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 اإلىداء

إلى كالدم الحبيبيف، حفظيما اهلل ك بارؾ في عمرىما، كجزاىما كؿ 

 خير.

 إلى ابنتي الغالية عمى قمبي كفقيا اهلل ك رعاىا.

 إلى  اخكتي ك اخكاتي مف كانكا عكنا لي.

 إلى صديقاتي كزميبلتي أداـ اهلل صداقتنا في الدنيا كآلخرة.

 إلى كؿ مف ساندني كشجعني كلك بكممة.

إلى اركاح شيدائنا األبرار ك أسرانا البكاسؿ الذيف ضحكا بأركاحيـ 

 كأعمارىـ لمدفاع عف كممة الحؽ
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 شكر وتقدير

چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ  
 ك (  1)

هلل حمدان كثيران طيبان مباركان ، الحمد (2):) مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(رسكؿ اهلل  قاؿ

 فيو، لو الفضؿ كالمنة عمي، أف كفقني إلتماـ ىذا البحث أكالن كأخيران.

أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر الفاضؿ ىاركف كامؿ الشرباتي       

في  عمى ما بذلو معي مف جيدو طيمة كتابة ىذا البحث، أسأؿ اهلل أف يبارؾ -حفظو اهلل -

 عممو كعممو كيمده بكافر الصحة كالعافية.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ليذا الصرح العممي الشامخ جامعة الخميؿ، التي منحتني      

فرصة إكماؿ دراستي فييا، كأتقدـ بالشكر الى أساتذتي األفاضؿ في كمية الشريعة، 

       . جزاىـ اهلل كؿ الخيركالدراسات العميا عمى ما يقدمكنو مف عكف، كمساعدة لمطمبة ف
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 فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ب اإلىداء

 ت شكر وتقدير

 ث فيرس الموضوعات

 خ ممخص البحث
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 ممخص البحث

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة تفسير سكرة "ص"، مف حيث التفسير المأثكر، كالكحدة المكضكعية    

 -فييا، كذلؾ مف خبلؿ جيكد أئمة التفسير كعممائو، كباألخص تفسير اإلماـ الطبرم، كالسيكطي

لمكضكعية ، لما يشتمبلف عمى جمع الركايات المأثكرة المفسرة آليات سكرة "ص"، كالكحدة ا-رحميما اهلل

فييا مف خبلؿ االستعانة بكتب التفسير المكضكعي في القرآف الكريـ، كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى 

 مقدمة، كأربعة فصكؿ، كخاتمة.

بينت في المقدمة عنكاف البحث، كأسباب إختياره، كأىدافو، كأىميتو، كالدراسات السابقة لو، كمنيجو    

 كمحتكاه.

عف التفسير المأثكر كالتعريؼ بسكرة "ص"، ك قد تضمف ىذا الفصؿ أما في الفصؿ األكؿ: نبذة    

مبحثيف، المبحث األكؿ: نبذة عف التفسير المأثكر، معناه، ك أنكاعو، كأىميتو، كالمبحث الثاني: عرفت 

 فيو بسكرة "ص" .

كأما الفصؿ الثاني: فكاف عف فكاتح السكر كفاتحة سكرة "ص"، كقد تضمف ىذا الفصؿ مبحثيف،    

لمبحث األكؿ: تناكلت الحديث فيو عف فكاتح السكر، كالمبحث الثاني: عف شبيات الكافريف في ا

 التكحيد ك الرسالة.

كفي الفصؿ الثالث: تحدثت فيو عف دراسة المأثكر في قصص األنبياء، كقد اشتمؿ ىذا الفصؿ    

يما السبلـ، كالمبحث عمى ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ: يتضمف قصة سيدنا داكد كابنو سميماف عمي



 د
 

الثاني: تضمف قصة أيكب كغيره مف األنبياء عمييـ السبلـ، كالمبحث الثالث: تحدثت فيو عف الكحدة 

 المكضكعية في اآليات السابقة.

كفي الفصؿ الرابع: تناكلت فيو ما تبقى مف آيات سكرة "ص"، بعنكاف  نعيـ المؤمنيف ك جحيـ    

مى ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ: يتضمف مكضكع نعيـ المؤمنيف ، كيشتمؿ عالكافريف، كقصة آدـ 

، ك المبحث الثالث: كجحيـ الكافريف، كالمبحث الثاني: تحدث عف قصة سجكد المبلئكة آلدـ 

 تضمف الكحدة المكضكعية في اآليات السابقة.

ي اعتمدت كفي خاتمة البحث عرضت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، بعدىا ذكرت المراجع الت   

 عمييا في إعداد ىذا البحث.
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Abstract 

   This research aims at interpreting surat (SADD); its (interpretation) I taken 

from ancestors, and its objective unity through efforts of senior interpreters 

and Savants particularly the interpretation of our Savants (Al-Imam Tabari 

and Al-Suyooti) as they include the collection of Narration taken from the 

interprets of our ancestors for surat  (SADD) and the objective unity by using 

the books of objective unity in (Quran). This research included an 

introduction, four chapters and a conclusion.  

   In the introduction, I explained the reasons for its selection, its objectives, 

importance, previous studies, methodology and content. 

   However, in the chapters, the first one is a brief about the interpretation of 

ancestors and the definition of surar (SADD). This chapter includes two 

sections; the first one includes the meaning of (Alma'athor interpretation) and 

its meaning, types and improtance. The second section, it is true, I define surat 

(SADD). 

The second chapter was about an introduction of verses, and also an 

introduction to surat (SADD). This chapter contains two subjects; the first 

subject deals with the introduction of suras, while the second research talks 

about the lies of the unbelievers. 

   In the third chapter, I talked about the stories of prophets. This chapter 

consists of three supjects. The first one includes the story of our prophets 

Dawood and his son Suleiman (May God have peace upon them). The second 

subject, however include the story of Ayoub and other prophets. The third 

subject deals with the objective unity in the verses. 

    The fourth chapter deals with the rest of surat (SADD) under the title of 

Heaven and Hell and the story of Adam (peace be upon him). It contains three 

subjects; the first one talks about Heaven and Hell, the second one the 

prostration of angels to Adam (peace be upon him). The third and last subject 

talks about the objective unity of the verses. 

    At the end of the research I presented the most important results, then I 

wrote down the references that I referred to in the preparation of this research.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمد هلل أحمده كأستعينو، كالصبلة كالسبلـ عمى حبيبو المصطفى محمد، المبعكث رحمة لمعالميف     

 صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

 كبعد:  

جـه غفيره فإف القرآف الكريـ كتاب اهلل الخالد، كمعجزتو الدائمة التي تحدل بيا الخمؽ جميعان، فقاـ    

مف العمماء بدراستو كتحميمو كتفسيره، ك أكؿ مف فسره ىك العزيز العميـ، فسبحانو فسر بعضو ببعض، 

أجمعيف، كلكف ىذا ال يعني أنو تكقؼ  ، ثـ مف بعده الصحابة كالتابعكف كمف ثـ نبيو الكريـ 

تفسير القرآف الكريـ بؿ كمما تقدـ العمـ، استطاع العمماء فيـ القرآف الكريـ بشكؿ أكضح كأفضؿ، طبعان 

بالرجكع إلى كتب أئمة التفسير كبجعميا قدكة ليـ، كال يخفى عمى أحد مف طبلب العمـ فضؿ كمكانة 

رآف الكريـ، لذلؾ كاف ىك المرجع األساس ليذا البحث، إماـ المفسريف، ابف جرير في تفسير الق

كباالستعانة بتفاسير أخرل لمكصكؿ إلى تفسير أفضؿ لسكرة "ص"،  مف حيث التفسير المأثكر ليا، 

باإلضافة إلى البحث عف الكحدة المكضكعية في السكره الكريمة، كىك نكع مف أنكاع التفسير 

الكثير مف المراجع التي تتحدث عف ىذا النكع، فاجتيدت أف المكضكعي في القرآف الكريـ، كال يكجد 

 أظير الكحدة المكضكعية في السكرة بناءان عمى فيمي لممكضكع.

فمكضكع بحثي، التفسير المأثكر في  سكرة "ص" دراسة كتحميؿ، باإلضافة إلى دراسة جكانب        

، كالكحدة المكضكعية لمسكرة  بشكؿ الكحدة المكضكعية بيف كؿ مجمكعة مف آيات ىذه السكرة الكريمة

 متكامؿ، كالتناسب في ىذه السكرة.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ككاف الختيار ىذا المكضكع كالبحث فيو أسباب عدة كىي:

   زالة ما شابو اإلىتماـ بيذا النكع مف أنكاع التفسير)التفسير بالمأثكر(، كنفض الغبار عنو، كا 
 فسير .مف أمكر دخيمة شكَّىت جماؿ الت

    سكرة "ص" تتضمف مفاىيـ ىامة، كأحكامان عامة، كأمكران حرم بيا أف تدرس، كأف تؤخذ بعيف
 االعتبار.

   .  عدـ تناكؿ ىذه السكرة بالتفسير المأثكر منفردة مف قبؿ 

 .الترجيح  كالمكازنة بيف أقكاؿ المفسريف كتجنب ما شذ منيا 

 

 :أىمية البحث

 تكمف أىمية البحث في أمكر كثيرة منيا: 

إف ىذا البحث يسيؿ عمى الباحثيف في التفسير، الكقكؼ عمى ما كرد مف التفسير المأثكر في    -1
 سكرة " ص"، إذ أنو يجمع ما تفرؽ مف التفسير المأثكر فييا في مؤلؼ كاحد. 

 ه السكرة مما لـ يصح . في ىذ  إف في ىذا البحث بيانان لما صح مف التفسير المأثكر   -2

إف الكقكؼ عمى ما صح مف التفسير المأثكر مف خبلؿ ىذا البحث يمنع التقٌكؿ عمى كتاب اهلل    -3
 بغير عمـ.

 إف معرفة صحيح المأثكر مف ضعيفو يرفع الكثير مما قيؿ في ضعفو.   -4

 

 



س  
 

 أىداف البحث:

 كأنكاعو، كأىميتو.تكضيح المقصكد بالتفسير المأثكر مف خبلؿ بياف معناه،  -1

التعريؼ بسكرة "ص" مف خبلؿ بياف نزكليا، كعدد آياتيا، كفضميا، كمقاصدىا، كمناسبتيا لما  -2
 قبميا.

 بياف الكحدة المكضكعية في سكرة "ص" . -3

 بياف ما صح مف التفسير المأثكر مما لـ يصح  في سكرة "ص".  -4 

المنثكر لمسيكطي بما يخص مادة التفسير المأثكر المقارنة بيف تفسير الطبرم ك تفسير الدر  -5
 لمسكرة.

 حدود البحث :

اقتصرت في ىذا البحث عمى التفسير المأثكر، مف خبلؿ المقارنة بيف تفسير الطبرم كتفسير        
الدر المنثكر لمسيكطي، عمى اعتبار أنيا مف أكثر التفاسير استيعابان لمسائؿ المأثكر، أصالةن عند 

 جمعان عند السيكطي. الطبرم، ك 

 

 الدراسات السابقة:

بعد البحث كالتحرم عف الدراسات التي كتبت في ىذا المكضكع، لـ أجد أم رسالة عممية تحمؿ      
 ىذا االسـ ) سكرة "ص" التفسير بالمأثكر كالكحدة المكضكعية فييا دراسة كتحميؿ( عمى حد عممي.

مكجكد في كثير مف كتب التفسير، كبخاصة القديمة منيا مثؿ أما بالنسبو لمتفسير المأثكر لمسكرة فيك   
الطبرم ك السيكطي كابف كثير كغيرىا مف كتب التفسير، كمف حيث إفراد سكرة "ص" بتفسير خاص بيا 

 لـ أجد غير تفسير الشيخ العثيميف، كىك مف التفاسير الحديثة .
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كعية لمسكرة معا، كىذا األمر لـ يذكر في أما في بحثي فأتحدث عف التفسير المأثكر، كالكحدة المكض   
 كتب التفسير مجتمعان في بحث كاحد.

 منيج البحث:

اعتمدت في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي، مفيدةن مف المنيجيف االستقرائي، كاالستنباطي        
 كفؽ الخطكات التالية : 

 .الرجكع إلى أميات المصادر لجمع المادة العممية 

  .دراسة ما جمعت مف مادة عممية كفؽ مناىج البحث العممي بمكضكعية 

  . التسمسؿ المنطقي في عرض البحث 

  . تكثيؽ اآليات القرآنية ك بياف اسـ السكرة كرقـ اآلية 

  تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا الرئيسة في كتب السنة، كالحكـ عمييا اذا كانت مركية
 في غير الصحيحيف. 

 إلى المعاجـ المغكية، كلممصادر المتخصصة في المصطمحات، لبياف معاني  الرجكع
 المصطمحات، كاأللفاظ الغريبة.

  المقارنة بيف األقكاؿ المأثكرة عف السمؼ في التفسير،  محاكلة الخركج بأحسنيا، كتجنب الشاذ
 منيا.

 .الربط المكضكعي بيف آيات سكرة "ص" مف خبلؿ إظيار التناسب بيف آياتيا 
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 محتويات البحث:

 قسمت ىذا البحث إلى: مقدمة، كأريعة فصكؿ، كخاتمة. 

 أما المقدمة: فذكرت فييا أسباب اختيارم لممكضكع، كأىميتو، كأىدافو، كمنيجي فيو.

 الفصؿ األكؿ: نبذة عف التفسير المأثكر ك التعريؼ بسكرة "ص".    

 ك يأتي في مبحثيف:

 اه، كأنكاعة، كأىميتو.المبحث األكؿ: التفسير بالمأثكر معن

 المبحث الثاني: التعريؼ بسكرة "ص".

 الفصؿ الثاني: فكاتح السكر كفاتحة سكرة "ص".

 كيأتي في ثبلثة مباحث:  

 المبحث األكؿ: فكاتح السكر.

 المبحث الثاني : شبيات الكافريف في التكحيد كالرسالة.

 المبحث الثالث: الكحدة المكضكعية في اآليات السابقة.

 الفصؿ الثالث: قصص األنبياء

 كيأتي في ثبلثة مباحث:
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 المبحث األكؿ: قصة داكد كسميماف عمييما السبلـ.

 المبحث الثاني: قصة أيكب عميو السبلـ كغيره مف األنبياء.

 المبحث الثالث: الكحدة المكضكعية في اآليات السابقة.

 .الفصؿ الرابع: نعيـ المؤمنيف كجحيـ الكافريف كقصة آدـ 

 كيأتي في ثبلثة مباحث:

 المبحث األكؿ: نعيـ المؤمنيف ك جحيـ الكافريف..

 المبحث الثاني:  سجكد المبلئكة آلدـ 

 المبحث الثالث: الكحدة المكضكعية في اآليات السابقة.

 كأما الخاتمة: كتشمؿ أىـ نتائج البحث.

 ثـ  الفيارس. 

حسا     ، كما كاف فيو مف تقصير فمني ف فمف اهلل كبعد فيذا جيد المقؿ، فما كاف فيو مف خير كا 
 كمف الشيطاف، كما تكفيقي إال باهلل كالحمد هلل رب العالميف
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 "ص " نبذة عن التفسير المأثوروالتعريف بسورة: الفصل األول
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 د:يتمي

 يغمؽ حتى قياـ الساعة، الك  ،ىك عمـ ال يتنييالكريـ مف أعظـ العمكـ كأىميا، ك عمـ تفسير القرآف      

 ،تعمـ المزيد مف ىذا الكتاب العظيـ، ك نجد مف المسمميف الميتميف في دراستو كتحميمو ففي كؿ زماف

، كالتفسير القديمة مف حيث تفسيره بأنكاع مختمفة كطرؽ متعددة، كيبلحظ ذلؾ مف تعدد أنكاع التفاسير

السكر كميما تطكر ، ك كبياف الكحدة المكضكعية في اآليات ،الحديثة كالتفسير المكضكعيك  ،المأثكر

نو ىك أساس أل ؛فإنو ال بد مف الرجكع الى التفسير المأثكر ،عف مراد اهلل  لعمماء كتفننكا في البحثا

 م عصر مف العصكر.أفبل غنى عنو في  ،التفسير

كمف  ،لغة كاصطبلحان  ،عف التفسير المأثكر مف حيث المعنى ،ث في ىذا المبحثدلذلؾ سأتح     

 أىميتو.، ك حيث أنكاعو
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 المطمب االول

 معنى التفسير المأثور

 التفسير في المغة:   

  أبانو، كالتفسير مثمو :مف الفسر: البياف، فسر الشيء يفسره بالكسر كتفسره بالضـ فسرا كفسره      

الفسر كشؼ المغطى، كالتفسير كشؼ ( 1) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

 (2)المراد عف المفظ المشكؿ، كاستفسرتو كذا أم سألتو أف يفسره لي .

 التفسير اصطالحا: 

ك ممكات أى  ألنو ليس قكاعدى  ؛يرل بعض العمماء: أف التفسير ليس مف العمكـ التى ييتكمؼ ليا حد       

ناشئة مف مزاكلة القكاعد كغيره مف العمكـ التى أمكف ليا أف تشبو العمكـ العقمية، كييكتفى فى إيضاح 

 كمفيكماتيا. الكريـ ، أك أنو المبيّْف أللفاظ القرآف التفسير بأنو بياف كبلـ اهلل

خر منيـ: أف التفسير مف قبيؿ المسائؿ الجزئية أك القكاعد الكمية، أك المىمىكات اآلبعض الكيرل        

الناشئة مف مزاكلة القكاعد، فيتكمَّؼ لو التعريؼ، فيذكر فى ذلؾ عمكمان أخرل ييحتاج إلييا فى فيـ 

 (3)القرآف، كالمغة، كالصرؼ، كالنحك، كالقراءات... كغير ذلؾ.

                                                           

 .33سكرة الفرقاف : آية (1)
 .55،ص5ج (دار صادر)بيركت: 1ط، لسان العرب المصرم،بف منظكر ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي ا (2) 
 .12،ص1، )القاىرة:مكتبة كىبو ( جالتفسير و المفسرون، (ھ1398)ت  محمد حسيف الذىبي ، (3)



5 
 

ذا نحف تتبعنا أقكاؿ        العمماء الذيف تكمَّفكا الحد لمتفسير، كجدناىـ قد عرَّفكه بتعاريؼ كثيرة، يمكف كا 

ف كانت مختمفة مف جية المفظ، إال أنيا متحدة مف جية المعنى  إرجاعيا كميا إلى كاحد منيا، فيى كا 

 (1)كما تيدؼ إليو.

البحر المحيط بأنو: "عمـ يبحث عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف  فى (2)فقد عرَّفو أبك حياف      

 كمدلكالتيا، كأحكاميا اإلفرادية كالتركيبية، كمعانييا التى تيحمؿ عمييا حالة التركيب، كتتمات لذلؾ".

، سائر يشمؿ كالمقصكد بذلؾ: أنو      ىذا فى إليو ييحتاج الذل المغة عمـك  القراءات، عمـ مثؿي  العمـك

 كما بالحقيقة، عميو داللتو ما يشمؿك  البديع، كعمـ البياف، كعمـ اإلعراب، كعمـ التصريؼ، عمـك  ،العمـ

 كنحك القرآف، فى ـى يى بى انٌ  ما بعض تكضح كقصة النزكؿ، كسبب النىٍسخ معرفةك  ،بالمجاز عميو داللتو

 (3)".ذلؾ

 كبياف معانيو  ،المينىزَّؿ عمى نبيو محمد   بأنو: "عمـ ييفيـ بو كتاب اهلل (4)كعرَّفو الزركشى     

 
                                                           

 .12،ص1، جالتفسير و المفسرون، ( الذىبي 1)
أبك حياف :ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ الغرناطي االندلسي اثير الديف ابك حياف النحكم المقرل ء،نزيؿ القاىرة،مف مؤلفاتو:  (2)

أبك الطيب، محمد بف أحمد بف بالقاىرة. ) ھ745في االندلس ك مات سنة  ھ654شرح التسييؿ في النحك،البحر المحيط في التفسير،كلد سنة 
دار الكتب العممية،  )بيركت:كماؿ يكسؼ الحكت تحقيؽ:، 1،طذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد(، ھ832)تعمي، تقي الديف

 .283ـ(،ص1990ىػ/1410
 .121،ص1ج،  تفسير البحر المحيط حياف، ك( أب3)
أخذ عف الشيخ جماؿ الديف  ،745محمد بف بيادر بف عبد اهلل التركي األصؿ المصرم الشيخ بدر الديف الزركشي كلد سنة  الزركشي: ىك (4)

ك مف مصنافتو :النكت عمى البخارم  قاؿ بعض المؤرخيف كاف فقييا أصكليا أديبا فاضبل في جميع ذلؾ، االسنكم كالشيخ سراج الديف البمقيني،
ف عمي بف محمد الحافظ شياب الديف أبك الفضؿ أحمد ب بالقاىرة.)ابف حجر، ھ794كمات سنة  ،كالبحر في األصكؿ في ثبلثة أجزاء

أجزاء، تحقيؽ مراقبة: محمد عبد المعيد ضاف)اليند: مجمس دائرة المعارؼ  6الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،(، ھ852العسقبلني)ت
تحقيؽ :  أجزاء،1،4،ط طبقات الشافعيةأبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر ، . ابف قاضي شيبة،134،ص5ـ(ج1972ىػ/ 1392العثمانية، 

هـ(،A@98الحنبلً)تالعكريمحمدبنأحمدبنالحً،عبد.  العكرم138،ص3ىػ(ج 1407الحافظ عبد العميـ خاف )بيركت:عالـ الكتب  .د

 (.كثٌربناألرناؤوط،دمشق:دارمحموداألرنؤوط،القادرعبد،تحقٌق:=;;،ص<،جذهب من أخبار فً الذهب شذرات
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 (1)كاستخراج أحكامو كحكمو".

رقانيكعرَّفو        بأنو: "عمـ ييبحث فيو عف أحكاؿ القرآف المجيد، مف حيث داللتو عمى مراد اهلل  (2)الزي

   (3)تعالى، بقدر الطاقة البشرية".

كعرَّفو بعضيـ بأنو: "عمـ نزكؿ اآليات، كشئكنيا، كأقاصيصيا، كاألسباب النازلة فييا، ثـ         

ترتيب مكييا كمدنييا، كميحكميا كمتشابييا، كناسخيا كمنسكخيا، كخاصيا كعاميا، كميطمقيا كميقيدىا 

 (4)بىرىا كأمثاليا".كميجمميا كميفسّْرىا، كحبلليا كحراميا، ككعدىا ككعيدىا، كأمرىا كنيييا، كعً 

بقدر  ،عمـ يبحث عف مراد اهلل  :كىذه التعاريؼ األربعة تتفؽ كميا عمى أف عمـ التفسير        

 الطاقة البىشرية، فيك شامؿ لكؿ ما يتكقؼ عميو فيـ المعنى، كبياف المراد.

 

 

 

 

 
                                                           

 .13،ص1،جفي عموم القرآن البرىانالزركشي، (1)
رقاني: 2) محمد عبد العظيـ الزرقاني: مف عمماء األزىر بمصر. تخرج بكمية أصكؿ الديف، كعمؿ بيا مدرسا لعمـك القرآف  ىك( الزي

.)الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف ھ1367كالحديث. كتكفي بالقاىرة. مف كتبو:مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، ت 
 (.210،ص6ـ(ج2002دار العمـ لممبلييف )15ط ، األعالمىػ( 1396عمي بف فارس الدمشقي )ت 

 .3، ص2، جمناىل العرفان في عموم القرآن(، ھ1367( الزرقاني، محمد بف عبد العظيـ )3)
 .113، ص1، جالتفسير و المفسرون( الذىبي، 4) 
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 المأثور في المغة :     

ې  ى  ى  ائ  ائ        ېۉ   ۉ  ې  ې  چ ٹ ٹمف األثر: الخبر، كالجمع آثار      

كمنو حديث مأثكر أم يخبر الناس بو بعضيـ بعضا أم ينقمو خمؼ عف سمؼ، يقاؿ منو  ،(1) چەئ 

 ا ينقمو خمؼ عف سمؼ.ىك م كمف ذلؾ فالمأثكر  (2)أثرت الحديث فيك مأثكر.

