مطلب س رسبع: 
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 س مطلب سألول: تعركف سألهدسف وس مقشصد  غة وسصطَلحش:
 تعركف سألهدسف  غة: 

مف أىٍىدىٍفتي كدنكت منؾ كاالستقباؿ كاالنتصاب. مف انتصب األمر؛ أم  اسػتكل ىىدىؼ: " 
كاعتدؿ، يقاؿ: أىٍىدؼى لي الشيءي؛ كأىٍىدىؼى القكـ؛ أىم قىريبكا؛ فيػك ميٍسػتىيًدؼ؛ كفػي حػديث أىبػي بكػر: 

: كػؿ شػي (ُ)قاؿ لو ابنو عبد الرحمف: " لقد أىٍىػدىٍفتى لػي يػكـ بػدر فًضػٍفتي  ء عظػيـ عنػؾ "؛ كاليىػدىؼي
ٍمػؿ أىك جبػؿ؛ كمنػو سػمي الغػرىضي ىػدىفان؛ كاليىػدىؼي مػف  مرتفع؛ ككؿ ًبنػاء مرتفػع ميٍشػًرؼ؛ أىك كىًثيػب رى
؛ كأىىػدىؼ عمػى التػٌؿ أىم أىشػرىؼ كأىٍسػرىعى كأىىػدىؼ إليػو  الرجاؿ الجسيـ الطكيػؿ العنػؽ العػريض األىلػكاحي

أ  .(ِ)" ى لىجى
، كمنػػػو سيػػػمٍّيى الغىػػػرىضي ىىػػػ" ًضػػػعى فػػػي كالجمػػعي أىٍىػػػداؼه . مػػػا كي ػػػياـً ػػػؿي فيًػػػو بالسٍّ ٍنتىضى دىفان كىػػك المي

 . (ّ)" اليىدىًؼ لييٍرميى كالغىرىضي : اليىدىؼي كييسىٌمى الًقٍرطاسي غىرىضان كىىدىفان عمى االٍسًتعارىةً 
ده ًسػكى كىدؼ" ـٍ أىحى دىثى ًببىمىًدكي ٍمًب . كىؿ ىىدىؼى إليكـ ىاًدؼه : ىؿ حى ًة إلى الحى ل : ديعاءه ًلمنغٍعجى

 .(ْ)" مف كاف بو؛ كأٍىدىؼى عميو: أٍشرىؼى عميو: اٍنتىصىبى كاٍرتىفىعى . كريٍكفه ميٍستىٍيًدؼه : عىريضه 
 سألهدسف سصطَلًحش:

 لؤلىداؼ عدة تعريفات اصطبلحية، منيا: 
 " ىي األىداؼ التي شرعت األحكاـ لتحقيقيا، كأىداؼ الشارع ىي المصال  التي تعكد إلى

 .(ٓ)"تيـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصال  أك درء المفاسدالعباد في دنياىـ كلخر 
 س تعركف س تربوي: 

   :ما انعقد العـز عمى إحداثيا في المتعمـ، مف تحكؿ في مستكل المعارؼ كالميارات "ىي
كالمكاقؼ، بشرط أف يقع التثبت مف حصكؿ ذلؾ التحكؿ إثر فترة مف التككيف تحدد 

 .(ٔ)"مسبقنا
 الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا، منذ نقطة البداية، ألم مخطط، أك  فاألىداؼ ىي

 .(ٕ)كانت األىداؼ أـ لجمة كاضحة كانت  أـ خفية، معمكمة أـ مجيكلة منيج، عاجبلن 

 ؿإلى التربكم، كالثالث عاـ كشام التعريؼ األكؿ أقرب إلى الشرعي، كالثاني أقرب

 ي تعريؼ اليدؼ القرلني:في ىذا البحث ف أما الذم أراه مناسبان 

                                                 
(1)

(.وأظشغشٌتاٌؾاذٌشالثا2/75ٌٓذ.أظشٌغبْاٌٍغبْالثِٕٓظوس:)ظفذ:َِٓظبفػٓاٌشًءَظوفبً:ػذي،وظفذ:ػذ

 (.2/493اٌغوصي،)
(2)

(.9/345ٌغبْاٌؼشةالثِٕٓظوس)
(3)

(.1/6174ربطاٌؼشوطٌٍّشرعىاٌضثٍذي:)
(4)

(.3/278اٌمبِوطاٌّؾٍػٌٍفٍشوصأثبدي:)
(5)

.79وعفؽبِذاٌؼبٌُ،ص/اٌّمبصذاٌؼبِخٌٍششٌؼخاإلعالٍِخد.ٌ
(6)

34اٌمٍُاإلعالٍِخاٌزشثوٌخواٌّغزّغاٌّؼبصش،ص
(7)

،.14أظش:األهذافاٌغٍووٍخد.ِكذيِؾّودعبٌُ:ص/
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بأف  هلل خالصان  كالمسمـ عمى كجو الخصكص، أف يككف عبدان  ىك الكصكؿ باإلنساف عمكمان  -
تتحقؽ فيو كافة المقاصد القرلنية: العقدية كالشرعية كالتربكية كاألخبلقية، كالنفسية كاالجتماعية، 

 كعمارة األرض. 
 س خَلصة:

ت البشرية التي تتناسب كالقدرات الشخصية، إف األىداؼ محصكرة في عمكـ السمككيا
المككنة مف األبعاد العقمية كالكجدانية كالسمككية كاألخبلقية كاالجتماعية، بحيث تتجاكب مع 
األىداؼ القرلنية، كالتي ال تتحقؽ إال مف خبلؿ االلتزاـ بشرع اهلل تعالى، المرجعية األساس 

ى أنيا المحكر كالمرتكز لتحقيؽ األىداؼ القرلنية لممسمميف، فاإلسبلـ ينظر إلى ىذه األبعاد عم
كخاصة: الفكرية كاإليمانية، حتى تسمـ النفس مف اليكل كالشيطاف، مف خبلؿ ضبط الشيكات، 
لئبل تجن  إلى السكء، كتسعى لسمك النفس بفكرىا كحسف إيمانيا، لتككف بدايةن لتحقيؽ المقاصد 

 القرلنية. 
 تعركف س مقشصد  غة: 

دى يى " أىم عمى اهلل تبييف الطريؽ  (كعمى اهلل قىٍصدي السبيؿ)ٍقًصدي قىٍصدان فيك قىاًصده كقكلو تعالى قىصى
}ٌٌَْ وَبَْ ػَشَظًب : المستقيـ، كطريؽه قاًصد سيؿ مستقيـ كسىفىره قاصده سيؿ قريب كفي التنزيؿ العزيز

يُُِ اٌشُّمَّخُ ًَعََْسٍِْفٌَُْ ثِبٌٍّوِ ٌٌَِ اعْزَؽَؼْنَب ٌَخَشَخْنَب َِؼَىُُْ ُّيٍِْىٌَُْ ؤَٔفُغَيُُْ ًَاٌٍّوُ لَشِّجًب ًَعَفَشًا لَبصِذًا الَّرَّجَؼٌُنَ ًٌََـىِٓ ثَؼُذَدْ ػٍََْْ

، أىم غيرى شاؽٍّ كالقىٍصدي قىٍصديؾى كقىٍصدىؾى أىم تيجاىىؾ، كالقصد في [22َّؼٍَُُْ بَِّٔيُُْ ٌَىَبرِثٌُْ{]اٌزٌثخ:
 .(ُ)"تٍّر يقاؿ فبلف مقتصد في النفقةالمعيشة أىف ال ييٍسًرؼى كال ييقى 

ػدىٍت أم  القىصيدي: ما تىـغ شىٍطران "  ػٍت كانقىصى رىجى ػةي العىظػـً إذا خى أبنىيًتو مف الشٍٍّعر، كالقىصيدةي: ميخغ
دى الرٍُّم ي أم انكىسىرى ًنصفىٍيف ٍت كانقىصى رىجى مىٍت مف مكًضعيا كخى  .(ِ)"انفىصى

، كاٍلقىٍصػػػػػػدي ضػػػػػػد اإلفػػػػػػراط، كمكاصػػػػػػمة الشػػػػػػاعر عمػػػػػػؿ كاٍلقىٍصػػػػػػدي اسػػػػػػتقامة الطريػػػػػػؽ كاألىُـّ "  
اًئد  .(ّ)"القىصى
دى الشيء كأىمغوي كأتى إليو، كاكتنػزه، كأثبتو، أك العدؿ فيو."  كمف معاني قصد : االعتماد  قىصى

دى الحجاج البيت الحراـ ، إذا أمكا تمؾ الجية كاعتمدكىا .  كاألىُـّ ، تقكؿ : قىصى
نما   د عنويقكؿ ابف فارس: " كا   .(ْ)"قيؿ ذلؾ، ألنو لـ ييحى

 
 

                                                 
(1)

.453،ص/3ٌغبْاٌؼشةالثِٕٓظوس:ط/
(2)

.392،ص/3وزبةاٌؼٌٍٍٓفشاهٍذي:ط/
(3)

.454،ص/1اٌمبِوطاٌّؾٍػٌٍفٍشوصأثبدي:ط/
(4)

.891ِؼغُِمبٌٍظاٌٍغخالثٓفبسط،ص/
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 تعركف س مقشصد سصطَلحش:
إف الكقكؼ عمى مقاصد الشريعة كمعرفة عمميا كأحكاميا، كالتي ىي جزء مف 
المقاصد القرلنية، يجعؿ النفس تطمئف بمباشرة اليقيف كاالستبصار، بعيدا عف أم ظف، ألف 

}ًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ : قاؿ اهلل تعالىمصدرىا العميـ الخبير، فبيف المقصد مف خمؽ اإلنساف، 

أف العبادة قائمة عمى كجكد اإلنساف كبقائو حيًّا، كبالتالي،  كبما، [15بِالَّ ٌَِْؼْجُذًُْ{]اٌزاسّبد:
فالمقاصد القرلنية تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ قسـ متعمؽ باهلل كتكحيده، كقسـ متعمؽ بمف سيكحد اهلل 

مؽ بمكاف اإلنساف كاستمرار حياتو كما يضمف سبلمتو، كلكي تتحقؽ لدل كيعبده، كقسـ متع
اإلنساف المقاصد الثبلثة ال بد مف االلتزاـ بشعائر اإلسبلـ كالعمؿ الجاد بالعقيدة الصحيحة، ليس 

نما قائـ عمى  ىداؼألشعارا يرفع  سياسية كاقتصادية أك فكرية،  أك مصال  ذاتية فحسب، كا 
ف عمكما، فبل بد مف تكافؽ كترابط المقاصد القرلنية بدرجاتيا الثبلث مجمكع مصال  اإلنسا

بعضيا ببعض كىي: الضركرية، كالمتمثمة بحفظ الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض، كالماؿ، 
كالحاجيغات التي ترعى المقاصد الخمسة، كمف ثـ المصال  التحسينية التي تكمؿ الضركريات 

 (ُ)كالحاجيات
 كفشت سصطَلحكة مالهش: لمقشصد عدة تعر 

  تعريػػػؼ أحمػػػد الريسػػػكني: بأنيػػػا: )الغايػػػات التػػػي كضػػػعتيا الشػػػريعة ألجػػػؿ تحقيقيػػػا لمصػػػمحة
 .(ِ) العباد(

   تعريػػػؼ عػػػبٌلؿ الفاسػػػي: )الغايػػػة منيػػػا، كاألسػػػرار التػػػي كضػػػعيا الشػػػارع عنػػػد كػػػؿ حكػػػـ مػػػف
 (ّ)أحكاميا( 

  بتعريفيف  بف عاشكرتعريؼ ا: 

لممحكظػػػة لمشػػػارع فػػػي جميػػػع أحػػػكاؿ التشػػػريع أك معظميػػػا ىػػػي المعػػػاني كالحكػػػـ ا) :  سألول
 . (ْ) (بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة

الكيفيػػات المقصػػكدة لمشػػارع لتحقيػػؽ مقاصػػد النػػاس النافعػػة أك لحفػػظ مصػػالحيـ ) س ثننشالي :
بطاؿ ما أسس لػو مػف  العامة في تصرفاتيـ الخاصة كي ال يعكد سعييـ في مصالحيـ الخاصة كا 

 .(ٓ) (تحصيؿ مصالحيـ العامة إبطاالن عف غفمة أك استذالؿ ىكل كباطؿ شيكة
 

                                                 
(1)

(15أظش:ػٍُاٌّمبصذاٌششػٍخٌٕوساٌذٌٓثِٓخزبساٌخبدًِ)ص:
(2)

 7ِمبصذاٌششٌؼخوِىبسِكبٌؼالياٌفبعً/
(3)

َاٌّؾزًاٌفشٔغًٌهفًثٍذػٍُدٌٓؽفعاٌمشْصغٍشارخشطِٓعبِؼخاٌمٍشواْولبو1911هوػاليػجذاٌواؽذاٌفبعًوٌذ

 1974ِإٌفبدأهّكبِمبصذاٌششٌؼخوإٌمذاٌزارًِبد
(4)

251ِمبصذاٌششٌؼخٌٍطبهشثٓػبشوس،ص/
(5)

 451اٌّشعغاٌغبثك،ص/
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  الزحيمػػي: )ىػػي: "الغايػػات كاألىػػداؼ كالنتػػائج كالمعػػاني التػػي أتػػت بيػػا الشػػريعة،  كىبػػةتعريػػؼ
يجادىا كالكصكؿ إلييا في كؿ زماف كمكاف(   (ُ) كأثبتتيا في األحكاـ كسعت إلى تحقيقيا كا 

 ف المقاصػدؿ التعريفات المغكية كاالصطبلحية لممقاصد الشرعية التي ىػي جػزء مػمف خبل
 القرلنية، أستطيع تعريؼ المقاصد القرلنية بالتالي:  

إنيػػا النتػػائج المقصػػكدة بعػػد تحقيػػؽ األىػػداؼ كالغايػػات لؤلحكػػاـ كالمعػػاني العامػػة كالخاصػػة لممػػنيج 
جزئيػة مػف جزئيػات األىػداؼ كالغايػات كاألحكػاـ  القرلني، كأنيا األسرار الكامنة المستنبطة مف كؿ

التي تندرج ضمف الكميات الخمسة، كالتي تعتمد في األساس عمى جمب المنافع كدفع المضار كؿه 
 حسب استطاعتو.

 
 س مطلب س ثشالي: س فرق بكن سألهدسف وس مقشصد:

ؽ مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ مػػف تعريفػػات اصػػطبلحية لكػػؿ مػػف األىػػداؼ كالمقاصػػد نبلحػػظ الفػػر  
 بيف كبل االصطبلحيف، كتتمثؿ بالتالي:

 .األىداؼ ىي نقطة البداية ألم عمؿ في إطارو تعبدم أك تربكم، كتككف قبؿ كضع الخطط 
 .األىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ 

 كية.األىداؼ تقـك عمى تطكير فمسفة المجتمع الممنيجة كفؽ سياستيا الترب 

   .األىداؼ العامة كالخاصة ال بد أف ترتبط بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف 

 .األىداؼ منيا ما ىك معمـك التحقيؽ، كمنيا ما ىك مجيكؿ، غير قابؿ لمتحقيؽ 

 .األىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف، كيسعى مف خبلؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني 
 ج أم عمؿ، ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ.إف األىداؼ تككف قبؿ نتا 

  لمجمكعػػػة مػػػف المقاصػػػد التفصػػػيمية فػػػي  كاتجاىػػػان  كمػػػا أنيػػػا عبػػػارات تحػػػاكؿ أف تعطػػػي شػػػكبلن
 المستقبؿ القريب أك البعيد.

 .يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعا لنكعيتو، كمستكل عمكميتو 

 نية عاطفيةاألىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية، كمعرفية ميارية، ككجدا ِ . 

 ثشالكش س مقشصد: 

ثباتيػػػا، يكػػػكف مػػػف خػػػبلؿ حسػػػف التػػػدبر باسػػػتخداـ المػػػأثكر  إف تحديػػػد المقاصػػػد القرلنيػػػة كا 
الضػركرية  النبكم، كالعقػؿ كالفطػرة كالتجربػة كحسػف الدرايػة، إليجػاد تصػكر جديػد لممقاصػد، متنػاكالن 

لمفػػاىيـ العامػػة كالخاصػػة كالجزئيػػة، كا ،، كتحديػػد أنكاعيػػا كمراتبيػػامنيػػا فػػي القكاعػػد الخمسػػة أساسػػان 
ثـ ينطمؽ إلى تفعيؿ المقاصد، كيتحدث عف صكرتيا  ،فيما يخٌص الفرد كاألسرة كاألمة، كاإلنسانية

                                                 
(1)

2/1145أصوياٌفمهٌوهجخاٌضؽًٍٍط
،ثبخزصبس.18-14أظش:األهذافاٌغٍووٍخد.ِكذيِؾّودعبٌُ:ص/2)(
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يمانػو،  ،المرتبطة لتحقيؽ األىداؼ كيتناكؿ بياف كماؿ المنيج القرلني، باالطمئناف عمى اإلنسػاف كا 
الكميػػػػات العامػػػػة، كاالعتبػػػػارات كالحػػػػاالت  كالنظػػػػر فػػػػي قضػػػػية المصػػػػال  كالمفاسػػػػد، كالجمػػػػع بػػػػيف

الخاصة، بالتكسع كالتجديد في  الكسػائؿ، كىػذا كمػو يختمػؼ عػف األىػداؼ ككسػائميا كطرقيػا، رغػـ 
 .(ُ) كجكد العبلقة المترابطة بيف األىداؼ كالمقاصد

  ذس فإن س مقشصد تتمكز عن سألهدسف بش تش ي:
 ئج التػػي تسػػعى األىػػداؼ إلييػػا، فػػ،ف تحققػػت المقاصػػد ىػػي الحكمػػة المقصػػكدة كالمبػػادئ كالنتػػا

 األىداؼ أصبحت النتائج مقصكدة لذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.

 .المقاصد ىي الحؽ المقصكد لذاتو 

  ،تحقيػػؽ مصػػال  العبػػاد فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، فػػي العاجػػؿ كاآلجػػؿ، كدرء المفاسػػد كدفػػع المضػػار
 المقصكد األساس مف كراء ام عمؿ. 

 كاإلباحػات، كتسػعى  يكالنػكاى تيػدؼ إلييػا النصػكص مػف األكامػر يالغايػات التػ يىػ مقاصػدال
 أفرادنا كأسرنا كجماعات.  حياة المكمغفيف، يإلى تحقيقيا ف الجزئية األحكاـ

  المقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع فػي جميػع أحػكاؿ التشػريع أك معظميػا، بحيػث
نػػكع خػػاص مػػف أحكػػاـ الشػػريعة، فيػػدخؿ فػػي ىػػذا أكصػػاؼ  ال تخػػتص مبلحظتيػػا بػػالككف فػػي

 الشريعة كغاياتيا العامة.

  المقاصػد ىػػي المعػػاني الممحكظػػة فػػي األحكػػاـ القرلنيػػة كالشػػرعية  المترتبػػة عمييػػا، سػػكاء كانػػت
جزئيان أـ مصال  كمية أـ سمات إجمالية، كىػي تتجمػع ضػمف تقريػر كنتػاج  تمؾ المعاني حكمان 

 .(ِ)  كمصمحة اإلنساف في الداريفكاحد ىك: عبكدية اهلل

 المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا اٍستيٍخًمؼى اإلنساف عمى األرض، كىي: 

 . (ّ))التكحيد، كالتزكية، كالعمراف( 

رىهي لعبادتو ليككف خميفةن في األرض، كليعمٍّرى ىذا الككف،  كلتكضي  ذلؾ:  خمؽ اهلل اإلنساف كسخغ
َر كات كما في األرض ليحقؽ ىذا المقصد العظيـ، قاؿ اهلل تعالى: فسخر لو ما في السم }َوَسخَّ

اْلُه ِإنَّ ِفي َذِ َك آَلَكشٍت  ََّقْوٍم َكَتَفلَُّروَن{ ، [ُّالجاثية:] َ ُلم مَّش ِفي س سََّمشَوسِت َوَمش ِفي سأْلَْرِض َجِمكًعش مّْ
ًمؽى فالدعكة إلى التفكير ىك تكجيو ربغانيه كدعكة لمنظر في ال مقصد العظيـ الذم مف أجمو خي

 15}ًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَِْؼْجُذًُْ{]اٌزاسّبد:اإلنساف، قاؿ اهلل تعالى: 

                                                 

(1)

 (8-7اٌذٌٓثِٓخزبساٌخبدًِ)ص:ٌٕوسٌّمبصذاٌششػٍخأظش:ػٍُا


(2)

 17ػٍُاٌّمبصذاٌششػٍخ:ص/


(3)

82ِمبصذاٌششٌؼخ،ِغّوػخِٓاٌّإٌفٍٓ،ؽواسِغد.غهعبثشاٌؼٍوأً:ص/
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 :س مطلب س ثش ث: سألسس س تي تقوم علكهش س مقشصد
كاستنباط أحكامو، تقـك عمى أساس كمف خبلؿ استقراء نصكصو ف مقاصد القرلف الكريـ إ
ب المنػػافع الدنيكيػػة، التػػي أساسػػيا السػػعادة كالطمأنينػػة كاألمػػاف، كاألخركيػػة القائمػػة عمػػى تحقيػػؽ جمػػ

مرضػػاة اهلل تعػػالى كرحمتػػو،  كدرء المفاسػػد القائمػػة عمػػى الػػذنكب كالمعاصػػي، كدفػػع األضػػرار مػػف 
ره أجؿ النجاة مف النار، كىذا ال يككف إال بفضؿ اهلل تعالى كالعبادة النابعػة مػف خػبلؿ امتثػاؿ أكامػ

فأصؿ العبادة قائمة عمى دعكة اهلل جؿ في عبله لخمقو أف يعبدكه كال ، نو كاجتناب نكاىيواهلل سبحا
األسػػس التػػي قامػػت عمييػػا المقاصػػد ىػػي مصػػال  العبػػاد كبقػػاء اسػػتمرار النػػكع ، فيشػػرككا بػػو شػػيئان 

 البشرم عمى األرض، كىذا ال يككف إال مف خبلؿ العبادة هلل.
 عض العمماء المقاصد إلى ثبلثة أقساـ: كعمى ىذا األساس قسـ ب

 . (ُ) ىدؼ الشريعة العاـ كتحقيقيا في كؿ أبكابيا التشريعية س مقشصد س عشمة: -أ
 بكاب معينة متجانسة. أىدؼ الشريعة لمتحقيؽ في باب أك  س مقشصد س خشصة: -ب
ىػػي مػػا يقصػػده كػػؿ حكػػـ شػػرعي تكميفػػي، كأسػػراره التػػي كضػػعيا  س مقشصنند س جزئكننة: -ج

ٍكـو مف أىٍحكىاًميىاا لشارع عند كؿ حي
 ، كىي التي تنطبؽ عمييا أمثمة ابف عاشكر:(ِ)

)مف كػكف عقػدة الػرىف مقصػكدىا التكثػؽ، كعقػدة النكػاح مقصػكدىا إقامػة األسػرة، كتثبيػت 
كبما أف المقاصد القرلنية مف األىمية بمكاف، فقد حظيت بعناية العمماء مف  ،(ّ)المؤسسة العائمية(

 ضركرياتيا، كحاجياتيا، كتحسيناتيا.يا  كاستنباطيا، كبينكا مراتبيا في ذاتيا مف حيث حيث دراست
 عتمد عمى التالي:تفأسس المقاصد 

 س مقشصد س ضروركة: 
كىي ما ال بد منيا في قياـ مصال  الديف كالدنيا، كالتي سمغاىا األصكليكف بالكميات الخمسة، "

، بحيث إذا فقدت حؿغ محؿ المصال  المفاسد كفكت (ْ) "ؿحفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالما
 .(ٓ) حياة، كفي اآلخرة فكت النجاة كالنعيـ، كالرجكع بالخسراف المبيف

 س مقشصد س حشجكَّة:
كىك ما تحتاج إليو األمة كأفرادىا، القتناء مصالحيا كحمايتيا، كانتظاـ أمكرىا، عمى  "

ـ، كلكنو يككف عمى حالة غير منتظمة، فمذلؾ كاف ال كجو حسف، بحيث لكال مراعاتو لفسد النظا
كؽ المشقة؛ ك،باحة الفطر  ،(ٔ)"يبم  مبم  الضركرم كمف أمثمتيا: الرخص المخففة بالنسبة ًلًمحي

 لممريض كالمسافر، كسائر المعامبلت التي ال يتكقؼ عمييا حفظ الضركرات الخمس. 

                                                 
(1)

،وأظش:اٌجصبئشٌإلٔزبطاٌؼًٍّ.177أظش:ِمبصذاٌششٌؼخالثٓػبشوس:ص/
(2)

188اٌغبثك:ص/أظش:اٌّصذس
(3)

.8-7ٔظشٌخاٌّمبصذػٕذاإلِبَاٌشبغجًألؽّذاٌشٌغؤً:ص/
(4)

.391.وششػرٕمٍؼاٌفصويٌشكبةاٌمشافًص/172سص/2اٌّوافمبدٌٍشبغجً:ط/
(5)

.141-137أظش:دساعبدفًاٌفىشاإلعالًِ،د.ئثشاهٍُصٌذاٌىٍالًٔ،ص/
(6)

.82خالثٓػبشوس:ص/ِمبصذاٌششٌؼخاإلعالٍِ
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 س مقشصد س تحسكالكة:
رفيعة، كالكماالت النفسػية، كاآلداب العامػة، كما يزيف كىك كؿ ما يتصؿ باألخبلؽ ال"

}ُقْل َمْن َحرََّم ِزكاَلَة ٱ لَِّه ٱ َِّتى َأْخَرَج ِ ِعَبشِدِه الحياة كيجمميا في إطار قكاعد الشرع كحدكده: 
كمحط أمؿ لتككف األمة بيية المنظر، كقرة عيكف الراغبيف فييا،  [ِّاألعراؼ:]َوسْ طَّكَّْبٰنِت ِمَن ٱ ّرْزِق{ 

الكثيريف، كما كانت بغداد مركز العمـ كاألدب كالفف، كميكل أرباب الذكؽ كالحس، يحرص كؿ 
كاحد عمى زيارتيا، فقصدىا الكثيركف فاغترفكا مف مناىميا، كعادكا إلى ببلدىـ كىـ متشبعكف 

ت كالمعامبلت: باآلراء كالقكاعد في الفقو كالمغة كالفف، ىذه التحسينات جارية في العبادات كالعادا
كالطيارات، كلداب األكؿ كالشرب، كالمنع مف بيع النجاسات. كىذه األمكر كأمثاليا كما يقكؿ 
الشاطبي: )راجعة إلى محاسف زائدة عمى أصؿ المصال  الضركرية كالحاجية؛ إذ ليس فقدانيا 

نما جرت مجرل التحسيف كالتزييف(  . (ُ)"بمخؿ بأمر ضركرم كال حاجي، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(.2/12اٌّوافمبدٌٍشبغجً:)
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 س مقشصد :  معرفةطرق س مطلب س رسبع :
 

 كقد نبو بعض األصكلييف عمى البحث عف الطرؽ التي يتـ بيا الكشؼ عف المقاصد .
كذكر العز بف عبد السبلـ : أف مصال  الداريف كأسبابيا كمفاسدىا ال تعرؼ إال بالشرع 

 (ُ) فاسد .مف أدلة الشرع في جمب المصال  كدرء المف،ف خفي منيا شيء طمب 
 (ِ) . "ف مقاصد الشرع تعرؼ بالكتاب كالسنة كاإلجماع"أفقد ذكر الغزالي : 

كمف خبلؿ ذلؾ نستطيع أف نجمؿ القكؿ في أف طرؽ الكشؼ عف المقاصد تتمثؿ فيما 
 :يمي 

 : سيستقرسء : أويً 
كيحصؿ ذلؾ بتتبع نصكص الشريعة كأحكاميا كمعرفة عمميا فاستقراء عمؿ النصكص 

ة يحصؿ لنا العمـ بمقاصد الشريعة بسيكلة ألننا إذا استقرينا عمبلن كثيرة متماثمة في ككنيا الشرعي
 ضابطان لحكمة متحدة أمكف أف نستخمص منيا حكمة كاحدة فنجـز بأنيا مقصد الشارع .

 ثشالكًش : معرفة علل سألمر وس الهي : 
ي كتككف عف كيكشؼ عف معرفة مقاصد التشريع كذلؾ مف معرفة عمؿ األمر كالني

 طريؽ : ) اإلجماع ، النص ، اإليماء ، المناسبة ، الشبو ... كغيرىا (
ف،ف األمر كاف أمرنا القتضائو :مر وس الهي سيبتدسئي س تصركحي ثش ثًش: مجرد سأل

نما قيد باالبتدائي ، فكقكع الفعؿ عنده مقصكد لمشارع. ككذلؾ النيي في اقتضاء الكؼ،الفعؿ كا 
  فشسعوس إ ى ذلر س  وذروس س بكع)؛ كقكلو تعالى:  أك النيي الذم قصد بو غيرهمف األمر  ان ز تحر 

مبتدأ، بؿ ىك تأكيد لؤلمر بالسعي؛ فيك مف النيي  [ ؛ ف،ف النيي عف البيع ليس نييان ٗ]الجمعة: 
، عنو بالقصد األكؿ، كما نيي عف الربى كالزنى مثبلن  المقصكد بالقصد الثاني، فالبيع ليس منييان 

 (ّ) .ألجؿ تعطيؿ السعي عند االشتغاؿ بو بؿ
 رسبعًش : س تعبكرست س تي كستفشد مالهش معرفة س مقشصد : 

 ىناؾ تعبيرات يستفاد منيا معرفة المقاصد منيا ما يمي :
 التعبير باإلرادة الشرعية : -ُ

 كذلؾ مف خبلؿ النصكص القرلنية ف،ف ما أخبر بو اهلل عز كجؿ فيك مقصكد لو قطعان كذلؾ لما"
 (ْ)بيف اإلرادة كالقصد مف ترادؼ كقيدت باإلرادة الشرعية ألف اإلرادة الككنية ال تدؿ عمى مقصكد

                                                 
(1)

 11،ص1لواػذاألؽىبٌٍَؼضثٓػجذاٌغالَط
(2)

إٌبشش:داس،ؾمٍك:ِؾّذػجذاٌغالَػجذاٌشبفً،رهـ(515ؽبِذِؾّذثِٓؾّذاٌغضاًٌاٌطوعً)اٌّزوفى:ًثأظش:اٌّغزصفىأل

(1/317)1993َ-هـ1413اٌطجؼخ:األوٌى،،اٌىزتاٌؼٍٍّخ
(3)

 (ُّْ/ ّالمكافقات ) ،وأظش:(282ٔظشٌخاٌّمبصذػٕذاإلِبَاٌشبغجً)ص:أظش:
(4)

 26،27ِمبصذاٌششٌؼخفًاٌؾفبظػٍىاٌجٍئخ،ٌٍذوزوسح:فشؽبٔخػًٍِؾّذشوٌزه،ص
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}فََّٓ ُّشِدِ اٌٍّوُ ؤَْ َّيْذَِّوُ َّشْشَذْ صَذْسَهُ ٌِإلِعاْلََِ ًََِٓ ُّشِدْ ؤَْ ُّعٍَِّوُ َّدْؼًَْ صَذْسَهُ : الشارع كما في قكلو تعالى 

ْ زَشَجٍ ًٌََـىِٓ ُّشِّذُ ٌُِْؽَيَّشَوُُْ } أما قكلو تعالى : ،[521ٔؼبَ:{]األ...ظَِّْمًب زَشَخًب  َِب ُّشِّذُ اٌٍّوُ ٌَِْدْؼًََ ػٍََْْىُُ ِِّٓ

 فيذه اإلرادة تدؿ عمى قصد الشارع إف لـ تكف ىي قصد الشارع . [5ِٓ آّخ {]املبئذح:

 يرىما .التعبير عف المصال  كالمفاسد بمفظ الخير كالشر كالنفع كالضر كغ -ِ
فذكر العز بف عبد السبلـ : أنو يعبر عف المصال  كالمفاسد بالخير كالشر كالضر كالحسنات 

 . "كالسيئات ، ألف المصال  كميا نافعات حسنات كالمفاسد كميا مضرات سيئات
 

 س خَلصة: 
أف االجتياد مف أجؿ اكتشاؼ مقاصد شرعية جديدة أمر ضركرم ككاجب عمى 

مى أف المقاصد ليست محدكدة، كأف ىناؾ العديد منيا ما زاؿ في حاجة عمماء األمة، مشددا ع
 الكتشافو مف أجؿ تحقيؽ الفيـ كالتطبيؽ الصحي  لمديف.

الديف، كالنفس، )أف المقاصد عند جميرة األصكلييف تدكر حكؿ حفظ أمكر خمسة؛ ىي: ك 
صكرة، "فمقاصد ، كلكف ىذه األمكر الخمسة ليست نيائية أك مح(كالًعرض، كالماؿ، كالعقؿ

 الشريعة قائمة مفتكحة يمكف اإلضافة إلييا في أم كقت.
كمعرفة المقاصد الخاصة أسيؿ بكثير مف معرفة المقاصد العامة؛ كذلؾ أف المقاصد 
 العامة تحتاج إلى استقراء عاـ، كتتبع غير يسير لنصكص الشرع كأحكامو قصد تقريرىا كتثبيتيا.

 تيف:ما يحصى مف المقاصد يككف بطريقك 
  .األكلى: طريقة النظر في الكتاب كالسنة 

الثانية: أف يفت  اهلل عمى عباده بفيـ مقاصد لـ تفيـ مف قبؿ؛ كلذلؾ نحف ضد نظرية 
إغبلؽ باب االجتياد ألف الصحي  ىك أف االجتياد مستمر، كأف النظر إلى القرلف الكريـ كالسنة 

 (ُ)النبكية مستمر، كيتكلد منو مقاصد كثيرة.
 
 
 
 
 

                                                 
1
ٔظشٌخاٌّمبصذػٕذاإلِبَاٌشبغجً)ص: وأظش:،(7،8اٌذٌٓثِٓخزبساٌخبدًِ)ص:ٌٕوسػٍُاٌّمبصذاٌششػٍخ:(أظش(

 (193ػٍُاٌّمبصذاٌششػٍخ)ص: ،وأظش:(42
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 س فصل سألول
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألول من س حزب س ثشالي 

 (ٕ٘ – ٕٙ)كوالس من آكة وس عرركن من سورة
 

 وكرتمل على خمسة مبشحث :
 س مبحث سألول :

  ٖٓ - ٕٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 "س ثوسب وس عقشب ومرشهد من كوم س حرر "

 كفيو خمسة مطالب :
  صفات أىؿ الجنة :  س مطلب سألول
 صفات أىؿ النار:  س مطلب س ثشالي
 كعيد اهلل لممشركيف يـك الحشر .:  س مطلب س ثش ث
 الشاىد اسـ مف أسماء اهلل:  س مطلب س رسبع

 : كؿ نفس بما كسبت رىينة  س مطلب س خشمس
 

 س مبحث س ثشالي :
   ٖٙ.  ٖٔس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة ) 

 "إاللشر س مررلكن  وحدسالكة س  وقدرته"
 كفيو خمسة مطالب :

 مناقشة المشركيف في كحدانٌية اهللس مطلب سألول : 
 الحؽ اسـ مف أسماء اهلل الحسنىس مطلب س ثشالي : 
 التحدم في إعادة الخمؽس مطلب س ثش ث : 
 اليداية بيد اهللس مطلب س رسبع : 

 مف الحؽ شيئان  تباع الظف ال يغنيا: س خشمسس مطلب 
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 س مبحث س ثش ث :
  ٔٗ - ٖٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 "س قرآن س لركم معجزة س البي صلى س  علكه وسلم" 
 كفيو خمسة مطالب :

 كبلـ اهلل : القرلف  س مطلب سألول
 : التحدم باإلتياف بسكرة مف مثمو س مطلب س ثشالي
 في ىبلؾ األقكاـ .التكذيب سبب :  س مطلب س ثش ث
 .أماـ ليات اهلل قساـ المشركيف أ:  س مطلب س رسبع

  البراءة مف المكذبيف كعمميـ .: س مطلب س خشمس
 

 س مبحث س رسبع :
   ٙٗ - ٕٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة ) 

 جحود س مررلكن بعدم سإلكمشن وتخككر س رسول  عقشبهم
 كفيو أربعة مطالب :

 لئليماف بكجكد اهلل .: الدالئؿ السمعية كالبصرية  ولس مطلب سأل 
 العدؿ مف صفات اهلل .:  س مطلب س ثشالي
 : تشبيو الدنيا ككأنيا ساعة مف النيار س مطلب س ثش ث
 .لمشركيفاعقاب  بعضاهلل لرسكلو  إراءة:  س مطلب س رسبع

 س مبحث س خشمس :
  ٕ٘ - ٚٗ) وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة س مقشصد 

 " لل أمة أجل"

 : كفيو خمسة مطالب
 لكؿ أمة رسكؿ بعث اهلل :  س مطلب سألول
 :التشكيؾ في دعكل النبي  س مطلب س ثشالي
 : لكؿ أمة أجؿ  س مطلب س ثش ث
 ال ينفع : االستعجاؿ بالعذاب كاإليماف بو حاؿ كقكعو س مطلب س رسبع

: جزاء الظالميف يـك القيامة س مطلب س خشمس
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ى
ى
ى
ىاألولى7ىالمبحث

ى(03ى-ى63المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)
ى"الثوابىوالطقابىومذاهدىمنىوومىالحذرى"

ى
 كفيو خمسة مطالب :

 
   .صفشت أهل س جالةس مطلب سألول : 
 .صفشت أهل س الشرس مطلب س ثشالي : 
 وعكد س   لمررلكن كوم س حرر .س مطلب س ثش ث : 
 .ن أسمشء س س رشهد سسم مس مطلب س رسبع : 

 .س مطلب س خشمس : لل الفس بمش لسبت رهكالة 
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 س مبحث سألول :
  ٖٓ - ٕٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 "س ثوسب وس عقشب ومرشهد من كوم س حرر "
 

  :صفشت أهل س جالة :  ألولس مطلب س
بدَحٌ ًاَلَ َّشْىَكُ ًُخٌُىَيُُْ لَزَشٌ ًَالَ رٌَِّخٌ ؤًٌَُْـئِهَ ؤَصْسَبةُ اٌْدَنَّخِ ىُُْ فِْيَب }ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَزْغَنٌُاْ اٌْسُغْنََ ًَصَِّ قشل تعش ى :

 [25خَبٌِذًُْ{]ٌّٔظ:

 


 : مش قبلهش  مالشسبة سآلكةأوًي : 
َ صِشَاغٍ }ًَاٌٍّوُ َّذْػٌُ بٌََِ دَاسِ اٌغَّالََِ ًََّيْذُِ َِٓ َّشَبء بٌَِ: إلى دار السبلـ اهلل عز كجؿ لما دعا"

المكجبة ليا المكصمة إلييا، فأخبر عنيا  كأف النفكس تشكقت إلى األعماؿ،  [21ُِّغْزَمُِْ{]ٌّٔظ:
 .(ُ)" ِ لَِّذكَن َأْحَساُلوس سْ ُحْساَلى َوِزَكشَدةٌ )بقكلو: 

 
 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :

 وصفشت أصحشب س جالة هي : 

 (ِ لَِّذكَن َأْحَساُلوس سْ ُحْساَلى) –أ 

تعالى: )لمذيف أحسنكا الحسنى كزيادة( أم عممكىا عمى الكجو البلئؽ كىك حسنيا  قكلو
فيما بينيـ كبيف ربيـ بتكحيده ( ًلمغًذيفى أىٍحسىنيكا ) ، أك(ِ)الكصفي المستمـز لحسنيا الذاتي

ٍسنى أم: المثكبة  كعبادتو، كفيما بينيـ كبيف عباده بكؼ أذاىـ كحمؿ جفاىـ، ليـ اٍلحي
 الجنة  الحسنى، كىي

،كقيؿ  (ّ)كىي النظر إلى كجيو الكريـ، أك الحسنى: ما يثيب بو عمى العمؿ( َوِزَكشَدةٌ ) –ب 
  .(ُ)أنيا الجنة 

                                                 
(1)

(362)ص:،ٌٍغؼذيرٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ
(2)

4/38سوػاٌجٍبْ)أظش:
(3)

2/465اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍشاٌمشآْاٌّغٍذ)أظش:
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أل كما يزيد عمى تمؾ المثكبة تفضبل لقكلو عز اسمو "كيزيدىـ مف فضمو "كقيؿ الحسنى  (كزيادة)
ؿ الزيادة مغفرة مف اهلل مثؿ حسناتيـ كالزيادة عشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعؼ كأكثر كقي

، كقيؿ الزيادة: ما يزيد عمى ما يستحؽ العبد تفضبلن (ِ)كرضكاف كقيؿ الحسنى الجنة كالزيادة المقاء
ـٍ ًمٍف فىٍضًموً  )كقكلو يىًزيديىي كى

) (ّ) 

أف الزيادة المذككرة باآلية الكريمة ليا أقكاؿ كثيرة ككميا تيدؼ كتحث  لمباحثةكمف ذلؾ يتبيف 
، ليـ يـك القيامة مى التكحيد كالعبادة لنيؿ ىذه الزيادة التي يقدميا اهلل عز كجؿ جزاءن المسمميف ع

}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَزْغَنٌُاْ اٌْسُغْنََ ًَصَِّبدَحٌ ًَالَ :رسول س  صلى س  علكه وسلم تَل سآلكة  أنأخرج ابف ماجة 

 [25ةُ اٌْدَنَّخِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًُْ{]ٌّٔظ:َّشْىَكُ ًُخٌُىَيُُْ لَزَشٌ ًاَلَ رٌَِّخٌ ؤًٌَُْـئِهَ ؤَصْسَب

َكُقوُل س لَُّه َتَعشَ ى ُتِركُدوَن َرْكًئش َأِزكُدُلْم؟ َفَكُقوُ وَن:  -َقشَل  -َقشَل: "ِإَذس َدَخَل َأْهُل سْ َجالَِّة سْ َجالََّة و  
 الَّشِر! َقشَل: َفَكْلِرُف سْ ِحَجشَب, َفَمش ُأْعُطوس َرْكًئش أََ ْم ُتَبكّْْض ُوُجوَهاَلش! أََ ْم ُتْدِخْلاَلش سْ َجالََّة َوُتاْلِجاَلش ِمَن س

َكشَدةُ", ُثمَّ َتََل َهِذِه سآْلَكَة: } ّْلَِّذكَن َأْحَساُلوسْ  سْ ُحْساَلى  َأَحبَّ ِإَ ْكِهْم ِمَن س الََّظِر ِإَ ى َربِّْهْم َوِهَي س زّْ
 (ٗ) "َوِزَكشَدٌة{

  ي ِذ َّةَوي َكْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر وَ ) –ج 

أك (5)"يعني كال يغشى كجكه أىؿ الجنة قتر أم كآبة كال كسكؼ كال غبار"( كجكىيـ قتر ) كال يرىؽ
دُّ  كالذلة : االنكسار،غمبةو كتضييؽو، : الغيبىار الميٍسكى كالقىتىره

(6).  

ُأوَ ِئَك َأْصَحشُب سْ َجالَِّة ُهْم ِفكَهش َخشِ ُدوَن ) –د   

 }أصحاب الجنة{ كلما كانت الصحبة جديرة بالمبلزمة، صرح بيا  أم العالك الرتبة" (أكلئؾ)
قكلو: }ىـ{ أم ال غيرىـ }فييا{ أم خاصة }خالدكف{ أم مقيمكف ال يبرحكف، ألنيـ ال يريدكف ك  

 .(ٕ) "ذلؾ لطيبيا كال يراد بيـ
 
 

                                                                                                                                            
(1)

2/498ٌٍشووبًٔ)،فزؼاٌمذٌشأظش:
(2)

(4/138ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)أظش:
(3)

 (2/465اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍشاٌمشآْاٌّغٍذ)أظش:
(4)

 (1/112)368صؾٍؼِغٍُوزبةاالٌّبْ/ثبةئصجبدسؤٌخاٌّإٍِٕٓفًاَخشح،ػ
(5)

 (2/441ٌجبةاٌزأوًٌفًِؼبًٔاٌزٕضًٌ)،رفغٍشاٌخبصْ
(6)

 (3/244اٌغواهشاٌؾغبْفًرفغٍشاٌمشآْ)،رفغٍشاٌضؼبٌجًأظش:
(7)

 (9/115ٔظُاٌذسسفًرٕبعتاٌَبدواٌغوس)
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 س معالى سإلجمش ي : ثش ثًش : 

إليماف ؛ فميـ الحسنى بالدار اآلخرة ، إف لمذيف أحسنكا الحسنى بالعمؿ الصال  بالدنيا كذلؾ با
أكلئؾ ىـ مستحٌقك الجٌنة كأصحابيا حٌقا  ،كىي النظر إلى كجو اهلل عٌز كجؿٌ كليـ أيضان زيادة 

.(1)، كيقيمكف فييا عمى الدكاـ مف غير زكاؿ، كىذا عمى جية المدح ليـ كالتشريؼككجكبان   

:من سآلكة س مقشصد وسألهدسف تحقكق   رسبعًش: 

ر كتطميف لممحسنيف ، كذلؾ لمذيف أحسنكا العمؿ في الدنيا باإليماف كالعمؿ الصال  ، تبشي -ُ
.ىـ باآلخرة المثكبة الحسنى كزيادة كىي النظر إلى كجو اهلل عز كجؿ ؤ كجزا  

شراؽ كجكىيـ . -ِ كعد اهلل تعالى لممحسنيف بزيادة ثكابيـ ، كا   

ذا مدح كتشريؼ ليـ مف اهلل عز كجؿ.الذيف اتصفكا بيذه الصفات ىـ مستحقك الجنة ، كى -ّ  

:منة مف االنقطاع بقكلواآلتمؾ المنافع الخالصة كىذه إشارة إلى   

( َْ فٍِكبخبٌُِذو ُْ ٌَْغَِّٕخهُ (أُوٌئَِهأَْصؾبُةا
اٌضواةِٕفؼخخبٌصخدائّخِمشؤخ"وهزاِؼٕىلويػٍّبءاألصوي (2)

".ثبٌزؼظٍُ  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(362رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،(،وأظش:رفغٍشاٌغؼذي2/963أظش:اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(2)

(3/576أظش:غشائتاٌمشآْوسغبئتاٌفشلبْ)
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 :أهل س الشرصفشت :  س ثشاليس مطلب 
 

َ اٌٍّوِ ِِْٓ ػَبصٍُِقاؿ تعالى :  وَإَََّّٔب ؤُغْشَِْذْ  }ًَاٌَّزَِّٓ وَغَجٌُاْ اٌغَِّّْئَبدِ خَضَاء عَِّْئَخٍ ثِِّثٍِْيَب ًَرَشْىَمُيُُْ رٌَِّخٌ َِّب ٌَيُُ ِِّٓ

 [22ْيَب خَبٌِذًُْ{]ٌّٔظ:ًُخٌُىُيُُْ لِؽَؼًب َِِّٓ اًٌٍَِّْْ ُِظًٍِّْب ؤًٌَُْـئِهَ ؤَصْسَبةُ اٌنَّبسِ ىُُْ فِ

 
 :  مش قبلهش  مالشسبة سآلكةأوًي : 

كأنو قيؿ: كالذيف كسبكا  (الغًذيفى أىٍحسىنيكا)معطكفان عمى قكلو  (كىالغًذيفى كىسىبيكا)إٌما أف يككف 
ٌما أف يقٌدر: كجزاء الذيف كسبكا السيئات جزاء سيئة بمثميا عمى  السيئات جزاء سيئة بمثميا، كا 

اؤىـ أف تجازل سيئة كاحدة بسيئة مثميا ال يزاد عمييا، كىذا أكجو مف األٌكؿ، ألٌف في معنى: جز 
ف كاف األخفش يجيزه. كفي ىذا دليؿ عمى أٌف المراد بالزيادة الفضؿ،  األٌكؿ عطفان عمى عامميف كا 

  .(ُ)ألنو دؿ بترؾ الزيادة عمى السيئة عمى عدلو، كدؿ ثمة ب،ثبات الزيادة عمى المثكبة عمى فضمو
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 

 صفشت أهل س الشر :
 (َوس َِّذكَن َلَسُبوس س سَّكَّْئشتِ ) –أ 

كعبدكا األصناـ كالشمس كالقمر  بعبادتيـ ، يعني: أشرككا باهلل(كالذيف كسبكا السيئات)
 . (ِ)فيذا كمو مف السيئات الشرؾ كالمعاصيأم  كالمبلئكة،

 (َهشَجزَسُء َسكَّْئٍة ِبِمْثلِ ) –ب 
ببل زيادة، يعني: ال يزاد عمى ذلؾ، كىذا مكصكؿ بما قبمو فكأنو قاؿ:  (جزاء سيئة بمثميا)

لمذيف أحسنكا الحسنى كزيادة كالذيف كسبكا السيئات جزاء سيئة بمثميا ببل زيادة كىذا كقكلو تعالى: 
[ ، َُٔعاـ: ]األن (مف جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا كمف جاء بالسيئة فبل يجزل إال مثميا)

كيقاؿ: جزاء سيئة بمثميا، يعني: جزاء الشرؾ النار، فبل ذنب أعظـ مف الشرؾ، كال عذاب أشد 
 .(ّ)  ، بعكس الحسنات ، فالحسنة بأضعافيا لسيئاتيـ فيككف العذاب مكافقان  ؛مف النار

 (َوَتْرَهُقُهْم ِذ َّةٌ )  –ج 
لرجاؿ، كقيؿ: يعمك، كقيؿ: يغشى، منو قيؿ: غبلـ مراىؽ إذا لحؽ باقيؿ يرىؽ : يمحؽ ،ك "

"وأىغبس، تعمكىـ كآبة ككسكؼكىك أنو : كالمعنى متقارب 
(ْ)

. 
  َمش َ ُهْم ِمَن س لَِّه ِمْن َعشِصمٍ ) -د

                                                 
(1)

  (2/343)،ٌٍضِخششيبفػٓؽمبئكغواِطاٌزٕضًٌاٌىشأظش:
(2)

(4/138ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼودأظش:
(3)

(2/113ثؾشاٌؼٍوَ)،رفغٍشاٌغّشلٕذيأظش:
(4)

(173رٕوٌشاٌّمجبطِٓرفغٍشاثٓػجبط)ص: وأظش:(2/499فزؼاٌمذٌشٌٍشووبًٔ)
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ا لىييـ ًمفى اهلل)"   أم ال يعصميـ أحد مف سخطو كعقابو (ًمٍف عىاًصـو )مف عقابو  (مى
ذابو، أك ما ليـ مف جية اهلل كمف عنده مف مف كاف مف سخط اهلل كع ال يعصميـ أحد كائنان أم 

 (ُ)"يعصميـ كما يككف لممؤمنيف، كاألكؿ أكلى
  َلَأالََّمش ُأْغِرَكْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعًش ِمَن س لَّْكِل ُمْظِلمشً ) -ه

( قيؿ: ألبست كأغطيت قطعنا مثقبل كمخففا قطعا، قيؿ: القطع بالتثقيؿ ىك  ـٍ ا أيٍغًشيىٍت كيجيكىييي )كىأىنغمى
جمع القطعة، كالقطع بالتخفيؼ جزء مف الميؿ، يقاؿ: سرنا بقطع مف الميؿ، أم: بجزء مف الميؿ، 

كقكلو: )فىأىٍسًر ًبأىٍىًمؾى ًبًقٍطعو ًمفى المغٍيًؿ( أم: بجزء منو، فينا اختمؼ المعنى بيف قطع بالتخفيؼ 
د الكجكه عمى ما يككف كقٌطع بالتثقيؿ كلكؿ معناه ،ثـ شبو كجكىيـ بظممة الميؿ، كلـ يشبو بسكا

أف سكاد الكجكه عمى ما يككف في الدنيا ال يبم   -كالمغو أعمـ  -مف سكاد الكجكه في الدنيا؛ فذلؾ 
مف القب  غايتو؛ إذ قد يرغب مف كاف جنسو كنكعو في ذلؾ كيحسف ذلؾ عنده، ف،ذا كانت الرغبة 

لميؿ: ف،ف الطباع تنفر عنيا، كال قد تقع لبعضيـ في بعض لـ يبم  في القب  نيايتو، كأما ظممة ا
.(2) تقع الرغبة فييا بحاؿ؛ لذلؾ شبو كجكه أىؿ النار بيا، كالمغو أعمـ  

  ُأوَ ِئَك َأْصَحشُب س الَّشِر ُهْم ِفكَهش َخشِ ُدونَ ) -و 
مصير الكافريف أكلئؾ( أم المكصكفكف بيذه الصفات الذميمة )أصحاب النار ىـ فييا خالدكف( )

 ، كالمرجع في أىؿ المعاصي إلى مشيئة اهلل تبارؾ كتعالى، نار اآلخرةفي  إلى عذاب شديد
ف شاء غفر ليـ  الخمكد ىنا مقيد بما تكاتر في  إطبلؽ كىناؾ مف قاؿ أف"،  (ٖ)إف شاء عٌذبيـ، كا 

 (ٗ) "السنة مف خركج عصاة المكحديف
 

 ثش ثًش : س قرسءست :
سكانو عمى كجييفمف الميؿ{ ساكن قرأ الكسائي كابف كثير }قطعان " أف  :أحدىما ؛ و الطاء كا 

ف شئت جعمت القطع كاحدان ، تريد أف تجمع قطعة قطعان  تريد ظممة مف الميؿ أك بقية مف سكاد  كا 
 .{ مف نعت القطعالميؿ كقكلو }مظممان 
نما اختاركا الجمع ألف  كقرأ الباقكف قطعان  بفت  الطاء جمع قطعة مثؿ خرقة كخرؽ ككسرة ككسر كا 

بلـ كأنما أغشي كجو كؿ إنساف منيـ قطعة مف الميؿ ثـ جمع ذلؾ ألف الكجكه جماعة معنى الك
 .(ُ)"مف الميؿ في حاؿ ظممتو أغشيت كجكىيـ قطعان  :المعنى ،مف الميؿ { حاالن كجعمكا }مظممان 

                                                 
(1)

)2/18ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفً،وأظش:(2/499فزؼاٌمذٌشٌٍشووبًٔ)
(2)

(2/499فزؼاٌمذٌشٌٍشووبًٔ)،وأظش:)6/35رأوٌالدأهًاٌغٕخ)،رفغٍشاٌّبرشٌذيأظش:
(3)

(362اٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:رٍغٍش،(،وأظش:رفغٍشاٌغؼذي2/963أظش:اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(4)

 (6/52أظش:فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
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 س معالى سإلجمش ي :رسبعًش: 
نار ، بعد أف ذكر اهلل عز كجؿ صفات أىؿ الجنة ذكر صفات الفريؽ اآلخر ىـ أىؿ ال

الذيف اقترفكا الٌسيئات كارتكبكا المنكرات مف الكفر كالٌشرؾ كالٌظمـ، فميـ جزاء عادؿ سٌيئة مثؿ 
سٌيئتيـ، أم جزاء مناسب لمعاصييـ، كتعـٌ الٌسيئات ىنا الكفر كالمعاصي، فسٌيئة الكفر الٌتخميد 

افريف كالعاصيف مذٌلة في النار، كسٌيئة المعاصي مرجع الجزاء فييا إلى اهلل تعالى، كتحيط بالك
ف ال يعصميـ أحد مف سخط اهلل كعذابو، كأنما ألبست كجكىيـ أغشية مف سكاد الميؿ أكىك 

ال غيرىـ أصحاب الٌنار ىـ  المظمـ، لفرط سكادىا كظممتيا، أكلئؾ المٌتصفكف بتمؾ الصفات ىـ
 .(ِ)فييا خالدكف

 
 من سآلكة : فسهدسألو  س مقشصد تحقكقخشمسًش : 

رتكبكا المنكرات مف الكفر كالشرؾ كالظمـ ، جزاء كؿ سيئة بمثميا، فميـ جزاء عادؿ الذيف ا -ُ
 سيئة بمثميا ال زيادة عنيا، أم جزاء مناسب لما فعمكه مف معاصي.

 إنذار كترىيب لممسيئيف -ِ
 ذلة كجكه الظالميف يـك القيامة كانكسارىا كاسكدادىا . -ّ
 مؾ الصفات بأنيـ أصحاب النار فييا خالدكفانتيت اآلية بمصير ىؤالء المتصفيف بت -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
(1)

 (331ؽغخاٌمشاءاد)ص:
(2)

(362رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،(،وأظش:رفغٍشاٌغؼذي2/963أظش:اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
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   :وعكد س   لمررلكن كوم س حرر:  س ثش ثس مطلب 
ىذا لكف لخر مف ألكاف البياف لعقيدة البعث كالجزاء، كىذا التكرار المختمؼ ألساليب كألكاف 

عجازه، حيث إف جميع مشاىد القيامة عجيبة مذىمة، رى يبة مخكفة مؤلمة، كأمثاؿ أسمكب القرلف كا 
ألف المصير مجيكؿ، كالحساب عسير، كالنياية أبدية، ف،ما إلى جٌنة عرضيا السماكات كاألرض، 

ما إلى نار شديدة الميب كاإلحراؽ كمف أبرز تمؾ المشاىد الفصؿ النيائي بيف المشركيف  ،كا 
في قكلو تعالى: (ُ)جيدكلليتيـ المزعكمة، كالحكار الحاٌد بيف الفريقيف، كىذا ما أكضحو القرلف الم

ُْ ًَلَبيَ شُشَوَأئُىُُ َِّب وُنزُُْ بَِّّبَٔب }ًٌََََّْ َٔسْشُشُىُُْ خَِّْؼًب ثَُُّ َٔمٌُيُ ٌٍَِّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُاْ َِىَبَٔىُُْ ؤَٔزُُْ ًَشُشَوَأئُوُُْ فَضٍََّّْنَب ثَْْنَيُ

 [29رَؼْجُذًُْ{]ٌّٔظ:

:  مش قبلهش مالشسبة سآلكةأوًي :   

مستأنفة ، فبعد أف بيف سبحانو كتعالى جزاء الذيف كسبكا السيئات كما يككف ليـ مف الذلة  الجممة"
 .(ِ) "قٌفى عمى ذلؾ ذكر اليكـ الذم يحصؿ فيو ىذا الجزاء -كاليكاف

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :

ًميعان{ حاؿ }ثيـغ نىقيكؿي ًلمغًذيفى أى  { أم الكفار كغيرىـ }جى ـٍ يىٍكـى نىٍحشيريىي { أم الزمكا مكانكـ }كى ـٍ ٍشرىكيكٍا مىكىانىكي
{ أكد بو الضمير في مكانكـ لسده مسد قكلو الزمكا  كال تبرحكا حتى تنظركا ما يفعؿ بكـ }أىنتيـٍ
{ كقطعنا أقرانيـ كالكصؿ التي كانت بينيـ في  ـٍ يغٍمنىا{ ففرغقنا }بىٍينىيي { عطؼ عميو }فىزى ـٍ شيرىكىاؤيكي }كى

قىاؿى شيرىكى  { مف عبدكه مف دكف اهلل مف أكلي العقؿ أك األصناـ ينطقيا اهلل عز كجؿالدنيا }كى ـٍ اؤيىي  

إنما كنتـ تعبدكف الشياطيف حيث أمرككـ أف تتخذكا هلل أندادا فأطعتمكىـ  (مغا كينتيـٍ ًإيغانىا تىٍعبيديكفى )
ًميعان ثيـغ يىقيكؿي لممبلئكة أىىىؤيالىء إً )كىك قكلو  ـٍ جى يىٍكـى يىٍحشيريىي ـٍ كى بؿ كانكا يعبدكف ) :إلى قكلو (يغاكي

  (3)(الجف

 يقكؿ الشعراكم في كصفو ليـك الحشر:
كالحشر: ىك أخذ الناس مف أمكنة متعددة إلى مكاف كاحد، كستقذؼ ىذه األمكنة المتعددة "

ٍف فييا ًمفى الكىفىرة؛ ليصيركا في المكاف الذم شاءه اهلل سبحانو ليـ.  مى

                                                 
(1)

(2/57(،وأظش:اٌزفغٍشاٌواظؼ)11/289أظش:رفغٍشإٌّبس)
(2)

(11/97رفغٍشاٌّشاغً)
(3)

/3أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،(،وأظش:رفغٍشاٌجٍعبوي2/19ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفًأظش:

111) 



42 

 

ذا المكاف؛ ازدحمكا، بمحيطيا، كالمحيطات الداخمة فييا إلى أف تمتقي ككمما اقترب الناس مف ى
في المركز، فأنت إذا نظرت إلى محيط كاسع في دائرة، كأخذت بعد ذلؾ األفراد مف ىذا المحيط 

ركز؛ فالدكائر تضيؽ، كيحدث الكاسع؛ لتمقي بيـ في المركز؛ فبل شؾ أنؾ كمما اقتربت مف الم
دحميف ازدحامان شديدان، كليذا االزدحاـ متاعب، كلكف الناس سيككنكف فكأننا سنككف مز ، الحشر

كىكذا يتبلقى مف عىبىدى المبلئكة مع المبلئكة، ، في شغؿ عنو بما ىـ فيو مف أىكاؿ يـك القيامة
أك كيتبلقى مف عىبىدى رسكالن كجعمو إليان، كمف عبد صنمان، أك عبد شمسان، أك عبد قمران، أك ًجٌنان 

إذف: فالمعبكدكف متعددكف، ككؿ معبكد مف ىؤالء ،  ف شياطيف اإلنس اك شياطيف الجفم شيطانان 
 .(ُ)"لو حكـ في ذلؾ الحشر، كستككف المكاجية عمنية مكشكفة

س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش :   

في اآليات تصكير لما يككف مف مكقؼ المحاجة بيف اهلل تعالى مف جية كالمشركيف 
يأتي اهلل سبحانو بالمشركيف كالشركاء كيكقفيـ بيف يديو كبل عمى كشركائيـ مف جية أخرل، حيث 

حدة، كحيث ينكر الشركاء عبادة المشركيف إياىـ كصمتيـ بيـ كيستشيدكف اهلل عمى براءتيـ مف 
ذلؾ كعدـ عمميـ بعبادتيـ ليـ، كحيث ترل بعد ذلؾ كؿ نفس نتيجة عمميا كتتحمؿ تبعة ما 

ذم ىك مكالىـ الحؽ في أمرىـ، كحيث يغيب عف المشركيف قدمت، كحيث يقضي اهلل عز كجؿ ال
 .(ِ) شركاؤىـ الذيف كانكا يأممكف فييـ الشفاعة كالنفع كينكركنيـ أك يفركف منيـ

 
 من سآلكة : فسهدسألو  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 

ال عاصـ مف أمر اهلل تعالى إال مف رحـ ، كالخمؽ كميـ سيحشركف إلى اهلل تعالى يكـ  -ُ
 الحشر .

 ف مف كفر كشرؾك بياف ما عميو المشرك  -ِ
ة ، كذلؾ يكـ حشرىـ يـك القيامة، الفرار كاإلنكار مف الذيف كانكا يتأممكف فييـ الشفاع -ّ

 كانحسار األمؿ كانقطاعو لدييـ. 
 