 التفسير المأثور اصطالحا:

صطمح )التفسير العمماء قديمان، كلـ يستخدـ ىذا المىك ما كاف يعرؼ بالتفسير النقمي عند        

في تفسيره " الدر المنثكر في  -رحمو اهلل -إال بعد السيكطي ،ىذا العمـ بو ةتسمي لـ تتـبالمأثكر( ك 

 التفسير بالمأثكر "  فمـ يجر استعمالو مع أف معناه كاف شائعان معركفان .

المنقكلة عف السمؼ، كىي معرفة الناسخ كالمنسكخ  التفسير النقمي: ىك المستند إلى اآلثار       

 (3). ككؿ ذلؾ ال يعرؼ إال بالنقؿ عف الصحابة كالتابعيف.اتكمقاصد اآلي ،كأسباب النزكؿ

ىـ الذيف نزؿ بمغتيـ القرآف الكريـ، كشاىدكا أحكاؿ النُّزكؿ، كعرفكا أحكاؿ مف نزؿ  الصحابة        

 كفاتو، فيـ أقدر عمى فيمو ممف جاء بعدىـ.، كتدارسكه في حياتو كبعد   عميو

                                                           

 .12يس:آية ( سكرة  1)
بيدم، محٌمد بف محٌمد بف  .5،ص4، ج لسان العرببف منظكر ،( انظر: ا 2)  عبد الرٌزاؽ الحسيني ،أبك الفيض الزَّ

 مجمكعة مف جزء،تحقيؽ: 40 ،تاج العروس من جواىر القاموسالممٌقب بمرتضى ، 
 .16،ص10اليداية،جقيف،دار المحق

 .348،دار الفكر لمطباعة ك النشر،صمقدمة ابن خمدونالرحمف بف خمدكف المغربي،  ( ابف خمدكف،عبد 3)
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َـّ نقمكه لجيؿ التابعيف الذم حممكا راية التفسير، كنقمكه ألتباع التابعيف، الذيف صار التفسير في         ث

جيميـ بيف التفسير النقمي المحض، كالتفسير الذم يدخمو االجتياد، كعمييـ يكاد يتكقؼ النقؿ، إذ لـ 

 (1).بعدىـ شيءه ييذكر في التفسيريينقؿ عف الطبقة التي 

 لمراد اهلل  أك السنة أك كبلـ الصحابة بيانان  الكريـ كبعد ذلؾ عٌرفو الزرقاني: بأنو ما جاء في القرآف     

 (2)سبحانو كتعالى مف كتابو.

مف البياف كالتفصيؿ لبعض آياتو، كما نيقؿ  ،نفسو الكريـ ما جاء فى القرآف كعٌرفو الذىبي: بأنو      

، كما نيًقؿ عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كما نيًقؿ عف التابعيف، مف كؿ ما ىك بياف  عف الرسكؿ

 (3)كتكضيح لمراد اهلل تعالى مف نصكص كتابو الكريـ.

ضافتو ليـ لما كجد إكانت ى تعريفو بينما أضافيـ الذىبي، ك لإفمـ يضؼ الزرقاني التابعيف        

 كغيره مف التفاسير التي اعتمدت عمى المأثكر في تفسيرىا. (4)،ذكرىـ في تفسير الطبرم

                                                           

 ق( 1428) دار ابف الجكزم 2ط، شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية( الطيار، مساعد بف سميماف بف ناصر، 1)
 .247ص
 ،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  ،ىػ(1367 تالزرقاني، محمد عبد العظيـ )(  2)
 .12،ص2،ج3ط
 .12،ص1، جالتفسير كالمفسركف،( الذىبي 3)
ابك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد، الطبرم، صاحب التفسير الكبير كالتاريخ الشيير، كاف إماما في فنكف  ( الطبرم : 4)

كثيرة منيا التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ، كلو مصنفات مميحة في فنكف عديدة تدؿ عمى سعة عممو كغزارة فضمو، 
أبك ، ابف خمكاف.)ھ310ككاف ثقة في نقمو، كتاريخو أصح التكاريخ كأثبتيا،كمات في ككاف مف األئمة المجتيديف، لـ يقمد أحدا، 

، تحقيؽ: إحساف عباس)بيركت:دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر،
،تحقيؽ:احساف 1، طاالديبمعجم االدباء ارشاد االريب الى معرفة ،ك ياقكت الحمكم الركمي، 191،ص4صادر(ج

 (.2441،ص6( مج1993عباس)بيركت:دار الغرب االسبلمي 
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 المطمب الثاني

 أنواع التفسير المأثور

ال دخؿ  ،ىك التفسير الذم ال يعتمد الرأم، كالمعاني التفسيرية المكجكدة فيو :التفسير بالمأثكر       

 لممفسر فييا برأيو، كىذا يشمؿ األنكاع التالية:

 :النوع األول: تفسير القرآن بالقرآن   

كلى، كمف يتأمؿ القرآف ىي الطريقة األ، ك (1)ضؿ الطرؽ لتفسير القرآف الكريـىك مف أعمى كأفك         

 قكلو سبحانو: الكريـ القرآفمثاؿ ما جاء في مف اآليات فسرت بآيات أخرل،  ان يجد كثير  ،الكريـ بعمؽ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  چ ىا في قكلو تعالىفجاء تفسير   (2)چپ  پ  پ  پ  ڀ    چ

ڄ  ڄ  ڄ    ڄچك كذلؾ في قكلو سبحانو:   (3)چچ      چ            چ    چ    ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

فإف كممة "مف الفجر" بياف كشرح لممراد مف كممة  (4)چ  ڇڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  الخيط األبيض التي قبميا ككذلؾ قكلو سبحانو:

عمى  (6)چ  جبی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئچ  مف قكلو تعالى: "كممات" فإنيا بياف لمفظ  (5)  چ ڀ

                                                           

 .247ص،شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية، الطيار(1)
 .2( سكرة الفاتحة: آية 2)
 .24-23( سكرة الشعراء:آية 3)
 .187( سكرة البقرة:آية 4)
 .23( سكرة األعراؼ:آية 5)
 .37( سكرة البقرة:آية 6)
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اآلية فإنيا بياف لمفظ "ما  (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :بعض كجكه التفاسير كقكلو تعالى

ڇ  ڇ      چ كقكلو تعالى: (2)چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ  يتمى عميكـ" مف قكلو سبحانو:

  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ڌ   ڌڍ  ڍ

اآلية، فإنيا بياف لمعيديف  (3)چ  ڱک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ڌ  ڎ  ڎ   "لؤلكؿ  " ڃ  ڃ " األكؿ (4)چچ     ڃ  ڃ    ڃچ  في قكلو سبحانو:

 لمثاني  " چ     ڃ" كالثاني"  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

ٻ  ٻ  پ  پ     چ  :كقكلو تعالى"   ڱک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ" 

" التي قبميا كغير ذلؾ كثير يعمـ بالتدبر پبياف لكممة"   چ ڀپ  چ فإف كممة (5)چپ  پ  ڀ  

 (6)بالتدبر لكتاب اهلل تعالى.

 ةبكثير فمك تأممت القص وكسع منأبؿ ىك  فحسب،ذلؾ  عمى  ك ال يقتصر تفسير القرآف بالقرآف      

كلكنيا في كؿ مرة تككف  ،ف القصة الكاحدة ذكرت بعدة أساليب ك بعدة صكرأفي القرآف لكجدت 

في كؿ مكضع تعطينا صكرة كاضحة كاممة  ان مكممة بعضيا بعض ،متناسبة مع ما يجاكرىا مف اآليات

 تامة. 

                                                           

 .3( سكرة المائدة: آية1)
 .1( سكرة المائدة:آية 2)
 .12( سكرة المائدة :آية 3)
 .40( سكرة البقرة:آية 4)
 .3-2سكرة الطارؽ:اآليات  (5)
 .12،ص2،جمناىل العرفان في عموم القرآن( الزرقاني، 6)
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ككؿ مرة ذكرت مع اختبلؼ الزماف  ،قصتو في القرآف الكريـ عدة مرات تذكر  فمكسى        

مع اختبلؼ الترتيب في المصحؼ يككف كحدة كاممة مكضكعية لقصة مكسى ، ك كالمكاف في النزكؿ

 جمؿ في مكضع فسر في مكضع آخر، كمف خبلؿ جمع قصة مكسى ما أي ، ك  لى إنتكصؿ

 (1)ا تظير الكحدة المكضكعية لمقصة في القرآف الكريـ.نكمف ى ،لمقصة معنى كامؿ تاـ

ك في عدة  ،سرد القصة مف عدة أكجوعندما تي أنو ة ذلؾ بتفسير القرآف بالقرآف؟ قلكف ما عبل        

يظير في  ،كؿ مف القصةمكاضع يككف ذلؾ مف تفسير القرآف بالقرآف، فما لـ يظير في المشيد األ

 حداثيا.أي فيـ بعض المشيد الثاني كيتبيف، فيزكؿ الخبلؼ الكاقع ف

 

 الشريفة :النوع الثاني: تفسير القرآن بالسنة 

يرجعكف إليو إذا أيشكؿ عمييـ فيـ آية   ىك المبيّْف لمقرآف الكريـ، ككاف الصحابة: النبي        

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ  قاؿ: لما نزلت ىذه اآلية: مف اآليات، عف ابف مسعكد 

الذم تعنكف، ألـ شؽ ذلؾ عمى الناس فقالكا: يا رسكؿ اهلل، كأينا ال يظمـ نفسو؟ قاؿ: "إنو ليس (2)

 .(4)إنما ىك الشرؾ"  (3) چ ڄڄ ڄ ڦ چ تسمعكا ما قاؿ العبد الصالح:

                                                           

 .64، ص الوحدة الموضوعية في القرآن( حجازم، محمد محمكد، 1)
 .82 ( سكرة االنعاـ:آية2)
 .13( سكرة لقماف:آية 3)
،باب صدؽ االيماف كاخبلصو،كتاب االيماف ،)مسمـ ،ابك الحسيف مسمـ بف 342ركاه مسمـ،في صحيحو،حديث رقـ (4)

 .80،ص1اجزاء )بيركت: دار الجيؿ( ج 8،الجامع الصحيحالحجاح،
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قاؿ: "سمعت رسكؿ اهلل  يبيّْف ليـ ما يشاء عند الحاجة، عف عقبة بف عامر كما كاف الرسكؿ     

 :ف القكة الرمي (1) چٴۇ ۈ ۈ ۇۆۆ چ يقكؿ كىك عمى المنبر  (3)".(2)"أال كا 

 

 :النوع الثالث: تفسير القرآن بما صح وروده عن الصحابة 

، لما شاىدكه مف القرآف كاألحكاؿ التي تفسير القرآف االكريـ مف غيرىـ أدرل ب ىـ الصحابة       

 لصالح، ال سيما عمماؤىـ ككبراؤىـاختصكا بيا، كلما ليـ مف الفيـ التاـ، كالعمـ الصحيح، ك العمؿ ا

، كمنيـ الحبر كاألئمة األربعة الخمفاء الراشديف، ك األئمة الميدييف، مثؿ: عبد اهلل بف مسعكد 

 . رسكؿ اهلل  (4)، كترجماف القرآف ببركة دعاء ، ابف عـ رسكؿ اهلل البحر: عبد اهلل بف عباس

 ىي: قاؿ. ال: قمنا ؟(5) چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ ما تدركف: قاؿ عباس ابف عفكمف تفسيره: 

ًعمت السفف  (6).ًمٍثميا عمى نكح سفينة بعد مف جي

  

 

                                                           

 .60( سكرة االنفاؿ:آية1)
 .52ص ،6كتاب االمارة ، ج الرمي كالحث عميو،باب فضؿ ( 5055)( ركاه مسمـ،في صحيحو،حديث رقـ2)
 .346ـ( ، ص2000 -ق1421)مكتبة المعارؼ 3ط ،مباحث في عموم القرآن( القطاف ،مناع ، 3)
مٍّْموي  الدّْيفً  ًفي فىقّْوُّ  المَّييَـّ  ))(4)  .215، ص5مسند االماـ احمد بف حنيؿ،ج (( التٍَّأًكيؿى  كىعى
 .42( سكرة يس:آية 5)
، 20ج  ،جامع البيان في تأويل القرآن (،ھ310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر)ت: ،( الطبرم6)

 ىػ . 1420مؤسسة الرسالة، ، 1، طأحمد محمد شاكر تحقيؽ: ،523ص
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 النوع الرابع: تفسير القرآن بقول التابعين .

، فقد رجع كثير كال كجدتو عف الصحابة ،كال في السنة الكريـ، ذا لـ تجد التفسير في القرآفإ         

 مف األئمة في ذلؾ إلى أقكاؿ التابعيف.

 مجاىد أما، كطاكس ،جبير بف كسعيد ،عباس ابف مكلى كعكرمة ،رباح أبي بف كعطاء،كمجاىد      

: عرضت المصحؼ عف مجاىد، قاؿ تفسير،فإنو آية في ال ،عباس ابف عف ركل مف أكثؽ كاف فقد

 .(1)كأسألو عنيا ،عمى ابف عباس ثبلث عرضات، مف فاتحتو إلى خاتمتو، أكقفو عند كؿ آية منو

كغيره:" أقكاؿ التابعيف في الفركع ليست حجة فكيؼ تككف حجة في (2)قاؿ شعبة بف الحجاج      

التفسير؟! يعني: أنيا ال تككف حجة عمى غيرىـ ممف خالفيـ، كىذا صحيح أما إذا أجمعكا عمى الشيء 

فبل يرتاب في ككنو حجة، فإف اختمفكا فبل يككف قكؿ بعضيـ حجة عمى بعض، كال عمى مف بعدىـ 

 (3)القرآف أك السنة أك عمكـ لغة العرب أك أقكاؿ الصحابة في ذلؾ".كيرجع في ذلؾ إلى لغة 

، المنقكؿ بالمأثكر التفسير في تدخؿ جميعييا األنكاع فيذه          لممفسّْر بالرأم يجكز الذم ال المركمّْ

 .تضاد   مخالفة يخالفو أف كالدراية كالمعقكؿ

 

 

 

                                                           

 .559،ص10(ج30918، ك ابف ابي شيبة في المصنؼ حديث رقـ )90،ص1( ركاه الطبرم في تفسيره ج1)
تكفي بالبصرة سنة  أبك بسطاـ شعبة بف الحجاج بف الكرد مكلى األشاقر؛ كاسطي األصؿ بصرم الدار، الحجاج:( شعبة بف 2)

 (470،ص2،جوفيات االعيانكىك ابف خمس كسبعيف سنة ، رحمو اهلل تعالى.)ابف خمكاف،  ھ160
 .60ص ،1،جالبن تيمية شرح كتاب مقدمة في اصول التفسير( بازمكؿ،محمد بف عمر بف سالـ،3)
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 المطمب الثالث

 أىمية التفسير بالمأثور

بعد الكقكؼ عمى تعريؼ التفسير المأثكر كبياف المراد بو، كذكر أنكاعو، تتجمى مدل أىميتو    

كضركرة العناية بو، كالكقكؼ عنده، كالحذر مف تجاكزه، كأنو مف أفضؿ أنكاع التفسير، كلذا فقد كانت 

أصحاب الشأف األكؿ العناية بو مبكرة، فكاف أكؿ عمكـ القرآف تدكينا، ككاف رجاؿ الحديث كالركاية ىـ 

 . (1)في ىذا

ففي صحيحي البخارم كمسمـ كغيرىما مف دكاكيف السنة المطيرة، أبكاب خاصة بالتفسير، جمع  

 .فييا أصحاب تمؾ الكتب ما صح عندىـ مف التفسير المأثكر عف النبي 

دراؾ مرا ميو، كأنو كمما يدؿ عمى أىمية ىذا النكع مف التفسير، أنو سناـ معرفة معاني القرآف كا 

البد منو لمف أراد أف يستجيب هلل تعالى فيتدبر كبلمو، ككذا لمف أراد أف يفسر بالرأم يتحتـ عميو أف 

يطمع عمى أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ كالمكي كالمدني كنحكىا مف العمكـ البلزمة، كىذه كميا ال 

 .(2)تؤخذ إال بالنقؿ الصحيح عف التفسير بالمأثكر بؿ ىي نابعة منو

إف قيمة ىذا التفسير كأىميتو إنما ترجع إلى قيمة مصادره األصمية كأىميتيا، كال يخفى عمى 

ير ببل خبلؼ كما نص عمى الباحثيف في الدراسات القرآنية، أف تمؾ المصادر ىي أحسف طرؽ التفس

 عمـك القرآف. الكاتبكف فيذلؾ 

                                                           

.74ص (ه1414) دمشؽ:مطبعة الصباح1، طعموم القرآن الكريمانظر: عتر، نكر الديف، (1) 

 .=،ص9( جھ9A>9)دارالمآثرالتفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبورمن التفسير بالمأثورانظر:ياسيف،حكمت بشير، ( 2)
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نفسو، فأمره كاضح إذ ىك قكؿ اهلل تعالى، كاهلل جؿ كعبل أدرل  الكريـ أما ما ثبت في القرآف

، كلذا فقد عد العمماء ىذا المكف مف (1)بأسرار كبلمو، كىك سبحانو كتعالى أعمـ بمراد نفسو مف غيره

: )إف أصح -رحمو اهلل -التفسير في الدرجة األكلى، كأنو مف أعمى المصادر كأجكدىا، قاؿ ابف تيمية 

ػ أم في التفسير ػ: أف يفسر القرآف بالقرآف، فما أجمؿ في مكاف فإنو قد فسر في  الطرؽ في ذلؾ

 .(2)مكضع آخر كما اختصر في مكاف فقد بسط في مكضع آخر(

ذا عي  نما يعني كجكىا كا  مـ أف تفسير القرآف بالقرآف ال يعني تفسير المفردات كالجمؿ فحسب، كا 

منو مثؿ: تفسير العاـ بالخاص، كالمطمؽ بالمقيد، كالمجمؿ بالمبيف، كتفسير ما جاء مكجزا بما  لأخر 

 جاء مطنبا، كتفسير إشكاالت معينة، كنحك ذلؾ. 

 ، الذم يأتي في الدرجة الثانية مف ألكاف التفسير، إذ ىك   كمثؿ ىذا يقاؿ في تفسير النبي

، مع أنا نقطع بعصمتو كتكفيقو ىديو المكمؼ بالبياف كالشرح، كأف خير اليدم 
، كما قاؿ  (3)

 . (4)چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    چ  تعالى:

، ما ال يكصؿ إلى عمـ تأكيمو إال ببياف الرسكؿ  ،إف مما أنزؿ اهلل مف القرآف عمى نبيو 

رشاده، كصنكؼ نييو، ككظائؼ حقكقو كمندكبو ،كاجبو ، كأمره :كذلؾ تأكيؿ جميع ما فيو مف كجكه ، كا 

كحدكده، كمبالغ فرائضو، كمقادير البلـز بعض خمقو لبعض، كما أشبو ذلؾ مف أحكاـ آيو التي لـ 

 ألمتو. يدرؾ عمميا إال ببياف رسكؿ اهلل 

                                                           

 .;9، ص:،ج مناىل العرفان في عموم القرآنانظر:الزرقاني، ( 1)
 .;=:، ص البن تيميةمقدمة في أصول التفسير شرح الطيار، انظر:( 2)
 .13،ص2،ج مناىل العرفان في عموم القرآن( انظر: الزرقاني، 3)
 .44( سكرة النحؿ:آية 4)
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بتأكيمو بنص منو عميو، أك بداللة قد   إال ببياف رسكؿ اهلل  ،كىذا كجو ال يجكز ألحد القكؿ فيو

 .(1)بيا دالة أمتو عمى تأكيمونص

، التي تقع في الدرجة كىك تفاسير الصحابة  ،كيأتي بعد ىذيف المصدريف المصدر الثالث  

ألسباب كثيرة  ؛يا في زمانيـكانت الحاجة قد اشتدت إلي ،الثالثة، كالتي اشتممت عمى تفاسير كثيرة

 : منيا

أدل إلى اختبلط الثقافات الكافدة مع المسمميف اتساع رقعة اإلسبلـ، كاختبلط العرب بغيرىـ، مما 

كبخاصة ثقافة أىؿ الكتاب الييكد كالنصارل، كفمسفة الشرؽ المتمثمة ، الجدد بالثقافة اإلسبلمية

بالمجكس كغيرىا، كدخكؿ أناس جدد مف غير العرب في الديف الحنيؼ، كنشكء جيؿ مف أبناء 

 كا كقائع التنزيؿ.لـ يعايشكا الكحي كلـ يشيد ،كغيرىـ الصحابة 

، لمعرفة الحؽ مف فيذه األسباب كغيرىا جعمت الحاجة ماسة إلى الرجكع إلى الصحابة  

 . (2)الباطؿ، كتمييز الصحيح مف غيره

أىميتو لمغة كاالصطبلح، كأنكاعو، ك كبعد التعرؼ عمى التفسير المأثكر، مف حيث معناه في ا

، مف حيث سبب نزكليا، كعدد الثاني سأعرؼ بسكرة "ص"بالنسبة لتفسير القرآف الكريـ. ففي المبحث 

 ما اشتممت عميو السكرة، ك مناسبتيا لما قبميا كما بعدىا.آياتيا، ك 

 

 
                                                           

 .74،ص1،ججامع البيان في تأويل القرآن( انظر:الطبرم، 1)
 .9>)الرياض:دار المسمـ( ص9، طاالول التفسير في عصر الصحابة مناىج المفسرين،القسمانظر: مسمـ، مصطفى ،( 2)
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 "ص"المبحث الثاني: التعريف بسورة 

 ."ص"المطمب األول : نزول سورة 

 المطمب الثاني: الخالف في عدد آيات السورة وسبب ذلك.

 . "ص"المطمب الثالث: مقاصد سورة 

لما قبميا وما بعدىا في  "ص"المطمب الرابع: مناسبة سورة 

 النزول و في ترتيب المصحف.
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 تمييد: 

سميت سكرة "ص" الفتتاحيا سكرة "ص" مف سكر القرآف الكريـ التي بدأت بالحركؼ المقطعة، ك         

عمى أف ىذا القرآف العظيـ مككف كمنتظـ مف حركؼ لمداللة  بيذا الحرؼ العربي أحد حركؼ اليجاء،

 (1)مع ذلؾ لـ يستطع العرب الفصحاء اإلتياف بمثؿ أقصر سكرة منو.اليجاء العربية، ك 

 .(3)چڀ    ڀ        ڀٻ  پ  پ  پ  پچ  ٹ ٹ الشتماليا عمى قصتو،(2)كتسمى سكرة داكد       

 (4.)كىي مكية في قكؿ الجميع  

سبب ذلؾ ، ك الخبلؼ في عدد آيات السكرة، ك نزكؿ سكرة "ص" :في ىذا المبحث سأتحدث عفك         

 في ترتيب المصحؼ.، ك مناسبتيا لما قبميا كلما بعدىا في النزكؿ، ك السكرة ، كما اشتممت عميوالخبلؼ

 

 

 

                                                           

جزء )دمشؽ:دار الفكر( 30، 2، طالتفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنيج(الزحيمي، كىبو بف مصطفى،1)
 .161،ص23ج
في معاني لباب التأويل  عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، الخازف، (انظر:2)

 .31،ص4)بيركت: دار الكتب العممية(ج1،طالتنزيل
 .17( سكرة ص: االية 3)
، كالبغكم، أبك 31،ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيل ، كالخازف،366، ص7،ج تفسير البحر المحيط ابف حياف ، (انظر:4)

عثماف جمعة ضميرية  -حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر  أجزاء، تحقيؽ: 4،8،طالتنزيلمعالم محمد الحسيف بف مسعكد، 
 .106، ص15ج الجامع ألحكام القرآن،، ك القرطبي،67،ص7سميماف مسمـ الحرش)دار طيبة(،ج -
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 المطمب األول

 "ص"نزول سورة 

نزلت سكرة "ص" في مرض أبي طالب، عف ابف عباس قاؿ: مرض أبك طالب فجاءت قريش         

فشككه إلى أبي  ،فقاـ أبك جيؿ كي يمنعو مف ذلؾ ،كعند رأس أبي طالب مجمس رجؿ ،كجاء النبي 

قاؿ: يا عـ إنما أريد منيـ كممة تذؿ ليـ بيا العرب  ،فقاؿ: يا ابف أخي ما تريد مف قكمؾ ،طالب

فقالكا: أجعؿ اآللية  ،قاؿ: ال إلو إال اهلل ،قاؿ ما ىي ،قاؿ: كممة كاحدة ،تؤدم إلييـ الجزية بيا العجـك 

 حتى بمغ  چٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٻٱچ  فنزؿ فييـ القرآف :قاؿ ،إليان كاحدان 

  (1).چگ  گ  گ  ڳ    چ 

، في العاـ في السنة التي تكفي فييا أبك طالب عـ الرسكؿ ،كنزلت سكرة "ص" قبؿ اليجرة      

 (2)العاشر لمبعثة.

    

ىك ما  ،كلى منيايات األخاصة اآلب ،لنزكؿ سكرة "ص" ف السبب األساسأ -اهلل اعمـك  -كالظاىر   

يات نو مف خبلؿ تفسير اآلأغير  ،م شيءأبي طالب، أما باقي اآليات لـ يرد فييا أحدث في مرض 
                                                           

 ، لباب النقولالسيكطي،جبلؿ الديف،083ص(دارالكتبالعلمٌة)1،طاسباب نزول القرآنالواحدي،أبًالحسنبنعلً،( 1)
محمد بف  الترمذم،(،)0303حدٌث)كتابتفسٌرالقرآن،سورةص،سننه،،خرجهالترمذيف167ًص،في اسباب التنزيل
أحمد محمد شاكر كآخريف)بيركت: دار إحياء التراث  تحقيؽ : أجزاء،  5،الجامع الصحيح سنن الترمذيعيسى أبك عيسى ،

 (حدٌثحسن.065،ص5ج(العربي

 ،2،طالنبوية السيرة،(ىػ213: ت) الديف جماؿ محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد ( ابف ىشاـ،2)
براىيـ السقا مصطفى: تحقيؽ  بمصر، كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة ،الشمبي الحفيظ كعبد األبيارم كا 
 .418، ص1،جـ 1955 - ىػ1375
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 ىك تأكيد عمى رسالة سيدنا محمد ، ك نيا جاءت مؤكدة عمى المعنى المراد في بداية السكرةأ يتبيف

الذيف ابتمكا كصبركا عمى ابتبلئيـ، فالغاية  عمييـ السبلـ، نبياءذلؾ بذكر عدد مف األمكاساة لو ك ك 

 .تشجيعو عمى الصبر لما يبلقيو مف قكمو ك ،مكاساة سيدنا محمد ،كلى مف ىذه السكرةاأل
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 المطمب الثاني

 الخالف في عدد آيات السورة وسبب ذلك.

البصرم  (1)أيكب بف المتككؿعيٌدت آياتيا ستان كثمانيف عند أىؿ الحجاز كالشاـ كالبصرة، كعدَّىا       

 (2)خمسان كثمانيف، كعيدت عند أىؿ الككفة ثمانان كثمانيف.

 

 ثبلث آيات: في اختبلفياكجاء 

 عدىا الككفي كلـ يعدىا الباقكف.چٻ  ٻ  ٻ          ٻٱچ  

 . لـ يعدىا البصرم كعدىا الباقكفچې  ى  ى       چ  

 عدىا الككفي كأيكب بف المتككؿ، كلـ يعدىا الباقكف، ككميـ لـ يعد "ص".چٻ  ٻ  چ       

 

                                                           

البصرم الصيدالني المقرئ عرض القراءة عمى سبلـ القارئ، كأبي الحسف الكسائي، كحدث عف فضيؿ بف  أيكب بف المتككؿ(1)
:" ، كاختار لنفسو مقرئا، ككاف إماما ضابطا ثقة متبعا لؤلثر، كثىقىو عمي بف المديني كغيره، قاؿ أبك حاتـ السجستانيةسميماف كجماع

أيكب بف المتككؿ مف أقرأ الناس كأراىـ لآلثار في القرآف"،كقاؿ عنو يعقكب الحضرمي يـك أف مات:" يرحمؾ اهلل يا أيكب ما تركت 
معرفة خمقا أعمـ بكتاب اهلل منؾ " ، مات سنة مائتيف لميجرة. انطر:) الذىبي، حمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز أبك عبد اهلل، 

بشار عكاد معركؼ، شعيب األرناؤكط، صالح ميدم عباس)بيركت: مؤسسة  تحقيؽ:، 1،طالطبقات واألعصار القراء الكبار عمى
 (.149-148، ص1الرسالة( ج

 .333،ص30ج(م1997 -دار سحنكف جزء)تكنس: 30،التحرير و التنوير( ابف عاشكر،محمد الطاىر،2)
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كأجمع العادكف مف أىؿ األمصار عمى ترؾ عدىا،  ،آية، أنو عد "ص" (1)عف عمرك بف مرةك     

 (2)كليس فييا مما يشبو الفكاصؿ شيء.

ك  ،بعض اآليات لى اختبلؼ العمماء في عدٌ إيعكد  ،ف سبب الخبلؼ في عدد اآلياتأكيظير       

ىك ما اعتمده أىؿ الككفة مف  ،يديناأفي المصاحؼ التي بيف  ما تجده معتمدان ك ، ىا عند آخريفترؾ عدٌ 

 ف. ك ىي ثماف كثمان، ك عدٌ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أبك الحافظ القدكة االماـ مراد، بف ناجية بف كنانة ابف جمؿ بف كائؿ بف كعب بف سممة بف( ابك عبد اهلل بف طارؽ بف حارث1)
(. الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز أبك ھ116)ت .االعبلـ االئمة أحد الككفي، الجمميالمرادم اهلل عبد

شذرات الذىب في اخبار من العكرم، . 196، ص5(،جھ1422،)بيركت: مؤسسة الرسالة، سير أعالم النبالء(،  ھ748عبد اهلل)
 .152، ص1، جذىب

 -ىػ 1414)الككيت:مركز المخطكطات كالتراث 1،ط البيان في عد آي القرآن ،،أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم الداني (2)
 .214ـ(،ص 1994
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 المطمب الثالث

 "ص"سورة  ما اشتممت عميو

التكحيد،  ،مكضكع ىذه السكرة كسائر السكر المكية، في بياف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية          

 كالنبكة، كالبعث، مف خبلؿ مناقشة المشركيف في عقائدىـ المناقضة لتمؾ األصكؿ.

يراد قصص األنبياء لمعظة كالعبرة، كبياف حاؿ الكفار كالمشركيف يكـ القيامة، ككصؼ عذاب          كا 

 أىؿ النار، كنعيـ أىؿ الجنة.  

 اآلتية: مكرؿ ىذا المكضكع تنبثؽ عنو األك مف خبل     

  كقكـ نكحفيمككا، ، ف الذيف حادكا عف الحؽبياف عاقبة الماضي، كثمكد ،كعاد، كفرعكف 

ۋ  ۅ  چ  ، كقكلو تعالى(2)چٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  ٹ ٹ(1)،كغيرىـ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ      يئ    ۈئۆئ

 .(3)چجب  حب  خب     مب   ىب  يب  

                                                           

اجزاء،تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب  8،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور انظر: البقاعي، برىاف الديف أبي الحسف ابراىيـ بف عمر، (1)
 .358،ص6ـ(ج1996-ھ1415دار الكتب العممية  الميدم)بيركت:

 .3( سكرة ص:اآلية 2)
 .15-11( سكرة ص: اآليات 3)
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   باء الحؽ، كاإلعراض عنو مع تقبيح لتمؾ التعرض لصفات المشركيف مف الكبرياء، كا 

ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ         ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱچ  ٹ ٹ ،(1)الصفات

﮳     ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﮲   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۆھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ 

 .(2)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

  ،پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ٹ ٹ إيراد األدلة المثبتة لمبعث كالحساب

ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڀڀ  ڀ

 (.3)چڦ  ڦ  ڦ               ڦ  

   ،ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     کڑ  کچ  ٹ ٹكصؼ نعيـ أىؿ الجنة

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ   

ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۆھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ

ۆئ    ۆئۅ  ۉ      ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 .(4)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ېئۈئ  ۈئ

                                                           

 .202ص، 23،جـ 1997 - كالتكزيع لمنشر سحنكف دارتكنس:  ،والتنوير التحرير ،الطاىر محمد ( ابف عاشكر،1)
 .11- 8سكرة ص: اآليات  (2)
 .28-27( سكرة ص: اآليات 3)
 .59-49سكرة ص:اآليات  (4)
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  بياف قصة بدء الخمؽ بذكر قصة آدـ عميو السبلـ، كسجكد المبلئكة لو، إال إبميس، كطرده مف

ڱ  چ  ٹ ٹ، (1)ؿء جينـ منيـالجنة، كصٌب المعنة عميو إلى يكـ القيامة، كتكعده كأتباعو بم

ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ    ۇئې  ې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ېۉ  ې

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  حت  خت  مت   

ىت  يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  

 .(2)خس  مس   

   التأكيد عمى إخبلص النبي ،ٹ في تبميغ رسالتو، دكف طمب أجر مما يدؿ عمى نبكتو 

 .(3)چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ  چ  ٹ

  اإلعبلف عف ككف القرآف الكريـ رسالة لمثقميف: اإلنس كالجف، كأف المشركيف بعد مكتيـ يعممكف

 .(4)چٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   چ  ٹ ٹحقيقة أمره، 

  تسمية الرسكؿ براىيـ  لتكذيب المشركيف لو،بأف يقتدم بالرسؿ مف قبمو كداكد، كأيكب، كا 

سماعيؿ كاليسع كذم الكفؿ عمييـ السبلـ،  سحاؽ كيعقكب كا  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  چ  ٹ ٹكا 

                                                           

 .203، ص23،جوالتنوير التحرير (ابف عاشكر،1)
 .83-71( سكرة ص:اآليات 2)
 .86( سكرة ص:اآلية 3)
 .88-87( سكرة ص:اآليات 4)
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ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ  كقكلو تعالى: ،(1)چڀ    ڀ   ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ

ڈ  ژ  ژ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  ، ك قكلو تعالى(2)چخب      مب  ىب  يب  

 (4).(3)چڑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .17( سكرة ص:اآلية 1) 
 .41( سكرة ص:اآلية 2) 
 .48ص:اآلية ( سكرة  3) 
 .162،ص 23، ج  في العقيدة و الشريعة و المنيج التفسير المنير ( انظر: الزحيمي،4)
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 المطمب الرابع

 مناسبة سورة ص لما قبميا وما بعدىا في النزول

 و في ترتيب المصحف. 

 التنزيؿ.في جاءت سكرة "ص" بعد الصافات في ترتيب المصحؼ ك جاءت بعد سكرة القمر         

 مناسبة السورة لما قبميا في ترتيب المصحف:

ڄ  ڃ     چ  ٹ ٹمف حيث الكبلـ عف التكحيد منذ البداية ،  ،السكرة تكمؿ سكرة الصافات       

 چچ      چ  چ  چ  ڇ    ڃڃ       ڃ

سكرة ، ك كسكرة "ص" تذكر اسـ خميفتو اليسع ،الصافات حدثتنا عف إلياس سكرةك        

ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ ،الطريؽ"ص" تحدثت عف سكرة ك  ،الصافات تحدثت عف عباد اهلل الصالحيف

 .چڃ  چ   چ  چ  

بلحظ تداخبل ي وا في مقدمة سكرة البقرة، فإنمتفصبلف في مكضكعاتي ؛ك سكرتا الصافات ك "ص"    

سكرة "ص" تحدثنا عف المتقيف افريف في معرض الكبلـ عف التكحيد، ك فسكرة الصافات تحدثنا عف الك؛ 

 (1)في سياؽ اإلنذار.

                                                           

 .4756-4755،ص 8(ج1985) دار السبلـ،1،ط االساس في التفسير( حكل ، سعيد ، 1) 
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ڱ  ڱ       چ  إنو لما ذكر عف الكفار أنيـ كانكا يقكلكف : ،لصافات مف حيثا لسكرة سكرة "ص" متممة ك  

، كأخبر أنيـ أتاىـ الذكر فكفركا بو . فبدأ في  (1)چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

تعزز  ، كأنيـ في، ألنو الذكر الذم جاءىـ، كأخبر عنيـ أنيـ كافركفالكريـ سكرة "ص" بالقسـ بالقرآف

 (2)؛ ثـ ذكر مف أىمؾ مف القركف التي شاقت الرسؿ ليتعظكا .كمشاقة لمرسكؿ الذم جاء بو

طو كاألنبياء بعد مريـ كيكسؼ النمؿ بعد الشعراء، ك  -)طسمثؿ: نيا جاءت بعد الصافات، أكما       

في تمؾ، مثؿ  ممف لـ يذكرى  عمييـ السبلـ بذكر مف بقي مف األنبياء ؛بعد ىكد( في ككنيا متممة ليا

 (3).، كأشار إلى بقية مف ذكرعمييـ السبلـ أيكب، كآدـ ك كسميماف داكد

ألنو  ؛مف أف جند اهلل ىـ الغالبكف غمبة آخرىا سبلمة لمفريقيف ،الصافات سكرة كذكر في آخر         

كما  مد،كالح ،الصافات مف التنزيوسكرة كما أفيمو آخر  ،سبحانو كاحد لككنو محيطا بصفات الكماؿ

 ،، ألف ما لو مف الصفات العالية أكثر مف ضدىاعمى ذلؾ دىلت تسميتيا بحرؼ " ص "ك  ،معيما

الذيف لـ يكف عمى أيدييـ إىبلؾ،  عمييـ السبلـ ذكر مف فييا مف األنبياء عمى كأضخـ، كلذلؾكأفخـ كأ

 (4)بؿ ابتمكا كعرفكا كسمميـ اهلل مف أعدائيـ مف الجف كاإلنس .

 

                                                           

  ".169-168( سكرة الصافات، االيات "1)
تفسير  مجمع البيان فيكالطبرسي،ابي عمي الفضؿ بف الحسف،، 366، ص7،ج تفسير البحر المحيط (انظر:ابف حياف ،3)

)دار الفكر العربي(مجمد  التفسير القرآني لمقرآن،الخطيب،عبد الكريـ،301،ص8( ج1994)بيركت:دار الفكر القرآن
 . 1045،ص12
  .161،ص23،ج في العقيدة و الشريعة و المنيج التفسير المنير( الزحيمي، 3)
اجزاء،تحقيؽ: عبد الرزاؽ  8،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (انظر: البقاعي، برىاف الديف أبي الحسف ابراىيـ بف عمر، 4)

 .356،ص6ـ(ج1996-ھ1415دار الكتب العممية  غالب الميدم)بيركت:
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 السوره لما قبميا في التنزيل:مناسبة 

مف خبلؿ ذكر معجزتو  بنبكة محمد  ؛لما افتتحت بو سكرة القمر ةجاءت مؤكد "ص"سكرة        

 عميو السبلـ.

ىبلؾ اهلل ليؤالء  ،تكذيب أقكاميـ ليـك  عمييـ السبلـ، نبياءكذكر في سكرة القمر بعض األ       كا 

ىك التحدث عف ك  ،نبياء آخريف مف كجو آخرأالحديث بذكر جاء في سكرة "ص" مكمبلن لذلؾ األقكاـ، ك 

 . يككف ذلؾ تثبيتان لسيدنا محمدك  ،ةحتى تكتمؿ الصكر  ،نبياء أنفسيـ ال أقكاميـاأل

 ةأكد اهلل عمى ىذه المنزلك  ،عند ربيـ ةمنزلتيـ العظيممقاـ المؤمنيف ك  ،كفي نياية سكرة القمر      

 جنات النعيـ. ما ذكره مف النعـ المعدة ليـ في ب ؛العظيمة في سكرة "ص"

 مناسبة السورة لما بعدىا في المصحف:

في ترتيب المصحؼ، أما في التنزيؿ جاءت بعدىا  ؛كجاءت بعد سكرة "ص" سكرة الزمر          

 .سكرة األعراؼ

كابتدأ سكرة چٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  چ  بقكلو: الكريـ، ختـ اهلل تعالى سكرة "ص" كاصفا القرآف        

يؿ، فيما كاآلية ، فكأنو قيؿ: ىذا الذكر تنز (1)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  چ  بقكلو: ،الزمر

 .شديد كتبلحـ اتصاؿ الكاحدة بينيما

                                                           

  .1سكرة الزمر:اآلية  (1)
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، كذكر في القسـ األكؿ مف سكرة "ص" قصة خمؽ آدـ  سكرة ذكر تعالى في آخر ك         

 (1).المذككر في سكرة "ص"  الخمؽ مف المبدأ إلى المعاد، متصبل بخمؽ آدـ الزمر أحكاؿ

سكرة ك  ،الزمر مقصكدىا الداللة عمى أنو سبحانو صادؽ الكعد، كأنو غالب لكؿ شيءف سكرة ا  ك       

، كقد ذكر فاشتمؿ كؿ مف فيو نكع مف الصدؽ ؛"ص" قد انبسط فييا الصدؽ عمى كؿ شيء في الكجكد

 سكرة فقد ذكر في (2)چ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ، قكلو:كتعالى في سكرة الزمراهلل سبحانو 

 (3)"ص" األنبياء عمييـ السبلـ الذيف ىـ دليؿ الصدؽ.

الشركاء، ناسب ك  ،اتخاذىـ األندادك  ،سكء ارتكابيـك  ،عنادىـك  ،سكرة "ص" المشركيفذكر في       

اؿ مف تقدـ، ك ذكر ما عنو مف األمر باإلخبلص الذم ىك نقيض ح ،ذلؾ ما افتتحت بو سكرة الزمر

 (4)ىك الكتاب.يككف ك 

 مناسبتيا لما بعدىا في التنزيل:     

لما لمقرآف مف  ؛ىتداء بواإلك  الكريـ، تباع القرآفإعمى أىمية  ةسكرة األعراؼ جاءت مؤكد        

 مـ الكافرة .التأكيد عمى إىبلؾ األي ك ، عظمة

مبينان فييا عداكة  ؛في سكرة االعراؼ ةأكممت ىذه القصك  ،كانتيت سكرة "ص" بقصة آدـ       

 ذريتو. أبميس آلدـ ك 

                                                           

 (.129-128القادر أحمد عطا ، دار االعتصاـ، ص) ،دراسة كتحقيؽ:عبد2،طاسرار ترتيب القرآن( السيكطي،1)
  . 33( سكرة الزمر:اآلية 2)
 .356، ص6ج ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ( انظر:البقاعي، 3)
،تحقيؽ : سعيد بف جمعة الفبلح )دار ابف الجكزم 1، طالبرىان في تناسب سور القرآنالثقفي،احمد بف ابراىيـ بف الزبير ، (4)

 .155ص ( ه1428
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سكره  ، ك بيف آياتو متجانسه  مترابطه  ؛ف القرآف الكريـ كمو كحدة كاحدةأالتناسب يتبيف كمف ىذا       

كتأتي التي بعدىا مكممة ليا  ،المصحؼ ترتيب، سكاء في التنزيؿ ك فكؿ سكرة تكمؿ السكرة التي قبميا

الكحدة ، ك فمف يتأمؿ ىذه السكر يرل الترابط المتيف ؛االفكار، ك االحداث، ك مف حيث المكضكعات

سمكبيا، كىنا تبرز الكحدة أ، مع اختبلؼ عرضيا ك الرائعة التي تتحد بيا ىذه السكر مع بعضيا البعض

 المكضكعية بيف السكر.
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 فواتح السور وفاتحة سورة "ص" :الثانيالفصل 

 مباحث: و فيو ثالثة

 المبحث األول: فواتح السور. 

 في موضوع التوحيد والرسالة المبحث الثاني: شبيات الكافرين. 