 
 
 

                                                 
(1)

،ثزصشفٌغٍش(11/5878،5881رفغٍشاٌشؼشاوي)
(2)

(3/463اٌزفغٍشاٌؾذٌش)أظش:
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 : عدل س  كوم س حسشبس مطلب س رسبع : 
 

 [28وُنَّب ػَْٓ ػِجَبدَرِىُُْ ٌَغَبفٍِِني{]ٌّٔظ:}فَىَفََ ثِبٌٍّوِ شَيِْذًا ثَْْنَنَب ًَثَْْنَىُُْ بِْ :قاؿ تعالى 

 

 أوًي: مالشسبة سآلكة  مش قبلهش : 
قاؿ مجاىد: تككف يـك القيامة ساعة فييا شدة تنصب ليـ لليتيـ التي كانكا يعبدكف. فتقكؿ "

إلياكـ  اآللية: كاهلل ما كنا نسمع، كال نبصر، كال نعقؿ، كال نعمـ أنكـ كنتـ تعبدكننا. فيقكلكف: كاهلل
} ـٍ لىغىاًفًميفى ـٍ ًإف كينغا عىٍف ًعبىادىًتكي بىٍينىكي  .(ُ)"كنا نعبد، فتقكؿ ليـ اآللية: }فكفى باهلل شىًييدان بىٍينىنىا كى

 س فرق بكن س رهكد وس رشهد :ثشالكًش : 
 

 :   غةً  وس رشهد س رهكد
عبلـ  ًيدى، أك.  تقكؿ: شى "شيد" : الشيف كالياء كالداؿ أصؿ يدؿ عمى حضكر كعمـ كا 

كالشييد: الشاىد، كاألميف في شيادة، كالذم ال يغيػب عػف عممػو   ،شىٍيدى، كشىًيده شييكدنا فيك شاىد
كالجمع  ،شيء، كالقتيؿ في سبيؿ اهلل، فيك فىعيؿ بمعنى فىاعؿ كمعنى مىفعكؿ عمى اختبلؼ التأكيؿ

يف كاليػاء كالػداؿ أصػؿ ممخصػان معنػى الشػاىد : ) الشػ رسفا ٓبا يقػكؿ(ِ) ،شػيداء، كاالسػـ الشػيادة
عبلـ ( كالٌشيادة أف تقكؿ: لستيٍشًيد فبلفه فيك شييد، كقد شيد عمٌي "، (ّ) يدؿ عمى حضكر كعمـ كا 

 .(ْ)"فبلفه بكذا شىيادةن، كىك: شاىد كشييد
 

 :سصطَلحشً س رهكد 
المتعمقة بػو كالغسػؿ أكرد الفقياء تعريفات مختمفة لمشييد بحسب رأييـ في بعض المسائؿ 

اد الكفػػار الشػػييد ىػػك مػػف مػػات مػػف المسػػمميف فػػي جيػػ" ة عميػػو، كقػػد عرفػػو الشػػافعية فقػػالكا:كالصػػبل
بػػؿ انقضػػاء الحػػرب، كػػأف قتمػػو كػػافر، أك أصػػابو سػػبلح مسػػمـ خطػػأ، أك بسػػبب مػػف أسػػباب قتػػاليـ ق

عاد عميو سبلحو، أك تردل في بئر أك كىدة، أك رفستو دابتو فمات، أك قتمو مسمـ باغو استعاف بو 
 .(ٓ)"حربأىؿ ال

                                                 
(1)

 (5/3259كبٌخ)اٌكذاٌخاٌىثٍوؽإٌ

 
(2)

،واٌمبِوطاٌّؾاٍػ،2351ص4،وٌغبْاٌؼشة،ط269،اٌّفشدادفًغشٌتاٌمشآْ،ص221ص3أظش:ِؼغُِمبٌٍظاٌٍغخ،ط

.372ص
(3)

 .3/422:ٌٍغخاِمبٌٍظِؼغُ
(4)

(3/398اٌؼٍٓ)
(5)

،واٌّغًٕ،اثا361ٓ-351ص1ىزجخاإلعالٍِخ،طهـ،غا676ٌِّغًٕاٌّؾزبطئٌىِؼشفخِؼبًٔأٌفبظإٌّكبط،ِؾّذاٌششثًٍٕ،د

،اٌفمهاإلعالًِوأدٌزه،وهجاخاٌضؽٍٍاً،داساٌفىاش،416-411ص2،ط1ثٍشود،غ-هـ،داساٌىزتاٌؼٍٍّخ631لذاِخاٌّمذعً،د

 .555ص2هـ،ط2،1415غ
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سػػمي الشػػييد شػػييدان ألف مبلئكػػة الرحمػػة تشػػيده، أك ألف اهلل تعػػالى كمبلئكتػػو شػػيكد لػػو ك 
ليػػة، أك لسػػقكطو عمػػى الشػػاىدة، أم: بالجنػػة، أك ألنػػو ممػػف ييٍستىشػػيد يػػكـ القيامػػة عمػػى األمػػـ الخا

كقيؿ غيػر األرض، أك ألنو حي عند ربو حاضر، أك ألنو يىٍشيد  ما أعد اهلل لو تعالى مف النعيـ، 
  .، كالشييد الذم يستحؽ الفضائؿ السابقة كنحكىا ىك شييد المعركة مع العدك(ُ)ذلؾ

: بالعرؼ ف،ف الشييد يطمؽ عمى مف مات في سبيؿ اهلل ، كالشاىد أقرب لممعنى  وسألقرب  لمعالى
 لدل الناس ، حتى ال يمتبس األمر عمييـ .

 
 : س تفسكر وس بكشن :ثش ثًش 

 ا بيننا كبينكـ{ ف،نو العميـ الخبير}فكفى باهلل شييد"
}إف كنا عف عبادتكـ لغافميف{ أم عف عبادتكـ لنا كتركو لمظيكر كلئليذاف بكماؿ الغفمة عنيا 

ال فعدـ شعكر المبلئكة بعبادتيـ ليـ غير ظاىر كىذا يقطع  كالغفمة عبارة عف عدـ االرتضاء كا 
ف لـ احتماؿ ككف المراد بالشركاء الشياطيف كما قيؿ ف،ف ا رتضاءىـ ب،شراكيـ مما ال ريب فيو كا 

 .(ِ) ."يككنكا مجبريف ليـ عمى ذلؾ
 

 رسبعًش : س معالى سإلجمش ي :
م: كفى المغو القاضي كالحاكـ بيننا كبينكـ أنا لـ نأمركـ بعبادتنا، كىك العالـ بأنا كنا أ"

 .(ّ)"كال نفكر فييا أم إننا كنا في غفمة عف عبادتكـ ال ننظر إلييا،  بعبادتكـ إيانا غافميف
 

 سألهدسف من سآلكة:و  س مقشصدًش : تحقكق خشمس
 الكعيد المتكرر لمكفار بيـك الحساب . – ُ
 اهلل ىك الحاكـ العادؿ بيف الناس . – ِ
 عبادة المشركيف لغير اهلل ما ىك إال ضبلؿ . – ّ
 .الصالحةيـك القيامة ال ينفع أم شيء سكل األعماؿ  – ْ
 
 
 
 

                                                 
هاـ،671ٓأثاًثىاشاألٔصابسياٌمشغجاً،دأظش:اٌززوشحفًأؽواياٌّورىواَخاشح،شاّظاٌاذٌٓأثاوػجاذهللاِؾّاذثآأؽّاذثا(1) 

.554ص2،واٌفمهاإلعالًِوأدٌزه،ط2351ص4،وٌغبْاٌؼشة،ط161ص
(2)

 (11/289رفغٍشإٌّبس)،وأظش:(4/141رفغٍشأثًاٌغؼود)
(3)

 (11/98رفغٍشاٌّشاغً) ،وأظش:(6/37رأوٌالدأهًاٌغٕخ)،رفغٍشاٌّبرشٌذي
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 لل الفس بمش لسبت رهكالة ::  س خشمسس مطلب 
 

 فْزَشًُْ{}ىُنَبٌِهَ رَجٌٍُْ وًُُّ َٔفْظٍ َِّب ؤَعٍَْفَذْ ًَسُدًُّاْ بٌََِ اٌٍّوِ ٌَِْالَىُُُ اٌْسَكِّ ًَظًََّ ػَنْيُُ َِّب وَبٌُٔاْ َّ : قاؿ تعالى

 [83]ٌّٔظ:

 : مش قبلهش مالشسبة سآلكة أوًي :  
 كالمعنى في ذلؾ المقاـ أك ذلؾ المكقؼ أك لما سبؽكنتيجة  كالتتمة لآلية المتقدمة اآلية 

 .(ُ)ذلؾ الكقت عمى معنى استعارة إطبلؽ اسـ المكاف عمى الزماف 
 

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :
 }ىنالؾ{ أم ذلؾ اليـك }تبمكا{ مف البمكل كفي قراءة بتاءيف مف التبلكة"

الحؽ{ الثابت الدائـ }كضؿ{ غاب  }كؿ نفس ما أسمفت{ قدمت مف العمؿ }كردكا إلى اهلل مكالىـ
 .ِ"}عنيـ ما كانكا يفتركف{ عميو مف الشركاء

 
 قرسءست :ثش ثًش : س 
 تتلو  –)تبلو 

 كقرأ حمزة كالكسائي:،  تبمك بالباء قرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كعاصـ كابف عامر:"
 أم: ،قكليـ: الببلء ثـ الثناء، كمنو تختبرقاؿ أبك عمي: أٌما مف قاؿ: تبمك فمعناه: ، تتمك بالتاء  

 .(ّ) "كمف قاؿ: تتمك ف،ٌنو يككف مف التبلكة التي ىي القراءة، االختبار 
 

 س معالى سإلجمش ي : رسبعًش : 
 ىنالؾ في ذلؾ المكقؼ اليائؿ الشديد، تختبر كؿ نفس مؤمنة أك كافرة: ما سمؼ": مأ

ماؿ، كترل الجزاء المناسب عف كؿ منيا مف أعماؿ، فترل ما كاف نافعا أك ضارا مف ىذه األع 
عمؿ بعد أف عاد الجميع إلى اهلل مكالىـ الحؽ، ليقضى بينيـ بقضائو العادؿ، كقد غاب عف 
 .(ْ)"المشركيف في ىذا المكقؼ ما كانكا يفتركنو مف أف ىناؾ للية أخرل ستشفع ليـ يكـ القيامة

 
 

                                                 
(1)

(2/441زأوًٌفًِؼبًٔاٌزٕضًٌ)ٌجبةاٌ،صْرفغٍشاٌخبأظش:
(2)

 (271رفغٍشاٌغالٌٍٓ)ص:
(3)

 (4/272اٌؾغخٌٍمشاءاٌغجؼخ)
(4)

(363رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،(،وأظش:رفغٍشاٌغؼذي7/62اٌزفغٍشاٌوعٍػٌطٕطبوي)
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 من سآلكة : فسهدسألس مقشصد و تحقكق خشمسًش : 
، يتجمى فيو مكقؼ الشركاء مؤثران  بميغان  أحكاؿ الناس يكـ الديف تصكيران ية تصكر اآل -ُ

  مف عابدييـ، كمكقؼ كؿ إنساف مف عممو الذم أسمفو في الدنيا.
 التحذير مف الكفر كذلؾ بمراجعة كؿ إنساف ألعمالو الدنيكية ، كما أسمفو منيا . -ِ
 خضكع الخمؽ جميعان إلرادة اهلل . -ّ
حدانية اهلل في ذلؾ المكقؼ ، كبطؿ عندىـ ما كانكا يفتركنو عمى اهلل اإليقاف بك  -ْ

 تعالى .
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ى
ى
ى

ىالمبحثىالثانيى7
ى(ى03ى-ى03المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)ى

ى"مناقذظىالمذركونىفيىوحدانوظىاللهىوقدرته"
 

 كفيو خمسة مطالب :
 

 ي وحدسالّكة س مالشقرة س مررلكن ف س مطلب سألول :
 س حق سسم من أسمشء س  س حسالى س مطلب س ثشالي :

 س مطلب س ثش ث : س تحدي في إعشدة س خلق
 س مطلب س رسبع : س هدسكة بكد س 

 تبشع س ظن ي كغالي من س حق ركئشً سس مطلب س خشمس : 
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 س مبحث س ثشالي :
   ٖٙ - ٖٔس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة ) 

 "مالشقرة س مررلكن في وحدسالكة س  وقدرته"
 

 : مالشقرة س مررلكن في وحدسالّكة س  : س مطلب سألول
 

َ اٌغََّّبء ًَاألَسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ اٌغَّّْغَ ًاألَثْصَبسَ ًََِٓ ُّخْشِجُ اٌْسََِّ َِِٓ اٌَِّّْْ : قشل تعش ى ذِ ًَُّخْشِجُ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

ٌٔظ:اٌََّّْْ  [85ذَ َِِٓ اٌْسَِِّ ًََِٓ ُّذَثِّشُ األَِْشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ اٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ رَزَّمٌُْ{]ّ

 

 :  مش قبلهشمالشسبة سآلكة أوًي : 
 اهلل تعالى جناية المشركيف عمى أنفسيـ باتخاذىـ األنداد كالشركاء، بيفبعد أف "

ذا  فسد مذىبيـ ثبت التكحيد، بدليؿ إقرارىـ بأف  ذكر أدلة فساد مذىبيـ كىك عبادة األكثاف، كا 
الرازؽ كمالؾ الحكاس، كالمحيي كالمميت ىك اهلل تعالى، فيك سبحانو يحتج عمى المشركيف 

 .(ُ)"باعترافيـ بكحدانية اهلل كربكبيتو عمى كحدانية األلكىية
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :

ثبشت في سآلكة   :بشإل هكةد   تعش ى كتوحس إبطشل س ررك وس 
 (ِ) "لئلضراب االنتقالى مف سؤاؿ إلى لخر -بمعنى بؿ(أـ  كاف بيف السؤاؿ كاآلخر لفظ )"
 سحتج على ذ ك بموسهب س رزق س ذي به قوسم س حكشة -

في الذىف،  تذكير بأحكاؿ الرزؽ ليككف أقكل حضكران  (مف السماء كاألرضكذلؾ بقكلو )
 لنبات كمو مف حب كثمر ككؤلفالرزؽ مف السماء المطر، كالرزؽ مف األرض ا

 وهي س سمع , وس بصر  وبموهبة س حوسس -
خص السمع كالبصر بالذكر لما فييما مف الصنعة العجيبة، كالقدرة الباىرة العظيمة، أم: مف 
يستطيع ممكيما كتسكيتيما عمى ىذه الصفة العجيبة، كالخمقة الغريبة حتى ينتفعكا بيما ىذا 

 ؟(ّ)ما مف الفكائد ما ال يدخؿ تحت حصر الحاصريفاالنتفاع العظيـ، كيحصمكف بي
 وبالظشم س تالشسل وس توس د س ذي به بقشء سألالوسع -

                                                 
(1)

(11/163اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(2)

 (ٗٓ/ ِالتفسير الكاض  )
(3)

 (2/514فزؼاٌمذٌشٌٍشووبًٔ)أظش:
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يغ ًمفى اٍلمىيٍّتً )  ٍف ييٍخًرجي اٍلحى مى خراج أنكاع األشجار كالنبات مف ك،خراج النفس مف النفس ك  (كى ا 
خراج المؤمف مف الكافر، كالطائر مف البيضة، كنحك ذلؾ مف األمكر التي  الحبكب كالنكل، كا 

يٍّ )، نتعظ بيا في ىذه الحياةجعميا اهلل عبرة لنا لكي  ييٍخًرجي اٍلمىيٍّتى ًمفى اٍلحى عكس ىذه  (كى
 (ُ)المذككرات

 
 وبتدبكر الظشم س عش م وتقدكر س مقدرست -

 كىذا يشمؿ جميع التدابير اإلليية في العالـ السفمي ، كالعمكم .
كلكف يعاندكف ممكف أف جميع ما ذكر ال يفعمو إال اهلل ىذه كميا مكاىب مف اهلل كىـ كانكا يع

إذ لـ يككنكا ينسبكف إلى أصناميـ ىذه األمكر، فبل جـر أف كاف المختص بيا أنفسيـ كيكابركف ، 
 .(ِ)ىك مستحؽ الكالية كاإلليية

 
 س معالى سإلجمش ي :ثش ثًش : 

لزاـ في الحجة ألكلئؾ المش ةىذه اآلي"  ركيف الذيف يقٌركف بكجكدمناقشة حاٌدة، كتكبيخ كا 
ىذا نكع لخر مف أسمكب إقامة الحجج عمى ك "،  (ّ)"اهلل، كلكنيـ خطأ ال يعتقدكف بكحدانية اهلل 

المشركيف في إثبات التكحيد كالبعث، كىك أسمكب السؤاؿ كالجكاب، كيميو إثبات النبكة كالرسالة 
 .(ْ)"كالقرلف

كـ مف السماء، بما يينزلو مف المطر، كمف األرض ليؤالء المشركيف: مىف يرزق -أييا الرسكؿ-قؿ "
بما ينبتو فييا مف أنكاع النبات كالشجر تأكمكف منو أنتـ كأنعامكـ؟ كمىف يممؾ ما تتمتعكف بو أنتـ 
كغيركـ مف حكاسٍّ السمع كاألبصار؟ كمف ذا الذم يممؾ الحياة كالمكت في الككف كمٍّو، فيخرج 

ما تعرفكف مف المخمكقات، كفيما ال تعرفكف؟ كمىف يدبٍّر األحياء كاألمكات بعضيا مف بعض في
أمر السماء كاألرض كما فييف، كأمركـ كأمر الخميقة جميعنا؟ فسكؼ يجيبكنؾ بأف الذم يفعؿ ذلؾ 

 (ٓ)"كمو ىك اهلل، فقؿ ليـ: أفبل تخافكف عقاب اهلل إف عبدتـ معو غيره؟
 

 : من سآلكة  فسهدسألو  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 
 كالرزؽ . إثبات القدرة الكاممة هلل تعالى كأنو خالؽ المكت كالحياة - ُ

                                                 
(1)

 (363رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،رفغٍشاٌغؼذيأظش:
(2)

 (11/155اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:
(3)

(2/967اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(4)

(11/291رفغٍشإٌّبس)
(5)

(1/212اٌزفغٍشاٌٍّغش)



51 

 

إف المنطؽ يقضي بالٌتسكية بيف اإلقرار بكجكد اهلل، كبيف االعتراؼ بكحدانية اهلل، كال يعقؿ  - ِ 
التفريؽ بينيما، كمف لمف بكجكد اهلل، فعميو أف يؤمف بتكحيد اهلل، كىذا أسمكب في إثبات التكحيد 

 .لعقؿ كالفكر المجرد، ألف تكحيد األلكىية كالٌربكبية متبلزمافمف طريؽ ا
 وقد ذلرت سآلكة خمسة أد ة إلثبشت وحدسالكة س  عز وجل وهي: 

 اهلل تعالى الرازؽ مف السماء كاألرض . أوًي :
 اهلل تعالى مالؾ السمع كالبصر. ثشالكًش :
 اهلل تعالى مخرج الحي مف الميت . ثش ثًش :
 تعالى مخرج الميت مف الحي . اهلل رسبعًش :

 اهلل تعالى مدبر األمكر كميا . خشمسًش :
اهلل الخالؽ المدٌبر، كىك الحؽ الثابت بذاتو الذم ال شؾ فيو، كىك الكاحد القيار الذم ال  - ّ

 .يصم  معو مخمكؽ في األلكىية كالٌربكبية
 .القدرة الباىرة العظيمةلما فييما مف الصنعة العجيبة، ك  في اآليات السمع كالبصر ذكر – ٗ
 

 :: س حق سسم من أسمشء س  س حسالى س ثشاليس مطلب 
 ،  الحٌؽ اسـ مف أسمائو سبحانو، كمعناه أنو مكجكد، كأنو ذك الحؽ، كأنو محؽ الحؽٌ "

 .(ُ)"كالحٌؽ مف أكصاؼ الخمؽ ما حسف فعمو كصٌ  اعتقاده كجاز النطؽ بو
 

 [82ُُ اٌْسَكُّ فََّبرَا ثَؼْذَ اٌْسَكِّ بِالَّ اٌعَّالَيُ فَإَََّٔ رُصْشَفٌُْ{]ٌّٔظ:}فَزٌَِىُُُ اٌٍّوُ سَثُّىُ قشل تعش ى :

 
 : سآلكة  مش قبلهش  مالشسبةأوًي : 

 ، فالمفرع  ٖٔ كوالس: ) َأَفَل َتتَُّقوَن ... ) الفاء لمتفريع عمى اإلنكار الذم في قكلو:"
لمتنبيو عمى أف المشار إليو جدير بالحكـ  كاسـ اإلشارة عائد إلى اسـ الجبللة ،مف جممة المقكؿ

الذم سيذكر بعد اسـ اإلشارة مف أجؿ األكصاؼ المتقدمة عمى اسـ اإلشارة كىي ككنو الرازؽ، 
 .(ِ)"الكاىب اإلدراؾ، الخالؽ، المدبر، ألف اسـ اإلشارة قد جمعيا

 
 
 
 

                                                 
(1)

(2/95رفغٍشاٌمشٍشي)،ٌطبئفاإلشبساد
(2

 (11/158اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
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 ثشالكًش :  س تفسكر وس بكشن :
أم فذلكـ المتصؼ بكؿ تمؾ الصفات السالفة ىك اهلل المربى لكـ بنعمو   )َفذِ ُلُم س لَُّه َربُُّلُم سْ َحقُّ  

، كالحؽ كالمدبر ألمكركـ، كىك الحؽ الثابت بذاتو الحي المحيي لغيره المستحؽ لمعبادة دكف سكاه
 .اسـ مف أسماء اهلل الحسنى 

نت ما استفيامية ال إف كانت نافية لمتقريع كالتكبيخ إف كااالستفياـ  )َفمشذس َبْعَد سْ َحقّْ ِإيَّ س ضََّلُل 
كما يحتممو الكبلـ أم فماذا بعد الرب الحؽ الثابتة ربكبيتو إال الضبلؿ أم الباطؿ الضائع 

المضمحؿ، فالذل يفعؿ تمؾ األمكر ىك الرب الحؽ، كعبادتو كحده ىى اليدل، كما سكاىا مف 
 عبادة الشركاء كالكسطاء ضبلؿ.

ستفياـ لئلنكار كاالستبعاد كالتعجب أم فكيؼ تتحكلكف عف الحؽ إلى كاال )َفَأالَّى ُتْصَرُفوَن؟ 
الباطؿ كعف اليدل إلى الضبلؿ؟ مع عممكـ بما كاف بو اهلل ىك الرب الحؽ، فما بالكـ تقٌركف 

 .(ُ)بتكحيد الربكبية دكف تكحيد األلكىية فتتخذكف مع اهلل للية أخرل
 

 س معالى سإلجمش ي : رسبعًش : 
 ىك الحؽ الذم ال ريب فيو، المستىًحؽ لمعبادة كحده ال شريؾ لو، فأم فذلكـ اهلل ربكـ

ممف تدعكف أنيـ  سكل الحؽ إال الضبلؿ؟ فكيؼ تيٍصرىفكف عف عبادتو إلى عبادة ما سكاهيء ش 
 .(ِ) للية كتكابركف عمى أنفسكـ كتعاندكف في اإليماف

 
 [88ٌَّزَِّٓ فَغَمٌُاْ ؤََّٔيُُْ الَ ُّاِِْنٌُْ{]ٌّٔظ:}وَزٌَِهَ زَمَّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ ػٍَََ ا :وقو ه تعش ى 

 
 : مش قبلهش مالشسبة سآلكة أوًي : 

 تذييؿ لمتعجيب مف استمرارىـ عمى الكفر بعد ما ظير ليـ مف الحجج كاآليات،"
كتأييس مف إيمانيـ ب،فادة أف انتفاء اإليماف عنيـ بتقدير مف اهلل تعالى عمييـ فقد ظير كقكع ما  

كالمشبو بو ىك المشار  ،كالكاؼ الداخمة قبؿ اسـ اإلشارة كاؼ التشبيو ،مف كممتو في األزؿقدره 
إليو، كىك حاليـ كضبلليـ، أم كما شاىدت حقت كممة ربؾ، يعني أف فيما شاىدت ما يبيف لؾ 

 .(ّ)"أف قد حقت كممة ربؾ عمييـ أنيـ ال يؤمنكف
 
  

                                                 
(1)

(11/111رفغٍشاٌّشاغً)،وأظش:(6/57فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)أظش:
(2)

 (1/212اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
(3

(11/159اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
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 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :
أم سنتو أك كعيده عمى الذيف فسقكا، أم خرجكا مف حظيرة الحؽ كىك ِلَمُة َربَّْك )َحقَّْت لَ قو ه:

 تكحيد األلكىية كالربكبية كىداية الديف الحؽ.
 

 :في للمة س رب وجهشن,  لل مالهمش أصل في س قرآن
أنيا كممة التككيف، كىي سنتو في الفاسقيف الخارجيف مف نكر الفطرة كاستقبلؿ العقؿ،  أحدهمش:"
لذيف ال يتكجيكف إلى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ كالتفرقة بيف اليدل كالضبلؿ؛ لرسكخيـ في ا

 الكفر كاطمئنانيـ بو بالتقميد كالعمؿ.
 أنيا كممة خطاب التكميؼ بكعيد الفاسقيف الكافريف بعذاب اآلخرة  س وجه س ثشالي:

 كاألكؿ أظير ىنا. ،ككؿ مف الكجييف حؽ ظاىر
فع كابف عامر )كممة( في ليتي يكنس كلية غافر بالجمع )كممات( كألجؿ ذلؾ قرأ نا( َلِلَمةُ ) -

رسمت في المصحؼ اإلماـ بالتاء المبسكطة )كممت( ككجو قراءة الجمع أف ىذا المعنى بكجييو 
 .(ُ)"قد تعدد كتكرر في ليات الكتاب

 
 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 

م كجبت كممة ربؾ في األزؿ عمى الذيف أم كما ثبت أنو ليس بعد الحؽ إال الضبلؿ حقت أ
أنيـ ال يؤمنكف قيؿ: المراد بكممة اهلل  تمردكا في كفرىـ كخرجكا إلى الحد األقصى فيوك  ،فسقكا

  (ِ)قضاؤه عمييـ في المكح المحفكظ
 

 ف من سآلكتكن : سهدسألس مقشصد و تحقكق  رسبعًش :
 الحؽ اسـ مف أسماء اهلل الحسنى. -ُ
ميس بعد الحؽ إال الضبلؿ فبل كاسطة بينيما  يجتمعاف ، فالحؽ كالضبلؿ نقيضاف ال -ِ

 .  فمف لـ يكف عمى حؽ فيك عمى ضبلؿ
الحكـ كالقضاء منو تعالى عمى الذيف فسقكا عف أمره ، كعمكا كصمكا عف الحؽ أنيـ ال  -ّ

 يؤمنكف بو .
 االنصراؼ عف الحؽ يقكد إلى الضبلؿ . -ْ

 

                                                 
(1)

(11/294رفغٍشإٌّبس)
(2)

/2ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفً،وأظش:(2/442ٕضًٌ)ٌجبةاٌزأوًٌفًِؼبًٔاٌز،رفغٍشاٌخبصْ أظش:

21)
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 :: س تحدي في إعشدة س خلق س ثش ثس مطلب 
، كتنبيو عف إعادة الخمؽ كعدـ تنفيذ أمكر يحتاجكنيا كصؼ لخر لقصكر األصناـ كعجزىا ىذا

عادة الخمؽ: ىي  عمى قدرة اهلل عٌز كجٌؿ، كبدء الخمؽ يراد بو إنشاء اإلنساف في أكؿ مرة، كا 
 .(ُ)البعث مف القبكر

 :قشل تعش ى
 [82ؼِْذُهُ لًُِ اٌٍّوُ َّجْذَؤُ اٌْخٍَْكَ ثَُُّ ُّؼِْذُهُ فَإَََّٔ رُاْفَىٌُْ{]ٌّٔظ:}لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأئِىُُ َِّٓ َّجْذَؤُ اٌْخٍَْكَ ثَُُّ ُّ 

 

 : مش قبلهش مالشسبة سآلكة أوًي : 
انتقؿ اهلل تعالى فكرا في بيانو مف إثبات التكحيد إلى إثبات البعث، مف طريؽ معرفة القادر ابتداء "

إلعادة كاالبتداء، ثـ عرض األمر عمى العقبلء عمى خمؽ اإلنساف كخمؽ السمكات كاألرض، كأف ا
 في بياف األحؽ باالتباع أىك اهلل الذم يخمؽ االىتداء كالتكفيؽ إليو، أـ المحتاج إلى ىداية غيره؟

كصي  البياف أك الحجة بطريؽ السؤاؿ كاالستفياـ ألنو أكقع في النفس، كأبم  تأثيرا عمى 
 .(ِ)"القمب

 
  ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :

احتجاج لخر عمى حقية التكحيد كبطبلف اإلشراؾ ب،ظيار ككف شركائيـ "  ُقْل َهْل ِمْن ُرَرَلشِئُلمْ ) 
عادتو بو سبحانو كتعالى  بمعزؿ مف استحقاؽ اإلليية ببياف اختصاص خكاصيا مف بدء الخمؽ كا 

نما لـ يعطؼ عمى ما قبمو إيذانان  كاإللزاـ كقد  باستقبللو في إثبات المطمكب كالسؤاؿ لمتبكيت كا 
 .(ّ)"جعمت عميو اإلعادة كتحققيا لكضكح مكانيا كسنكح برىانيا بمنزلة بدء الخمؽ

أم مف بدأ خمؽ ىذه السماكات كاألرض، ثـ ينشئ ما فييما مف "(َمْن َكْبَدُأ سْ َخْلَق ُثمَّ ُكِعكُدهُ ) 
كلذلؾ ، (ْ)"الخمؽ خمقاالخبلئؽ، كيفرؽ أجراـ السماكات كاألرض كيبدليما بفناء ما فييما ثـ يعيد 

 :أف ينكب عنيـ في الجكاب كما قاؿ سبحانو   أمر الرسكؿ
 أم ىك الذم يفعؿ ذلؾ ال غيره، كىذا القكؿ الذم قالو النبي  "(ُكِعكُدهُ  ُقِل س لَُّه َكْبَدُأ سْ َخْلَق ُثمَّ )

التمقيف ليـ عف أمر اهلل سبحانو لو نيابة عف المشركيف في الجكاب كما تقدـ، إما عف طريؽ 
ما لككف ىذا المعنى قد بم  في الكضكح إلى  رشادىـ إلى ما يقكلكف، كا  كتعريفيـ كيؼ يجيبكف كا 
ما لككف المشركيف ال ينطقكف بما ىك  غاية ال يحتاج معيا إلى إقرار الخصـ كمعرفة ما لديو، كا 

                                                 
(1)

 (2/969اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
(2

 (11/171اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(3)

(4/143ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼود
(4)

 (2/193ِخزصشرفغٍشاثٓوضٍش)
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لمكابرة إف حادكا الصكاب في ىذا الجكاب فراران منيـ عف أف تمزميـ الحجة أك أف يسجؿ عمييـ با
 .(ُ)"عف الحؽ

 (ِ)".كىذا استفياـ بمعنى النفي كالتقرير" (ُكِعكُدهُ  ُثمَّ )
اإلفؾ الصرؼ كالقمب عف الشيء كقد يخص بالقمب عف الرأم كىك األنسب  " َفَأالَّى ُتْؤَفُلونَ )

 بالمقاـ أم كيؼ تقمبكف مف الحؽ إلى الباطؿ كالكبلـ فيو كما ذكر في تصرفكف
ر لقصكر األصناـ كعجزىا، كتنبيو عمى قدرة اهلل عٌز كجٌؿ، كبدء الخمؽ يراد بو ىذا كصؼ لخ

عادة الخمؽ: ىي البعث مف القبكر  .(ّ)"إنشاء اإلنساف في أكؿ مرة، كا 
 س معالى سإلجمش ي: ثش ثًش : 

-قؿ ليـ ، فالمعنى أف  ما زاؿ السياؽ في حجاج المشركيف لبياف الحؽ ليـ كدعكتيـ إلى اتباعو
ٍمؽ أم شيء مف غير أصؿ، ثـ يفنيو بعد -الرسكؿأييا  : ىؿ مف لليتكـ كمعبكداتكـ مىف يبدأ خى

: اهلل -أييا الرسكؿ-إنشائو، ثـ يعيده كييئتو قبؿ أف يفنيو؟ ف،نيـ ال يقدركف عمى دعكل ذلؾ، قؿ 
تعالى كحده ىك الذم ينشئ الخمؽ ثـ يفنيو ثـ يعيده، فكيؼ تنصرفكف عف طريؽ الحؽ إلى 

 (ْ)، كىك عبادة غير اهلل؟الباطؿ
 

 من سآلكة :  فسهدسألس مقشصد و تحقكق رسبعًش : 
 اهلل كحده ىك الذم ينشئ الخمؽ ابتداءن ثـ يعيده بعد فنائو . -ُ
إف إثبات التكحيد هلل يقتضي إثبات البعث مف القبكر، ألف مف ابتدأ الخمؽ، قادر عمى إعادة  -ِ

كد البعث أمر ضركرم إلقامة العدؿ المطمؽ بعد اختبار الخمؽ، كاإلعادة أىكف مف االبتداء، ككج
الناس في عالـ الدنيا المممكء بالمظالـ كاالنحرافات، فيككف إيجاد عالـ اآلخرة ضركريا لمتناصؼ 
نجاز الكعد اإلليي الحؽ بتحقيؽ اآلماؿ، كالظفر بدار الخمكد. حقاؽ الحؽ، كدحر الباطؿ، كا   كا 

 عف إنكار كحدانية اهلل كقدرتو.دليؿ الخمؽ جاء ليبيف عجزىـ  -ّ
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (6/59فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
(2)

 (364رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،رفغٍشاٌغؼذي
(3)

 (4/143ٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئ،رفغٍشأثًاٌغؼود
(4)

(1/213اٌزفغٍشاٌٍّغش)وأظش:(2/471أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)أظش:
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 :: س هدسكة بكد س   رسبعس مطلب س 
 

ؤَْ ُّزَّجَغَ ؤََِّٓ }لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأئِىُُ َِّٓ َّيْذُِ بٌََِ اٌْسَكِّ لًُِ اٌٍّوُ َّيْذُِ ٌٍِْسَكِّ ؤَفََّٓ َّيْذُِ بٌََِ اٌْسَكِّ ؤَزَكُّ : قشل تعش ى

 [81يْذٍَ فََّب ٌَىُُْ وَْْفَ رَسْىٌُُّْ{]ٌّٔظ:الَّ َّيِذَُِّ بِالَّ ؤَْ ُّ

 
 :  مش قبلهش مالشسبة سآلكةأوًي : 

كىذا مف قبيؿ التدرج  في بيانو مف إثبات التكحيد إلى إثبات البعث، انتقؿ اهلل تعالى فكران 
مف طريؽ معرفة القادر ابتداء عمى خمؽ اإلنساف كخمؽ السمكات كاألرض، كأف  في اإليماف
االبتداء، ثـ عرض األمر عمى العقبلء في بياف األحؽ باالتباع أىك اهلل الذم يخمؽ اإلعادة ك

كصي  البياف أك الحجة بطريؽ السؤاؿ ، االىتداء كالتكفيؽ إليو، أـ المحتاج إلى ىداية غيره؟
 .(ُ)كاالستفياـ ألنو أكقع في النفس، كأبم  تأثيرا عمى القمب

 
 : قرسءست س ثشالكًش : 
ت كثيرة قاؿ أىؿ العربية: أصحيا: " أمف ال ييدم " أك " ييدم " عمى كجو قرئت بقراءا" 

ثـ قاؿ: }إال أف ييدل{ ف،ف قيؿ: كيؼ قاؿ: }إال أف ييدل{  ،اإلدغاـ؛ ألف معناه: ييتدم
 كاألصناـ ال يتصكر فييا أف تيدل كال أف تيتدم؟ 

 س جوسب من وجهكن:
قاؿ مف مكاف إلى مكاف فيككف المعنى أنيا ال أف معنى اليداية في حؽ األصناـ االنت : أحدهمش

 .تنتقؿ مف مكاف إلى مكاف لخر إال أف تحمؿ كتنقؿ، فبيف سبحانو كتعالى بيا عجز األصناـ
أف ىذا مذككر عمى كجو المجاز؛ ف،ف المشركيف كانكا يعتقدكف في األصناـ أنيا  س وجه س ثشالي:

ما يعتقدكف، كجعميا بمنزلة مف يعقؿ في تسمع كتعقؿ كتيدم، فذكر ذلؾ في األصناـ عمى كفؽ 
 .(ِ)"ىذا الخطاب، كأثبت عجزىا عف اليداية

 
 ًش : س تفسكر وس بكشن :  ثثش

}ًَاٌٍّوُ ؤَخْشَخَىُُ ِِّٓ ثُؽٌُِْ : المقصكد مف خمؽ الجسد حصكؿ اليداية لمركح، كما قاؿ تعالى

 [29ّْغَ ًَاألَثْصَبسَ ًَاألَفْئِذَحَ ٌَؼٍََّىُُْ رَشْىُشًُْ{]اٌنسً:ؤَُِّيَبرِىُُْ الَ رَؼٌٍََُّْْ شَْْئًب ًَخَؼًََ ٌَىُُُ اٌْغَّ

                                                 
(1)

 (11/171ٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)اٌزفغأظش:
(2)

(4/274اٌؾغخٌٍمشاءاٌغجؼخ)
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نما أعطى الحكاس لتككف للة في اكتساب " كىذا كالتصري  بأنو تعالى إنما خمؽ الجسد، كا 
، كأيضا فاألحكاؿ الجسدية باقية أبد اآلباد  ، كالمعارؼ اإلليية ، كالركحانية ،المعارؼ كالعمـك

الفساد، فعممنا أف الخمؽ تبع لميداية، كالمقصكد األشرؼ األعمى حصكؿ مصكنة عف الككف ك 
رشاده، اليداية دراؾ الحؽ ال يككف إال ب،عانة اهلل سبحانو كتعالى كىدايتو كا   .فكجب أف اليداية كا 

:  ذ ك كتضح سآلتي,لل س خلق كطلبون س هدسكة وكحترزون عن س ضَل ة  
 لى الحؽاليداية إما أف تككف عبارة عف الدعكة إ -
ما أف تككف عبارة عف تحصيؿ تمؾ المعرفة كعمى التقديريف فقد دلمنا عمى أنيا أشرؼ   - كا 

كأما  ،المراتب البشرية كأعمى السعادات الحقيقية، كدلمنا عمى أنيا ليست إال مف اهلل تعالى
الصدؽ،  األصناـ ف،نيا جمادات ال تأثير ليا في الدعكة إلى الحؽ كال في اإلرشاد إلى

ت أنو تعالى ىك المكصؿ إلى جميع الخيرات في الدنيا كاآلخرة، كالمرشد إلى كؿ فثب
ذا كاف  الكماالت في النفس كالجسد، كأف األصناـ ال تأثير ليا في شيء مف ذلؾ، كا 

، فيذا حاصؿ الكبلـ في ىذا صرفان  كسفيان  محضان  كذلؾ كاف االشتغاؿ بعبادتيا جيبلن 
 (ُ) ."االستدالؿ

 (ِ)"كيؼ تقضكف حيف زعمتـ أف مع اهلل شريكان "يعني:  (َلْكَف َتْحُلُمونَ َفَمش َ ُلْم ) 
 

 س معالى سإلجمش ي : رسبعًش : 
ليؤالء المشركيف: ىؿ ًمف شركائكـ مىف يرشد إلى الطريؽ المستقيـ؟  -أييا الرسكؿ-قؿ 

أحؽ ف،نيـ ال يقدركف عمى ذلؾ، قؿ ليـ: اهلل كحده ييدم الضاؿ عف اليدل إلى الحؽ. أييما 
باالتباع: مىف ييدم كحده لمحؽ أـ مف ال ييتدم لعدـ عممو كلضبللو، كىـ شركاؤكـ الذيف ال 

أـ مف ال ييتدل مف األكثاف إلى مكاف فينتقؿ إليو  ،كقيؿ معناه :ييدكف كال ييتدكف إال أف ييدكا؟
مو اهلل مف حالو إلى أف إال أف ينقؿ، أك ال ييتدل كال يص  منو االىتداء إال أف ينق (ًإالغ أىٍف ييٍيدل)

يتـ بيف اهلل كخمقو؟ كىذا حكـ باطؿ يجعمو حيكانان مكمفان فييديو  .(ّ)فما بالكـ كيؼ سكغ
 قتضية الستحقاؽ األلكىية، كتكحيدىذا سؤاؿ عف شأف لخر مف شئكف الربكبية، الم"

 (ْ)"اليداية التي تتـ بيا حكمة الخمؽ يالعبادة االعتقادية كالعممية، كى
 
 
 

                                                 
(1)

ثزصشفٌغٍش.(17/249،251ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍشاٌىجٍش)،رفغٍشاٌشاصي
(2)

(497اٌوعٍضٌٍواؽذي)ص:
(3)

(2/346اٌىشبفػٓؽمبئكغواِطاٌزٕضًٌ)،رفغٍشاٌضِخششي ،وأظش:(1/213اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
(4)

 (11/296رفغٍشإٌّبس)
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 سألهدسف من سآلكة :س مقشصد و سشً : تحقكق خشم
تقرير التكحيد ب،بطاؿ اآللية المزعكمة حيث اعترؼ عابدكىا بأنيا ال تبدأ خمقان كال تعيده بعد  - ُ

 .مكتو، كال تيدم إلى الحؽ، كاهلل يبدأ الخمؽ ثـ يعيده كييدم إلى الحؽ
 .دليؿ لخر عمى اثبات كحدانية اهلل كقدرتو  -ٕ
 سمكب التحدم يعجز الكافريف عف الرد .استخداـ أ -ّ
 ده ىك مف ييدم إلى طريؽ الحؽ ،كمف ييدم إلى الحؽ أحؽ أف يتبع . حاهلل عز كجؿ ك  -ْ
 مف ال يممؾ اليداية لنفسو ال يممكيا لآلخريف ، كاهلل كحده اليادم إلى سكاء السبيؿ . -ٓ
 :س هدسكة أالوسع -ٔ

 فى اإلنساف كالحيكاف ىداية الغريزة كالفطرة التي أكدعيا اهلل" -
 كىداية الحكاس مف سمع كبصر كنحك ذلؾ -
 كىداية التفكير كاالستدالؿ بكساطة ىذه الكسائؿ -
 كىداية الديف، كىك لمنكع البشرل فى جممتو بمثابة العقؿ لؤلفراد -

كىداية التكفيؽ المكصؿ بالفعؿ إلى الغاية بتكجيو النفس إلى طمب الحؽ كتسييؿ سبمو كمنع 
 ."(ُ)الصكارؼ عنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(11/114رفغٍشاٌّشاغً)
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 :تبشع س ظن ي كغالي من س حق ركئشً س: خشمسس مطلب س 
 

َّ الَ ُّغْنِِ َِِٓ اٌْسَكِّ شَْْئًب بَِّْ اٌٍّوَ ػٌٍََُْ ثَِّب َّفْؼَ:تعش ى قشل    [85ٌٍُْ{]ٌّٔظ:}ًََِب َّزَّجِغُ ؤَوْثَشُىُُْ بِالَّ ظَنًّب بََّْ اٌظَّٓ
 

 مالشسبة سآلكة  مش قبلهش :أوًي : 
أنيـ  بعد ىذه اآليات بيف اهلل تعالىبعد أف بيف اهلل تعالى عنادىـ ككبريائيـ عف اإليماف، 
نما يتبع جميعيـ نكعان كال برىانان  ال يتبعكف في اعتقادىـ ىذا كشركيـ كعبادتيـ غير اهلل دليبلن   ، كا 

ء فيما يطمب مف اإلغنا مف الظف الضعيؼ كىك التكىـ كالتخيؿ، ألف الظف الخائب ال يغني شيئان 
 فيو الحؽ الثابت، أم العمـ كاالعتقاد الصكاب.

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

إلى  مستندان  إال ظنان  مف كجكد للية كما يتبع أكثرىـ فيما يعتقدكنو( َوَمش َكتَِّبُع َأْلَثُرُهْم ِإيَّ َظالِّش)
المخمكؽ بأدنى مشاركة خياالت فارغة كأقيسة فاسدة كقياس الغائب عمى الشاىد كالخالؽ عمى 

مكىكمة، كالمراد باألكثر الجميع أك مف ينتمي منيـ إلى تمييز كنظر كال يرضى بالتقميد 
 . (ُ)الصرؼ

 (ِ)بغير دليؿ كىك اقتداؤىـ بأسبلفيـ ظنان منيـ إنيـ مصيبكف (ِإيَّ َظاّلش)
كقيؿ" الحؽ" ىنا  ، الحؽ ىك اهللأم مف عذاب اهلل، ف " ِإنَّ س ظَّنَّ َي ُكْغاِلي ِمَن سْ َحقّْ َرْكًئش )

 كفي ىذه اآلية دليؿ عمى أنو ال يكتفى بالظف في العقائد. ،اليقيف، أم ليس الظف كاليقيف
أم إف اهلل عميـ بما كانكا " (ّ) "مخرج التيديدىذه اآلية خرجت  (ِإنَّ س لََّه َعِلكٌم ِبَمش َكْفَعُلونَ  )

ة، فيك يحاسبيـ كيجازييـ عمى كؿ عمؿ منيا، يعممكف بمقتضى اعتقاداتيـ الظنية كالقطعي
مع قياـ األدلة القطعية عمى صدقو، كاتباعيـ لمظف كالتقميد باتباع اآلباء  كتكذيبيـ لمرسكؿ 

 كاألجداد.
كفى اآلية إيماء إلى أف أصكؿ اإليماف تبنى عمى اليقيف دكف الظف، فالعمـ المفيد لمحؽ  

ديف الذم ال يجكز لممسمميف التفرؽ كاالختبلؼ فيو، كما ما كاف قطعيا مف كتاب أك سنة، كىك ال
 (ْ)."دكنو مما ال يفيد إال الظف فبل يؤخذ بو فى االعتقاد كىك متركؾ

 

                                                 
(1)

(3/112أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،رفغٍشاٌجٍعبويأظش:
(2)

(ِِ/ ِمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ) ،تفسير النسفي أظش:
(3)

 (8/343رفغٍشاٌمشغجً)
(4)

(11/115رفغٍشاٌّشاغً)
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 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
يتبع أكثر ىؤالء المشركيف إال ما ال عمـ ليـ بحقيقتو كصحتو بؿ ىـ في  كالمعنى أف ما

ألف جميع المشركيف يتبعكف الظف في دعكاىـ أف ؛ ر الكؿ كقيؿ المراد باألكث ،شؾ منو كريبة
يعني أف  (إف الظف ال يغني مف الحؽ شيئان )األصناـ تشفع ليـ كقيؿ المراد باألكثر الرؤساء 

قكليـ إف األصناـ للية كالظف ىك  :كال يقـك مقامو كقيؿ في اآلية الشؾ ال يغني عف اليقيف شيئان 
نيا تشفع ليـ ظف منيـ أنيا ت يعني مف اتباعيـ  (إف اهلل عميـ بما يفعمكف)دفع عنيـ عذاب اهلل كا 

 .(ُ)الظف كتكذيبيـ الحؽ اليقيف
 

 من سآلكة :  فسهدسألس مقشصد و تحقكق رسبعًش : 
 .إف الظٌف الفاسد ال يفيد في إثبات الحؽ شيئا -ُ
  .العمـ بأفعاليـ، فيجازييـ عمييا كامؿإف اهلل عميـ   -ِ
، كاتٌبع اآلباء كاألجداد مف دكف دليؿ كال ى اهلل عميو كسمـصم مف كذب القرلف كالرسكؿ -ّ

 كىذا تيديد ليـ ككعيد شديد. ،في نار جينـ شديدان  حجة، يعاقب عقابان 
 المشرككف يقركف بقدرة اهلل عز كجؿ لكنيـ يتعالكف عف الحؽ ، كيتبعكف الظف. -ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (2/443ٌجبةاٌزأوًٌفًِؼبًٔاٌزٕضًٌ)،ٍشاٌخبصْرفغأظش:
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ى
ى

ىالمبحثىالثالثى7
ى(13ى-ى04نىاآلوظى)المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىم

ى"القرآنىالكرومىمطجزةىالنبيىصلىىاللهىرلوهىودلم"ى
 

 كفيو خمسة مطالب :
 

 لَلم س  وهو س معجزة س لبرى .س مطلب سألول : س قرآن 
 .س مطلب س ثشالي : س تحدي بشإلتكشن بسورة من مثله

 س تلذكب سبب في هَلك سألقوسم .س مطلب س ثش ث : 
 .أمشم آكشت س  مررلكن قسشم س أس مطلب س رسبع : 

  س برسءة من س ملذبكن وعملهم .س مطلب س خشمس :
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 س مبحث س ثش ث :
  ٔٗ - ٖٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 "س قرآن س لركم معجزة س البي صلى س  علكه وسلم"
 

 لَلم س  وهو س معجزة س لبرى :س مطلب سألول : س قرآن 
ـ ىدية دائمة األثر مف اهلل لعباده ىي ىدية القرلف كحي اهلل ككبلمو المنزؿ عمى إف أعظ"

، فميس ىك بالحديث المفترل، كلية ذلؾ إعجازه نظما كمعنى، كتحدم العرب بأف رسكلو محمد 
 .(ُ)"يأتكا بمثمو في بيانو المحكـ كتشريعو المبـر

فْزَشٍَ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ ًٌََـىِٓ رَصْذِّكَ اٌَّزُِ ثََْْٓ َّذَّْوِ ًَرَفْصًَِْ اٌْىِزَبةِ الَ سَّْتَ }ًََِب وَبَْ ىَـزَا اٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّ قشل تعش ى :

 [82فِْوِ ِِٓ سَّةِّ اٌْؼَبٌَِّني{]ٌّٔظ:

 تعركف س معجزة:أوًي : 
 س معجزة  غًة:

)عجز( العيف كالجيـ كالزاء أصبلف صحيحاف، يدؿ أحدىما عمى الضعؼ، أصميا مأخكذ 
 .(ِ)آلخر عمى مؤخر الشيءكا

 س معجزة سصطَلحًش:
 أمر خارؽ لمعادة، مقركف بالتحدم، سالـ مف المعارضة، يجريو اهلل تعالى عمى يد نبيو"

 .(ّ)"، شاىدنا عمى صدقوفي زمف التكميؼ 
 رروط س معجزة : 

أف تظير عمى يد  -أف تككف خارقة لمعادة  - المعجزة مف اهلل تعالى دكف غيره أف تككف 
أف ال  - أف تككف المعجزة مكافقة لممطمكب - أف تككف مقركنة بدعكل النبكة - مف يدعي النبكة 

 . (ْ)أف تتعذر معارضة األمر الخارؽ لمعادة كاإلتياف بمثمو -تككف مكذبة لممدعي
 .كذلؾ كزمف طمكع الشمس مف مغربيا ،زاد بعضيـ أف ال تحصؿ المعجزة زمف نقض العادات -

 ة سآلكة  مش قبلهش :مالشسبثشالكًش : 
بعد أف ساقت السكرة الكريمة ألكانان مف البراىيف الدالة عمى كحدانية اهلل تعالى كقدرتو ، 

 القرلف الكريـ مف عند اهلل تعالى،فيما يبمغو عف ربو ، كعمى أف ىذا  كعمى صدؽ الرسكؿ 
 

                                                 
(1)

 (2/971اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(2)

 (325(،واٌّفشدادفًغشٌتاٌمشآْ)ص5/371،وٌغبْاٌؼشة)(4/232ِمبٌٍظاٌٍغخ)أظش:
(3)

(257فكذاٌشوًِ)ص:-دساعبدفًػٍوَاٌمشآْ
(4)

(114(،وأظش:ٔفؾبدِٓػٍوَاٌمشآْ)ص:145خ)ص:أظش:رجغٍػاٌؼمبئذاإلعالٍِ
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 .(ُ)عادت السكرة الكريمة لمحديث عف القرلف الكريـ 
 وس بكشن :س تفسكر ثش ثًش : 

 .يعني أنو يختمؽ كيكذب}َوَمش َلشَن َهَذس سْ ُقْرَءسُن َأن ُكْفَتَرى ِمن ُدوِن س لَِّه{  قكلو:"
 }َوَ ِلن َتْصِدكَق س َِّذي َبْكَن َكَدْكِه{ فكه وجهشن:  قكلو : 

 شاىد بصدؽ ما تقدـ مف التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر.أحدهمش: 
 النشكر كالجزاء كالحساب.لما بيف يديو مف البعث ك  س ثشالي:  
أف يككف معناه كلكف يصدقو الذم بيف يديو مف الكتب السالفة بما فييا مف ذكره  وكحتمل ثش ثًش: 

  ىك التكراة كاإلنجيؿ . وس رسجح،  (ِ)"فيزكؿ عنو االفتراء
 .(ّ)ييف، أم التفصيؿ التب { مف الحبلؿ كالحراـ، كاألحكاـ، كالكعد كالكعيدَوَتْفِصكَل سْ ِلتَشبِ } 

أم ال شؾ في أنو كحي اهلل ككبلمو نزؿ مف رب العالميف، كىك اهلل "{  َي َرْكَب ِفكهِ  }وقو ه تعش ى 
مربي الخبلئؽ أجسامان كعقكالن كأخبلقان كأركاحان كمف مقتضى ربكييتو إنزاؿ كتاب فيو تبياف كؿ 

 .(ٗ)"خمقيشيء يحتاج إليو العبد في تربيتو ككمالو البدني كالركحي كالعقمي كال
 

 رسبعًش : س معالى سإلجمش ي: 
مف دكف اهلل ، كتحدم  لىذه اآلية كما بعدىا تنفي التصكر إلمكاف أف يككف القرلف مفتر 
ف اهلل بما استطاعكا مف دك  االمشركيف أف يأتكا بسكرة مثمو ، كترؾ ليـ اهلل عز كجؿ أف يستعينك 

 .(٘) إلثبات أف القرلف مفترل مف دكف اهللإف كانكا صادقيف ، كلكنيـ فشمكا في كافة محاكالتيـ 
ثبات نبكة الرسكؿ  ةىذه اآلي"ك  كيؼ حاليـ اآلية الكريمة  تكصفحيث ,تقرير عقيدة الكحي كا 

انسٌدت بصائرىـ فبل يزدادكف بكثرة سماع القرلف إال عٌمى عمى عمى، كما أف أىؿ الحقيقة ما 
بو لقكـ سبب تحٌيرىـ، كآلخريف مكجب ازدادكا إال ىدل عمى ىدل، فسبحاف مف جعؿ سماع خطا

 ؛أم ييختمؽ مف غير اهلل تعالى مف سائر خمقو لـ يكف مف شأف ىذا القرلف العظيـ ؛ حيثتبٌصرىـ
مذم بيف يديو أم مف الكتب التي سبقت ل ان كلكنو كبلـ اهلل ككحيو أكحاه إلى رسكلو كأنزلو تصديق

مذم كتبو اهلل تعالى عمى أمة اإلسبلـ مف لفالقرلف جاء مصدقان نزكلو كىي التكراة كاإلنجيؿ 
ىذا القرلف ال شؾ فيو أنو مف رب العالميف كأنو ليس مفترل عمى  ؛ الفرائض كالشرائع كاألحكاـ

  .(ٔ)"اهلل كأنو ال يقدر أحد مف البشر عمى اإلتياف بمثمو

                                                 
(1)

(11/175اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ):أظش
(2)

/2صاداٌّغٍشفًػٍُاٌزفغٍش) ،وأظش:(2/383رفغٍشاٌغّؼبًٔ)،وأظش:(2/435إٌىذواٌؼٍوْ)،رفغٍشاٌّبوسدي

331)
(3)

(2/257صٍِٕٓ)رفغٍشاٌمشآْاٌؼضٌضالثٓأثًأظش:
(4)

(2/473أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)
(5)

 (3/1784أظش:فًظالياٌمشآْاٌؼظٍُ)
(6)

 (2/443ٌجبةاٌزأوًٌفًِؼبًٔاٌزٕضًٌ)،رفغٍشاٌخبصْوأظش:(2/96رفغٍشاٌمشٍشي)،ٌطبئفاإلشبساد
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 من سآلكة :  فسهدسألس مقشصد و تحقكق خشمسًش : 
 ككبلـ اهلل تعالى الذم ال يستطيع أحده أف يأتي بمثمو . ،القرلف الكريـ معجزة الرسكؿ  -ُ
 كصفت اآلية الكريمة القرلف الكريمة بصفات أربع ، كىي :  -ِ

 ال يص  أف يفترل ىذا القرلف كينسب إلى غير اهلل تعالى . أوًي:
 مصدؽ لما قبمو مف الكتب السماكية . ثشالكًش:
 حكاميا .مفصؿ لتعاليـ الشريعة اإلليية كمبيف أل ثش ثًش:
 ذلؾ الكتاب ال ريب فيو مف عند اهلل تعالى . رسبعًش:

 
 :س مطلب س ثشالي : س تحدي بشإلتكشن بسورة من مثله

 
 [89:دِلنِي{]ٌّٔظ}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ افْزَشَاهُ لًُْ فَإْرٌُاْ ثِغٌُسَحٍ ِِّثٍِْوِ ًَادْػٌُاْ َِِٓ اعْزَؽَؼْزُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ بِْ وُنزُُْ صَب قشل تعش ى:

 
 :  مش قبلهش  أوًي : مالشسبة سآلكة

 :  قاؿ تعالى ب،نزاؿ لية مف ربو ذكر اهلل تعالى مطمب المشركيف مف النبي "
   سْ ُماْلَتِظِركنَ َوَكُقوُ وَن َ ْوَي ُأاْلِزَل َعَلْكِه آَكٌة ِمْن َربِّْه َفُقْل ِإالََّمش سْ َغْكُب ِ لَِّه َفشاْلَتِظُروس ِإالّْي َمَعُلْم ِمنَ  )

العتقادىـ أف القرلف ليس بمعجز، كأف محمدا إنما يأتي بو مف عند نفسو اختبلقا،   ٕٓ)كوالس 
كأجابيـ بأف محمدا عاجز كغيره عف إنزاؿ لية كاإلتياف بمثمو، ثـ أبطؿ شركيـ بأدلة كثيرة، ثـ 

مد عاد ىنا إلى ترسيخ حقيقة أصيمة كىي أف القرلف كحي مف عند اهلل تعالى، كليس إتياف مح
عميو الصبلة كالسبلـ بو عمى سبيؿ االفتراء عمى اهلل تعالى، مما يدؿ عمى أنو معجز نازؿ مف 

  .(ُ)"عند اهلل، كأنو مبرأ مف االفتراء
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :
االستفياـ  القرلف ، كبمعجزة  الكفارعمى  اآلية احتجاج"  َأْم َكُقوُ وَن سْفَترسهُ  ) قو ه تعش ى:

تقرير ثبكت الحجة ، أم ىذا القكؿ منيـ في غاية البعد مع  كالتكبيخ كاإلنكار كاالستبعاد لمتقريع
 . (ِ)"كالشناعة، كقيؿ التقدير أيقركف بو أـ يقكلكف

 (:َأمْ قكلو )في ك 
 ىاىنا في مكضع ألؼ االستفياـ ألنيا اتصمت بما قبميا. ( أـ) "

                                                 
(1)

(11/175اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(2)

/6اٌذساٌّصوْفًػٍوَاٌىزبةاٌّىٕوْ)،وأظش:(8/344رفغٍشاٌمشغجً)،وأظش:(2/331اٌزفغٍش)صاداٌّغٍشفًػٍُ

214) 
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 ة. كقيؿ: ىي أـ المنقطعة التي تقدر بمعنى بؿ كاليمز  
كقيؿ: الميـ صمة، كالتقدير: أيقكلكف  ،كقاؿ أبك عبيدة: أـ بمعنى الكاك، مجازه: كيقكلكف افتراه

 .(ُ)"افتراه، أم اختمؽ محمد القرلف مف قبؿ نفسو، فيك استفياـ معناه التقريع
ظياران لبطبلف مقالتيـ الفاسدة أم  ُقلْ قو ه تعش ى: )   .(ٕ)تبكيتان ليـ كا 

قاؿ الزجاج: المعنى: فأتكا بسكرة مثًؿ سكرة منو، فذكر الًمٍثؿى "( ُتوس ِبُسوَرٍة ِمْثِلهِ َفأْ )قو ه تعش ى:  
قيؿ:  أم،ألنو ًإنما التمس شبو الجنس ة اٍلمىٍعنى. كى ًصحغ فىأتكا ًبسيكرىة مف مثمو ًفي الببلغة كىالٌنظـ كى

ٍعنىاهي: فىأتكا ًبسيكرىة مثؿ سيكرىة اٍلقيٍرلف  .(ّ)"ًإف مى
أم كادعكا مف دكف اهلل مف استطعتـ مف خمقو لبلستعانة بو عمى اإلتياف "  س َمِن سْسَتَطْعُتمْ َوسْدُعو  )

 بمثمو
 .(ْ)"أنو اختمقوإف كنتـ عمى صدؽ   ِإْن ُلاْلُتْم صشِدِقكنَ )
 

 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي:
قد افتراه ، فقاؿ اآلية فييا احتجاج عمى الكفار بمعجزة القرلف ؛ ف،نيـ كانكا يقكلكف : إف محمدان 

في الببلغة اختمقتو كأتيت بو مف عند نفسي فأتكا أنتـ بمثمو ، كاإلتياف بمثمو قد ليـ : إف كنت 
مثمي في العربية كالفصاحة كأشد  أم المشرككف كحسف النظـ كقكة المعنى عمى كجو االفتراء ف،نكـ

لكي تأتكا  أمكنكـ أف تستعينكا بو فاستعينكا بمف؛ ، كىذا عمى سبيؿ التحدمتمرنان في النظـ كالعبارة
 .(ٓ)بمثمو

 
 سألهدسف من سآلكة :س مقشصد و رسبعًش : تحقكق 

ىذه اآلية الكريمة قد تحدت العرب كأثارت حماستيـ ، كأرخت ليـ الحبؿ ، حتى تتكفر  -ُ
 دكاعييـ عمى المعارضة التي زعمكا أنيـ أىؿ ليا . 

 :مراتب التحدم كىي أبرزت اآلية  -ِ
 وس مرستب هي :

}لًُ ٌَّئِِٓ اخْزََّؼَذِ اإلِٔظُ ًَاٌْدُِّٓ ػٍَََ ؤَْ َّإْرٌُاْ ثِِّثًِْ ىَـزَا اٌْمُشْآِْ الَ  أنو تحداىـ بكؿ القرلف كما قاؿ: أو هش:

 [99َّإْرٌَُْ ثِِّثٍِْوِ ًٌٌََْ وَبَْ ثَؼْعُيُُْ ٌِجَؼْطٍ ظَيِريًا{]اإلعشاء:

 
                                                 

(1)
 (2/347اٌىشبفػٓؽمبئكغواِطاٌزٕضًٌ)،رفغٍشاٌضِخششي

(2)
(6/63فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)

(3)
 (2/384رفغٍشاٌغّؼبًٔ)
(4)

2/22زٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)ناٌِذاس،رفغٍشإٌغفً
(5)

 (3/113أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،رفغٍشاٌجٍعبويأظش:
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}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ افْزَشَاهُ لًُْ فَإْرٌُاْ ثِؼَشْشِ عٌَُسٍ ِِّثٍِْوِ تعالى: أنو عميو السبلـ تحداىـ بعشر سكر قاؿ  وثشالكهش:

 [58ُِفْزَشََّبدٍ ًَادْػٌُاْ َِِٓ اعْزَؽَؼْزُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ بِْ وُنزُُْ صَبدِلِني{]ىٌد:

 [82ني{]اٌؽٌس:}فٍََْْإْرٌُا ثِسَذِّثٍ ِِّثٍِْوِ بِْ وَبٌُٔا صَبدِلِ ؿأنو تحداىـ بحديث مثمو فقا وثش ثهش:

}ًَبِْ وُنزُُْ فِِ سَّْتٍ َِِّّّب َٔضٌَّْنَب ػٍَََ ػَجْذَِٔب فَإْرٌُاْ ثِغٌُسَحٍ ِِّٓ ِِّثٍِْوِ أنو تحداىـ بسكرة كاحدة كما قاؿ:  ورسبعهش:

 [28ًَادْػٌُاْ شُيَذَاءوُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ بِْْ وُنْزُُْ صَبدِلِني{]اٌجمشح:

األربعة، كاف يطمب منيـ أف يأتي بالمعارضة رجؿ يساكم رسكؿ أف في تمؾ المراتب  وخشمسهش:
تممذ كالتعمـ، ثـ في سكرة يكنس طمب منيـ معارضة سكرة تاهلل صمى اهلل عميو كسمـ في عدـ ال

 كاحدة مف أم إنساف سكاء تعمـ العمـك أك لـ يتعمميا. 
لمرتبة تحدل جميعيـ، أف في المراتب المتقدمة تحدل كؿ كاحد مف الخمؽ، كفي ىذه ا وسشدسهش:

، فيذا مجمكع الدالئؿ التي ذكرىا البعض في اإلتياف بيذه المعارضةكجكز أف يستعيف البعض ب
 .(ُ)اهلل تعالى في إثبات أف القرلف معجز

 .عجز العرب عف اإلتياف بمثؿ القرلف الكريـ دليؿ صدؽ الرسكؿ  -ّ
 مثمو .كثرة الجداؿ دليؿ عمى تخبط المشركيف كعجزىـ عف اإلتياف ب -ْ
كتحديو ألصحاب كأرباب المغة دليؿ عمى إعجاز القرلف ، كأنو مف عند  أٌمية الرسكؿ  -ٓ

 اهلل .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(17/255ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍشاٌىجٍش)،رفغٍشاٌشاصيأظش:
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 س تلذكب وس ظلم سبب في هَلك سألقوسم :س مطلب س ثش ث : 

 
هَ وَزَّةَ اٌَّزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْيُِْ فَبٔظُشْ وَْْفَ وَبَْ ػَبلِجَخُ }ثًَْ وَزَّثٌُاْ ثَِّب ٌَُْ ُّسِْؽٌُاْ ثِؼٍِِّْوِ ًٌَََّّب َّإْرِيُِْ رَإًٍُِّْوُ وَزٌَِ قشل تعش ى :

 [88اٌظَّبٌِِّني{]ٌّٔظ:

 
 مالشسبة سآلكة :أوًي : 

انتقمت السكرة الكريمة مف تكبيخيـ عمى كذبيـ كجحكدىـ ، إلى تكبيخيـ عمى جيميـ 
 .(ُ) مف قبميـ بؿ زادكا جحكدان  كغبائيـ ؛ألنيـ لـ يعتبركا باألمـ المكذبة كالظالمة التي أىمكيا اهلل

 
 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 

لئلضراب عما حكل ما قبميا، كاإلضراب عف ادعاء االفتراء، معناه  )َبْل "قو ه تعش ى : 
 أنيـ لـ يقفكا في دعكل االفتراء إال بأمر سبقو، كىك أنيـ سارعكا بالتكذيب مف غير أف يتأممكا. 

أم بما لـ يعممكه عمـ إحاطة كفحص لحقائقو كمدل ما فيو  ُكِحكُطوس ِبِعْلِمِه  قو ه تعش ى: )ِبَمش َ مْ 
 (ِ)"مف إعجاز بياني كما حكل مف شرائع

 النسبة إلى الكذب، أك الكصؼ بالكذب سكاء كاف مف اعتقاد أـ لـ يكنو. س تلذكب:و "
و لما تؤذف بو صمة كاختيار التعبير عف القرلف بطريؽ المكصكلية في قكلو: بما لـ يحيطكا بعمم

المكصكؿ مف عجيب تمؾ الحالة المنافية لتسميط التكذيب، فيـ قد كذبكا قبؿ أف يختبركا، كىذا 
 مف شأف الحماقة كالجيالة.