 السابقة. المبحث الثالث: الوحده الموضوعية في االيات 
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 تمييد:

 كىي قضية التكحيد ،ساسية تتحدث عنياأتحتكم عمى قضايا  ،سكرة "ص" كباقي السكر المكية      

ر نتبيف ما ىك صحيح مف األخبار مف خبلؿ التفسير المأثك ، كقضية الحساب، ك قضية نبكة محمد ك 

ككؿ ما فيو  ،بعاد كؿ ما ىك مف اإلسرائمياتستكا   ،يات الكريمةاألقكاؿ التي كردت في تفسير ىذه اآلك 

المكضكعية نتبيف  ةمف ىذه اآليات، كمف خبلؿ الكحدراده اهلل تعالى أبعد عف المراد الذم ، ك ضعؼ

لى اآلية األخيرة في إمف اآلية األكلى  ؛نسجاـ ىذه اآليات بعضيا مع بعض، كا  مدل ترابط كتناسؽ

كالكحدة  ،السكرة، لذلؾ في ىذا الفصؿ سأتناكؿ اآليات الكريمة مف حيث التفسير المأثكر ليا

مطالب حسب إلى مباحث، كؿ مبحث مقسـ  ثبلثة لذلؾ قسمت ىذا الفصؿ الى المكضكعية التي فييا،

 مكضكع اآليات.
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 فواتح السورالمبحث االول: 

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب االول: معنى حروف اليجاء

 المطمب الثاني: الفائدة من حروف اليجاء في فواتح السور

 حروف اليجاء في فواتح السورالمطمب الثالث: ما خصت بو "ص" من بين سائر 
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 تمييد:

 سبحانو كتعالى كتابو العزيز بعشرة أنكاع مف الكبلـ ال يخرج شيء مف السكر عنيا اهلل افتتح   

 الدعاءالثناء؛ بثبكت المدح، كسمبو، كاألمر، كالشرط، كالنداء، كالتعميؿ، كالقسـ، ك  ىي:ك 

 الخبر، كحركؼ التيجي.ك االستفياـ، ك 

 الشافعي المقدسي فقاؿ:(1)ك نظميا العبلمة أبك شامة  

 أثنى عمى نفسو سبحانو بثبكت............المدح ك السمب لما استفتح السكرا

 ك األمر شرط الندا التعميؿ ك القسـ الدعا.........حركؼ التيجي استفيـ الخبرا

اف إثبات لصفات المدح كنفي كتنزيو االستفتاح بالثناء: استفتاحو بالثناء عميو عز كجؿ كالثناء قسم 1

ٍمدي ًلمًَّو{ في خمس سكر مف صفات النقص  الكيؼىي: الفاتحة، كاالنعاـ، ك  كاإلثبات نحك }اٍلحى

  فاطر.ك سبأ، ك 

                                                           

تكفى سنة  ،كصاحب الذيؿ عمى الركضتيف كنكنية السخاكم، شارح الشاطبية، عبد الرحمف بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف عثماف، (1)
أخبار من  شذرات الذىب في (،ھ1089)ت:العكرم،عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي:) انظر ،ه665
 ،تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي ، السبكي، (ھ1406دمشؽ: دار ابف كثير، )، تحقيؽ: عبد القادر االرنؤكط،318،ص5ج،ذىب

د. محمكد محمد الطناحي،د.عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر  :تحقيؽ ،165،ص8،ج طبقات الشافعية الكبرى
 .(ىػ1413 -2كالتكزيع ،ط
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المصدر سبحاف في سكرة  نحك التسبيح، في السكر المسبحات،ك  التنزيوىك ك الثناء بالسمب، ك      

الفعؿ كيسبح ب چک  ک  چ  الصؼ، نحكحشر، ك السكرة الحديد، ك بالفعؿ الماضي في سبح االسراء، ك 

 التغابف.المضارع في سكرة الجمعة، ك 

 .النقائص لسمب كنصفيا الكماؿ صفات لثبكت ؛اهلل عمى بالثناء استفتحت سكرة عشرة أربع فيذه   

 في ثبلث سكر ىي المائدة، كالحجرات  چٱ  ٻ  ٻ   چ نحك في عشر سكر، :بالنداء االستفتاح ػ2

 في األحزابچٱ  ٻ چ الحج، ك في سكرتيف ىما: النساء، ك چٱ  ٻ  چ ك الممتحنة، ك 

 .چھ  ھ     چ  چٱ  ٻ      چ  التحريـ، ككالطبلؽ، ك  

چ  چٱ  ٻ  ٻ  چ      چھ  ھچ  نحك سكرة فيكعشر  ثبلث في :الخبرية بالجمؿ االستفتاح ػ3

 چٱ  ٻ  ٻ    چ        چٱ  ٻ    ٻ   چ            چڈ  ڈ  ژ  چ  چٱ  ٻ  ٻ  چ چٱ  ٻ  ٻ

   چژ  ژ  چ چڭ  ڭ    چ چے       چ      چٱ  ٻ  ٻچ    چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چٱ  ٻچ 

ڎ    چ  اچژ     چ چڀ  چ چڄ  ڄ  چ چٱ  ٻ  چ چٱ  ٻ  چ البمد في القيامة ك 

 .چڎ  

چٱ  چ چں  چ چې  چ چٱ  چ  :نحك سكرة عشرة خمسفي  :بالقسـ االستفتاح ػ4

 چڳ  چ چٱ  چ چٱ        چ چٱ   ٻ  چ چٱ  ٻ  ٻ  چ چڻ  چ چک  چ 

 .چٱ  چ چگ  چ چٱ  چ چڄ  چ 
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ٱ  ٻ  چ چک   ک  گ  چ چڑ   ک  ک  چ  :نحك سكر سبع في: بالشرط االستفتاح ػ5 

 .چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ چٹ  ڤ  چ چٱ  ٻ  ٻ   چ چٻ

چ چٱ  ٻ  ٻ  چ چچ  چ  چ  چ چٱ  ٻ  چ  نحك: سكر ست في  :باألمر االستفتاح ػ6

 .چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

چۀ   ہ  چ چٿ  ٿ  چ چٱ  ٻ    چ چۈ  ٴۇ  چ  ست سكر نحك: في  :باالستفياـ االستفتاح ػ7

 .چٹ چ چڑ  ک  چ 

ڈ  ڈ  ژ  چ چٿ  ٿ  ٿ  چ چڭ  ۇ  چ  نحك: سكر ثبلث في :بالدعاء االستفتاح ػ8

 .چژ  

 .چٱ  ٻ  چ  ةكاحد سكرة في :بالتعميؿ االستفتاح ػ 9

 (1): في تسع كعشريف سكرة.التيجي بحركؼ االستفتاح .10

 

 

                                                           

،دار الكتب 1،طالبرىان في عموم القرآن،بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر،الزركشي( 1)
 (.130-120،ص)1العممية:بيركت،تحقيؽ:مصطفى عبد القادر عطا،ج



38 
 

 المطمب االول

 معنى حروف اليجاء

  مف التفصيؿ؛ ألف سكرة "ص" تبدأ بأحد ىذه الحركؼ. كسأتحدث عف ىذا المكضكع بشيء     

 معنى حروف اليجاء: 

كيرجع ىذا الخبلؼ إلى قكليف  ،كقع خبلؼ بيف العمماء في المقصكد بتمؾ الحركؼ المقطعة      

 رئيسيف:

 القكؿ األكؿ: ىذه الحركؼ مف المتشابو الذم اليعممو إال اهلل.

لى ىذا القكؿ: ماؿ القرطبي في       (2)كقاؿ بو كرجحو أبك حياف (1)،كقاؿ ىذا أحسف ماقيؿ ،تفسيره كا 

اقتدل بسمؼ األمة أف اليتكمـ ك  ،كقاؿ: كالذم أراه لنفسي كلكؿ مف أحب السبلمة ،ككذلؾ الشككاني

. (3)كالتيتدم إلييا أفيامنا ،تبمغيا عقكلنا ال؛ عتراؼ بأف في إنزاليا حكمة هلل مع اإل ،مف ذلؾيء بش

 (5)،كقاؿ بو الفيركز آبادم في البصائر(4)،السيكطي: كالمختار في أكائؿ السكر أنيا مف المتشابوكقاؿ 

 كفائدة ذكرىا طمب اإليماف بيا.
                                                           

الجامع ألحكام  ىػ( 671أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف)ت :  ( القرطبي،1)
 ق. 1423دار عالـ الكتب، الرياض،الرياض: ، ىشاـ سمير البخارم تحقيؽ:، 154، ص1 ،جالقرآن

عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض،شارؾ  تحقيؽ: ،158، ص1ج البحر المحيط،  محمد بف يكسؼ، ( أبك حياف،2)
 .ىػ  1422، بيركت:  دار الكتب العممية، 1في التحقيؽ: د.زكريا عبد المجيد النكقي، د.أحمد النجكلي الجمؿ، ط

 . 43،ص1،ج  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير عمي، ( الشككاني، محمد بف3)
، تحقيؽ:حامد بف أحمد الطاىر البسيكني)القاىرة: دار الفجر القرآن االتقان في عمومالسيكطي،جبلؿ الديف ، ( 4)

 .21،ص3(ج2006لمتراث،
 .94، ص زبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيالفيركز آبادم، ( 5)



39 
 

كنمتمس  ،القكؿ الثاني: كقاؿ جمع مف العمماء كبير )كنسب إلى الجميكر( بؿ يجب أف نتكمـ فييا

 كالمعاني التي تتخرج عمييا، كاختمفكا في المراد منيا عمى أقكاؿ كثيرة. ،الفكائد التي تحتيا

 ح اهلل بو القرآفتنيا فكاتح يفتأك سماء لمسكر، أنيا أك سماء القرآف، أنيا اسـ مف أقكاؿ: كمف ىذه األ    

سماء أف نيا حركؼ مقطعة مكأسمائو، أىك مف ، ك قسـ اهلل بوأنيا قسـ أنيا اسـ اهلل األعظـ، ك أك الكريـ، 

نيا كأ، ةك مسركدأنيا حركؼ ىجاء مكضكعة أك فعاؿ كؿ حرؼ منيا لو معنى غير الحرؼ اآلخر، أك 

أنيا حركؼ مف ؿ، ك مٌ نيا مف حساب الجي أ، ك ةحركؼ يشتمؿ كؿ حرؼ منيا عمى معاف شتى مختمف

)يا(  مثؿنيا تنبو أنيا ابتدأت بذلؾ أكؿ السكر ليفتح الستماعو أسماع المشركيف، ك حركؼ المعجـ، كأ

 يقاظ السامع.إفي النداء ك المقصكد 

: أف - التي ىي حركؼ المعجـ -قاؿ الطبرم: كالصكاب مف القكؿ عندم في تأكيؿ فكاتح السكر،     

فيجعميا كسائر الكبلـ المتصؿ  -اهلل جؿ ثناؤه جعميا حركفا مقطعة، كلـ يصؿ بعضيا ببعض 

 .(1)ال عمى معنى كاحد ،لداللة بكؿ حرؼ منو عمى معاف كثيرةألنو عز ذكره أراد بمفظو ا -الحركؼ 

منيا ما  ،شتى ففي حركؼ المعجـ التي ىي فكاتح أكائؿ السكر، كؿ حرؼ منيا داؿ عمى معافو       

بيف مف سكر القرآف. كىف مما أقسـ بيف، ألف أحد معانييف أنيف مف  فكاتح ماافتتح :أنيف دؿ عمى

حركؼ أسماء اهلل تعالى ذكره كصفاتو، كالشؾ في صحة معنى القسـ باهلل كأسمائو كصفاتو، كىف مف 

ألف اهلل تعالى لك أراد بذلؾ أك بشئ منو  ؛ؿ، كىف لمسكر التي افتتحت بيف شعار كأسماءمٌ حساب الجي 

( إبانة غير ألباف ذلؾ ليـ رسكؿ اهلل) ؛نى كاحد مما يحتممو ذلؾ دكف سائر المعانيالداللة عمى مع

                                                           

، 1ج  ،جامع البيان في تأويل القرآن (،ھ310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر)ت: الطبرم،( 1)
 ىػ . 1420مؤسسة الرسالة، ، 1، طأحمد محمد شاكر تحقيؽ: ،217ص
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( كفي تركو ) ،( ليبيف ليـ مااختمفكا فيومشكمة، إذ كاف اهلل تعالى إنما أنزؿ كتابو عمى رسكلو )

قؿ كغير مستحيؿ في الع ،أكضح دليؿ عمى أنو مراد بو جميع كجكىو التي ىك ليا محتمؿ ،إبانة ذلؾ

 .(1)اجتماع المعاني الكثيرة لمكممة الكاحدة بالمفظ الكاحد في كبلـ كاحد

 :عمى أساس المباني إلى حروف اليجاءتصنف  

 ذات الحرؼ الكاحد: ص، ؽ، ف. -1

 ذات الحرفيف: طو، طس، يس، حـ. -2

 ذات الثبلثة أحرؼ: الـ، الر، طسـ. -3

 ذات األربعة أحرؼ: المص، المر. -4

 أحرؼ: كييعص، حـ عسؽ. ذات الخمسة -5

 ما تكرر في فواتح السور، فجاء عمى النحو اآلتي: حروف اليجاءومن 

 ما افتتحت بو سكرة كاحدة: المص، المر، كييعص، طو، طس، يس، ص، حـ عسؽ، ؽ، ف. -1

 ما افتتحت بو سكرتاف: طسـ. -2

 ما افتتحت بو خمس سكر: الر. -3

                                                           

 .222، ص1ج، جامع البيان في تأويل القرآن( الطبرم،   1)
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 ما افتتحت بو ست سكر: الـ، حـ. -4

 :حروف اليجاءقراءة 

ال تيقرأ ىذه الحركؼ كاألسماء مثؿ باقي الكممات، بؿ تقرأ كاحدة كاحدة بصكرة متقطعة، كمف       

 أجؿ ذلؾ سميت بالحركؼ المقطعة.

(، كىكذا        ـٍ (، كننطؽ )طسـ( بيذه الكيفية: )طاٍء سيٍف مي ـٍ فننطؽ )الـ( بيذه الكيفية: )ألٍؼ الـٍ مي

 مع مبلحظة تسكيف األكاخر باستمرار.بالنسبة لمبقية، 
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 المطمب الثاني

 فواتح السور حروف اليجاء في الفائدة  من

ببعض حركؼ اليجاء كقد كردت  مف السكر التي ابتدئت -سكرة ص  -ىذه السكرة الكريمة        

 ىذه الفكاتح في سكر القرآف تارة مفردة بحرؼ كاحد كتارة مركبة مف حرفيف أك ثبلثة أك أربعة أك خمسة.

 فالسكر التي بدأت بحرؼ كاحد ثبلثة: )ص( ك )ؽ( ك )ف(.  -

 كالسكر التي بدأت بحرفيف تسعة: )طو( ك)يس( ك)طس النمؿ( ك)حـ( في ست سكر: غافر  -

 كفصمت، كالزخرؼ، كالدخاف، كالجاثية، كاألحقاؼ.

 كالسكر التي بدأت بثبلثة أحرؼ ثبلث عشرة سكرة:  -

، كلقماف، كالسجدة.  )الػـ( في ست سكر: البقرة، كآؿ عمراف، كالعنكبكت، كالرـك

براىيـ.  )الػر( في خمس سكر: يكنس، كىكد، كيكسؼ، كالحجر، كا 

 )طسـ( في سكرتيف: الشعراء، كالقصص.

 كالسكر التي بدأت بأربعة أحرؼ سكرتاف: الرعد )المػر(، كاألعراؼ )المػص(.  -

 كالسكر التي بدأت بخمسة أحرؼ سكرتاف: مريـ )كييعص( كالشكرل )حـ عسؽ(.  -

كتسمى السكر  كعمى ذلؾ فيككف مجمكع السكر التي افتتحت بالحركؼ المقطعة تسعا كعشريف سكرة.

 اسيـ أك الطكاسيف، المفتتحة بػ)طسـ( ك)طس(: الطك 
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 كتسمى السكر المفتتحة بػ)حـ(: الحكاميـ. 

 ت.ءاكيسمى بعض السكر بالميمات، كبعضيا اآلخر بالرا

 تأمالت في الحروف المقطعة:

تأمؿ السكر التي اجتمعت عمى الحركؼ المفردة: كيؼ تجد السكرة مبنية عمى كممة ذلؾ الحرؼ         

فسكرة )ص( مف الخصكمات المتعددة  فأكليا خصكمة الكفار مع النبي المختار صمى اهلل عميو كعمى 

بلـ، ثـ آلو األبرار كسمـ تسميما كثيرا ثـ اختصاـ الخصميف عند داكد عميو كعمى نبينا الصبلة كالس

تخاصـ أىؿ النار ثـ اختصاـ المؤل األعمى في العمـ كىك الدرجات كالكفارات ثـ مخاصمة إبميس 

كاعتراضو عمى ربو في أمره بالسجكد آلدـ عميو كعمى نبينا الصبلة كالسبلـ، ثـ خصامو ثانيا في شأف 

بيذه السكرة غير )ص(  بنيو ليغكييـ أجمعيف إال أىؿ اإلخبلص منيـ، فميتأمؿ المبيب الفطف ىؿ يميؽ

 كىكذا )ؽ(.  

ذا أردت زيادة إيضاح فتأمؿ ما اشتممت عميو سكرة ؽ )ؽ، كالقرآف المجيد( ، فإف السكرة مبنية         كا 

عمى الكممات القافية مف ذكر القرآف، كمف ذكر الخمؽ، كتكرار القكؿ كمراجعتو مرارا، كالقرب مف ابف 

ذكر الرقيب، كذكر السائؽ كالقريف، كاإللقاء في جينـ، كالتقدـ آدـ، كتمقي الممكيف كقكؿ العتيد، ك 

لقاء الركاسي فييا  قيب في الببلد،بالكعد، كذكر المتقيف، كذكر القمب، كالقرف، كالتن كتشقؽ األرض، كا 

 كبسكؽ النخؿ، كالرزؽ، كذكر القـك  كخكؼ الكعيد كغير ذلؾ.

 لقاؼ مف الشدة، كالجير، كالقمقمةفي حرؼ ا كسر آخر كىك أف كؿ معاني السكرة مناسب لما       

 كاالنفتاح. 
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كىذه قطرة مف بحر مف بعض أسرار ىذه الحركؼ ككذلؾ سكرة )ف كالقمـ( فإف فكاصميا كميا         

 عمى ىذا الكزف، مع ماتضمنت مف األلفاظ النكنية.

كشرح فييا (1)چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ:قكلواألعراؼ زاد فييا )ص( ألجؿ  كتأمؿ سكرة      

 مف بعده مف األنبياء عمييـ كعمى نبينا الصبلة كالسبلـ.ك قصص آدـ 

، كألجؿ ذكر الرعد (2)چ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ  :كزاد في سكرة الرعد )راء( ألجؿ قكلو     

 كالبرؽ كغيرىما. 

 .(3) بالقرآف كاعمـ أف عادة القرآف العظيـ في ذكر ىذه الحركؼ أف يذكر بعدىا مايتعمؽ 

 فكاتح السكر. حركؼ اليجاء مف في -كالعمـ عند اهلل تعالى  -كعميو فالذم يظير  

جانب ظير مف األدلة الكاردة عف الصحابة كالتابعيف عف بعض معانييا  :أف األمر لو جانباف       

بشرط صحة اإلسناد  ،كىك أف الفكاتح تحتمؿ كؿ ماكرد فييا مف معاف ،كىذا الذم ذىب إليو الجميكر

 إلى قائميو مف الصحابة كالتابعيف.

كلـ يطمع عميو  ،الذم نسب إلى الخمفاء األربعة كغيرىـ، أف اهلل استأثر بعمميا :كالجانب الثاني    

إنيا مف  :كما نقطع باآليات المحكمات، فمف قاؿ ،بمعنى أننا النقطع باآلثار الكاردة فييا ،أحدا
                                                           

.:(سورةاالعراف:اآلٌة 1)

 .2( سكرة الرعد: اآلية  2)
ىشاـ عبد العزيز عطا ،عادؿ  تحقيؽ : ،693، ص3ج،الفوائد بدائع ،محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبد اهلل، الزرعي انظر:  (3)

البرىان في عموم  الزركشي،، ھ1416،  1مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز،ط، عبد الحميد العدكم ،أشرؼ أحمد الج
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،، محمكد ابك الفضؿ، كااللكسي170 - 168،ص1،جالقرآن
أشار إلييا ثـ قاؿ كبقيت أسرار كأم أسرار يغار عمييا العارؼ الغيكر مف  بيركت: دار احياء التراث العربي. ،103،ص1،ج

 األغير.
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كلـ يرد فييا حديث  ،كالذم كرد فييا ظني الثبكت ،اهلل بعممو ألف فييا ىذا الجانبالمتشابو الذم استأثر 

 مرفكع صحيح.

حمؿ عمى ماظير مف األدلة الكاردة عف الصحابة كالتابعيف رضكاف اهلل  ،ليا معنى :كمف قاؿ     

 كالمانع مف ذلؾ . ،كقد رجح اإلماـ الطبرم أف الفكاتح تحتمؿ كؿ ماكرد فييا ،عمييـ

ا ؿ ـ ص ر ؾ  مجمكع الحركؼ المذككرة في أكائؿ السكر بحذؼ المكرر أربعة عشر حرفا كىي      

  .(1)يجمعيا قكلؾ )نص حكيـ قاطع لو سر( -ق م ع ط س ح ؽ ف 

 أجناس الحركؼ، بياف ذلؾ أف ثـ إذا نظرت في ىذه األربعة عشر كجدتيا مشتممة عمى أنصاؼ      

فييا مف الميمكسة نصفيا: )الصاد، كالكاؼ، كالياء، كالسيف، كالحاء(. كمف المجيكرة نصفيا: )األلؼ، 

كالبلـ، كالميـ، كالراء، كالعيف، كالطاء، كالقاؼ، كالياء، كالنكف(. كمف الشديدة نصفيا: )األلؼ، كالكاؼ، 

صاد، كالياء، كالعيف، كالسيف، كالحاء، كالطاء، كالقاؼ(. كمف الرخكة نصفيا: )البلـ، كالميـ، كالراء، كال

كالياء، كالنكف(. كمف المطبقة نصفيا: )الصاد، كالطاء(. كمف المنفتحة نصفيا: )األلؼ، كالبلـ، كالميـ، 

كالراء، كالكاؼ، كالياء، كالعيف، كالسيف، كالحاء، كالقاؼ، كالياء، كالنكف(. كمف المستعمية نصفيا: 

المنخفضة نصفيا: )األلؼ، كالبلـ، كالميـ، كالراء، كالكاؼ، كالياء،  )القاؼ، كالصاد، كالطاء(. كمف

فسبحاف الذم دقت في  : )القاؼ، كالطاء(،كالنكف(. كمف حركؼ القمقمة كالياء، كالعيف، كالسيف، كالحاء،

                                                           

 ،تحقيؽ:سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة 2،طتفسير القرآن العظيمابف كثير، ابك الفداء اسماعيؿ بف عمر   (1)
 .104، ص1، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، األلكسي،159،ص1ج  
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إشارة إلى  ،عمى العرب األلفاظ التي منيا تراكيب كبلميـ دى دٌ عى  ،فكأف اهلل عز اسمو حكمتو، كؿ شيء

لزاـ الحجة إياىـ.  (1)التبكيت ليـ كا 

 الكريـ ف مف القرآفإ :كالشؾ أف ىذه الحركؼ لـ ينزليا سبحانو كتعالى عبثا كالسدل، كمف قاؿ     

فػػإف صح لنا  ؛فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعيػػف أف ليا معنى في نفس األمر ،ماىك تعبد المعنى لو بالكميػػة

ال كقفنا، كلـ يجمع العمماء فييا عمى شيء ،شيء( فييا عف المعصكـ) نما اختمفػػكا  قمنا بو كا  معيف، كا 

ال فالكقؼ ،فمف ظير لو بعػػض األقكاؿ بدليؿ  .(2)حتى يتبيػػف ىذا المقاـ ػ ،فعميو اتباعػػو كا 

 

 الحكمة التي اقتضت ايراد ىذه الحروف في أوائل السور، مع قطع النظر عن معانييا في أنفسيا:

، كأف الخمؽ الكريـ إلعجاز القرآف ذكرت ىذه الحركؼ في أكائؿ السكر التي ذكرت فييا بيانان       

 .(3)عاجزكف عف معارضتو بمثمو، ىذا مع أنو مركب مف ىذه الحركؼ المقطعة التي يتخاطبكف بيا

نما كررت ليالكريـ كلـ ترد كميا مجمكعة في أكؿ القرآف       ا كرر كم ،ككف أبمغ في التحدم، كا 

كجاء منيا عمى حرؼ كاحد، كعمى حرفيف، كثبلثة،  ،ككرر التحدم بالصريح في أماكف ،قصص كثيرة

كليذا كؿ سكرة افتتحت  ،كذلؾ :ألف أساليب كبلميـ عمى ىذا مف الكممات، كقاؿ ابف كثير ؛كأكثر

                                                           

، دار احياء التراث الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلأبك القاسـ محمكد بف عمر،  ( الزمخشرم،1) 
  (.72-70،ص)1العربي:بيركت،تحقيؽ: عبدالرزاؽ الميدم، ،ج

 تفسير القرآن، كابف كثير،72-70،ص1، ج  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشرم،  ( 2)
 .39،ص1،ج العظيم

، ج  وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشرم، ، 155،ص1،جالجامع ألحكام القرآن( القرطبي،3)
 .72-70،ص 1
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مكـ باالستقراء كبياف إعجازه كعظمتو، كىذا مع الكريـ بالحركؼ فبلبد أف يذكر فييا االنتصار لمقرآف

 (1)كىك الكاقع في تسع كعشريف سكرة

 

 المطمب الثالث

 السورفواتح حروف اليجاء في من بين سائر  "ص"ماخصت بو 

الكريـ، كمف ىذه السكر  العشرة التي ابتدأت بيا سكر القرآفحركؼ اليجاء مف بيف فكاتح السكر       

ذا ما كرد عف كثير مف ى، ك اليعممو إال اهلل بو الذم مف المتشا انيأب :قاؿ العمماء، سكرة "ص"

 قسـ أقسـ اهلل بو. اأنيبأنيا تحتمؿ معاني كثيرة منيا:  ،كمنيـ الطبرم :قاؿ آخركفالعمماء، ك 

معناه صاد  :كقيؿ ،أقسـ بالصمد الصانع الصادؽ :كقيؿ ، معناه صدؽ اهلل يضا:أمف معانييا ك      

 صاد حادث القرآف :قيؿك ، فيك أمر مف المصاداة ،أم عارضو بو الكريـ، عممؾ بالقرآف يا محمد

 .يعني انظر فيو الكريـ،

 

 :عراب حروف اليجاء في فواتح السورةإالخالف في 

نيا مبنية، كمنيـ مف أ :، كمنيـ مف قاؿةنيا معربأمنيـ مف قاؿ  :مريفأعرابيا عمى إاختمفكا في       

 كذلؾ عمى النحك التالي:عراب، نيا ال محؿ ليا مف اإلأ :قاؿ
                                                           

تفسير كابف كثير، 72-70،ص 1، ج  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشرم، (1)
 .40،ص1،ج العظيم القرآن
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 ألف  ؛فيي عندىـ ال محؿ ليا مف اإلعراب ،إنيا مف المتشابو الذم استأثر اهلل بعممو :مف قاؿ

دراؾ المعنى، كلـ ندركو فيي غير معربة، كغير مبنية لعدـ مكجب بنائيا، إاإلعراب فرع 

 .(1)تامان  كغير مركبة مع عامؿ، كعمى ىذا فيي آية مستقمة يكقؼ عمييا كقفان 

 منتظـ مف جنس  الكريـ كفائدتيا إعبلميـ بأف القرآف ،كمف قاؿ: إنيا أسماء حركؼ التيجي

فيي ليست  ،المحؿ ليا مف اإلعراب كلكف عجزتـ عنو: فيي أيضان  ،ماتنظمكف منو كبلمكـ

كأسماء األعداد كاحد،  ،كسيبكيو ،كىذا مذىب الخميؿ ،أفعاؿ مضارعة كال ،أسماء متمكنة

 .(2)في األسماء التي لـ يقصد اإلخبار عنيا كال بيا ،صح األقكاؿ الثبلثةكىذا أ ،ثنافإ

 أك أسماء هلل تعالى، أك كؿ حرؼ الكريـ كمف قاؿ: الفكاتح أسماء لمسكر، أك أسماء لمقرآف ،

سماء اهلل تعالى، أك كؿ حرؼ منيا يشير إلى نعمة مف نعـ اهلل تعالى أمنيا مفتاح اسـ مف 

 .  المحؿ ليا مف اإلعراب أيضان  :فقيؿ ،كغير ذلؾ

 فالرفع  ،ألنيا مبنية ؛أك جر ،أك نصب ،تككف في محؿ رفعليا محؿ مف اإلعراب، أف  :كقيؿ

 كالنصب عمى أحد كجييف أيضا. ،أك لككنيا خبران  ،إما لككنيا مبتدأ ،عمى أحد كجييف

  (3).كفيو خبلؼ لقكليـ اهلل ألفعمف ،كبقى عممو حذؼ حرؼ القسـ ،كالجر عمى أنيا مقسـ بيا

 ستة أكجو كىي: حركؼ المتقطعةفتمخص مما تقدـ أف في ال

                                                           

،ج 3،طالجاللين لمدقائق الخفيةالفتوحات اإلليية بتوضيح تفسير ( الجمؿ، سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم ، 1)
  .ھ1303، مصر: المطبعة الشرقيو،10،ص1
،ج الجامع الحكام القرآن، القرطبي،32،ص1، ج الدر المصون في عموم الكتاب المكنون( السميف الحمبي ،2)
 .10،ص1، ج الفتوحات اإلليية،الجمؿ، 156،ص1
عبد  تحقيؽ:، 141ص ،1،جالعزيز الوجيز في تفسير الكتابأبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي، المحرر  ابف عطية، ( 3)

 ىػ ػ 1413، 1لبناف :  دار الكتب العممية،ط ،السبلـ عبد الشافي محمد



49 
 

لىيىا محؿ مف اإلعراب كىك الرفع باالبتداء، أك الجر كالنصب بإضمار  أىك ،المحؿ ليا مف اإلعراب

 .(1)فعؿ، أك حذؼ حرؼ القسـ، كالجر بإضمار حرؼ القسـ

 }ففي)فيو اإلعراب لفظا ىيتأت ،مف ىذه الفكاتح مفردا كػ )ص( أك مكازنا لو كػ )حـ( بزنة قابيؿ كماكاف

جتماع القسميف حينئذ ،فيتعيف الجر لمزكـ المخالفة بيف المتعاطفيف {ص كالقرآف بأف يسكف  أك محبلن  (كا 

 (كييعص :)نحك ،التأنيث كماخالفيما كىك غير منصرؼ لمعممية حكاية لحالة قبؿ، كيقدر إعرابو،

كتأبط  ،مع أنيا مختصة باألعبلـ التي نقمت مف الجمؿ ،يحكى الغير كجازت الحكاية في ىذه األسماء

 .(2)لرعاية صكرىا المنبئة عف نقميا إلى العممية  شران 

 الخالصة :

حصؿ في تفسيرىا خبلؼ  ،بأف الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر ،مقارمءل مما سبؽ يتبيف      

نيا تحتمؿ كجكىا أف ليا معنى ك أ :بعضيـ قاؿتشابو الذم ال يعممو اال اهلل، ك بانيا مف الم :فبعضيـ قاؿ

 كثيرة.

لكاف أكؿ مف اعترض عمييا ىـ أىؿ  ،نو لك لـ يكف ليا معنىأل ؛ليوإميؿ أم الذم أكىذا ىك الر       

قيؿ في اعتراض العرب عمى  مف يبحث في التاريخ ال يجد شيئا كفٌ ل ،قريش أىؿ الببلغة كالفصاحة

لى الصحابة الكراـ لـ يسألكا عف إضافة عندىـ، باإل ان مفيكم ف ليا معنىأكىذا يدؿ عمى ىذه الحركؼ، 

نيا أعدـ سؤاليـ عنيا يدؿ ييـ، ك نيـ كانكا يسألكف عف كؿ شيء غامض مفيكمو لدأبالرغـ  ،معناىا

 ـ.مفيكمة الداللة لديي

                                                           

 .32،ص1، ج الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، ، السميف الحمبي10،ج ،صالفتوحات االليية( الجمؿ، 1)
 .104،ص1، ج  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( االلكسي، 2)
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ضافة الى ماسبؽ مف معاني ىذه الحركؼ، فيناؾ مف المعاني التي لـ تعرؼ بعد عنيا، كىنا ا  ك      

يجاد معنى ليذه الحركؼ، فكؿ إنيا تفتح المجاؿ لممجتيديف الباحثيف في أب ،عجاز القرآف الكريـأيكمف 

ييتحدث عنيا، كمف ىذه خرل لـ أك دالالتو أف ىناؾ معافو أك  ،المعاني التي تضمنتيا ىي محتممة

ـ ف المغة العربية ىي المغة األأحيث بيف ىذا العمـ  (1)،الدالالت ما ظير حديثان في عمـ المغة الككني

عمكدىا الفقرم الباء ، ك ك ركحيا الراء ،كجذر ىذه المغة في ىذا العمـ ىك االلؼ كالبلـ ،لجميع المغات

نيا حركؼ أف ذلؾ يعكد الى أما فييا مف حركؼ باقية، ك ب ةف المغة العربيأ، ك ةالميـ ىي بمثابة التربك 

صكاتيا، كما أبحاث عمى الحركؼ ك حدث األأ، كىذا العمـ مف ةيجابية مف الناحية الصكتيتتصؼ باإل

ف كثيران منيا يمد أحيث  ،كىذا مانجده في الحركؼ المتقطعة ،ف طكؿ النَّفىًس في المغة ييطيؿ عمرىاأ

كفيـ ما  ،في المستقبؿ بناءن عمى تطكرات العمـ كقد يظير لنا معنى جديد (2)ست حركات عند قراءتو،

 أك في عصرنا الحالي. ،ةلـ يفيـ سابقان في العصكر الماضي

 

 

 

 

 

                                                           

عمـ المغة الككني: عمـ جديد يدرس جميع المغات في آف كاحد بمقارنة النظاـ النحكم ك العبلقة الجينية بينيا كبيف  - 1
 (.2003المغات االخرل، اعتمد عمـ المغة الككني في مؤتمر في تشريف الثاني )لندف 

 ( لقاء عمى قناة الرحمة. 2015-1-20الشربيني، سعيد، عمـ المغة الككني، )يكتيكب، اـ نشره في  - 2
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 في التوحيد و الرسالة : شبيات الكافرينثانيالمبحث ال

 مناقشة المشركين في عقائدىم.المطمب األول: 

 الثاني: انذار الكفار بحال األمم المكذبة قبميم. طمبالم
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 :تمييد      

المشركيف في عقائدىـ  ، كىما مناقشة الرسكؿىذه اآليات تناكلت مكضكعيف مترابطيف         

إف  ،نذار ىؤالء المشركيف بالعذاب الذم ال رجعة فيو، كا  لى عبادة اهلل الكاحد األحدإكدعكتيـ  ،الباطمة

 مـ السابقة.كما حصؿ في األي  ،كيصدقكه ،لـ يؤمنكا بو

يف: مبكقسمت ىذا المبحث إلى مط ( مف سكرة "ص"16-1ىذا المبحث عف اآليات )في تحدث ك أ  

( تحت عنكاف مناقشة المشركيف في عقائدىـ، 11-1تناكؿ الحديث عف اآليات مف ) :كؿاألالمطمب 

شمؿ سبب نزكؿ السكرة، كلقد تحدثت عف سبب نزكليا في المبحث الثاني مف  ،كىذا الجزء مف اآليات

كيشمؿ اآليات  ،نذار الكفار بحاؿ األمـ المكذبة قبميـإبعنكاف:  ما المطمب الثاني فيكأ، (1)الفصؿ األكؿ

 بتقسيـ كؿ مطمب الى مسائؿ. (، كقمت16-12مف)

 

 

 

 

 

                                                           

 مف الرسالة. 19انظر: ص  (1)
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 المطمب األول

 مناقشة المشركين في عقائدىم

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٻٱٹ ٹ  چ                                                            

چ      چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ 

ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے      ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۆۓ  ۓ ﮲  ﮳     ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 ې  ې

المسألة ينت فييا المعنى العاـ لآليات، ك األكلى: بقسمت ىذا المطمب إلى مسألتيف: المسألة      
 الثانية: تحدثت عف التفسير المأثكر في اآليات.



 : المعنى العام لآليات.  المسألة األولى

 مف ىذا البحث  (1)مبحث األكؿقد سبؽ ذكرىا في الك  ببعض حركؼ التيجي،  "ص" سكرةفتتحت ا     

 ،الكريـ التنبيو عمى إعجاز القرآف، ك المقطعة جاءت لئليقاظف ىذه الحركؼ أ ،خبلصة القكؿ فييا ك 

 فأتكا بمثمو.  ،منوفإف كنتـ في شؾ  ،فيك مف جنس ما يؤلفكف منو كبلميـ

                                                           

 .33مبحث األكؿ ص انظر: ال (1)
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نؾ فيو، ريب ال لحؽُّ  إنو العظيـ، كالشأف الشرؼ ذم الكريـ بالقرآف تعالى اهلل قسـأك         محمد يا كا 

 في ىـ بؿ ، فيو كجدكه لخمؿ الكريـ القرآف ىذا عف يعًرضكا لـ الكافريف فأك  تقكؿ، فيما لصادؽ

 كٌذبكا الذيف قريش مف المشركيف ىؤالء قبؿ مف أىمكناككـ  .(1)ألىمو كمعاندة الحؽ اتباع عف استكبار

 في سبيميـ فسمككا قبميـ، كانكا الذيف األمـ مف ،الحؽٌ  مف عندنا مف بو جاءىـ فيما () محمدا رسكلنا

 بيـ نزؿ حيف إليو، بالتكبة كاستغاثكا كضجكا ربيـ إلى فعجكا ،اهلل عند مف بو أتكىـ فيما ،رسميـ تكذيب

 العذاب مف يربلم كال فرارلم بالكقت المناسب ذلؾ كليس عقابو، مف فرارا عذابو كعاينكا ،اهلل بأس

       . (2) بالتكبة

 اآللية جعؿ كيؼ كذاب، ساحر ىذا: كقالكا منيـ، بشر رسكؿ جاءىـ أف الجاحدكف عجب كقد     

 كاثبتكا طريقتكـ عمى سيركا: قائميف ،منيـ القكـ شراؼأ كانطمؽ. عجيب ألمر ىذا اف! كاحدا اليان  كميا

 أدركنا، الذيف آبائنا ديف في التكحيد بيذا سمعنا ما بكـ، يراد عظيـ أمره  إالَّ  ىذا فٍ إ آليتكـ، عبادة عمى

! السيادة في منو أعظـي  ىك مف كفينا بيننا، مف محمد عمى القرآف أينزؿء. لو حقيقة ال كذب اال ىذا كما

 بعد، عذابي يذكقكا لـ نيـأ كما األعمى، كالتقميد الشرؾ الى لميميـ الكريـ؛ القرآف مف شؾ في ىـ بؿ

. كسيذكقكنو

 لمنبكة كيتخٌير شاءكا، عٌمف كيصرفكىا شاءكا، مف بيا يصيبكا حتى الرحمة خزائف بمالكي ىـ ماو

ٌنما  محمد عف بيا كيترٌفعكا صناديدىـ، بعض  عمى القاىر العزيز كخزائنيا الرحمة يممؾ الذم كا 

                                                           

 ) 1(  القطاف، ابراىيـ، تيسير التفسير ،ج3،ص159 

 ) 2( الطبرم،جامع البيان في تأويل القرآن،ج21،ص142.
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 .(1)حكمتو تقتضيو ما عمى يقسميا الذم مكاقعيا، بيا المصيب المكاىب، الكثير الكٌىاب. خمقو

 المسألة الثانية: المأثور في اآليات.

، كقد اعتمدت في كرد مف التفسير المأثكر في ىذه اآليات الكريمةفي ىذه المسألة أتناكؿ ما      

، كذلؾ ألف -رحميما اهلل-تفسير اإلماـ السيكطي ، ك دراسة ىذا التفسير عمى تفسير اإلماـ الطبرم

األٌكؿ أكثر التفاسير بالمأثكر أصالة، كالثاني أكثرىا جمعان لمادة المأثكر، كبيذا تغني عف غيرىا مف 

  خرل.المصادر األ

}ص{ تقدـ الكبلـ عمى الحركؼ اليجائية كأنيا إشارة الى      چ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ       قاؿ تعالى      

 ( قسـ أقسمو اهلل تبارؾ كتعالى بيذا القرآف.     ٻ  ٻ  ٻ، )الكريـ إعجاز القرآف

 (      ٻ  ٻ  ): قكلوكاختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ  

 أم: ذم الشأف كالمكانة(4)لشرؼامعناه: ذم  كابف عباس،(3)كالسدمٌ (2)رسعيد بف جبي فقاؿ  

 
                                                           

 .29، ص4، جتفسير النسفي( النسفي،  1)
قتؿ بيف يدم الحجاج  ،كركايتو عف عائشة كأبي مكسى كنحكىما مرسمة ،ثقة ثبت فقيو ،ـ الككفيسعيد بف جبير األسدم مكالى (2)

 ،تقريب التيذيب، (ھ852ي)ت:ابف حجر،أحمد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلني الشافع)  سنة خمس كتسعيف كلـ يكمؿ الخمسيف
 (ھ1406تحقيؽ محمد عكامة، سكريا:دار الرشيد،،234ص
إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السدل أبك محمد القرشي الككفي األعكر، أصمو حجازم، سكف الككفة، ككاف يقعد في  (3)

كعكرمة مكلى ابف سدة باب الجامع بالككفة فسمي السدل، ركل عف: أنس بف مالؾ، كعطاء بف أبي رباح، كعبد اهلل بف عباس، 
الحديث  عباس كغيرىـ، كعنو: أسباط بف نصر اليمداني، كسفياف الثكرم، كسماؾ بف حرب، كشعبة كخمؽ كثير، قاؿ أحمد: مقارب

التاريخ )البخارم،  ىػ 127كقاؿ ابف حجر:صدكؽ  مف الرابعة مات  ،ثقة :صالح، كقاؿ ابف القطاف: البأس بو، كقاؿ العجمي
تحقيؽ : د. بشار عكاد  ،132، ص 3، جتيذيب الكمال، يكسؼ بف الزكي عبدالرحمف أبك الحجاج مزم،، ال361، ص1،جالكبير

 (108، ص تقريب التيذيبابف حجر، ،(ھ1400،) بيركت: مؤسسة الرسالو،معركؼ
 )4(الطبري،جامع البٌان فً تأوٌل القرآن،ج9:،ص8>9.
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 . (1)(  ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆ )كقكلو:

 أم:  (3)(  ېۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ې ):كقكلو (      ٻ  ٻ  )في قكلو:(2) كقاؿ الضحاؾ

 عزة في كفركا الذيف بؿ)قكلو ذلؾ أتبع اهلل ألف ،ركاختاره ابف جري(4)تذكيركـ. ككذا قاؿ قتادة

 بو ذكرىـ اهلل لعباده ذكرنا أنزلو أنو الكريـ القرآف عف أخبر إنما أنو بذلؾ معمكما فكاف( كشقاؽ

 (5).كشقاؽ عٌزة في بو اإليماف مف الكفار كأف

 (6): نزلت في مجالسيـ ابف عباس قاؿ ك. 

ىك مكانة ، ك كاحد كميا تجتمع عمى معنى يافإن ،ى "ذم الذكر"النظر الى األقكاؿ في معن ك بعد       
     كاتباع اليدل  ،فيك التذكير لو بما ىك فيو مصمحتو مف الخير ،أىميتو لممسمـ، ك ىذا القرآف الكريـ

ك  ،المتمسؾ بالعمؿ بو الشرؼ، ك يضا ىك الشرؼ فيعطي حاممو كقارئومف اتباع اليكل، كأانذاره ك 

                                                           

.44سكرة الزخرؼ:آية (1)
مف  االقاسـ اليبللي مف بني ىبلؿ بف عامر بف صعصعة لقي جماعة التابعيف ك لـ يشافو أحدالضحاؾ بف مزاحـ، أبك  (2)

ك قيؿ  ه102يأخذ منيـ شيئا، مات سنةيعمـ الصبياف كال اكاتب اابف عباس، اصمو مف بمخ، كاف معمم الصحابة ك لـ يمؽ
 6، ج لثقات، اأحمد أبك حاتـ التميمي البستيمحمد بف حباف بف  ،، ابف حباف227،ص1،جالتاريخ الكبير.)البخارم، ه105
عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد أبك  ،الجرجاني، ھ1395، دار الفكر،تحقيؽ : السيد شرؼ الديف أحمد ،480ص
 (.ھ1409،بيركت: دار الفكر،يحيى مختار غزاكم :تحقيؽ ،95، ص4، جفي ضعفاء الرجال الكامل، (ھ365)ت:أحمد
.10آية سكرة االنبياء:  ( 3(  
ركل عف: أنس بف مالؾ، كالحسف ، ه61قتادة بف دعامة بف قتادة بف يزيد السدكسي أبك الخطاب السدكسي البصرم كلد  ( 4)

البصرم، ك خالد بف دريؾ، كأبي العالية ك غيرىـ، كعنو: األعمش، ك شعبة بف الحجاج، ك الميث بف سعد ك غيرىـ،قاؿ 
 ؼ أحدفي صدقو ك عدالتو حجة باإلجماع إذا بيف السماع فإنو مدلس معركؼ بذلؾ ككاف يرل القدر كمع ىذا فما تكق الذىبي:ىك

ميزان ، (ھ748)ت:شمس الديف محمد بف أحمد ،)الذىبي ھ118حفظو، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة، كمات سنة ك 
، بيركت: دار الكتب الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد :تحقيؽ ،385، ص3،جاألعتدال في نقد الرجال

(.453، ص تقريب التيذيب،ابف حجر، 498، ص23،جتيذيب الكمال، المزم، العممية

،كالماكردم،أبك الحسف عمي بف 561،ص4،جالمحرر الوجيز،كابف عطية، (144-140)،ص21،ججامع البيانالطبرم،  (5)
 .  ةبيركت:دار الكتب العممي تحقيؽ : السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، ،75ص ،5،جو العيون النكتمحمد بف حبيب ،

 .بيركت: دار الفكر ،144،ص7،جالدر المنثور عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف، السيكطي، (6)



57 
 

ف القكليف، فإنو كتاب شريؼ مشتمؿ عمى التذكير بل منافاة بي، فنة العالية الرفيعة في الدنيا كاآلخرةالمكا
  (1).كاإلعذار كاإلنذار

 

 حمية في قريش مشركي مف باهلل كفركا الذيف بؿ: تعالى يقكؿ(   ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ   پ)كقكلو     

 .كذاب كال بساحر ليس بأنو عمـ، أىؿ يككنكا ال أف بيـ كما كعداكة، لمحمد كفراؽ كمشاقة،

 ميعىازّْيف: قاؿ(   ڀ   ڀ   ڀ)قكلو في ،(2)مجاىد فعف
 (4).قاؿ عاصيفك  ،(3)

 ًميَّة في أم: قتادة كعف  .كفراؽ حى

  ام:  كًشقاؽ، عٌزة ذلؾ كيشاقكف، ككتابو، كرسمو اهلل أمر يعادكف: (5)زيد ابف كقاؿ

 (6).الخبلؼ

" عزة ك شقاؽ ، فمعنىكما كرد في سبب النزكؿ ،ك بما أف ىذه اآليات نزلت في كبار كفار قريش      

سبلـ الذم يدعك ديف اإللمخالفة  ك  ك فراؽ ،الحمية لديف آبائيـ، ك ف مف العصيافك " ىك ما عميو المشرك

                                                           

  )1( ابف كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج7،ص51.
، ركل عف: عمي بف ابي ه21مجاىد بف جبر المكي أبك الحجاج المخزكمي المقرئ مكلى السائب بف أبي السائب كلد  سنة  (2)

، ك ابف  عكف ، كعمرك ة، ك عنو:أيكب السختياني ، ك عطاء ، ك عكرمطالب ، كسعد بف ابي كقاص ، ك عائشة ك اـ سميـ 
عا عابدا متقنا، كقاؿ الذىبي: أجمعت األمو عمى إمامة مجاىد ك االحتجاج بو كقاؿ بف دينار كغيرىـ، قاؿ ابف حباف: كاف فقييا كر 

، الذىبي  319، ص 8، ـالجرح و التعديل) ابف ابي حاتـ ،  ه103ابف حجر : ثقة إماـ في التفسير ك في العمـ ، مات سنة 
 .(38، ص 10، جتيذيب التيذيب،ابف حجر، 25،ص 6، ج ميزان االعتدال في نقد الرجال

 .1808،ص4، كتاب التفسير ،سكرة ص، جصحيح البخاريركاه البخارم في صحيحو،   (3)
. 144،ص7، جالدر المنثورالسيكطي، ( 4)

 سبي مف درىـ جده ككاف حاـز بف جرير آؿ مكلى األزرؽ البصرم إسماعيؿ أبك الجيضمي األزدم درىـ بف زيد بف حماد (5)
ييكنيس كىأىيكب اٍلبناًنيٌ  ثىابتا سجستاف، سمع كىل ًدينىار بف كىعىٍمرك كى سميمىاف اٍلميبىارؾ بف الرٍَّحمىف عبد عىنوي  رى  بف كحجاج حىٍرب بف كى

 بف الحسيف بف محمد بف ، الكبلباذم، أحمد245،ص7،جتيذيب الكمالالمزم،  )ھ179سعيد، مات سنة بف كقتيبة اٍلمٍنيىاؿ
 اهلل عبد: المحقؽ ،199،ص1، جوالسداد الثقة أىل معرفة في واإلرشاد اليداية ،(ىػ398:  ت) البخارم نصر أبك الحسف،
       بيركت: دار المعرفة(. ،الميثي