 ( َوَظالُّوس َأالَُّهْم ُأِحكَط ِبِهمْ ) : الككف حكلو كالحائط، كقد تقدـ لنفا في قكلو:وسإلحشطة بش ريء
 .(ّ)"تمكف مف الشيء بحيث ال يفكت منوكيكنى بيا عف ال( ،ِِ) يكنس : 
 التأكيؿ ىك التفسير كالفيـ كفقو الكبلـ كمراميو كيطمؽ بمعنى معًرفة المآؿ ")َوَ مَّش َكْأِتِهْم تَأِوكُلُه  

عطؼ عمى الصمة أك حاؿ مف المكصكؿ أم كلـ يقفكا بعد عمى تأكيمو كلـ يبم  أذىانيـ كالجممة 
شأنو كالتعبير عف ذلؾ ب،تياف التأكيؿ لئلشعار بأف تأكيمو متكجو  معانيو الرائقة المنبئة عف عمك

إلى األذىاف منساؽ إلييا بنفسو أك لـ يأتيـ بعد تأكيؿ ما فيو مف اإلخبار بالغيكب حتى يتبيف أنو 
 (ْ)"صدؽ أـ كذب كالمعنى أف القرلف معجز مف جية النظـ كالمعنى كمف جية اإلخبار بالغيب

                                                 
(1)

 48،ص4أظش:اٌزفغٍشإٌّكغً:ِظ
(2)

(7/3572صهشحاٌزفبعٍش)
(3)

(11/171اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(4)

(4/146ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼود
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فيك يعني التحذير مف  إظيار في مكضع اإلضمار، َلشَن َعشِقَبُة س ظَّشِ ِمكَن قو ه تعش ى: )َلْكَف 
لبياف أنيـ ظممكا  العقاب كاإلضمار ىك ماىية العقاب الذم يتكعدىـ بو اهلل سبحانو كتعالى؛

 .(ُ)أنفسيـ كظممكا األنبياء الذيف أرسمكا إلييـ كأنكركا حقائؽ ثابتة قد خمت فيمف ظممكا
 

 عالى سإلجمش ي : س مثش ثًش : 
سارىعكا إلى التكذيب بالقرلف أكؿ ما سمعكه، قبؿ أف يتدبركا في اآلية كصؼ لممشركيف أنيـ 

 ككفركا بما لـ يحيطكا بعممو مف ذكر البعث كالجزاء كالجنة كالنار كغير ذلؾ، كيتمعنكا بو ، لياتو،
ككما كذغب  ،في الكتابكلـ يأتيـ بعدي حقيقة ما كيًعدكا بو  كذلؾ بسبب عنادىـ ككبريائيـ،

كيؼ كانت عاقبة  -أييا الرسكؿ-المشرككف بكعيد اهلل كذغبت األمـ التي خمت قبميـ، فانظر 
 .(ِ)الظالميف؟ فقد أىمؾ اهلل بعضيـ بالخسؼ، كبعضيـ بالغرؽ، كبعضيـ بغير ذلؾ

 
 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 

 .جحكد كذلؾ ألنيـ لـ يذكقكا العذاب ألنو لك ذاقكه آلمنكاكالاستمرار المشركيف في العناد  -ُ
 الكذب بآيات اهلل سبب في ىبلؾ األقكاـ. -ِ
 الظمـ بعدـ إتباع منيج اهلل سبب في ىبلؾ األقكاـ . – ّ
 عدـ تدبر القرلف كفيمو يؤدم إلى التكذيب كالجحكد كالمكابرة . -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (7/3574صهشحاٌزفبعٍش)أظش:
(2)

(11/172اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)،وأظش:(1/213اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
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 :م آكشت س  أمشقسشم س مررلكن أس مطلب س رسبع : 
 

 [23}ًَِِنيُُ َِّٓ ُّآُِِْ ثِوِ ًَِِنْيُُ َِّٓ الَّ ُّآُِِْ ثِوِ ًَسَثُّهَ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْفْغِذِّٓ{]ٌّٔظ: : قشل تعش ى

 
 مالشسبة سآلكة :أوًي : 

اهلل تعالى طعف الكافريف في النبكة كالكحي، كبعد أف أنذرىـ بالدمار كالعذاب  بيفبعد أف 
ذكر أنيـ في الكاقع فريقاف: فريؽ يصدؽ بأف  (فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كافى عاًقبىةي الظغاًلًميفى )لو: في الدنيا بقك 

، كعناده القرلف كبلـ اهلل، كلكنو يكابر كيعاند، كفريؽ ال يصدؽ بو أصبل لفرط غباكتو كجيمو
ككف فيصر عمى تكذيب النبي لفقده االستعداد لئليماف بو، فبل أمؿ في إصبلحو كىدايتو، فت

 .(ُ)المصمحة في إعطاء الفرصة لمفريؽ األكؿ لئليماف دكف االستئصاؿ
 

 س تفسكر وس بكشن:ثشالكًش : 
 أم مف أىؿ مكة المكذبيف بالقرلف مف يؤمف بو مستقببلن  "(َوِماْلُهْم َمْن ُكْؤِمُن ِبهِ قو ه :)
 أم: يشؾُّ كال يصدٍّؽ. ،كالمعنى كأيضان النبي 
 قوين:« به»وفي هشء 

 أنيا ترجع إلى محٌمد صمى اهلل عميو كسمـ كدينو، قالو مقاتؿ. ش:أحدهم 
 ًإلى القرلف، قالو أبك سميماف الدمشقي. وس ثشالي: 

كقاؿ  ،كىذه اآلية تضمنت اإًلخبار عما سبؽ في عمـ اهلل، فالمعنى: كمنيـ مىٍف سيؤمف بو
 .(ِ)"الزجاج: منيـ مف يعمـ أنو حؽ فيصدٍّؽ بو كيعاند فيظير الكفر

 كىـ دعاة الضبللة الذيف يفسدكف العقكؿ كالقمكب كالجممة تيديد (َوَربَُّك َأْعَلُم ِبشْ ُمْفِسِدكنَ  ه :)قو 
 .(ّ) كسيقتص منيـ في الدنيا كاآلخرةبما يفعمكف،  ليـ ككعيد

 
 س معالى سإلجمش ي :ثش ثًش : 
أنو حؽ، كيعمـ  المشرككف في الحاؿ كاالستقباؿ فريقاف: فريؽ يصدؽ بالقرلف في نفسو"

كيجكز أف يراد بفعؿ ييٍؤًمفي  ،ىذا في الحاؿ ،كلكنو يعاند بالتكذيب، كفريؽ يشؾ فيو ال يصدؽ بو
 االستقباؿ، أم كمف ىؤالء الذيف بعثت إلييـ يا محمد مف سيؤمف بيذا القرلف، كيتبعؾ، كينتفع بما

 ـ بمف يفسدربؾ أعم،ك  أرسمت بو كمنيـ مف سيصٌر عمى كفره، كيمكت عمى ذلؾ كيبعث عميو

                                                 
(1)

(11/182اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)أظش:
(2)

(2/332)صاداٌّغٍشفًػٍُاٌزفغٍش
(3)

 (1/252أوظؼاٌزفبعٍش)،وأظش:(2/475أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)أظش:
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في األرض بالشرؾ كالظمـ كالطغياف، فبل أمؿ في صبلحيـ، لفقدىـ االستعداد لئليماف،  
 .(ُ)"كسيعذبيـ في الدنيا كاآلخرة

 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 
فقد  ؛تحقؽاإلخبار عف مف ال يؤمف يعد مف اإلخبار بالغيب أم اإلعجاز الغيبي ، كقد  -ُ

 ركيف عدد كبير كلـ يؤمف عدد لخر.لمف مف المش
يصرفكف الناس كيصدكنيـ عف اإليماف اهلل أعمـ بالمفسديف أينما كانكا ، كيعمـ أنيـ  -ِ

 كالتكحيد.
رسكلو لييسمٍّيو كيصبٍّره عمى عدـ إيماف قكمو مع ظيكر ل اهلل  خطابفي اآلية الكريمة  -ّ

 .األدلة كقكة البراىيف
 عامؿ مع ىؤالء الذيف لمنكا كالذيف لـ يؤمنكا .خطاب لؤلمة اإلسبلمية في كيفية الت -ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(7/75اٌزفغٍشاٌوعٍػٌطٕطبوي)
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 س برسءة من س ملذبكن وعملهم :س مطلب س خشمس :
 

 [25ٌْ{]ٌّٔظ:}ًَبِْ وَزَّثٌُنَ فَمًُ ٌِِّ ػٍََِِّ ًٌََىُُْ ػٍََُّىُُْ ؤَٔزُُْ ثَشِّئٌَُْ َِِّّب ؤَػًَُّْ ًَؤََٔبْ ثَشُِءٌ َِِّّّب رَؼٍَُّْقشل تعش ى : 

 
  أوًي : مالشسبة سآلكة :

بالبراءة مف الشرؾ كالمشركيف ، بعد جحكدىـ  في ىذه اآلية طمأف اهلل عز كجؿ لنبيو "
 .(ُ) "كمكابرتيـ عمى عدـ اإليماف بما جاء بو نبييـ

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

ْن َلذَُّبوَك َفُقْل ِ ي َعَمِلي َوَ ُلْم َعَمُلُلْم  ف أصركا" )َوسِ  عمى تكذيبؾ فقؿ لى عممى،  أم كا 
الفساد كىك الببلغ المبيف كاإلنذار كالتبشير، كما أنا بمسيطر كال جٌبار، كلكـ عممكـ كىك الظمـ ك 

 .(ّ)"اآلية كالتعميؿ لؤلمر بالتبرم كاإلعراض عنيـ،(ِ) الذم تجزكف بو يـك الحساب
أجرم مجرل المثؿ، كلذلؾ بني عمى  كىك مما ،المتاركة أم"( َفُقْل ِ ي َعَمِلي َوَ ُلْم َعَمُلُلمْ )

عممي  ػػاالختصار ككفرة المعنى، فأفيد فيو معنى الحصر بتقديـ المعمكؿ كبالتعبير باإلضافة ب
 كعممكـ، كلـ يعبر بنحك لي ما أعمؿ كلكـ ما تعممكف، كما عبر بو بعد.

 .أم ال تؤاخذكف بعممي كال أؤاخذ بعممكـ )َأاْلُتْم َبِركُئوَن ِممَّش َأْعَمُل َوَأاَلش َبِريٌء ِممَّش َتْعَمُلوَن 
إلى لخرىا بياف لجممة: لي عممي كلكـ عممكـ كلذلؾ   )َأاْلُتْم َبِركُئوَن ِممَّش َأْعَملُ  جممة: 

 .(ْ)"فصمت
 

 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
ف كذبؾ ىؤالء المشرككف أييا الٌنبي، فتبرأ منيـ كمف عمميـ، كقؿ ليـ: لي المعنى ،  كا 

كلكـ  ،ك اإليماف باهلل كتبمي  رسالتو كطاعتو، كأنا مسئكؿ عنو، كسيجازيني اهلل عميوعممي: كى
أنتـ بريئكف مما أعمؿ، كأنا برمء مف  ،عممكـ: كىك الظمـ كالشرؾ كالفساد، كسيجازيكـ اهلل عميو

فأنتـ لكـ طريقكـ كأنا لي  عممكـ، فبل تؤاخذكف بعممي، كال أؤاخذ بعممكـ، كأنتـ مسئكلكف عنو
 . (ٓ)طريقي كىذا يبيف مدل تحميؿ المسؤكلية لدييـ لعدـ إيمانيـ

 
                                                 

(1)
 49،ص4اٌزفغٍشإٌّكغً:ِظ

(2)
(11/111رفغٍشاٌّشاغً)

(3)
(3/114أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،رفغٍشاٌجٍعبوي

(4)
(11/176ٕوٌش)اٌزؾشٌشواٌز

(5)
(2/974اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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 سألهدسف : و  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 
 التكذيب صفة ألىؿ الكفر كالشرؾ . -ُ
 اإلنذار كالعظة في سبيؿ ترؾ الكفر كالشرؾ . -ِ
  كاآلية في معنى قكلو تعالى:التيديد كالكعيد كالبراءة مف المكذبيف كعمميـ ،  -ّ

 [2 -5{]اٌىبفشًْ:..الَ ؤَػْجُذُ َِب رَؼْجُذًُْ*  يَب اٌْىَبفِشًُْ}لًُْ َّبؤَُّّ

 ليس عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  إال الببلغ ، كال تزر كازرة كزر أخرل. -ْ
 كؿ نفس بما كسبت رىينة خيران كاف أك شران. -ٓ
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ى
ى
ى

ىالمبحثىالرابعى7
ى(ى13ى–ى16وظى)ىالمقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآل

ى"جحودىالمذركونىبطدمىاإلومانىوتخوورىالردولىلطقابكم"
 

 كفيو أربعة مطالب :
 

  إلكمشن بوجود س  .س مطلب سألول : س ديئل س سمعكة وس بصركة 
 س عدل من صفشت س  .س مطلب س ثشالي : 

 .س مطلب س ثش ث : تربكه س دالكش ولأالهش سشعة من س الهشر
 . مررلكنسعقشب  بعضس   رسو ه  سءةإر س مطلب س رسبع : 
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 س مبحث س رسبع :
   ٙٗ – ٕٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة ) 

 "جحود س مررلكن بعدم سإلكمشن وتخككر س رسول  عقشبهم"
 

 : إلكمشن بوجود س  س مطلب سألول : س ديئل س سمعكة وس بصركة 
 

ًَِِنيُُ َِّٓ َّنظُشُ بٌَِْْهَ ؤَفَإَٔذَ رَيْذُِ *  ٓ َّغْزَِّؼٌَُْ بٌَِْْهَ ؤَفَإَٔذَ رُغِّْغُ اٌصَُُّّ ًٌٌََْ وَبٌُٔاْ الَ َّؼْمٌٍُِْ}ًَِِنْيُُ َِّ قشل تعش ى :

ٌٔظ:  [28 -22اٌْؼَُِّْ ًٌٌََْ وَبٌُٔاْ الَ ُّجْصِشًُْ{]ّ

 أوًي : مالشسبة سآلكتكن :
 يؤمف بو ال حاال كال استقباال، بؿ يصٌركف بأف مف قكمو مف ال بعد أف أنبأ اهلل رسكلو 

أف يثير عجبو كيجعمو يطيؿ   شأنوأنو  عمى التكذيب بعد ما جاءتيـ البينات، ككاف ذلؾ مف
ذكر سبب ىذا، كىك أنيـ قكـ طبع اهلل عمى قمكبيـ  -الحزف كاألسؼ إف لـ يؤمنكا بيذا الحديث

فى إصبلح حاليـ، كال  فبل كسيمة لو  ابرة ،عمى سبيؿ الجحكد كالمككفقدكا االستعداد لئليماف،
 .(ُ)قدرة لو عمى ىدايتيـ

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

يعكد عمى المشركيف الذيف جاء ذكرىـ فى اآليات  :في سآلكتكن «مالهم» ي س ضمكر ف"
السابقة، ككشؼ القرلف عف بعض أحكاليـ كمكاقفيـ مف الرسكؿ الكريـ، كالقرلف الكريـ كفى ىذه 
اآلية بياف لحاؿ مف أحكاؿ ىؤالء المشركيف.. كأف منيـ مف يستمعكف إلى القرلف الكريـ، كالنبٌى 

يتمكه عمى الناس.. كلكنيـ ال يفتحكف لما يسمعكف لذانا، كال قمكبا، فبل يقع ليـ مما يستمعكف شيئا 
 .(ِ)"مف االستضاءة كاليدل

مَّ َوَ ْو َلشاُلوس ي كَ  كىذا االستفياـ، بمعنى النفي المتقرر، أم: ال تسمع " ْعِقُلوَن{}َأَفَأاْلَت ُتْسِمُع س صُّ
ا إذا كاف عقميـ معدكمنا.  الصـ الذيف ال يستمعكف القكؿ كلك جيرت بو، كخصكصن

ف،ذا كاف مف المحاؿ إسماع األصـ الذم ال يعقؿ لمكبلـ، فيؤالء المكذبكف، كذلؾ ممتنع إسماعؾ 
ا ينتفعكف بو ع الحجة، فقد سمعكا ما تقكـ عمييـ بو حجة اهلل البالغة، فيذا كأما سما ،إياىـ، إسماعن

 طريؽ عظيـ مف طرؽ العمـ قد انسد عمييـ، كىك طريؽ المسمكعات المتعمقة بالخير.

                                                 
(1)

 (11/111رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
(2)

(6/1119اٌزفغٍشاٌمشآًٌٍٔمشآْ)
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جممة: أفأنت تسمع الصـ كلك كانكا ال يعقمكف تفريع عمى جممة: مف يستمعكف إليؾ مع ما طكم 
، كتسمية لو كتعميـ  يفاعيـ بسماع كبلـ النبكفي ىذا التفريع بياف لسبب عدـ انت ،فييا

لممسمميف، فقربت إلييـ ىذه الحالة الغريبة بأف أكلئؾ المستمعيف بمنزلة صـ ال يعقمكف في أنيـ 
فساككا الصـ الذيف ال يعقمكف في ذلؾ، كىذه استعارة حرمكا التأثر بما يسمعكف مف الكبلـ

 .(ُ)"مصرحة إذ جعميـ نفس الصـ
ًمٍنييـٍ   ( أم كمنيـ مف يتجو نظره إليؾ حيف تقرأ القرلف )كى ٍف يىٍنظيري ًإلىٍيؾى كلكنو ال يبصر ما  مى

، كذلؾ لكجكد غشاكة لتاؾ اهلل مف نكر اإليماف كالخمؽ العظيـ كأمارات اليدل كالتزاـ الصدؽ
 .العناد عمى قمبو 

( أم إنؾ أ كفى لىٍك كانيكا ال ييٍبًصري ييا الرسكؿ الكريـ كما ال تقدر عمى )أىفىأىٍنتى تىٍيًدم اٍلعيٍميى كى
ىداية العمى بدالئؿ البصر الحسية، ال تقدر عمى ىدايتيـ بالدالئؿ العقمية، كلك كانكا فاقديف 

 .(ِ)لنعمة البصيرة التي تدركيا
 

 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
 :مكقؼ المشركيف المٌكييف منؾ أييا الٌنبي فيـ أصناؼ فاآلية تتحدث عف

بآذانيـ إذا قرأت القرلف كعٌممت الشرائع، كلكنيـ ال يعكف كال يقبمكف،  كستمعون إ ككمالهم من  - 
نما يسمعكف دكف تدٌبر كال فيـ، فبل تكترث بيؤالء، لفساد العقؿ كالدماغ، كال سبيؿ ألف يعقمكا  كا 

 حجة كال دليبل أبدا. 
ال يبصركف نكر  كنيـأييا الٌنبي عند قراءة القرلف نظرة إعجاب، كل ومالهم من كالظر إ كك -

ف كانكا مبصريف بأعينيـ في الظاىر، فيـ غير اإليماف كالقرلف ، كال تقدر عمى ىدايتيـ، ألنيـ كا 
 .مبصريف بقمكبيـ في الحقيقة

كىذاف الفريقاف ال تستطيع يا محمد ىدايتيـ، لفقدىـ االستعداد لمفيـ كاالنتفاع بنكر اليداية 
ع، ف،ذا لـ ينتفعكا فكأنيـ عطمكا حكاسيـ، كفقدكا حاستي ألف فائدة السمع كالبصر ىي االنتفا

 .(ّ)السمع كالبصر
 
 
 

                                                 
(1)

(11/177اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

(11/111رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
(3)

(2/974،975اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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 : من سآلكة سألهدسف و  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 
ف ىداية العقؿ ال  -ُ إف ىداية الديف كيداية الحس ال تككف إال لممستعٌد بيداية العقؿ، كا 

عف استعماؿ تحصؿ إال بتكجيو النفس كصحة القصد، كىؤالء قد انصرفت نفكسيـ 
فى الدالئؿ البصرية كالسمعية إلدراؾ أٌل مطمب مف المطالب  نافعان  عقكليـ استعماالن 

 .الشريفة التي كراء شيكاتيـ كتقاليدىـ
إف الحكاس مف سمع كبصر ليا ىدفاف: ىدؼ ظاىرم كىك سماع المسمكعات كرؤية  -ِ

تدبر المسمكع  المبصرات، لتككف الحياة بكجو سميـ كىدؼ حقيقي: كىك استخداميا في
دراؾ البصيرة في أمكر الديف كاألخبلؽ، لمتكصؿ إلى  نعاـ النظر كا  كفيمو كتعقمو، كا 

 نعمة اإليماف كاليداية كالحؽ، كالتخمص مف ظممة الكفر كالضبلؿ كالباطؿ.
مجرد مبٌم  كمنذر كمبشر، فبل يقدر عمى غرس اإليماف في القمكب، كزرع  الرسكؿ  -ّ

عمى العقبلء إال االستجابة لببلغاتو، كاالستماع لمكاعظو كألنو اليداية في النفكس، كما 
بصار مف حـر البصر، فبل يقدر أف يكفؽ  كما ال يقدر عمى إسماع مف سمب السمع، كا 

 ىؤالء لئليماف إذا أصركا عمى الكفر.
، بدليؿ أنو كمما ذكر اهلل السمع كالبصر، ف،نو في  تبرز أىمية السمع عمى البصر -ْ

 في ىذه اآلية يقدـ السمع عمى البصر.األغمب ككما 
احتج أىؿ السنة بيذه اآلية عمى أف أفعاؿ العباد مخمكقة هلل تعالى ألف قمكب أكلئؾ   -ٓ

الكفار بالنسبة إلى اإليماف كاألصـ بالنسبة إلى استماع الكبلـ، ككاألعمى بالنسبة إلى 
 إبصار األشياء، كاهلل ىك الذم يخمؽ القدرة عمى اليداية فييا.

مغـ ى عربي يتحدث بمساف عربي مبيف لقكـ مف العرب، فما ا -ٔ سى مىٍيًو كى مغى المغوي عى لنبي صى
 العائؽ عف السمع إذف؟

إف العائؽ عف السمع نفض األذف لما يأتي مف جية الخصـ، كالسماع كما نعمـ ىك استشراؼ "
أف يسمع، فالكبلـ المخاطب إلى ما يفيـ مف المتكمـ، ف،ف لـ يكجد عند المخاطب استشراؼ إلى 

 .(ُ)ييقاؿ كال يصؿ
كالرؤل أيضان تحتاج إلى استشراؼ، كأف ييٍقًبؿ المرء عمى ما يريد أف يراه، كأحيانان ال يككف الرائي 

 ."مستشرفان؛ ألف قمبو غير متجو لمرؤية
 
 
 

                                                 
(1)

(11/5953شاوي)رفغٍشاٌشؼ
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 :س عدل من صفشت س  :  س مطلب س ثشالي
 

 [22شَْْئًب ًٌََـىَِّٓ اٌنَّبطَ ؤَٔفُغَيُُْ َّظٌٍُِّْْ{]ٌّٔظ: }بَِّْ اٌٍّوَ الَ َّظٍُُِْ اٌنَّبطَ قشل تعش ى :
 

 مالشسبة سآلكة : أوًي : 
ما ذكر الذيف سبؽ القضاء عمييـ بالشقاكة، أخبر أف تقدير ذلؾ عمييـ ليس بظمـ، ألنو ل"

يتصرؼ في ممكو كيؼ شاء، كىـ ًإذا كسبكا المعاصي فقد ظممكا أنفسيـ، ألف الفعؿ منسكب 
ف كاف بقضاء اهللًإلييـ،   .(ُ)"كاً 

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :

عمكـ الناس المشركيف الذيف يستمعكف كال ييتدكف كينظركف كال  تتذييؿ، كشمماآلية "
كالمقصكد مف ىذا التذييؿ التعريض بالكعيد بأف سيناليـ ما ناؿ جميع الذيف ظممكا  ،يعتبركف

عمى بابو كعمـك الناس الثاني مراد بو خصكص  كعمـك الناس األكؿ ،أنفسيـ بتكذيب رسؿ اهلل
نما حسف اإلتياف في جانب ىؤالء بصيغة العمكـ  ،الناس الذيف ظممكا أنفسيـ بقرينة الخبر كا 

  .(ِ)"تنزيبل لمكثرة منزلة اإلحاطة ألف ذلؾ غالب حاؿ الناس في ذلؾ الكقت
نيـ مف عدـ اىتدائيـ إلى طريؽ الحؽ إشارة إلى أف ما حكي ع " ِإنَّ س لََّه َي َكْظِلُم س الَّشَس )

 ."كتعطؿ مشاعرىـ مف اإلدراؾ 
 ممما نيط بو مصالحيـ الدينية كالدنيكية ككماالتيـ األكلكية كاألخركية مف مباد " َرْكًئش)

نزاؿ  إدراكاتيـ كأسباب عمكميـ مف المشاعر الظاىرة كالباطنة كاإلرشاد إلى الحؽ ب،رساؿ الرسؿ كا 
 (ّ)ؾ مف غير إخبلؿ بشيء أصبلالكتب بؿ يكفييـ ذل

عراضيـ عف قبكؿ دعكة ( َوَ ِلنَّ س الَّشَس ) أم لكنيـ بعدـ استعماؿ مشاعرىـ فيما خمقت لو كا 
 ."الحؽ كتكذيبيـ لمرسؿ كالكتب

 .(ٗ)"ينحرفكف عف جادة الحؽ فيضركف أنفسيـ كيجكركف عميياأم  " َأاْلُفَسُهْم َكْظِلُمونَ ) 
 
 
 

                                                 
(1)

/6رأوٌالدأهًاٌغٕخ)،رفغٍشاٌّبرشٌذي ،وأظش:(499اٌوعٍضٌٍواؽذي)ص: وأظش:(2/333صاداٌّغٍشفًػٍُاٌزفغٍش)

47)
(2)

 (11/181اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(3)

(4/149ٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئ،رفغٍشأثًاٌغؼود
(4)

 (3/474شاٌؾذٌش)اٌزفغٍ



77 

 

 :س معالى سإلجمش يثش ثًش : 
كأرسؿ  ، كذلؾ مف خبلؿ لياتو الككنية بالدنيا،إف المغو كضع كؿ أسباب اليداية أماـ الناس 

الرسؿ مبشريف، كما كاف ليعذبيـ إال إذا أرسؿ إلييـ مف ينذرىـ بالعذاب األليـ، إف لـ يسمككا 
مكف أم إنيـ يظم ،سبيؿ الحؽ كاختاركا سبيؿ الضبلؿ كأفسدكا في األرض بعد أف أضمكا عقكليـ

ب،فسادىا كتفكيت منافعيا كلكف الناس ىـ الذيف قامكا  ،بسمب حكاسيـ كعقكليـأنفسيـ كحدىا 
كيجكز أف يككف كعيدان ليـ بمعنى أف ما يحيؽ بيـ يكـ القيامة مف العذاب عدؿ مف اهلل  ،عمييـ

 .(ُ)ال يظمميـ بو كلكنيـ ظممكا أنفسيـ باقتراؼ أسبابو
 

 دسف من سآلكة :سألهو  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
ثباتو لئلنساف لنفسو. -ُ  انتفاء الظمـ عف اهلل تعالى، كا 
إف اهلل لـ يظمـ أىؿ الشقاء، فيك في جميع أفعالو عدؿ، كلكف الناس ىـ الذيف يظممكف   -ِ

 أنفسيـ بالكفر كالمعصية كمخالفة أمر خالقيـ.
كمنع الظمـ في الحساب كالمسؤكلية، كىي إقرار العدؿ  عظيمان  مبدءان  تعدٌ ىذه اآلية  -ّ

، بسمب الحكاس كالعقكؿ التي تدرؾ بيا كالترفع عنو، ف،ف اهلل تعالى ال يجكر أبدان 
 .األشياء، كييتدل بيا إلى الحؽ كالصكاب

الناس ىـ الظالمكف ألنفسيـ كحدىا دكف غيرىا، ألنيـ يعٌرضكنيا لعقاب الكفر كالتكذيب   -ْ
 .فكالمعاصي، بتعطيؿ نعمة العقؿ، كالتٌنكر ليداية الدي

 ، ال ظمـ فيو.كعدالن  ىذا كعيد كاض  لممكذبيف، كيككف عذابيـ يكـ القيامة حٌقان  -ٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(3/114أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،رفغٍشاٌجٍعبويأظش:
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   :س مطلب س ثش ث : تربكه س دالكش ولأالهش سشعة من س الهشر
كبكػػؿ مػػا جػػاء فييػػا  تكالػػت تيديػػدات القػػرلف الكػػريـ لممشػػركيف عمػػى تكػػذيبيـ برسػػالة الٌنبػػي 

يد، فمرة ينػذرىـ القػرلف بػزكاؿ الػدنيا السػريع، كمػرة يبػيف ليػـ مف كعد ككعيد، كتنكعت أساليب التيد
يحػٌذرىـ بالقضػاء الحاسػـ بيػنيـ كبػيف رسػكليـ،  أف تعذيبيـ سػيككف فػي الػدنيا كفػي اآلخػرة، كأحيانػان 

 ستكضحو اآلية كما بعدىا:كيكض  أف إنزاؿ العذاب مقصكر عمى إرادة اهلل كمشيئتو، كىذا 
 

ٍِمَبء اٌٍّوِ ًََِب شُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّْ ٍَّْجَثٌُاْ بِالَّ عَبػَخً َِِّٓ اٌنَّيَبسِ َّزَؼَبسَفٌَُْ ثَْْنَيُُْ لَذْ خَغِشَ اٌَّزَِّٓ وَزَّثٌُاْ ثِ}ًٌََََّْ َّسْ قشل تعش ى :

 [21وَبٌُٔاْ ُِيْزَذِّٓ{]ٌّٔظ:

 
 مالشسبة سآلكة : أوًي : 
بر، كتكذيبيـ القرلف الكريـ لما كصؼ اهلل تعالى ىؤالء الكفار بقمة اإلصغاء كترؾ التد"
ألكاف مف  ا لكف مفىذك  ، آلخرة عمى ما كاف منيـ في الدنيا، أتبعو بالكعيد بالجزاء في اكالنبي 

تيديدات مشركي مكة كأمثاليـ بالعذاب، كالتيديد يشتمؿ عمى كعيد بالجزاء في اآلخرة كالحشر 
 .(ُ)"قريب، كزكاؿ الدنيا سريعكخزييـ فيو كتبلـك بعضيـ لبعض، كأف قياـ الساعة كالحشر 

 
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
قد تكرر فحكل اآلية بصي  متقاربة أكثر مف مرة بعد ىذه السكرة لتككيد ما استيدفتو مف "

 .(ِ)"إنذار كتقرير ما تضمنتو مف حقيقة إيمانية
أك أنذرىـ منصكب بمضمر كقرئ بالنكف عمى االلتفات أم اذكر ليـ )ك( اذكر )يكـ نحشرىـ( "

أم المشركيف المنكريف لمبعث لمكقؼ الحساب، كأصؿ الحشر إخراج الجماعة ،  (ّ)"يـك يحشرىـ
زعاجيـ مف مكانيـ أم إحياؤىـ مف القبكر )كأف( أم كأنيـ )لـ يمبثكا( أم ، }كيكـ يحشرىـ{ كا 

ث ىك المبث في كالمراد بالمبحقيران ،  مشبييف بمف لـ يمبث )إال ساعة مف النيار( أم شيئان قميبلن 
الدنيا كقيؿ في القبكر، استقمكا المدة الطكيمة إما ألنيـ ضيعكا أعمارىـ في الدنيا فجعمكا كجكدىا 

كالعدـ أك استقصركىا لمدىش كالحيرة أك لطكؿ كقكفيـ في المحشر أك لشدة ما ىـ فيو مف 
بعض يكـ( أك ألف  العذاب، نسكا لذات الدنيا ككأنيا لـ تكف كمثؿ ىذا قكليـ )لبثنا يكمان أك

 .(ْ)" مقاميـ في الدنيا في جنب مقاميـ في اآلخرة قميؿ جدان 

                                                 
(1)

(11/113رفغٍشاٌّشاغً)
(2)

(3/476اٌزفغٍشاٌؾذٌش)
(3)

(4/151ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼود
(4)

(6/69فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
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كعمى األكؿ يككف  لو ألف التعارؼ مع طكؿ العيد ينقمب تناكران  كتقريران  }يتعارفكف بينيـ{ بيانان 
استئنافا أم يعرؼ بعضيـ بعضا كأنيـ لـ يتفارقكا إال قميبل كذلؾ أكؿ ما خرجكا مف القبكر إذ ىـ 

 طع التعارؼ بشدة األىكاؿ المذىمةينئذ عمى ما كانكا عميو مف الييئة المتعارفة فيما بينيـ ثـ ينقح
}قد خسر الذيف كذبكا بمقاء اهلل{ شيادة مف اهلل سبحانو كتعالى عمى خسرانيـ كتعجب منو كقيؿ 

 .حاؿ مف ضمير يتعارفكف عمى إرادة القكؿ كالتعبير عنيـ بالمكصكؿ 
ف كاف سكء المقاء فالخسار }كما كانكا ميتد يف{ ما كانكا عارفيف بأحكاؿ التجارة ميتديف لطرقيا كا 

 .(ُ)اليبلؾ كالضبلؿ أم قد ضمكا كىمككا بتكذيبيـ كما كانكا ميتديف إلى طريؽ النجاة
 

 قرسءست :ثش ثًش :
يىٍكـ يحشرىـ كىأىف لـ يىٍمبىثيكا{ ًباٍليىاًء ًإٍخبىار عىف اهلل " ٍفص }كى اهلل  الباقكف بالنكف، أى كقر قىرىأى حى

 (ِ)"يخبر عىف نىفسو
 
 : سإلجمش ي س معالىرسبعًش : 

اذكر ليـ أييا الرسكؿ كأنذرىـ يكـ يجمعيـ اهلل بالبعث بعد المكت في معنى اآلية أم 
مكقؼ الحساب كالجزاء، فيقٌدركف أنيـ لـ يمكثكا في الدنيا إال مدة يسيرة، ككأنيـ ما لبثكا في 

 كىذا مف شدة خكفيـ كىكليـ يـك القيامة ،،ال مقدار ساعة بالنسبة لعالـ اآلخرة الحياة الدنيكية إ
نيـ أضاعكا الدنيا كالعمر في الميك كالفساد، كلـ يعممكا لما ينفعيـ في اآلخرةك  لذا أعمف اهلل  ، ا 

سارة ،ف ىؤالء الكفرة المكٌذبيف بالبعث في اآلخرة، قد خسركا ثكاب الجنة خفتعالى خسارة المكٌذبيف 
كبرم، حيف بٌدلكا اإليماف بالكفر، كلـ يككنكا ميتديف ألكجو الرب  كالنفع بعمؿ الصالحات، فما 

 .(ّ)أخسرىـ كىذا تعٌجب شديد مف أفعاليـ
 

 تحقكق مقشصد وأهدسف سآلكة :خشمسًش : 
 عند قياـ الساعة تحؿ بالكافريف الندامة ، كينسى الكافر أياـ دنياه . -ُ
بيف بالبعث قد خسركا ثكاب الجنة خسارة كبرم، إذ بدلكا اإليماف إف ىؤالء الكفار المكذٌ  -ِ

بالكفر، كما كانكا ميتديف ألكجو الرب  كالنفع بعمؿ الصالحات، فما أخسرىـ! كىذا 
 .تعجب شديد مف اهلل تعالى

                                                 
(1)

ٔظُاٌذسسفًرٕبعتاٌَبد،وأظش:(4/151ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،وأظش:رفغٍشأثًاٌغؼودأظش:

 (9/131واٌغوس)
(2)

(332ؽغخاٌمشاءاد)ص:
(3)

(2/976اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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عمر الدنيا قصير، إذا قكبؿ بحياة اآلخرة الطكيمة األمد بؿ الخالدة، كعمى أف الكافريف  -ّ
بعث خسركا ثكاب الجنة خسارة كبرم ال تعكض ألف الخسراف إنما ىك في المكذبيف بال

يـك ال يرجى فيو القياـ بالبديؿ، كال تنفع فيو التكبة، كذلؾ بعد قياـ األدلة الكثيرة في 
 القرلف المجيد عمى البعث كالنشكر.

إلى  مف باع لخرتو بالدنيا فقد خسر ألنو أعطى الكثير كأخذ القميؿ، كأف الكافر اىتدل -ْ
 رعاية مصال  تجارتو ىذه.

كذلؾ أشارت اآلية إلى أف الناس في اآلخرة يعرؼ بعضيـ بعضا، كلكف التعارؼ يمكث  -ٓ
 .كقتا يسيرا

 
 : مررلكنسعقشب  بعضس   رسو ه  إرسءةس مطلب س رسبع : 

 
 [25ٌَْْنَب َِشْخِؼُيُُْ ثَُُّ اٌٍّوُ شَيِْذٌ ػٍَََ َِب َّفْؼٌٍَُْ{]ٌّٔظ:}ًَبَِِّب ُٔشَِّنَّهَ ثَؼْطَ اٌَّزُِ َٔؼِذُىُُْ ؤًَْ َٔزٌََفََّْنَّهَ فَةِقشل تعش ى: 

 
 مالشسبة سآلكة :أوًي : 
كقد كجو الخطاب فييا  ،اآلية استمرار لمسياؽ كالحديث عف الكفار أيضا كما ىك المتبادر"
 .(ُ)"كما احتكت إنذارا لمكفار أيضا لمنبي  ان ت اآلية تسمية كتطمينكقد احتك ،  لمنبي 

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

ما نرينؾ{" ف أريناؾ بعض ما نعدىـ مف العقاب فى الدنيا، فذاؾ الذم يستحقكنو أ}كا  م كا 
عمييـ، كنصره عمييـ نصرا  كىـ لو أىؿ، كقد أراه ما نزؿ بيـ مف القحط كالمجاعة بدعائو 

بدر فقتٌميـ كشٌردىـ شر تقتيؿ مؤٌزرا فى أكؿ معركة ىاجمو بيا رؤساؤىـ كصناديدىـ كىى غزكة 
ـٌ القرل كدخؿ الناس  كتشريد، ككذلؾ فعؿ بيـ  فى غيرىا مف الغزكات حتى فت  عاصمتيـ أ

فيك أقر لعينؾ }أك نتكفينؾ{ قبؿ ذلؾ }ف،لينا مرجعيـ{ فنريؾ فيما ىنالؾ ما " (ِ)"فى الديف أفكاجا
 .ىك أقر لعينؾ كأسر لقمبؾ
كالكفاة ثانيان دليبلن عمى  ،اإلراءة دليبلن عمى حذفيا ثانيان : ذكر أكالن  فشآلكة من سيحتبشك:

 ،(ّ) "في قكلو: }ثـ اهلل{ أم المحيط بكؿ شيء }شييد{ أم بال  الشيادة« ثـ»حذفيا أكالن؛ ك 

                                                 
(1)

(3/476اٌزفغٍشاٌؾذٌش)
(2)

(11/115رفغٍشاٌّشاغً)
(3)

 (9/132ٔظُاٌذسسفًرٕبعتاٌَبدواٌغوس)
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ذكرت الشيادة كالمراد مقتضاىا كىك العقاب كأنو قيؿ ثـ اهلل معاقب عمى ما يفعمكف  "
 .(ُ)"كقيؿ ثـ ىنا بمعنى الكاك

ليست ىنا لمتغرتيب الزغماني، بؿ ىي لترتيب األخبار، ال « ثـ»قكلو: }ثيـغ اهلل شىًييده{ أيضان في ك 
 .(ِ) "«كقكلؾ: زيده عالـه، ثـ ىك كريـ»لترتيب القصص في أنفسيا، قاؿ أبك البقاء: 

 
 سإلجمش ي: ثش ثًش : س معالى 

ى، أم: إف أريناؾ عقكبتيـ، أك الكعيد بالرجكع إلى اهلل تعالبأف ف تفسير ىذه اآلية يتضم
فيـ عمى  ،أنكاعا مف عذاب الكافريف كذليـ دليؿ عمى أف اهلل يرم رسكؿ اهلل كىك لـ نركيا، 

كؿ حاؿ راجعكف إلينا إلى الحساب كالعذاب، ثـ مع ذلؾ، فاهلل شييد مف أكؿ تكميفيـ عمى جميع 
 .(ّ)فيجازييـ عمييا يـك القيامةأعماليـ، 

 
 سآلكة :  منهدسف سألو  مقشصدس  تحقكقرسبعًش : 
 .زييـ عميوااهلل تعالى رقيب عمى كؿ ما يفعمكنو عالـ بذلؾ، كسيج -ُ
، كذلؾ في تخييره لعذاب المشركيف إما أف يشد مف عزيمة الرسكؿ اهلل سبحانو كتعالى  -ِ

ما أف تككف بعد كفاتو   .يراىا كا 
نذار حتى يتراجعكا عف كفرىـ . في اآلية تيديد لممشركيف، -ّ  كا 
عذاب الكفار شديد مضاعؼ في الدنيا كاآلخرة، ففي الدنيا يعذبكف باليزيمة كالذؿ  -ْ

 كالخزم كنحكىا مف القمؽ كالخكؼ، كفي اآلخرة بعذاب النار.
 .كحممو عمى الصبر حتى يؤدم رسالتو ب،عبلمو بأنو سيعذب أعداءه تسمية الرسكؿ  -ٓ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (2/25ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفً
(2)

 (11/345اٌٍجبةفًػٍوَاٌىزبة)
(3)

/2اٌزٕضًٌ)ٌجبةاٌزأوًٌفًِؼبًٔ،رفغٍشاٌخبصْ ،وأظش:(3/249اٌغواهشاٌؾغبْفًرفغٍشاٌمشآْ)،رفغٍشاٌضؼبٌجًأظش:

446)
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ىالمبحثىالخامسى7
ى(26ى-14وونسىمنىاآلوظى)ىالمقاصدىواألهدافىفيىدورة

ى
 كفيو خمسة مطالب :

 
 . لل أمة رسويً بعث س  س مطلب سألول : 

 .س مطلب س ثشالي :س ترلكك في دعوى س البي 
 .س مطلب س ثش ث :  لل أمة أجل 

 .ي كالفع  س مطلب س رسبع : سيستعجشل بش عذسب وسإلكمشن به حشل وقوعه
 .قكشمةس مطلب س خشمس : جزسء س ظش مكن كوم س 
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 س مبحث س خشمس :
  ٕ٘ -ٚٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 :  لل أمة رسويً بعث س  س مطلب سألول : 
 [22}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّخٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَا خَبء سَعٌٌُُيُُْ لُعَِِ ثَْْنَيُُ ثِبٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ ُّظٌٍَُّْْ{]ٌّٔظ::قشل تعش ى 

 : مالشسبة سآلكة :  أويً 
أف مػػف مظػػاىر رحمتػػو  مػػف جحػػكد كمكػػابرة كعػػدـ إيمػػاف ، بػػيف اهلل تعػػالى بعػػد ىػػذه اآليػػات

لػػى الطريػػؽ المسػػتقيـ ، حتػػى ال يكػػكف لػػدييـ  بعبػػاده أف جعػػؿ لكػػؿ أمػػة رسػػكالن ييػػدييا إلػػى الحػػؽ كا 
 . حجة يحتجكا بيا بعدـ إيمانيـ

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
األمـ الخالية في كقت مف األكقات )رسكؿ( يرسمو اهلل إلييـ يبيف ليـ ما )كلكؿ أمة( مف  "

شرعو اهلل ليـ مف األحكاـ عمى حسب ما تقتضيو المصمحة )ف،ذا جاء رسكليـ( إلييـ كبمغيـ ما 
 (ُ)"أرسمو اهلل بو فكذبكه جميعان )قضى بينيـ( أم بيف األمة كرسكليا

مؤمنيف بو كىبلؾ المكذبيف كقكلو تعالى كما كنا معذبيف بالعدؿ كحكـ بنجاة الرسكؿ كال "}بالقسط{
}كىـ ال يظممكف{ في ذلؾ القضاء المستكجب لتعذيبيـ ألنو مف نتائج أعماليـ ،حتى نبعث رسكال

أك كلكؿ أمة مف األمـ يـك القيامة رسكؿ تنسب إليو كتدعى بو ف،ذا جاء رسكليـ المكقؼ ليشيد 
 (ِ)"بالنبييف كالشيداء كقضى بينيـ يءؿ كجعمييـ بالكفر كاإليماف كقكلو عز كج

 سإلجمش ي: ثش ثًش : س معالى
لكؿ أمة مف األمـ رسكؿ ييدييـ كيرشدىـ إلى ما فيو صبلحيـ في المعاش كالمعاد، ف،ذا "

جاء رسكليـ ككذبكه ككفركا بو، كقامت الحجة عمييـ قضى بينيـ بالقسط، كىـ ال يظممكف إذ 
 .(ّ)"عاصي كؿ بما يستحؽالعدؿ يقتضى إثابة الطائع كال

 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
بياف كيفية الحساب يـك القيامة بأف يأتي الرسكؿ كأمتو ثـ يجزم الحساب بينيـ فينجي  -ُ

 اهلل المؤمنيف كيعذب الكافريف.
 ال يعذب اهلل تعالى أمة دكف أف يرسؿ إلييا رسكالن . -ِ
الظمـ ليس مف صفات األنبياء كال ناس، ك ـ اهلل لمالعدؿ مف صفات الرسؿ الذيف أرسمي -ّ

 ىك مف أخبلقيـ .

                                                 
(1)

(6/72فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)أظش:
(2)

(4/151ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼود
(3)

 (2/68اٌزفغٍشاٌواظؼ)
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 س مطلب س ثشالي :س ترلكك في دعوى س البي 
فػػي كػػؿ زمػػاف  ال غيػػرىـ ىػػذا اإلنكػػار كالتكػػذيب كاالسػػتيزاء ىػػك منطػػؽ المشػػركيف كالممحػػديف

لطبقة العميا في كمكاف، كفي العصر القريب قالو الشيكعيكف عندما قامكا بثكرتيـ الكاذبة، كذبحكا ا
 .(ُ)المجتمع بدعكل رفع الظمـ عف الفقراء

 
 [29}ًََّمٌٌٌَُُْ َِزََ ىَـزَا اٌٌَْػْذُ بِْ وُنزُُْ صَبدِلِني{]ٌّٔظ: :قشل تعش ى

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

فقاؿ: }كيقكلكف{ أم ،  لما تقدـ في ىذه اآليات تيديدىـ بالعذاب في الدنيا أك في اآلخرة
ليذا القكؿ مستمريف عمى ذلؾ استيزاء: }متى ىذا  فالفعؿ لمتجديد، كف مجدديفىؤالء المشرك

 .(ِ)الكعد{
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش :
أم كيقكؿ كفار قريش لمنبي كمف اتبعو مف المؤمنيف: متى يقع "كيقكلكف متى ىذا الكعد( ) 

سينتقـ لكـ منا كينصركـ ىذا الكعد الذم تعدكننا بو )إف كنتـ صادقيف( في قكلكـ إف اهلل تعالى 
 .(ّ)"عمينا
 سإلجمش ي:  معالىس ثش ثًش :

الذم ىددىـ بو الٌنبي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ، ، لقد طالب مشركك قريش تحديد كقت العذاب
متى يقع ىذا الكعيد، إف كنتـ صادقيف في تيديدكـ كقكلكـ؟ أم إف ىذا الذم تكعدنا بو  فقالكا:

كالرد في اآلية  كىذا يبيف مدل غبائيـ ، دؽ في ذلؾ مف الكذبحٌدد لنا فيو كقتو، لنعمـ الص
 .(ْ)التالية 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصد تحقكقرسبعًش : 
 استعجاؿ الكافريف بالعذاب دليؿ عمى جيميـ كفساد عقكليـ . -ُ
 الجداؿ العقيـ دليؿ عمى شدة كفرىـ كجحكدىـ . -ِ
 . استعجاليـ لمعذاب ىك إنكارىـ لو كاستيزائيـ بو -ّ

 
 

                                                 
(1)

(11/5975رفغٍشاٌشؼشاوي)أظش:
(2)

(9/134ٔظُاٌذسسفًرٕبعتاٌَبدواٌغوس)أظش:
(3)

(11/321رفغٍشإٌّبس)
(4)

(2/978اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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 :س مطلب س ثش ث :  لل أمة أجل 
 

غْزَإْخِشًَُْ عَبػَخً ًاَلَ }لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ ظَشًّا ًَالَ َٔفْؼًب باِلَّ َِب شَبء اٌٍّوُ ٌِىًُِّ ؤَُِّخٍ ؤَخًٌَ بِرَا خَبء ؤَخٍَُيُُْ فَالَ َّقشل تعش ى

 [28َّغْزَمْذٌُِِْ{]ٌّٔظ:

 
 مالشسبة سآلكة :أوًي  : 

ية رد عمػى المشػركيف فػي اآليػة السػابقة ، حيػث أمػر اهلل تعػالى رسػكلو الكػريـ ، بػأف ىذه اآل
 يرد عمييـ ، كيسكت ألفكاىيـ التي ما فتئت تتكمـ إال بالجدؿ العقيـ .

 
 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 
رًّا كىال نىٍفعنا ًإالغ مىا شىاءى المغوي(  عمػى النفػع؛ ألنيػـ يطمبػكف  كقدـ الضر ")قيؿ الى أىٍمًمؾي ًلنىٍفًسي ضى

أف ينزؿ بيـ ما يضرىـ فكاف الرد بنفيو أكال، ف،ذا كاف الى يممؾ أف يضر نفسو فبل يممؾ أف يضػر 
 غيره.

ػػاءى المغػػوي( اسػػتثناء يبػػيف كمػػاؿ سػػمطاف المغػػو كأنػػو كحػػده الػػذم يشػػاء كيختػػار  ػػا شى كقكلػػو تعػػالى: )ًإالغ مى
ما يشاء غيره، كالمعنى ىنا إف شاء فالذم يممؾ سبحانو  كينفذ في الكجكد الككني ما يشاء ىك، الى 

ػػاءى المغػػوي( حيػػث اإلرادة كاالختيػػار المطمػػؽ لمغػػو  ػػا شى ف لػػـ يشػػأ فػػبل أممػػؾ، كاالسػػتثناء بقكلػػو: )ًإالغ مى كا 
 .(ُ)"تعالى كحده
لكػػػؿ أىػػػؿ ديػػػف }أجػػػؿ{ ميمػػػة ككقػػػت }إذا جػػػآء أجميػػػـ{ كقػػػت ىبلكيػػػـ }فػػػبل يسػػػتأخركف  "}لكػػػؿ أمػػػة{

 .(ِ)"قدر ساعة بعد األجؿ }كال يستقدمكف{ قبؿ األجؿساعة{ 
 

 سإلجمش ي:  معالىس ثش ثًش : 
اهلل تعالى رٌدا لمحجة: قؿ ليـ يا محمد، إني بشر، ال أممؾ لنفسي ضٌرا كال  اآلية إجابة مف"

نفعا مف دكف اهلل، كال أنا إال في قبضة سمطانو كفي مظمة الحاجة إلى لطفو كتكجييو، إال ما شاء 
 أف يقدرني كيخبرني، ف،ذا كنت ىكذا، فأحرل أال أعرؼ غيبو، كال أتعاطى شيئا مف أمره، اهلل

كلكف لكؿ أمة أجؿ، انفرد اهلل تبارؾ كتعالى بعمـ حٌده ككٌقتو، ف،ذا جاء ذلؾ األجؿ في مكت أك 
كعيد إف تعييف كقت ال ،ىبلؾ أمة، لـ يتأٌخركا ساعة، كال أمكنيـ التقديـ عف حٌد اهلل عٌز كجؿٌ 

                                                 
(1)

 (7/3585صهشحاٌزفبعٍش)
(2)

 (175رٕوٌشاٌّمجبطِٓرفغٍشاثٓػجبط)ص:
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نزاؿ العذاب مرجعو إلى اهلل تعالى كحده كأما الرسكؿ فميمتو مقصكرة عمى تبمي  ما جاء مف  ،كا 
 .(ُ)"كىذا يبيف الحٌد الفاصؿ بيف سمطاف اهلل كنطاؽ معرفة البشر كخبرتيـ ،عند اهلل سبحانو

 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 

 عف غيره ضران يدفعو كال نفعان يجمبو إال ب،ذف اهلل تعالى ال يممؾ أحد مف الخمؽ لنفسو فضبلن  -ُ
 كمشيئتو، كخاب الذيف ييعكلكف عمى األكلياء في جمب النفع ليـ كدفع الشر عنيـ.

 اآلجاؿ محدكدة ال تتقدـ كال تتأخر فمذا ال معنى لمجبف مف العبد. -ِ
 ال تيمؾ أمة قبؿ حمكؿ أجميا . -ّ
 

   :ي كالفع بش عذسب وسإلكمشن به حشل وقوعهس مطلب س رسبع : سيستعجشل 
 

ؤَثَُُّ بِرَا َِب ًَلَغَ آَِنْزُُ ثِوِ آَْٓ *  }لًُْ ؤَسَؤَّْزُُْ بِْْ ؤَرَبوُُْ ػَزَاثُوُ ثََْبرًب ؤًَْ َٔيَبسًا َِّبرَا َّغْزَؼْدًُِ ِِنْوُ اٌُّْدْشٌُِِْقشل تعش ى: 

 [15 -13ًَلَذْ وُنزُُ ثِوِ رَغْزَؼْدٌٍُِْ{]ٌّٔظ:

 
 :  تكنمالشسبة سآلكأوًي : 

يبيف اهلل تعالى في ىاتيف اآليتيف حاؿ كقكع العذاب ماذا سيفعمكف، حيث أنيـ باآليات 
 فيحذرىـ ىنا سبحانو . السابقة استعجمكا كقكعو ك أنكركه كجحدكا ككذبكا الرسكؿ 

 
 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 

 سمـ . الخطاب ىنا مكجو لمرسكؿ صمى اهلل عميو ك }قؿ{ "
}بياتا{ أم كقت بيات كاشتغاؿ ، }إف أتاكـ عذابو{ الذم تستعجمكف بو،  }أرأيتـ{ أم أخبركني

}أك نيارا{ أم عند اشتغالكـ بمشاغمكـ حسبما عيف لكـ مف األجؿ بمقتضى المشيئة ، بالنكـ
 .التابعة لمحكمة كما عيف لسائر األمـ الميمكة كقكلو عز كجؿ

{ جكاب لمشرط بحذؼ الفاء كما في قكلؾ إف أتيتؾ ماذا تطعمني }ماذا يستعجؿ منو المجرمكف
 (ِ)"كالمجرمكف مكضكع مكضع المضمر لتأكيد اإلنكار ببياف مباينة حاليـ

 

                                                 
(1)

(2/979اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(2)

(4/152ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)،رفغٍشأثًاٌغؼود
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}أثـ إذا ما كقع{ العذاب }لمنتـ بو{ جكاب الشرط كماذا يستعجؿ منو المجرمكف اعتراض "
كدخكؿ حرؼ االستفياـ  "،نفعكـ اإليمافإف أتاكـ عذابو لمنتـ بو بعد كقكعو حيف ال ي" :كالمعنى
الكاك كالفاء في أفأمف أىؿ القرل أكأمف أىؿ القرل }اآلف{ عمى إرادة  كدخكلو عمى، (ُ)"عمى ثـ 

 ."لآلف لمنتـ بو " القكؿ أم قيؿ ليـ إذا لمنكا بعد كقكع العذاب
أم بالعذاب تكذيبان كاستيزاء لال  { ى قىٍد كينتـي ًبًو تىٍستىٍعًجميكفى لقاء }كى ف بحذؼ اليمزة التي بعد البلـ كا 

 (ِ)حركتيا عمى البلـ نافع
 

 سإلجمش ي : معالى سثش ثًش : 
قؿ ليـ أييا الٌرسكؿ: أخبركني عف حالكـ كما يمكنكـ أف تفعمكه، إف أتاكـ عذابو ليبل كقت "

يك مبيتكـ، أك نيارا كقت شغمكـ، فماذا تستعجمكف منو، كأنتـ ال قبؿ لكـ بو؟ أم عذاب كقع ف
أتنظركف مجيء ىذا العذاب لتؤمنكا باهلل رٌبكـ؟ ،  ما تطمبكف تعجيمو ىك جيؿ كحماقة شديد، ككؿ

ف،ذا كقع بالفعؿ لمنتـ بو، في كقت ال ينفع اإليماف، كيقاؿ لكـ حينئذ تكبيخا: لآلف لمنتـ باهلل 
رية كالٌرسكؿ اضطرارا كقسرا، مع أنكـ كنتـ قبؿ ذلؾ تستعجمكف العذاب عمى سبيؿ السخ

 .(ّ)"كاالستيزاء كالتكذيب كاالستكبار؟! كالمراد أنو إذا كقع العذاب كلمنتـ باهلل، فذلؾ غير نافعكـ
يعني كنتـ تستعجمكف بالجحكد بنا، كتذكركف غيرنا، ف،ذا صرتـ إلينا كعاينتـ ما كعدناكـ مف "

رة عند تجمي حكـ عذابنا لمنتـ حيف ال ينفع، فبل بد لمخمؽ كميـ مف اإلقرار بالتكحيد في اآلخ
 .(ْ)"زكؿ األضداد كاألنداد، كالدعاكم بيا، لزكاؿ الشؾ كخكؼ العذابتالذات، ك 

 
 :  تكنسألهدسف من سآلكو  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
 ال ينفع اإليماف كال التكبة عند معاينة العذاب أك مىمىؾ المكت. -ُ
 استعجاؿ الكافريف لعذاب اهلل دليؿ عمى جيميـ كحماقتيـ . -ِ
 استيزاء الكافريف إلى تصديؽ كذلؾ بكقكع العذاب .تحكؿ  -ّ
 في اآليتيف تكبيخ لممشركيف عمى استعجاليـ العذاب . -ْ
 .ال ينفع الندـ شيئا عند الكقكع في العذاب  -ٓ

 
 
 

                                                 
(1)

 (2/26)"ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ"رفغٍشإٌغفً
(2)

(2/27)اٌّشعغاٌغبثكأظش:
(3)

 (2/979اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(4)

(76رفغٍشاٌزغزشي)ص:
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 :س مطلب س خشمس : جزسء س ظش مكن كوم س قكشمة

 

 [12ىًَْ رُدْضًََْْ بِالَّ ثَِّب وُنزُُْ رَىْغِجٌُْ{]ٌّٔظ: }ثَُُّ لًَِْ ٌٍَِّزَِّٓ ظٌٍََُّاْ رًُلٌُاْ ػَزَاةَ اٌْخٍُْذِ: قشل تعش ى

 أوًي : مالشسبة سآلكة : 
في ىذه اآلية يستمر التأنيب كالتكبيخ كالعذاب لمظالميف بما كسبت أيدييـ مف جحكد ككفر 

 . (ُ)كمكابرة عمى الظمـ كعدـ اإليماف
 

 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
ٍمًد( أم ثـ قيؿ لمذيف ظممكا أنفسيـ بالكفر بالرسالة )ثيـغ ًقيؿى ًلمغًذيفى ظى " مىميكا ذيكقيكا عىذابى اٍلخي

 كالكعد كالكعيد تجرعكا عذاب اهلل الدائـ لكـ أبدا بحيث ال فناء لو كال زكاؿ.
 ثـ بيف أف ىذا العذاب جزاء ما صنعكا فى الدنيا فقاؿ:

؟( أ ٍكفى ًإالغ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍكًسبيكفى م ال تجزكف إال بما كنتـ تكسبكف باختياركـ مف )ىىٍؿ تيٍجزى
الكفر كالظمـ كالفساد فى األرض كالعـز عمى الثبات عميو كعدـ التحكؿ عنو، كليس فى ىذا 

الجزاء شىء مف الظمـ، ألنو أثر الـز لما عممكا فمـ يعكدكا أىبل لمكرامة كجكار المكلى فى جنة 
 .(ِ)"الخمد

 
 ثش ثًش : س تفسكر سإلجمش ي : 

الكعيد األعظـ بالخمكد ألىؿ الظمـ األخٌص كىك ظمـ الكفر، ال ظمـ  تتحدث عفىذه اآلية 
فيقاؿ ألكلئؾ الكفار المعانديف الظالميف أنفسيـ،  فيـ ظالمكف ألنفسيـ بيذا الجـر ،،المعصية

تذكقكا كتجرعكا عذاب اهلل الدائـ لكـ أبدا، ال تجزكف إال ما كنتـ  المكذبيف الرسكؿ ككعيده:
 .(ّ)باختياركـ مف الكفر كالمعاصيكسبكف كتعممكفت
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
 الكافركف ىـ الظالمكف ألنفسيـ  -ُ
 الجزاء مف جنس العمؿ  -ِ
 إف ما كاف يعممكنو كيكسبكنو بالكفر كالمعاصي كاف باختيارىـ . -ّ
 الكفر كالظمـ مف أسباب الخمكد في النار . -ْ

                                                 
(1)

56،ص4أظش:اٌزفغٍشإٌّكغً:ِظ
(2)

(11/118رفغٍشاٌّشاغً)
(3)

 (2/979اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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 س فصل س ثشالي 
 درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثشالي من س حزب س ثشالي س

 (ٓٚ – ٖ٘)كوالس من آكة  وس عرركن من سورة
  مبشحث : ةوفكه أربع

 س مبحث سألول : 
  ٙ٘ -ٖ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 )س ملك   وحده , وس عذسب وسقع ي محش ة 
 وفكه ثَلثة مطش ب :

 تحٌقؽ المشركيف مف كقكع العذاب األخركم:  س مطلب سألول
  ال يقبؿ اهلل اإليماف بعد فكات األكاف:  س مطلب س ثشالي
 : الممؾ بيد اهلل كحده س مطلب س ثش ث

 س مبحث س ثشالي : 
  ٓٙ -ٚ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 )صفشت س قرآن س لركم وسفترسء س مررلكن علكه  
 وفكه ثَلثة مطش ب:
 كمكعظة كشفاء  رحمةالقرلف ىدل ك س مطلب سألول : 
  التشريع بالتحميؿ كالتحريـ حؽ هلل تعالىس مطلب س ثشالي : 
  مصير المفتريف عمى اهلل الكذبس مطلب س ثش ث : 

 س مبحث س ثش ث :
  ٚٙ -ٔٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 )س عزة   
 وفكه خمسة مطش ب:

 شمكؿ العمـ اإلليي  س مطلب سألول :
 الفكز العظيـ كالبشرل ألكلياء اهلل:  س مطلب س ثشالي
 : العزة هلل جميعان  س مطلب س ثش ث
 تباع الظف الفاسد ا: س مطلب س رسبع 

 : ليات اهلل في الميؿ كالنيار س مطلب س خشمس
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 س مبحث س رسبع :
  ٓٚ -ٛٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 سب س و د    تعش ى  )جزسء من كال
 

 وفكه مطلبشن :
 

 إبطاؿ نسبة الكلد هلل تعالىس مطلب سألول : 
جزاء مف يفترم عمى اهلل الكذبس مطلب س ثشالي : 
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ى
ى
ى
ى

ىالمبحثىاألولى7
ى(23ى-20المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)

ى)الملكىللهىوحدهى,ىوالطذابىواقعىالىمحالظى(
 

 وفكه ثَلثة مطش ب :
 

 .س مطلب سألول : تحّقق س مررلكن من وقوع س عذسب سألخروي
 .ي كقبل س  سإلكمشن بعد فوست سألوسن س مطلب س ثشالي : 

 .س مطلب س ثش ث : س ملك بكد س  وحده
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 س مبحث سألول :
  ٙ٘ -ٖ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 ملك   وحده , وس عذسب وسقع ي محش ة  )س 
 

 :سألول : تحّقق س مررلكن من وقوع س عذسب سألخروي
 

 [18}ًََّغْزَنجِئٌَُٔهَ ؤَزَكٌّ ىٌَُ لًُْ بُِ ًَسَثِِّ بَِّٔوُ ٌَسَكٌّ ًََِب ؤَٔزُُْ ثُِّؼْدِضِّٓ{]ٌّٔظ:قشل تعش ى : 

 أوًي : مالشسبة سآلكة :
{ عف الكفغ  -تعالى  -لمغا أخبر " اًدًقيفى ار، بأنيـ يقكلكف: }متى ىذا الكعد ًإف كينتيـٍ صى

مرغة أخرل في ىذه الكاقعة، كسألكه  كأجاب عنو بما تقدغـ، حكى عنيـ: أنيـ رجعيكا إلى الرغسيكؿ 
عف ذلؾ السُّؤاؿ مرغة أخرل، كقالكا: أحؽٌّ ىك؟ كاعمـ: أنيـ سالكا أكالن عف زماًف كقكعو، كىينا 

 .(ُ)"قُّقو في نفسو، كليذا اختمؼ جكابيماسألكا عف تح
 

 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 
)أحؽ(  ،قكلو تعالى: )كيستنبئكنؾ( أم يستخبركنؾ يا محمد عف العذاب كقياـ الساعة"
 . استفياـ عمى جية اإلنكار كاالستيزاء كالضمير لمعذاب المكعكد ، كىكابتداء

 جكز أف يككف" ىك" مبتدأ، ك" أحؽ" خبره. كي ،)ىك( سد مسد الخبر، كىذا قكؿ سيبكيو
يجاب كتأكيد بمعنى نعـ كىك مف لكاـز القسـ كلذلؾ يكصؿ  ،)قؿ إم( " إم" كممة تحقيؽ كا 

 بكاكه في التصديؽ فيقاؿ إم كاهلل كال يقاؿ إم كحده.
 )إنو لحؽ( جكابو، أم كائف ال شؾ فيو.  ،)كربي( قسـ 

 .(ِ)"كمجازاتو )كما أنتـ بمعجزيف( أم فائتيف عف عذابو
 

 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي: 
كثرة سؤاؿ النبي مف قبيؿ المشركيف عمى عقابيـ كحسابيـ دليؿ عمى مدل كجكد خكؼ في 

اآليات تحكي سؤاؿ نفكسيـ مف تحقؽ ىذا العقاب كذلؾ بما حدث لمف قبميـ مف األمـ الكافرة ، ف
البعث كالحساب األخركم حقا كصدقا  عما إذا كاف ما يتكعدىـ بو القرلف مف الكفار لمنبي 

                                                 
(1)

(11/351اٌٍجبةفًػٍوَاٌىزبة)
(2)

ِذاسن،رفغٍشإٌغفً ،وأظش:(3/116أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ)،رفغٍشاٌجٍعبوي،وأظش:(8/351رفغٍشاٌمشغجً)

(2/27اٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)
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بأسمكب الذم يريد التكثؽ أك يبال  في اإلنكار كالشؾ كيظف أف الكعيد تيكيش كتخكيؼ كتأمر 
حاطتو النبي   .(ُ)بتككيد ذلؾ كككنو حقا كككنيـ لف يعجزكا اهلل كلف يخرجكا عف شمكؿ قدرتو كا 

 
 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
محض جيميـ أك عنادىـ، لما ثبت مف البرىاف القاطع  في ىذه اآلية عمىيـ دؿ سؤال -ُ

ذا صحت النبكة لـز القطع بصحة كؿ ما ينبئيـ عنو، مما  ةعمى نبكتو بمعجز  القرلف، كا 
 يصدعيـ بو.

إنما أمر بالقسـ الستمالتيـ كلمجرم عمى ما ىك المألكؼ في المحاكرة، مف تحقيؽ  -ِ
}بَِّٔوُ ٌَمٌَْيٌ ر، فقد كساه حمة الجد، كخمع عنو لباس اليزؿ: المدعي، ف،ف مف أقسـ عمى خي

 [52-58ًََِب ىٌَُ ثِبٌْيَضْي{]اٌؽبسق:*  فَصًْ
 .جكاز الحمؼ باهلل إذا أريد تأكيد الخبر -ّ
 حرؼ إجابة كتقترف دائمان بالقسـ نحك إم كاهلل، إم كربي. (إم) -ْ
لقمؽ كالخكؼ مف العذاب، تكرار السؤاؿ دليؿ عمى أف القكـ تمٌمكيـ إحساس شديد با -ٓ

 كأنيـ لـ يككنكا عمى يقيف مف تكذيبيـ.
المشرككف يتفننكف بأساليب التيكـ كاالستيزاء بأسئمتيـ ككذبيـ عمى الرسكؿ صمى اهلل  -ٔ

 عميو كسمـ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(1/214اٌزفغٍشاٌٍّغش) ،وأظش:(3/479اٌزفغٍشاٌؾذٌش)أظش:
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 ي كقبل س  سإلكمشن بعد فوست سألوسن ::  س مطلب س ثشالي
 

ظٍ ظٍَََّذْ َِب فِِ األَسْضِ الَفْزَذَدْ ثِوِ ًَؤَعَشًُّاْ اٌنَّذَاَِخَ ٌََّّب سَؤًَُاْ اٌْؼَزَاةَ ًَلُعَِِ ثَْْنَيُُ }ًٌٌََْ ؤََّْ ٌِىًُِّ َٔفْ قشل تعش ى :

 [12ثِبٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ ُّظٌٍَُّْْ{]ٌّٔظ:

 
 مالشسبة سآلكة : أوًي : 

اهلل ، حيث بيف (إم كربي إنو لحؽ)مف بقية القكؿ، فيي عطؼ عمى جممة  يةىذه اآل
  .(ُ)تعالى أنيـ لف يستطيعكا افتداء أنفسيـ مف العذاب عند كقكعو 

 
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
لىٍك أىفغ ًلكيؿٍّ نىٍفسو ظىمىمىتٍ )" مف شيء  (ما ًفي اأٍلىٍرضً )أشركت باهلل ككفرت بو في الدنيا  (كى

ٍفتىدىتٍ )كطمب منيا الفداء مما حٌؿ بيا مف عذاب اهلل في اآلخرة  نفسيا لتنجك منو إال أنو ال  (ًبوً  الى
كا النغدامىةى ،)ينفع الفداء كال يقبؿ البدؿ أضمركا اليأس كالحرماف لما عممكا ذلؾ ككتمكا تأثرىـ  (كىأىسىرُّ

كأسفيـ عمى ما كقع منيـ في الدنيا مف الكفر كاإلنكار كالتكذيب إسرار الشيء: إخفاؤه ككتمانو، 
سرار الحديث: خفض الصكت بو،  كالندـ كالندامة: ما يجده اإلنساف فى نفسو مف األلـ كالحسرة كا 

قيًضيى بىٍينىييـٍ )عيانا  (لىمغا رىأىكيا اٍلعىذابى ،)عقب كؿ فعؿ يظير لو ضرره  ًباٍلًقٍسًط )أكلئؾ الظالمكف  (كى
ـٍ ال ييٍظمىميكفى  ف اهلل ال يشدد في (كىىي  فيما قضي عمييـ مف العذاب ألنو بما كسبت أيدييـ، كا 

 .(ِ)"عذاب الظالـ كال يخفؼ مف عذاب المظمـك لقاء ظممو، بؿ يناؿ كؿ جزاء عمى ما عمؿ
 

 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
ما سكؼ يككف عميو حاؿ الكفار يـك القيامة مف الشدة كالفزع كالندامة حيف  اآلية تحكي

ع ما في منيـ جمي يركف العذاب كيسمعكف قضاء اهلل العادؿ الرىيب فييـ حتى لك كاف لكؿ كاحد
، كىذا بياف لتضاؤؿ الدنيا بنعيميا كما فييا إلى جانب عذاب المغو و األرض لقدمو فدية عف نفس

 .(ّ)اهلل ال يحكـ بينيـ إال بالحؽ كالعدؿ تعالى، كأف 
 
 
 

                                                 
(1)

(11/197اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:
(2)

(11/121رفغٍشاٌّشاغً)،وأظش:(3/47ثٍبْاٌّؼبًٔ)
(3)

 (3/479اٌزفغٍشاٌؾذٌش)،وأظش:(7/3591صهشحاٌزفبعٍش)أظش:
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 سآلكة : منهدسف سألو  مقشصدس تحقكق رسبعًش : 
 .كمولؾ الكجكد إف البعث كما بعده مف حساب ىك في قدرة المغو، ألنو ما -ُ
 عظـ عذاب يكـ القيامة حتى إف الكافر ليكد أف يفتدل منو بما في األرض جميعان.  -ِ
ال يقبؿ مف أحد الفداء عف ذنبو ألف اهلل ىك مالؾ السمكات كاألرض ككؿ شيء في  -ّ

  .ممكو كسمطانو
 الظمـ ال سبيؿ لو سكل العذاب . -ْ
 كافريف العذاب ، كال يقبؿ منيـ الفداء .ال يقبؿ اهلل سبحانو كتعالى اإليماف عند معاينة ال -ٓ
 مف فاتو خير اإليماف حـر الدنيا ، كاآلخرة . -ٔ
يندـ الكفار كالظممة كالعصاة عمى أعماليـ في الدنيا، كىـ إما أف يخفكا الندامة أحيانا،  -ٕ

ما أف يظيركىا أحيانا أخرل. كرؤساء الضبللة يخفكف ندامتيـ عف أتباعيـ قبؿ  كا 
َربَّالش َغَلَبْت  ) ،ذا كقعكا في النار أليتيـ النار عف التصنع، بدليؿ قكليـ:اإلحراؽ بالنار، ف

 فبٌيف أنيـ ال يكتمكف ما بيـ. (َُٔ :المؤمنكف )  َعَلْكالش ِرْقَوُتالش, َوُلالَّش َقْومًش ضش ّْكنَ 
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 :س ملك بكد س  وحده:  س مطلب س ثش ث
 

ىٌَُ ُّسِِْْ *  َِب فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ ؤَالَ بَِّْ ًَػْذَ اٌٍّوِ زَكٌّ ًٌََـىَِّٓ ؤَوْثَشَىُُْ الَ َّؼٌٍَُّْْ}ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ  قشل تعش ى :

 [15 -11ًَُِّّْذُ ًَبٌَِْْوِ رُشْخَؼٌُْ{]ٌّٔظ:

 
:  تكنمالشسبة سآلكأوًي :   

 كعيد كترقب يكـكما جاء بو مف ال تذييؿ تنيية لمكبلـ المتعمؽ بصدؽ الرسكؿ كالقرلف"
كقد اشتمؿ ىذا التذييؿ عمى مجمؿ تفصيؿ ذلؾ الغرض،  ،البعث كيـك نزكؿ العذاب بالمشركيف

فكاف افتتاحو بأف اهلل ىك  ،كعمى تعميمو بأف مف ىذه شؤكنو ال يعجز عف تحقيؽ ما أخبر بكقكعو
كاآلخرة  المتكحد بممؾ ما في السماكات كاألرض فيك يتصرؼ في الناس كأحكاليـ في الدنيا

تصرفا ال يشاركو فيو غيره فتصرفو في أمكر السماء شامؿ لممغيبات كميا، كمنيا إظيار الجزاء 
ثـ أعقب بتحقيؽ  ،بدار الثكاب كدار العذاب كتصرفو في أمكر األرض شامؿ لتصرفو في الناس

.(1)"وكعده، كأعقب بتجييؿ منكري  
 

 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
لسماكات كاألرض( مسكقة لتقرير كماؿ قدرتو ألف مف ممؾ ما في )أال إف هلل ما في ا"

السماكات كاألرض يتصرؼ بو كيؼ يشاء، كغمب غير العقبلء ألنيـ أكثر المخمكقات، قيؿ لما 
ذكر سبحانو افتداء الكفار بما في األرض لك كاف ليـ ذلؾ بيف أف األشياء كميا هلل كليس ليـ 

أكد ما سبؽ بقكلو )أال إف كعد اهلل حؽ( أم كائف ال محالة ثـ  ،شيء يتمكنكف مف االفتداء بو
كىك عاـ يندرج فيو ما استعجمكه مف العذاب اندارجان أكليان، كتصدير الجممة بحرؼ التنبيو كما قمنا 

في التي قبميا مع الداللة عمى تحقؽ مضمكف الجممتيف كتقرير ما سمؼ مف اآليات الكريمة 
 .(ِ)"لمحافظة عميوكالتنبيو عمى كجكب استحضار ا

}أحؽ{ عمى األكؿ ثابت كاقع ال محالة كعمى الثاني مطابؽ لمكاقع كتصدير الجممتيف بحرفي "
التنبيو كالتحقيؽ لمتسجيؿ عمى مضمكنيما المقرر لمضمكف ما سمؼ مف اآليات الكريمة كالتنبيو 

 .(ّ)"عمى كجكب استحضاره كالمحافظة عميو
 

                                                 
(1)

(11/198،199اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

(6/81فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
(3)

(4/155)"ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ"ؼودرفغٍشأثًاٌغ
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 ستيبلء الغفمة عمييـ كالفيـ باألحكاؿ المحسكسة المعتادةلقصكر عقكليـ كا"}كلكف أكثرىـ{ 
 .(ُ)"}ال يعممكف{ ذلؾ فيقكلكف ما يقكلكف كيفعمكف ما يفعمكف

 } عيكفى لىٍيًو تيٍرجى ييًميتي كىاً  ليو مرجعكـ في "}ىيكى ييٍحًيي كى ، كاً  أم ىك سبحانو المحيي كالمميتي
 .(ِ)"اآلخرة فيجازيكـ بأعمالكـ

 
 جمش ي : س معالى سإلثش ثًش : 

أم انتبيكا كاسمعكا أييا المشرككف إف هلل ما في السمكات كاألرض مف سائر المخمكقات 
ممكان حقيقيان ال يممؾ معو أحد شيئا مف ذلؾ فيك يتصرؼ في ممكو كما يشاء يعذب كيرحـ يشقي 

ىـ ، كىذا يدؿ عمى شدة عنادكيسعد ال اعتراض عميو أال أف كعد اهلل حؽ أم تنبيكا مرة أخرل 
اسمعكا إف كعد اهلل أم ما كعدكـ بو مف العذاب حؽ كغشاكة قمكبيـ بعدـ اإليماف؛ فيقكؿ ليـ 

،  ذ لك عممكا أف العذاب كائف ال محالة كعممكا مقدار ىذا العذاب ما كفركا بو،إثابت ال يتخمؼ 
ليو ترجعكف{ يخبر تعالى عف نفسو أنو يحيي كيميت كمف ك اف كقكلو تعالى }ىك يحي كيميت كا 
قادران عمى اإلحياء كاإلماتة فيك قادر عمى كؿ شيء، كمف ذلؾ إحياء الكافريف بعد مكتيـ 

 .(ّ)تقرير مبدأ المعاد اآلخركفي اآلية  ،عمى ما كسبكا مف شر كفساد  كحشرىـ إليو كمجازاتيـ
 

 سألهدسف من سآلكتكن : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
 مالؾ السمكات كاألرض، كأف كعد اهلل حؽ تنبيو الناس قاطبة عمى أمكر ىي: أف اهلل -ُ

ليو  مرجعيـ، كائف ال محالة فبل مانع يمنعو مف إنفاذ ما كعده، كأنو يحيي كيميت، كا 
 .كأنو القادر عمى ما يريد

  تقرير ربكبية اهلل تعالى لسائر المخمكقات في العالميف العمكم كالسفمي. -ِ
 كف كما فيو .اهلل كحده ىك الرب كالمالؾ كالمتصرؼ في ىذا الك -ّ
 . مف كاف قادران عمى اإلحياء كاإلماتة فيك قادر عمى كؿ شيء -ْ
 إف كعد اهلل حؽ ؛ ف،ف كعد بالعذاب ، فسيقع العذاب ال محالة . -ٓ
نصاؼ لمقمة المؤمنة مف الناس التي عممت الحؽ فاتبعتو  -ٔ تيديد الكافريف بكثرتيـ ، كا 

 تؤيده . كصدقتو ، ككقفت إلى جانب الرسكؿ 
 

 

                                                 
(1)

(4/155)اٌّشعغاٌغبثك
(2)

(1/547صفوحاٌزفبعٍش)
(3)

(2/482أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)أظش:
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ىالمبحثىالثانيى7
ى(33ى-24المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)

ىرلوهى(المذركونى)صفاتىالقرآنىالكرومىوافتراءى
 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 

 س قرآن هدى والعمة وموعظة ورفشء .س مطلب سألول : 
 .س مطلب س ثشالي : س ترركع بش تحلكل وس تحركم حق   تعش ى 

 .فتركن على س  س لذبس مطلب س ثش ث : مصكر س م
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 س مبحث س ثشالي :
  ٓٙ -ٚ٘س مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 )صفشت س قرآن س لركم وسفترسء س مررلكن علكه  
 

 وموعظة ورفشء : رحمةس قرآن هدى و س مطلب سألول : 
 

ُّْاِِْنِني}َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ لَذْ خَبءرْىُُ ٌَِّْػِظَخٌ ِِّقشل تعش ى:  لًُْ *  ٓ سَّثِّىُُْ ًَشِفَبء ٌَِّّب فِِ اٌصُّذًُسِ ًَىُذًٍ ًَسَزَّْخٌ ٌٍِّ

 [19 -12ثِفَعًِْ اٌٍّوِ ًَثِشَزَّْزِوِ فَجِزٌَِهَ فٍََْْفْشَزٌُاْ ىٌَُ خَْْشٌ َِِّّّب َّدَّْؼٌُْ{]ٌّٔظ: 

 
 : تكنمالشسبة سآلكأوًي : 

التكحيد، كالنبكة، كالبعث كالجزاء نادل اهلل  د ىذه التقريرات لقضايا العقيدة الثبلث:عب
لئليماف بالقرلف لما فيو مف الشفاء المعنكم في ىذه اآلية الكريمة  تعالى العرب كالعجـ سكاء

  .(ُ)، حيث تبيف مظاىر قدرتو تعالى ، ككمالو كرأفتو بالناس كرحمتو كالحسي
 
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 

 كجكع إلى استمالتيـ نحك الحؽ كاستنزاليـ إلى قبكلو كاتباعو التفات كر "}يا أييا الناس{ 
يذاف بأف  تحذيرىـ مف غكائؿ الضبلؿ بما تمي عمييـ مف القكارع الناعية عمييـ سكء عاقبتيـ كا 

 .جميع ذلؾ مسكؽ لمصالحيـ كمنافعيـ
 }قد جاءتكـ مكعظة{ ىي كالكعظ كالعظة التذكير بالعكاقب سكاء كاف بالزجر كالترىيب أك

في قكلو تعالى}مف ربكـ{ ابتدائية متعمقة بجاءتكـ أك تبعيضة  (مف)باالستمالة كالترغيب ككممة 
متعمقة بمحذكؼ كقع صفة لمكعظة أم مكعظة كائنة مف مكاعظ ربكـ كفي التعرض لعنكاف 

 .(ِ)"الربكببة مف حسف المكقع ما ال يخفى
ديكًر{ ا ًفي الصُّ ًشفىاءه ًلمى اء لما في الصدكر مف أمراض الشيكات كىك ىذا القرلف، شف "}كى

الصادة عف االنقياد لمشرع كأمراض الشبيات، القادحة في العمـ اليقيني، ف،ف ما فيو مف المكاعظ 
 كالترغيب كالترىيب، كالكعد كالكعيد، مما يكجب لمعبد الرغبة كالرىبة.

                                                 
(1)

 (2/483أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)أظش:
(2)

(4/155)"اٌىشٌُئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبة"رفغٍشأثًاٌغؼود
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ذا كجدت فيو الرغبة في الخير، كالرىبة مف الشر، كنمتا عمى تكرر ما ي رد إلييا مف كا 
معاني القرلف، أكجب ذلؾ تقديـ مراد اهلل عمى مراد النفس، كصار ما يرضي اهلل أحب إلى العبد 

 .(ُ)"مف شيكة نفسو
نجائيـ مف الضبلؿ، نزؿ بالعطؼ تغاير الصفات منزلة تغاير الذات، ،ب")كىدل كرحمة لممؤمنيف( 

و إلى الطريؽ المكصمة إلى الجنة، كاليدل كاإلرشاد لمف اتبع القرلف كتفكر فيو كتدبر معاني
كالرحمة ىي ما يكجد في الكتاب العزيز مف األمكر التي يرحـ بيا عباده فيطمبيا مف أراد ذلؾ 

 .(ِ)"حتى يناليا فالقرلف العظيـ مشتمؿ عمى ىذه األمكر جامع ليذه األشياء كميا
ًتًو( "كقكلو تعالى : ًبرىٍحمى اف الذم ليس بكاجب عمى فاعمو، اإلحس« : الفضؿ»)ًبفىٍضًؿ المغًو كى

 إرادة النعمة كقيؿ ىى النعمة.« كالرحمة»
 كاإلحساف عمى أقساـ ككذلؾ النعمة، كنعـ اهلل أكثر مف أف تحصى.

كا)قكلو:  أم بما أٌىميـ لو، ال بما يتكٌمفكف مف حركاتيـ كسكناتيـ، أك يصمكف إليو  (فىًبذًلؾى فىٍميىٍفرىحي
 بنكع مف تكمفيـ كتعمميـ.

ٍيره ًممغا يىٍجمىعيكفى )  : أم ما تتحفكف بو مف األحكاؿ الزاكية خير مٌما تجمعكف مف األمكاؿ  (ىيكى خى
 .(ّ)"الكافية

 
  س معالى سإلجمش ي: ثش ثًش : 

استئناؼ أك اعتراض، يجكز أف يككف البتداء غرض جديد كىك خطاب جميع اآلية "
بلـ في جداؿ المشركيف كاالحتجاج عمييـ الناس بالتعريؼ بشأف القرلف كىديو، بعد أف كاف الك

ب،عجاز القرلف عمى أنو مف عند اهلل كأف اآلتي بو صادؽ فيما جاء بو مف تيديدىـ كتخكيفيـ مف 
بناء عمى األكثر في خطاب القرلف كيجكز أف يككف خطابا لممشركيف ، عاقبة تكذيب األمـ رسميا

بأنو ىدل كرحمة لممؤمنيف إدماجا كتسجيبل عمى  فيككف ذكر الثناء عمى القرلف "يا أييا الناس بػ "
 .(ْ)"المشركيف

 كاألرج  لدل الباحثة ، أنيا عامة تشمؿ جميع الناس .
 يا أييا الناس قد جاءتكـ مكعظة مف ربكـ تذكٍّركـ عقاب اهلل كتخكفكـ كعيده، كىيفمعنى اآلية 

كفيو  فيك نعمة مف اهلل، لكـ،القرلف كما اشتمؿ عميو مف اآليات كالعظات إلصبلح أخبلقكـ كأعما
دكاء لما في القمكب مف الجيؿ كالشرؾ كسائر األمراض، كرشد لمف اتبعو مف الخمؽ فينجيو مف 
يـ بذلؾ؛ ألنيـ المنتفعكف باإليماف ، اليبلؾ، جعمو سبحانو كتعالى نعمة كرحمة لممؤمنيف، كخصغ

                                                 
(1)

 (367)ص:"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"رفغٍشاٌغؼذي
(2)

(6/83فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
(3)

(2/112رفغٍشاٌمشٍشي)،ٌطبئفاإلشبساد
(4)

(11/211اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)



111 

 

ىك ما جاءىـ مف اهلل مف اليدل : بفضؿ اهلل كبرحمتو، ك عامة لجميع الناس -أييا الرسكؿ-ك قؿ
كديف الحؽ كىك اإلسبلـ، فبذلؾ فميفرحكا؛ ف،ف اإلسبلـ الذم دعاىـ اهلل إليو، كالقرلف الذم أنزلو 

 .(ُ)، خير مما يجمعكف مف حطاـ الدنيا كما فييا مف الزىرة الفانية الذاىبةعمى محمد 
 
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
 رلف في ىذه اآلية بصفات أربعة: كصؼ الق" -ُ

يجمع بيف الترغيب كالترىيب، كبيف الحٌث عمى فعؿ  ، ككنو مكعظة مف عند اهلل أو هش:
 الحسف كترؾ القبي .

مف الشبيات كالشككؾ، كالنفاؽ كالكفر، كسكء  ،ككنو شفاء لما في الصدكر ثشالكهش: 
 نظر في ليات اهلل تعالى.االعتقاد كشراسة الخمؽ، كالٌتخمص مف الجيؿ كالعتك عف ال

ىاديا إلى الحؽ األبمج كاليقيف الساطع كالصراط المستقيـ المحقؽ لسعادة ككنو  ثش ثهش:
 الدنيا كاآلخرة.

خاصة، ينجييـ مف ظممات الضبلؿ، إلى نكر اإليماف،  ككنو رحمة لممؤمنيف رسبعهش:
 .(ِ)"كيبعدىـ عف الٌنيراف، كيرقى بيـ إلى درجات الجناف

مف  كبلن رلف الكريـ عمى رسكلنا الكريـ مف أعظـ نعـ اهلل عمى اإلنساف ألنو جمع نزكؿ الق -ِ
المكعظة التي ىي األمر كالنيي بأسمكب الترغيب كالترىيب كالشفاء كاليدل كالرحمة قد 

  .حكاىا القرلف الكريـ
إف فضؿ اهلل كرحمتو خير لممؤمنيف مما يجمعكف مف حطاـ الدنيا ألف اآلخرة خير كأبقى،  -3

 كما كاف كذلؾ فيك أكلى بالطمب كالتحصيؿ.
أما األخركم فظاىر، كأما الدنيكم فؤلف كماؿ النفس كصحة  ،الفضؿ أخركم كدنيكمإف  -ْ

قباليا عمى األعماؿ الصالحة تكسب الراحة في الدنيا  االعتقاد كتطمع النفس إلى الكماالت كا 
 كعيشة ىنيئة.

 
 
 
 

                                                 
(1)

 (1/215اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
(2)

(17/268اٌىجٍش)ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍش،رفغٍشاٌشاصي
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 :كم حق   تعش ىمطلب س ثشالي : س ترركع بش تحلكل وس تحر س 
 

َْ ػٍَََ اٌٍّوِ }لًُْ ؤَسَؤَّْزُُ َِّب ؤَٔضَيَ اٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ سِّصْقٍ فَدَؼٍَْزُُ ِِّنْوُ زَشَاًِب ًَزاَلَالً لًُْ آٌٍّوُ ؤَرَِْ ٌَىُُْ ؤَقشل تعش ى : 

 [18رَفْزَشًُْ{]ٌّٔظ:

 مالشسبة سآلكة :أوًي : 
الكحي كالنبكة، ذكر طريقا لخر في إثبات النبكة: بعد أف أثبت اهلل تعالى في أكائؿ السكرة "

كىك أف التشريع بالتحميؿ كالتحريـ ىك حؽ اهلل تعالى، كأف األصؿ في األرزاؽ كاألشياء اإلباحة، 
فتحريـ بعض األشياء كتحميؿ بعض، مع تساكييا في الصفات كالمنافع، دليؿ عمى اعترافكـ 

ؿ عقمي كال نقمي عمى ىذا التمييز، فيك منيج فاسد بصحة النبكة كالرسالة ألنو لـ يقـ لكـ دلي
 .(ُ)"باطؿ، كأف ما عميو األنبياء ىك الحؽ كالصكاب

 
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
ما منصكبة المحؿ بما بعدىا أك  (ما أنزؿ اهلل لكـ مف رزؽ،) أم أخبركني "(قؿ أرأيتـ) 

ليـ كجعمو منزال ألنو مقدر في السماء بما قبميا كالبلـ لمداللة عمى أف المراد بالرزؽ ما حؿ 
محصؿ ىك أك ما يتكقؼ عميو كجكدا أك بقاء بأسباب سماكية مف المطر كالككاكب في اإلنضاج 

أم كجعمتـ بعضو  (كحبلال)أم حكمتـ بأنو حراـ (حراما)أم جعمتـ بعضو (فجعمتـ منو)، كالتمكيف
ما )اآلية كقكليـ  (أنعاـ كحرث حجر ىذه)حبلال أم حكمتـ بحمو مع ككف كمو حبلال كذلؾ قكليـ 

كنحك ذلؾ كتقديـ الحراـ لظيكر أثر  (فى بطكف ىذه االنعاـ خالصة لذككرنا كمحـر عمى أزكاجنا
 .(ِ)"الجعؿ فيو كدكراف التكبيخ عميو

 ) مىى المغًو تىٍفتركفى ـٍ عى ـٍ أى اإلذف  ىنا االستفياـ داخؿ عمى لفظ الجبللة كمكضكعو")قيٍؿ للمغوي أىًذفى لىكي
كىك فاعؿ لفعؿ محذكؼ دؿ عميو " أذف " بعد ذلؾ، كالشرط إذا دخؿ عمى االسـ االستفياـ 

( التالية لئلضراب عف االستفياـ السابؽ؛  ـٍ إنكارم إلنكار الكقكع مع التكبيخ ليذا التحريـ، ك )أى
ياـ تكبيخي ألف المستفيـ عنو منفي كقكعو، فيك انتقاؿ مف االستفياـ اإلنكارم النافي إلى استف
 .ناؼو لمكاقع، فقد حكـ سبحانو مع التعجب التكبيخي بنفي أف يككف ذلؾ ب،ذف المغو

 ) مىى المغًو تىٍفتىركفى ـٍ عى مىى المغًو( لمتخصيص، أم أنتـ بيذا االفتراء: الكذب ،  )أى كقدـ قكلو تعالى: )عى
 .(ّ)"عمى المغو ال عمى غيره تكذبكف

                                                 
(1)

(11/213اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(2)

/2اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍشاٌمشآْاٌّغٍذ)،وأظش:(4/156)"ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ"رفغٍشأثًاٌغؼود

481) 
(3)

(7/3598صهشحاٌزفبعٍش)



113 

 

 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
كأف األصؿ فى األرزاؽ فقط اؾ أف التشريع بالتحميؿ كالتحريـ ىك حؽ اهلل تعالى كحده ذ

كسائر األشياء التي ينتفع بيا اإلباحة، فتحريـ بعض األشياء كتحميؿ بعض إما بأمره تعالى 
ما باالفتراء عمى اهلل كىك الذم يمزمكـ ب،نكار  بكساطة رسمو كأنتـ تنكركنو كتزعمكف أنو محاؿ، كا 

 .(ُ)كؿ، إذ ال كاسطة بينيمااأل
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
الشيء الذم جعمو أىؿ الجاىمية المشرككف حراما: ىك ما حكمكا بو مف تحريـ البحيرة " -ُ

كالسائبة كالكصيمة كالحاـ، كما ذكر في سكرة المائدة، كىك أيضا المذككر في سكرة 
كالثمار كالمكاشي هلل تعالى يصرفكنو إلى الضيفاف  األنعاـ مف جعؿ نصيب مف الزركع

َوَجَعُلوس ِ لَِّه ِممَّش َذرََأ )كالمساكيف، كلشركائيـ نصيبا يصرفكنو إلى سدنتيا، كما قاؿ تعالى: 
 .(ِ)" (ُّٔ :األنعاـ )  ِمَن سْ َحْرِث َوسأْلَاْلعشِم اَلِصكبشً 

، ال ألحد سكاه مف الخمؽ مصدر التشريع ىك اهلل عز كجؿ، كحؽ التحميؿ كالتحريـ هلل -ِ
، ف،ف كانت األحكاـ مف اهلل تعالى فيك المراد إال بما أذف اهلل ليـ  كلك كاف نبيا أك رسكال

ـٍ ) بقكلو: ف كانت ليست مف اهلل، فيي افتراء، كىك المراد بقكلو تعالى:  (للمغوي أىًذفى لىكي ـٍ )كا  أى
كفى  مىى المغًو تىٍفتىري  .(عى

بعيض األحكاـ الشرعية، فجعؿ بعضيا حبلال، كبعضيا حراما. تكبيخ مف تجرأ عمى ت -ّ
كىذا أيضا تنديد بمف يتياكف في الفتكل، كال يحتاط في كصؼ األحكاـ، فيحمؿ أك يحـر 

 برأيو دكف تثبت كال تيقف.
 كعيد مف يفترم عمى اهلل الكذب، فينسب الحكـ إليو، كىك منو براء. -ْ
 افتراء الكذب عمى اهلل. معاقبة المفتريف يـك القيامة عمى جريمة -ٓ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (11/124رفغٍشاٌّشاغً)
(2)

 (11/215ٍّٕشٌٍضؽًٍٍ)اٌزفغٍشاٌ
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 :س مطلب س ثش ث : مصكر س مفتركن على س  س لذب
 

َّٓ ؤَوْثَشَىُُْ الَ }ًََِب ظَُّٓ اٌَّزَِّٓ َّفْزَشًَُْ ػٍَََ اٌٍّوِ اٌْىَزِةَ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ بَِّْ اٌٍّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ ػٍَََ اٌنَّبطِ ًٌََـىِ قشل تعش ى :

 [53َّشْىُشًُْ{]ٌّٔظ:

 
 مالشسبة سآلكة : أوًي : 

 في إثبات أف النعـ كالخيرات ىي مف الدالئؿ عمى كجكد اهلل؛ ،اآلية السابقة عطؼ عمى 
 .(ُ)فيك كبلـ غير داخؿ في القكؿ المأمكر بو، كلكنو ابتداء خطاب لجميع الناس

 
 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 
يحرمكف ، ك (ِ)"ران لو كتقديران في أنفسيـأم يختمقكف الكذب تزكي": (يفتركف عمى اهلل الكذب)

 .، فيختمقكف ما لـ يأمر بوما أحؿ اهلل
مىى الناس{ }ًإفغ  أم: ذك تفضؿ عمى خمقو، بتركو معاجمة مف افترل عمى " اهلل لىذيك فىٍضؿو عى

 اهلل الكذب بالعقكبة في الدنيا.
{ عمى تفضؿ اهلل  عز كجؿ  عمي كفى ـٍ الى يىٍشكيري  .(ّ)"يـ}كلكف أىٍكثىرىىي

 
 س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
كما ظف الذيف يفتركف الكذب يـك القيامة؟!! أيظنكف أنيـ يترككف بغير عقاب عمى "

 الجريمة؟ أـ ليـ شركاء شرعكا ليـ ما لـ يأذف بو اهلل؟ كسيشفعكف ليـ يـك القيامة:
عظيـ ال ينكره إال مكابر ال ىذا كال ذاؾ، كالكيؿ ليـ ثـ الكيؿ ليـ!! إف اهلل لذك فضؿ عمى الناس 

كىك الرحمف الرحيـ، كىك صاحب الفضؿ في أف جعؿ الشرع  ،كمعاند فيك الرزاؽ ذك القكة المتيف
لو كحده كلـ يجعؿ حؽ التحميؿ كالتحريـ لغيره لئبل يتحكـ في الخمؽ مخمكؽ، كىك صاحب النعـ 

 .(ْ)"فضؿ اهلل عمييـالتي ال تعد كال تحصى كلكف أكثر الناس ال يعرفكف ىذا كال يشكركف 
  

 
 

                                                 
(1)

 (11/211اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:
(2)

 (2/484أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)
(3)

(5/3288اٌكذاٌخاٌىثٍوؽإٌكبٌخ)
(4)

(2/73اٌزفغٍشاٌواظؼ)
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 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
نزاؿ   -ُ رساؿ الرسؿ، كا  اهلل تعالى صاحب الفضؿ العظيـ عمى الناس ب،عطاء العقؿ، كا 

الكتب، كجعؿ التحميؿ كالتحريـ إليو دكف سكاه، كجعؿ األصؿ في المنافع كاألرزاؽ 
 كاألشياء كاألعياف اإلباحة.

 ب النعـ عمى الناس جميعان ، كلكف الكافريف ال يشكركف ىذه النعـ.إف اهلل صاح -ِ
 القكؿ في ديف اهلل بغير عمـ افتراء ككذب . -ّ
 قصكر اإلنساف عف تأدية كاجب الشكر هلل سبحانو كتعالى . -ْ
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ى
ى
ى
ى

ىالمبحثىالثالثى7
ى(34ى-33المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)

ىلهى""ىالطزةىل
 

 وفكه خمسة مطش ب:
 

 .س مطلب سألول : رمول س علم سإل هي 
 .س فوز س عظكم وس بررى ألو كشء س س مطلب س ثشالي : 

 .س مطلب س ثش ث : س عزة   جمكعشً 
 .تبشع س ظن س فشسد سس مطلب س رسبع : 

 .س مطلب س خشمس : آكشت س  في س لكل وس الهشر
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 س مبحث س ثش ث :
  ٚٙ -ٔٙشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )س مق

 " س عزة   "
 :س مطلب سألول : رمول س علم سإل هي 

يذٌكرنا اهلل تعالى في مناسبات مختمفة أف عممو شامؿ كؿ شيء في السماكات كاألرض، "
ليحممنا عمى الطاعة كالشكر، كالعبادة كاالستقامة، كالبعد عف المعصية، ألف العمـ اإلليي 

كأىؿ الطاعة كأكلياء اهلل مشمكلكف بالٌرعاية  ،األشياء، يٌسر بو الطائعكف، كيحذره المذنبكفب
اإلليية كباإلفضاؿ الٌربانٌية، كليس ىناؾ أعظـ مف الفكز بالٌنجاة مف العقاب في عالـ اآلخرة، 

  :(ُ) "كصؼ اهلل تعالى إحاطة عممو كتبشيره أكلياءه
 شَإٍْْ ًََِب رَزٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ ًاَلَ رَؼٌٍََُّْْ ِِْٓ ػًٍََّ بِالَّ وُنَّب ػٍََْْىُُْ شُيٌُدًا بِرْ رُفِْعٌَُْ فِْوِ}ًََِب رَىٌُُْ فِِ قشل تعش ى : 

فِِ وِزَبةٍ  الًَََِّب َّؼْضُةُ ػَٓ سَّثِّهَ ِِٓ ِِّثْمَبيِ رَسَّحٍ فِِ األَسْضِ ًَالَ فِِ اٌغََّّبء ًَالَ ؤَصْغَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًاَل ؤَوْجَشَ بِ

 [55ُِّجِني{]ٌّٔظ:

 أوًي : مالشسبة سآلكة : 
اآلية بعد أف ذٌكر اهلل تعالى عباده ببعض فضمو عمييـ ، كما يجب عمييـ مف شكره ؛ ف

كفييا إنذار لمناس  ،معطكفة عمى ما قبميا كفييا معنى التعقيب عمى اآليات السابقة ليا مباشرة
 .(ِ)ممكف مما يرضي اهلل كال يسخطوفي كؿ ظرؼ كمكاف ليككف ما يقكلكف كيع

 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
، كالمراد ىك كجميع الخمؽ، كلذلؾ قاؿ في لخرىا: كما تعممكف مف  الخطاب لمنبي "

 .(ّ)"عمؿ بمخاطبة الجماعة، كمعنى اآلية: إحاطة عمـ اهلل بكؿ شيء
كجمعو شؤكف، }كما تتمك  قكلو عز كجؿ: }كما تككف{ يا محمد، }في شأف{ عمؿ مف األعماؿ،"

منو{ مف اهلل، }مف قرلف{ نازؿ، كقيؿ: منو أم مف الشأف مف قرلف، نزؿ فيو ثـ خاطبو كأمتو 
فقاؿ: }كال تعممكف مف عمؿ إال كنا عميكـ شيكدا إذ تفيضكف فيو{ أم: تدخمكف كتخكضكف فيو، 

كقيؿ:  ،رم: تندفعكف فيوالياء عائدة إلى العمؿ، كاإلفاضة: الدخكؿ في العمؿ. كقاؿ ابف األنبا
 .(ْ)"كاإلفاضة: الدفع بكثرة ،تكثركف فيو

                                                 
(1)

 (2/985اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(2)

(3/482اٌزفغٍشاٌؾذٌش)أظش:
(3)

 (1/358زغكًٌٍؼٍوَاٌزٕضًٌ)اٌ،رفغٍشاثٓعضي
(4)

(4/139غٍجخ)-رفغٍشاٌجغوي
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ثـ يحتمؿ قكلو: )ًفيو( في الحؽ، كيحتمؿ في الدٍّيف، كيحتمؿ في القرلف، كيحتمؿ في رسكؿ المغو؛ "
 .(ُ)"يقكؿ: أنا شاىد فيما تخكضكف كفيما تقكلكف في رسكؿ المغو، أك في دينو، أك فيما يتمك عميكـ

 قرسءست :س  ثش ثًش : 
 قرأ الكسائي }كما يعزب{ بكسر الزام كقرأ الباقكف بالرفع كىما لغتاف تقكؿ عزب يعزبي "
قرأ حمزة }كال أصغر مف ذلؾ كال أكبر{ بالرفع فييما رد عمى قكلو }مف مثقاؿ ذرة{ ألف ، كيعزب 

 أصغر مكضع }مثقاؿ{ رفع قبؿ دخكؿ مف ألنيا زائدة التقدير ما يعزب عف ربؾ مثقاؿ ذرة كال
قاؿ الزجاج كيجكز رفعو مف جية أخرل عمى االبتداء ،  مف ذلؾ كال أكبر إال في كتاب مبيف

كقرأ الباقكف }كال ،  كيككف المعنى كال ما ىك أصغر مف ذلؾ كال ما ىك أكبر إال في كتاب مبيف
لؾ أصغر{ }كال أكبر{ بالفت  عمى معنى ما يعزب عف ربؾ مف مثقاؿ ذرة كال مثقاؿ أصغر مف ذ

 .(ِ)"كال أكبر كالمكضكع مكضع خفض إال أنو فت  ألنو ال ينصرؼ
 س معالى سإلجمش ي:رسبعًش : 

كما تككف أييا الرسكؿ في شأف مف شئكنؾ الخاصة بؾ أك العامة التي تدعك فييا إلى اهلل 
كلقد خاطب  ،أجؿ ذلؾ الشأف مف قرلف ينزؿ عميؾبالحكمة كالمكعظة الحسنة، كما تتمك مف 

د خطاب النبي كىك سيدىا في أخص شئكنو كأعبلىا كال يبعد عف عممو أقؿ شيء يبم  األمة بع
في األرض، كال في « الذرة كالغبار الذم ال يرل إال في ضكء الشمس مف النافذة»كزنو ثقؿ ذرة 

السماء، كال شيء أصغر مف الذرة كال شيء أكبر منيا إال كىك معمـك كمحصى في كتاب مرقكـ 
كىؿ ىناؾ ما ىك أصغر مف الذرات؟ نعـ أثبت العمـ الحديث مبدأ ،  البياف عظيـ الشأف تاـ

تحطيـ الذرة كتقسيميا إلى ذرات ، فسبحاف الذم يعمـ ما في البر كالبحر كما في األرض 
 (ّ) كالسماء!!
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق خشمسًش : 

بحؽ إال عالـ مؤمف، كاسع العمـ كال يتأمؿ فييا  -إف كؿ مف يتأمؿ في مدلكؿ ىذه اآلية -ُ
 .كاألفؽ كالنظر

 .سعة عمـ اهلل الشامؿ، كرصده لكؿ شيء في الكجكد  -ِ
 فاهلل شاىد عؿ كؿ أعمالنا.إف اهلل ال يخفى عميو شيء ال في األرض كال في السماء  -ّ
 أعماؿ النبي كميا عظيمة الشأف ، كمنزلتو عند اهلل عالية . -ْ
إنساف عمى عممو ، كبذلؾ يجب عمى المؤمف أال  كؿ مراقب االعتقاد بأف اهلل كجكب -ٓ

 .يغفؿ عف ذلؾ 

                                                 
(1)

(6/58رأوٌالدأهًاٌغٕخ)،رفغٍشاٌّبرشٌذي
(2)

 (334ؽغخاٌمشاءاد)ص:
(3)

(2/74اٌزفغٍشاٌواظؼ)أظش:
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 :س فوز س عظكم وس بررى ألو كشء س س مطلب س ثشالي : 
 

فِِ ٌَيُُُ اٌْجُشْشٍَ *  اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَوَبٌُٔاْ َّزَّمٌُْ* }ؤَال بَِّْ ؤًٌََِْْبء اٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ ػٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّسْضٌَُْٔقشل تعش ى : 

 [ 52 -52 اٌْسَْبحِ اٌذَُّْْٔب ًَفِِ آخِشَحِ الَ رَجْذًَِّ ٌِىٍََِّبدِ اٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ اٌْفٌَْصُ اٌْؼَظُِْ{]ٌّٔظ:

 أوًي : مالشسبة سآلكشت : 
ركح اآليات كمضمكنيا متسقاف مع اآليات السابقة سياقا كمكضكعا كما يتبادر عند "

 ،ة بالمفتريف عمى اهلل المكذبيف لرسالة نبيو كقرلنو كأنذرتيـفقد نددت اآليات السابق،التمعف فييا
كبذلؾ  و صمى اهلل عميو كسمـ،ليذه الرسالة كتكلكا اهلل كرسكل فجاءت ىذه لتنٌكه بالذيف استجابكا
 .(ُ)"يص  القكؿ إنيا جزء مف السياؽ

 
 س تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : 
جتنب نكاىيو، كيككف اهلل تعالى في قمبو دائما، كليُّ اهلل ىك المحب هلل المطيع ألكامره الم"

ف المشركيف الى يتحرؾ إال في حب اهلل رجاء رضاه أكال، كرحمتو ثانيا، كاتقاء عذابو ثالثا، كا 
الكافريف كانكا يعادكنيـ كيستكبركف عمييـ فبيف المغو تعالى أنيـ إذا كانكا فقدكا كالء الكافريف فقد 

)ال  ، ، كأكلياء المغو يتحابكف فيما بينيـ كال يكادكف مف يحادد المغو كرسكلواستبدلكه بأف المغو مكالىـ
( الى خكؼ عمييـ مف عذاب يترقبكنو كال ىـ يحزنكف لخير فاتيـ،  نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى خى

 . (ِ)"كأكد نفي الحزف عنيـ؛ ألف قمكبيـ عامرة بالمغو سبحانو
اهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كبالقدر خيره كشره، كصدقكا إيمانيـ، ب "}الغًذيفى لمىنيكا{ 

 باستعماؿ التقكل، بامتثاؿ األكامر، كاجتناب النكاىي.
ًفي اآلًخرىًة{تعالى فكؿ مف كاف مؤمننا تقينا كاف هلل  يىاًة الدٍُّنيىا كى  كلينا، ك }لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى

فيي: الثناء الحسف، كالمكدة في قمكب المؤمنيف، كالرؤيا الصالحة، كما يراه  أما البشارة في الدنيا،
 العبد مف لطؼ اهلل بو كتيسيره ألحسف األعماؿ كاألخبلؽ، كصرفو عف مساكئ األخبلؽ.

َُّ }بَِّْ اٌَّزَِّٓ لَبٌٌُا سَثُّنَب اٌٍَّوُ ثُ: كأما في اآلخرة، فأكليا البشارة عند قبض أركاحيـ، كما قاؿ تعالى

كفي القبر ، [83 رٌُػَذًُْ{]فصٍذ:اعْزَمَبٌُِا رَزَنَضَّيُ ػٍََْْيُُِ اٌَّْالَئِىَخُ ؤَالَّ رَخَبفٌُا ًَالَ رَسْضٌَُٔا ًَؤَثْشِشًُا ثِبٌْدَنَّخِ اٌَّزِِ وُنزُُْ
 .(ّ)"ما يبشر بو مف رضا اهلل تعالى كالنعيـ المقيـ

 

                                                 
(1)

 (3/483اٌزفغٍشاٌؾذٌش)
(2)

(7/3612صهشحاٌزفبعٍش)
(3)

(368اٌشؽّٓ)ص:رٍغٍشاٌىشٌُ،رفغٍشاٌغؼذي
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يير كال خمؼ فى مكاعيده تعالى، كمف جممتيا بشارة المؤمنيف أم ال تغ "}ال تىٍبًديؿى ًلكىًممىاًت المغًو{
 المتقيف بجنات النعيـ كالخير العميـ.

ـي{ أم ذلؾ الذم ذكر مف البشرل بسعادة الداريف ىك الفكز الذم ليس بعده }ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي
 .(ُ)"فكز، ألنو ثمرة اإليماف الحؽ كالتقكل فى حقكؽ اهلل كحقكؽ الخمؽ

 
  س معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : 
ال يخافكف عند المكت كال في البرزخ كال يكـ اهلل تعالى عف صفات أكلياءه ، حيث يخبر "

القيامة كال ىـ يحزنكف عمى ما يترككف كراءىـ بعد مكتيـ كال في الدار اآلخرة كبيف تعالى أكلياءه 
ربو، ككانكا يتقكف طكاؿ حياتيـ لمنكا بو كبرسكلو كبكؿ ما جاء بو رسكلو عف  أنيـكعرؼ بيـ 

كسائر ساعاتيـ سخط اهلل تعالى فبل يترككف كاجبان ىـ قادركف عمى القياـ بو، كال يغشكف محرمان 
كليـ البشرل بذلؾ عند االحتضار  ،في الحياة الدنيا كفي اآلخرة فميـ البشرل ؛لـ ييكرىكا عميو

 قياميـ مف قبكرىـ تتمقاىـ المبلئكة بالبشرلتبشرىـ المبلئكة برضكاف اهلل كجنتو كفي اآلخرة عند 
كقكلو تعالى: }ال تبديؿ لكممات اهلل{  كىك تأكيد لما بشرىـ، إذ تمؾ البشرل كانت بكممات اهلل ، 

 .(ِ)"ككممات اهلل ال تتبدؿ فكعد اهلل إذان ال يتخمؼ
 

 سألهدسف من سآلكشت :و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
كمكافقتو في محابو كمكارىو فمف لمف إيمانان يرضاه اهلل، كاتقى اهلل كالية اهلل تعالى بطاعتو   -ُ

 في أداء الفرائض كاجتناب المناىي فقد صار كلي اهلل كاهلل كليو.
 .الحد الفاصؿ أماـ األدعياء، فأبانت أف أكلياء اهلل ىـ المؤمنكف األتقياء اتكضعت ىذه اآلي -ِ
، ككذلؾ البشرل بدخكليـ يراىا الكلي أك تيرل لو البشرل ىي ما يكـر اهلل بو برؤيا صالحة -ّ

  .  " َ ْم َكْبَق ِمَن س الُُّبوَِّة ِإيَّ سْ ُمَبرّْرَسُت   " َكُقوُل   عن َأَبش ُهَرْكَرَة , َقشَل َسِمْعُت َرُسوَل س لَِّه ،الجنة 
شِ َحةُ   " سْ ُمَبرّْرَسُت َقشَل  َقشُ وس َوَمش ْؤَكش س صَّ  . ٖ  "  س رُّ

ِإنَّ ِمْن ِعَبشِد س لَِّه أُلاَلشًسش َمش  - "- يُّ َقشَل س الَّبِ : َعْن ُعَمَر ْبَن سْ َخطَّشِب َرِضَي سُ  َعاْلُه َقشلَ  شً أكض
اْلِبَكشُء َوس رَُّهَدسُء َكْوَم سْ ِقَكشَمِة ِبَمَلشاِلِهْم ِمَن س لَِّه تَ  َكش :َقشُ وس."َعشَ ىُهْم ِبَأاْلِبَكشَء َوَي ُرَهَدسَء َكْغِبُطُهُم سأَل

ُهْم َقْوٌم َتَحشبُّوس ِبُروِح س لَِّه َعَلى َغْكِر َأْرَحشٍم َبْكاَلُهْم َوَي َأْمَوسٍل  :َقشلَ ,  َرُسوَل س لَِّه ُتْخِبُراَلش َمْن ُهمْ 
الَُّهْم َعَلى اُلوٍر, َي َكَخشُفوَن ِإَذس َخشفَ  س الَّشُس َوَي َكْحَزاُلوَن ِإَذس  َكَتَعشَطْواَلَهش, َفَوس لَِّه ِإنَّ ُوُجوَهُهْم َ اُلوٌر َوسِ 

  .ٗ.. َلْكِهْم َوَي ُهْم َكْحَزاُلونَأَي ِإنَّ َأْوِ َكشَء س لَِّه َي َخْوٌف عَ :( َوَقرََأ َهِذِه سآلَكةَ  ."َحِزَن س الَّشُس 
                                                 

(1)
(11/131رفغٍشاٌّشاغً)

(2)
 (2/487أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)

(3)
(9/31)6991صؾٍؼاٌجخبسي،وزبةاٌزؼجٍش/ثبةاٌّجششاد،ػ

(4)
(،لبياألٌجبًٔ)صؾٍؼ(3/288)3527عٕٓأثًداود،وزبةاٌجٍوع/ثبةفًاٌشهٓ،ػ



111 

 

 األكلياء ىـ أىؿ اإليماف كالتقكل فالكافر كالفاجر ال يككف كليا أبدان، إال إذا لمف الكافر، كبىرغ  -ْ
 الفاجر بفعؿ الصالحات كترؾ المنييات.

صدؽ إخبار اهلل تعالى كعدالة أحكامو، كسر كاليتو إذ ىي تدكر عمى مكافقة الرب تعالى  -ٓ
فيما يجب مف االعتقادات كاألعماؿ كاألقكاؿ كالذكات كالصفات كفيما يكره مف ذلؾ فمف كافؽ ربو 

 فقد كااله كمف خالفو فقد عاداه.
لياء اهلل، التي ذكرتيا ىذه لمعمؿ الصال  كاالتصاؼ بصفة أك  زىذه الحكاف ما أعظـ كأجدل -ٔ

 ات.اآلي
 

 س مطلب س ثش ث : س عزة   جمكعشً 
 

 [51}ًَالَ َّسْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ اٌْؼِضَّحَ ٌٍِّوِ خَِّْؼًب ىٌَُ اٌغَِّّْغُ اٌْؼٍَُِْ{]ٌّٔظ:قشل تعش ى : 

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

قد قاؿ: كما لي ال أحزف كىـ قد كذبكا  يى عمى طريقة االستئناؼ، فكأنو تعميؿ لمن"
القدير عمى  -سبحانو -دعكتي؟ فكاف الجكاب: إف الغمبة كميا، كالقكة كميا هلل كحده ال لغيره، فيك

ـي بأفعاليـ القبيحة،  أف يغمبيـ كيقيرىـ كيعصمؾ منيـ، كىك السغًميعي، ألقكاليـ الباطمة، اٍلعىًمي
 .(ُ)ا"عاقبيـ عمى ذلؾ يـك القيامة عقابا أليـكسي

ـٍ كىالى ىيـٍ )الجممة معطكفة عمى جممة ف" مىٍيًي ٍكؼه عى نيكف أىالى ًإفغ أىٍكًليىاءى المغًو الى خى  .(ِ) "(ِٔيكنس:)(يىٍحزى
 

 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 
  ) ـٍ الى يبالى بيـ كال يأبو أك  حتى -صمى اهلل عميو كسمـ  -ىذا نيي لو ")كىال يىٍحرنؾى قىٍكلييي

صرار عمى الكفر كطمبيـ  يحزف لما يقكلكف مف تكذيب كتيديد كمف استيزاء كسخرية كمعاندة كا 
لعشيرتو أف يسممكه ليـ ليقتمكه، كالنيي عف الحزف نيي عف االستسبلـ لو كاالنشغاؿ بو بؿ يستمر 

 .(ّ)"يبيف أف الغمب في النياية لوفي دعكتو، فالمغو عاصمو مف الناًس، كقد عمؿ ذلؾ النيي بما 
ثـ ابتدأ فقاؿ:" إف العزة هلل" أم القكة الكاممة كالغمبة الشاممة كالقدرة التامة هلل كحده، فيك ناصرؾ 

ك )اٍلًعزغةى( القكة؛ يقكؿ: إف القكة هلل ينصرؾ عمى  ، كمعينؾ كمانعؾ. )جميعا( نصب عمى الحاؿ
 .(ْ)"ىمكا بؾأعدائؾ كيدفع عنؾ كيدىـ كمكرىـ الذم 

                                                 
(1)

(7/98اٌزفغٍشاٌوعٍػٌطٕطبوي)
(2)

 (11/221اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(3)

(7/3616صهشحاٌزفبعٍش)
(4)

(8/359رفغٍشاٌمشغجً)
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ـي(: لقكليـ الذم قالكه العميـ بمصالحيـ ، أك السميع المجيب لمدعاء العميـ كحاليـ )ىيكى السغًميعي اٍلعىًمي
 .(ُ)في نفكسيـ كعقكليـ بما يككف منيـ

 
 س معالى سإلجمش ي: ثش ثًش : 

ميعا، يقكؿ: يا محمد ال يحزنؾ تكذيبيـ: إف العزة هلل ج (كال يحزنؾ قكليـ)قكلو تعالى: 
كجميع مف يتعزز إنما ىك  فيـ متعكدكف عمى التكذيب كالعناد،يعني: بأف النعمة كالقدرة هلل تعالى،

ىك السميع العميـ: يعني: السميع لمقالتيـ، العميـ بيـ كبعقكبتيـ عمى ترؾ  ،ب،ذف اهلل تعالى
 .(ِ)تكحيدىـ

 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
عي إلى اهلل تعالى أف ال يحزنو أقكاؿ أىؿ الباطؿ كأكاذيبيـ حتى ال عمى المؤمف الدا -ُ

 ينقطع عف دعكتو، كليعمـ أف العزة هلل جميعان كسكؼ يعزه بيا، كيذؿ أعداءه.
إف العزة هلل جميعا، أم القكة الكاممة كالغمبة الشاممة كالقدرة التامة هلل كحده، فيك ناصر  -ِ

 .رسكلو كمعينو كمانعة مف أذل األعداء
ف،ف كؿ عزة باهلل، فيي كميا هلل، قاؿ  َوِ لَِّه سْ ِعزَُّة َوِ َرُسوِ ِه َوِ ْلُمْؤِماِلكَن )كال يعارض ىذا قكلو: 

 . (َُٖ :الصافات)  ُسْبحشَن َربَّْك َربّْ سْ ِعزَِّة َعمَّش َكِصُفونَ )تعالى: 
 كجميع حركاتيـ. إف اهلل ىك السميع ألقكاؿ العباد كأصكاتيـ، العميـ بأعماليـ كأفعاليـ -ّ
 اهلل تعالى ال يتخمى عف أنبيائو صمكات اهلل كسبلمو عميو . -ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(6/62خ)رأوٌالدأهًاٌغٕ،رفغٍشاٌّبرشٌذيأظش:
(2)

(2/124ثؾشاٌؼٍوَ)،رفغٍشاٌغّشلٕذيأظش:
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  :س مطلب س رسبع : إتبشع س ظن س فشسد
 

زَّجِؼٌَُْ باِلَّ َّ}ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ َِٓ فِِ اٌغََّّبًَاد ًََِٓ فِِ األَسْضِ ًََِب َّزَّجِغُ اٌَّزَِّٓ َّذْػٌَُْ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ شُشَوَبء بِْ قشل تعش ى : 

ٌٔظ: َّ ًَبِْْ ىُُْ بِالَّ َّخْشُصٌُْ{]ّ  [55اٌظَّٓ

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

فالجممة مستأنفة استئنافا ابتدائيا كمناسبة كقكعيا عقب جممة كال يحزنؾ قكليـ أف أقكاليـ "
بقة ؛ في اآلية الساكأما كقكعيا عقب جممة إف العزة هلل جميعا  ،دحضت بمضمكف ىذه الجممة

فؤلنيا حجة عمى أف العزة هلل ألف الذم لو مف في السماكات كمف في األرض تككف لو العزة 
 الحؽ.

كافتتاح الجممة بحرؼ التنبيو مقصكد منو إظيار أىمية العمـ بمضمكنيا كتحقيقو كلذلؾ 
 .(ُ)"عقب بحرؼ التأكيد

 
 س تفسكر وس بكشن :ثشالكًش : 

 ففيو كجياف:( ِفي س سََّمشَوسِت َوَمْن ِفي سأْلَْرِض َأَي ِإنَّ ِ لَِّه َمْن )قكلو: "
َأَي ِإنَّ ِ لَِّه َمش ِفي س سََّمشَوسِت َوسأْلَْرِض َأَي ِإنَّ َوْعَد  )أنو تعالى ذكر في اآليات المتقدمة سألول: 

يعقؿ فيك ممؾ هلل كىذا يدؿ عمى أف كؿ ما ال   ٘٘كوالس:س لَِّه َحقّّ َوَ ِلنَّ َأْلَثَرُهْم َي َكْعَلُموَن )
تعالى كممؾ لو، كأما ىاىنا فكممة )مف( مختصة بمف يعقؿ، فتدؿ عمى أف كؿ العقبلء داخمكف 

 تحت ممؾ اهلل كممكو فيككف مجمكع اآليتيف داال عمى أف الكؿ ممكو كممكو.
نما خصيـ  وس ثشالي:  أف المراد مف في السماكات العقبلء المميزكف كىـ المبلئكة كالثقبلف كا 
ذكر ليدؿ عمى أف ىؤالء إذا كانكا لو كفي ممكو فالجمادات أكلى بيذه العبكدية فيككف ذلؾ قدحا بال

 .(ِ)"في جعؿ األصناـ شركاء هلل تعالى
معناه: كما يتبع الذيف يدعكف مف دكف "(َوَمش َكتَِّبُع س َِّذكَن َكْدُعوَن ِمْن ُدوِن س لَِّه ُرَرَلشَء )كقكلو: 

كقيؿ: معناه: كما يتبع الذيف يدعكف مف دكف اهلل  ،؛ ألنو ليس هلل شريؾاهلل شركاء عمى الحقيقة
ْن ُهْم ِإيَّ تعالى :) شركاء عمما كيقينا؛ بؿ يتبعكف عمى الظف كما قاؿ ِإْن َكتَِّبُعوَن ِإيَّ س ظَّنَّ َوسِ 

، ف ال حكـ لوأنيـ إنما اتبعكا ظنكنيـ الباطمة كأكىاميـ الفاسدة، ثـ بيف أف ىذا الظ (أمَكْخُرُصونَ 
 .(ّ)"كمعنى قكلو: }يخرصكف{ : يكذبكف؛ لقكلو: }قتؿ الخراصكف{ أم: الكذابكف

                                                 
(1)

(11/224اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

(17/279زفغٍشاٌىجٍش)ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌ،رفغٍشاٌشاصي
(3)

(2/394رفغٍشاٌغّؼبًٔ)
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 س معالى سإلجمش ي: ثش ثًش : 
مثمما يفعؿ  ، ليات ربانية لمف يريد أف يسمع كيرل كيتدبر األمر دكنما عناد كمكابرة هىذ

حيا كعطفيا عمى ما سبقيا كما ىك المتبادر مف رك  يةكاآل المشرككف مف عناد كتكذيب لؤلنبياء،
كتقرير كاقع األمر مف  مفصمة بالسياؽ كفييا استمرار لحكاية مكاقؼ الكفار كتطميف لمنبي 

 شرؾ المشركيف.
كلقد كاف المشرككف يعترفكف بككف اهلل تعالى ىك كحده خالؽ الككف كمدبره كمبدع نكاميسو 

مذكرة منددة، كلقد جرل النظـ  اآلية تذكر مظيرا مف مظاىر ذلؾىذه المتصرؼ فيو، فجاءت 
القرلني عمى ذكر بعض المظاىر الككنية دكف بعض عمى سبيؿ االستشياد كالتذكير كال تعني 

 .(ُ)حصرا
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
إف اهلل مالؾ مف في السمكات كمف في األرض، أم يحكـ فييـ بما يريد كيفعؿ فييـ ما  -ُ

ككـ كالمممكؾ نفاذ أك تدخؿ في أم حكـ، أك قدرة عمى التصرؼ في يشاء، فميس لممح
 األمبلؾ، كىذا دليؿ سمب األلكىية عما سكل اهلل.

نما ىـ مقمدكف  -ِ ما ييعبد مف دكف اهلل لـ يقـ عميو عابدكه أم دليؿ كال يممككف لو حجة كا 
 يتبعكف الظنكف كاألكىاـ.

 .ة في إثبات العبادة لو كنفييا عما سكاهمظاىر قدرة اهلل تعالى في الخمؽ كالتدبير كافي  -ّ
 الشرؾ كالضبلؿ كميا أكىاـ كأباطيؿ ، كاهلل تعالى أغنى الشركاء عف الشرؾ . -ْ
 الظف ال يغني مف الحؽ شيئان . -ٓ
إف المشركيف ال يتبعكف في عبادتيـ شركاء عمى الحقيقة، بؿ يظنكف ظنا باطبل أنيا   -ٔ

 يخمنكف كيكذبكف فيما ينسبكنو إلى اهلل.تشفع أك تنفع، كما ىـ في ظنيـ إال يحدسكف 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

(3/486اٌزفغٍشاٌؾذٌش)أظش:
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 :س مطلب س خشمس : آكشت س  في س لكل وس الهشر
 

ًَْ ٌِزَغْىُنٌُاْ فِْوِ ًَاٌنَّيَبسَ ُِجْصِشًا بَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ ٌِّمٌٍََْ َّغَّْؼٌُقشل تعش ى :   [52ْ{]ٌّٔظ:}ىٌَُ اٌَّزُِ خَؼًََ ٌَىُُُ اٌٍَّْ

 
 آلكة :أوًي : مالشسبة س

ْن ُهْم ِإيَّ َكْخُرُصونَ ... ) جممة معترضة بيف جممة:"  يكنس:)  ِإْن َكتَِّبُعوَن ِإيَّ س ظَّنَّ َوسِ 
جاءت مجيء االستدالؿ عمى فساد ظنيـ  (ٖٔيكنس: ...()َقشُ وس ستََّخَذ س لَُّه َوَ ًدس)(كجممة: ٔٔ

مر مرتيف كىـ في غفمة عف كخرصيـ بشكاىد خمؽ الميؿ كالنيار المشاىد في كؿ يكـ مف الع
 .(ُ)"داللتو، كىك خمؽ نظاـ النيار كالميؿ

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

بيف أف الكاجب عبادة مف يقدر عمى  "قكلو تعالى: )ىك الذم جعؿ لكـ الميؿ لتسكنكا فيو(
ـ ليزكؿ " لتسكنكا فيو" أم مع أزكاجكـ كأكالد ك،خمؽ الميؿ كالنيار ال عبادة مف ال يقدر عمى شي

 .(ِ)"كالسككف: اليدكء عف االضطراب ،التعب كالكبلؿ بكـ
نغمىا يبصر بنكر البصر كنكر النيار جميعنا؛ ألنو إذا فات أحد النكريف لـ ")كىالنغيىارى ميٍبًصرنا(   كا 

يبصر شيء مف النكر نكر البصر أك نكر النيار، دؿ أف الحكـ إذا كجب بشرطيف ال يكجد إال 
عنا، كالميؿ يستر كجكه األشياء ال أنو ال يرل نفسو، كالنيار يكشؼ كجكه األشياء، باجتماعيما جمي

لميؿ فيما يستر كجكه األشياء داللة أف الحكـ إذا كاف كجكبو بشرطيف يجكز منعو بعمة اكفي 
 .(ّ)"كاحدة؛ ألنو يستر نكر النيار كنكر البصر جميعنا

 كما يتناسب مع جحكدىـ كعنادىـ ، ميـ،خاطبيـ بما في لغتيـ ككبلفاهلل سبحانو كتعالى 
 كذلؾ كما قاؿ جرير:

ا لىٍيؿي اٍلمىًطيٍّ ًبنىاًئـً  مى ًنمًت، كى  (ْ) لىقىٍد ليٍمًتنىا يىا أيـغ غىٍيبلفى ًفي السُّرىل ... كى
{ عف اهلل، سمع فيـ، كقبكؿ، كاسترشاد، ال سمع تعنت  }ًإفغ ًفي ذىًلؾى آليىاتو ًلقىٍكـو يىٍسمىعيكفى

ف،ف في ذلؾ آليات، لقكـ يسمعكف، يستدلكف بيا عمى أنو  أم يكجد تمعف في السمع ،كعناد،
 .(ٓ)كحده المعبكد كأنو اإللو الحؽ، كأف إليية ما سكاه باطمة، كأنو الرءكؼ الرحيـ العميـ الحكيـ

 

                                                 
(1)

 (11/226اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

(8/361رفغٍشاٌمشغجً)
(3)

(6/63)"رأوٌالدأهًاٌغٕخ"رفغٍشاٌّبرشٌذي
(4)

(1/279)ٌمشآْألثًػجٍذحِغبصا،وأظش:(15/144)"عبِغاٌجٍبْ"رفغٍشاٌطجشيأظش:
(5)

(369)ص:"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"رفغٍشاٌغؼذيأظش:
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 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي: 
 -أييا الناس-لكـ يك الذم جعؿ تتحدث اآلية الكريمة عف نعـ اهلل سبحانو كتعالى ؛ ف

الميؿ لتسكنكا فيو كتيدؤكا مف عناء الحركة في طمب المعاش، كجعؿ لكـ النيار؛ لتبصركا فيو، 
ا عمى أف  ،كلتسعىٍكا لطمب رزقكـ إف في اختبلؼ الميؿ كالنيار كحاؿ أىميما فييما لىداللةن كحججن

 .(ُ)ييااهلل كحده ىك المستحؽ لمعبادة، لقكـ يسمعكف ىذه الحجج، كيتفكركف ف
 

 :  سألهدسف من سآلكةو  س مقشصدرسبعًش: تحقكق 
 مظاىر قدرة اهلل تعالى في الخمؽ كالتدبير كافية في إثبات العبادة لو كنفييا عما سكاه. -ُ
 فضؿ اهلل تعالى عمى عباده ظاىر في تدبير الميؿ كالنيار . -ِ
فع عديدة منيا السككف إف هلل الحكمة البالغة في إيجاد الميؿ كالنيار، فاهلل جعؿ الميؿ لمنا -ّ

)أم اليدكء عف االضطراب( مع األزكاج كاألكالد، كزكاؿ التعب كالكبلؿ الناجـ عف 
كجعؿ النيار لفكائد جميمة منيا إبصار مكارد العيش، كاالىتداء  ،االنيماؾ في األعماؿ

 بو إلى الحكائج، كاألنس مع الناس.
لعبلمات كدالالت قاطعات إف في خمؽ السمكات كاألرض كفي خمؽ الميؿ كالنيار  -ْ

كاضحات عمى استحقاؽ الخالؽ لمعبادة كالتفرد بيا كحده، كلكف ال يتعظ بيذا إال القـك 
 الذيف يسمعكف سماع تدبر كاعتبار كاتعاظ، كذلؾ ىك جكىر فائدة خمؽ السمع كالبصر.