 .140،ص21،جفي تأويل القرآن ، جامع البيانالطبرم (6)
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فعندما يحؿ ىبلؾ  ىمكيا اهلل قبميـ،أ، فنزلت اآلية التي تمييا تذكرىـ بالقركف التي ليو سيدنا محمد إ

 .عمييـ ال فرار منو  اهلل 

 ( ٿ  ٹ  ٹ   ):  تعالى قكلو تأكيؿ في القكؿ

 ،نجاة بحيف ليس: قاؿ(  مىنىاصو  ًحيفى  كىالتى ) قكلو في ، عباس ابفك  ،كالضحاؾ مجاىد، قاؿ        

مىغاث حيف ليس: أيضا عباس ابف ، كقاؿفرار حيف كال
 حيف غير عمى القكـ نادل: قتادة كقاؿ ،(1)

 لـ العذاب بيـ نزؿ حيف: السدمٌ  كقاؿ ،ذلؾ منيـ يقبؿ فمـ اهلل عذاب عاينكا حيف التكبة كأرادكا نداء

عف ك  (2)منو، ينجكف مىٍنجى حيف كالت زيد: ابف قاؿ، ك العذاب مف فرارا كال التكبة، إلى الرجكع يستطيعكا

قاؿ  ،قاؿ : ليس بحيف فرار ،قاؿ لو : أخبرني عف قكلو كالت حيف (3)أف نافع بف األزرؽ ابف عباس 

 أما سمعت األعشى كىك يقكؿ :، نعـعرب ذلؾ ؟ قاؿ : : كىؿ تعرؼ ال

  (4)كقد تبت عنيا كالمناص بعيد      تذكرت ليمى الت حيف تذكر 

"كالمناص" مصدر ناص ينكص، كىك الفكت، كالتأخر، يقاؿ: ناص ينكص إذا تأخر، كباص       
 .(5)ت" بمعنى ليس بمغة أىؿ اليمفيبكص إذا تقدـ، ك"ال

ف يمنعكا عنيـ ىذا العذاب أكالعذاب ال يستطيعكف  ،يحيف العقابنو عندما أك المعنى مف ذلؾ       
 ال يأخركنو.ك 

                                                           

.144،ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 142، ص1، ج في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم، ( 1)
 142،ص21، جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبرم ،  (2)
ليو تنسب طائفة األزارقة ككاف قد خرج في أكاخر دكلة يزيد بف  نافع بف االزرؽ (3) نافع بف األزرؽ الحركرم مف رؤكس الخكارج كا 

 مات سنة خمس كستيف ،بف عباس مجمكعة في جزء مف ركايتو عف نافع المذككرامعاكية، ككاف يطمب العمـ كلو أسئمة عف 
رؼ النظامية ادائرة المع : ،تحقيؽ144،ص6،جالميزان لسان، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ر،حج)ابف 

 .(241،ص4،جميزان االعتدال في نقد الرجالالذىبي، ،ھ(1406، 2،طمؤسسة األعممي لممطبكعات ،) بيركت:اليند -
 144،ص7،جالدر المنثورالسيكطي ،  (4)
 .364ص ،15ج-102ص ،7،جلسان العربابف منظكر، (5)
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: كقالكا كحده، اهلل إلى ديعكا أف المشرككف عجب: قتادة في ىذه اآلية قاؿ (   ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃ )كقكلو

 .اآلخرة الممة في بيذا سمعنا ما! كاحد إلو جميعان  لحاجاتنا يسمع

 قاؿ  اهلل رسكؿ أف ذلؾ، مفك  قالكه، أنيـ عنيـ اهلل أخبر ما ،المشركيف ىؤالء ؿك ق سبب كاف ك    

 ىي؟ كما: فقالكا" العجـ الخراج بيا كتعطيكـ العرب، بيا لكـ تديف كاحدة إلى تجيبكني أف أسألكـ:) ليـ

 (1) .ذلؾ مف منيـ تعجبا(   ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃ :)قالكا ذلؾ فعند ،"اهلل إال إلو ال تقكلكف:"فقاؿ

يأبى أف يعترفكا بيذا األمر  ،ءىـكبرياعنادىـ ك  لكفٌ  ،نو إلو كاحدأنفسيـ يعممكف أىـ في قرارة         

كيخضعكف لحكـ  ،العرب، كسيادتيـ في قريش ك نيـ اذا اعترفكا سيتخمكف عف مكانتيـأنيـ يعممكف كأل

 .محمد

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڎڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎٹ ٹ چ     

 چۀ   ہ  ہ  ہ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ گ  گ  ڳ  ڳ  

ڄ  ڃ      :)القائميف قريش، مف الكافريف ىؤالء مف األشراؼ كانطمؽ: الطبرم في بياف معناه يقكؿ     

كا بأف(   ڃڃ       ڃ ٍقبىة كاف ذلؾ قائؿ أف عف مجاىد كذيكر. آليتكـ كعبادة ،دينكـ عمى فاصبركا امضي  عي

                                                           

طالب، ...... ابي إلى ابف  ىك جزء مف حديث طكيؿ، ركاه سعيد بف جبير عف ابف عباس: أف قريشنا شككا رسكؿ اهلل   (1)
كىذا الحديث كرٌد بعدة ركايات  كىك سبب نزكؿ مطمع ىذه السكرة كما تقدـ،فقالكا: أجعؿ اآللية إليان كاحدنا، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.

،القاىرة:مؤسسة مسند أحمد بن حنبل)احمد بف حنبؿ ، ابك عبد اهلل ، 227،ص1جكبطرؽ مختمفة، ركاه اإلماـ أحمد في "مسنده"
، كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح، كذكره مف المفسريف 365،ص5قرطبة(، كالترمذم في "سننو" كتاب التفسير،تفسير سكرة ص، ج

،ج القرآن حكامالجامع ال، القرطبي،48،ص 4، جمعالم التنزيل، البغكم،125،ص 23ج  تأويل القرآن جامع البيان في:الطبرم، 
 .150،ص 15
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 (1).ميعيط أبي بف

 تأكيؿ " الممة اآلخرة". في التأكيؿ أىؿ اختمؼ( ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  )كقكلو    

  (4)كمقاتؿ ،كقتادة (3)،كالقرظي ،ابف عباس وقال (2).اآلخرة الممة كىي: قالكا النصرانية، الممة 

 (6).كىي آخر الممؿ ،النصرانية  : يعنكف ممة عيسىكالسدم ،ابف زيدك  (5)كالكمبي

ىك لما أصاب رسالتو  ،مف عدـ سماعيـ بيذا التكحيد في ممة عيسى  ك لعؿ قصدىـ

 محرفا. ةفما كاف في عيدىـ مف ديف النصراني ،التبديؿ بعده، ك ريالتغي، ك مف التحريؼ

 (7) .قريش ممة يعنكف:  أيضا كقتادة ،مجاىد كقاؿ 

صرارىـ عمى ا  ك  ،عترافيـ باأللكىية هلل إىي عدـ ؛ ك ك أيا كاف  المقصكد فالنتيجة كاحدة       

العناد، مما جعميـ يفضمكف القكؿ بأنو ، كذلؾ يرجع الى الكبر ك دكف التفكير بعقكليـ ،تكذيب كؿ جديد

عمييـ "  فضموك ، اختاره مف بينيـ ف يعترفكا بأنو رسكؿ مف عند اهلل تعالىأعمى  ،كذب مف محمد 
                                                           

.146،ص7،جالدر المنثور، السيكطي،150،ص،21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، (1)

 . 153،ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، (2)
 محمد بف كعب القرظي حميؼ األكس أبك حمزة المديني سمع زيد بف أرقـ ركل عنو الحكـ بف عتيبة، كلد في حياة النبي   (3)

محمد بف سعد بف  ،ابف سعد،675،ص2، جوالسداد الثقة أىل معرفة في واإلرشاد اليداية ،)الكبلباذمكمات سنة ثماف كمائة
 ( ، بيركت: دار صادر500،ص7،ج الكبرى الطبقات،منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم

بك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير، األزدم بالكالء الخراساني المركزم، أصمو مف بمخ كانتقؿ إلى البصرة كدخؿ بغداد ا (4)
 الزمان وأنباء أبناء االعيان وفياتكحدث بيا، ككاف مشيكران بتفسير كتاب اهلل العزيز، كلو التفسير المشيكر.)ابف خمكاف،

 (373،ص7،جالطبقات الكبرى،ابف سعد، 255،ص5،ج
بالككفة ، ركل عنو سفياف الثكرم  146أبك النضر محمد بف السائب بف بشر، صاحب التفسير ك عمـ النسب،تكفى سنة (5)

 (.309،ص4،جالزمان وفيات األعيان وأنباء أبناء ،بف خمكافا)كمحمد بف اسحاؽ
 .152،ص15، ،جالجامع الحكام القرآنالقرطبي ،  (6)
 .154،ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  (7)
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 . عذابا مف اهلل سبحانو عمى يد نبيو محمد  اكسيبقكف كذلؾ حتى يبلقك  "    ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

 قاؿ أىؿ التأكيؿ في ذلؾ:،(گ  گ  گ  ڳ    ) :كقكلو

 .عف ابف عباس، يقكؿ: تخريص 

 كذب: قالكا مجاىد، كابف زيد: كعف. 

 محمد تٍخميقو شيء إال قتادة، كالسدٌم، قالكا: كعف .(1) 

  محمد بو يخبر ما جميع إلى إشارةكجميع أقكاليـ تعني أف ىذا اال شيء يخميقو، كفي ذلؾ        

ڳ   ڳ  ڱ      " اإلنكار ذلؾ فك كمضم ،لبعض بعضيـ مف التقرير جية عمى قالكا ثـ ،تعالى اهلل عف

 بما قكليـ تعالى اهلل درٌ فى  ،ىذا يصح ككيؼ ىذا خص فمـ ؛األعبلـ األشراؼ نحف بمعنى"  ڱ  ڱ

نعامو اهلل تخصيص ليس المعنى ألف ؛(بؿ) ضيوتتق  في أم"  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ"  ،شيكاتيـ عمى كا 

 الرسالة ىذه أف لتحققكا ذاقكا لك أم" ۀ   ہ  ہ  ہ    " :بقكلو تكعدىـ ثـ ،حؽ باهلل التذكير ىذا أف ريب

نما ،النظر ليـ يبيف ال لجيالتيـ ىـ أم ،حؽ  عف مخبران  ،ذكره تعالى يقكؿ العذاب مباشرة ليـ يبيف كا 

 (2).كتخرَّصو محمد اختمقو كذب أم: اختبلؽ إال القرآف ىذا ما: القرآف في المشركيف ىؤالء ؿك ق

 مف عميو الكريـ القرآف بإنزاؿ ،تخصيصو يستبعدكف أنيـ: يعني (  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ): قكليـ     

﮳   ﮴  ﮵   ﮶   ): األخرل اآلية في قالكا كما ،كميـ بينيـ  اهلل قاؿ (3)(ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

                                                           

 .146، ص7. كذكره السيكطي، الدر المنثكر،ج154ص ،21ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  (1)
 .564ص ،4،جالمحرر الوجيزابف عطية،  (2)
 .31سكرة الزخرؼ:آية  (3)
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 (1)(  ې  ې  ى  ى  ائ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ): تعالى

 عمى الكريـ القرآف إنزاؿ استبعادىـ في ،عقميـ كقصكر ،جيميـ عمى دؿ الذم ىذا قالكا لما كليذا

 حيف إلى ذاقكا ما ألنيـ ؛ىذا يقكلكف إنما: أم (ۀ   ہ  ہ  ہ    ):تعالى اهلل قاؿ بينيـ، مف الرسكؿ

   (2).دىٌعا جينـ نار إلى ييدىٌعكف يكـ بو كذبكا كما قالكا، ما يٌ غ سيعممكف ،كنقمتو ،اهلل عذاب ذلؾ قكليـ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۆ﮲  ﮳    ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ ٹ چ  

چې  

بقكلو    ،  "    ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱبقكليـ "  ،تعالى عمى كفار قريشسبحانو ك جاء الرد مف اهلل      

ـ ىـ يممككف أ ، ىؿ عندىـ خزائف الرزؽ مف اهلل ،" ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ"  :تعالى

كسييزمكف  ،لكنيـ ال يممككف شيئا ،فميصعدكا الى السماء ؛ف كانكا كذلؾإبينيما، ما السمكات كاالرض ك 

 قبميـ مف المكذبيف.كما ىـز الذيف 

  .األسباب في فميصعدكا ذلؾ ليـ كاف إف: أم (ۈ  ۈ  ٴۇ  ) 

 (3).السماء طرؽ يعني: كغيرىـ ،كقتادة ،جبير بف كسعيد ،كمجاىد عباس، ابف قاؿ 

 (4).السابعة السماء إلى فميصعدكا: الضحاؾ كقاؿ 

 (5)أنس بف الربيع عف كذكر
، بكؿ كىك ،الحديد مف دٌ كأحى  ،الشعر مف أدؽ األسباب :قاؿ 

                                                           

 .32سكرة الزخرؼ: آية  (1)
 .55،ص7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  (2)
 .156ص ،21ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، (  3)
 .56،ص7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير،،156ص ،21ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، (4)
بف عمر كجابر بف عبد اهلل كأنس بف مالؾ كمات االربيع بف أنس مف بكر بف كائؿ مف أنفسيـ ككاف مف أىؿ البصرة كقد لقي  ( 5)

 (.369،ص7ج،الطبقات الكبرى ،الربيع بف أنس في خبلفة أبي جعفر المنصكر)ابف سعد
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 (1)يرل. ال أنو غير ،مكاف

 الكصكؿ الى المطمكب بأم طريقة كانت. ،ك المقصكد مف ذلؾ كمو 

 أك كسيمة، أك ،حبؿ مف المطمكب إلى الكصكؿ إلى بو تسبب ما كؿ: العرب عند السبب كأصؿ    

 (2) .ذلؾ كغير محجة أك طريؽ، أك قرابة أك رحـ،

 عزة في ىـ الذيف ،المكذبكف الجند ىؤالء: ( أمۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ):قاؿ ثـ        

: كقكلو كىذه ،المكذبيف األحزاب مف قبميـ مف الذيف كبت كما كيكبتكف ،كيغمبكف ،سييزمكف ،كشقاؽ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  )بدر يكـ ذلؾ ككاف (3) (  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ    ائ  ائ   ەئ)

 (5).((4)  ىئ   

 كىك اهلل كعده:  قاؿ (ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ) :قكلو في  قتادة عف جرير ابف كأخرج    

 (6).بدر يكـ تأكيميا فجاء المشركيف جند لو سييـز أنو بمكة

 الخبلصة:

كىك ما صدر عف كفار  ،سببلو  كاف ف نزكؿ سكرة "ص"أيات السابقة يتبيف مف خبلؿ اآل      

إعراض عف قبكؿ دعكة مف  ،ثناء مرضو، كما صدر عنيـأ ،بي طالبأعند اجتماعيـ في بيت  ،قريش

                                                           

 .147، ص 7،جالدر المنثور( السيكطي،  1)
 156ص ،21،جالقرآنجامع البيان في تأويل  الطبرم، ( 2)
 .45-44آية  سكرة القمر: ( 3)
 .46آية  سكرة القمر: ( 4)
 .56ص ،7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير، ( 5)
 .147ص ،7،جالدر المنثورالسيكطي،  ( 6)
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ىي كباقي السكر التي بدأت بيذه الحركؼ ك  ،ت بالحركؼ المتقطةأف ىذه السكرة بدأك ، سيدنا محمد

ىذا ، ك شرؼ عظيـ كفجاءت مؤكدة بأف القرآف ذ ، بأنو مف عند اهلل ،الكريـ تتحدث عف القرآف

مكر التي كغيرىا مف األ ،ك تفسير ،كحفظ ،مف قراءة الكريـ، يتعامؿ بالقرآفالشرؼ يحؿ عمى كؿ مسمـ 

 تتعمؽ بو .

كسيبلقكف  ، لرسكؿ اهلل، ك بسبب تكذيبيـ ليذا القرآف الكريـ ؛ف الكافريف المكذبيف سييزمكفا  ك     

 ليـ عمى ىذا التكذيب. جزاءن  ،مف اهلل سبحانو ليمان أعذابا 
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 الثاني طمبالم

 نذار الكفار بحال األمم المكذبة قبميم.إ

ۈئ  ېئ    ۈئې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  قاؿ تعالى:   

ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب  جت  حت  خت  

 چمت  ىت  يت  جث    مث  ىث   

نبياءىـ أمـ السابقة الذيف كذبكا فكاف مصير األ ،العقاب كالعذابنكار لمحؽ نتيجتو اإلالتكذيب ك        

الكقت لمرجكع  -بسبب تكذيبيـ -كيفىؤالء الميمى  ك الغرؽ، كلـ يجدأ ،الصيحة أك ،فافما بالطك إ ،اليبلؾ

نك ، عف كفرىـ  . يكفر باهللإنساف كىذا حاؿ كؿ  ،ما ىي لحظات قميمة قبؿ كقكع العذابا 

المسألة الثانية ك  ،قسمت ىذا المطمب إلى مسألتيف:المسألة األكلى بينت المعنى العاـ لآلياتك      

 .ذكرت التفسير المأثكر في اآليات

 المسألة األولى: المعنى العام لؤليات

وإنكارهم،فًاآلٌاتالسابقة،واستكبارهمعلىنبٌناالكافرٌنلرسولهللابعدذكرتكذٌب

أنهسٌهزمالمكذبٌن،وسٌنالهمعذابعظٌم،وبٌانهللاسبحانهلرسولهأنٌكونرسوالًمنعندهللا

  قىػٍكـي نيػكحو ،جاءتاآلٌاتالتًتلٌهاتتحددثعدناألمدمالتدًمدبلهمالدذٌنكدذبواأمدوامهم،ومدنهم،منهللا

ػػٍكفي  ،كدان كىعػػاده كػػٌذبكا ىػػ ، كػػٌذبكا نكحػػان  ًفٍرعى ػػكدي كػػذبت صػػالحان   ،كػػذب مكسػػى كى ثىمي قىػػٍكـي  ،كى كى

، ك  ،كذبكا شعيبان  أىٍصحابي اأٍلىٍيكىةً كى  ،ليكطو كذبكا لكطان  بأف  ،أراد بيذه اإلشارة اإلعبلـأيكلًئؾى اأٍلىٍحزابي
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 ،ك كػانكا أكثػر مػنكـ(1)يـ الذيف كجػد مػنيـ التكػذيب.ـ، كأنٌ ـ ىي األحزاب الذيف جعؿ الجند الميزكـ منيـ ىي 

كليػذا  ،لٌما جاء أمر ربػؾ ؛مف شئ  كأكثر أمكاال كأكالدا، فما دفع ذلؾ عنيـ مف عذاب اهلل ،كأشد قكة

تكذيبيـ بالٌرسؿ، فميحذر المخاطبكف  ،عٌمة إىبلكيـ جعؿى  ،(ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی    ی  ی :)قاؿ 

( 2)مف ذلؾ أشٌد الحذر.
 

ما يىٍنظيري ىؤيالًء المكذبكف مف ىذه األمة       ما ليا مف  ،كىي الفزع األكبر ،ًإالَّ  النفخة األكلى ،كى

ذا جاء كقتيا لـ تستأخر ىذا القدر مف الز ك  ،تكقؼ مقدار فكاؽ، كىك ما بيف حمبتي الحالب ماف، أك ما ا 

بَّنا عٌجؿ لنا حٌظناليا مف رجكع كترداد،  كنصيبنا  ،إنيا نفخة كاحدة فحسب، ال تثٌنى كال ترٌددى، كقاليكا رى

 (3)ر أك الشر في الدنيا.مف الخي

 آلياتفي االمأثور المسألة الثانية: 

كثرمنمولفًالمقصودمنها.أٌهاتناولاآلٌاتالتًوردفأوفًهذهالمسألة

 كعاد نكح قكـ رسميا، ،كاحدان  إليان  اآللية أجعؿ: القائميف قريش، مف المشركيف ىؤالء قبؿ كٌذبت     

 .األكتاد ذك كفرعكف

 :ذلؾ لفرعكف قيؿ أجمو مف الذم السبب في ،العمـ أىؿ كاختمؼ" ائ  ەئ    ەئ   قاؿ تعالى: "    

 ابف عمييا، كىك قكؿ لو ييٍمعىب أكتاد، مف مبلعب لو كانت ألنو لو ذلؾ قيؿ: بعضيـ فقاؿ 

                                                           

 .30،ص4،جيفتفسيرالنسأبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد،النسفي، ( 1)
.56،ص7،ج تفسير القرآن العظيمابف كثير،  ( 2)
 .4760،ص8،جاالساس في التفسيرحكل، سعيد  ( 3)



67 
 

 (  1)عباس، ك قتادة.

 ذك أراد: كقيؿ عباس، ، كركم عف ابف(2)المحكـ، ركاه الطبرم عف الضحاؾ البناء كقيؿ: ذك 

 (3)باألكتاد. تثبت كانت بيكتيـ فإف الثابت، الشديد الممؾ

 :الكتد يقكم كما ممكو، كيشدكف أمره، يقككف كانكا أنيـ: يعني الكثيرة، كالجمكع الجنكد ذك كقيؿ 

 أسفارىـ في كيكتدكنيا يضربكنيا كانكا التي المضارب لكثرة أكتادنا األجناد كسميت الشيء،

  (5)عباس. ابف عف(4)عطية ركاية يكى

 (6)باألكتاد،كىك قكؿ: السدم ك الربيع بف أنس. الناس لتعذيبو كذلؾ لو ذلؾ قيؿ بؿ: كقيؿ 

ما لمعب،    أرل أف ك  كيرل الطبرم أف أقرب األقكاؿ لمصكاب، ىك مف قاؿ: األكتاد، إما لمتعذيب كا 

ف عنده ال يستبعد اف يكك  ،لو مكانة فرعكف في ذلؾ الزماف تفمف كان ،ؿ السابقة صحيحةاجميع األقك 

نو ممؾ طاغو أل ؛لى تعذيبو الناسإضافة باإل ،كجنكد كثيره ،مشيدة كؿ ما سبؽ، مف مبلعب، كبيكت

 األكتاد".   مف تككف لمعنى "ذأفجميع األقكاؿ تصمح  ،ظالـ

ة كأصحاب: يعني( ۆئ   ۆئ )يقكؿ الطبرم في تفسير:  (7) .الغىٍيضى

                                                           

 .158،ص21،ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  (1)
 .159،ص21،ججامع البيان في تاويل القرآنالطبرم،( 2)
 .73،ص7،جمعالم التنزيلالبغكم،  ( 3)
فاتو سنة عطية بف سعد بف جنادة العكفي أبك الحسف الجدلي  أخذ القرآف كمعانيو كركل عف ابف عباس كأبي ىريرة  ككانت ك  ( 4)

 (13،صطبقات المفسرين ،أحمد بف محمد كم،دنو إحدل عشرة كمائة )اال
.73،ص7،جمعالم التنزيلالبغكم، ( 5)
 .159،ص21،جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  ( 6)
، مختار الصحاح.) الرازم، أٍغياض ك غياض كالجمع الشجر فيو فينبت يجتمع ماء مغيض كىي األجمة بالفتح :الغىٍيضةي (  7)

 (.488ص
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ة: األيكة: يقكؿ (1)عمرك أبي عف      رىجى  كانكا: قاؿ قتادة عفك  منو، الممتؼٌ  كىك كالسدر، النبع مف الحى

ة أصحاب: قاؿ السدمٌ  عف،ك الدكـ شجرىـ عامَّة ككاف: قاؿ شجر، أصحاب  (2).الغىٍيضى

ىي الغيضة تنبت السدر كاألراؾ  :كىك المعنى المغكم لمكممة ،كجميع ىذه األقكاؿ بمعنى كاحد      

 (3)، كىك الشجر الممتؼ.الشجركنحكىما مف ناعـ 

 المتحٌزبة كاألحزاب المجتمعة، الجماعات ىؤالء: (ۈئ  ېئ  )تعالى قكلوفي  :يقكؿ الطبرم     

 (4).سبيميـ بيـ مسمكؾ كىـ قكمؾ، مشركك محمد يا منيـ الذيف بو، كالكفر اهلل معاصي عمى

 العذاب عمييـ فحؽٌ  الرسؿ، كذبكا قد كميـ ىؤالء: قتادة قاؿ(  ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  ی) 

 چجئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث   ٹ ٹ  چ 

 (جب    ىئ      يئ)قيريش مف باهلل المشرككف (جئ  حئ        مئ   :)تعالى في تفسير قكلو :الطبرم يقكؿ      

 فيقة، مف الصيحة لتمؾ ما: يقكؿ (حب  خب     مب   ىب  )،الصكر في األكلى النفخة: الكاحدة بالصيحة يعني

 .التأكيؿ أىؿ قاؿ ذلؾ كبنحك(5).نقطاعإ كال فتكر مف يعني

 محمد أمة: يعني (جئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  )قكلو قتادة، عفكركم    

                                                           
القراءأحدالعرٌان؛واسمه.البصريالمازنًالتمٌمًالحصٌنبنهللاعبدبنالعرٌانبنعماربنالعالءبنعمروأبو( 1)

،;،جوفٌات االعٌانسنة.)ابنخلكان،>@وكانعمره،ه>=9ر،توالشعوالعربٌةالكرٌمبالقرآنالناسأعلمكانالسبعة،
(.?;:،ص9،جذهب من أخبار فً الذهب شذرات،العكري،<<>ص

 .159ص ،21ج ،في تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  (2)
 .394،ص10،جلسان العربابف منظكر،  (3)
 .160ص ،21ج في تأويل القرآن، البيانجامع الطبرم،  (4)
 .160،ص21جالمرجع السابؽ،  ( 5)
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 ( حب  خب     مب   ىب  )قكلو معنى في التأكيؿ أىؿ كاختمؼ

 رجكع، كىك قكؿ ابف عباس  كال ،رتدادإ مف الصيحة لتمؾ ما: بذلؾ يعني: بعضيـ فقاؿ 

 كقتادة.  ،مجاىد ك

 ىك قكؿ الدنيا، ك  إلى كالرجكع ،إفاقة ذلؾ بعد المشركيف ليؤالء ما ،ذلؾ معنى بؿ: آخركف كقاؿ

 السدم. 