ا عمى أف الذم ل -ٓ و إف في اختبلؼ حاؿ الميؿ كالنيار كحاؿ أىميما فييما، داللةن كحججن
 .العبادة خالصا بغير شريؾ

يسمع سماع قبكؿ كاستجابة ال مف يسمع الصكت كال يفكر فيو  يدرؾ ليات اهلل تعالى مف -ٔ
 كال يتدبر عانيو ف،ف مثمو أعمى ال يبصر كأصـ ال يسمع.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (1/216اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
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ى
ى
ى
ى
ى

ىالمبحثىالرابعى7
ى(43ى-35المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)

ىهىىتطالىى()جزاءىمنىوندبىالولدىلل
 

 كفيو مطمباف :
 

 .س مطلب سألول : إبطشل السبة س و د   تعش ى
 

 .س مطلب س ثشالي : جزسء من كفتري على س  س لذب
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 س مبحث س رسبع :
  ٓٚ -ٛٙس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 )جزسء من كالسب س و د    تعش ى  

 
 : د   تعش ىس مطلب سألول : إبطشل السبة س و 

 
عٍُْؽَبٍْ  }لَبٌٌُاْ ارَّخَزَ اٌٍّوُ ًٌََذًا عُجْسَبَٔوُ ىٌَُ اٌْغَنُِِّ ٌَوُ َِب فِِ اٌغََّّبًَاد ًََِب فِِ األَسْضِ بِْْ ػِنذَوُُ ِِّٓقشل تعش ى : 

 [59ثِيَـزَا ؤَرمٌٌٌَُُْ ػٍَََ اٌٍّوِ َِب الَ رَؼٌٍَُّْْ{]ٌّٔظ:

 

 أوًي: مالشسبة سآلكة : 
إلى لخرىا،  (ٔٔيكنس: )  .. َي ِإنَّ ِ لَِّه َمْن ِفي س سََّمشَوسِت َوَمْن ِفي سأْلَْرضِ )ألجممة بياف "

كفي ىذا البياف إدماج بحكاية فف مف فنكف كفرىـ مغاير الدعاء شركاء هلل، ألف ىذا كفر خفي 
ذكر ىنا يث ح، (ُ)مف دينيـ، كألف االستدالؿ عمى إبطالو مغاير لبلستدالؿ عمى إبطاؿ الشركاء

 .(ِ) "نكعا لخر مف أباطيميـ كىك نسبة الكلد إلى اهلل تعالى
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
لىدان(  ذى المغوي كى أم كقاؿ المشرككف: المبلئكة بنات اهلل، كقالت الييكد عزير ابف  ")قاليكا اتغخى

عما ال يميؽ بربكبيتو كألكىيتو،  )سيٍبحانىوي( أم تنزه ربنا،  لمسي  ابف اهللاهلل، كقالت النصارل ا
 ثـ أكد ىذا التنزيو بقكلو:،  أف تصدر منيـ تمؾ الكممة الحمقاءعجيب  -كيمكف أف يككف المعنى

ما ًفي اأٍلىٍرًض( أم إف اهلل غنى عف خمقو جميعا، ف،ف كؿ ما  )ىيكى اٍلغىًنيُّ لىوي ما ًفي السغماكاًت كى
فاإلنساف يحتاج إلى الكلد ، مؾ لو كال حاجة لو إلى شىء فى الكجكد مف العالـ العمكم كالسفمى م
ما لبلعتزاز بو  ما ،إما لمنصرة كالمعكنة كا  ما ألنو زينة يميك بو فى صغره كيفخر بو فى كبره، كا  كا 

ما لبقاء ذكره بعد  لمحاجة إليو فى قضاء مصالحو أك النتظار رفده كبره حيف عجزه أك فقره، كا 
 .(ّ)"ؾ، كال حاجة لو إلى شىء مف ىذه المنافع فيك مستغف أزال كأبدامكتو، كاهلل غنٌى عف كؿ ذل

                                                 
(1)

(11/229اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

 (11/221ٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)ا
(3)

(11/135رفغٍشاٌّشاغً)
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ـٍ ٌمف سيٍمطىافو بيذا{ ما عندكـ مف حجة بيذا القكؿ ، عمى سبيؿ التحدم بأف ليس لدييـ  }ًإٍف ًعندىكي
كالباء حقيا أف تتعمؽ بقكلو إف عندكـ عمى أف يجعؿ القكؿ مكانا  أدنى حجة عمى قكليـ ،

  (ُ)عندكـ بأرضكـ مكز كأنو قيؿ إف عندكـلسمطاف كقكلؾ ما 
مىى اهلل مىا الى  فيما تقكلكف سمطاف كلما نفى عنيـ البرىاف جعميـ غير عالميف فقاؿ }أىتىقيكليكفى عى

}  تىٍعمىميكفى
 

 ثش ثًش: س معالى سإلجمش ي:
 -سبحانو كتعالى أف مف المشركيف مف اتخذكا األكثاف كاألصناـ شفعاء عنده بيفبعد أف 

عمى ذلؾ بذكر ضرب لخر مف أباطيميـ، كىك زعميـ أنو تعالى جٌده اتخذ كلدا، كتمؾ مقالة قفى 
يك الغني عف كؿ ما سكاه، لو كؿ ما في فاشترؾ فييا المشرككف كالييكد كالنصارل عمى السكاء

السمكات كاألرض، فكيؼ يككف لو كلد ممف خمؽ ككؿ شيء مممكؾ لو؟ كليس لديكـ دليؿ عمى 
 .(ِ)مف الكذب، أتقكلكف عمى اهلل ما ال تعممكف حقيقتو كصحتو؟ما تفتركنو 

 
 : ةسألهدسف من سآلكو  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 

تنزيو كتقديس اهلل تعالى عف الصاحبة كاألكالد كعف الشركاء كاألنداد، كتعجب شديد مف ىذه  -ُ
نما ىك مصدر قضاء ا   لحكائج.الكممة الحمقاء ألنو تعالى ليس محتاجا إلى غيره، كا 

 اهلل ىك الغني غنى مطمقا عف كؿ ما سكاه، ككؿ شيء فقير إليو. -ِ
 كفر مف ينسب إلى اهلل تعالى أم نقص كالكلد كالشريؾ أك العجز مطمقان. 
لو ما في السمكات كاألرض ممكا كخمقا كعبيدا، فكيؼ يككف لو كلد مما خمؽ، ككؿ شيء  -ّ

 مممكؾ لو، عبد لو؟!.
 ليا صاحبيا برىانان قاطعان كحجة كاضحة فبل قيمة ليا كال يحفؿ بيا.كؿ دعكل ال يقيـ  -ْ
ـ، كالدعكل العارية مف الدليؿ يمف حجة كال دليؿ عمى صحة قكل أىؿ الباطؿ ليس عند -ٓ

 باطمة بطبلنا مطمقا. 
 العقائد الدينية ال بد فييا مف دليؿ قاطع، كأف التقميد فييا غير سائ . -ٔ
 
 
 

                                                 
(1)

(2/32ًٌ)اٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأورفغٍشإٌغفًِذاسنأظش:
(2)

(11/134رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
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 :سء من كفتري على س  س لذبس مطلب س ثشالي : جز 
 

َِزَبعٌ فِِ اٌذَُّْْٔب ثَُُّ بٌَِْْنَب َِشْخِؼُيُُْ ثَُُّ ُٔزِّمُيُُُ اٌْؼَزَاةَ *  }لًُْ بَِّْ اٌَّزَِّٓ َّفْزَشًَُْ ػٍَََ اٌٍّوِ اٌْىَزِةَ الَ ُّفٍِْسٌُْقشل تعش ى : 

 [23- 58اٌشَّذِّذَ ثَِّب وَبٌُٔاْ َّىْفُشًُْ{]ٌّٔظ: 

 
 مالشسبة سآلكتكن : أوًي: 

أف يقكؿ لتنبيو السامعيف إلى كعي ما يرد بعد األمر بالقكؿ  استئناؼ افتت  بأمر النبي "
 . (ُ) "، كىك تحذير المفتريف عمى اهلل الكذب أف ليـ عقابان أليمان  بأنو أمر ميـ بحيث يطمب تبميغو

 
 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :

مى  كفى عى { ال ينجكف مف النار }قيٍؿ ًإفغ الذيف يىٍفتىري ى اهلل الكذب{ ب،ضافة الكلد إليو }الى ييٍفًمحيكفى
 (ِ)، كذلؾ الرتكابيـ جـر كبير كىك االفتراء عمى اهلل سبحانو كتعالى كال يفكزكف بالجنة

ىذا جكاب لسؤاؿ مقدر قد يرد عمى نفي فبلحيـ باإلطبلؽ الذم يدخؿ فيو ")متاع في الدنيا(  
ليـ كثير مف ركف عمى اهلل بكؿ نكع مف أنكاع االفتراء المقبكلة عند الجاىميف،منافع الدنيا، كالمفت

المنافع المادية كالمعنكية مف ىؤالء المساكيف، كأكثر البشر ال يزالكف جاىميف يخضعكف ليؤالء 
أك ليـ متاع في الدنيا حقير يتميكف بو في حياة  -الزعماء الممبسيف، فيك يقكؿ: ىذا متاع قميؿ 

  .)ثـ إلينا مرجعيـ( بالبعث بعد المكت، كما فيو مف أىكاؿ الحشر كالحساب كالعرض ،قصيرة
)ثـ نذيقيـ العذاب الشديد بما كانكا يكفركف( بآياتنا كنعمنا، كباالفتراء عمينا، كتكذيب رسمنا 
أك الكذب عمييـ بعد أف تقـك عمييـ الحجة في الحساب بأنيـ يستحقكنو بظمميـ ألنفسيـ كأننا ال 

 .(ّ)"نظمميـ شيئا، كتقدـ ذكر الرجكع إليو تعالى كما يميو مف الجزاء في ىذه السكرة كغيرىا
 

 ثش ثًش: س معالى سإلجمش ي :
ضافة يخبر اهلل سبحانو كتعالى رسكلو بأ ف الذيف يفتركف عمى اهلل الكذب باتخاذ الكلد كا 

تمتعكف في الدنيا بكفرىـ ككذبيـ نما يإ،الشريؾ إليو، ال ينالكف مطمكبيـ في الدنيا كال في اآلخرة
متاعنا قصيرنا، ثـ إذا انقضى أجميـ ف،لينا مصيرىـ، ثـ نذيقيـ عذاب جينـ بسبب كفرىـ باهلل 

 كتكذيبيـ رسؿ اهلل، كجحدىـ لياتو.

                                                 
(1)

 (11/232اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

 (2/32)أظش:رفغٍشاٌّشاغً:
(3)

(11/374رفغٍشإٌّبس)
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 سألهدسف من سآلكتكن :و  س مقشصدرسبعًش: تحقكق 
 يمة ليا كال يحفؿ بيا.كؿ دعكل ال يقيـ ليا صاحبيا برىانان قاطعان كحجة كاضحة فبل ق  -ُ
 أىؿ الكذب عمى اهلل كالدجاليف كالسحرة كأىؿ البدع كالخرافات ال يفمحكف كنيايتيـ الخسراف. -ِ 
ال ينبغي لممؤمف أف يغتر بما يرل عميو أىؿ الباطؿ كالشر مف المتع كسعة الرزؽ كصحة  -ّ 

 ـ.البدف ف،ف ذلؾ متاع الحياة الدنيا، ثـ يؤكؿ أمرىـ إلى خسراف دائ
 إفبلس الكافر كخسارتو المحققة يـك القيامة كعدـ نجاتو مف العذاب. -ْ
التمتع في الدنيا قميؿ كحقير جدا بالنسبة لنعيـ اآلخرة، كأف مرجع جميع الخبلئؽ إلى اهلل  -ٓ

 تعالى، كأف الكفار كالمشركيف معذبكف عذابا شديدا بسبب كفرىـ.
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 س فصل س ثش ث 
 ة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثش ثس درسس

 ٜٛ – ٔٚمن س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس من آكة  
 

 : حثشنوفكه مب
 

 : سألول س مبحث
  ٗٚ-ٔٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 " قصة سكدالش الوح "
 :ثَلثة مطش بوفكه 

  حقصة سيدنا نك اإلعجاز الغيبي في سرد س مطلب سألول : 
 هاؤ التكذيب كجز س مطلب س ثشالي : 
  عادة األمـ في تكذيب األنبياءس مطلب س ثش ث : 

 
 س مبحث س ثشالي :

  ٜٛ-٘ٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 " قصة سكدالش موسى "

 فكه ثمشالكة مطش ب:و 
 رسالتوعف إعراض قكـ مكسى س مطلب سألول :

 .اء كاألجداد الدينية التمسؾ بتقاليد اآلبس مطلب س ثشالي : 
  تحدم بيف مكسى عميو السبلـ كالسحرةالس مطلب س ثش ث : 
  إيماف بعض القكـ بمكسى عميو السبلـس مطلب س رسبع : 

 التككؿ عند مكسى عميو السبلـ عند إثباتو لممعجزةس مطلب س خشمس : 
   لنبيو باتخاذ بيكتان في مصرأمر اهلل  س مطلب س سشدس : 

 دعاء مكسى عمى فرعكف كممئوع : س مطلب س سشب
 استجابة اهلل سبحانو لدعاء مكسىس مطلب س ثشمن : 
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ى
ى
ى
ى
ى7ىاألولىالمبحث

ى(41-43المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)
ى"ىقصظىدودناىنوحى"

 
 :ثَلثة مطش بوفكه 

 
 .قصة سكدالش الوحسإلعجشز س غكبي في سرد س مطلب سألول : 
 .هؤ ب وجزسس تلذكس مطلب س ثشالي : 

 .س مطلب س ثش ث : عشدة سألمم في تلذكب سألالبكشء 
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 :قصة سكدالش الوحسإلعجشز س غكبي في سرد س مطلب سألول : 

 

ثِأَّبدِ اٌٍّوِ فَؼٍَََ اٌٍّوِ رٌََوٍَّْذُ  }ًَارًُْ ػٍََْْيُِْ َٔجَإَ ٌُٔذٍ بِرْ لَبيَ ٌِمٌَِِْوِ َّبلٌََِْ بِْ وَبَْ وَجُشَ ػٍََْْىُُ َِّمَبِِِ ًَرَزْوِريُِقشل تعش ى : 

ْ ؤَخْشٍ بِْْ  *  فَإَخِّْؼٌُاْ ؤَِْشَوُُْ ًَشُشَوَبءوُُْ ثَُُّ الَ َّىُْٓ ؤَِْشُوُُْ ػٍََْْىُُْ غَُّّخً ثَُُّ الْعٌُاْ بٌََِِّ ًَالَ رُنظِشًُْ رٌٌَََّْْزُُْ فََّب عَإٌَْزُىُُ ِِّٓ

 [22 -25ِِشْدُ ؤَْْ ؤَوٌَُْ َِِٓ اٌُّْغٍِِّْني{]ٌّٔظ: ؤَخْشَُِ بِالَّ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَؤُ

 [ٕٚ-ٔٚكوالس:
 أوًي : مالشسبة سآلكتكن: 

بعد أف ذكر اهلل تعالى األدلة الدالة عمى الكحدانية كالرسالة كالبعث كالجزاء يـك القيامة، "
اء، كتكذيبيـ لو، ذكر ىنا بعض قصص األنبي كفٌند شبيات المشركيف ككشؼ عنادىـ لرسكلو 

ليتأسى بيـ، فييكف عميو ما يتعرض لو مف الشدائد كالمكائد، كتذكيرا لممشركيف  تسمية لمرسكؿ 
 .(ُ)"بمف سبقيـ في مثؿ فعميـ، ككيؼ كانت عاقبة المكذبيف لمرسؿ عمييـ السبلـ

 
 :سإلعجشز س غكبيثشالكًش: 

ف أنباء الغيب مف كجكه اإلعجاز لمقرلف الكريـ التي ذكرىا العمماء اإلعجاز بما فيو م
 ،، كلـ يشيد حكادث الكاقعة كلـ يحضر كقتياكيقصدكف بذلؾ كؿ ما كاف غائبا عف محمد 

كالقصص القرلنية التي تحكي ما مر بو األنبياء كالرسؿ ىي أيضان مف اإلعجاز الغيبي الذم كاف 
تقبؿ في الماضي ، كىناؾ اإلعجاز الغيبي الحاضر ، كاإلعجاز الغيبي الذم سيحصؿ في المس

 . (ِ)كمثالو ما سيحصؿ مف عبلمات الساعة الكبرل
كىنا في ىذه اآليات تستعرض الباحثة نماذج مف اإلعجاز الغيبي الماضي الذم يحكي 

  قصص األنبياء كالرسؿ .
 

 ثش ثًش : س تفسكر وس بكشن:
ـٍ نىبىأى نيكحو ) مىٍيًي كحان لكثرة نىكحو مف أم: خبره مع قكمو، قيؿ: اسمو عبد الغفار، كسمي ن"(كىاٍتؿي عى

ـٍ مىقاًمي)أم: عىظيـى كشؽغ  (ًإٍذ قاؿى ًلقىٍكًمًو يا قىٍكـً ًإٍف كافى كىبير)ىيبة ربو،  مىٍيكي أم: ككني بيف  (عى
قامتي بينكـ مدة مديدة أذكركـ باهلل، أك قيامي عٌميكـ لكعظكـ، أك نفسى ككجكدل  أظيركـ، كا 

اإلخبار بكراىتو ألجؿ  ع القياـ كزمانو فيككفكلعمو خص ىذا المصدر لصبلحيتو لمكض(ّ)"معكـ
ما كقع فيو مف القياـ أدؿ عمى كراىة القياـ }كتذكيرم{ أم بكـ }بآيات اهلل{ أم الذم لو الجبلؿ 

                                                 
(1)

 (11/226ٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)ا
(2)

 (259ِجبؽشفًئػغبصاٌمشآْ)ص:أظش:
(3)

(2/488ٍذ)فًرفغٍشاٌمشآْاٌّغاٌجؾشاٌّذٌذ
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كاإلكراـ، ف،ف ذلؾ ال يصدني عف مجاىدتي بما يكبر عميكـ مف ذلؾ خكفان منكـ ألف اهلل أمرني 
بكراىيتكـ لذلؾ خكؼ عاقبة قصدكـ لي باألذل }فعمى{  بو كأنا أخاؼ عذابو إف تركت، كال أبالي

أم ف،ني عمى }اهلل{ أم الذم لو العزة كميا كحده }تككمت{ ف،قامة ذلؾ المقاـ الجزاء مف إطبلؽ 
مجازان مرسبلن، إعبلمان  -الذم ىك انتفاء الخكؼ  -عمى المسبب  -الذم ىك التككؿ  -السبب 

عرضكا عف اآليات كىـ يعرفكنيا، بما دؿ عميو التعبير ليـ بعظمة اهلل كحقارتيـ بسبب أنيـ أ
{  ُ)بالتذكير، فدؿ ذلؾ عمى عنادىـ بالباطؿ ـٍ كي مف أجمع األمر إذا نكاه كعـز عميو "}فىأىٍجًمعيكٍا أىٍمرى

ـٍ غيمغةن  مىٍيكي ـٍ عى { الكاك بمعنى مع أم فأجمعكا أمركـ مع شركائكـ }ثيـغ الى يىكيٍف أىٍمريكي ـٍ شيرىكىاءكي { أم }كى
غمان عميكـ كىما كالغـ كالغمة كالكرب كالكربة أك ممتبسان في خفية كالغمة السترة مف غمو إذا ستره 

{ (ِ) "أم ال تستر كلكف يجاىر بيا(الغمة في فرائض اهلل )كمنو الحديث  ـغ اقضكا إليغ : "}ث قىاؿى
كف{ يىقيكؿ: كىالى تؤخركف  (ّ)"أك تميمكف انيضكا إليغ }كىالى تٍنظري

ما إحداث التكلي"ف،ف تكليتـ{ }  الفاء لترتيب التكلي عمى ما سبؽ فالمراد بو إما االستمرار عميو كا 
 }مف أجر{ تؤدكنو، }فما سألتكـ{ بمقابمة كعظي كتذكيرم، كالتكلي ىك اإلعراض، المخصكص

يد }إف أجرل إال عمى اهلل{ ينتظـ المعنييف جميعا خبل أنو عمى األكؿ تأك،  إلي حتى يؤدم ذلؾ
عنيـ أم ما ثكابي عمى العظة كالتذكير إال عميو تعالى يثيبني  كعمى الثاني تعميؿ الستغنائو 

}كأمرت أف أككف مف المسمميف{ المنقاديف لحكمو ال أخالؼ أمره كال أرجك غيره ،بو لمنتـ أك تكليتـ
 .(ْ)"أك المستسمميف لكؿ ما يصيب مف الببلء في طاعة اهلل تعالى

 
 :سإلجمش ي الىمعرسبعًش : س 

مع قكمو ، كرغـ ما قدـ ليـ نكح مف أدلة كليات بينات  يذكر اهلل عز كجؿ لنبيو محمد 
ألنو كاف عمى يقيف  تدؿ عمى كحدانية اهلل ، إال أف القـك كذبكه كلكف نكح عميو السبلـ لـ ييأس

بتذكيره  كأخذ يدعكىـ بحكمة كمكعظة يؤلؼ قمكبيـ كذلؾ بأف اهلل معو كسكؼ يثبتو عمى ذلؾ،
ليـ أنيـ قكمو فكاف ينادييـ يا قـك  كأنو ما أراد ليـ سكل النص  كاإليماف باهلل، كلـ يرد منيـ 

.(ٓ)ما أجره عمى اهلل عز كجؿ نماالن أك شككران  كا  












                                                 
(1)

 (9/163ٔظُاٌذسسفًرٕبعتاٌَبدواٌغوس)
(2)

 (2/33ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفً
(3)

(4/381اٌذسإٌّضوسفًاٌزفغٍشثبٌّأصوس)
(4)

 (4/165ٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئ،رفغٍشأثًاٌغؼود
(5)

(5/3299ثٍوؽإٌكبٌخ)اٌكذاٌخاٌىأظش:
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 : تكنسألهدسف من سآلكو  س مقشصدخشمسًش : تحقكق 
 د المكاقؼ كتكررىا.القصص لمعبرة كالتذكير كالتمثيؿ كالتكرار لتجد حكمة تكرار -ُ
لما بال  في تقرير الدالئؿ كالبينات كالجكاب عف الشبيات شرع في قصص األنبياء  -ِ

الكبلـ مف أسمكب إلى أسمكب أقرب إلى انشراح الصدكر كدفع المبلؿ  المتقدميف، ألف نقؿ
 .(ُ)كعبرة لممعتبر صمى اهلل عميو كسمـ، مع أف في ذكرىا تسمية لمرسكؿ

 : ذكر اهلل تعالى في ىذه السكرة قصة نكح عميو السبلـ لفائدتيف: العبرة مف قصة نكح -ّ
أف تصير تمؾ القصة عبرة ليؤالء الكفار، كىجر الجحكد بالتكحيد  -األكلى -

كاإليماف بالنبكة ألف اهلل عجؿ ىبلؾ قكـ نكح بالغرؽ لما أصركا عمى الكفر 
 كالجحكد.

كاف كفار مكة يستعجمكف  أف اإلنذار بالعذاب ال بد أف يتحقؽ، فقد -كالثانية -
العذاب الذم يذكره الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ ليـ، كيقكلكف لو: كذبت، ف،نو ما 
جاءنا ىذا العذاب، فذكر اهلل تعالى قصة نكح ليبيف ليـ أف ما أنذر بو نكح قكمو 

 كقع في نياية األمر، كما أخبر، فكذلؾ يقع كؿ عذاب أنذركـ بو.
ا: مكقؼ نكح كمكقؼ قكمو، فمكقؼ نكح عميو الٌسبلـ منة بينيالنظر في المكقؼ كالمقار  -ْ

 . كاف مكقؼ المؤمف الجرمء ، كال يياب المكت في سبيؿ دعكتو، يريدكف أف يعممكه معو
 .كانت كممات مككنة مف جممة شرط كجزاء ،كممات نكح مع أكلئؾ الكفار -ٓ
 . ـعمييـ السبل التككؿ عمى اهلل صفة اتصؼ بيا كؿ األنبياء كالرسؿ -ٔ
 .االستيزاء بأمر المشركيف في الكيد كالمكر -ٕ
 ثمرة التككؿ شجاعة كاطمئناف نفس كصبر كتحمؿ مع مضاء عزيمة. -ٖ
 قصة نكح نمكذج مف اإلعجاز الغيبي في القرلف. -ٗ

، كنستنتج مف ىذا الثبات  دعكة اهلل ال ينبغي أف يأخذ الداعي عمييا أجران إال لمضركرة -َُ
 .كالمكعظة الحسنةعمى المبدأ ، كالدعكة بالحكمة 

تسمية الدعاة بمثؿ مكقؼ نكح العظيـ إذ قاؿ لقكمو: أجمعكا أمركـ كنفذكا ما تريدكف إني  -ُُ
 تككمت عمى اهلل.

 
 
 
 

                                                 
(1)

(11/374اٌٍجبةفًػٍوَاٌىزبة)وأظش:(3/612غشائتاٌمشآْوسغبئتاٌفشلبْ)،رفغٍشإٌٍغبثوسي أظش:
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 :ه ؤ س تلذكب وجزسس مطلب س ثشالي : 
 

لْنَب اٌَّزَِّٓ وَزَّثٌُاْ ثِأَّبرِنَب فَبٔظُشْ وَْْفَ وَبَْ }فَىَزَّثٌُهُ فَنَدَّْْنَبهُ ًََِٓ َِّؼَوُ فِِ اٌْفٍُْهِ ًَخَؼٍَْنَبىُُْ خَالَئِفَ ًَؤَغْشَ قشل تعش ى :

 [28ػَبلِجَخُ اٌُّْنزَسِّٓ{]ٌّٔظ:

 
 أوًي: مالشسبة سآلكة : 

الفاء لمتفريع الذكرم، أم تفريع ذكر ىذه الجمؿ اآلية نتيجة لدعكل نكح عميو السبلـ ، ف
اسبة لما قبميا تقتضي أف يذكر عمى ذكر الجمؿ السابقة ألف الشأف أف تككف لما بعد الفاء من

 .(ُ)بعدىا فيؤتى بالفاء لئلشارة إلى تمؾ المناسبة
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
كىذه كانت }فىكىذغبيكهي{ بعد ما دعاىـ ليبل كنيارنا، سرنا كجيارنا، فمـ يزدىـ دعاؤه إال فرارنا،

ٍينىاهي  النتيجة لكؿ قـك يأتييـ نبي فيصدكه عف دعكاه مىٍف مىعىوي ًفي اٍلفيٍمًؾ{ الذم أمرناه أف  }فىنىجغ كى
ٍيًف اٍثنىٍيًف كىأىٍىمىؾى ًإال مىٍف سىبىؽى  ٍكجى يصنعو بأعيننا، كقمنا لو إذا فار التنكر: فػ }اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى

{ ففعؿ ذلؾ مىٍف لمىفى مىٍيًو اٍلقىٍكؿي كى مىف مغعىوي{ ، عى مطر بماء أمر اهلل السماء أف تأم مف قكمو }كى
 } ديسيرو مىى ذىاًت أىٍلكىاحو كى ٍمنىاهي عى مى منيمر كفجر األرض عيكننا، فالتقى الماء عمى أمر قد قدر: }كىحى

{ في األرض بعد إىبلؾ المكذبيف ـٍ خىبلًئؼى عىٍمنىاىي ثـ بارؾ اهلل في ذريتو، ،  تجرم بأعيننا، }كىجى
ٍقنىا الغًذيفى كىذغبيكا ًبآيىاًتنىا{ بعد ذلؾ كجعؿ ذريتو، ىـ الباقيف، كنشرىـ في أقطار األرض، }كىأى  ٍغرى

{ كىك: اليبلؾ المخزم، كالمعنة المتتابعة  ٍنذىًريفى اًقبىةي اٍلمي قامة البرىاف، }فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى عى البياف، كا 
ا ا كذمن عمييـ في كؿ قرف يأتي بعدىـ، ال تسمع فييـ إال لكما، كال ترل إال قدحن
(ِ). 

 
 سإلجمش ي :ى  معالثش ثًش: س

مف أجؿ ىدايتيـ، أصركا عمى أف  سيدنا نكح المجيكد كتمؾ المثابرة التى بذليا مع كؿ ىذا
اه اهلل كمىف معو  كىذه طبيعة القـك المشركيف المعانديف ألفكارىـ ، يستمركا فى تكذيبو كعدائو، فنجغ

ىبلؾ الكافريف الذيف أغرقيـ مف المؤمنيف بو، الراكبيف معو فى الفمؾ، كجعميـ عيمغاران لؤلرض بعد 
، فيذه أمثمة لتثبيتؾ  كيؼ لقى المستخفكف بالنذر مصيرىـ السيئ -يا محمد  -الطكفاف، فانظر 

 .(ّ)عمى استمرار دعكتؾ لميداية 
                                                 

(1)
(11/242اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:

(2)
(2/73رفغٍشاٌؼضثٓػجذاٌغالَ) ،وأظش:(371رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،رفغٍشاٌغؼذيأظش:

(3)
(299إٌّزختفًرفغٍشاٌمشآْاٌىشٌُ)ص:أظش:
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 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
 دعكة المؤمنيف لمثبات عمى اإليماف. -ٔ
مى ىذا النقاش الحاد بيف نكح كقكمو الكفار نتائج ترتب ع التكذيب اليبلؾ : فقدعاقبة " -ٕ

 حاسمة كميمة جدا.
أما بالنسبة لنكح كأصحابو فأمراف: أنو تعالى نجاىـ مف الكفار، كأنو جعميـ خبلئؼ بمعنى  -

 أنيـ يخمفكف مف ىمؾ بالغرؽ.
يف كىذه القصة زحر لممخالف ،كأما بالنسبة لمكفار: فيك أنو تعالى أغرقيـ بالطكفاف كأىمكيـ -

 .(ُ) "ف ينزؿ بيـ مثؿ ما نزؿ بقـك نكحأمف حيث يخافكف 
دـ كانت أبم  مف الكعيد كىذه الطريقة في الترغيب كالتحذير إذا عرضت عمى سبيؿ الحكاية تق

 .المبتدأ
ياية حميدة طيبة ، كنياية أعداء اهلل سيئة ، لكؿو نياية تميؽ ننياية الرسؿ عمييـ السبلـ  -ّ

 بو .
 

 :شدة سألمم في تلذكب سألالبكشء س مطلب س ثش ث : ع
 

ٌاْ ثِوِ ِِٓ لَجًُْ وَزٌَِهَ }ثَُُّ ثَؼَثْنَب ِِٓ ثَؼْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَدَأئًُىُُ ثِبٌْجَِّْنَبدِ فََّب وَبٌُٔاْ ٌُِْاِِْنٌُاْ ثَِّب وَزَّثُ قشل تعش ى :

 [22َٔؽْجَغُ ػٍَََ لٌٍُةِ اٌُّْؼْزَذِّٓ{]ٌّٔظ:

 
 ة سآلكة :أوًي: مالشسب

اهلل تعالى قصة نكح مع قكمو كالعبرة منيا، ذكر عبرة أخرل مف تاريخ األقكاـ  بيفبعد أف "
مع أنبيائيـ، ف،نيـ لما كذبكا عكقبكا، ككما طبع اهلل عمى قمكب ىؤالء فما لمنكا بسبب تكذيبيـ 

عاظ بذلؾ، كتجنب فما عمى أىؿ مكة كغيرىـ إال االت ،المتقدـ، كذلؾ يطبع اهلل عمى قمكب أمثاليـ
ال أدل بيـ الكفر إلى الحيمكلة عف اإليماف كما يتبعو  أسباب تمؾ العاقبة، مف الكفر كالتكذيب، كا 

 .(ِ)"مف السعادة
 
 

                                                                                                                                            
 
(1)

 (11/232اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(2)

 (11/233اٌّشعغاٌغبثك)
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 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :
{ أم ىكدان كصالحان، "}ثيـغ بىعىٍثنىا ًمف بىٍعًدًه{  ـٍ أم بعد نكح عميو السبلـ }ريسيبلن ًإلىى قىٍكًمًي

برا ـٍ ًباٍلبىيٍّنىاًت{ الحجج الكاضحة الدالة عمى صدؽ رسالتيـ }فىمىا كا  آءيكىي ىيـ كلكطان، كشعيبان }فىجى
{ أم بما كذب بو لباؤىـ }كىذىًلؾى  كىانيكٍا{ أم فما كاف ىؤالء األقكاـ }ًلييٍؤًمنيكٍا ًبمىا كىذغبيكٍا ًبًو ًمف قىٍبؿي

{ ا مىى قيمكًب اٍلميٍعتىًديفى لذيف اعتدكا عمى رسميـ كأنبيائيـ، ككذبكا بما أرسمكا بو؛ كلـ نىٍطبىعي{ نختـ }عى
 .(ُ)"تنفعيـ العظات، كلـ يؤمنكا باآليات البينات

 
 سإلجمش ي:  معالىثش ثًش : س 

رسبل إلى قكميـ فأرسؿ يخبر اهلل عز كجؿ نبيو الكريـ في اآليات أف مف بعد نكح أرسؿ 
ل لى ثمكد أخكىـ صال ، كا  ى مديف كالمؤتفكات أخكىـ شعيب كىكذا غيرىـ إلى عاد أخكىـ ىكد كا 

مما ال يعمميـ إال ربيـ، فجاءكا قكميـ بالبينات كاليدل كاآليات فما كاف منيـ أل مف أكثرىـ أف 
كىكذا، كعمى غرار ىذه السنة التي اطردت في األمـ ،  يؤمنكا بما كذب بو المتقدـ مف قبؿ

ميـ، كالمراد بالطبع عدـ قبكليا شيئا مف نكر السابقة نطبع عمى قمكب المعتديف إذا كانكا مث
 .(ِ)اليداية كالمعرفة ألنيـ اعتدكا كؿ حد كتجاكزكا كؿ كضع سميـ

 
 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدرسبعًش: تحقكق 

تكذيب األنبياء عادة شائعة بيف الناس، لتأثرىـ بما كانكا عميو قبؿ بعثة الرسؿ مف تصميـ  -ُ
 عمى الكفر كرسكخ فيو.

 الطبع أك الختـ عمى القمكب معناه التعبير عف العناد كالمجاج كالخذالف. -ِ
 لقد أىمؾ اهلل األمـ المكذبة لمرسؿ كأنجى مف لمف منيـ. -ّ
احتج أىؿ السنة باآلية عمى أف اهلل تعالى قد يمنع المكمؼ عف اإليماف، بسبب عناده  -ْ

 كتصميمو عمى الكفر كتكذيبو الرسؿ.
معبد، أم أف اهلل يخمؽ لئلنساف القدرة، كالعبد لكسب البقدرة اهلل تعالى ك  األفعاؿ كاقعة -ٓ

 يستخدميا فيما يختاره مف خير أك شر.
 في قصص األنبياء ًعبر عممية لمدعاة إلى الحؽ . -ٔ
 
 

                                                 
(1)

 (1/257أوظؼاٌزفبعٍش)
(2)

(2/81اٌزفغٍشاٌواظؼ)أظش:
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ى
ى
ى

ىالمبحثىالثانيى7
ى(56-42المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)
ىىقصظىدودناىمودىىرلوهىالدالم

 
 ثمشالكة مطش ب:وفكه 

 
 .رسش تهعن إعرسض قوم موسى س مطلب سألول :

 .س مطلب س ثشالي : س تمسك بتقش كد سآلبشء وسألجدسد س دكالكة 
  .تحدي بكن موسى علكه س سَلم وس سحرةس س مطلب س ثش ث : 

 .س مطلب س رسبع : إكمشن بعض س قوم بموسى علكه س سَلم
 .سَلم عالد إثبشته  لمعجزةس مطلب س خشمس : س تولل عالد موسى علكه س 

   . البكه بشتخشذ بكوتًش في مصرس مطلب س سشدس : أمر س   
 .س مطلب س سشبع : دعشء موسى على فرعون وملئه

 .س مطلب س ثشمن : سستجشبة س  سبحشاله  دعشء موسى
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 س مبحث س ثشالي :
  ٜٛ-٘ٚس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 وسى علكه س سَلمقصة سكدالش م
 

 : رسش تهعن إعرسض قوم موسى س مطلب سألول :
استمٌر تكذيب األنبياء بيف األمـ مف بعد نكح عميو الٌسبلـ، فمنع اهلل عنيـ الخير كاإليماف، 
كمف أمثمة ذلؾ قصة مكسى مع فرعكف كقكمو، كفييا يشتٌد الحكار بيف رسكؿ الحؽ مكسى، كبيف 

بطاؿ زعيـ الباطؿ فرعكف، فمكسى عم لكىية مف أي يو الٌسبلـ يعمك صكتو بالدعكة إلى تكحيد اهلل كا 
دكنو، كفرعكف يدافع عف عرشو كسمطانو كاٌدعاء ألكىيتو، لتظٌؿ لو الييمنة، كيككف اليدؼ مف 

، كمضمكنو: كما  صمى اهلل عميو كسمـ إيراد القصة في ىذه اآليات ضرب المثؿ لحاضرم محمد
 يش.حٌؿ بيؤالء يحٌؿ بكـ معشر قر 

 ، قاؿ اهلل تعالى:(ُ)كىذه ليات تصٌكر صكلة الحؽ مع مكسى كىزيمة الباطؿ مع فرعكف
فٍَََّّب * ُِّدْشِِنِي }ثَُُّ ثَؼَثْنَب ِِٓ ثَؼْذِىُِ ٌُِّعََ ًَىَبسًَُْ بٌََِ فِشْػٌََْْ ًٍَََِئِوِ ثِأَّبرِنَب فَبعْزَىْجَشًُاْ ًَوَبٌُٔاْ لًٌَِْبقشل تعش ى : 

لَبيَ ٌُِعََ ؤَرمٌٌٌَُُْ ٌٍِْسَكِّ ٌََّّب خَبءوُُْ ؤَعِسْشٌ ىَـزَا ًَالَ ُّفٍِْرُ * كُّ ِِْٓ ػِنذَِٔب لَبٌٌُاْ بَِّْ ىَـزَا ٌَغِسْشٌ ُِّجِنيخَبءىُُُ اٌْسَ

 [22- 21اٌغَّبزِشًُْ{]ٌّٔظ: 

  
 أوًي : مالشسبة سآلكشت :

كف مع فرعكف كممئو، ىذه ىي القٌصة الثانية المذككرة في سكرة يكنس، كىي قصة مكسى كىار 
النٌبكة يعمكاف الممؾ كالحكـ كقد تكرر ذكرىا في القرلف لمٌداللة عمى أٌف قكة الحٌؽ كصكت

كأيضان إلظيار مدل عاقبة المشركيف كأنو  ،كالٌسمطاف، كيقكضاف العركش، كيزيبلف دعائـ الباطؿ
صؿ األكؿ مف القصة كىك كىذا ىك الف ميما عبل الظمـ ، ف،نو البد لو مف أف يزكؿ بمشيئة اهلل،

 .(ِ)الحكار بيف مكسى كفرعكف
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن :
كانت أعظـ مف بعثة مف سبقيما  -عمييما السبلـ -ثـ لمتراخي الرتبي ألف بعثة مكسى كىاركف"

مف الرسؿ، كخصت بعثة مكسى كىاركف بالذكر ألنيا كانت انقبلبا عظيما كتطكرا جديدا في 

                                                 
(1)

(2/995اٌزفغٍشاٌوعٍػٌٍضؽًٍٍ)
(2)

 (11/235اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)أظش:
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في نظاـ الحضارة العقمية كالتشريعية ف،ف الرسؿ الذيف كانكا قبؿ مكسى إنما بعثكا تاريخ الشرائع ك 
في أمـ مستقمة، ككانت أديانيـ مقتصرة عمى الدعكة إلى إصبلح العقيدة، كتيذيب النفكس، 

بطاؿ ما عظـ مف مفاسد في المعامبلت، كلـ تكف شرائع شاممة لجميع ما يحتاج إليو مف نظـ  كا 
 .(ُ)"اضرىا كمستقبميااألمة كتقرير ح

مف بعد الرسؿ }مكسى كىاركف إلى أك "،(ِ) )مف بعده( : الياء تعكد عمى نكح عميو السبلـ 
بياض يده كمما أدخميا في جيبو،كانقبلب العصا حيغة،  كىي : فرعكف كممئو بآياتنا{ باآليات التسع

كىك السنكف،  -كالقحط  -ؿ كىك الدم -كالطكفاف، كالجراد، كالقمؿ، كالضفادع، كالدـ، كالرجز 
}فاستكبركا{ عف قبكليا كأعظـ الكبر أف يتياكف العبيد برسالة ربيـ بعد تبينيا  كنقص الثمرات

{ كفارن  كىانيكٍا قىٍكمان مٍُّجًرًميفى }فَإَسْعٍَْنَب ػٍََْْيُُِ اٌؽٌُّفَبَْ ًَاٌْدَشَادَ ًَاٌْمًََُّّ ًَاٌعَّفَبدِعَ (ّ) "اكيتعظمكا عف قبكليا }كى

 [588اٌذَََّ آَّبدٍ ُِّفَصَّالَدٍ فَبعْزَىْجَشًُاْ ًَوَبٌُٔاْ لًٌَِْب ُِّدْشِِِني{]األػشاف:ًَ
ؽُّ )  ـي اٍلحى اءىىي لى المغو ا" (فىمىمغا جى لفاء لمترتيب كالتعقيب، كالحؽ ىك الدعكة إلى التكحيد كا 

مغو تعالى مالؾ الممؾ ذم كحده، كقاؿ سبحانو: )ًمٍف ًعٍنًدنىا( تكبيرا لذلؾ الحؽ؛ ألنو مف عند ال
الجبلؿ كاإلكراـ فكصفو سبحانو بالحؽ، ككصفو بأنو الحؽ شرؼ ذاتي لو كبككنو مف عند المغو 

كقد لتى المغو  ،تعالى شرؼ إضافي لو، ككممة الحؽ تتضمف الداللة عمى أنو حؽ الى ريب فيو
(، تعالى مكسى تسع ليات بينات كيظير أنو ابتدأ بتقديـ العصا، كلذا ق الكا: )ًإفغ ىىذىا لىًسٍحره ميًبيفه

( تدؿ عمى التككيد كبالبلـ كبالجممة  بادركا فأكدكا أنو سحر مبيف، أم سحر كاض  بيف )ًإفغ
االسمية، ذلؾ مف مسارعتيـ بالتكذيب ثـ االنغمار فيو إلى لخر مداه، كلقد تكلى مكسى عميو 

 .(ْ)"السبلـ المجاكبة كتركو فرعكف يدافع عف دعكتو
 
استئناؼ مبني عمى سؤاؿ تنساؽ إليو األذىاف كأنو قيؿ فماذا قاؿ ليـ مكسى حينئذ "قاؿ مكسى{ }

}أتقكلكف لمحؽ{ الذم ىك أبعد شيء مف ، فقيؿ قاؿ عمى طريقة االستفياـ اإلنكارم التكبيخي
}أسحر ىذا{ ،}لما جاءكـ{ أم حيف مجيئو إياكـ ككقكفكـ عميو ،السحر الذم ىك الباطؿ البحت

ار مستأنؼ مف جيتو عميو السبلـ لككنو سحرا كتكذيب لقكليـ كتكبيخ ليـ عمى ذلؾ إثر تكبيخ إنك
}كال يفم  الساحركف{ كىك جممة حالية مف ضمير المخاطبيف كالرابط ىك ،كتجييؿ بعد تجييؿ 

 . (ٓ)"الكاك ببل ضمير
 

                                                 
(1)

(11/246اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(2)

 (2/681اٌزجٍبْفًئػشاةاٌمشآْ)أظش:
(3)

(2/34ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ)،رفغٍشإٌغفً
(4)

 (7/3621صهشحاٌزفبعٍش)
(5)

(4/168ٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ)ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئ،رفغٍشأثًاٌغؼود
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 سإلجمش ي: معالىثش ثًش : س 
تفصيبل كافيا لما ليا مف شديد الخطر  أفردت قصة مكسى كىاركف مع فرعكف كممئو كفصمت

ف عبل أصحابو، فقد كاف  كعظيـ األثر، إذ فييا مف العبرة أف قكة الحؽ تيٌد أركاف الباطؿ كا 
ى أمره بالغرؽ كصار مثبل الظفر لمكسى عمى ذلؾ الطاغية الذم قاؿ أنا ربكـ األعمى، كانتي

الرسؿ مكسى كىاركف عمييما السبلـ إلى ًمف بعد أكلئؾ أرسمنا  فتقكؿ اآليات ، ثـ" (ُ) لآلخريف
ا  فرعكف كأشراؼ قكمو بالمعجزات الدالة عمى صدقيما، فاستكبركا عف قىبكؿ الحؽ، ككانكا قكمن

فرعكفى كقكمىو الحؽُّ الذم جاء بو مكسى قالكا: إف الذم جاء  جاءفمما  ،مشركيف مجرميف مكذبيف
سى متعجبنا ًمف قكليـ: أتقكلكف لمحؽ لما قاؿ ليـ مك ، فبو مكسى مف اآليات إنما ىك سحر ظاىر

ٍصؼى ما جاءكـ كما اشتمؿ عميو تجدكه الحؽ، كال يفكزكف في  جاءكـ: إنو سحر مبيف؟ انظركا كى
 .(ِ)"الدنيا كال في اآلخرة

 
 سألهدسف من سآلكشت :و  س مقشصدرسبعًش: تحقكق 

ذلؾ مف تكذيب مف سنة اهلل تعالى أف يرسؿ إلى الناس مبشريف كمنذريف ، كلـ يمنع  -ُ
 الناس ليـ .

 لـ يعذب اهلل تعالى قكمان قبؿ أف يرسؿ ليـ رسكالن . -ِ
لـ يختمؼ شأف فرعكف كقكمو عمف قبمو مف األمـ، في تكذيب األنبياء، كعناد الٌدعاة إلى  -ّ

 اإليماف باهلل، كالٌتخمص مف عبادة األصناـ.
ي، كنقص األنفس أيد اهلل مكسى بآيات تسع سٌمطيا عمى أىؿ مصر، كالقحط المتكال -ْ

كاألمكاؿ كالٌثمرات بسبب األمراض كالجكع، كالٌطكفاف كالجراد كالقٌمؿ كالٌضفادع كالٌدـ، 
 كمع ذلؾ لـ يؤمف فرعكف كقكمو، ككصفكا اآليات كالمعجزات بالٌسحر.

 تقرير أف السحر صاحبو ال يفم  أبدان كال يفكز بمطمكب كال ينجك مف مرىكب. -ٓ
 أىؿ الباطؿ كالظمـ كالفساد.االتيامات الكاذبة مف شأف  -ٔ

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (11/141اٌّشاغً)رفغٍشأظش:
(2

(1/217اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 :س مطلب س ثشالي : س تمسك بتقش كد سآلبشء وسألجدسد س دكالكة 
 

ُٓ ٌَىَُّب }لَبٌٌُاْ ؤَخِئْزَنَب ٌِزٍَْفِزَنَب ػََّّب ًَخَذَْٔب ػٍََْْوِ آثَبءَٔب ًَرَىٌَُْ ٌَىَُّب اٌْىِجْشَِّبء فِِ األَسْضِ ًََِب َٔسْقشل تعش ى : 

 [29ظ:ثُِّاِِْنِني{]ٌّٔ

 أوًي: مالشسبة سآلكة :
يـ يصفكف الحؽ بأنو سحر كىك تجاءت ىذه اآلية لمكشؼ عف حقيقة الدكافع التي جعم

، كىذا دليؿ عمى عدـ تشغيؿ عقكليـ كأنيـ  ىـ كأجدادىـؤ مسؾ بتقاليد كأدياف ما كاف عميو لباتال
 . (ُ)يصنعكف الغشاكة عمى قمكبيـ بأيدييـ 

  
 ن : ثشالكًش : س تفسكر وس بكش

االستفياـ في أجئتنا إنكارم، بنكا إنكارىـ عمى تخطئة مكسى فيما جاء بو، كعمى سكء "
 .(ِ)"ظنيـ بو كبياركف في الغاية التي يتطمبانيا مما جاء بو مكسى

مىٍيًو لبىاءىنىا{ أم: ٍدنىا عى لشرؾ أجئتنا لتصدنا عما كجدنا عميو لباءنا، مف ا "}أىًجٍئتىنىا ًلتىٍمًفتىنىا عىمغا كىجى
كعبادة غير اهلل، كتأمرنا بأف نعبد اهلل كحده ال شريؾ لو؟ فجعمكا قكؿ لبائيـ الضاليف حجة، 

ا اٍلًكٍبًريىاءي ًفي األٍرًض{ أم: ،  يردكف بيا الحؽ الذم جاءىـ بو مكسى عميو السبلـ تىكيكفى لىكيمى }كى
ـ، كتركيج عمى جياليـ، كجئتمكنا لتككنكا أنتـ الرؤساء، كلتخرجكنا مف أرضنا. كىذا تمكيو مني

 كتيييج لعكاميـ عمى معاداة مكسى، كعدـ اإليماف بو.
{ أم: تكبرنا كعنادنا، ال لبطبلف ما جاء بو مكسى كىاركف، كال  ا ًبميٍؤًمًنيفى ا نىٍحفي لىكيمى مى }كى

رادة العمك الذم رمكا بو مكسى  الشتباه فيو، كال لغير ذلؾ مف المعاني، سكل الظمـ كالعدكاف، كا 
 .(ّ)"اركفكى
 

 سإلجمش ي : معالىثش ثًش : س 
قاؿ فرعكف كممؤه لمكسى: الخكؼ مف اإليماف كاف ألجؿ السمطة كالممؾ ، كمعنى اآلية ، 

أجئتنا لتصرفنا عما كجدنا عميو لباءنا مف عبادة غير اهلل، كتككف لكما أنت كىاركف العظمة 
سكالف أيرسمتما إلينا؛ لنعبد اهلل ؟ كما نحف لكما بمقرٍّيف بأنكما ر « مصر»كالسمطاف في أرض 

 .(ْ)، كىذا يدؿ عمى شدة عناد فرعكف كجبركتو كحده ال شريؾ لو
                                                 

(1)
(77،ص4أظش:اٌزفغٍشإٌّكغً:)ِظ

(2)
 (11/251اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)

(3)
(371رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ)ص:،رفغٍشاٌغؼذي

(4)
(1/217اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
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 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدتحقكق رسبعًش : 
 ممة الكفر ممة كاحدة االستكبار عمى الحؽ في األرض . -ُ
 االتيامات الكاذبة مف شأف أىؿ الباطؿ كالظمـ كالفساد. -ِ
 أليب الناس ضد الدعكة كمف يحمميا.الكفر يعمؿ جاىدان لت -ّ
 ىك ىدؼ المتكبريف كالكفار. الحرص عمى طمب الٌدنيا كالكصكؿ إلى الٌرياسة -ْ
، مف أسباب عدـ الحجة الظاىرة بمجرد اإلصرار ، كدفعكالعادات ليدابالتٌق تمسؾال -ٓ

 .اإليماف باهلل سبحانو كتعالى 
 

 ةس مطلب س ثش ث : تحدي بكن موسى علكه س سَلم وس سحر 
 

فٍَََّّب * فٍَََّّب خَبء اٌغَّسَشَحُ لَبيَ ٌَيُُ ٌُِّعََ ؤٌَْمٌُاْ َِب ؤَٔزُُ ٍُِّْمٌُْ* }ًَلَبيَ فِشْػٌَُْْ ائْزٌُِِٔ ثِىًُِّ عَبزِشٍ ػٍَُِْقشل تعش ى : 

ًَُّسِكُّ اٌٍّوُ اٌْسَكَّ ثِىٍََِّبرِوِ ًٌٌََْ وَشِهَ * ػًَََّ اٌُّْفْغِذِّٓ ؤٌَْمٌَاْ لَبيَ ٌُِعََ َِب خِئْزُُ ثِوِ اٌغِّسْشُ بَِّْ اٌٍّوَ عَُْجْؽٍُِوُ بَِّْ اٌٍّوَ الَ ُّصٍِْرُ

 [92- 28 اٌُّْدْشٌُِِْ{]ٌّٔظ:

 
 أوًي : مالشسبة سآلكشت :

ما زاؿ السياؽ في ذكر قصة مكسى بعد قصة نكح عمييما السبلـ في اآليات السابقة لما "
أخاه ىاركف بأنيما سياسياف يريداف الممؾ غمب مكسى فرعكف كمؤله بالحجة اتيـ فرعكف مكسى ك 

رجاؿ دكلتو أف  كالسيادة عمى الببلد ال ىـغ ليما إال ذاؾ ككذب فرعكف كىك مف الكاذبيف كىنا أمر
 .(ُ)"يحضركا لو عمماء السحر ليبارل مكسى في السحر

 
 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 

ا لمحؽ، { معارضن قىاؿى ًفٍرعىٍكفي جاء بو  ما نو ظالمان مستبدان فقد عارضكىذه طبيعتو لكك  }كى
{ أم: ماىر بالسحر، متقف لو  بان مكسى، كمغال ًميـو فأرسؿ في  ،لممئو كقكمو: }اٍئتيكًني ًبكيؿٍّ سىاًحرو عى

رىةي{ ، مدائف مصر، مف أتاه بأنكاع السحرة، عمى اختبلؼ أجناسيـ كطبقاتيـ اءى السغحى }فىمىمغا جى
{ أم: أم شيء أردتـ، ال أعيف لكـ شيئنا، لممغالبة مع مكسى }قىاؿى لىيي  ا أىٍنتيـٍ ميٍمقيكفى ـٍ ميكسىى أىٍلقيكا مى

كنبلحظ ىنا اختصاران في مكقؼ "، (ِ)كذلؾ ألنو جاـز بغمبتو، غير مباؿ بيـ، كبما جاءكا بو
لسحر رد عمى تيمة ا {ما ًجٍئتيـٍ ًبًو السٍٍّحري } كفي قكلة مكسى: ،المباراة، ألف نيايتو ىي المقصكدة

                                                 
(1)

(2/497أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)
(2)

(371)ص:"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"غؼذيرفغٍشاٌأظش:



136 

 

كسحر ،  ألنو ليس أكثر مف تخييؿ ؛فالسحر ىك ىذا الذم يصنعو ىؤالء ،التي كجيت إليو
فيذا ىك السحر  :لؤلنظار ال ىدؼ لو إال المعب بالعقكؿ، ال تصحبو دعكة، كال تقـك عميو حركة

بو ال يرضى أف ..تتجمى ثقة المؤمف الكاثؽ بربو، المطمئف إلى أف ر  {ًإفغ المغوى سىييٍبًطميوي }كفي قكلو:،
 (ُ) ".ينج  السحر كىك عمؿ غير صال 

 ثـ عمؿ ما قاؿ ببياف سنف اهلل فى تنازع الحؽ كالباطؿ كالصبلح كالفساد فقاؿ:
ؽغ ًبكىًمماًتًو( أم إف اهلل ال يجعؿ عمؿ المفسديف  ييًحؽُّ المغوي اٍلحى ، كى )ًإفغ المغوى ال ييٍصًم ي عىمىؿى اٍلميٍفًسًديفى

كىذا يدؿ عمى أف السحر حراـ ، فيقٌكيو بالتأييد اإلليى كيديمو، بؿ يزيمو كيمحقو، صالحا لمبقاء
كينصره عمى ما يعارضو ما يعارضو مف الباطؿ بكمماتو  يثبتو الحؽ الذم فيو صبلح الخمؽف

التككينية، كىى مقتضى إرادتو التشريعية التي يكحييا إلى رسمو، كمف ثـ سينصر مكسى عمى 
 و مف عبكديتو.فرعكف كينقذ قكم

( أم كلك كره كؿ مف اتصؼ باإلجراـ كفرعكف كممئو لىٍك كىًرهى اٍلميٍجًرميكفى )كى
(ِ). 

 
 قرسءست :ثش ثًش :
قرأ أبك ، قرأ حمزة كالكسائي }بكؿ سحار عميـ{ كقرأ الباقكف }ساحر{ األلؼ قبؿ الحاء "

تـ للسحر ىك استفياـ عمرك }ما جئتـ بو السحر{ بالمد جعؿ ما بمعنى أم كالتقدير أم شيء جئ
عمى جية التكبيخ ألنيـ قد عممكا أنو سحر فقد دخؿ استفياـ عمى استفياـ فميذا يقؼ عمى قكلو 

كقرأ الباقكف }ما جئتـ بو السحر{ ك }ما{ ، }ما جئتـ بو{ ثـ يبتدئ }السحر{ بالرفع كخبره محذكؼ 
حر خبر االبتداء كما تقكؿ عمى ىذه القراءة في معنى الذم جئتـ بو السحر كالذم ابتداء كالس

 (ّ)"الذم مررت بو زيد
 

 سإلجمش ي:  معالىس  رسبعًش:
قاؿ فرعكف لممئو بعد في ىذه اآليات يتبيف أثر التحدم بيف سيدنا مكسى كفرعكف حيث "

ما رأكا مكسى مصرا عمى دعكاه قاؿ: ائتكني بكؿ ساحر عميـ، ماىر في ىذه الصنعة صناع إذ 
فمما جاءىـ السحرة كجمعكىـ مف كؿ ،  رقكف بيف السحر كاآلية اإللييةيفىـ كانكا لغباكتيـ ال 

مف حدب كصكب قاؿ ليـ مكسى بعد أف خيركه بيف أف يمقى ما عنده أكال أك يمقكا ىـ ما عندىـ 
فمما ألقكا ما عندىـ مف الحباؿ كالعصى قاؿ مكسى: ما جئتـ بو ىك السحر ،فنكف السحر كأفاعيمو

اآليات التي سماىا فرعكف كممؤه سحرا، إف اهلل سيبطمو قطعا أماـ الناس  بعينو ال ما جئت بو مف

                                                 
(1)

(3/1814فًظالياٌمشآْ)
(2)

(11/143رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
(3)

 (335ؽغخاٌمشاءاد)ص:
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كال غرابة أف اهلل ال يصم  عمؿ المفسديف، كأف اهلل يحؽ الحؽ بكمماتو التككينية كالتشريعية كلك 
 .(ُ)"كره المجرمكف

 
 سألهدسف من سآلكشت : و  س مقشصدًش: تحقكق خشمس

ٌؽ كالباطؿ، بيف المعجزة كالٌسحر، فالمعجزة لية إليية خارقة بيف الح عمنية مبارزةاآليات  ىذه -ُ
كأٌما الٌسحر فيك إفساد كتمكيو  ،لمعادة يؤٌيد اهلل بيا صدؽ األنبياء إلقناع الناس كتصديؽ دعكتيـ

 كتزييؼ ال حقيقة لو، فمـ يستطع الصمكد أماـ الشيء الحقيقي الثابت الذم ال تمكيو فيو
 .  ء بو كتعممو حراـ كاستعمالو حراـكلو عممالمسحر طرؽ يتعمـ بيا   -ِ
 .إف ما جاء بو سحرة فرعكف ليس بسحران ، كلكنو شعكذة في الحقيقة  -ّ
بطاالن لمباطؿ. -ْ  جكاز المبارزة لمعدك كالمباراة لو إظياران لمحؽ كا 
 عاقبة الفساد كعمؿ أصحابو الخراب كالدمار. -ٓ
 انتصر الحؽ بأمر اهلل تعالى ككعده الصادؽ.متى قاـك الحؽ الباطؿ انيـز الباطؿ ك  -ٔ
 .الٌسحر تمكيو كزيؼ باطؿ، كاهلل تعالى يحٌؽ الحٌؽ كيبطؿ الباطؿ -ٕ
التدرج في الدعكة ، فبلبد اتخاذ األساليب المناسبة في الدعكة ، كمف أمثمة التدرج في الدعكة  -ٖ

لما بعث معاذان  اهلل  : ما أخرجو البخارم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف رسكؿلمنبي 
َل َمش َتْدُعوُهْم ِإَ ْكِه ِعَبشَدُة رضي اهلل عنو عمى اليمف قاؿ: ) ِإالََّك َتْقَدُم َعَلى َقْوٍم َأْهِل ِلتَشٍب َفْلَكُلْن َأوَّ

َكْوِمِهْم َوَ ْكَلِتِهْم َفِإَذس  س لَِّه َفِإَذس َعَرُفوس س لََّه َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ س لََّه َقْد َفَرَض َعَلْكِهْم َخْمَس َصَلَوسٍت ِفي
شُعوس ِبَهش َفُخْذ َفَعُلوس َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ س لََّه َفَرَض َعَلْكِهْم َزَلشًة ِمْن َأْمَوسِ ِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقرَسِئِهْم َفِإَذس َأطَ 

 ِ(ِماْلُهْم َوَتَوقَّ َلرَسِئَم َأْمَوسِل س الَّشسِ 
حيث  –رضي اهلل عنيا  –التشريع أـ المؤمنيف عائشة كأيضان أشارت إلى التدرج في 

ِل ِفكَهش ِذْلُر سْ َجالَِّة َوس الَّشِر , َحتَّى ِإَذس ثَشَب )...تقكؿ: َل َمش اَلَزَل ِماْلُه ُسوَرٌة ِمْن سْ ُمَفصَّ ِإالََّمش اَلَزَل َأوَّ
َل َرْيٍء : ي َتْرَرُبوس سْ َخْمَر . َ َقشُ وس : ي س الَّشُس ِإَ ى سإِلْسَلِم اَلَزَل سْ َحَلُل َوسْ َحرَسُم , َوَ ْو اَلَزَل أَ  وَّ

اَلش َأَبًدس  ّ(...اَلَدُع سْ َخْمَر َأَبًدس ! َوَ ْو اَلَزَل : ي َتْزاُلوس . َ َقشُ وس : ي اَلَدُع س زّْ
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (2/83اٌزفغٍشاٌواظؼ)
(2)

هٍشثٓٔبصشرؾمٍك:ِؾّذص(2/119،)1458صؾٍؼاٌجخبسي،وزبةاٌضوبح/ثبةالرإخزوشائُأِوايإٌبطفًاٌصذلخ،ػ

 هـ.1،1422إٌبصش،داسغوقإٌغبح)ِصوسحػٓاٌغٍطبٍٔخثاظبفخرشلٍُِؾّذػجذاٌجبلً(،غ
(3)

(6/185)4493صؾٍؼاٌجخبسي،وزبةفعبئًاٌمشآْ،ػ
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 :س مطلب س رسبع : إكمشن بعض س قوم بموسى علكه س سَلم 
 

سَِّّّخٌ ِِّٓ لٌَِِْوِ ػٍَََ خٌَْفٍ ِِّٓ فِشْػٌََْْ ًٍَََِئِيُِْ ؤَْ َّفْزِنَيُُْ ًَبَِّْ فِشْػٌََْْ ٌَؼَبيٍ فِِ }فََّب آََِٓ ٌٌُِّعََ بِالَّ رُقشل تعش ى : 

 [98األَسْضِ ًَبَِّٔوُ ٌََِّٓ اٌُّْغْشِفِني{]ٌّٔظ:

 أوًي : مالشسبة سآلكة :
عف جانب مما  انتقمت السكرة الكريمة لمحديثفقد فريع عمى ما تقدـ مف المحاكرة،فاآلية ت

دار بيف مكسى عميو السبلـ كقكمو ، بعد الحديث عف جانب مما دار بيف مكسى عميو السبلـ 
أم فتفرع عمى ذلؾ أف فرعكف كمؤله لـ يؤمنكا بمكسى ألف حصر المؤمنيف كبيف فرعكف كممئو 

 في ذرية مف قـك مكسى يفيد أف غيرىـ لـ يؤمنكا كىك المقصكد، فكانت صيغة القصر في ىذا
 .(ُ)تصميـ عمى اإلعراضالكالتقدير:  ،المقاـ إيجازا

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
 ، كىذه طبيعة بداية الدعكة فمنيـ  )فما لمف لمكسى إال ذرية( اسـ يقع عمى القميؿ مف القـك

كقيؿ المراد بو التصغير كقمة العدد  مف خاؼ مف فرعكف كمنيـ مف تردد كمنيـ مف لـ يؤمف،
م مف قـك مكسى، كىـ طائفة مف ذرارم بني إسرائيؿ،)عمى( أم مع )خكؼ مف )مف قكمو( أ

كقيؿ أف قكـ ،فرعكف كممئيـ( الضمير لفرعكف كجمع ألنو لما كاف جباران جمعكا ضميره تعظيمان لو
فرعكف سمكا فرعكف مثؿ ثمكد فرجع الضمير إلييـ بيذا االعتبار، كقيؿ أنو عائد عمى مضاؼ 

 .(ِ)لؿ فرعكف محذكؼ أم عمى خكؼ مف 
 } ـٍ مىًئًي مى كجاء الضمير مفردان معبران عف فرعكف اآلمر في قكلو سبحانو كتعالى:}أىف "}كى

{ فيـ خافكا أف يفتنيـ فرعكف بالتعذيب الذم يقكـ بو أعكانو ـٍ كالحؽ سبحانو كتعالى ىك ،يىٍفًتنىيي
نغوي لىًمفى الم القائؿ: فغ ًفٍرعىٍكفى لىعىاؿو ًفي األرض كىاً  كالمسرؼ: ىك الذم يتجاكز الحدكد، ،سرفيف{ }كىاً 

 .(ّ)"كىك قد تجاكز في إسرافو كادغعى األلكىية
 سإلجمش ي : معالىثش ثًش : س 

فما لمف لمكسى عميو السبلـ مع ما أتاىـ بو مف الحجج كاألدلة إال ذرية مف قكمو مف بني 
ف فرعكفإسرائيؿ، كىـ خائفكف مف فرعكف كممئو أف يفتنكىـ بالعذاب، فيصدُّك   ىـ عف دينيـ، كا 

نو لمف المتجاكزيف الحد في الكفر كالفساد   .(ْ)لىجبار مستكبر في األرض، كا 
 

                                                 
(1)

 (11/258اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)أظش:
(2)

 (6/118فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)أظش:
(3)

 (11/6151وي)رفغٍشاٌشؼشا
(4)

 (1/218اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصد رسبعًش : تحقكق
مغـى حيث أراه كيؼ انتصر مكسى بالمعجزات كمع ذلؾ  -ُ سى مىٍيًو كى مغى اهللي عى تسمية الرسكؿ صى

 لـ يتابعو إال القميؿ مف قكمو.
الٌرغـ مف المعجزات العظيمة لمكسى عميو الٌسبلـ كانتصاره عمى الٌسحرة بتمقؼ العصا ب -ِ

لكؿ ما أحضركه مف لالت الٌسحر، ف،نو لـ يؤمف بو مف قكمو إال طائفة قميمة مف أكالد 
 بني إسرائيؿ، ف،نو لطكؿ الٌزماف ىمؾ اآلباء كبقي األبناء، فآمنكا. 

نيـ ىـ الذيف يبادركف باإليماف كيخالفكف ما كاف الشباب ىـ كقكد اإليماف كجذكتو ، أل -ّ
قناع يـ كأجدادىـئعميو أىؿ الباطؿ مف لبا ، كذلؾ مثمما حصؿ مع األنبياء كالرسؿ كا 
 . لبائيـ كأجدادىـ باإليماف

نو لمف المتجاكزيف الحد في الكفر كالفساد فرعكف -ْ ؛ فقد جبار مستكبر في األرض، كا 
)  ، قاؿ النبي فجعمو اهلل عبرة لكؿ حاكـ ظالـ مستبد ادعى األلكىية كاستعبد الناس ، 

 .ُمن ي َكرحم ي ُكرحم 
 

 :س مطلب س خشمس : س تولل عالد موسى علكه س سَلم 
 

ٌُاْ بِْ وُنزُُ ُِّغٍِّْنِيقشل تعش ى :  اٌٍّوِ رٌََوٍَّْنَب سَثَّنَب الَ فَمَبٌٌُاْ ػٍَََ  *}ًَلَبيَ ٌُِعََ َّبلٌََِْ بِْ وُنزُُْ آَِنزُُ ثِبٌٍّوِ فَؼٍََْْوِ رٌََوٍَّ

ٌٔظ:  *رَدْؼٍَْنَب فِزْنَخً ٌٍِّْمٌََِْ اٌظَّبٌِِّني  [95 -92ًََٔدِّنَب ثِشَزَّْزِهَ َِِٓ اٌْمٌََِْ اٌْىَبفِشِّٓ{]ّ

مالشسبة سآلكة : أوًي :  
قىاؿى ًفٍرعى )طؼ بقية القصة عمى أكليا فيك عطؼ عمى جممة ع"  رو ٍكفي اٍئتيكًني ًبكيؿٍّ سىاحً كى

ًميـو  ، كىذا خطاب مكسى لجميع قكمو كىـ بنك إسرائيؿ الذيف بمصر، كىك يدؿ  (ٕٗيكنس: ) (عى
.(2)"عمى أنو خاطبيـ بذلؾ بعد أف دعاىـ كلمنكا بو  

 ثشالكًش : س تولل  غًة وسصطَلحًش :
 :مف مادة " ككؿ " يقاؿ : " ككؿ باهلل كتككؿ عميو كاتكؿ التككؿ :  لتولل س معالي س لغوي –أ 
فبلف ، أم اعتمدت فيو عميو ،  إلىتقكؿ : ككمت أمرم  ،كىك االعتماد عمى الغير  ،ستسمـ لوا

: أم اعتمد ع   . (ّ)يو في أمكر نفسو ثقة بكفايتومكيقاؿ: ككؿ فبلف فبلنا ن
 
 

                                                 
(1)

 (8/7)5997صؾٍؼاٌجخبسي،ثبةسؽّخاٌوٌذورمجٍٍهوِؼبٔمزه،ػ
(2)

(11/261اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(3)

(736-11/734ٌغبْاٌؼشةالثِٕٓظوس)أظش:
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 س معالى سيصطَلحي  لتولل :  -ب
ف التككؿ عمؿ اختمؼ العمماء في تعريؼ التككؿ كيرجع اختبلفيـ في التفسير إلي أ         

ك قد ذكر العمماء تعريفات عديدة كب يصعب انضباطيا كحصرىا بألفاظ ، قمبي كأعماؿ القم
  أقرب تعريؼ لمتككؿ ىك :لمتككؿ اختمفت عباراتيا كاتحد معناىا ك 

في حصكؿ المطمكب كدفع المكركه ، مع  –سبحانو كتعالي -التككؿ ىك االعتماد عمى اهلل   -
اب المأذكف فييا كال بد مف أمريف : الثقة بو ك فعؿ األسب  

: أف يككف االعتماد  عمى اهلل اعتمادا صادقان حقيقيان . سألول  
. (1): فعؿ األسباب المأذكف فييا س ثشالي  

فمف جعؿ أكثر اعتماده عمى األسباب ، نقص تككمو عمى اهلل كيككف قادحا في كفاية اهلل 
د طعف في حكـ اهلل ، ألف اهلل جعؿ لكؿ شئ سببا كمف جعؿ اعتماده عمى اهلل ممغيان لؤلسباب فق

 ك اهلل حكيـ  يربط األسباب بمسبباتيا . 
 : س تفسكر وس بكشن : ثش ثشً 

}يا  ،أم لمف لمف بو مكطنان ليـ عمى أف الجنة ال تناؿ إال بمشقة عظيمة  "}كقاؿ مكسى{
ة ثـ ىيجيـ كأليبيـ عمى قكـ{ فاستعطفيـ بالتذكير بالقرب كىزىـ إلى المعالي بو فييـ مف القك 
}لمنتـ باهلل{ كثبتيـ بذكر ،الثبات بقكلو: }إف كنتـ{ أم ككنان ىك في ثباتو كالخمؽ الذم ال يزكؿ 

االسـ األعظـ كما دؿ عميو مف الصفات، كأجاب الشرط بقكلو: }فعميو{ أم كحده لما عممتـ مف 
التككؿ مف الطمأنينة كالثبات عظمتو التي ال يداينيا شيء سكاه }تككمكا{ كليظير عميكـ أثر 

كالسكينة }إف كنتـ{ أم ككنان ثابتان }مسمميف{ جامعيف إلى تصديؽ القمب إذعاف الجكارح؛ كجكاب 
نتيـٍ باهلل  (ِ) "ىذا الشرط ما دؿ عميو الماضي مف قكلو: }فعميو تككمكا{ قكلو تعالى: }ًإف كينتيـٍ لمى

كغمكا{ :  ، كالشرطي الثاني كىك إف كنتـ مسمميف شرطه في األكؿ، كذلؾ جكابي الشرط األكؿ"فىعىمىٍيًو تىكى
أف الشرطيف متى لـ يترتبا في الكجكد فالشرطي الثاني شرطه في األكؿ، كلذلؾ يجب تقدُّميو عمى 

 .(ّ) "األكؿ
كغٍمنىا{ إنما قالكا ذلؾ ألف القكـ كانكا مخمصيف ال أجاب جـر أف اهلل قبؿ تككميـ ك  }فىقىاليكٍا عمى اهلل تىكى

خبلصو في ذلؾ ، دعاءىـ كنجاىـ  كأىمؾ مف كانكا ، كىذه طبيعة المتككؿ عمى اهلل في إيمانو كا 
يخافكنو كجعميـ خمفاء في أرضو فمف أراد أف يصم  لمتككؿ عمى ربو فعميو برفض التخميط إلى 

                                                 
(1)

ِؼزشناأللشاْفً،وأظش2/493اٌمشآْاٌّغٍذ)اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍش،وأظش:87أظش:اٌموياٌّفٍذػٍىوزبةاٌزوؽٍذص

(2/115/وأظش:ِذاسطاٌغبٌىٍٓ)(3/1266عبِغاٌؼٍوَواٌؾىُدِبهشاٌفؾً)،وأظش:2/475ئػغبصاٌمشآْ)
(2)

(9/177واٌغوس)اٌذسسفًرٕبعتاٌَبد
(3)

(6/258اٌذساٌّصوْفًػٍوَاٌىزبةاٌّىٕوْ)



141 

 

بغنىا الى تىٍجعىٍمنىا ًفٍتنىةن ٌلٍمقىٍكـً الظالميف{ مكضع فتنة عذاب يعذبكننا أك يفتنكننا عف ليـ أم اإلخبلص }رى
 .(ُ)ديننا أم يضمكننا كالفاتف المضؿ عف الحؽ

نا ًبرىٍحمىًتؾى ًمفى اٍلقىٍكـً اٍلكاًفًريفى } - نىجٍّ كمف جبركتيـ كالمقصكد  مف كيدىـ كمف شـؤ مشاىدتيـ، {كى
يتككؿ  كفي تقديـ التككؿ عمى الدعاء تنبيو عمى أف الداعي ينبغي لو أف ىنا مف فرعكف كأتباعو،

 .(ِ)أكال لتجاب دعكتو
 سإلجمش ي:  معالى:  س رسبعشً 

كىك تمبية ىذا الدعاء كتثبييـ عمى  لما ذكر خكفيـ كعذرىـ، أتبعو ما يكجب طمأنينتيـ،
لقكمو إف كنتـ لمنتـ باهلل صدقتـ بو كبآياتو فعميو  قاؿ مكسى تثبيتان ،حيث عمى اهلل  ذلؾ بالتككؿ

، ففكضكا جميع ، إذا لمنتـ حؽ اإليمافو إف كنتـ مسمميفتككمكا خصكه بتفكيض أمكركـ إلي
فقالكا مؤتمريف لمكسى عمى اهلل تككمنا ثـ اشتغمكا بالدعاء قائميف ربنا ال تجعمنا  ،أمكركـ إليو كحده

كالمراد بالفتنة تعذيبيـ أك صرفيـ عف دينيـ، أك المراد ال تفتف بنا  ،فتنة أم مكضع فتنة ليـ
سمطتيـ عمينا صار ذلؾ شبية ليـ في أنا لسنا عمى الحؽ، كلما قدمكا  فرعكف كقكمو ألنؾ لك

كفي ذلؾ دليؿ ، نفسيـالتضرع إلى اهلل في أف يصكف دينيـ عف الفساد أتبعكه سؤاؿ عصمة أ
عمى أف عنايتيـ بمصال  الديف فكؽ اىتماميـ بمصال  النفس، كىكذا يجب أف تككف عقيدة كؿ 

 .(ّ)مسمـ كاهلل المكفؽ
 

 سألهدسف من سآلكشت : و  س مقشصد: تحقكق خشمسشً 
 كجكب التككؿ عمى اهلل تعالى لتحمؿ عبء الدعكة إلى اهلل تعالى كالقياـ بطاعتو. -ُ
 ال يككف تككؿ المؤمف إال عمى اهلل تعالى ، كال يدعك سكاه . -ِ
 التككؿ ىك تفكيض األمر هلل بعد العمؿ باألسباب . -ّ
نما يأخذ باألسباب كيترؾ ليس معنى التككؿ ىك أف اإلنساف ال يأخذ   -ْ باألسباب، كا 

 النتائج إلى اهلل
 بطش فرعكف كقكتو لـ يحؿ بيف الناس كبيف اإليماف  -ٓ
 اإلخبلص في اإليماف ىك الذم يثبت المؤمف عمى الحؽ كيزيد ثقتو بربو . -ٔ
 مشركعية الدعاء كالتكسؿ إلى اهلل تعالى بأسمائو كصفاتو. -ٕ
 الدعاء باب الصمة بيف العبد كربو . -ٖ

 

                                                 
(1)

 (2/37)"ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ"فغٍشإٌغفًرأظش:
(2)

(3/122)"اٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌأٔواس"رفغٍشاٌجٍعبويأظش:
(3)

 (3/615)"اٌمشآْوسغبئتاٌفشلبْغشائت"رفغٍشإٌٍغبثوسيأظش:
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   : البكه بشتخشذ بكوتًش في مصر مطلب س سشدس: أمر س   س
 

ٌُّْاْ اٌصَّالَحَ ًَثَشِّشِ }ًَؤًَْزَْْنَب بٌََِ ٌُِعََ ًَؤَخِْوِ ؤَْ رَجٌََّءَا ٌِمٌَِِْىَُّب ثِِّصْشَ ثٌُُْرًب ًَاخْؼٌٍَُاْ ثٌُُْرَىُُْ لِجٍَْخً ًَؤَلِقشل تعش ى: 

 [92اٌُّْاِِْنِني{]ٌّٔظ:
 

 بة سآلكة :أوًي : مالشس
قفى عمى ذلؾ بذكر ما  -بعد أف ذكر سبحانو ما فعمو فرعكف لمقاكمة دعكة سيدنا مكسى"

 .(ُ)"كاف مف بنى إسرائيؿ مع مكسى تكطئة إلخراجيـ مف أرض مصر
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
 كذلؾ لما منعيـ فرعكف كقكمو الصبلة عبلنية، كخربكا" (كأكحينا إلى مكسى كأخيو ىاركف)

يعني: اتخذكا لقكمكما بمصر مساجد في جكؼ البيكت  (أف تبكءا لقكمكما بمصر بيكتا)مساجدىـ 
أم: حكلكا بيكتكـ  (كاجعمكا بيكتكـ قبمة) كيقاؿ: ،كاجعمكا بيكتكـ قبمة يعني: مساجد فتصمكف فييا

ائفيف، : كانكا خيؿكق ،: كانكا يصمكف في البيع، فأمرىـ أف يصمكا في البيكتقيؿك  ،نحك القبمة
ثـ ،  ككاف إبراىيـ النخعي خائفا مف الحجاج، ككاف يصمي في بيتو،  فأمرىـ بالصبلة في بيكتيـ

يعني: أتمكىا برككعيا كسجكدىا، كلـ يأمرىـ بالزكاة، ألف فرعكف قد  (كأقيمكا الصبلة)قاؿ تعالى: 
بى ،  (ِ)"استعبدىـ، كأخذ أمكاليـ، فمـ يكف ليـ ماؿ يجب عمييـ الزكاة فيو يا "ٌشًر المؤمنيف{ }كى

مكسى ثنى الخطاب أكالن ثـ جمع ثـ كحد لخران ألف اختيار مكاضع العبادة مما يفكض إلى األنبياء 
ثـ تجمع ألف اتخاذ المساجد كالصبلة فييا كاجب عمى الجميكر كخص مكسى عميو السبلـ 

 .(ّ)"بالبشارة تعظيمان ليا كلممبشر بيا
  

 سإلجمش ي: معالىثش ثًش : س 
 أف فرعكف أخاؼ بني إسرائيؿ كىدـ ليـ مكاضع كانكا اتخذكىا لمصبلة كنحك ىذا،ركم 

فأكحى اهلل إلى مكسى كىاركف أف اتخذا كتخيرا لبني إسرائيؿ بيكتا  لكي يكفركا بما جاء بو مكسى
 ،كاجعمكا بيكتكـ أماكف تصمُّكف فييا عند الخكؼ، كأدُّكا الصبلة المفركضة في أكقاتيا (ْ)بمصر،

 .(ٓ)ر المؤمنيف المطيعيف هلل بالنصر المؤزر، كالثكاب الجزيؿ منو سبحانو كتعالىكبشٍّ 
                                                 

(1)
(11/144رفغٍشاٌّشاغً)

(2)
(2/128ثؾشاٌؼٍوَ)،رفغٍشاٌغّشلٕذي

(3)
(2/37)"ِذاسناٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌ"رفغٍشإٌغفً

(4)
 (3/138اٌّؾشساٌوعٍضفًرفغٍشاٌىزبةاٌؼضٌض)،رفغٍشاثٓػطٍخأظش:

(5)
(1/218اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدرسبعًش: تحقكق 
 عمى أف القبمة في الٌصبلة كانت شرعا لمكسى عميو الٌسبلـ.اآلية تدؿ  -ُ
كز لو استنبط العمماء مف جكاز أداء الٌصبلة في البيكت: أف المعذكر بالخكؼ كغيره يج -ِ

 :ترؾ الجماعة كالجمعة، كالعذر الذم يبي  لو ذلؾ
 .كالمرض المانع مف التٌنقؿ، أك خكؼ زيادتو -
  .خكؼ جكر الٌسمطاف في ماؿ أك بدف، دكف القضاء عميو بحؽٌ   -
 .كالمطر الكابؿ مع الكحؿ عذر إف لـ ينقطع -
قد فعؿ كمف لو كلي حميـ قد حضرتو الكفاة كلـ يكف عنده مف يمٌرضو عذر أيضا، ك   -

 ذلؾ ابف عمر.
 الصبلة ىي باب الصمة بيف العبد كربو . -ّ
 بشر اهلل تعالى لممؤمنيف كالمقيميف لمصبلة بحسف العاقبة في الداريف. -ْ
 

 :س مطلب س سشبع : دعشء موسى على فرعون وملئه
 

االً فِِ اٌْسََْبحِ اٌذَُّْْٔب سَثَّنَب ٌُِْعٌٍُِّاْ ػَٓ عَجٍِِْهَ سَثَّنَب }ًَلَبيَ ٌُِعََ سَثَّنَب بَِّٔهَ آرَْْذَ فِشْػٌََْْ ًََِألهُ صِّنَخً ًَؤٌََِْقشل تعش ى: 

 [99اؼِّْظْ ػٍَََ ؤٌََِْاٌِيُِْ ًَاشْذُدْ ػٍَََ لٌٍُُثِيُِْ فَالَ ُّاِِْنٌُاْ زَزََّ َّشًَُاْ اٌْؼَزَاةَ األٌَُِْ{]ٌّٔظ:

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة :

فرعكف كمؤله  الٌدالة عمى نبٌكتو، كرأل القكـ اىرةلما بال  مكسى في إظيار المعجزات الق"
إقداميـ عمى تمؾ الجرائـ مصٌريف عمى الجحكد كالعناد كاإلنكار، دعا عمييـ بعد أف ذكر سبب

َربَّالش ِإالََّك آَتْكَت )كىك حٌبيـ الٌدنيا كبسطة الٌنعيـ التي أبطرتيـ فترككا الٌديف، ليذا قاؿ مكسى: 
 . ٔ)"  كاَلًة َوَأْموسًي ِفْرَعْوَن َوَمََلَُه زِ 
ىذه الٌدعكة كانت مف مكسى عميو الٌسبلـ غضبا هلل كلدينو عمى فرعكف كممئو "قاؿ ابف كثير: 

  الذيف تبٌيف لو أنيـ ال خير فييـ، كال يجيء منيـ شيء، كما دعا نكح عميو الٌسبلـ، فقاؿ:
ِإالََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُكِضلُّوس ِعبشَدَك, َوي َكِلُدوس ِإيَّ فشِجرًس  *َربّْ ي َتَذْر َعَلى سأْلَْرِض ِمَن سْ لشِفِركَن َدكَّشرسً  )

كليذا استجاب اهلل تعالى لمكسى عميو الٌسبلـ فييـ ىذه الٌدعكة التي أٌمف   ٕٚ -ٕٙ :الوح )َلفَّشرًس 
 .(ِ) " َقْد ُأِجكَبْت َدْعَوُتُلمش)عمييا أخكه ىاركف، فقاؿ تعالى: 

                                                 
(1)

(251-11/251اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
(2)

 (4/291رفغٍشاثٓوضٍشدعالِخ)
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  بكشن :ثشالكًش: س تفسكر وس
ياًة الدٍُّنيا( ) ىهي ًزينىةن كىأىٍمكاالن ًفي اٍلحى مىؤلى بغنا ًإنغؾى لتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى كى قاؿى ميكسى رى أم كقاؿ مكسى "كى

بعد أف أعٌد قكمو بنى إسرائيؿ لمخركج مف مصر عمى قدر ما يستطيع مف اإلعداد الديني 
ذلؾ، كتكجو إلى اهلل أف يتـ أمره: ة كنحككالدنيكم، كغرس فى قمكبيـ اإليماف كحب العزة كالكرام

ربنا إنؾ أعطيت فرعكف كأشراؼ قكمو ككبراءه زينة مف حمٌى كحمؿ كلنية كماعكف كأثاث كرياش 
كأمكاال كثيرة مف صامت كناطؽ أم مف ذىب كفضة كزركع كأنعاـ يتمتعكف بيا كينفقكف منيا فى 

بغنا ًلييًضمُّكا عىٍف سىبً ،  حظكظيـ كشيكاتيـ ( أم لتككف عاقبة ذلؾ إضبلؿ عبادؾ عف السبيؿ )رى يًمؾى
كالماؿ: يشمؿ أصناؼ الزينة، "،(ُ)"المكصمة إلى مرضاتؾ باتباع الحؽ كالعدؿ كصال  العمؿ

 .(ِ)"كيشمؿ غير ذلؾ مما يتممكو اإلنساف
بغنا ًلييًضمُّكا عىٍف سىًبيًمؾى )كالبلـ في قكلو  أعطيتيـ  الـ العاقبة كالصيركرة أل: أعطيتيـ ما (رى

مف الزينة كالماؿ، ليخمصكا لؾ العبادة كالطاعة، كليقابمكا ىذا العطاء بالشكر، كلكنيـ لـ يفعمكا بؿ 
قابمكا ىذه النعـ بالجحكد كالبطر، فكانت عاقبة أمرىـ الخسراف كالضبلؿ، فأزؿ يا مكالنا ىذه النعـ 

ـٍ كىا، (ّ)مف بيف أيدييـ مىى أىٍمكىاًلًي بغنىا اٍطًمٍس عى ( )رى ـٍ مىى قيميكًبًي الطمس ىك المحؽ، أم امحؽ "ٍشديٍد عى
( أم اجعؿ قمكبيـ تذكؽ الشدة  ـٍ مىى قيميكًبًي أمكاليـ الى تجعميا صالحة ألف ينتفعكا بيا )كىاٍشديٍد عى

صخرة الشدة قد تنبع المعرفو فيعرفكف ضعفيـ أماـ قكة المغو تعالى فيذىب طغيانيـ.  المريرة فمف
( في ذىاب أمكاليـ كفراغ نفكسيـ كذكؽ قمكبيـ لمقسكة )فىبلى ييٍؤًمنيكا  ـى كيا اٍلعىذىابى اأٍلىًلي تغى يىرى حى

 .(ْ)"الشديدة، ك )الفاء( فاء السببية
 

 سإلجمش ي : معالىثش ثًش : س 
مخاطبا ربو، بعد أف فقد األمؿ في إصبلح فرعكف كممئو: يا  -عميو السبلـ -قاؿ مكسى

كمو، الكثير مف مظاىر الزينة كالرفاىية كالتنعـ، كما أعطيتيـ ربنا إنؾ أعطيت فرعكف كأشراؼ ق
كىذا العطاء الجزيؿ ليـ قد يضعؼ اإليماف في بعض ، الكثير مف األمكاؿ في ىذه الحياة الدنيا

ما ، فيحدث الفساد النفكس، إما باإلغراء الذم يحدثو مظير النعمة في نفكس الناظريف إلييا ، كا 
كىذا درس لغيره  ء المنعمكف، بحيث يصيركف قادريف عمى إذالؿ غيرىـبالترىيب الذم يممكو ىؤال

ربنا اطمس عمى أمكاليـ، فبل ينتفعكا بيا، كاختـ عمى قمكبيـ حتى ال تنشرح ، (ٓ)مف الطغاة 
 .(ٔ)لئليماف، فبل يؤمنكا حتى يركا العذاب الشديد المكجع

                                                 
(1)

 (11/147رفغٍشاٌّشاغً)
(2)

(7/122اٌزفغٍشاٌوعٍػٌطٕطبوي)
(3)

(7/122)أظش:اٌّشعغاٌغبثك
(4)

(7/3625صهشحاٌزفبعٍش)
(5)

 (7/122اٌزفغٍشاٌوعٍػٌطٕطبوي)أظش:
(6)

 (1/218اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
جحكد قكميـ عمى عدـ مكسى كىاركف كدعاء نكح عمييـ الٌسبلـ لـ يكف إال بعد  إف دعاء  -ٔ

، بعد طكؿ العيد مف الٌنبي مكسى بالٌدعكة إلى الٌديف الحٌؽ، كمبلزمة قكمو حاؿ الكفر  اإليماف
صرارىـ عميو، كبعد نفاد الٌصبر منو  .ُ) س صبُر عالَد س صدمِة سألو ى : ، قاؿ  كا 

 ف الصادؽ أف يككف اإلنساف غيكران عمى ديف اهلل تعالى .مف عبلمات اإليما -ِ
 مشركعية الدعاء باليبلؾ عمى أىؿ الظمـ.  -ّ
 كثرة الماؿ كأنكاع الزينة، كاالنغماس في ذلؾ كالتميي بو يسبب الضبلؿ لصاحبو. -ْ
 الذيف بمغكا حدان مف الشر كالفساد فطبع عمى قمكبيـ ال يمكتكف إال عمى الكفر فيخسركف. -ٓ
 شكر المنعـ عمى النعـ سبب في ركاحيا ، ككفرىا كجحكدىا سبب في زكاليا. -ٔ
 

 :علكه س سَلم س مطلب س ثشمن : سستجشبة س  سبحشاله  دعشء موسى
 

 [98}لَبيَ لَذْ ؤُخِْجَذ دَّػٌَْرُىَُّب فَبعْزَمَِّْب ًَالَ رَزَّجِؼَأِّْ عَجًَِْ اٌَّزَِّٓ الَ َّؼٌٍَُّْْ{]ٌّٔظ:قشل تعش ى : 

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

لما كانت دعكة مكسى عميو السبلـ انتصاران هلل تعالى كغضبان النتياؾ حرماتو فقد استجاب "
جكاب مف اهلل لكبلـ مكسى جرل عمى طريقة حكاية فاآلية " (ِ)"اهلل تعالى دعاءه كنصره

 .(ّ)"المحاكرات
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

تيكيما)ى كأخيو قاؿى سبحانو مبشرا لمكس" ككقع مناجاتكما في محؿ القبكؿ  (قىٍد أيًجيبىٍت دىٍعكى
لزاـ ا  عمى ما أنتما عميو مف الدعكة ك (فىاٍستىًقيما)ثنى الضمير الف ىاركف يؤمف حيف دعا مكسى

 (كىال تىتغًبعافٍّ  )لزما الصبر كاالصطبار إذ األمكر مرىكنة بأكقاتيااالحجة كال تفتركا في شأنكما ىذا ك 
كال يحسنكف األدب مع اهلل في الحاحيـ  (سىًبيؿى الغًذيفى ال يىٍعمىميكفى )ستسراع كاالستعجاؿ اال في

كبعد ما تمرنكا بالصبر كاستقامكا عمى ما أمركا مخبتيف فازكا بما ،كاقتراحيـ في طمب الحاجات
 .(ْ)"ناجكا كطمبكا مؤمميف

 
 

                                                 
(1)

(3/41)2194صؾٍؼِغٍُ،وزبةاٌصجش/ثبةاٌصجشػٕذاٌصذِخاألوٌىػ
(2)

(4/86إٌّكغً)اٌزفغٍش
(3)

 (11/272اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(4)

 (1/341اٌفوارؼاإلٌكٍخواٌّفبرؼاٌغٍجٍخ)
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 ثش ثًش : س قرسءست :
تخفيؼ النكف المعنى فاستقيما كأنتما ال تتبعاف سبيؿ الذيف ال ب {كال تتبعاف}قرأ ابف عامر "

يعممكف كىك الذم يسميو بعض أىؿ العربية الحاؿ كالمعنى فاستقيما غير متبعيف سبيؿ الذيف ال 
كقرأ الباقكف بالتشديد }كال تتبعاف{ بالتشديد مكضع تتبعاف جـز إال أف النكف الشديدة ،  يعممكف

ت لسككنيا كسككف النكف التي قبميا كاختير لو الكسر ألنيا بعد األلؼ دخمت لمنيي مؤكدة ككسر 
 .(ُ)"كىي تشبو نكف االثنيف

 
 سإلجمش ي:  معالى: س رسبعشً 

ككاف مكسى يدعك، -قاؿ اهلل تعالى ليما: قد أجيبت دعكتكما في فرعكف كممئو كأمكاليـ "
فاستقيما عمى دينكما، كاستمرغا  -كىاركف يؤمٍّف عمى دعائو، فمف ىنا نسبت الدعكة إلى االثنيف

عمى دعكتكما فرعكف كقكمو إلى تكحيد اهلل كطاعتو، كال تسمكا طريؽ مىف ال يعمـ حقيقة كعدم 
 .(ِ)"ككعيدم

 
 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصد: تحقكق خشمسشً 

 التأميف عمى الٌدعاء: أف يقكؿ: لميف، فقكلؾ: لميف دعاء، أم يا رٌب استجب لي. -ُ
ابة الٌدعكات ليا أكقات مخصكصة في عمـ اهلل كتقديره، كليس ذلؾ بحسب مراد العبد إف إج -ِ

ف تعٌجؿ اإلجابة جيؿ ال يميؽ مع األدب مع اهلل تعالى،  نما بحسب مراد اهلل تعالى، كا  الٌداعي، كا 
 .كىك أيضا شٌؾ في الثٌقة بكعد اهلل تعالى ب،جابة دعاء الداعي إذا دعاه

 دعاء حسف التكجو إلى اهلل تعالى بو .مف دكاعي القبكؿ لم -ّ
 إف مف شيكر نعـ اهلل تعالى االستقامة عمى عمى أكامره . -ْ
 الداعية إلى اهلل يجب أف يثبت عمى الحؽ ، كال يتبع أىكاء الذيف ال يعممكف . -ٓ
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (336ؽغخاٌمشاءاد)ص:
(2)

(1/219اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 س فصل س رسبع 
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألخكر من س حزب س ثشالي 

  ٜٓٔ – ٜٓ)كوالس من آكة  من سورة وس عرركن
 مباحث: أربعة كفيو

 س مبحث سألول :
  ٖٜ-ٜٓس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 " الهشكة فرعون "
 كفيو ثبلثة مطالب :

نجاء بني إسرائيؿ س مطلب سألول  : إغراؽ فرعكف كجنكده كا 
 عف منيج اهلل لممستكبريف لية فرعكفىبلؾ :  س مطلب س ثشالي

 : مكانة بني إسرائيؿ كسبب اختبلفيـ   مطلب س ثش ثس
 

 س مبحث س ثشالي :
  ٜٚ-ٜٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 صدق س قرآن فكمش وعد وتوعد""
 كفيو ثبلثة مطالب :

 : تأكيد صدؽ القرلف فيما قاؿ ككعد كأكعد س مطلب سألول
 نو كتعالى : النيي عف تكذيب ليات اهلل سبحا س مطلب س ثشالي
   عقاب المستكبريف العذاب األليـ في الدنيا:  س مطلب س ثش ث

 
 س مبحث س ثش ث :

  ٓٓٔ-ٜٛس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 "قصة سكدالش كوالس علكه س سَلم"

 كفيو مطمباف :
 إيماف قكـ سيدنا يكنس عميو السبلـ  س مطلب سألول :
 ي باإلكراهاإليماف ال يأت:  س مطلب س ثشالي
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 س مبحث س رسبع :
  ٜٓٔ-ٔٓٔس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 " سإلسَلم دكن س حق "
 مطالب: ستةكفيو 

   فرضية النظر كالتفكيرس مطلب سألول : 
 اهلل لممشركيف  كعيدس مطلب س ثشالي : 
  إخبلص العبادة هلل كحدهس مطلب س ثش ث : 
  نبذ الشرؾس مطلب س رسبع : 

 السراء كالضراء بيد اهلل سبحانو كتعالى خشمس: س   مطلبس
 البد مف اتباعو اإلسبلـ ديف الحؽ :سشدسس مطلب س 
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ى
ى
ى

ىالمبحثىاألولى7
ى(60-63المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)

ى"ىنكاوظىفررونى"
 

 :  مطالبكفيو ثبلثة 
 

الج  شء بالي إسرسئكلس مطلب سألول : إغرسق فرعون وجالوده وس 
 عن مالهج س   لمستلبركن آكة فرعونهَلك س مطلب س ثشالي : 

  س مطلب س ثش ث : ملشالة بالي إسرسئكل وسبب سختَلفهم
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 س مبحث سألول :
  ٖٜ-ٜٓس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 " الهشكة فرعون "
 

الجشء  :بالي إسرسئكل س مطلب سألول : إغرسق فرعون وجالوده وس 
 

  قشل تعش ى :
اٌْغَشَقُ لَبيَ آَِنذُ ؤََّٔوُ ال بٌِِـوَ بِالَّ }ًَخَبًَصَْٔب ثِجَنِِ بِعْشَائًَِْ اٌْجَسْشَ فَإَرْجَؼَيُُْ فِشْػٌَُْْ ًَخُنٌُدُهُ ثَغًْْب ًَػَذًًْا زَزََّ بِرَا ؤَدْسَوَوُ 

 [85- 83آَْٓ ًَلَذْ ػَصَْْذَ لَجًُْ ًَوُنذَ َِِٓ اٌُّْفْغِذِّٓ{]ٌّٔظ: *  اٌُّْغٍِّْنِياٌَّزُِ آَِنَذْ ثِوِ ثَنٌُ بِعْشَائًَِْ ًَؤََٔبْ َِِٓ 

 
 :  تكنمالشسبة سآلكأوًي : 

دار مف الحكار بيف مكسى كفرعكف، كذكر ما أتى بو  ما اهلل سبحانو كتعالىبعد أف ذكر 
ده ذلؾ إال كبرا كعتٌكا، مكسى مف الحجج كالبينات الدالة عمى صدقو كغمبو لسحرة فرعكف كلـ يز 

كىذا جزاؤه لما يقترفو مف فساد كعناد  فدعا عميو بالطمس عمى األمكاؿ كالشد عمى القمكب،
قٌفى عمى ذلؾ بذكر خاتمة القصة كىك ما كاف  -كذكر استجابة اهلل دعكتو كجبركت عمى الناس،

لتو أقكل دكؿ العالـ فى مف تأييد اهلل لمكسى كأخيو عمى ضعفيما كقكة فرعكف كقكمو، إذ كانت دك 
 .)ُ)عصره

 
 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 

) ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى اكى داللة خمؽ أفعاؿ العباد؛ ألنو أضاؼ إلى نفسو  "في قكلو: )كىجى
 أنو جاكز بيـ، كبنك إسرائيؿ ىـ الذيف تجاكزكا، دؿ ذلؾ أنو خالؽ فعميـ.

تغى ًإذىا أىدٍ  رىكىوي اٍلغىرىؽي( أم: حتى إذا غرؽ؛ ألنو ذكر في بعض القصة أف كأما قكلو: )حى
فرعكف لما انتيى إلى ساحؿ البحر، فرأل البحر منفرجا طرقنا، فقاؿ: إنما انفرج البحر لي، فمما 

نىٍت ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأى  نىا ًمفى دخؿ غرؽ فعند ذلؾ قاؿ غريقا: )لمىٍنتي أىنغوي الى ًإلىوى ًإالغ الغًذم لمى
) اٍلميٍسًمًميفى
لـ يقؿ المعيف: لمنت باهلل أك برب العالميف، بؿ قاؿ لمنت أنو ال إلو إال الذم " )ِ) "

أم:  (كأنا مف المسمميف)لمنت بو بنك إسرائيؿ، ألنو بقي فيو عرؽ مف دعكل اإلليية. قكلو: 
كىذه الجممة إما في محؿ  المستسمميف ألمر اهلل، المنقاديف لو الذيف يكحدكنو، كينفكف ما سكاه،

                                                 
(( 1

(11/151رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
((2

(6/81)"رأوٌالدأهًاٌغٕخ"رفغٍشاٌّبرشٌذي
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 (لآلف كقد عصيت قبؿ ككنت مف المفسديف)قكلو:  ،نصب عمى الحاؿ، أك معطكفة عمى لمنت
 ، أم: فقيؿ لو: أتؤمف اآلف؟(قاؿ لمنت)ىك مقكؿ قكؿ مقدر معطكؼ عمى 

كقد اختمؼ مف القائؿ لفرعكف بيذه المقالة؟ فقيؿ: ىي مف قكؿ اهلل سبحانو، كقيؿ: مف 
 .)ُ)"كقيؿ: مف قكؿ ميكائيؿ، كقيؿ: مف قكؿ فرعكف، قاؿ ذلؾ في نفسو لنفسوقكؿ جبريؿ، 

 .)ِ)في أرض اهلل كعباده كببلده، كأىنت رسمي كتجبرت عمى عبادم (ككنت مف المفسديف) 
 ثم إكمشاله  م كقبل في ذ ك س وقت  وجهكن:

اف دفع البأس ال لما يحتمؿ أف يككف إيمانو عند رؤية البأس كخكؼ اليبلؾ، فيك إيم أحدهمش:
 إيماف حقيقة كاختيار. ف،يمانو ليسإيماف حقيقة، 

أف اإليماف كاإلسبلـ ىك تسميـ النفس إلى المغو، ف،ذا لمف في كقت خرجت نفسو مف يده لـ  س ثشالي:
يصر مسممنا نفسو إلى المغو؛ إذ نفسو ليست في يده كلذلؾ لـ يقبؿ اإليماف في ذلؾ الكقت كقت 

 ؾ.اإلشراؼ عمى اليبل
كىك أف اإليماف بالمغو ال يككف إال باالستدالؿ بالشاىد عمى الغائب، كال  وكحتمل وجًهش آخر:

يمكف االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب في ذلؾ الكقت؛ إذ ال يككف ذلؾ إال بالنظر كالتفكر كفي 
 .)ّ)ذلؾ الكقت ال يمكف النظر كالتفكر؛ لذلؾ لـ يكف إيماف حقيقة، كالمغو أعمـ

 
  ثًش : س قرسءست : ثش

قرأ حمزة كالكسائي }قاؿ لمنت أنو{ بكسر األلؼ كحجتيما أف كبلـ متناه عند قكلو }لمنت{ "
كأف اإليماف كقع عمى كبلـ محذكؼ نظير قكلو }ربنا لمنا فاكتبنا{ كلـ يذكر ما كقع اإليماف عميو 

  الذم لمنت بو بنك إسرائيؿ{نو ال إلو إالإكتقديره لمنت بما كنت بو قبؿ اليـك مكذبا ثـ استأنؼ }
 .)ْ) "كقرأ الباقكف }لمنت أنو{ بالفت  عمى تقدير لمنت

 
 ًش : س معالى سإلجمش ي: رسبع
لمكسى كشعبو بالخركج مف مصر، فارتحؿ بنك إسرائيؿ جميعا بمكاشييـ  اهلل سبحانو كتعالى أذف"

كجنكده في أثرىـ ليردىـ،  كأثاثيـ، ثـ ندـ فرعكف كممؤه عمى إطبلقيـ مف خدمتيـ، فاشتد فرعكف
اإلسرائيميكف مف مقدمو، كضجكا إلى مكسى فسكف  فأدركيـ كىـ نازلكف عند البحر، فرىب

ركعيـ، كأعمميـ ما يشاىدكف مف نجاتيـ، كىبلؾ عدٌكىـ، كأكحى تعالى إلى مكسى أف يضرب 
                                                 

(1 (
(2/534ًٔ)فزؼاٌمذٌشٌٍشووب

(2(
 (3/72ثٍبْاٌّؼبًٔ)

((3
(17/296)"ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍشاٌىجٍش"رفغٍشاٌشاصيوأظش:(6/81)"رأوٌالدأهًاٌغٕخ"رفغٍشاٌّبرشٌذيأظش:

(11/261اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ) وأظش:
(4 (

(336ؽغخاٌمشاءاد)
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كبرل،  بعصاه البحر، فانشؽ كدخؿ بنك إسرائيؿ في كسطو عمى اليبس الذم جعمو تعالى لية
كنفذكا منو إلى شاطئو، كتبعيـ فرعكف كجنكده، حتى إذا تكسطكا البحر، مٌد مكسى يده عمى 
البحر، فارتد إلى ما كاف عميو، كغرؽ فرعكف بمف معو. كلما أحس بالغرؽ، الذ إلى اإليماف 

غرؽ كفرت باهلل مف قبؿ ال كقدأم تؤمف كتسمـ لتنجك مف الغرؽ  (لآٍلفى )يبغي النجاة، فقيؿ لو:
 . )ُ)"ككنت مف المفسديف في األرض في الظمـ كالعتك

 
 سألهدسف من سآلكتكن : و  س مقشصدًش : تحقكق خشمس
نصر اهلل قد ينصر اهلل تعالى الضعفاء أك المستضعفيف عمى األشداء األقكياء، كما -ُ

مكسى كأخاه ىاركف عمى ضعفيما، عمى فرعكف الجبار كجنكده األشداء، إذ كانت 
 دكؿ العالـ القديـ. دكلتيـ أقكل

ال ينفع ألنو في كقت اإللجاء كاالضطرار كاإلكراه كفقد عنصر االختيار  ستكبارإيماف اال -ِ
كزكاؿ كقت التكميؼ، فمـ يقبؿ اهلل إعبلف فرعكف اإليماف حينما أشرؼ عمى الغرؽ بمعاف 

 . ثبلثة يؤكد بعضيا بعضا
ال ًإلوى ًإالغ الغًذم )كثانييا قكلو:  (ٍنتي لمى )لمف فرعكف ثبلث مرات، أكليا قكلو: "قاؿ الرازم: 

نىٍت ًبًو بىنيكا ًإٍسراًئيؿى   )ِ) "(كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى )كثالثيا قكلو:  (لمى
أكمؿ األدياف كأفضميا اإلسبلـ كليذا أىؿ اليقيف يسألكف اهلل تعالى أف يتكفاىـ مسمميف  -ّ

 كلما أيقف فرعكف باليبلؾ زعـ أنو مف المسمميف.
ؿ ال إلو إال اهلل فقد كرد أف جبريؿ كاف يحكؿ بيف فرعكف كبيف أف يقكؿ: ال إلو إال فض -ْ

 اهلل فينجك فمـ يقميا فغرؽ ككاف مف اليالكيف.
في األرض بالضبلؿ كاإلضبلؿ، فاستحؽ  مفسده  متكبره  عاتو  كافره  ف فرعكف عاصيو إ -ٓ

 التكبيخ كاإلنكار كالتيكـ عميو.
 ةر عباهلل اليبلؾ في الدنيا حتى يككف لية مف لياتو ك  نياية كؿ مستكبر متمرد عف منيج -ٔ

  .لمف اعتبر
 
 
 
 
 

                                                 
(1 (

(6/57)"ِؾبعٓاٌزأوًٌ"رفغٍشاٌمبعًّ
(2 (

17/154:"ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍشاٌىجٍش"رفغٍشاٌشاصي
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 : عن مالهج س   لمستلبركن آكة فرعونهَلك س مطلب س ثشالي : 
 

َ اٌنَّبطِ ػَْٓ آَّبرِنَب ٌَغَقشل تعش ى :   [82بفٌٍُِْ{]ٌّٔظ:}فَبٌٌَََْْْ ُٔنَدِّْهَ ثِجَذَِٔهَ ٌِزَىٌَُْ ٌَِّْٓ خٍَْفَهَ آَّخً ًَبَِّْ وَثِريًا ِِّٓ

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

أمر اهلل البحر أف يمقيو بجسده سكيا ببل ركح، ليتحقؽ بنك إسرائيؿ مف مكتو كىبلكو، "
 .)ُ)"فتككف تمؾ لية ليـ عمى قدرة اهلل، كصدؽ كعده لرسكلو

 
  بكشن :سثشالكًش : س تفسكر و 

يؾى ًببىدىًنؾى )  البحر بجسدؾ الذم ال ركح فيو. فرله بنك إسرائيؿ أم نخرجؾ مف  "(فىاٍليىٍكـى نينىجٍّ
التي ىي  "بالتنجية"ممقى عمى شاطئ البحر ميتا كفي التعبير عف إخراجو مف القعر إلى الشاطئ 

ٍمفىؾى ) ،الخبلص مف المكركه، تيكـ كاستيزاء أم عبرة مف  (ليىةن )مف األمـ الكافرة  (ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى
ٍف لياًتنا لىغاًفميكفى ) ،تعالى الطغياف كالتمرد عمى أكامره فغ كىًثيران ًمفى النغاًس عى أم ال يتفكركف فييا  (كىاً 

 .)ِ)"كال يعتبركف بيا
 

 س معالى سإلجمش ي ::  ثش ثشً 
فاليكـ نجعمؾ عمى مرتفع مف األرض ببدنؾ، ينظر إليؾ مف كذغب بيبلكؾ؛ لتككف لمف 

ف كثيرنا اؿ مف يطغكا كيفسد في األرض ، ليركا نتيجة أعم ،بعدؾ مف الناس عبرة يعتبركف بؾ كا 
 .)ّ)مف الناس عف حججنا كأدلتنا لىغافمكف، ال يتفكركف فييا كال يعتبركف

 
 سألهدسف : و  س مقشصد ًش : تحقكقرسبع
 ى ككابر عمى عصيانو فأمثاؿ فرعكفالعبرة مف بقاء جسد فرعكف ىي أف يككف لية لمف عص -ُ

 كاآلخرة. بالدنيا  كثيركف كسكؼ يجدكف نتيجة أعماليـ
 كأيضان مف العبر مف بقاء جثتو ىك قدرة اهلل عز كجؿ ككسر جبركت ىذا الظالـ .  -ِ
 فناؿ عقابو . ان طاغي ان إال كعاقبو بما يستحقو ، فرعكف كاف حاكم ان اهلل سبحانو ال يترؾ ظالم  -ّ
ي ىبلؾ مف يتمرد ف سنة اهلل فتقرير حقيقة كىي أف أكثر الناس في ىذه الحياة غافمكف ع  -ْ

 عمى اهلل كيستكبر عف عبادتو .
                                                 

( 1(
 87،ص4أظش:اٌزفغٍشإٌّكغً:ِظ

( 2(
 (6/58)"ِؾبعٓاٌزأوًٌ"رفغٍشاٌمبعًّ

( 3(
 (1/219اٌزفغٍشاٌٍّغش)أظش:
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 : ملشالة بالي إسرسئكل وسبب سختَلفهم س مطلب س ثش ث :
 

هَ  اٌْؼٍُُِْ بَِّْ سَثَّ}ًٌََمَذْ ثٌََّؤَْٔب ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ُِجٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَبىُُ َِِّٓ اٌؽَِّّْجَبدِ فََّب اخْزٍََفٌُاْ زَزََّ خَبءىُُُقشل تعش ى : 

 [88َّمْعِِ ثَْْنَيُُْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ فَِّْب وَبٌُٔاْ فِْوِ َّخْزٍَِفٌُْ{]ٌّٔظ:

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

عطؼ عمى الجمؿ الماضية ف،ف جميع تمؾ الجمؿ مقصكد منيا مكعظة الكفار مف العرب "
العذاب جزاء كفرىـبأحكاؿ مف سبقيـ مف األمـ في مشابية كفرىـ بكفرىـ كبما حؿ بيـ مف أنكاع 

فمما ضرب اهلل مثؿ السكء أتبعو بمثؿ الصبلح بحاؿ الذيف صدقكا الرسكؿ كاتبعكه، ككيؼ كانت ،
عاقبتيـ الحسنى ليظير الفرؽ بيف مصيرم فريقيف جاءىـ رسكؿ فآمف بو فريؽ ككفر بو فريؽ، 

 .)ُ)"ليككف ذلؾ ترغيبا لممشركيف في اإليماف، كبشارة لممؤمنيف مف أىؿ مكة
 

 ثشالكًش س تفسكر وس بكشن : 
لىقىٍد بىكغٍأنا بىًني ًإٍسراًئيؿى ميبىكغأى ًصٍدؽو  الكاك استئنافية كالجممة مستأنفة مسكقة لبياف النعـ "  )كى

أنزليـ اهلل كأسكنيـ  "أم: )ِ)،"التي أفاضيا اهلل عمى بني إسرائيؿ بعد انجائيـ كالبلـ جكاب لمقسـ
 رضيـ كديارىـ.في مساكف لؿ فرعكف، كأكرثيـ أ

ا اٍختىمىفيكا{ في الحؽ كجممة  ـٍ ًمفى الطغيٍّبىاًت{ مف المطاعـ كالمشارب كغيرىما }فىمى ٍقنىاىي زى }كىرى
ـي{ )ّ)"«رزقناىـ»معطكفة عمى جممة  «فما اختمفكا» ـي اٍلًعٍم اءىىي تغى جى المكجب الجتماعيـ "}حى

كية كأغراض تخالؼ الحؽ، كائتبلفيـ، كلكف بغى بعضيـ عمى بعض، كصار لكثير منيـ أى
 فحصؿ بينيـ مف االختبلؼ شيء كثير.

{ بحكمة العدؿ الناشئ عف عممو  ًة ًفيمىا كىانيكا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى بغؾى يىٍقًضي بىٍينىييـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى }ًإفغ رى
 .)ْ)"التاـ، كقدرتو الشاممة، كىذا ىك الداء، الذم يعرض ألىؿ الديف الصحي 

 
 معالى سإلجمش ي:ثش ثًش : س 

ىذه خاتمة الحديث عف مكسى كبني إسرائيؿ بعد أف نجاىـ اهلل مف عدكىـ ب،ىبلكو في 
مبكأ صالحان طيبان كىك ببلد فمسطيف مف أرض الشاـ المباركة، كذلؾ بعد نجاتيـ  حيث أنزليـاليـ 

                                                 
((1

 (11/281اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
((2

 (4/297ئػشاةاٌمشآْوثٍبٔه)
((3

(2/449اٌّغزجىِِٓشىًئػشاةاٌمشآْ)
((4

 (373)ص:"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"رفغٍشاٌغؼذي
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زؽ الحبلؿ كرزقناىـ الر مف التيو كدخكليـ فمسطيف بصحبة نبي اهلل يكشع بف نكف عميو السبلـ، 
الطيب مف خيرات األرض المباركة، فما اختمفكا في أمر دينيـ إال ًمف بعد ما جاءىـ العمـ 
إف  ،المكجب الجتماعيـ كائتبلفيـ، كمف ذلؾ ما اشتممت عميو التكراة مف اإلخبار بنبكة محمد 

أمرؾ، فيدخؿ  يقضي بينيـ يكـ القيامة، كيىٍفًصؿ فيما كانكا يختمفكف فيو مف -أييا الرسكؿ-ربؾ 
 .)ُ)المكذبيف النار كالمؤمنيف الجنة

 
 سألهدسف من سآلكة: و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 

لقد أنعـ اهلل عمى بني إسرائيؿ بالنعـ الكثيرة الدينية كالدنيكية، كمف أىميا إنقاذىـ مف طغياف   -ُ
 عتبركا بيا.فرعكف، كأمانيـ كاستقرارىـ في فمسطيف في الماضي، كلكنيـ لـ يتعظكا كلـ ي

 الرزؽ الطيب ىك ما كاف حبلالن ال ما كاف حرامان.  -ِ
 .العمـ ىك سبب اختبلؼ بني إسرائيؿ ، كمف ذلؾ اإلخبار عف نبكة النبي  -ّ
 يـك القيامة ىك يـك الفصؿ الذم يقضي اهلل تعالى فيو بيف المختمفيف بحكمو العادؿ. -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
((1

(1/495ِشاػٌجٍذٌىشفِؼٕىاٌمشآْاٌّغٍذ)،وأظش:(2/516أٌغشاٌزفبعٍشٌٍغضائشي)أظش
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ى
ى
ى

ىالمبحثىالثانيى7
ى(64-61واألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)ىالمقاصد

ىصدقىالقرآنىفوماىوردىوتورد""
 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 

 .وعدتس مطلب سألول : تألكد صدق س قرآن فكمش قشل ووعد و 
 .س مطلب س ثشالي : س الهي عن تلذكب آكشت س  سبحشاله وتعش ى 

   .عقشب س مستلبركن س عذسب سأل كم في س دالكشس مطلب س ثش ث : 
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 س مبحث س ثشالي :
  ٜٚ-ٜٗس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )

 "صدق س قرآن فكمش وعد وتوعد"
 

 :وعدتس مطلب سألول : تألكد صدق س قرآن فكمش قشل ووعد و 
 

اٌْىِزَبةَ ِِٓ لَجٍِْهَ ٌَمَذْ خَبءنَ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّهَ  }فَةِْ وُنذَ فِِ شَهٍّ َِِّّّب ؤَٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ فَبعْإَيِ اٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْقشل تعش ى : 

 [82فَالَ رَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌُّّْْزَشِّٓ{]ٌّٔظ:

 
 أوًي: مالشسبة سآلكة : 

بعد أف قص سبحانو قصص األنبياء السالفيف كما ال قكه مف أقكاميـ مف العناد كالجحكد "
قٌفى  -المؤمنيف كالخذالف نصيب الظالميفكاالستكبار كالعتك، كفى كؿ حاؿ كاف النصر حميؼ 

عمى ذلؾ بذكر صدقو فيما قاؿ ككعد كأكعد، كككف ذلؾ سنة اهلل فى المكذبيف قبؿ، كسيككف ذلؾ 
فييـ مف بعد كليس فى ىذا سبيؿ لبلفتراء كالشؾ كقد ساؽ ذلؾ بطريؽ التمطؼ فى األسمكب، 

 .)ُ)"كالمراد قكمو فكجو الكبلـ إلى الرسكؿ 
 

 س تفسكر وس بكشن :  ثشالكًش :
ؤيفى اٍلًكتابى ًمٍف قىٍبًمؾى قكلو ) ٍلنا ًإلىٍيؾى فىٍسئىًؿ الغًذيفى يىٍقرى  (فىً،ٍف كيٍنتى يا محمد ًفي شىؾٍّ ًممغا أىٍنزى

، كالمراد بو: مف كقع لو شؾ، ف،ف الممؾ إذا إراد أف ييعرض بأحد خاطب الخطاب لمرسكؿ "
فيك بعيد مف الشؾ ألنو عيف اليقيف، كىك الذم عمغـ  بي كأما الن، كبير القكـ كىك يريد غيره
: مف أسمـ منيـ، كعبد اهلل بف سبلـ كغيره، أك ف،ف (الذيف يقرءكف الكتابػ )الناس اليقيف، كالمراد ب

فاسأؿ ...  محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كنت أييا المستمع في شؾ مما أنزلنا إليؾ عمى لساف
خالجتو شبية في الديف ينبغي أف يسارع إلى حميا، بالرجكع إلى أىؿ  الخ، كفيو تنبيو عمى أف مف

 .)ِ) "اليقيف إف كانت في التكحيد، أك إلى أىؿ العمـ إف كانت في الفركع
 (لقد جاءؾ الحؽ مف ربؾ)ثـ إنو سبحانو لما بيف الطريؽ المزيؿ لمشؾ شيد بحقيتو فقاؿ: "

ما مكذبكف فنيى الفريقيف مخاطبا  ثـ إف فرؽ المكمفيف بعد المصدقيف إما متكقفكف في صدقو كا 
كالمراد فاثبت كدـ عمى ما أنت عميو مف انتفاء  (فبل تككنف مف الممتريف) في الظاىر لنبيو قائبل

                                                 
(1 (

(11/154رفغٍشاٌّشاغً)
((2

 (2/498اٌجؾشاٌّذٌذفًرفغٍشاٌمشآْاٌّغٍذ)
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ثـ لما زجر كؿ  ،المرية كانتفاء التكذيب، كفيو مف التيييج كالبعث عمى اليقيف كالتصديؽ ما فيو
ييـ بالشقاء كعبادا ختـ ليـ بالحسنى فبل يتغيركف عف فريؽ عما زجر بيف أف لو عبادا قضى عم

 .)ُ)" ..(إف الذيف حقت)أما األكلكف فأشار إلييـ بقكلو:  ،حاليـ البتة
 ثش ثًش: س معالى سإلجمش ي: 

في ريب  -أييا الرسكؿ-ف،ف كنت في ىذه اآلية يخاطب اهلل عز كجؿ رسكلو الكريـ قائبلن "
يف يقرؤكف الكتاب مف قبمؾ مف أىؿ التكراة كاإلنجيؿ، ف،ف مف حقيقة ما أخبرناؾ بو فاسأؿ الذ

ذلؾ ثابت في كتبيـ، لقد جاءؾ الحؽ اليقيف مف ربؾ بأنؾ رسكؿ اهلل، كأف ىؤالء الييكد 
كالنصارل يعممكف صحة ذلؾ، كيجدكف صفتؾ في كتبيـ، كلكنيـ ينكركف ذلؾ مع عمميـ بو، فبل 

كالمقصكد مف اآلية إقامة الحجة عمى المشركيف  تككنفغ مف الشاكٍّيف في صحة ذلؾ كحقيقتو.
 .)ِ)"بشيادة أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل قطعنا لمعذرتيـ

 
 سألهدسف من سآلكة :و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 

، كقد عرفو أىؿ الكتاب بصفاتو التي كردت في التكراة  حؽ القرلف حؽ، كنبكة محمد   -ُ
 كاإلنجيؿ .