 المشرككف ىؤالء ينتظر ما: الكبلـ كمعنى. العذاب ،المكضع ىذا في الصيحة: آخركف كقاؿ 

 (1)ىك قكؿ ابف زيد.منو، ك  ليـ إفاقة ال ييمكيـ، عذابا إال

      ك النفخة.أكىك ال رجكع بعد كقكع العذاب  ،ان كاحد ان جميعيا تعني معن

 بفتح( مب   ىب  ) الككفة أىؿ كبعض ،كالبصرة ،المدينة قٌراء عامة فقرأتو ذلؾ، قراءة في القٌراء كاختمفت

نما كاحد، فييا كالضـ ،الفتح معنىك  ،الفاء بضـ (فيكىاؽو  ًمفٍ ):الككفة أىؿ عامة كقرأتو. الفاء  لغتاف ىما كا 

 (2).كقيصاصو ،الشعر قىصاص :مثؿ

 مف باهلل المشرككف ىؤالء كقاؿ: (جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  )يقكؿ الطبرم في قكلو تعالى  

 (3).القيامة يكـ قبؿ كتبنا لنا عجؿ ربنا يا: قريش

                                                           

 .162،ص21،ج جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم،(  1)
 أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس بف مجاىد التميمي البغدادم، ،162،ص21ججامع البيان في تأويل القرآن لطبرم،ا ( 2)

 .552،ص1400، دار المعارؼ ، القاىرة:د.شكقي ضيؼ :تحقيؽ، 2ط ، كتاب السبعة في القراءات
.163، ص21ج جامع البيان في تأويل القرآن لطبرم،ا ( 3)
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 (1).المكتكبة الصحيفة: العرب كبلـ في كالقطٌ  

 : بعضيـ فقاؿ ليـ، القطٌ  تعجيؿ بمسألتيـ ؛المشرككف ىؤالء أراد الذم المعنى في التأكيؿ أىؿ كاختمؼ

 قاؿ كما الدنيا، في اآلخرة في ليـ أعد الذم ،العذاب مف حظيـ تعجيؿ ربيـ سألكا إنما 

    ۆ  ۈ     ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىچ : بعضيـ

 (2)چ

مجاىد ك  عباس، ابف قكؿ: كىك. حقا قاؿ ذلؾ أبك جيؿ: الميـٌ إف كاف ما يقكؿ محمد قدك   

 (3)كقتادة.

 فيعممكا ،يركىا حتى الجنة مف كمنازليـ ،أنصبائيـ تعجيؿ ربيـ سألكا إنما بؿ: آخركف كقاؿ 

   .كيصٌدقكه ، كىك قكؿ السدم، كسعيد بف جبير بو حينئذ فيؤمنكا ، محمد يعدىـ ما حقيقة

 (4)خالد أبي بف إسماعيؿ كىك قكؿ، الرزؽ تعجيؿ ربيـ سألكا بؿ: آخركف كقاؿ. 

 اهلل قاؿ التي ،كتبيـ ليـ يعجؿ أف سألكا: آخركف كقاؿ  چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱچ عنيا  

 مف كلينظركا شمائميـ؟بً  أـ يعطكنيا مانيـبأيٍ  لينظركا الدنيا، في (5)چۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋچ 

اهلل،  كبكعد ،الكريـ بالقرآف منيـ استيزاء ،القيامة يكـ قبؿ النار أىؿ مف أـ ىـ، الجنة أىؿ

                                                           

.121،ص3ج، تيذيب المغةاألزىرم ، ،163، ص21ج ،جامع البيان في تأويل القرآن لطبرم،ا ( 1)
 .32سكرةاالنفاؿ: آية ( 2)
.165، ص21،ججامع البيان في تأويل القرآن لطبرم،ا ( 3)
ركل عف أبي اكفى كعمرك بف حريث ركل  إسماعيؿ بف أبي خالد كاسمو سعيد أبك عبد اهلل البجمي األحمسي مكالىـ الككفي، ( 4)

الجرح و ، ابي حاتـ،68ص ،1،،جاليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد الكبلباذم،عنو الثكرم كشعبة كزىير بف معاكية )
 (174،ص2،جالتعديل

 .19،25سكرة الحاقة: ( 5)
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 (1)كذكر مثمو في الدر المنثكر.

أك تعجيؿ  ،عد ليـ في اآلخرة في الدنياأسكاء كاف المقصكد تعجيؿ حظيـ مف العذاب الذم       

 السخرية، ك ستيزاء منيـاإلكميا تحمؿ معنى  ،ك تعجيؿ كتبيـأ ،ك تعجيؿ الرزؽأ ،نصيبيـ في الجنة

 ،ستيزاء قريش بالقرآف الكريـإلى معنى إقكاؿ تعكد ذف جميع األإ، ليـ في القرآف الكريـ بكعد اهلل 

قكؿ اهلل تعالى لنبيو " اصبر عمى ما يقكلكف" فمك ، ياتليـ، كالدليؿ عمى ذلؾ اآلية التي تم  كبكعد اهلل

 (2).الصبر عميو حتى يأتيو قضاؤه فييـاهلل بمره ألما  ،لـ تكف عمى كجو االستيزاء

 مالحظات حول التفسير المأثور في اآليات التي وردت في المبحث السابق:

طعة، كال يكجد أم دليؿو ذكر بعض األقكاؿ المبيمة، في تفسير الحرؼ"ص" مف الحركؼ المتق .1

 يثبت صحة ىذه األقكاؿ، سكاءن عند ابف جرير أك السيكطي.

 مفسرم السمؼ، غالبان ما يككف مف قبيؿ التنكع، كليس التضاد.أف الخبلؼ بيف  .2

بالمغة، بعض اآليات لـ يرد فييا تفسير بالمأثكر، كقاـ ابف جرير بتفسيرىا مف خبلؿ اإلستعانة  .3

 .چھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ    چ  أك ذكر المعنى العاـ لآليات، مثؿ قكلو تعالى:

چمب   ىب   چ القراءاتالقرآنٌة،المتعلقةببعضالكلمات،مثل:ثابنجرٌرفًتفسٌرهعنتحد .4

 وترجٌحماهوصوابفٌها،ولمٌذكرالسٌوطًشٌئاًمنهذااالختالففًالقراءات.

 

                                                           

 .148، ص7،جالدر المنثورالسيكطي،  ،165، ص21ج ،جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 1)
 .165ص ،21،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 2)
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 المبحث الثالث

 .السابقة الوحدة الموضوعية في اآليات

تبدأ السكرة بقضية  ة،التي تتعرض ليا السكر المكي ،سكرة "ص" سكرة مكية تعرض بعض القضايا     

نيا أالحساب في اآلخرة، فمف خبلؿ سبب النزكؿ تجد ، ك تعرض قضية الكحي عمى محمد التكحيد، ك 

ڄ  ٹ چ كذلؾ في قكلو  ،الى التكحيد مف دعكة النبي  ،ستغراب المشركيف في مكةإتتحدث عف 

رسكال مف بينيـ ، يككف محمدف أ، ثـ تجد في اآليات استنكارىـ چچ      چ  چ  چ    ڃڃ     ڃ       ڃ

يكزع رزقو عمى مف يشاء مف  ،نو يممؾ خزائف السماكات كاالرضأف اهلل ليـ يمنيـ، فيب كىك رجؿ

عطاىـ أف اهلل أ عمييـ السبلـ، داكد كسميماف ،نبياءلذلؾ ما كرد في قصص األ عباده، كجاء تأكيدان 

 (1) .الممؾ كالنبكة، كسخر ليـ مف المخمكقات

ف أماميـ آثار الدمار كالخراب، كما حدث لؤلمـ التي كذبت رسميا، فإف اهلل القكم القاىر أغرؽ قـك   كا 

نكح بالطكفاف، كأىمؾ فرعكف كجنكده باإلغراؽ في البحر، كقكـ ىكد بالريح الصرصر العاتيو، كقـك 

، كقكـ لكط بالخسؼ، كما ينتظر كفار مكة إال صيحة القيامة ليزٌج بيـ في العذاب، صالح بالصيحة

تعالى:" ربنا عجؿ لنا في قكلو غتر الكفار بطكؿ الميمة، فأخذكا يطالبكف بالعذاب ألنفسيـ إكلكف 

قطنا"، كىذا غاية الجيؿ كالسفاىة، كلذلؾ أمر اهلل تعالى نبيو بالصبر عمى أذاىـ كسفاىتيـ لما 

 (2) ستيزؤكا بو، فما بعد الصبر إال الفرج، كسيككف النصر قريبان.ا

  
                                                           

 .169ص ،6،ج في ظالل القرآنقطب، سيد،  ( 1)
 .195، ص23( الزحيمي، التفسير المنير، ج 2) 
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 نبياءقصص األ  :فصل الثالثال

 ول: قصة داود وسميمان عمييما السالمالمبحث األ 

 .نبياءوغيره من األ  : قصة أيوب عميو السالممبحث الثانيال

 .السابقة مبخث الثالث: الوحدة الموضوعية في االياتال
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ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ           

ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ    ڄٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ    ٹٿ  ٹ   ٹ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   

﮴    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ےہ  ھ  ھ  ھ   ھ   ۅے  ۓ        ۓ ﮲   ﮳    

ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ۇئ    وئائ  ەئ  ەئ  وئ  ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   

ىب  يب  جت    حت    مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ        ڦ  

ڍ     ڌ   ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے    ڱڱ

ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۇے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ې  

مت  ىت  يت    ختی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت

ٿ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿجث  مث   
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ  ٹ

چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ



 تمييد:

 أف فبعد" ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   "  :تعالى بقكلو بدئ اتيىذا القسـ مف اآل أف يبلحظ     

 آمرة ، اهلل رسكؿ إلى بالخطاب تتكٌجو فالسكرة الكافريف، ينفع ال اإلنذار أف ،اآليات السابقة في تبٌيف

سحاؽ إبراىيـ ثـ أيكب، ثـ كسميماف، داكد، يذكر أف فتأمره كالذكر، بالصبر إياه  ثـ كيعقكب، كا 

 دركسا يأخذ أف  الرسكؿ عمى أف إلى يشير مما ،كالسبلـ الصبلة عمييـ الكفؿ كذا كاليسع إسماعيؿ

 .السبلـ عمييـ ىؤالء مف

 دركسا تعطي بدأت الكافريف، مف الصنؼ ىذا في اإلنذار فائدة نعداـإ بٌينت أف بعد فالسكرة     

   .نبياء عمييـ السبلـاأل ىؤالء يذكر أف أمره خبلؿ مف لمنذير،

كقسمت ىذا الفصؿ الى ثبلثة مباحث:  ،( مف سكرة "ص"48-17عف اآليات ) يتحدث ىذا الفصؿ    

سميماف عمييما ك  ،تحت عنكاف قصة داكد ،( 40-17تناكؿ الحديث عف اآليات مف ) :كؿاأل المبحث

كؿ (، ك 48-41يشمؿ اآليات مف ) ،نبياءغيره مف األك  ،: قصة أيكب كالمبحث الثاني ،السبلـ

 .ياتعف الكحدة المكضكعية في اآل المبحث الثالث، ك لى مطالبإمبحث مقسـ 
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 .السالم ماعميي وسميمان قصة داود األول:  المبحث

 ول: قصة داود عميو السالم المطمب األ 

 ثبات البعث والثواب و العقاب وبيان فضل القرآنإالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: قصة سميمان عميو السالم
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 ولالمطمب األ 

 قصة داود عميو السالم

ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ   

ڃ  ڃ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ    ٹٿ  ٹ   ٹ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ۀ  ہ  ہ   ہ   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮴    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ےہ  ھ  ھ  ھ   ھ   ۅے  ۓ        ۓ ﮲   ﮳    

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ    وئائ  ەئ  ەئ  وئ  ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   

ىب  يب  جت    حت    مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

چجث  مث  ىث  يث  حج  مج  خت  مت  ىت  يت

 

 المسألة األولى: المعنى العام لآليات:

 قيميـ تكره مما ،لؾ قكمؾ مشركك يقكؿ ما عمى محمد يا اصبر:   محمد لنبيو ذكره تعالى يقكؿ     

 مف عمى ،لؾ كالظفر كالرفعة العمكٌ  جاعمك ثـ قبمؾ، رسمنا سائر امتحاننا ،بالمكاره ممتحنكؾ فإنا لؾ،
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عطاه اهلل إ داكد عبدنا فمنيـ (1)،قبمؾ عبادنا إلى أرسمناىـ الذيف الرسؿ في سنتنا ،كشاقؾ ،كذبؾ

 ،ومع تسبح الجباؿ تعالى اهلل سخر كقدك ذلؾ بتقكل اهلل كرجكعو الدائـ الى اهلل. ،القكة في كؿ شيء

 بو مر إذا ؛بترجيعو كترجع ،بتسبيحو تسبح الطير كانت ككذلؾ ،غركبيا كعند الشمس إشراؽ عند

 اليكاء في تقؼ بؿ الذىاب تستطيع ال ،الزبكر بقراءة يترنـ كىك فسمعو ،اليكاء في سابح كىك الطير

مف جميع ما  كامبلن  لو ممكان  جعؿك  ،لو تبعان  كتسبح ،معو ترجعك  ،الشامخات الجباؿ كتجيبو ،معو كتسبح

في مسألة  سيدنا داكد  ،بو  بتمى اهللإبتبلء الذم يات اإل، ثـ بينت اآل(2)يحتاج إليو الممكؾ

ياـ قسـ األي فقد كاف داكد  ،ثناء تفرغو لمعبادة في محرابوأبتبلء ، حيث حصؿ معو ذلؾ اإلالخصـ

فدخمكا عميو مف غير  ؛ثناء خمكتو في محرابوألمعبادة، فجاء خصماف  ان كيكم ،لمقضاء بيف الناس ان يكم

فطمأنكه  ؛كمف غير مكاف الدخكؿ المعتاد ،كذلؾ لدخكليـ في غير الكقت المسمكح ،ع منيـز فف ،الباب

 ستمع يفمـ  ،بسرد المظممة اءكاليظمـ كبد ،العدؿبف يحكـ بينيما أكيريداف  ،نيما خصمافأكبينكا لو 

كسجد  ،فاستغفر اهلل ،  بتبلء مف اهللإنو أ كحكـ بينيما، فينا عرؼ داكد  ،خرالى حجة اآل

 . نو لو مكانة عند اهللأل ؛لو ذلؾ  فغفر اهلل ،ليوإكرجع  ،لو

كال يأخذ بالظاىر  ،ستعجؿيليحكـ بيف الناس بالحؽ كال  ؛نو استخمفو في االرضأ ثـ بيف لو اهلل     

سيككف ليـ عذاب شديد يـك ، الذيف يضمكف عف سبيؿ اهلل ، ك فيضؿ عف سبيؿ اهلل ،مف القكؿ

 (3)القيامو.

 
                                                           

.166ص ،21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 1)
 7ج ،العظيم تفسير القرآن ،ر،ابف كثي305ص ،17ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني األلكسي،(  2)

 .75ص
 .21،ص6،جالقرآن تفسير في الرحمن فتح( المقدسي،  3)
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 التفسير المأثور في اآليات:المسألة الثانية: 

 "ڀ    ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ "  

 عمى كالصبر اهلل ذات في الشديد كالبطش القٌكة ذا( ڀپ  پ)تعالى قكلويقكؿ الطبرم: في     

ككذلؾ قاؿ ابف (2)، كالحسف، كابف عباس، كمجاىد، كالسدم،قتادة كبيذا المعنى قاؿ كؿ مف(1)،طاعتو

 (3)چۇئ  ۇئ  ۆئ     چ كقرأ :زيد 

 النبي كاف: " قاؿ  الدرداء أبي عف، (4)الدىر نصؼ كيصكـ الميؿ يقـك كاف  داكد أف ذيكر كقد 

 داكد ذكر إذا  (5)"البشر أعبد كاف:  قاؿ عنو كحدث 

 أف المقصكد بيا:( ڀ    ڀ   )قكلو فيك     

 :اهلل طاعة إلى كبتي الذم التٌكاب أكال  إلييا كيرجع. 
  :المطيعثانيان. 

 مجاىد، كقتادة، ك السدم :كبيذا المعنى قاؿ ،رجع إذا: أىمو إلى الرجؿ آب: قكليـ مف كىك 

 (6). كابف زيد

  لى اهللإفي ذات اهلل سريع الرجكع  ان شديد ان كاف قكي ،ف سيدنا داكد أيو كمعنى اآل 
                                                           

 166ص ،21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 1)
 148ص ،7،جالدر المنثورالسيكطي،  ( 2)
 .47سكرة الذاريات:اآلية  ( 3)
 168ص ،21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 4)
 .89ص ،1،جاخرجو البخارم في تاريخو ( 5)
 .168ص ،21،ججامع البيان في تاويل القرآنالطبرم، ( 6)
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 عمى الطاعة. في التكبة صابران 

 (ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ) كقكلو

 العصر كقت مف كذلؾ بالعشٌي،  داكد مع يسبحف الجباؿ سخرنا إناقاؿ الطبرم رحمو اهلل :       

 معو سبحت ،سبح إذا كاف  داكد أف ذيكرك  .الضحى كقت بالغداة كذلؾ كاإلشراؽ، الميؿ، إلى

ًبي ًجبىاؿي  يىا: } تعالى قاؿ كما ،الجباؿ  سبح إذا داكد مع يسبحفقاؿ:  قتادة عفف .(1){ كىالطٍَّيرى  مىعىوي  أىكّْ

 (2).كتضحى الشمس تيشرؽ حيف: قاؿ زيد، ابفك  .كاإلشراؽ ،بالعشيٌ 

بالعشي  ،ك الطير لو يسبحكف بتسبيحو ،ف سخر الجباؿ، أنعـ اهلل بيا عمى داكد أمف النعـ التي    

 كقيؿ في معنى ذلؾ: ،ك االشراؽ

 ك تضحي كما قاؿ ابف زيد. ،ام حيف تشرؽ الشمس 
 ف أذكرت  ،ـ ىانئأف أكذلؾ لما بمغو  ،ابف عباس :المقصكد صبلة الضحى، كما قاؿ :كقيؿ

 ليذه أف ظننت قد :عباس ابف فقاؿ ،يـك فتح مكة صمى الضحى ثماف ركعات، رسكؿ اهلل 

 (3).( ًباٍلعىًشيّْ كىاإلٍشرىاؽً  ييسىبٍّْحفى :) يقكؿ اهلل صبلة، الساعة

 . (4)منيا حديث أـ ىانئ ،حاديث كثيرهأالتي كرد بيا  ،فضؿ صبلة الضحى يظيرىذه  اآلية  في ك      

                                                           

.10سكرة سبأ: آية ( 1)

 .57ص ،7،ج، تفسير القرآن العظيم، كابف كثير169ص ،21، جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبرم،  ( 2)
 .150ص ،7،جالدر المنثورالسييكطي ،كذكره  ،169، ص21ج،جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 3)
(، كابف 474،حديث رقـ)338،ص2(، كالترمذم في سننو،ج1122،حديث رقـ)394، ص1أخرجو البخارم في صحيحو،ج ( 4)

 - الفكر ، دارةسنن ابن ماجالقزكيني، عبداهلل أبك يزيد بف ،محمدةماج ابف()1323،حديث رقـ)419،ص1في سننو،ج ةماج
 الباقي(. عبد فؤاد محمد:  تحقيؽ ،بيركت
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. 

 :بمعنى(    ٹٹ   ٹ) كقكلو    

  :أنو  ذكر؛ لو مجمكعةقيؿ الطير، إليو كاجتمعت الجباؿ، أجابتو إذا سبح كاف 

 . حشرىا كاف إليو كاجتماعيا معو فسبحت
 :رة كقيؿ  (1).، كما قاؿ قتادةمسخَّ

اع مطيع لو الطير كؿ: يقكؿ( ٹ       ڤ  ڤ    ٹ) كقكلو  . ك ابف زيد ،كبو قاؿ قتادة ،كأمره طاعتو إلى رجَّ

 (2).السدمٌ  كىك قكؿ.مسبّْح هلل ذلؾ كؿ: ذلؾ معنى: آخركف كقاؿ     

نيا كانت أب ؛كىذا التسخير،  الطير تسبح مع داكد ، ك سخر الجباؿ ،ف اهلل أية فمعنى اآل      

ال إكىذا التجمع ال يككف  ،ف ىذه الطيكر كانت تتجمع عندهأك  ،ك بالصبلةأ ،بذكر اهللما إتسبح معو 

 .بتسبيح داكد ،الطير مسبح هلل ك  ،ككؿ مف الجباؿ ،ف اهلل سخرىا لوأل

 "ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ    "قاؿ تعالى:

شىدىٍدنىا)  كقكلو  :بعضيـ فقاؿ ممكو، شدٌ  بو الذم المعنى في التأكيؿ أىؿ اختمؼ(  ميٍمكىوي  كى

  (3)ابف عباس.، قالو مجاىد، ك ىؿ الدنيا سمطانان أشد أكاف 

  :(1).السدمٌ  كىك قكؿ، آالؼ أربعة كليمة يكـ كؿ يحرسو فكاف كالرجاؿ، بالجنكد ذلؾ شٌددكقيؿ 
                                                           

.170ص ،21ج ،البيان في تأويل القرآنجامع  الطبرم، ( 1)
 .153ص ،7،جالدر المنثور، كذكره السيكطي، 170،ص21، ج لبيان في تأويل القرآناجامع الطبرم، ( 2)
.58، ص7، جتفسير القرآن العظيمابف كثير، (3)
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 قضاىا كاف لقضية لو الناس مف ىيبة أعطي أف ممكو، بو شدد الذم كاف: آخركف كقاؿ. 