 .بشيادة الييكد كالنصارل المشركيف بنبكة محمد  إقامة الحجة عمى  -ِ
أف يبادر إلى سؤاؿ العمماء إلزالتو كتثبيت يقينو،  مف الديف عمى كؿ مف شؾ في شيء -ّ

 .حتى ال يقع اإلثـ عميو  كترسيخ عقيدتو
 كفر.ال يؤدم إلى الشؾ كاالفتراء في أصكؿ الديف كفركعو  -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
((1

(3/612)"غشائتاٌمشآْوسغبئتاٌفشلبْ"رفغٍشإٌٍغبثوسي
((2

(1/219اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 :تلذكب آكشت س  سبحشاله وتعش ى س مطلب س ثشالي : س الهي عن 
 

 [81}ًَالَ رَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌَّزَِّٓ وَزَّثٌُاْ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ فَزَىٌَُْ َِِٓ اٌْخَبعِشِّٓ{]ٌّٔظ:قشل تعش ى : 

 
 أوًي : مالشسبة سآلكة : 

( كالنيي" كالنيي  ىذه الجممة القرلنية معطكفة عمى قكلو تعالى: )فىبل تىكيكنىفغ ًمفى اٍلميٍمتىًريفى
،  )ُ)بظاىر القكؿ كمكجو لمناس كافة السابؽ مؤكد بنكف التككيد الثقيمة كىك مكجو إلى النبي  

حيث يؤكد اهلل عز كجؿ لنبيو الكريـ ضركرة تميزه عف المكذبيف الذيف كذبكا بآيات اهلل سبحانو 
 .)ِ) "كتعالى حيث كصؼ كؿ مف يكذب بآيات اهلل أنو مف الخاسريف

 
 تفسكر وس بكشن : ثشالكًش : س 
 كىذا التعريض يترؾ الفرصة لمف يريد منيـ أف يرجع ليرجع ألنو إذا كاف الرسكؿ "

مأذكنان في أف يسأؿ إف كاف في شؾ، ثـ ىك ال يسأؿ كال يشؾ، فيك إذف عمى يقيف مما جاء بو 
 .)ّ)"أنو الحؽ
اًسًريفى كىالى تىكيكنىفغ ًمفى الغًذيفى كىذغبيكا ًبآيىاًت المغًو فىتىكي ) كحاصؿ ىذا أف اهلل نيى عف  (كفى ًمفى اٍلخى

كأشد مف ذلؾ، التكذيب بو، كىك ليات اهلل البينات ،  شيئيف: الشؾ في ىذا القرلف كاالمتراء فيو
التي ال تقبؿ التكذيب بكجو، كرتب عمى ىذا الخسار، كىك عدـ الرب  أصبل كذلؾ بفكات الثكاب 

 .)ْ)في الدنيا كاآلخرةفي الدنيا كاآلخرة، كحصكؿ العقاب 
 

 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي :
كال تككنف أييا الرسكؿ ممف كذب بآيات اهلل كحججو فى األككاف مما يدؿ عمى كحدانيتو "

كقدرتو عمى إرساؿ الرسؿ ليداية البشر فتككنف ممف خسركا أنفسيـ بالحرماف مف اإليماف كما 
سراف المبيف، فالشؾ كاالمتراء فيما أنزؿ إليؾ يتبعو مف سعادة الدنيا كاآلخرة، كذلؾ ىك الخ

كالتكذيب بآيات اهلل جحكدا بيا كعنادا، كبلىما سكاء فى الخسراف، لحرماف الجميع مف اليداية 
 .)ٓ)"بيا، كالكصكؿ إلى السعادة فى الداريف

                                                 
((1

(7/3633صهشحاٌزفبعٍش)
((2

(4/91أظش:اٌزفغٍشإٌّكغً:)
((3

 (3/1821فًظالياٌمشآْ)
((4

 (374)"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"رفغٍشاٌغؼذيأظش:
((5

(312إٌّزختفًرفغٍشاٌمشآْاٌىشٌُ)وأظش:(11/155اغً)رفغٍشاٌّش
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 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
 .النبي خطاب مكجو الخطاب باآليتيف خطاب األمة في  -ُ
 .تحذير كؿ مف أراد أف يكذب بآيات اهلل أك يشؾ بيا كبنبكة النبي  -ِ
 التكذيب بآيات اهلل كفر كصاحبو مف الخاسريف. -ّ

 
  عقشب س مستلبركن س عذسب سأل كم في س دالكش س مطلب س ثش ث : 

 قشل تعش ى :
 [82-85ًٌٌََْ خَبءرْيُُْ وًُُّ آَّخٍ زَزََّ َّشًَُاْ اٌْؼَزَاةَ األٌَُِْ {]ٌّٔظ: * }بَِّْ اٌَّزَِّٓ زَمَّذْ ػٍََْْيُِْ وٍََِّذُ سَثِّهَ الَ ُّاِِْنٌُْ 

 

 أوًي: مالشسبة سآلكتكن : 
ف،نو لما سبؽ التعريض إلى المشركيف الشاكيف في ، تبيف تناسب ىذه اآلية مع التي قبميا "

لكتاب أعقب ذلؾ عمييـ في صدقو بشيادة أىؿ ا دالؿصدؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاالست
بأنيـ مف زمرة الفرؽ الذيف حقت عمييـ كممة اهلل أف ال يؤمنكا، فيـ ال تجدم فييـ الحجة ألنيـ 

أىؿ مكابرة، كليسكا طالبيف لمحؽ ألف الفطرة التي فطرت عمييا عقكليـ غير قابمة لحقائؽ 
 ،ؤمنكف، تمؾ أماراتيـاإليماف، فالذيف لـ يؤمنكا بما يجيء مف اآليات ىـ ممف عمـ اهلل أنيـ ال ي

 .)ُ)"كىذا مسكؽ مساؽ التأييس مف إيمانيـ
 

 ثشالكًش : س تفسكر وس بكشن : 
قغتٍ )إً " بٍّؾى )ال ثبتت كجرت  (فغ الغًذيفى حى ـٍ كىًممىتي رى مىٍيًي يا أكمؿ الرسؿ في سابؽ عممو  (عى

الرادعة الزاجرة كالبراىيف بدعكتؾ كتبميغؾ إلييـ اآليات  (ال ييٍؤًمنيكفى )كلكح قضائو بكفرىـ كشركيـ 
ـٍ كيؿُّ ليىةو )بؿ  الساطعة القاطعة لىٍك جاءىٍتيي مقترحة ليـ منؾ لـ يؤمنكا بؾ لشدة شكيمتيـ معؾ  (كى
ـى )ككثافة غشاكتيـ  كيا اٍلعىذابى اأٍلىًلي تغى يىرى يـ يا عرض عنأالمعد ليـ مف عند اهلل العزيز العميـ ف (حى

 . )ِ)"تقـ منيـنا نن،أكمؿ الرسؿ كدعيـ كأمرىـ ف
 
 
 
 

                                                 
((1

(11/286اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
((2

(518اٌوعٍضٌٍواؽذي)،وأظش:(1/343اٌفوارؼاإلٌكٍخواٌّفبرؼاٌغٍجٍخ)
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 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي : 
عبلـ بسكء حاؿ ىؤالء المحتكـ عمييـ، كالمعنى أف اهلل أكجب " جاء في ىذا تحذير مردكد كا 

ليـ سخطو في األزؿ كخمقيـ لعذابو فبل يؤمنكف، كلك جاءىـ كؿ بياف ككؿ كضكح إال في الكقت 
باىو مف الخمؽ كذلؾ كقت المعاينة، كفي ضمف الذم ال ينفعيـ فيو إيماف، كما صنع فرعكف كأش

 . )ُ) "األلفاظ التحذير مف ىذه الحاؿ كبعث الكؿ عمى المبادرة إلى اإليماف كالفرار مف سخط اهلل
 

 سألهدسف من سآلكتكن : و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
بف اإلحالة في تبيف صدؽ القرلف كصحة النبكة كانت عمى مف أسمـ مف الييكد، كعبد اهلل  -ُ

 سبلـ كأمثالو.
إف الذيف ثبت عمييـ غضب اهلل كسخطو بمعصيتيـ ال يؤمنكف، حتى كلك جاءتيـ  -ِ

 ما يطمبكف. ل كفقان اآليات 
ف الشقي مف شقي -ّ بقضاء كالسعيد مف سعد  بضاء اهلل، تقرير عقيدة القضاء كالقدر، كا 

 .اهلل عز كجؿ 
مكت كفي اآلخرة بعد أف عدـ قبكؿ تكبة مف عايف العذاب في الدنيا بأف رأل ممؾ ال  -ْ

 يبعث كيشاىد أىكاؿ القيامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
((1

(3/143)"اٌّؾشساٌوعٍضفًرفغٍشاٌىزبةاٌؼضٌض"رفغٍشاثٓػطٍخ
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ى
ى

ى
ى

ىالمبحثىالثالثى7
ى(333-65المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىاآلوظى)
ى"قصظىدودناىوونسىرلوهىالدالم"

 
 كفيو مطمباف :

 
 س مطلب سألول : إكمشن قوم سكدالش كوالس علكه س سَلم 

 بشإللرسهسإلكمشن ي كأتي س مطلب س ثشالي : 
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 س مبحث س ثش ث :
  ٓٓٔ-ٜٛس مقشصد وسألهدسف في سورة كوالس من سآلكة )
 "قصة سكدالش كوالس علكه س سَلم"

 
 س مطلب سألول : إكمشن قوم سكدالش كوالس علكه س سَلم 

 
ُٔظَ ٌََّّأ آَِنٌُاْ وَشَفْنَب ػَنْيُُْ ػَزَاةَ اخلِضُِْ فِِ اٌْسََْبحَ }فٌٍََاْلَ وَبَٔذْ لَشَّْخٌ آَِنَذْ فَنَفَؼَيَب بمِيَبُٔيَب بِالَّ لٌَََْ ٌُّ:  قشل تعش ى

 [89اٌذَُّْْٔب ًََِزَّؼْنَبىُُْ بٌََِ زِني{]ٌّٔظ:

 أوًي : مالشسبة سآلكة : 
ىذه ىي القصة الثالثة مف القصص المذككرة في ىذه السكرة، كىي قصة يكنس عميو 

فبعد أف بٌيف اهلل تعالى  بسكرة يكنس نسبةن ليذه القصة، ، كىي المعنية بالسكرة ألنيا سميتالٌسبلـ
كيا اٍلعىذابى اأٍلىًلي)أف  تغى يىرى لىٍك جاءىٍتييـٍ كيؿُّ ليىةو حى ، كى بٍّؾى ال ييٍؤًمنيكفى ـٍ كىًممىتي رى مىٍيًي قغٍت عى أتبعو  (ـى الغًذيفى حى

كىذا يدؿ عمى أف  ،لؾ اإليمافلمداللة عمى أف قـك يكنس لمنكا بعد كفرىـ، كانتفعكا بذبيذه اآلية
الكفار فريقاف: منيـ مف حكـ عميو بخاتمة الكفر، كمنيـ مف حكـ عميو بخاتمة اإليماف، ككؿ ما 

 .)ُ)قضى اهلل بو فيك كاقع
 ثشالكًش: قصة قوم سكدالش كوالس علكه س سَلم :

نينكل ية قر كانكا ب ،بعثو اهلل لقكـ كىك يكنس بف متى، كيقكؿ أىؿ الكتاب: يكنس بف أمتام"
أرسؿ اهلل عز كجؿ إلييـ يكنس عميو السبلـ لييدييـ إلى "، )ِ)"مف أرض المكصؿ دجمة ئبشاط

فأبكا عميو، كتمادكا عمى كفرىـ، فخرج مف بيف أظيرىـ مغاضبان ليـ، ككعدىـ طريؽ الحؽ 
اهلل  قذؼ، ففقدكا كجكده ، فبالعذاب بعد ثبلث، فمما تحققكا منو ذلؾ، كعممكا أٌف النبي ال يكذب

في قمكبيـ التكبة فمبسكا المسكح كأخرجكا المكاشي كفرقكا بيف كؿ بييمة ككلدىا، فعجكا إلى اهلل 
اهلل الصدؽ مف قمكبيـ كالتكبة كالندامة عمى ما مضى منيـ كشؼ عنيـ  مـأربعيف صباحا، فمما ع

 . )ّ) "العذاب بعد ما تدلى عمييـ لـ يكف بينيـ كبيف العذاب إال ميؿ
فقد ذىب مغاضبا لقكمو الذيف أرسؿ إلييـ إلبطائيـ عف تمبية دعكتو، كالدخكؿ فيما  أما يكنس"

ثـ امتحنو اهلل ،  المشحكف، مف غير إذف اهلل تعالى دعاىـ إليو مف اإليماف، فيرب إلى الفمؾ

                                                 
((1

(11/268إٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)ٌزفغٍشاأظش:
((2

 .(54ِفؾّبداأللشاْفًِجكّبداٌمشآْ)ص:
((3

(45اٌزوعًفًوزبةهللاػضوعً)ص: ،وأظش:(2/541فزؼاٌمذٌشٌٍشووبًٔ)
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ؤَْ ٌَّٓ َّٔمْذِسَ ػٍََْْوِ  }ًَرَا اٌنٌُِّْ بِر رَّىَتَ ُِغَبظِجًب فَظََّٓ تعالى باإللقاء في اليـ كالتقاـ الحكت، قاؿ تعالى:

فَبعْزَدَجْنَب ٌَوُ ًََٔدَّْْنَبهُ َِِٓ اٌْغَُِّ ًَوَزٌَِهَ ُٔندِِ *  فَنَبدٍَ فِِ اٌظٍَُُّّبدِ ؤَْ الَّ بٌَِوَ بِالَّ ؤَٔذَ عُجْسَبَٔهَ بِِِّٔ وُنذُ َِِٓ اٌظَّبٌِّنِي

 [99 -92اٌُّْاِِْنِني{]األٔجْبء: 

يـ بعد أف مكث في بطنو ثبلثا أك سبعا أك أكثر أك أقؿ، كحماه مف فنبذه اهلل بالعراء كىك سق
ثـ أرسمو اهلل تعالى إلى مائة ألؼ أك يزيدكف،  ،ىضـ الحكت لو، كأنبت عميو شجرة مف يقطيف

 .)ُ)"فآمنكا، كقبؿ اهلل منيـ إيمانيـ
 

 ثش ثًش : س تفسكر وس بكشن : 
 و السبلـ ممف لـ يحؽ عميو الكممةنس عميلككف قكـ يك  }فمكال كانت{ االستثناء اآلتي بيافه 

كلكال بمعنى ىبل كقرئ  ، كذلؾ بأنيـ لمنكا عند تدارؾ العذاب،الىتدائيـ إلى التدارؾ في كقتو
}لمنت{ قبؿ معاينة العذاب كلـ تؤخر إيمانيا إلى ، كةيمى }قرية{ مف القرل المي ، كذلؾ أل فبل كانت

إيمانيا{ بأف يقبمو اهلل تعالى منيا كيكشؼ بسببو }فنفعيا  حيف معاينتو كما فعؿ فرعكف كقكمو
}لما لمنكا{ أكؿ ما رأكا أمارة  }إال قـك يكنس{ استثناء منقطع أم لكف قـك يكنس العذاب عنيا

 .العذاب كلـ يؤخركا إلى حمكلو
}كشفنا عنيـ عذاب الخزل فى الحياة الدنيا{ بعد ما أظميـ ككاد يحؿ بيـ كيجكز أف تككف الجممة 

نى النفي كما يفص  عنو حرؼ التخصيص فيككف االستثناء متصبل إذ المراد بالقرل في مع
 ،ما لمنت طائفة مف األمـ العاصية فنفعيـ إيمانيـ إال قـك يكنس عميو السبلـ :أىالييا كأنو قيؿ

، كيؤيده قراءة الرفع عمى البدلية لبياف نفع إيمانيـ استئنافان  (لما لمنكا)فيككف قكلو تعالى 
 )ِ)}إلى حيف{ مقدر ليـ في عمـ اهلل سبحانو،  عناىـ{ بمتاع الدنيا بعد كشؼ العذاب عنيـ}كمت
 

 رسبعًش: س معالى سإلجمش ي: 
اإليماف الذم ينفع صاحبو ىك اإليماف كقت التكاليؼ، أما إذا حصؿ في كقت تسقط فيو "

نزكؿ العذاب،  ك عندالمكت، أك عند الغرؽ، كما حصؿ لفرعكف، أ ضكرهكذلؾ عند ح ،التكاليؼ
لـ ينفع اإليماف أىؿ قرية لمنكا عند معاينة العذاب إال أىؿ قرية يكنس حيث "،  )ّ)"أبدان فبل ينفع 

بف مىتغى، ف،نيـ لمغا أيقنكا أف العذاب نازؿ بيـ تابكا إلى اهلل تعالى تكبة نصكحا، فممغا تبيغف منيـ 

                                                 
((1

(11/271اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
((2

(4/176)"ُئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌ"رفغٍشأثًاٌغؼودأظش:
((3

 (2/91اٌزفغٍشاٌواظؼ)
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اقترب منيـ، كتركيـ في الدنيا الصدؽ في تكبتيـ كشؼ اهلل عنيـ عذاب الخزم بعد أف 
 .)ُ)"يستمتعكف إلى كقت إنياء لجاليـ

 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدخشمسًش: تحقكق 

العبرة مف إيراد ىذه القصص الثبلث )قصة نكح، كقصة مكسى، كقصة يكنس( الٌرد عمى  -ُ
 بيف، فكاف ييددىـ بنزكؿ العذاب عمييـ، كلـ ينزؿ شبيات الكفار التي منيا أف النبي 

اهلل تعالى أف تأخير المكعكد بو ال يقدح في صحة الكعد، بدليؿ أف اهلل أٌخر العذاب عف 
قكـ نكح، كفرعكف، كقـك يكنس، ثـ أكقعو في األكليف كلـ يكقعو في قـك يكنس بسبب 

 إيمانيـ.
أمكرا أربعة: ارتباط اإليماف باالختيار كالٌرضا، كاإلشارة لقصة يكنس  يةتتضمف ىذه اآل -ِ

ذنو.م رادتو كا   ع قكمو، كمنع اإلكراه عمى الٌديف، كككف اإليماف حاصبل بمشيئة اهلل كا 
،  ؿ فكات إٌبانو، كىك انصراـ أجموينبغي لمعبد أف يعتني بتربية إيمانو كتقكية إيقانو قب -ّ

كتربيتو تككف بصحبة أىؿ اليقيف، ف،ف لـ يعثر بيـ فبمطالعة كتبيـ، كالكقكؼ عمى 
 .مع دكاـ التفكر كاالعتبارأخبارىـ كمناقبيـ، 

 
 :سإلكمشن ي كأتي بشإللرسهس مطلب س ثشالي : 

 
ًََِب وَبَْ  *}ًٌٌََْ شَبء سَثُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ األَسْضِ وٍُُّيُُْ خَِّْؼًب ؤَفَإَٔذَ رُىْشِهُ اٌنَّبطَ زَزََّ َّىٌٌُُٔاْ ُِاِِْننِيقشل تعش ى : 

   [533-88ٍّوِ ًََّدْؼًَُ اٌشِّخْظَ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ الَ َّؼْمٌٍُِْ {]ٌّٔظ:ٌِنَفْظٍ ؤَْ رُآَِِْ بِالَّ ثِةِرِْْ اٌ
 أوًي : مالشسبة سآلكتكن : 

 مف تكذيب كتمرد، ، كبياف لسنف اهلل تعالى فى األمـ مع رسميـ،مف اآليات تكممة لما قبميا
حكمتو بأفعالو كفى خمؽ البشر مستعديف لئليماف كالكفر كالخير كالشر، كفى تعمؽ مشيئة اهلل ك 

أتبعو بذكر ىذه اآليات  ،كأفعاؿ عباده ككقكعيا كفقيما، فبعد أف بيف أف الذيف حقت عمييـ 
 .)ِ)لمداللة عمى أف قكـ يكنس لمنكا بعد كفرىـ، كانتفعكا بذلؾ اإليماف

 
 

                                                 
((1

(1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)

 
((2

(11/156رفغٍشاٌّشاغً)أظش:
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 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 
مىفى مىٍف ًفي اأٍلىٍرًض كيمُّييـٍ ) بُّؾى آلى لىٍك شاءى رى ًميعان مجتمعيف عمى  ،يث ال يشذ منيـ أحدبح" (كى جى

اإًليماف ال يختمفكف فيو، كىك دليؿ عمى القدرية في أنو تعالى لـ يشأ إيمانيـ أجمعيف، كأف مف 
بما لـ  (أىفىأىٍنتى تيٍكًرهي النغاسى ) ،شاء إيمانو يؤمف ال محالة، كالتقييد بمشيئة اإللجاء خبلؼ الظاىر

تغى يى ) ،يشأ اهلل منيـ ٍؤًمًنيفى حى يبلؤىا حرؼ االستفياـ  (كيكنيكا مي كترتيب اإلكراه عمى المشيئة بالفاء كا 
لئلنكار، كتقديـ الضمير عمى الفعؿ لمداللة عمى أف خبلؼ المشيئة مستحيؿ فبل يمكف تحصيمو 

 )ُ)"باإلكراه عميو فضبلن عف الحث كالتحريض عميو
 ،: إال بعمـ اهللكقيؿ ، : إال بتكفيؽ اهللقيؿ " قكلو تعالى: }كما كاف لنفس أف تؤمف إال ب،ذف اهلل{

أم: بقضائو كتقديره كحكمو، كالمعاني كميا  {ب،ذف اهلل  }كقيؿ: إال ب،طبلؽ اهلل ذلؾ بدفع المكانع، 
كقكلو تعالى: }كيجعؿ الرجس عمى الذيف ال يعقمكف{ قاؿ الفراء: الرجس بمعنى  ،صحيحة
 ،كقيؿ: إنو اليبلؾ ،كقيؿ: إنو اإلثـ ،لرجس ىك السخطاكقيؿ:  ،كالرجز ىك العذاب"، )ِ)"الرجز

كقيؿ: معنى قكلو: }ال يعقمكف{ أم: ال  ،كأما قكلو: }عمى الذيف ال يعقمكف{ معناه: ال يؤمنكف
 .)ّ)"يعقمكف عف اهلل أمره كنييو

 
 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي: 

اإليماف  -ييا الرسكؿأ-لك شاء ربؾ يخاطب اهلل عز كجؿ نبيو ، فيخبره عف اإليماف ، "
ألىؿ األرض كميـ آلمنكا جميعنا بما جئتيـ بو، كلكف لو حكمة في ذلؾ؛ ف،نو ييدم مف يشاء 

ٍفؽ حكمتو، كليس في استطاعتؾ أف تيٍكره الناس عمى اإليماف كما كاف لنفس ،  كيضؿ مف يشاء كى
لى اهلل. كيجعؿ اهلل العذاب أف تؤمف باهلل إال ب،ذنو كتكفيقو، فبل تيجيد نفسؾ في ذلؾ، ف،ف أمرىـ إ

 .)ْ)"كالخزم عمى الذيف ال يعقمكف أمره كنييو
 

 :  سألهدسف من سآلكةو  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
رادتو الشرعية التكميفية جائزة  -ُ إرادة اهلل الككنية التي يككف بيا األشياء ال تتخمؼ أبدان، كا 

 التخمؼ.
لمداعي أف يحزف عمى عدـ إيماف الناس إذا ال إيماف إال ب،ذف اهلل كقضائو فمذا ال ينبغي  -ِ

 دعاىـ كلـ يؤمنكا ألف اهلل تعالى كتب عذابيـ أزالن كقضى بو.

                                                 
((1

(3/124)"أٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأوًٌ"رفغٍشاٌجٍعبوي
((2

(3/36ِؼبًٔاٌمشآْوئػشاثهٌٍضعبط) ،وأظش:(1/481ِؼبًٔاٌمشآٌٍْفشاء)
((3

 (2/417ؼبًٔ)فغٍشاٌغّر
((4

(1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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،   َأَفَأاْلَت ُتْلرُِه س الَّشَس َحتَّى َكُلواُلوس ُمْؤِماِلكنَ )إلكراه في الديف ، لقكلو تعالى: ال يجكز ا -ّ
حممو عمييـ حمبلن ، فبعض الجماعات اإلسبلمية تريد فرض الديف عمى الناس فرضان كت

 فبل يجكز ذلؾ ،فبلبد أف نحبب الناس في الديف كندعكىـ لئلسبلـ بترغيبيـ فيو.
فميس لنفس أف تؤمف إال بمراد اهلل كتكفيقو، أك  ،رٌد األمر في اإليماف إلرادة اهلل كمشيئتو -ْ

 بقضائو كقدره
، كيسيئكف في يجعؿ اهلل العذاب عمى الذيف ال يتدبركف حجج اهلل كبٌيناتو كبراىينو -ٓ

تفكيرىـ، كال يستعممكف عقكليـ في النظر بما يرشدىـ إلى الحؽ مف ليات اهلل في الككف 
 كالحياة، كيتأٌممكف في ليات القرلف.

مف خبلؿ سرد قصص األمـ الغابرة يتض  لمباحثة أف ىناؾ أمكر كانت تربط ىذه  -ٔ
 القصص ببعضيا ؛ فنجد أف :

  مف لمف معو، كىبلؾ لممكذبيف.  سبلـالنكح عميو ل سبيؿ نجاة الماء  -
 سبيؿ نجاة مكسى عميو السبلـ كبني إسرائيؿ، كىبلؾ فرعكف كجنكده .الماء  -
 الماء سبيؿ نجاة يكنس عميو السبلـ . -

 التككؿ عمى اهلل منيج األنبياء عمييـ السبلـ  -ٕ
 :الصبر سر نجاح الدعكات  -ٖ

السماكية ، كمف أىـ األمثمة  فالصبر عمى إيماف األقكاـ ىك مف أىـ معطيات نجاح الرسالة
 ما كرد مف قصص األنبياء : 

  .صبر سيدنا يكنس عميو السبلـ كىك في بطف الحكت -
   .صبر سيدنا مكسى عميو السبلـ عمى الطاغكت فرعكف كممئو -
 .صبر سيدنا نكح عميو السبلـ عمى عناد قكمو -

لمشركيف، كأيضان مف كأيضان ال ننسى صبر سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ عمى أذل ا   
خبلؿ ربط الصبر بكاقعنا نجد مثاالن لمصبر عمى األزمات المتبلحقة في ببلدنا المحاصرة مف 

ىك سر لنجاح فالصبر عمى أذل الدنيا صادية كاألمنية كغيرىا مف األمكر، كافة النكاحي اإلقت
 األمة .
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ى

ىالمبحثىالرابعى7
ى(336-333آلوظى)المقاصدىواألهدافىفيىدورةىوونسىمنىا
ى"ىاإلدالمىدونىالحقى"

 
 كفيو ستة مطالب:

 
   .س مطلب سألول : فرضكة س الظر وس تفلكر

 .س   لمررلكن وعكدس مطلب س ثشالي : 
  .س مطلب س ثش ث : إخَلص س عبشدة   وحده

 .س مطلب س رسبع : البذ س ررك
 .خشمس: س سرسء وس ضرسء بكد س  سبحشاله وتعش ى س  س مطلب

 .يبد من ستبشعه: سإلسَلم دكن س حق سشدسلب س س مط
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  :س مطلب سألول : فرضكة س الظر وس تفلكر 
 

ٌٔظ: قشل تعش ى:  [535}لًُِ أظُشًُاْ َِبرَا فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ ًََِب رُغْنِِ آَّبدُ ًَاٌنُّزُسُ ػَٓ لٌٍََْ الَّ ُّاِِْنٌُْ{]ّ

 

 أوًي: مالشسبة سآلكة : 
اهلل تعالى ، أمر بالنغظىًر  بمشيئةمغا بيغف في اآليات السغالفة أفغ اإليماف ال يحصؿي إال ل"

 .)ُ) "«قيًؿ انظركا»كاالستدالؿ في الدغالئؿ فقاؿ: 
 

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :
)ماذا ك )ِ)كالنظر ىنا لدالئؿ كجكد اهلل سبحانو كتعالى كاالعتبار مف ىذا الخمؽ)قؿ انظركا(

لما بيف سبحانو أف اإليماف ال يحصؿ إال بمشيئة اهلل أمر بالنظر  "ي السماكات كاألرض(ف
كاالستدالؿ بالدالئؿ السماكية كاألرضية، كالمراد بالنظر التفكر كاالعتبار، أم قؿ يا محمد لمكفار 

 تفكركا كاعتبركا بما فييما مف المصنكعات الدالة عمى الصانع ككحدتو ككماؿ قدرتو.
ر سبحانو أف التفكر كالتدبر في ىذه الدالئؿ ال ينفع في حؽ مف استحكمت شقاكتو ثـ ذك

فقاؿ )كما تغني( أم ما تنفع عمى أف )ما( نافية كىذا ىك الظاىر كيجكز أف تككف استفيامية أم 
أمُّ غنى تغني )اآليات( ىي التي عبغر عنيا بقكلو ماذا في السماكات كاألرض، ففي الكبلـ 

كالجممة إما حالية أك اعتراضية بنكع إيضاح )كالنذر( جمع نذير كىـ اـ اإلضمار،إظيار في مق
أكجب عمييـ  في عمـ اهلل سبحانو")عف قكـ ال يؤمنكف(  )ّ)"الرسؿ أك جمع إنذار كىك المصدر

 .)ْ) "، كالمعنى أف مف كاف ىكذا ال يجدل فيو شيء كال يدفعو عف الكفر دافع أنيـ ال يؤمنكف
 

 معالى سإلجمش ي: ثش ثًش: س 
لقكمؾ: تفكركا كاعتبركا بما في السمكات كاألرض مف ليات اهلل  -أييا الرسكؿ -قؿ 

البينات، كلكف اآليات كالعبر كالرسؿ المنذرة عباد اهلل عقابو، ال تنفع قكمنا ال يؤمنكف بشيء مف 
 .)ٓ)ذلؾ؛ إلعراضيـ كعنادىـ

 

                                                 
((1

 (11/417اٌٍجبةفًػٍوَاٌىزبة)
((2

(173غشٌتاٌمشآْالثٓلزٍجخدعؼٍذاٌٍؾبَ)ص:أظش:
((3

(6/111اٌجؾشاٌّؾٍػفًاٌزفغٍش)،وأظش:(6/128فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
((4

 (6/1991ِؾممب)-رفغٍشاثٓأثًؽبرُ
((5

(1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)،وأظش:(2/436ئؽٍبءاٌزشاس)-رفغٍشاٌجغويأظش:
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 :  من سآلكةوسألهدسف  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
، فيناؾ مف الناس مف استدؿ عمى كجكد اهلل إثر لتفكر كالتدبر في أمكر اهلل الككنيةا -ُ

، فاإلنساف يكلد التدبر كالتأمؿ في ممككت اهلل ، مثاؿ عمى ذلؾ سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ
عمى  ما مف مكلكد إال يكلدقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل : " فعف أبي ىريرة عمى الفطرة ؛ 

ىؿ ، كما تنتج البييمة بييمة جمعاء، كدانو أك ينصرانو أك يمجسانوفأبكاه يي، الفطرة
ِفْطَرَة س لَِّه س َِّتي َفَطَر س الَّشَس َعَلْكَهش َي َتْبِدكَل ِ َخْلِق }: ثـ يقكؿ ؟تحسكف فييا مف جدعاء

: {س لَِّه َذِ َك س دّْكُن سْ َقكّْمُ   ) ُ) (َّ)الرـك
 كيتب أزالن أنو مف أىؿ النار.ال تنفع المكعظة ميما بكل  فييا عبدان  -ِ
كعات الدالة عمى الصانع مف ليات السمكات ني في المص رً أمر لمكفار باالعتبار كالنظ -ّ

 .ذلؾ رً ذلؾ، كاألرض كنباتيا كمعادنيا كغي كبيا كسحابيا كنحكً يا كككاكأفبلك
 العناد كالجحكد ىي صفات الذيف ال يريدكف اإليماف أك التفكر بآيات اهلل كدالئمو . -ْ

 
 :س   لمررلكن وعكد: س مطلب س ثشالي 

  قشل تعش ى :
َ اٌُّْنزَ ثَُُّ ُٔنَدِِّ سُعٍَُنَب ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ  *ظِشِّٓ}فَيًَْ َّنزَظِشًَُْ بِالَّ ِِثًَْ ؤََّّبَِ اٌَّزَِّٓ خٌٍََْاْ ِِٓ لَجٍِْيُِْ لًُْ فَبٔزَظِشًُاْ بِِِّٔ َِؼَىُُ ِِّٓ

 [538-532ُٔنحِ اٌُّْاِِْنِني {]ٌّٔظ:وَزٌَِهَ زَمًّب ػٍََْْنَب 
 أوًي: مالشسبة سآلكتكن : 

باعتبار ما اشتممت عميو مف ذكر النذر. فيي  (ما تغني اآليات كالنذر )فريع عمى جممة ت"
خطاب مف اهلل تعالى لرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ أم يتفرع عمى انتفاء انتفاعيـ باآليات كالنذر 

ـ: ماذا ينتظركف، كيجاب بأنيـ ما ينتظركف إال مثؿ ما حؿ بمف كعمى إصرارىـ أف يسأؿ عني
 .)ِ)"قبميـ ممف سيقت قصصيـ في اآليات الماضية

 
 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن :

 .)ّ)"مف المشركيف في اآلية تكبيخ لحاضرم رسكؿ اهلل "
مىنا)" ي ريسي مىكٍ  ًإالغ ًمٍثؿى )معطكؼ عمى كبلـ محذكؼ يدؿ عميو قكلو  (ثيـغ نينىجٍّ  (ا ًمٍف قىٍبًمًيـٍ أىيغاـً الغًذيفى خى

كمف لمف  (كىالغًذيفى لمىنيكا)كأنو قيؿ: نيمؾ األمـ ثـ ننجي رسمنا، عمى حكاية األحكاؿ الماضية 
 مثؿ ذلؾ اإلنجاء ننجي المؤمنيف منكـ، كنيمؾ المشركيف. (نيٍنًج اٍلميٍؤًمًنيفى )معيـ، كذلؾ 

                                                 
( (1

.4775،ػ/973،ص/3صؾٍؼاٌجخبسي:ن/اٌزفغٍش،ة/}الرجذًٌٌخٍكهللا{،ط/
 (2 (

(11/297اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش)
(3 (

 (6/111اٌجؾشاٌّؾٍػفًاٌزفغٍش)
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مىٍينا) قًّا عى  .)ُ)": حٌؽ ذلؾ عمينا حقان اعتراض، يعنى (كحى
 ثش ثًش : س قرسءست :

مشددة  -« ننج»بجيـ مطمقة دكف ياء، ككميـ قرأ « ننج»كخط المصحؼ في ىذه المفظة 
 .)ِ)إال الكسائي كحفصا عف عاصـ ف،نيما قرل بسككف النكف كتخفيؼ الجيـ -الجيـ

 
 رسبعًش: س معالى سإلجمش ي: 

ياـ األمـ الماضية، كالمراد أف األنبياء المتقدميف المعنى ىؿ ينتظركف إال أياما مثؿ أ"
عمييـ السبلـ كانكا يتكعدكف كفار زمانيـ بمجيء أياـ مشتممة عمى أنكاع العذاب، كىـ كانكا 
 يكذبكف بيا كيستعجمكنيا عمى سبيؿ السخرية، ككذلؾ الكفار الذيف كانكا في زماف الرسكؿ 

ب،نجاء رسمو كمتبعييـ عند نزكؿ العذاب بالكفرة كذلؾ حقا  كانتعادة اهلل ، ك )ّ)"ىكذا كانكا يفعمكف
 .)ْ)عمينا ننج المؤمنيف

 
 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدخشمسًش: تحقكق 

 تحذير اهلل سبحانو كتعالى بأخذ العبرة كالعظة بما حؿ باألمـ السابقة . -ُ
م ما ينتظر الظممة في كؿ زماف كمكاف إال ما حؿ بمف ظمـ مف قبميـ مف الخز  -ِ

 كالعذاب.
 جزاء الظالميف العقاب بالدنيا كاآلخرة ، كجزاء المؤمنيف تحقيؽ ما كعد بو اهلل تعالى. -ّ
 المؤمنيف  .ألكليائو حؽ كثابت كعد اهلل تعالى  -ْ
 كقائع اهلل في قكـ نكح كعاد كثمكد كغيرىـ عبرة كعظة لمكذبي الرسؿ. -ٓ
ىبلؾ سنة اهلل تعالى عند إيقاع العذاب الشامؿ إنجاء الرسؿ كا  -ٔ لمؤمنيف معيـ، كا 

كذلؾ مثمما  كىذا االصطفاء كالتمييز عدؿ مف اهلل كرحمة ،الكافريف الضاليف المكذبيف
حدث مع سيدنا نكح عميو السبلـ ، كسيدنا مكسى كغيرىـ مف األنبياء عمييـ السبلـ، 

 .فبلبد لئلنساف أف يعمؿ لدنياه كلخرتو حتى يمقى الثكاب الذم يستحقو 
 

 
 

                                                 
((1

(2/373)"ػٓؽمبئكغواِطاٌزٕضًٌشبفاٌى"رفغٍشاٌضِخششي
((2

ؽغخ»(،4/315«)اٌؾغخٌٍمشاءاٌغجؼخ»(،331ص:)،اٌغجؼخفًاٌمشاءاد،ألؽّذثِٓوعىثٓاٌؼجبطاٌزًٍّّ:أظش

(2/812عبِغاٌجٍبْفًاٌمشاءاداٌغجغ)،و(116«)اٌؼٕواْ»(،و318«)ئرؾبففعالءاٌجشش»(،وو337«:)اٌمشاءاد

 (215اٌوعٍضفًششػلشاءاد)،
((3

(17/317)"ِفبرٍؼاٌغٍتأواٌزفغٍشاٌىجٍش"رفغٍشاٌشاصي
((4

(3/269)"اٌغواهشاٌؾغبْفًرفغٍشاٌمشآْ"رفغٍشاٌضؼبٌجًأظش:
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 : ث : إخَلص س عبشدة   وحده س مطلب س ثش
 قشل تعش ى : 

ؤَػْجُذُ اٌٍّوَ اٌَّزُِ َّزٌََفَّبوُُْ ًَؤُِِشْدُ }لًُْ َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ بِْ وُنزُُْ فِِ شَهٍّ ِِّٓ دِّنِِ فَالَ ؤَػْجُذُ اٌَّزَِّٓ رَؼْجُذًَُْ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ ًٌََـىِْٓ 

 [531-532ؤَلُِْ ًَخْيَهَ ٌٍِذِِّّٓ زَنِْفًب ًَالَ رَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌُّْشْشِوِني {]ٌّٔظ: ًَؤَْْ *ؤَْْ ؤَوٌَُْ َِِٓ اٌُّْاِِْننِي

 
 أوًي: مالشسبة سآلكتكن : 

النبكة، أمر رسكلو بعد أف ذكر اهلل تعالى األدلة عمى صحة الديف ككحدانية الخالؽ كصدؽ"
شرككف مف عبادة األكثاف كاألصناـ ب،ظيار دينو، كب،ظيار المفارقة بينو كبيف الشرؾ كما عميو الم

التي ال تضر كال تنفع، كأف النافع الضار ىك اهلل الذيف خمقيـ، فتخرج عبادة اهلل مف حالة السر 
 .)ُ)"إلى اإلعبلف

 
 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 

 }ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي شىؾٍّ مف ديني{نيا عامة ، إ، كقيؿ : }قؿ يا أييا الناس{ يريد: أىؿ مكغة 
أم: بشكٍّكـ في ديني ال أعبد غير اهلل  )فىبلى أىٍعبيدي الغًذيفى تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المغًو(الذم جئت بو 

}كلكف أعبد اهلل الذم يتكفاكـ{ يأخذ أركاحكـ كفي ىذا تيديده ليـ ألفغ كفاة المشركيف ميعاد 
يقدر عمى  ال كيعبد دكف ما كصفو بالتكفي ليرييـ أنو الحقيؽ بأف يخاؼ كيتقىكقد " )ِ)عذابيـ

ركب فٌي مف  شيء }كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى ًمفى المؤمنيف{ أم بأف أككف يعني أف اهلل أمرني بذلؾ بما
 )ّ)"العقؿ كبما أكحى إلٌي في كتابو

ـٍ كىٍجيىؾى ) )كأف أقـ كجيؾ( " أف" عطؼ عمى" أف أككف" ، الكجو ىنا بمعنى القصد كالديف (كىأىٍف أىًق
قاؿ ابف عباس: عممؾ، كقيؿ: نفسؾ، أم استقـ  ،لي كف مف المؤمنيف كأقـ كجيؾأم قيؿ 

)كال تككنف مف  ،)حنيفا( أم قكيما بو مائبل عف كؿ ديف ،ما أمرت بو مف الديفب،قبالؾ عمى
المشركيف( أم كقيؿ لي كال تشرؾ، كالخطاب لو كالمراد غيره، ككذلؾ قكلو: )كال تدع( أم ال 

)ف،ف فعمت( أم عبدت  ،)كال يضرؾ( إف عصيتو ، ما ال ينفعؾ( إف عبدتوك )مف دكف اهلل ،تعبد
 .)ْ))ف،نؾ إذا مف الظالميف( أم الكاضعيف العبادة في غير مكضعيا ،غير اهلل

 
 

                                                 
((1

(11/281ٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)ا
((2

 (511اٌوعٍضٌٍواؽذي)أظش:
((3

(2/44)"اٌزٕضًٌوؽمبئكاٌزأوًٌِذاسن"رفغٍشإٌغفً
((4

 (4/179)"ئسشبداٌؼمًاٌغٍٍُئٌىِضاٌباٌىزبةاٌىشٌُ"رفغٍشأثًاٌغؼود،وأظش:(8/387رفغٍشاٌمشغجً)أظش:
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 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي : 
قؿ يا محمد: يا أييا المشرككف إف كنتـ في يخاطب اهلل عز كجؿ رسكلو الكريـ فيقكلو لو "

يني الذم أدعككـ إليو، فمـ تعممكا أنو حؽ مف عند اهلل، ف،ني ال أعبد الذيف تعبدكف مف شؾ مف د
ف كنتـ في شؾ مف د،ك كاألكثاف التي ال تنفع، كال تضر دكف اهلل: يعني اآللية، نبغي يي، فبل ينا 

نما ينبغي أف تشككا في عبادة مف ال ينفع، كال يضر، كال يسمع، كال  لكـ أف تشٌككا فيو، كا 
 .)ُ)"بصريي 
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
 عمى المؤمف أف ال يترؾ الحؽ ميما شؾ كشكؾ فيو الناس. -ُ
ليو المرجع كالمآبيجب  -ِ كما بيف  ، عبادة اهلل تعالى كحده دكف سكاه ألنو المحيي المميت كا 

، فاهلل ال )ِ) (دا كىك خمقؾعندما سئؿ عف أمُّ الذنب أعظـ، قاؿ: )أف تجعؿ هلل ن رسكؿ اهلل 
 .ظاىره هلل، كمقصكد بو غيرهعمبل لعظمتو شريؾ، كال حتى يقبؿ 

 التصديؽ أك اإليماف الكامؿ الذم ال يخالجو أم شؾ بآيات اهلل.يجب  -ّ
االستقامة عمى أمر الديف بأداء الفرائض كاجتناب القبائ ، كالميؿ التاـ عما سكل الديف  -ْ

 .كالشرع القكيـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
((1

 (5/3334ذاٌخاٌىثٍوؽإٌكبٌخ)اٌك
((2

 .4761،ػ/969،ص/2صؾٍؼاٌجخبسي:ن/اٌزفغٍش،ة/}واٌزٌٓالٌذػوِْغهللائٌكبآخش{،ط/
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 :س مطلب س رسبع : البذ س ررك

 قشل تعش ى : 
َ اٌظَّبٌِِّني{]ٌّٔظ:  [535}ًَالَ رَذْعُ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ َِب الَ َّنفَؼُهَ ًَالَ َّعُشُّنَ فَةِْ فَؼٍَْذَ فَةَِّٔهَ بِرًا ِِّٓ

 
 أوًي: مالشسبة سآلكة :
ا يفعمو المشرككف مف ( ، فينا يصؼ مكال تككنف مف المشركيفاآلية السابقة )عطؼ عمى 

 . )ُ)االلتجاء لؤلصناـ كاألكثاف كيحذر مف ذلؾ
 

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 
)تىٍدعي( الدعاء ىنا العبادة كالضراعة ، )ًمف ديكًف المغًو(، أم غير اهلل تعالى كىي األكثاف " 

تة فقاؿ: )مىا ال يىنفىعيؾى التي جعمتمكىا أندادا هلل مستحقة لمعبادة، كقد كصفيا سبحانو بحقيقتيا الثاب
( أم أنيا في ذاتيا الى تنفعو كال تضره، كجعؿ الخطاب بالنفع كالضرر لمف يدعكىا  كىال يىضيرُّؾى

إشارة إلى أنيـ ترككا ما ينفع كيضر إلى ما الى ينفع كال يضر، كذكر ىذه الحقيقة فيو تعميؿ لمنيي 
ي الشكر لمف ينفع كيخشى عذابو، أما األكثاف عف عبادتيا، ألنو إنما يعبد الجدير بالعبادة كيكف

 .)ِ)"فبل نفع فييا يرتجى كال ضرر منيا ييتقى
 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي: 

،  -أييا الرسكؿ-كال تىٍدعي " مف دكف اهلل شيئنا مف األكثاف كاألصناـ؛ ألنيا ال تنفع كال تضرُّ
يف باهلل، الظالميف ألنفسيـ بالشرؾ ف،ف فعىٍمت ذلؾ كدعكتيا مف دكف اهلل ف،نؾ إذنا مف المشرك

  .)ّ)"كالمعصية
ف كاف خطابنا لمرسكؿ  و لعمكـ األمة. كىذا كا   ف،نو مكجغ

 :  سألهدسف من سآلكةو  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 
ف سمكه تكسبلن. -ُ  دعاء غير اهلل ميما كاف المدعك شرؾ محـر فبل يحؿ أبدان، كا 
ىك اهلل الذم يكشؼ الضر كالسكء، كيمن   لكؿ عاقؿ أف المعبكد بحؽ البرىاف القاطع -ِ

 الفضؿ كالخير.
 كصؼ اهلل مف يتبع غيره بأنو سيككف مف الظالميف اليالكيف بالداريف الدنيا كاآلخرة . -ّ

                                                 
((1

(11/314اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش) أظش:
((2

(7/3644اٌزفبعٍش)صهشح
((3

(1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 : خشمس: س سرسء وس ضرسء بكد س  سبحشاله وتعش ىس  س مطلب
 

ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ ثِخَْْشٍ فاَلَ سَآدَّ ٌِفَعٍِْوِ ُّصَْتُ ثِوِ َِٓ َّشَبء ِِْٓ  }ًَبِْ َّّْغَغْهَ اٌٍّوُ ثِعُشٍّ فَالَ وَبشِفَ ٌَوُ بِالَّقشل تعش ى : 

 [532ػِجَبدِهِ ًَىٌَُ اٌْغَفٌُسُ اٌشَّزُِْ{]ٌّٔظ:

 أوًي : مالشسبة سآلكة : 
لقصد التعريض ب،بطاؿ عقيدة المشركيف أف األصناـ شفعاء عند  اآلية السابقةعطؼ عمى "

ية السابقة أف تككف األصناـ نافعة أك ضارة، ككاف إسناد النفع أك الضر أكثر اهلل، فمما أبطمت اآل
ما يقع عمى معنى صدكرىما مف فاعميما ابتداء، كال يتبادر مف ذلؾ اإلسناد معنى الكساطة في 
تحصيميما مف فاعؿ، عقبت ىذه الجممة لئلعبلـ بأف إرادة اهلل النفع أك الضر ألحد ال يستطيع 

 .)ُ)"و عنيا أك يتعرض فييا إال مف جعؿ اهلل لو ذلؾ بدعاء أك شفاعةغيره أف يصرف
 

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 
ف يمسسؾ اهلل بضر فبل كاشؼ لو إال ىك(  ىذه اآلية مؤكدة لما قبميا يقكؿ تعالى لكؿ ")كا 

ـ: مخاطب بيذه الدعكة إلى تكحيد اإلسبلـ، بكبلـ اهلل كتبمي  محمد عميو أفضؿ الصبلة كالسبل
ف يمسسؾ اهلل( ييا اإلنساف )بضر( كمرض ، أك نقص مف األمكاؿ كالثمرات بأسبابو لؾ فيو أ)كا 

)فبل كاشؼ لو إال ىك( كقد جعؿ  أك مف األعداء عبرة، أك ظمـ يقع عميؾ مف الحكاـ المستبديف
اهلل كغيرىا ، فالتكجو إلى  لكؿ شيء سببا يعرفو خمقو بتجاربيـ، ككشؼ األمراض بمعرفة أسبابيا

ٍيرو فىبل رىادغ ًلفىٍضًمًو{ أم: ال يقدر "،)ِ)"ىك السبيؿ الكحيد لكشؼ األمكر خيرىا كشرىا ٍف ييًرٍدؾى ًبخى }كىاً 
حسانوأح }ييًصيبي ًبًو مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه{ أم: يختص برحمتو مف ،د مف الخمؽ، أف يرد فضمو كا 

{ لجميع الزالت، الذم يكفؽ عبده ألسباب شاء مف خمقو، كاهلل ذك الفضؿ العظيـ، }كىىيكى الٍ  غىفيكري
ـي{ الذم كسعت رحمتو كؿ فر اهلل ذنكبو، كبارىا، كصغارىا.مغفرتو، ثـ إذا فعميا العبد، غ }الرغًحي

شيء، ككصؿ جكده إلى جميع المكجكدات، بحيث ال تستغنى عف إحسانو، طرفة عيف، ف،ذا 
عطاء الحسنات، ككشؼ عرؼ العبد بالدليؿ القاطع، أف اهلل، ىك المنف رد بالنعـ، ككشؼ النقـ، كا 

السيئات كالكربات، كأف أحدنا مف الخمؽ، ليس بيده مف ىذا شيء إال ما أجراه اهلل عمى يده، جـز 
 .)ّ)"بأف اهلل ىك الحؽ، كأف ما يدعكف مف دكنو ىك الباطؿ

 
 

                                                 
((1

 (11/315اٌزؾشٌشواٌزٕوٌش) أظش:
((2

(11/411رفغٍشإٌّبس)أظش:
((3

(375)"رٍغٍشاٌىشٌُاٌشؽّٓ"رفغٍشاٌغؼذي
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 ثش ثًش : س معالى سإلجمش ي : 
خادع، ككىـ باطؿ.. إنيا ال تممؾ ضٌرا كال  إف الذم يعبده المشرككف مف للية، ىك سراب

ف الذم يممؾ الٌضٌر كالنفع ىك اهلل سبحانو كتعالى كحده، ال شريؾ لو فى ىذا الكجكد،  نفعا.. كا 
فبلبد التكجو إلى اهلل في كافة أمكرنا ، ىك الكاشؼ كال فيما يجرل عمى ىذا الكجكد مف أمكر 

 .)ُ)تاب، الرحيـ بمف لمف بو كأطاعوكىك الغفكر لذنكب مىف عنيا كعف خباياىا ، 
 

 سألهدسف من سآلكة : و  س مقشصد رسبعًش : تحقكق
 كاشؼ الضراء ىك اهلل كحده . -ُ
 .الذم يممؾ الٌضٌر كالنفع ىك اهلل سبحانو كتعالى كحده -ِ
 يصيب اهلل عز كجؿ بالسراء كالضراء مف يشاء مف عباده -ّ
أك شر ال يستطيع أحد دفعو كال ال يؤمف عبد حتى يكقف أف ما أراده اهلل لو مف خير  -ْ

 .تحكيمو بحاؿ مف األحكاؿ
 .الغفكر لذنكب مىف تاب، الرحيـ بمف لمف بو كأطاعواهلل ىك  -ٓ
ألن كهدي ):  طمب مرضاة اهلل كالحصكؿ عمى مثكبتو ففي الحديث الشريؼ : قكلو  -ٔ

 ِ  س  بك رجًَل وسحدًس خكر  ك من أن كلون  ك حمر س الََّعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
((1

 (1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)،وأظش:(6/1195شآًٌٍٔمشآْ)اٌزفغٍشاٌم أظش:
((2

 (4/61)3119صؾٍؼاٌجخبسي،وزبةاٌغكبد/ثبةفعًِٓأعٍُػٍىٌذٌهسعً،ػ



177 

 

 :يبد من ستبشعه: سإلسَلم دكن س حق سشدسب س س مطل
 

فَةََِّّٔب َّعًُِّ }لًُْ َّبؤَُّّيَب اٌنَّبطُ لَذْ خَبءوُُُ اٌْسَكُّ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََِّٓ اىْزَذٍَ فَةََِّّٔب َّيْزَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ قشل تعش ى : 

ٌٔظ:ًَارَّجِغْ َِ * ػٍََْْيَب ًََِب ؤََٔبْ ػٍََْْىُُ ثٌَِوًِْ َ َّسْىَُُ اٌٍّوُ ًَىٌَُ خَْْشُ اٌْسَبوِِّني {]ّ  [538-539ب ٌُّزََ بٌَِْْهَ ًَاصْجِشْ زَزََّ

 
 أوًي: مالشسبة سآلكتكن : 

ىذه خاتمة عظيمة مكجزة أجممت ما في السكرة مف مبدأ اتباع شريعة اهلل ككحيو إلى نبيو، "
معاد، كزٌيف لخر ىذه السكرة بالبياف الداؿ فبعد أف قرر سبحانو كتعالى دالئؿ التكحيد كالنبكة كال

عمى استقبللو تعالى بالخمؽ، كاإلبداع، ختميا بيذه الخاتمة الشريفة العالية، كىي إكماؿ الشريعة 
أك ديف الحؽ، كأزاؿ عمة التنكر ليا، كأكجب اتباعيا، كأكض  لمناس كافة طريؽ الرؤية 

  ِ اَلْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإالَّمش َكِضلُّ َعَلْكهش َومش َأاَلش َعَلْكُلْم ِبَوِلكلٍ َفَمِن سْهَتدى َفِإالَّمش َكْهَتِدي )الصحيحة: 
"(ٔ (. 

 ثشالكًش: س تفسكر وس بكشن : 
)قؿ يا أييا الناس( ألجؿ أف تنقطع معذرتيـ فيذا نياية األمر )قد جاءكـ الحؽ مف ربكـ( أم " 

ىتدل ف،نما ييتدم لنفسو( أم منفعة القرلف أك اإلسبلـ أك محمد صمى اهلل عميو كسمـ )فمف ا
اىتدائو مختصة بو )كمف ضؿ ف،نما يضؿ عمييا( أم ضرر كفره مقصكر عميو ال يتعداه، كليس 

هلل حاجة في شيء مف ذلؾ كال غرض يعكد إليو كمف في المكضعيف يجكز أف تككف شرطية 
ككيؿ( أم بحفيظ يحفظ كالفاء كاجبة الدخكؿ كأف تككف مكصكلة كالفاء جائزتو )كما أنا عميكـ ب

 .)ِ)"أمكركـ كتككؿ إليو، إنما أنا بشير كنذير
ا ييكحى ًإلىٍيؾى )"  ـى ) ،عمى دعكتيـ كتحمؿ أذيتيـ (كىاٍصًبٍر ) ،باالمتثاؿ كالتبمي  (كىاتغًبٍع مى تغى يىٍحكي حى

ٍيري اٍلحاًكًميفى ) ،بالنصرة أك باألمر بالقتاؿ (المغوي  حكمو الطبلعو  إذ ال يمكف الخطأ في (كىىيكى خى
 .)ّ)"عمى السرائر اطبلعو عمى الظكاىر

 
 
 
 

                                                 
((1

(11/286اٌزفغٍشإٌٍّشٌٍضؽًٍٍ)
((2

 (6/133فزؼاٌجٍبْفًِمبصذاٌمشآْ)
((3

(3/126)"ًٌأٔواساٌزٕضًٌوأعشاساٌزأو"رفغٍشاٌجٍعبوي
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 ثش ثًش: س معالى سإلجمش ي:
ىذا النداء المأمكر بو الرسكؿ األعظـ ىك لمناس جميعا عمى اختبلؼ أشكاليـ كألكانيـ مف "

 سمع منيـ بالقرلف كمف سيسمع في المستقبؿ كىك إجماؿ عاـ لما في السكرة.
يعا قد جاءكـ الحؽ مف ربكـ عمى لساف رجؿ منكـ أكحى إليو، ىذا قؿ يا أييا الرسكؿ لمناس جم

الحؽ الثابت الذم ال شؾ فيو كتاب أحكمت لياتو، ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو 
تنزيؿ مف حكيـ حميد، فمف اىتدل بو ف،نما ييتدل لنفسو كمف كفر ف،نما يضؿ عمى نفسو، كما 

كحي اهلل الذم يكحيو إليؾ  -أييا الرسكؿ-كاتبع "،  )ُ)"ذير كبشيرأنا عميكـ بككيؿ، إف أنا إال ن
فاعمؿ بو، كاصبر عمى طاعة اهلل تعالى، كعف معصيتو، كعمى أذل مف لذاؾ في تبمي  رسالتو، 

خير الحاكميف؛ ف،ف حكمو مشتمؿ عمى  -عزغ كجؿ-حتى يقضي اهلل فييـ كفيؾ أمره، كىك 
 .)ِ)"العدؿ التاـ

 
 سألهدسف من سآلكتكن : و  س مقشصدرسبعًش : تحقكق 

اإلسبلـ ديف الحؽ كشريعة اهلل الكاممة، كالقرلف مصدر ىذا الحؽ كالشرع، كالرسكؿ  -ُ
 صمى اهلل عميو كسٌمـ ىك المعٌبر عف الديف الحؽ المبم  لو.

 اإلسبلـ منيج اليداية الربانية كمعقد األمؿ كالنجاة كالسعادة في الدنيا كاآلخرة. -ِ
مبم  كحي اهلل، مبشر مف أطاعو بالجنة، منذر مف عصاه بالنار، ال ما الرسكؿ إال   -ّ

 يممؾ إكراه أحد عمى اإليماف بدعكتو، كاتباع رسالتو.
 ى كيسعد بكسبو ال بسكب غيره. قتقرير مبدأ أف المرء يش -ْ
 فضيمة الصبر كانتظار الفرج مف اهلل تعالى.  -ٓ
 صحيحة.كجكب اتباع الكحي اإلليي الذم تضمنو القرلف كالسنة ال -ٔ
ال يحكـ اهلل عز كجؿ إال بالحؽ كالعدؿ، كحكمو مطابؽ يقينا لمكاقع ألنو يعمـ السرائر  -ٕ

 كالبكاطف كما يعمـ الظكاىر.
مما لقيو مف أذل قكمو، ككعد لو كلممؤمنيف بأف  تسرية عف ىمكـ الٌنبي  اآليتيفكفي  -ٖ

طكم صفحتيـ مف يغٌمبيـ كينصرىـ، ككعيد لؤلعداء الكافريف بأف يخذليـ كييزميـ، كي
 التاريخ إلى األبد.

اآلية فييا تربية عمى مبدأ ميـ ، "مبدأ المسئكلية الفردية" فكؿ إنساف يتحمؿ ىذه  -ٗ
 المسئكلية عف نفسو ، كعميو االختيار بيف الخير كالشر، كالحؽ كالباطؿ .

                                                 
((1

 (2/94اٌزفغٍشاٌواظؼ)
((2

(1/221اٌزفغٍشاٌٍّغش)
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 مظـــالخات

 
 اتـ األنبياء كالرساالت .الحمد هلل الذم بقدرتو كبنعمتو تتـ الصالحات ، كالصبلة كالسبلـ عمى خ

بفضمو كنعمو أتممت رسالتي بالصكرة التي أرجك بيا مرضاة ربي، كأف تككف  فالحمد هلل الذم
 نافعة لؤلمة المسممة.

ف كانت باسـ نبي اهلل يكنس  سكرة يكنس مف السكر التي سميت باسـ نبي مف أنبياء اهلل فيي كا 
، كتشمؿ أمكر كسيدنا مكسى دنا نكح ،كلكنيا ذكرت قصص أخرل لبعض األنبياء مثؿ: سي

  .أخرل
كمف خبلؿ ىذه الدراسة لسكرة يكنس ، كالكقكؼ عمى ما فييا مف مقاصد كأىداؼ ، خرجت 

 الباحثة بالنتائج كالتكصيات التالية :
 أوي: أهم س التشئج: 

  فػػػي مػػف خبلليػػػا إلػػى تحقيػػؽى مقاصػػًده يسػػػعى القػػرلف الكػػريـ ككسػػائؿ إف األىػػداؼ غايػػات
كأف  "يػػدؼ"ال ،أف نجاىػػد فػػي سػػبيؿ اهلل)المقاصػػد ىػػي نتػػائج األىػػداؼ. المسػػممة، فاألمػػة 

 . ، "المقصد"(تككف كممة الذيف كفركا السفمى ككممة اهلل ىي العميا

 مسػػػؤكلية النػػػاس فػػػي اليػػػدل بيػػػاف لميمػػػة النبػػػي عميػػػو السػػػبلـ كطبيعػػػة الرسػػػالة، كتقريػػػر ل
ى كفرعػػكف، كبمػػا كػػاف مػػف مصػػير كتمثيػػؿ بمػػا كػػاف بػػيف نػػكح كقكمػػو كبػػيف مكسػػ كالضػػبلؿ

 البغاة كنجاة المؤمنيف كضرب بقـك يكنس الذيف لمنكا مثبل عمى ذلؾ.
 

 . اصطفاء الرسؿ عمييـ السبلـ لتبمي  الرسالة 

  سػػكرة يػػكنس، فػػي إيقػػاع رخػػي، كنػػبض ىػػادئ، كسبلسػػة كديعػػة ، فكػػؿ سػػكرة ليػػا مضػػت
 .جكىا الخاص فييا كما تحتكيو مف مقاصد كأىداؼ تحققيا 

  ي السػػػكرة حكايػػة أقػػػكاؿ كمكاقػػؼ عديػػػدة لمكفػػػار، كردكد عمييػػا كتسػػػفيو ليػػـ عمػػػى باطػػػؿ فػػ
 تقاليدىـ كسخيؼ عقائدىـ كشدة عنادىـ كمكابرتيـ. 

  ىػػػذه السػػػكرة الظػػػاىر مػػػف سػػػياقيا أنيػػػا لحمػػػة كاحػػػدة، تكاجػػػو كاقعػػػا متصػػػبل حتػػػى ليصػػػعب
  تقسيميا إلى قطاعات متميزة.

  خاصػة سػيدنا يػكنس كمكسػى كنػكح عمػييـ السػبلـ، ك  ذكر قصص األنبيػاء كاألمػـ السػابقة
 ألخذ العبرة كالعظة .

  في كؿ شيء كمف ذلؾ قدرتو تعالى عمى الخمؽ كالبعث . تأكيد كحدانية اهلل كقدرتو  

  بعث األجساد بعد المكت كالحساب  إثبات. 

 .السخرية مف المشركيف كلليتيـ كتيديدىـ بالعذاب المقيـ في النار 
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   إلػػػى الصػػػبر كتحٌمػػػؿ أذل  ـكدعػػػكتيبيػػػاء كالػػػدعاة المػػػؤمنيف كالصػػػالحيف ، اهلل لؤلنتثبيػػػت
 المشركيف

 . ضرب المثؿ لمعبرة العظة ، كالرجكع إلى اهلل تعالى 

 ... الدعكة لمتفكر في ليات اهلل الككنية كمخمكقاتو العظيمة مف سماء كأرض ، كغيرىا 

 ىػـ إلػى تبميػ  ديػف اهلل تعػالى،عيدة الدعاة إلػى اهلل فػي طريػؽ الػدعكة، كزاد التككؿ كالصبر 
، حتى انتصر الحػؽ، كظيػر أمػر فقد صبر نكح عمى قكمو، كمكسى كذلؾ، كيكنس أيضان 

  اهلل . 

 في إثبات النبكة مف أسباب إيماف األقكاـ التحدم كاإلعجاز . 
  إثبات رسالة محمد .بطاؿ إحالة المشركيف أف يرسؿ اهلل رسكال بشرا  كا 
 ليية بداللة أنو خالؽ العالـ كمدبره، فأفضى ذلؾ إلى إبطاؿ أف باألي  إثبات انفراد اهلل تعالى

لى إبطاؿ معاذير المشركيف بأف أصناميـ شفعاء عند اهلل.أي يككف هلل شركاء في   لييتو، كا 
  ،العقػػػؿ منػػػاط التكميػػػؼ ، كقػػػد مػػػن  اهلل تعػػػالى العبػػػد حريػػػة االختيػػػار ، حتػػػى يفكػػػر بعقمػػػو

ذا ما عذبو اهلل كاف عذابو عدؿ منو سبحانو .كيختار اإليماف أك الكفر ب،رادتو  ، كا 
 كسػػاطات ، كىػػـ الرسػػؿ الػػذيف يحممػػكف  جػػرت سػػنة اهلل تعػػالى أف يكػػكف بينػػو كبػػيف عبػػاده

 أمانة الرسالة كيبمغكنيا ألقكاميـ ، كي ال يككف ألحد عمى اهلل حجة بعد الرسؿ .
 نجػػػاء  سػػػنة اهلل جاريػػػة فػػػي ىػػػذا الكػػػكف كىػػػي : إىػػػبلؾ المكػػػذبيف كالظػػػالميف كالمعانػػػديف كا 

 المؤمنيف المكحديف ، كلف تجد لسنة اهلل تبديبلن كال تحكيبلن .
  إف )كمثاؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى :المخمكقات،ذكر األدلة عمى كجكد اهلل مف خبلؿ بعض

كبيػػاف حكمػػة الجػػزاء، كصػػفة (،  ...ربكػػـ اهلل الػػذم خمػػؽ السػػماكات كاألرض فػػي سػػتة أيػػاـ
ككعيػػػػد منكػػػػرم البعػػػػث  ،لمخمكقػػػػات مػػػػف حكػػػػـ كمنػػػػافع لمنػػػػاسالجػػػػزاء، كمػػػػا فػػػػي دالئػػػػؿ ا
 كغيرىا مف األمثمة التي سنتناكليا في ىذا البحث. المعرضيف عف ليات اهلل

 . كأيضان ذكر قصص األمـ السابقة كأخذ العبر كالعظات منيا 
 .تماـ الرسالة المحمدية  كختـ السكرة أيضان ب،ثبات النبكة كالتحدم كا 

 
 ثشالكش: س توصكشت:

 كمػا ير كصية أكصي بيا نفسي كجميع المسػمميف ىػي تقػكل اهلل تعػالى بالسػر كالعمػف خ ،
أكصػػي البػػاحثيف بػػ،خبلص التكاصػػؿ مػػع كتػػاب اهلل تػػبلكة كتػػدبره اتعاظػػا بالقمػػب، كتطبيقػػا 

 بالجكارح؛ ألف مف أخمص دينو هلل أرشده اهلل إلى حسف العمؿ.
  كمعانيو.  أكامره كنكاىيودراؾ القرلف الكريـ؛ إل كمقاصدأىداؼ أكصي بالكقكؼ عند 
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 كربػػط أبعادىػػا بػػالكاقع الحديثيػػة،  ال بػػد مػػف خػػكض غمػػار البحػػث فػػي األىػػداؼ كالمقاصػػد
 كخاصة أف السنة المطيرة مفسرة لمقرلف الكريـ.المعاصر، 

 نػػا لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػي الػػتعمـ ئأبعػػاد القصػػص القرلنيػػة فػػي نفػػكس أبنا ال بػػد مػػف ترسػػيخ
  .منيا كأخذ العبرة كالعظة

  التركيػػػز عمػػػى صػػػفات المنػػػافقيف كأعمػػػاليـ دكف ذكػػػر أسػػػمائيـ إال عنػػػد الضػػػركرة، تعطػػػي
 .الدعاة مساحة كاسعة لمعمؿ دكف الطعف بأحد، طمعا في إقباؿ الناس كىدايتيـ

  أىميػػػة ألبنائنػػػا  ا مػػػفالرسػػػؿ مػػػف التككػػػؿ كالصػػػبر لمػػػا ليمػػػتػػػدريس صػػػفات التركيػػػز عمػػػى
 .الطمبة

 الى أف ينفعنا بالقرلف الكريـ، كيجعمنا ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف في الختاـ أسأؿ اهلل تع
 أحسنو ، كأف يصم  أحكالنا كأحكاؿ أمتنا اإلسبلمية .

 

ره يستشػعر  ائػع بيانػو،كرك يتنقػؿ بػيف مفرداتػو كتابػو، ل ختاما فضؿ مػف اهلل عظػيـ لمػف سػخغ
 و. لياتو كعظيـ ئو كنعملالككـ ىك مشتاؽ لتكبتو كعفكه مف خبلؿ ، مدل حاجتو لربو

كأسػػأؿ اهلل القػػدير أف أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي بيػػاف مقاصػػد كأىػػداؼ كػػؿ ليػػة مػػف ىػػذه السػػكرة 
 الكريمة ، كأف ينفعني ىذا البحث كطبلب العمـ في الحياة الدنيا كالحياة األبدية عند رب البرية .

 كلخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
 س بشحثة                                                                  

 ركهشم بسشم س العسشن 
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ىالفكارس

  
 وترتمل على :     

 
 أوًي : فهرس سآلكشت س قرآالكة .

 : فهرس سألحشدكث س البوكة .ثشالكًش 
 ثش ثًش : فهرس سألعَلم .

 رسبعًش : فهرس س مصشدر وس مرسجع .
 خشمسًش : فهرس س موضوعشت .
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ىأواًلى7ىفكرسىاآلواتىالقرآنوظى
 سكرة البقرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية  ـ
 ٓٔ ِّ  (فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًموً ) -ُ

 سكرة المائدة 
رىجو )  -ِ ـٍ ًمٍف حى مىٍيكي ا ييًريدي المغوي ًليىٍجعىؿى عى  31 ٔ ..(مى

 سكرة األنعاـ
ٍف ييًرًد المغوي أى )   -ّ  ُّ ُِٓ ...(ٍف يىٍيًديىوي يىٍشرىحٍ فىمى
ٍرثً )  -ْ عىميكا ًلمغًو ًممغا ذىرىأى ًمفى اٍلحى  َُّ ُّٔ ...(كىجى

 سكرة األعراؼ 
ـى ًزينىةى ٱلمغًو ٱلغًتى   -ٓ رغ  ِٗ ِّ....(}قيٍؿ مىٍف حى

 سكرة التكبة
ان قىًريبىان )  -ٔ  ِْ ِْ...(لىٍك كىافى عىرىضى
ـٍ ) -ٕ اءىكي مىٍيًو مى لىقىٍد جى ـٍ عىًزيزه عى  َِ ُِٖ ..(ارىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي
ٍسًبيى المغوي ال ًإلىوى ًإالغ ىيكى  -ٖ لغٍكا فىقيٍؿ حى  َِ ُِٗ ...(فىً،ٍف تىكى

 سكرة يكنس
ٗ- ( ) ًكيـً  ُِ-ُٗ -ُّ ُالر ًتٍمؾى ليىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحى

ٍينىا)  -َُ بان أىٍف أىٍكحى ؿو ًمٍنييـٍ  أىكىافى ًلمنغاًس عىجى  ُِ-ُٗ ِ ..(ًإلىى رىجي
ـٍ ليىاتينىا بىيٍّنىاتو  -ُُ مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى  ُِ ُٓ ...()كىاً 
ٍف يىشىاءي ) -ُِ يىٍيًدم مى ـً كى  ّٓ ِٓ ..(كىالمغوي يىٍدعيك ًإلىى دىاًر السغبلى
ًزيىادىةه كىال يىٍرىىؽي ًلمغ ) -ُّ ٍسنىى كى  ّٓ ِٔ ..(ًذيفى أىٍحسىنيكا اٍلحي
زىاءي سىيٍّئىةو ًبًمٍثًميىا ) -ُْ  ّٖ ِٕ ...(كىالغًذيفى كىسىبيكا السغيٍّئىاًت جى
ًميعان ثيـغ نىقيكؿي ًلمغًذيفى أىٍشرىكيكا ) -ُٓ ـٍ جى يىٍكـى نىٍحشيريىي كى

  ..(مىكىانىكيـٍ 
ِٖ ُْ 

ُٔ- 
 

ـٍ فىكىفىى ) بىٍينىكي   ....(ًبالمغًو شىًييدنا بىٍينىنىا كى



ِٗ 
 

         

ّْ 
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ا أىٍسمىفىٍت (  -ُٕ  ْٓ َّ ...(ىينىاًلؾى تىٍبميك كيؿُّ نىٍفسو مى

ـٍ ًمفى السغماًء كىاأٍلىٍرضً )  -ُٖ قيكي ٍف يىٍرزي  ْٖ ُّ ...(قيٍؿ مى
اذىا بىعٍ )  -ُٗ ؽُّ فىمى ـي اٍلحى بُّكي ـي المغوي رى  َٓ ِّ ..(ؽٍّ دى اٍلحى فىذىًلكي
مىى الغًذيفى فىسىقيكا   -َِ بٍّؾى عى قغٍت كىًممىتي رى  ُٓ ّّ ...()كىذىًلؾى حى
ٍمؽى )  -ُِ ٍف يىٍبدىأي اٍلخى ـٍ مى كىاًئكي  ّٓ ّْ ...(قيٍؿ ىىٍؿ ًمٍف شيرى
ؽٍّ )  -ِِ ٍف يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى ـٍ مى كىاًئكي  ٓٓ ّٓ ..(..قيٍؿ ىىٍؿ ًمٍف شيرى
مى )  -ِّ ـٍ ًإالغ ظىنًّا ًإفغ الظغفغ الى ييٍغًني كى  ٖٓ ّٔ ...( ا يىتغًبعي أىٍكثىريىي
مىا كىافى ىىذىا اٍلقيٍرلفي أىٍف ييٍفتىرىل ًمٍف ديكًف المغًو )  -ِْ  ُٔ ّٕ ...(كى
ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍثًموً  -ِٓ  ُّ-ُِ-ّٔ ّٖ ...()أى
ـٍ ييًحيطيكا بىٍؿ كى )  -ِٔ ا لى ـٍ ذغبيكا ًبمى ا يىٍأًتًي لىمغ  ٔٔ ّٗ ..(ًبًعٍمًمًو كى
ـٍ مىٍف الى ييٍؤًمفي ًبًو )  -ِٕ ًمٍنيي ٍف ييٍؤًمفي ًبًو كى ـٍ مى ًمٍنيي  ٖٔ َْ ...(كى
ـٍ )  -ِٖ ميكي ـٍ عىمى لىكي ًمي كى ف كىذغبيكؾى فىقيؿ لٍّي عىمى  َٕ ُْ ...(كىاً 
ـٍ مى )  -ِٗ ًمٍنيي  ّٕ ِْ (..ٍف يىٍستىًمعيكفى ًإلىٍيؾى أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي كى
ٍف يىٍنظيري ًإلىٍيؾى أىفىأىٍنتى ) -َّ ـٍ مى ًمٍنيي  ّٕ ّْ .....(كى
ـي النغ ) -ُّ لىًكفغ النغاسى ًإفغ المغوى الى يىٍظًم  ٕٔ ْْ ..(اسى شىٍيئنا كى
ـٍ كىأىٍف ) -ِّ يىٍكـى يىٍحشيريىي ـٍ يىٍمبىثيكا ًإالغ سىاعىةن كى  ٖٕ ْٓ ...(لى
فغيىنغؾى ) -ّّ ـٍ أىٍك نىتىكى ا نيًريىنغؾى بىٍعضى الغًذم نىًعديىي مغ  َٖ ْٔ ..(كىاً 
ـٍ ) -ّْ اءى رىسيكلييي ًلكيؿٍّ أيمغةو رىسيكؿه فىً،ذىا جى  ّٖ ْٕ ...(كى
اًدقً ) -ّٓ يىقيكليكفى مىتىى ىىذىا اٍلكىٍعدي ًإٍف كيٍنتيـٍ صى  ْٖ ْٖ  (يفى كى
رًّا كىالى نىٍفعنا ًإالغ ) -ّٔ  ٖٓ ْٗ ...(قيٍؿ الى أىٍمًمؾي ًلنىٍفًسي ضى
ذىابيوي بىيىاتنا أىٍك نىيىارنا ) -ّٕ ـٍ عى  ٖٔ َٓ ...(قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىتىاكي
قى ) -ّٖ ٍنتيـٍ ًبًو لآٍلفى كى قىعى لمى  ٖٔ ُٓ  (..ٍد كيٍنتيـٍ أىثيـغ ًإذىا مىا كى
ٍمدً ثي ) -ّٗ  ٖٖ ِٓ ..( ـغ ًقيؿى ًلمغًذيفى ظىمىميكا ذيكقيكا عىذىابى اٍلخي
ؽٌّ ) -َْ ؽٌّ ىيكى قيٍؿ ًإم كىرىبٍّي ًإنغوي لىحى يىٍستىٍنًبئيكنىؾى أىحى  ِٗ ّٓ ..(كى
لىٍك أىفغ ًلكيؿٍّ نىٍفسو ظىمىمىٍت ما ًفي اأٍلىٍرضً ) -ُْ  ْٗ ْٓ ....(كى
ا ًفي ا) -ِْ ...(لسغمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً أىالى ًإفغ ًلمغًو مى  ٓٓ ٗٔ-ُُّ 
عيكفى ) -ّْ لىٍيًو تيٍرجى ييًميتي كىاً   ٔٗ ٔٓ  (ىيكى ييٍحًيي كى
بٍّكيـٍ ) -ْْ ـٍ مىٍكًعظىةه ًمٍف رى اءىٍتكي  ٗٗ ٕٓ ...(يىا أىيُّيىا النغاسي قىٍد جى
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كا ) -ْٓ ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى  ٗٗ ٖٓ ...(قيٍؿ ًبفىٍضًؿ المغًو كى
عىٍمتيـٍ ) -ْٔ ـٍ ًمٍف ًرٍزؽو فىجى  َُِ ٗٓ ...(قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ما أىٍنزىؿى المغوي لىكي
مىى المغًو اٍلكىًذبى ) -ْٕ كفى عى مىا ظىفُّ الغًذيفى يىٍفتىري  َُْ َٔ ...(كى
ا تىٍتميك ًمٍنوي ًمٍف قيٍرلفو ) -ْٖ مى ا تىكيكفي ًفي شىٍأفو كى مى  َُٕ ُٔ  (...كى
ـٍ كىالى  أىالى ) -ْٗ مىٍيًي ٍكؼه عى  َُٗ ِٔ (....ًإفغ أىٍكًليىاءى المغًو الى خى
كىانيكا يىتغقيكفى ) -َٓ  َُٗ ّٔ (الغًذيفى لمىنيكا كى
ًفي اآٍلًخرىًة ) -ُٓ يىاًة الدٍُّنيىا كى  َُٗ ْٔ ...(لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى
ـٍ ًإفغ اٍلعً ) -ِٓ ًميعنا كىالى يىٍحزيٍنؾى قىٍكلييي  ُُُ ٓٔ ...(زغةى ًلمغًو جى
ٍف ًفي ) -ّٓ مى ٍف ًفي السغمىاكىاًت كى أىالى ًإفغ ًلمغًو مى

 ...(اأٍلىٍرضً 
ٔٔ ُُّ 

ـي المغٍيؿى ًلتىٍسكينيكا ًفيوً ) -ْٓ عىؿى لىكي  ُُٓ ٕٔ (...ىيكى الغًذم جى
انىوي ىي ) -ٓٓ لىدنا سيٍبحى ذى المغوي كى  ُُٖ ٖٔ ...(كى اٍلغىًنيُّ قىاليكا اتغخى
مىى المغًو اٍلكىًذبى الى ) -ٔٓ كفى عى قيٍؿ ًإفغ الغًذيفى يىٍفتىري

  (ييٍفًمحيكفى 
ٔٗ َُِ 

ـٍ ) -ٕٓ ٍرًجعييي  َُِ َٕ ...(مىتىاعه ًفي الدٍُّنيىا ثيـغ ًإلىٍينىا مى
ـٍ نىبىأى نيكحو ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ) -ٖٓ مىٍيًي  ُِْ ُٕ .(...كىاٍتؿي عى
ـٍ مً ) -ٗٓ لغٍيتيـٍ فىمىا سىأىٍلتيكي  ُِْ ِٕ (..ٍف أىٍجرو ًإٍف أىٍجًرمى ًإالغ فىً،ٍف تىكى
ٍف مىعىوي ًفي اٍلفيٍمًؾ ) -َٔ مى ٍينىاهي كى  ُِٕ ّٕ ...(فىكىذغبيكهي فىنىجغ
اءيكىيـٍ ثيـغ بىعىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًه ريسيبلن ) -ُٔ ـٍ فىجى  ُِٖ ْٕ .(. ًإلىى قىٍكًمًي
ـٍ ميك ) -ِٔ كفى ًإلىى ثيـغ بىعىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًى سىى كىىىاري

 ...(ًفٍرعىٍكفى 
ٕٓ ُُّ 

ـي اٍلحىؽُّ ًمٍف ًعٍنًدنىا قىاليكا ًإفغ ىىذىا ) -ّٔ اءىىي فىمىمغا جى
 ..(لىًسٍحره 

ٕٔ ُُّ 

ـٍ  ) -ْٔ اءىكي ؽٍّ لىمغا جى  ُُّ ٕٕ ...(قىاؿى ميكسىى أىتىقيكليكفى ًلٍمحى
مىٍيًو لبىاءىنىا) -ٓٔ ٍدنىا عى  ُّْ ٖٕ  (...قىاليكا أىًجٍئتىنىا ًلتىٍمًفتىنىا عىمغا كىجى
ًميـو ) -ٔٔ قىاؿى ًفٍرعىٍكفي اٍئتيكًني ًبكيؿٍّ سىاًحرو عى  ُّٓ ٕٗ ..(كى
ـٍ ميكسىى أىٍلقيكا ) -ٕٔ رىةي قىاؿى لىيي اءى السغحى  ُّٓ َٖ ...(فىمىمغا جى
ا أىٍلقىٍكا قى ) -ٖٔ ا ًجٍئتيـٍ ًبًو السٍٍّحري فىمىمغ  ُّٓ ُٖ ...(اؿى ميكسىى مى
لىٍك كىًرهى اٍلميٍجًرميكفى ) -ٗٔ اًتًو كى ؽغ ًبكىًممى ييًحؽُّ المغوي اٍلحى  ُّٓ ِٖ (كى
يغةه ًمٍف قىٍكًمًو ) -َٕ ا لمىفى ًلميكسىى ًإالغ ذيرٍّ  ُّٖ ّٖ ...(فىمى
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قىاؿى ميكسىى يىا قىٍكـً ًإٍف كيٍنتيـٍ لمى ) -ُٕ  ُّٗ ْٖ ...(ٍنتيـٍ ًبالمغوً كى
بغنىا الى تىٍجعىٍمنىا ًفٍتنىةن ) -ِٕ كغٍمنىا رى مىى المغًو تىكى فىقىاليكا عى

 ..(ًلٍمقىٍكـً 
ٖٓ ُّٗ 

نىا ًبرىٍحمىًتؾى ًمفى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى ) -ّٕ نىجٍّ  ُّٗ ٖٔ (كى
ٍينىا ًإلىى ميكسىى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكغل ًلقىكٍ ) -ْٕ  ُِْ ٕٖ ...(ًمكيمىاكىأىٍكحى
بغنىا ًإنغؾى لتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى ) -ٕٓ قىاؿى ميكسىى رى  ُّْ ٖٖ ..(كى
ا فىاٍستىًقيمىا ) -ٕٔ تيكيمى  ُْٓ ٖٗ ...(قىاؿى قىٍد أيًجيبىٍت دىٍعكى
ـٍ ًفٍرعىٍكفي ) -ٕٕ ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىيي اكى  َُٓ َٗ ...(كىجى
كيٍنتى ًمفى اٍلميٍفًسًديفى ) -ٖٕ ٍيتى قىٍبؿي كى قىٍد عىصى  َُٓ ُٗ (لآٍلفى كى
ٍمفىؾى ليىةن ) -ٕٗ يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى  ُّٓ ِٗ ..(فىاٍليىٍكـى نينىجٍّ
ٍقنىاىيـٍ ) -َٖ زى لىقىٍد بىكغٍأنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ميبىكغأى ًصٍدؽو كىرى  ُْٓ ّٗ ...(كى
ٍلنىا ًإلىٍيؾى فىاٍسأىًؿ فى ) -ُٖ ا أىٍنزى  ُٕٓ ْٗ ...(ً،ٍف كيٍنتى ًفي شىؾٍّ ًممغ
 ُٗٓ ٓٗ ..(كىالى تىكيكنىفغ ًمفى الغًذيفى كىذغبيكا ًبآيىاًت المغًو فىتىكيكفى ) -ِٖ
بٍّؾى الى ييٍؤًمنيكفى ) -ّٖ ـٍ كىًممىتي رى مىٍيًي قغٍت عى  َُٔ ٔٗ ..(ًإفغ الغًذيفى حى
لىٍك ) -ْٖ ـى كى كيا اٍلعىذىابى اأٍلىًلي تغى يىرى ـٍ كيؿُّ ليىةو حى اءىٍتيي  َُٔ ٕٗ (جى
انييىا ًإالغ  -ٖٓ  ُّٔ ٖٗ ...() فىمىٍكالى كىانىٍت قىٍريىةه لمىنىٍت فىنىفىعىيىا ًإيمى
ـٍ ) -ٖٔ ٍف ًفي اأٍلىٍرًض كيمُّيي مىفى مى بُّؾى آلى لىٍك شىاءى رى  ُٓٔ ٗٗ ...(كى
مىا كىافى ًلنىٍفسو ) -ٕٖ  ُٓٔ ََُ ...(أىٍف تيٍؤًمفى ًإالغ ًبً،ٍذًف المغًو كى
اذىا ًفي السغمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ) -ٖٗ كا مى  ُٖٔ َُُ ..(قيًؿ اٍنظيري
مىٍكا ) -َٗ كفى ًإالغ ًمٍثؿى أىيغاـً الغًذيفى خى  َُٕ َُِ ..(فىيىٍؿ يىٍنتىًظري
قًّا ثيـغ نينىجٍّي ريسيمىنىا كىالغًذيفى لمىنيكا كىذى  ) -ُٗ  َُٕ َُّ ...(ًلؾى حى
 ُِٕ َُْ ..(قيٍؿ يىا أىيُّيىا النغاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي شىؾٍّ ًمٍف ًديًني) -ِٗ
ًنيفنا كىالى تىكيكنىفغ ) -ّٗ ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدٍّيًف حى  ُِٕ َُٓ ...(كىأىٍف أىًق
 ُْٕ َُٔ ....(كىالى تىٍدعي ًمٍف ديكًف المغًو مىا الى يىٍنفىعيؾى ) -ْٗ
ٍف يىٍمسىٍسؾى المغوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشؼى لىوي ًإالغ ىيكى ) -ٓٗ  ُٕٓ َُٕ ..(كىاً 
ـٍ ) -ٔٗ بٍّكي ـي اٍلحىؽُّ ًمٍف رى اءىكي  ُٕٕ َُٖ ..(قيٍؿ يىا أىيُّيىا النغاسي قىٍد جى
ـى المغوي ) -ٕٗ تغى يىٍحكي ى ًإلىٍيؾى كىاٍصًبٍر حى ا ييكحى  َِ-ُٕٕ َُٗ ..(كىاتغًبٍع مى

 ىكدسكرة 
ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ فىٍأتيكا ًبعىٍشًر سيكىرو ًمٍثًمًو ) -ٖٗ  ٓٔ ُّ ..(أى
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 سكرة النحؿ
ـٍ ) -ٗٗ ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمغيىاًتكي كي  ٓٓ ٖٕ ...(كىالمغوي أىٍخرىجى

 سكرة اإلسراء
ٍنسي كىالٍ ) -ََُ  ْٔ ٖٖ ...(ًجفُّ قيٍؿ لىًئًف اٍجتىمىعىًت اإٍلً

 سكرة المؤمنكف                          
كينغا قىٍكمان  ) -َُُ تينا، كى مىٍينا ًشٍقكى مىبىٍت عى بغنا غى  ٓٗ َُٔ ...(رى

 سكرة النكر
ـٍ ) -َُِ اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى  ُٖ َّ...(قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمًنيفى يىغيضُّ

 سكرة الصافات
ا يىًصفيك ) -َُّ بٍّؾى رىبٍّ اٍلًعزغًة عىمغ  ُُِ َُٖ  (فى سيٍبحافى رى

 سكرة فصمت
بُّنىا المغوي ثيـغ اٍستىقىاميكا ) -َُْ  َُٗ َّ..(ًإفغ الغًذيفى قىاليكا رى

 سكرة الذاريات 
نسى ًإالغ ًليىٍعبيديكفً  -َُٓ مىٍقتي اٍلًجفغ كىاإٍلً مىا خى  ِٓ ٔٓ  )كى

 سكرة الطكر
ا) -َُٔ ًديثو ًمٍثًمًو ًإٍف كىانيكا صى  ّٗ ّْ  (ًدًقيفى فىٍميىٍأتيكا ًبحى

 سكرة الجمعة
 َّ ٗ (فاسعكا إلى ذكر اهلل كذركا البيع) -َُٕ

 سكرة نكح
مىى اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلكاًفًريفى دىيغاران  ) َُٖ  (رىبٍّ ال تىذىٍر عى

 
ِٔ ُّْ 

، كىال يىًمديكا  َُٗ ـٍ ييًضمُّكا ًعبادىؾى  ُّْ ِٕ ...(ًإنغؾى ًإٍف تىذىٍرىي
 سكرة الطارؽ

ما ىيكى ًباٍليىٍزؿً إً ) َُُ  ّٗ ُْ-ُّ  (نغوي لىقىٍكؿه فىٍصؿه، كى
 سكرة الجاثية

ا ًفي ُُُ مى رى لىكيـ مغا ًفي السغمىاكىاًت كى سىخغ  ِٕ ُّ ..(}كى
 سكرة الكافركف

كفى  ) ُُِ  ُٕ ِ-ُ ..(ال أىٍعبيدي  *قيٍؿ يا أىيُّيىا اٍلكاًفري
ى
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ىثانوًاى7ىفكرسىاألحادوثىالنبووظى
 الصفحة الحكـ لراكما الحديث ـ.
نغةى  -ُ نغًة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى  ّٔ صحي  مسمـ ....""ًإذىا دىخى
مىى قىٍكـو أىٍىًؿ ًكتىابو فىٍميىكيفٍ " -ِ ـي عى  ُّٕ صحي  البخارم .."ًإنغؾى تىٍقدى
ـٍ  " -ّ  َُُ صحي  أبي داكد .."ًإفغ ًمٍف ًعبىاًد المغًو ألينىاسنا مىا ىي
ا نىزى " -ْ ا نىزىؿى ًمٍنوي سيكرىةه ًإنغمى ؿى مى  ُّٕ صحي  البخارم .."ؿى أىكغ
 ُْٓ صحي  مسمـ ""الصبري عندى الصدمًة األكلى -ٓ
 ُٕٔ صحي  البخارم ألف ييدم اهلل بؾ رجبلن كاحدان  -ٔ
ـٍ يىٍبؽى ًمفى النُّبيكغًة ًإالغ اٍلميبىشٍّرىاتي " -ٕ  َُُ صحي  البخارم .."لى
 ُّٗ صحي  البخارم "رحـ" مف ال يىرحـ ال يي  -ٖ
 -ب - حسف صحي  سنف الترمذم "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" -ٗ
 ُّٕ صحي  البخارمى"أف تجعؿ هلل ندا كىك خمقؾ" -َُ

 َُٕ صحي  البخارم ..."عمى الفطرة ما مف مكلكد إال يكلد" ٔٔ

ىى
ىثالثًاى7ىفكرسىاألرالمى

 الصفحة العمـ ـ
َؽفع1925خًٍٍاٌمطبْوٌذثبٌّٕوفٍخثّصشِٕبعمناع القطاف : -ُ

 ..............اٌمشآْصغٍشااٌزؾكثغّبػخاألخواْاٌّغٍٍّٓ
ُٔ 

هوأؽّذثٓفبسطثٓصوشٌبأثواٌؾغٍٓاٌٍغوي،ٌهابف فارس: -ِ

 ...................................................رصبٍٔففًاٌزفغٍش
ُٔ 

 ُٕ ...هوِؾّذثٓػجذهللاثٓثكبدساٌضسوشًاٌؼالِخماـ الزركشي:اإل -ّ
 ِٓ ...فًثٍذػ1911ٍُػاليػجذاٌواؽذاٌفبعًوٌذعبلؿ الفاسي : -ْ
 
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى7رابطًاى7ىفكرسىالمصادرىوالمراجعى
إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، ألحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الدمياطٌي،  -1

-ىػ ُِْٕىػ( ، تحقيؽ: أنس ميرة ، الطبعة الثالثة،  ُُُٕالشيير بالبناء )المتكفى:  شياب الديف
 لبناف. –ـ ، دار الكتب العممية ََِٔ

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ " تفسير أبي السعكد" ، أبك السعكد العمادم محمد بف محمد  -2
 بيركت –ء التراث العربي ىػ(،ببل طبعة ، دار إحياِٖٗبف مصطفى )المتكفى: 

ىػ( ، الطبعة : َُّْإعراب القرلف كبيانو ، لمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى :  -3
 -دمشؽ  -سكرية ، )دار اليمامة  -حمص  -ىػ ، دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية  ُُْٓالرابعة ، 

 بيركت( -دمشؽ  -بيركت( ، ) دار ابف كثير 
ىػ(،تحقيؽ: ُُٗ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  اإلتقاف في عمـك القرلف -4

 ـ ، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب ُْٕٗىػ/ ُّْٗمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الطبعة: 
 الرياض. -ـ، مكتبة العبيكافُٕٗٗاألىداؼ السمككية  ، د. ميدم محمكد سالـ ، الطبعة: األكلى  -5
لكبلـ العمي الكبير ، أبك بكر جابر الجزائرم ، الكاعظ بالمسجد النبكم الشريؼ ، الطبعة  أيسر التفاسير -6

 ـ، الناشركف : مكتبة العمـك كالحكـ ، المدينة المنكرةُٔٗٗ-قُُْٔ
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ "تفسير البيضاكم " ، لناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  -7

 -ىػ( ، تحقيؽ : محمد عبد الرحمف المرعشمي ،الطبعة: األكلى ٖٓٔم )المتكفى: الشيرازم البيضاك 
 بيركت –ىػ ، دار إحياء التراث العربي  ُُْٖ

بحر العمـك "تفسير السمرقندم " ، ألبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  -8
 ىػ(ّّٕ

ك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني البحر المديد في تفسير القرلف المجيد ، ألب -9
ىػ( ، تحقيؽ : أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف ، الطبعة: ُِِْاألنجرم الفاسي الصكفي )المتكفى: 

 القاىرة –ىػ ،الناشر: الدكتكر حسف عباس زكي  ُُْٗ
در الزركشي )المتكفى: البرىاف في عمـك القرلف ،  ألبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيا -11

ـ ، دار إحياء  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔىػ( ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الطبعة: األكلى، ْٕٗ
 الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو ، أك دار المعرفة، بيركت، لبناف

الفيركزلبادل بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ، لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  -11
لجنة  -ىػ(، تحقيؽ :محمد عمي النجار، ببل طبعة ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ُٕٖ)المتكفى: 

 إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة
 ـ.ُٖٗٗالبصائر لئلنتاج العممي" مقاصد الشريعة" ، لمحمد الطاىر ابف عاشكر الطبعة:األكلى -12
ىػ(،الطبعة: ُّٖٗكيش السيد محمكد لؿ غازم العاني )المتكفى: بياف المعاني ، لعبد القادر بف مبٌل ح  -13

 دمشؽ –ـ ، مطبعة الترقي  ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖاألكلى، 
تاج العركس مف جكاىر القامكس ، لمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب  -14

بيدم )المتكفى:   ، ببل طبعة ، دار اليداية.ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف َُِٓبمرتضى، الزغ
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تأكيبلت أىؿ السنة "تفسير الماتريدم" ، لمحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:  -15
 -ـ ، دار الكتب العممية  ََِٓ -ىػ  ُِْٔىػ( تحقيؽ :د. مجدم باسمـك ،الطبعة: األكلى، ّّّ

 بيركت، لبناف
 -ىػ  َُّْىػ(، الطبعة: الخامسة، ُِْٗ)المتكفى: تبسيط العقائد اإلسبلمية، لحسف محمد أيكب  -16

 لبناف –ـ، دار الندكة الجديدة، بيركت ُّٖٗ
، لمحمد «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير كالتنكير  -17

دار ىػ ، ال ُْٖٗىػ( ، ُّّٗالطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى : 
 تكنس –التكنسية لمنشر 

التذكرة في أحكاؿ المكتى كاآلخرة، ألبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  -18
ىػ( ،تحقيؽ كدراسة: الدكتكر: الصادؽ بف محمد بف ُٕٔالخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: 

 ر كالتكزيع، الرياضىػ ، مكتبة دار المنياج لمنش ُِْٓإبراىيـ ، الطبعة: األكلى، 
ىػ( كجبلؿ الديف عبد الرحمف بف ْٖٔتفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  -19

 القاىرة –ىػ( ،الطبعة: األكلى ،دار الحديث ُُٗأبي بكر السيكطي )المتكفى: 
 ةالقاىر  –العربية  ىػ ،دار إحياء الكتب ُّّٖالتفسير الحديث ،تأليؼ : دركزة محمد عزت ، الطبعة:   -21
ىػ(،جمع: أبك ِّٖتفسير التسترم، ألبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم )المتكفى:  -21

ىػ ، منشكرات محمد  ُِّْ -بكر محمد البمدم ، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد ، الطبعة: األكلى 
 بيركت. –عمي بيضكف / دارالكتب العممية 

يؿ "تفسير ابف جزم " ،ألبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم التسييؿ لعمـك التنز  -22
ىػ  ُُْٔ -ىػ( ، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم ،الطبعة: األكلى ُْٕالكمبي الغرناطي )المتكفى: 

 بيركت –،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 
ىػ( ، مطابع أخبار اليـك ُُْٖ)المتكفى: تفسير الشعراكم "الخكاطر" ، لمحمد متكلي الشعراكم  -23

 ـ  ُٕٗٗ،
تفسير القرلف العزيز ألبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم المعركؼ  -24

ًنيف المالكي )المتكفى:  مى محمد بف  -ىػ( ،تحقيؽ: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة ّٗٗبابف أبي زى
 مصر/ القاىرة -ـ ،الفاركؽ الحديثة ََِِ -ىػ ُِّْمصطفى الكنز ، الطبعة: األكلى، 

تفسير القرلف العظيـ " تفسير ابف كثير "،  ألبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  -25
ـ  ُٗٗٗ -ىػ َُِْىػ(، تحقيؽ : سامي بف محمد سبلمة ، الطبعة: الثانية ْٕٕالدمشقي )المتكفى: 

 ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع
ير القرلف العظيـ البف أبي حاتـ ، ألبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، تفس -26

 -ىػ( ،تحقيؽ: أسعد محمد الطيب ، الطبعة: الثالثة ِّٕالحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
 المممكة العربية السعكدية -ىػ ، مكتبة نزار مصطفى الباز  ُُْٗ

سير السمعاني" ، ألبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل تفسير القرلف "تف -27
ىػ( ، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس ْٖٗالسمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

 السعكدية –ـ ، دار الكطف، الرياض ُٕٗٗ -ىػُُْٖبف غنيـ ، الطبعة: األكلى، 



191 

 

تصار لتفسير الماكردم(" تفسير العز بف عبد السبلـ، ألبك محمد عز الديف عبد تفسير القرلف )كىك اخ -28
العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 

ـ دار ابف ُٔٗٗىػ/ ُُْٔىػ( ،تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ، الطبعة: األكلى، َٔٔ
 بيركت –ـ حز 

 –ىػ( ، دار الفكر العربي َُّٗالتفسير القرلني لمقرلف ، لعبد الكريـ يكنس الخطيب )المتكفى: بعد  -29
 القاىرة

تفسير الماكردم " النكت كالعيكف "، ألبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  -31
لمقصكد بف عبد الرحيمدار الكتب العممية ىػ(، تحقيؽ:السيد ابف عبد آَْالشيير بالماكردم )المتكفى: 

 لبناف -بيركت  -
 -ىػ  ُّٓٔىػ( ، الطبعة: األكلى، ُُّٕتفسير المراغي، ألحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  -31

 ـ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر  ُْٔٗ
ـ ،الييئة المصرية  َُٗٗبعةىػ( ،ببل طُّْٓتفسير المنار محمد رشيد بف عمي رضا )المتكفى:  -32

 العامة لمكتاب
، المجمد الرابع ،  د . جماؿ أبك حساف ، إشراؼ : أ. عمر خميؿ يكسؼ ، المراجعة التفسير المنيجي  -33

 ـ.ََِٔاألردف ، الطبعة األكلى  –عماف –العممية : أ. د عمر سميماف األشقر ، دار المنيؿ 
 ُُْٖج ، د كىبة بف مصطفى الزحيمي،الطبعة : الثانية ، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمني -34

 دمشؽ –ق دار الفكر المعاصر 
 -ىػ َُّْالتفسير الميسر ، تأليؼ :نخبة مف أساتذة التفسير ، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة،  -35

 السعكدية –ـ ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  ََِٗ
 بيركت –ىػ ، دار الجيؿ الجديد  ُُّْ -مكد الطبعة: العاشرة التفسير الكاض  الحجازم، لمحمد مح -36
 –ىػ، دار الفكر  ُِِْ -التفسير الكسيط لمزحيمي ، د كىبة بف مصطفى الزحيمي ، الطبعة : األكلى  -37

 دمشؽ
التفسير الكسيط لمقرلف الكريـ، لمحمد سيد طنطاكم ،الطبعة: األكلى،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  -38

 القاىرة –جالة كالتكزيع، الف
ىػ(، ٖٔ)المتكفى:  -رضي اهلل عنيما  -تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ، لعبد اهلل بف عباس  -39

 –ىػ(، دار الكتب العممية ُٕٖجمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزلبادل )المتكفى: 
 لبناف.

طبعة: السنة السادسة كالثبلثكف، التكسؿ في كتاب اهلل عز كجؿ  ، لطبلؿ بف مصطفى عرقسكس ، ال -41
 ـ، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.ََِْىػ/ُِْْ - ُِْ

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف "تفسير السعدم" ،لعبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  -41
-ىػ َُِْىػ(،تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، الطبعة: األكلى ُّٕٔالسعدم )المتكفى: 

 ـ ، مؤسسة الرسالة.  َََِ
جامع البياف في القراءات السبع،  لعثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  -42

 اإلمارات –ـ ،جامعة الشارقة  ََِٕ -ىػ  ُِْٖىػ( ،الطبعة: األكلى، ْْْ
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ر بف غالب اآلممي، أبك لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثي "جامع البياف في تأكيؿ القرلف" تفسير الطبرم -43
 َََِ -ىػ  َُِْىػ( ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، الطبعة: األكلى، َُّجعفر الطبرم )المتكفى: 

 ـ ،الناشر: مؤسسة الرسالة.
جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ ، لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف  -44

ىػ( ، تحقيؽ: الدكتكر ٕٓٗثـ الدمشقي، الحنبمي )المتكفى: رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، 
ـ ،الناشر: دار السبلـ لمطباعة كالنشر  ََِْ -ىػ  ُِْْمحمد األحمدم أبك النكر،الطبعة: الثانية، 

 كالتكزيع
الجامع ألحكاـ القرلف " تفسير القرطبي" ، ألبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  -45

براىيـ أطفيش ، الطبعة: ُٕٔشمس الديف القرطبي )المتكفى:  الخزرجي ىػ( ، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 القاىرة. –ـ ، دار الكتب المصرية  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالثانية، 

الجكاىر الحساف في تفسير القرلف "تفسير الثعالبي" ، ألبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ  -46
قيؽ : الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ، ىػ(، تحٕٖٓالثعالبي )المتكفى: 

 بيركت –ق ، دار إحياء التراث العربي  ُُْٖ -الطبعة: األكلى 
ىػ( : محقؽ َّْحجة القراءات ، لعبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة )المتكفى: حكالي  -47

 الكتاب كمعمؽ حكاشيو: سعيد األفغاني ، دار الرسالة.
لمقراء السبعة ،تأليؼ :الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي )المتكفى: الحجة  -48

أحمد يكسؼ  -بشير جكيجابي ،راجعو كدققو: عبد العزيز رباح  -ىػ(، تحقيؽ: بدر الديف قيكجي ّٕٕ
 دمشؽ / بيركت -ـ ،دار المأمكف لمتراث ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالدقاؽ ،الطبعة: الثانية، 

ي عمـك القرلف الكريـ ، أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي الطبعة: الثانية عشرة دراسات ف -49
 ـ ، حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ ََِّ -ىػ ُِْْ

، كد . ىماـ عبد الرحيـ سعيد ، كد .صبلح ذياب سبلمي، د. إبراىيـ زيد الكيبلنيدراسات في الفكر اإل -51
 ىندم ، دار الفكر

ـ الكتاب المكنكف ، ألبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ الدر المصكف في عمك  -51
 ىػ(،تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط ، دار القمـ، دمشؽٕٔٓالمعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

ىػ( ، ُُٗالدر المنثكر التفسير بالمأثكر ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  -52
 بيركت –ار الفكر د

ـ، َُٖٗ -ىػ  ََُْركائع البياف تفسير ليات األحكاـ ، لمحمد عمي الصابكني ، الطبعة: الثالثة،  -53
 بيركت –دمشؽ، مؤسسة مناىؿ العرفاف  -مكتبة الغزالي 

زاد المسير في عمـ التفسير ، لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:  -54
 بيركت –ىػ ،  دار الكتاب العربي  ُِِْ -، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم ، الطبعة: األكلى ىػ( ٕٗٓ

ىػ( ، دار ُّْٗزىرة التفاسير، لمحمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى:  -55
 الفكر العربي

شمس الديف، محمد بف السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير ، ل -56
 ىػ ُِٖٓالقاىرة ، –ىػ( ،مطبعة بكالؽ )األميرية( ٕٕٗأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 
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السبعة في القراءات ، ألحمد بف مكسى بف العباس التميمي، أبك بكر بف مجاىد البغدادم )المتكفى:  -57
 مصر –عارؼ ق ، دار المََُْىػ( تحقيؽ : شكقي ضيؼ ، الطبعة: الثانية، ِّْ

سنف أبي داكد ، المؤلؼ : أبك سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدرم  -58
ىػ(، المحقؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية ، ِٕٓالسجستاني )المتكفي :

 بيركت . –صيدا 
ف الضحاؾ ، الترمذم ، أبك عيسى ) سنف الترمذم ، المؤلؼ : محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى ب -59

ىػ( ، محمد فؤاد عبد الباقي ، كغيره ، الناشر : شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي ِٕٗالمتكفي : 
 ـ .  ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗمصر ، الطبعة : الثانية ،  –الحمبي 

يير شرح تنقي  الفصكؿ ، ألبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الش -61
،  ـ ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗىػ( تحقيؽ : طو عبد الرؤكؼ سعد ، الطبعة: األكلى، ْٖٔبالقرافي )المتكفى: 

 شركة الطباعة الفنية المتحدة.
تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة ) مصكرة عف السمطانية ،صحي  البخارم  -61

 ىػ .ُِِْ، ُب،ضافة ترقيـ محمد عبد الباقي( ، ط 
  مسمـ لئلماـ أبي حسيف مسمـ بف حجاج القشيرم، تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء صحي -62

 .ـُِٕٗبيركت، الطبعة: الثانية  -التراث العربي
ـ ، دار الصابكني  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕصفكة التفاسير ، لمحمد عمي الصابكني ، الطبعة: األكلى،  -63

 القاىرة –لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
ىػ(، ُُٗلمفسريف العشريف ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: طبقات ا -64

 القاىرة –، مكتبة كىبة  ُّٔٗالمحقؽ: عمي محمد عمر ،الطبعة: األكلى، 
طبقات المفسريف لمداككدم، لمحمد بف عمي بف أحمد، شمس الديف الداككدم المالكي )المتكفى:  -65

 بيركت –ىػ(، دار الكتب العممية ْٓٗ
ـ ،مكتبة ََُِ -ىػُُِْعمـ المقاصد الشرعية،  لنكر الديف بف مختار الخادمي،  الطبعة: األكلى  -66

 العبيكاف
العنكاف في القراءات السبع ،ألبك طاىر إسماعيؿ بف خمؼ بف سعيد المقرئ األنصارم السرقسطي  -67

جامعة  -)كمية اآلداب الدكتكر خميؿ العطية( -ىػ( ،تحقيؽ : )الدكتكر زىير زاىد ْٓٓ)المتكفى: 
 ىػَُْٓالبصرة( ، عالـ الكتب، بيركت

غرائب القرلف كرغائب الفرقاف "تفسير النيسابكرم" ، لنظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  -68
ىػ ، دار  ُُْٔ -ىػ ،تحقيؽ : الشيخ زكريا عميرات ،الطبعة: األكلى َٖٓالنيسابكرم )المتكفى: 

 بيركت –الكتب العمميو 
ىػ(، تحقيؽ: ِٕٔب القرلف البف قتيبة ، ألبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: غري -69

 سعيد المحاـ
ىػ( ، الطبعة: َُِٓفت  القدير ، لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  -71

 دمشؽ، بيركت -ىػدار ابف كثير، دار الكمـ الطيب  ُُْْ -األكلى 
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  البياف في مقاصد القرلف ، ألبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل فت -71
ارم، َُّٕالحسيني البخارم الًقنغكجي )المتكفى:  ىػ( ، مراجعة : خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

يدىا  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ  بىيركت  –ـ ،المىكتبة العصريغة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى
و اإلسبلمي كأدلغتو )الشامؿ لؤلدلة الشرعية كاآلراء المذىبية كأىـ النظريات الفقيية كتحقيؽ األحاديث الًفق -72

النبكية كتخريجيا( ، أ. د. كىبة بف مصطفى الزحيًمي، أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمي كأصكلو 
 دمشؽ –كريغة س -كمية الشريعة ، الطبعة: الرغابعة ، الناشر: دار الفكر  -بجامعة دمشؽ 

الفكات  اإلليية كالمفات  الغيبية المكضحة لمكمـ القرلنية كالحكـ الفرقانية ، لنعمة اهلل بف محمكد  -73
ـ ، دار  ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗىػ( ، الطبعة: األكلى، َِٗالنخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )المتكفى: 

 الغكرية، مصر -ركابي لمنشر 
 -ىػ( ،الطبعة: السابعة عشر ُّٖٓحسيف الشاربي )المتكفى:  في ظبلؿ القرلف ،لسيد قطب إبراىيـ -74

 القاىرة -بيركت -ىػ ، دار الشركؽ  ُُِْ
ىػ( ، تحقيؽ: ُٕٖالقامكس المحيط ، لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزلبادل )المتكفى:  -75

ىػ  ُِْٔالثامنة،  مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ، ب،شراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي،الطبعة:
 لبناف –ـ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ََِٓ -

قكاعد األحكاـ في مصال  األناـ ، ألبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف   -76
و عبد ىػ( ، راجعو كعمؽ عميو: طَٔٔالحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 

 -ىػ  ُُْْالقاىرة ، طبعة: جديدة مضبكطة منقحة،  -الرؤكؼ سعد ، مكتبة الكميات األزىرية 
 القاىرة( -بيركت، كدار أـ القرل  -ـ)كصكرتيا دكر عدة مثؿ: دار الكتب العممية  ُُٗٗ

ة: ىػ(، الطبعُُِْالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ،لمحمد بف صال  بف محمد العثيميف )المتكفى:  -77
 ىػ ، دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكديةُِْْالثانية، محـر 

 القيـ اإلسبلمية التربكية كالمجتمع المعاصر، لػ عبد المجيد بف مسعكد ، الطبعة األكلى . -78
كتاب العيف ، ألبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  -79

 ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿىػ( ، تحقيؽ: د َُٕ
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ "تفسير الزمخشرم" ،ألبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،   -81

 بيركت –ىػ ، دار الكتاب العربي  َُْٕ -ىػ( ، الطبعة: الثالثة ّٖٓالزمخشرم جار اهلل )المتكفى: 
يؿ "تفسير الخازف" ،لعبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر لباب التأكيؿ في معاني التنز  -81

ىػ( تحقيؽ : تصحي  محمد عمي شاىيف ، ُْٕالشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 
 بيركت  –ىػ دار الكتب العممية  ُُْٓ -الطبعة: األكلى 

منظكر األنصارم الركيفعى لساف العرب ، لمحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف  -82
 بيركت –ىػ ، دار صادر  ُُْْ -ىػ( ، الطبعة: الثالثة ُُٕاإلفريقى )المتكفى: 

لطائؼ اإلشارات  "تفسير القشيرم" ، لعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:   -83
 مصر –ة لمكتاب ىػ(، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني ، الطبعة: الثالثة ، الييئة المصرية العامْٓٔ

المباب في عمـك الكتاب ، ألبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  -84
ىػ( ،تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ،الطبعة: ٕٕٓ)المتكفى: 
 بيركت / لبناف -ـ ،دار الكتب العممية ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗاألكلى، 
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 –ـ ، دار القمـ  ََِٓ -ىػ  ُِْٔاز القرلف ،د مصطفى مسمـ ،الطبعة: الثالثة، مباحث في إعج -85
 دمشؽ

ـ،  دار القمـ ََِٓ -ىػ ُِْٔمباحث في التفسير المكضكعي ، د. مصطفى مسمـ ، الطبعة: الرابعة  -86
 دمشؽ –

ة ىػ( ،الطبعة: الطبعة الثالثَُِْمباحث في عمـك القرلف ، لمناع بف خميؿ القطاف )المتكفى:  -87
 ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.َََِ -ىػُُِْ

ىػ( ،تحقيؽ: َِٗمجاز القرلف ألبي عبيدة  ،ألبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم )المتكفى:  -88
 القاىرة –ق ،مكتبة الخانجى  ُُّٖمحمد فكاد سزگيف ،الطبعة: 

ببلؿ ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المجتبى مف مشكؿ إعراب القرلف  ،أ. د. أحمد بف محمد الخراط، أبك  -89
 ىػ ُِْٔالمصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة ،

محاسف التأكيؿ" تفسير القاسمي " ، لمحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي  -91
ىػ ،دار الكتب  ُُْٖ -ىػ( ، تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ، الطبعة: األكلى ُِّّ)المتكفى: 

 بيركت –العمميو 
 ىػ ٕٔٔالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، لمحمد الشربيني،  المكتبة اإلسبلمية  -91
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز" تفسير ابف عطية" ، ألبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  -92

افي ىػ(، تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشِْٓالرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 
 بيركت –ىػ ، دار الكتب العممية  ُِِْ -محمد ،الطبعة: األكلى 

 -ىػ  َُِْمختصر تفسير ابف كثير ،اختصار كتحقيؽ: محمد عمي الصابكني ،الطبعة: السابعة،  -93
 لبناف –ـ ، دار القرلف الكريـ، بيركت  ُُٖٗ

ياؾ نستعيف ،لمحمد بف أبي بكر بف -94 أيكب بف سعد شمس الديف  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ُُْٔىػ( ، تحقيؽ : محمد المعتصـ باهلل البغدادم ، الطبعة: الثالثة، ُٕٓابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

 بيركت –ـ ، دار الكتاب العربي ُٔٗٗ -ىػ 
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )تفسير النسفي(، ألبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  -95

ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم ، راجعو كقدـ لو: محيي الديف َُٕفي )المتكفى: النس
 ـ ، دار الكمـ الطيب، بيركت  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗديب مستك ،الطبعة: األكلى، 

مراح لبيد لكشؼ معنى القرلف المجيد ،لمحمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، التنارم بمدا  -96
ىػ ، دار الكتب العممية  ُُْٕ -ػ(،تحقيؽ : محمد أميف الصناكم ،الطبعة: األكلى ىُُّٔ)المتكفى: 

 بيركت –
المستصفى ألبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد  -97

 ـ ،  دار الكتب العممية ُّٗٗ -ىػ ُُّْالشافي،الطبعة: األكلى، 
البغكم"، تأليؼ : محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد معالـ التنزيؿ في تفسير القرلف "تفسير  -98

ىػ(، تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم الطبعة : األكلى َُٓبف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : 
 بيركت–ىػ ، دار إحياء التراث العربي  َُِْ، 
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ىػ( َِٕكر الديممي الفراء )المتكفى: معاني القرلف لمفراء ، ألبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظ -99
، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي ك محمد عمي النجار ك عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي ، الطبعة: األكلى ، 

 مصر –دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 
عرابو لمزجاج إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  -111 ىػ( ُُّمعاني القرلف كا 

 بيركت  –ـ ، عالـ الكتب  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖعبد الجميؿ عبده شمبي ، الطبعة: األكلى  ،تحقيؽ:
معترؾ األقراف في إعجاز القرلف ، كييسمغى )إعجاز القرلف كمعترؾ األقراف(، لعبد الرحمف بف أبي بكر،  -111

عممية ـ ، دار الكتب ال ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖىػ( الطبعة: األكلى ُُٗجبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 
 لبناف  –بيركت  -

ىػ( بمساعدة فريؽ ُِْْمعجـ المغة العربية المعاصرة ، د . أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  -112
 ـ ، عالـ الكتب  ََِٖ -ىػ  ُِْٗعمؿ، الطبعة: األكلى، 

ىػ( ، ّٓٗمعجـ مقاييس المغة ،ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  -113
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗتحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر 

المغني البف قدامة ، ألبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي  -114
 ىػ(، ببل طبعة ، مكتبة القاىرةَِٔثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

تفسير الكبير" " تفسير الرازم " ،ألبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف مفاتي  الغيب " ال -115
ىػ  َُِْ -ىػ( ، الطبعة: الثالثة َٔٔالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 بيركت –، دار إحياء التراث العربي 
 ُُٗي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: مفحمات األقراف في مبيمات القرلف ، لعبد الرحمف بف أب -116

دار الفكر ـ ، ُِٖٗ -ىػ  َُّْىػ( ،تحقيؽ :الدكتكر مصطفى ديب البغا ، الطبعة: األكلى، 
 بيركت –، دمشؽ المبناني

المفردات في غريب القرلف ، ألبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى:  -117
 -ىػ ، دار القمـ، الدار الشامية  ُُِْ -عدناف الداكدم ، الطبعة: األكلى تحقيؽ : صفكاف ، ىػ(َِٓ

 دمشؽ بيركت
  مقاصد الشريعة في الحفاظ عمى البيئة ، لدكتكرة : فرحانة عمي محمد شكيتو ، مكتبة المدينة -118
ـ،  ََِِمقاصد الشريعة ، مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع د. طو جابر العمكاني،  الطبعة: األكلى -119

 بيركت. -ار الفكر د
،تحقيؽ كدراسة : محمد الطاىر الميساكم ، دار النفائس طاىر بف عاشكر ، لمحمد المقاصد الشريعة  -111

 األردف –لمنشر كالتكزيع 
 ، دراسة كتحقيؽ :إسماعيؿ الحسيني ، دار السبلـ لعبلؿ الفاسي ،  مقاصد الشريعة كمكارميا -111
ـ،  المعيد ُْٗٗؼ حامد العالـ ، الرياض، الطبعة الثانية المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ، د. يكس -112

 العالمي لمفكر اإلسبلمي.
 -ىػ  ُُْٔالمنتخب في تفسير القرلف الكريـ ، لجنة مف عمماء األزىر، الطبعة: الثامنة عشر،  -113

 مصر، طبع مؤسسة األىراـ -ـ ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  ُٓٗٗ
ىػ( ،تحقيؽ: َٕٗبف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: المكافقات إلبراىيـ بف مكسى  -114

 ـ ، دار ابف عفاف. ُٕٗٗىػ/ ُُْٕأبك عبيدة مشيكر بف حسف لؿ سمماف ، الطبعة: الطبعة األكلى 
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نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي  ، ألحمد الريسكني ،الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي/الرياض،  -115
 ـ.ُْٗٗبعة الطبعة:  الرا

في تناسب اآليات كالسكر ، إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي  نظـ الدرر -116
 ىػ( ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.ٖٖٓ)المتكفى: 

 -ىػ  ُِْٔىػ( الطبعة: الثانية،: َُّْنفحات مف عمـك القرلف ، لمحمد أحمد محمد معبد )المتكفى:  -117
 القاىرة –سبلـ ـ ، دار ال ََِٓ

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرلف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو ، ألبك محمد  -118
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي  مكي بف أبي طالب حى

جامعة  -عميا كالبحث العممي ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات الّْٕ)المتكفى: 
ـ، بحكث الكتاب  ََِٖ -ىػ  ُِْٗالشارقة، ب،شراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي، الطبعة: األكلى، 

 جامعة الشارقة -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -كالسنة 
 - ىػ ُُْٖالكاض  في عمـك القرلف ، لمصطفى ديب البغا، محيى الديف ديب مستك الطبعة: الثانية،  -119

 دمشؽ -ـ ، دار الكمـ الطيب / دار العمـك االنسانية  ُٖٗٗ
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،  ألبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  -121

ق  ُُْٓىػ( ، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم ،الطبعة: األكلى، ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
 دمشؽ، بيركت  -، دار القمـ ، الدار الشامية 

الكجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة ، ألبك عمي الحسف بف عمي بف إبراىيـ  -121
ـ ،دار  ََِِىػ( ، تحقيؽ: دريد حسف أحمد الطبعة: األكلى، ْْٔبف يزداد األىٍىكىازم )المتكفى: 

 بيركت -الغرب اإلسبلمى 
 
 
 
 
 
 
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ىخامدًاى7ىفكرسىالموضوراتى7
 الصفحة المكضكع

 أ اإلىداء
 ب شكر كتقدير

 ت المقدمة

 ت أىمية المكضكع 
 ث أسباب اختيار المكضكع

 ث الدراسات السابقة 
 ث منيج البحث 
 ج خطة البحث 

 س فصل س تمهكدي 
   بكن كدي سورة كوالس

 ٖ المبحث األكؿ: التعريؼ العاـ بالسكرة.
 َُ ؤىا.المطمب األكؿ: عدد ليات السكرة كأسما

 ُُ المطمب الثاني: جك السكرة العاـ.
 ُِ المطمب الثالث: سبب كمكاف نزكؿ السكرة.

 ُّ المطمب الرابع: محكر السكرة.
 ُٓ المبحث الثاني: المناسبات في السكرة.

 ُٔ المطمب األكؿ: معنى المناسبة لغة كاصطبلحا.
 ُٕ المطمب الثاني: فكائد معرفة المناسبة.

 ُٗ الث: مناسبة السكرة لما قبميا "سكرة التكبة".المطمب الث
 َِ المطمب الرابع: مناسبة السكرة لما بعدىا "سكرة ىكد".

 ُِ .االمطمب الخامس: مناسبة أكؿ السكرة بآخرى
 ِِ المبحث الثالث: األىداؼ كالمقاصد كمحكر السكرة.

 ِّ المطمب األكؿ: تعريؼ األىداؼ كالمقاصد لغة كاصطبلحا.
 ِٔ طمب الثاني: الفرؽ بيف األىداؼ كالمقاصد.الم

 ِٖ المطمب الثالث: األسس التي تقكـ عمييا المقاصد.
 َّ .المقاصد  معرفةطرؽ  المطمب الرابع :
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 س فصل سألول
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألول من س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس 

  ٕ٘ – ٕٙ)من آكة
"الثكاب (َّ - ِٔؿ :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )المبحث األك 

 كالعقاب كمشاىد مف يـك الحشر "
ّْ 

 ّٓ  صفات أىؿ الجنة المطمب األكؿ : 
 ّٖ صفات أىؿ النارالمطمب الثاني : 
 ُْ كعيد اهلل لممشركيف يـك الحشر .المطمب الثالث : 
 ّْ عدؿ اهلل يـك الحسابالمطمب الرابع : 

 ْٓ لمطمب الخامس : كؿ نفس بما كسبت رىينة ا
 ( ّٔ.  ُّالمبحث الثاني :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية ) 

 "إنكار المشركيف لكحدانية اهلل كقدرتو"
ْٕ 

 ْٖ المطمب األكؿ : مناقشة المشركيف في كحدانٌية اهلل
 َٓ المطمب الثاني : الحؽ اسـ مف أسماء اهلل الحسنى

 ّٓ مب الثالث : التحدم في إعادة الخمؽالمط
 ٓٓ المطمب الرابع : اليداية بيد اهلل

 ٖٓ :إتباع الظف ال يغني مف الحؽ شيئان  الخامسالمطمب 
 (ُْ-ّٕالمقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية ): المبحث الثالث

 "القرلف الكريـ معجزة النبي صمى اهلل عميو كسمـ" 
َٔ 

 ُٔ كبلـ اهلل القرلف المطمب األكؿ : 
 ّٔ . المطمب الثاني : التحدم باإلتياف بسكرة مف مثمو

 ٔٔ  التكذيب سبب في ىبلؾ األقكاـالمطمب الثالث : 
 ٖٔ .أماـ ليات اهلل قساـ المشركيف أالمطمب الرابع : 

 َٕ البراءة مف المكذبيف كعمميـ .المطمب الخامس :
 ( ْٔ - ِْفي سكرة يكنس مف اآلية ) المقاصد كاألىداؼ  المبحث الرابع :

 "جحكد المشركيف بعدـ اإليماف كتخيير الرسكؿ لعقابيـ"
ِٕ 

 ّٕ لئليماف بكجكد اهلل .المطمب األكؿ : الدالئؿ السمعية كالبصرية 
 ٕٔ العدؿ مف صفات اهلل .المطمب الثاني : 

 ٖٕ المطمب الثالث : تشبيو الدنيا ككأنيا ساعة مف النيار
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 َٖ .لمشركيفاعقاب  بعضاهلل لرسكلو  إراءةالرابع :  المطمب
 (ِٓ - ْٕ) المبحث الخامس :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية 

 "لكؿ أمة أجؿ"
ِٖ 

 ّٖ لكؿ أمة رسكؿ بعث اهلل المطمب األكؿ : 
 ْٖ المطمب الثاني :التشكيؾ في دعكل النبي 

 ٖٓ المطمب الثالث : لكؿ أمة أجؿ 
 ٖٔ ال ينفع مب الرابع : االستعجاؿ بالعذاب كاإليماف بو حاؿ كقكعوالمط

 ٖٖالمطمب الخامس : جزاء الظالميف يـك القياـ
 س فصل س ثشالي 

س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثشالي من س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس 
  ٓٚ – ٖ٘)من آكة 



 (ٔٓ -ّٓفي سكرة يكنس مف اآلية )المبحث األكؿ :المقاصد كاألىداؼ 
 )الممؾ هلل كحده ، كالعذاب كاقع ال محالة(

ُٗ 

 ِٗ المطمب األكؿ : تحٌقؽ المشركيف مف كقكع العذاب األخركم
 ْٗ ال يقبؿ اهلل اإليماف بعد فكات األكاف المطمب الثاني : 

 ٔٗ المطمب الثالث : الممؾ بيد اهلل كحده
 (َٔ -ٕٓألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )المبحث الثاني :المقاصد كا

 )صفات القرلف الكريـ كافتراء المشركيف عميو( 
ٖٗ 

 ٗٗ القرلف ىدل كنعمة كمكعظة كشفاءالمطمب األكؿ : 
 َُِ المطمب الثاني : التشريع بالتحميؿ كالتحريـ حؽ هلل تعالى 

 َُْ المطمب الثالث : مصير المفتريف عمى اهلل الكذب
 (ٕٔ -ُٔالث :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )المبحث الث
 )العزة هلل(

َُٔ 

 َُٕ المطمب األكؿ : شمكؿ العمـ اإلليي 
 َُٗ الفكز العظيـ كالبشرل ألكلياء اهللالمطمب الثاني : 

 ُُُ المطمب الثالث : العزة هلل جميعان 
 ُُّ المطمب الرابع : إتباع الظف الفاسد 

 ُُٓ : ليات اهلل في الميؿ كالنيارالمطمب الخامس 
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 (َٕ -ٖٔالمبحث الرابع :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )
 )جزاء مف ينسب الكلد هلل  تعالى (

ُُٕ 

 ُُٖ المطمب األكؿ : إبطاؿ نسبة الكلد هلل تعالى
 َُِ المطمب الثاني : جزاء مف يفترم عمى اهلل الكذب

 س فصل س ثش ث
 حلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع س ثش ثس درسسة س ت

 ٜٛ – ٔٚمن س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس من آكة 
 (ْٕ-ُٕ:المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية ) األكؿ المبحث

 " قصة سيدنا نكح "
ُِّ 

 ُِْ قصة سيدنا نكح اإلعجاز الغيبي في سرد المطمب األكؿ : 
 ُِٕ اءهالتكذيب كجز المطمب الثاني : 

 ُِٖ المطمب الثالث : عادة األمـ في تكذيب األنبياء
 (ٖٗ-ٕٓالمبحث الثاني :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )

 " قصة سيدنا مكسى "
َُّ 

 ُُّ إعراض قكـ مكسى لرسالتوالمطمب األكؿ :
 ُّْ .المطمب الثاني : التمسؾ بتقاليد اآلباء كاألجداد الدينية 

 ُّٓ تحدم بيف مكسى عميو السبلـ كالسحرة الالثالث : المطمب 
 ُّٖ المطمب الرابع : إيماف بعض القكـ بمكسى عميو السبلـ

 ُّٗ المطمب الخامس : التككؿ عند مكسى عميو السبلـ عند إثباتو لممعجزة
 ُِْ  لنبيو باتخاذ بيكتان في مصر المطمب السادس : أمر اهلل  

 ُّْ كسى عمى فرعكف كممئوالمطمب السابع : دعاء م
 ُْٓ المطمب الثامف : استجابة اهلل سبحانو لدعاء مكسى

 س فصل س رسبع
س درسسة س تحلكلكة  مقشصد وأهدسف س ربع سألخكر من س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس 

  ٜٓٔ – ٜٓ)من آكة 
 (ّٗ-َٗالمبحث األكؿ :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )

 ياية فرعكف "" ن
ُْٖ 

نجاء بني إسرائيؿ  َُٓ المطمب األكؿ : إغراؽ فرعكف كجنكده كا 
 ُّٓ عف منيج اهلل لممستكبريف لية فرعكفىبلؾ المطمب الثاني : 
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 ُْٓ المطمب الثالث : مكانة بني إسرائيؿ كسبب اختبلفيـ 
 (ٕٗ-ْٗالمبحث الثاني :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )

 القرلف فيما كعد كتكعد" "صدؽ
ُٓٔ 

 ُٕٓ المطمب األكؿ : تأكيد صدؽ القرلف فيما قاؿ ككعد كأكعد
 ُٗٓ المطمب الثاني : النيي عف تكذيب ليات اهلل سبحانو كتعالى 

 َُٔ  عقاب المستكبريف العذاب األليـ في الدنيا المطمب الثالث : 
 (ََُ-ٖٗف اآلية )المبحث الثالث :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس م

 "قصة سيدنا يكنس عميو السبلـ"
ُِٔ 

 ُّٔ المطمب األكؿ : إيماف قكـ سيدنا يكنس عميو السبلـ
 ُٓٔ اإليماف ال يأتي باإلكراهالمطمب الثاني : 

 (َُٗ-َُُالمبحث الرابع :المقاصد كاألىداؼ في سكرة يكنس مف اآلية )
 " اإلسبلـ ديف الحؽ "

ُٖٔ 

 ُٗٔ رضية النظر كالتفكير  المطمب األكؿ : ف
 َُٕ اهلل لممشركيف  كعيدالمطمب الثاني : 

 ُِٕ المطمب الثالث : إخبلص العبادة هلل كحده 
 ُْٕ المطمب الرابع : نبذ الشرؾ 

 ُٕٓ :السراء كالضراء بيد اهلل سبحانو كتعالى  خامسالمطمب ال
 ُٕٕ البد مف اتباعو: اإلسبلـ ديف الحؽ سادسالمطمب ال
 ُٕٗ الخاتمة 

 
 س فهشرس

 ُّٖ أكالن : فيرس اآليات القرلنية .
 ُٖٖ ثانيان : فيرس األحاديث النبكية .

 ُٖٖ ثالثان : فيرس األعبلـ .
 ُٖٗ رابعان : فيرس المصادر كالمراجع .

 ُٖٗ خامسان : فيرس المكضكعات .
 َِّ ملخص س رسش ة .
ABSTRACT َِْ 
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ىملخصىالردالظ
مقشصد وأهدسف س حزب س ثشالي وس عرركن من سورة كوالس من حلكلكة  "س درسسة س ت

 " ٜٓٔ – ٕٙآكة)
 

تـ بحمد اهلل تعالى ختـ ىذه الرسالة كالتي كانت بعنكاف الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 
 ( َُٗ– ِٔالحزب الثاني كالعشريف مف سكرة يكنس مف لية)
كنزكليا ، كمحكرىا ، كمناسبة السكرة لما قبميا تحدثت الباحثة عف اسـ السكرة ، كعدد لياتيا ، 

 ، كمناسبة أكؿ السكرة بآخرىا . "ىكد" كمناسبة السكرة لما بعدىا "التكبة"
كطرؽ الكشؼ عف ثـ تحدثت الباحثة عف مفيـك المقاصد كاألىداؼ كالفرؽ بينيما 

 ىداؼ .المقاصد كاأل
الية : مف حيث أصكؿ عقائد البحث أىداؼ كمقاصد سكرة يكنس مف الجكانب الت أبرزثـ 

صفاتو ك اإلسبلـ، التي كاف ينكرىا مشرككا العرب، كىي: تكحيد اهلل تعالى ، كالبعث كالجزاء، 
تعالى، كأفعالو، كتنزييو، كلياتو، كسننو في خمقو، كشؤكف البشر في صفاتيـ كعاداتيـ كأعماليـ، 

كؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كالعبرة كمحاجة مشركي مكة في ذلؾ كمو، كال سيما ىداية القرلف كالرس
السكر إثباتان لمكحي كالرسالة، كتحديًّا بالقرلف، كبيانان مف أكثر بأحكاؿ الرسؿ مع أقكاميـ، فيي 

إلعجازه، كأحقيتو كصدؽ كعده كتكعده، كىذه المقاصد كالعقائد مكررة فييا باألسمكب البديع، 
ألنيا جاءت بأسمكب يا أركع اإلقناع كالتأثير، كالنظـ البمي ، بحيث ييٍحًدث في نفس سامعيا كقارئ

 .راحيث ال يشعر بما فيو مف التكر قصصي ممتع 
 كانتيى البحث بخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات .
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ABSTRACT 
 "The analytical stady of the purpouses and objective of the party twenty 

secand of Suret youness (26 – 109)verses" 
  

Praise be to Allah to end this dissertation which entitled: 

The analy tical study of the purposes and objectives of party twenty Second of (surat 

yanus) from verse (26 to 109). 

The researcher talked about the name of sura, the number of its Verses, its descent, its 

center, the appropriation of it to what before (surat al-tawba) and what after it (suart 

hood) and the appropriation of its beginning to its end. 

Then, the researcher talked about the concept of purposes and Objectives, the 

difference between them and the methods of discovering them. 

Then, the researcher highlited purposes and objectives of surat (yunus) in the 

following aspects: 

In terms of Islam doctrine origins which were denied by the arab polytheists of 

Makka. They were monotheism, penalty and resurrection, 

the attributes of Allah, his actions, his transcendence, his verses and his laws in 

creating. 

Moreover, the affairs of huma being in their characteristics, habbits And actions. Then 

pleading the polytheists of Makka in all of that specially the guidance of Holy Quran 

and prophet Mohammad (peace be upon him) and warning from messangers 

circumistances with their nations. (surat younus) is one from the most Quran chapters 

which proof the prophecy and message and challenge by Quran chapters, clarifying its 

mircle, its righteousness and sincerity of its promise and threaten. 

These purposes and beliefs are repeated with magnificeant style and eloquent rhyme. 

So that makes in reader and listener spiret the finest persuasion and influence because 

it came with apleasemt narrative style in which he doesn’t feel the repetition of it. 

The research ended with a conclusion which Included the most important results and 

recommendatoins. 
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