 داكد عند فاجتمعا عظمائيـ، مف رجؿ عمى استعدل إسرائيؿ بني مف رجبل أف عباس، ابف عفف    

 فسأؿ فجحده، ذلؾ عف الرجؿ داكد فسأؿ لي، بقرنا اغتصبني ىذا إف: المستعدم فقاؿ ، النبيٌ 

 اهلل فأكحى عنده، مف فقاما؛ أمركما في أنظر حتى قكما: داكد ليما فقاؿ بيّْنة، لو يكف فمـ البيّْنة، اآلخر

 أتثبت، حتى أعجؿ كلست رؤيا ىذه: فقاؿ عميو، استعدم الذم الرجؿ يقتؿ أف منامو في داكد إلى

 تأتيو أك يقتمو أف الثالثة إليو اهلل كأكحى الرجؿ، يقتؿ أف أخرل مرة منامو في داكد إلى اهلل فأكحى

 بينة بغير تقتمني: الرجؿ فقاؿ أقتمؾ، أف إلي أكحى قد اهلل إف: الرجؿ إلى داكد فأرسؿ اهلل، مف العقكبة

 تعجؿ ال: قاؿ قاتمو، أنو الرجؿ عرؼ فمما؛ فيؾ اهلل أمر ألنفذفٌ  كاهلل نعـ،: داكد لو فقاؿ! تثبت؟ كال

 قيتمت، فبذلؾ فقتمتو، ىذا كالد اغتمت كنت كلكني الذنب، بيذا أيًخذت ما كاهلل إني أخبرؾ، حتى عميٌ 

شىدىٍدنىا:) اهلل قكؿ فيك ميٍمكو، بو كشدد لداكد، ذلؾ عند إسرائيؿ بني ىيبة فاشتدت فقيتؿ، داكد بو فأمر  كى

 (2)(. ميٍمكىوي 

 كالجنكد بالرجاؿ التشديد عمى تشديده مف ذلؾ رصيح كلـ داكد، ممؾ شىدَّد أنو أخبر  اهلل إف     

 كاف ذلؾ تشديده يككف أف كجائز. الجنكد دكف لو الناس ىيبة عمى كال ،لو الناس مف الييبة دكف

 رجي لـ إذ ، اهلل قكؿ مف بالصحة ذلؾ في أكلى قكؿ كال بجميعيا، كاف يككف أف كجائز ،ياببعض

 (3).لو التسميـ يجب خبر التشديد معاني بعض عمى ذلؾ

                                                                                                                                                                                 

.154،ص7،جالدرالمنثور،السيكطي،170،ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،(  1)
 .154، ص7ر،جالدرالمنثوالسيكطي، .170-171،ص21ج، جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 2)
 .171،ص21ج، جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 3)
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 : بعضيـ فقاؿ المكضع، ىذا في الحكمة معنى في التأكيؿ أىؿ اختمؼ( ڦ  ڦ  )كقكلو

 (1). ىك قكؿ السدم، ك النبكة بيا عني 

 كتاب اهلل السنف عمـ أنو بيا عنى: آخركف كقاؿ ،  (2).قتادة ىك ما قالوكاتباع ما فيو، ك 

 (3): العمـ الذم الترٌده العقكؿكقاؿ أبك العالية. 

  (4)الفطنو، قالو مجاىد.العقؿ ك الفيـ ك 

النبكة كالسنة تأتي  فالعمـ يأتي مف النبكة كالسنة، ك  ؛المعنىقكاؿ تدؿ عمى نفس ك جميع ىذه األ

 بالعمـ.

 :بعضيـفقاؿ ذلؾ، معنى في التأكيؿ أىؿ اختمؼ( ڦ  ڄ         )قاؿ تعالى: 

 عبد أبكك  زيد، ابفك  السدٌم،ك  مجاىدك  عباس ابف قاؿ بو: .بو كالفيـ القضاء عمـ أنو بو عني 

 (6).(5)السممي الرحمف

 

 

                                                           

 .58، ص7، جتفسير القرآن العظيم ( ابف كثير، 1)
 .171،ص21،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 2)
، تحقيؽ : اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث الكشف والبيان الثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ، ( 3)

 .184،ص8،ج1ط ـ، 2002 -ىػ  1422 -لبناف  -بيركت  -العربي 
.59، ص7، جتفسير القرآن العظيم ،ابنكثٌر،( 4)
 ، ككاف كالده حبيب بف ربيعة السممي مف  ربيعة السيممٌي كلد في حياة النبيعبد اهلل بف حبيب بف عبد الرحمف: ىك  كاب (5 )

تيذيب ىػ)المزم،  74كقد تكفي سنة  الحديث النبكم، كأحد ركاةأعمى، تابعي ككفي، كمقرئ، ككاف أبك عبد الرحمف  .الصحابة
 (.267،ص4،ج، سير اعالم النبالء،الذىبي172،ص6،جالطبقات الكبرى،ابف سعد، 410،ص14،جالكمال

 .59، ص7، جتفسير القرآن العظيم ، ابف كثير172،ص21ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 6)
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 المدعى عمى كاليميف البينة، المٌدعي بتكميؼ الخطاب، كفصؿ: ذلؾ معنى بؿ: آخركف كقاؿ 

 (3).قتادة ك (2)الشعبي ك (1)شريح كقاؿ بو: .عميو

 (4).الشعبي قالو .بعد أما: قكؿي  ىك بؿ: آخركف كقاؿ 

 ظاىر محتمبل كمو ذلؾ كاف فإذ الخطاب، فصؿ  داكد آتى أنو أخبر اهلل إفكقاؿ الطبرم:"       

 ثابت،  الرسكؿ عف خبر بو كرد كال المراد، ذلؾ أم عمى داللة اآلية ىذه في تكف كلـ الخبر

 كالمحاكرة القضاء في الخطاب فصؿ داكد أكتي: فيقاؿ اهلل، عمو كما الخبر، يعـ أف فالصكاب

 (5)."كالخطب

 ،ك الييبة مف الناس ،مف حيث قكة الجنكد عظيمان  ممكان  عطى داكد أ ،ف اهلل أك المعنى        

العمـ الذم ال ترده ، ك النبكة  عطاه اهللألى ىذا الممؾ إضافة اإل، بىؿ الدنيا سمطانان أعظـ أفكاف بذلؾ 

يضا أعطاه أبؿ  ؛لنبيو  عطاء اهلل كلـ ينتو ،المنزؿ عميو  تباع ما في كتاب اهللإكذلؾ ب ،العقكؿ
                                                           

لستيف سنة،  الككفة قاضي كاف ،الكندم الجيـ شريح بف الحارث بف قيس بف الشاعر المحدث الفقيو المسمـ القاضيشريح:  (1 )
،ابف 334،ص3،جاالصابة في تميز الصحابةق.)ابف حجر، 78كتكفي سنة  .«العرب ىك أقضى »عمي بف أبي طالب قاؿ فيو
 (131،ص6،جالطبقات الكبرىسعد، 

كلد  ,السمؼ مف كمحدث كفقيواإلماـ الشعبي، تابعي  اليمداني الشعبي، كالمشيكر بػعامر بف شراحيؿ أبك عمرك الشعبي:  (2 )
أحمد بف عمي ك بكر األصفياني، ، أب28،ص14،جتيذيب الكمال) المزم، ھ105، كتكفي سنة ھ21 عمر بف الخطاب خبلفة في

 دار المعرفة(. :عبد اهلل الميثي، بيركت :تحقيؽ ،84،ص2، ججال صحيح مسممر ،(ھ428 )ت:بف منجكيو 
.172،ص21ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  - 3
 .155،ص7، جالدر المنثورالسيكطي،  - 4
 .173،ص21ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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ليو مف إما يحتاج ، ك اليميف لممدعى عميو، ك كما يحتاجو مف البينة لممدعي ،الفيـ بو، ك عمـ القضاء

 .ةالخطاب، ك المحاكرة

   ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄٹ ٹ چ                                            

ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں   ڳ  ڳ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  

ے  ۓ             ۓ  ﮲  ﮳    ﮴      ےں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

ائ    ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى     ۅڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ

چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ    وئەئ  ەئ  وئ

أراد أف يتزكج  داكد  كيذكر فييا أف ،قصو عف سيدنا داكد  تيات السابقة كردفي اآل         

امرأة أعجبتو، كانت زكجة ألحد جنكده، ككاف غائبان في القتاؿ العدك، فظؿ يقربو مف العدك حتى قتؿ،   

ممف دخمكا  ،ىؿ الكتابأخذ كثير مف المفسريف تفسيرىا عف أىذه القصو ك  حتى يستطيع الزكاج منيا،

يتكصؿ  ،ةكالتدقيؽ في ىذه القص معاف، كعند اإل-رحميما اهلل -السيكطييـ الطبرم ك منك  سبلـ،في اإل

لذلؾ  ،نما ىي مف االسرائمياتا  ك  ،فكؿ ىذه الركايات لـ تثبت عف النبي  ؛صؿ لياأنيا ال أالى 

يات عف سيدنا داكد ف الكارد في تفسير ىذه اآلخذ بظاىر النص، ألاألك  ،بتعاد عف سردىاكلى اإلاأل

 ،(1).ونبيائعطاىا اهلل ألأالعصمة التي  ال ينطبؽ مع 

 ڃ  چ   چ  چ            ڃ        ڄ  ڃ  ڃقاؿ تعالى:   

                                                           

 .60،ص7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير، ( 1)
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 صؿ يكصؼ بو الكاحد، كاستفتحت باستفياـ، كالخصـ ىك مصدر في األاآلية مخاطبة لمنبي    

 ثناف ك الجمع.اإلك  

 م صعدكا مف فكؽ الحائطأ (1)،المحراب باب غير مف عميو دخمكا: يقكؿ( ڃ  چ   چ  ) كقكلو    

 (2) .المرتفع

  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

 عمى أقكاؿ، ىي:  داكد (3)ك اختمؼ المفسركف في السبب الذم أفزع

 كذلؾ أف داكدي غير كقت جمكسو لمنظر في الخصكـألنيما أتياه ف ،   كزع مياـ أعمالو

كلـ يدخبل  ،عميو الخصمافكـ العبادة كاف في محرابو، كدخؿ كخص كؿ يكـ بعمؿ، ففي ي

 .(5)، كىذا الكقت ال يؤذف فيو ألحد بالدخكؿ عمى داكد (4)مف الباب، ففزع منيـ

                                                           

كالمحراب عند العامة الذم يقيمو الناس اليـك مقاـ اإلماـ في  كالجمع محاريب، المحراب مقٌدـ كؿ مجمس كبيت كأشرفو، ( 1)
  بف امحمد  الزبيدم،انظر:)كلكف المقصكد ىنا بالمحراب ىك البيت الذم كاف داكد عميو السبلـ يتفرغ فيو لعبادة اهلل،  ،المسجد
ابف فارس، ابك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  ،254ص ،2،جتاج العروس من جواىر القاموسبف عبد الرزاؽ الحسيني، محمد
 ،مادة) حرب((.305،ص1، جلسان العرب،ابف منظكر، 48،ص2،جمعجم مقاييس المغة، 
 174،ص21 ج ،جامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، (2)
أبك القاسـ ،الحسيف بف محمد ت  انظر: ،الفزع: ىك انفعاؿ يظير منو اضطراب عمى صاحبو مف تكقع شدة اك مفاجأة  ( 3)

محمد بف أبي بكر بف  الرازم، ،(دار المعرفة لبناف:،تحقيؽ محمد سيد كيبلني)379، صالمفردات في غريب القرآنىػ، 502
لسان  ابف منظكر،،(مكتبة لبناف ناشركف  )بيركت: ،محمكد خاطر :تحقيؽ ،517،صمختار الصحاح ،عبدالقادر

 ،مادة ) فزع(.253،ص8،جالعرب
 .341، ص4ط،إلسرائيميات والموضوعات فى كتب التفسيراة، محمد بف محمد،يبابك ش ( 4)
بف  ، السمعاني، ابك المظفر منصكر86،ص5،جالنكت والعيون،الماكردم،60،ص7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير،انظر: (  5)

دار الرياض:،تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ) 432،ص4،جتفسير القرآن(، ھ489محمد بف عبد الجبار)ت 
 . 375،ص7،جتفسير البحر المحيط،ابك حياف، (الكطف 
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  :(1)لـ يأتكه مف الباب.، ك ألنيـ تسكركا عميو المحرابكمنيا 

  :(2).لدخكليـ بغير استئذافكمنيا 

 أف يحمؿ النص عمى عمكمو. ،مثؿ ىذا حسف فيف األا  ، ك قكاؿ كميا صحيحةك األ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       قاؿ تعالى:

 كىك في محرابو، ثـ ذكرت سبب الخصكمة. ،بينت اآلية دخكؿ الخصـ عمى داكد

 كذىب المفسركف في معنى اآلية  الى قكليف ىما:

  :البقر، كليست كناية عف المرأةالضأف ك  : ككنيا أنثىإف لفظ النعجة عمى حقيقتو، أماألكؿ، 

كال دليؿ يكجب الخركج عف و أكثر المفسريف، فميس المقاـ ىنا مقاـ كناية، يكما ىك عم

 (3).الحقيقة

  :ف النعجة كناية عف المرأة، كالعرب تكني المرأة بالنعجة كالشاة. كذكر ذلؾ عدد مف إاآلخر

                                                           

، الفقيو الحنفي إبراىيـنصر بف محمد بف  ،السمرقندم، ابك الميث175ص،21،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم،انظر:( 1)
تفسير الكتاب  المحرر الوجيز في ،ابف عطية،د.محمكد مطرجي)دار الفكر : بيركت( تحقيؽ: ،155،ص3،جبحر العموم

 =ىػ 660اإلماـ عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ السممي الدمشقي الشافعي ت  العز بف عبد السبلـ،، 576،ص4،جالعزيز
الثعالبي، عبد الرحمف  (، بيركت :حـز ابف دار)عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي: ، تحقيؽ77،ص3، جتفسير العز بن عبد السالم ،=

 .34،ص4،جالجواىر الحسان في تفسير القرآنبف محمد بف مخمكؼ، 
اإلماـ أبي محمد بف  تحقيؽ: ،1،ط188ص ،8،جالكشف والبيان،أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ نظر: الثعمبي،ا(  2)

 7،جمعالم التنزيل، البغكم، 921ص ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،)دار أحياء التراث العربي:بيركت(،الكاحدم، عاشكر
 .567ص ،4،جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابف عطية، 80ص
 23ج ،في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني االلكسي، ،<?;ص،?،جالبحر المحٌطانظر:ابوحٌان،( 3)

 .180ص



88 
 

  (1)المفسريف.

أنثى الضأف، كيحمؿ كبلـ اهلل تعالى عمى  (2)كما ىي في المغة  ،ف النعجةأالظاىر مف المفظ  ك     

 المنكر.، ك الضعيؼمعركؼ مف كبلـ العرب، دكف الشاذ، ك ال

، كىذا ىك الذم يتفؽ مع عصمة  االنبياء فالنعاج عمى حقيقتيا، كليس ثمة رمكز كال إشارات     

 (3)عمييـ السبلـ.

 { اٍلًخطىابً  ًفي كىعىزًَّني: } كقكلو

  .(4)كغمب قير إذا: يعز عز: يقاؿ غمبني: أم 

 مخاطبتو في مني أعز صار: الضحاؾ، ك (5)منبو بف كىب ، كزيد ابف، ك قتادةك  عباس، ابف قاؿك    

ف مني، أبيف فيك تكمـ إف ألنو إيام،  (6).فقيرني مني أشدٌ  كاف بطش كا 

                                                           

الوجيز في الكاحدم، ،189،ص8، ج الكشف و البيانالثعمبي،  ،177ص،21،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، انظر: ( 1)
مدارك ،النسفي، 80ص ،7،جمعالم التنزيل،البغكم،434،ص4،جتفسير القرآن،السمعاني، 921ص ،تفسير الكتاب العزيز

 .47ص ،6،جفي معاني التنزيل لباب التأويل،الخازف، 32ص ،4،جالتنزيل
المفردات في ابك القاسـ ، )، االنثى مف الضأف، ك الجمع نعاج ك نعجات. انظر: ج( قاؿ أىؿ المغة: النعجة الشاة)نع النعجة: ( 2)

 .(380،ص2،جلسان العرب، ، ابف منظكر688ص ،مختار الصحاح، الرازم، 498ص ،غريب القرآن
 .341ص ر،االسرائيميات والموضوعات في كتب التفسيانظر: ابك شيبة،  ( 3)
لسان ، ، ابف منظكر467ص ،مختار الصحاح، الرازم، 333ص ،المفردات في غريب القرآن انظر: ابك القاسـ، ( 4)

 .60ص ،7،جتفسير القرآن العظيم.ابف كثير ،374ص ،5،جالعرب

خبارم قصصى ييعد أقدـ مف كتب وھب بن منبه بن كامل بن سيج الصنعاني،  ( 5) ىك تابعي جميؿ، لو معرفة بكتب األكائؿ كا 
، رد لمزىد. كعٌده أصحاب الًسيىر مف الطبقة الثالثة مف التابعيفكاف ممف قرأ الكيتب كلـز العبادة ككاظب عمى العمـ كتج .اإلسبلـ في

حائؼ أىؿ الكتاب . ركل  .ھ114مات سنة نما غىزارة عممو في اإلسرائيميات، كمف صى قاؿ الذىبي عنو: كًركايتو لممسند قميمة، كا 
 305ص ،2،جصحيح مسمم رجال ) أبك بكر األصبياني،.في التفسير كابف ماجو كالنسائي كالترمذم كأبك داكد كمسمـ البخارم لو

 (.487ص ،5ج ،الثقات، ابف حباف

 .179،ص21 ،ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبرم (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
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ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ےہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

   ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى     ۅۋ  ۋ

     

ف كثيران تعالى كيقكؿ       نيكا ( باهلل كعممكا ،مف الشركاء ليتعدَّل بعضيـ عمى بعض : كا  ) ًإال الًَّذيفى آمى

الذيف ال يبغي بعضيـ عمى بعض، كعمـ داكد  ، كقميؿيتجاكزكهكا إلى أمره كنييو، كلـ بطاعة اهلل، كانتي

 (1).ساجدا هلل كرجع إلى رضا ربو، كتاب كخر داكد ، أنما ابتميناه، فسأؿ داكد ربو غفراف ذنبو

 سجود التالوة 

إال  -، بحسب ترتيب المصحؼ (2)كىى متكالية ،فى عشرة مكاضعأنو يسجد  أجمع العمماء عمى     

 .(3)أنو ال يكجد في القرآف أكثر مف خمس عشرة سجدةك  كص.ثانية الحج، 

السجدة  -كالسجدات المتفؽ عمييا في السكر اآلتية: األعراؼ، كالرعد، كالنحؿ، كاإلسراء، كمريـ، كالحج

 ، كالفرقاف، كالنمؿ، كالسجدة كفصمت.-األكلى

المفصؿ: النجـ، الحج، كص، كثبلثة في  في ثانيةالسجدة الكبقى خمس سجدات مختمؼ فييا: 

 .عمؽكاالنشقاؽ، كال
                                                           

 .180ص،21،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم،(1)
 551ص ،2 ، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ابف حجر، (2)
 .(دار المعرفة بيركت:)
(3) ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت   ھ (،456 ت)، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم أبك محمد ابف حـز

 :بيركت(.دار الكتب العممية،) 31، صواالعتقادات
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  :حكم سجود التالوة 

 السجدة بمغ فمما{  الذٍّْكرً  ًذم كىاٍلقيٍرآفً  ص: } المنبر عمى قرأ  النبي أف الخدرم سعيد أبك ركل    

 فقاؿ ، لمسجكد الناس (1)تشزف بمغ السجدة ىا فمماقرأ ،آخر يكـ كاف فمما معو، الناس كسجد فسجد ؛نزؿ

 (2).داكد أبي لفظ كىذا. فسجدكا كسجد كنزؿ" لمسجكد تشزنتـ رأيتكـ كلكني نبي تكبة إنيا: " اهلل رسكؿ

  النبي رأيت كقد القرآف، عزائـ مف ليست{ ص: }قاؿ أنو عباس ابف عف ،كغيره البخارم كفي   

 (3).فييا يسجد

ألنو ال يرل التعمؽ بشريعة مف قبمنا، كألنيا تكبة، فميس فيو داللة  ؛سجدة ليا ال يرلأما الشافعي    

نما يعمـ السجكد عند ذلؾ تكقيفان   (4).عمى األمر بالسجكد لنا، كا 

 أنيا عباس ابف كعف ،فييا يسجد كال نبي تكبة{  ص: } قاؿ أنو مسعكد ابف عف طريؽ مف ركم كقد 
 . بو يقتدل أف أمر ممف كنبيكـ ،نبي تكبة

 فسجدنا ،فييا سجد  النبي كلكف سجكد، مكضع ليست أنيا عندم كالذم: العربي ابف قاؿ    
 .بو باالقتداء

                                                           

. ابف التأىب كالتييؤ لمشيء كاالستعداد لو مأخكذ مف عرض الشيء كجانبو كأف المتشزف يدع الطمأنينة في جمكسو(التشزن: 1)
 .275، ص35جتاج العروس في جواىر القاموس، ، مف شزف. الزبيدم، 236، ص 13، جلسان العربمنظكر، 

( باب سجكد القرآف،)بيركت:دار 1412،حديث رقـ )532،ص1،جسنن ابي داودأخرجو ابك داكد في سننو ) ابك داكد ،  ( 2)
 الكتاب العربي((.

 .باب سجدة ص ،363ص ،1، جفي صحيحوالبخارم ركاه  ( 3)
 .72ص ،4،جأحكام القرآنىػ(، 504: تى، عماد الديف بف محمد الطبرم )لمكيا اليراس  ( 4)
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 فييا أحد سجد فإذا خطيئتو؛ مف تائبا. بذنبو معترفا لربو، خاضعا سجد داكد أف السجكد كمعنى   

 لنا شرع قبمنا مف شرع إف قمنا كسكاء اتبعو، الذم داكد بحرمة لو يغفر أف اهلل فمعؿ ؛النية بيذه فميسجد

 (1).أحد لكؿ أمة كؿ في مشركع أمر ىذا فإف ؟ ال أـ

 :أم{  ذىًلؾى  لىوي  فىغىفىٍرنىا} 

 (2).المقربيف سيئات األبرار حسنات إف: فيو يقاؿ مما منو كاف ما 

 فَّ ) ذلؾ كذنبو بخطيئتو نؤاخذه أف عف ،لو كصفحنا عنو، فعفكنا ٍلفىى ًعٍندىنىا لىوي  كىاً  ف: يقكؿ(  لىزي  كا 

 .القيامة يكـ منا لمقيٍربة عندنا لو

  الذنب: فعفكنا عنو  قتادةقاؿ. 

مف األنبياء صمكات اهلل  ،ىذه اآلية مف اآليات القرآنية التي يفيـ منيا صدكر بعض الشيء     

مف قاؿ: بعدـ عصمة األنبياء مف الصغائر التي ال تتعمؽ  ،أىؿ األصكؿ مفكسبلمو عمييـ، ك 

 (3)كاإلنابة إلى اهلل حتى تصير كأنيا لـ تكف. ،رككنيا بالتكبةاألنيـ يتد ؛بالتبميغ

في كؿ ما يتعمؽ  ،عصمة األنبياء صمكات اهلل كسبلمو عمييـ عمى جميع العمماء أجمعكاك      

التي ال تعمؽ ليا بالتبميغ اختبلفان مشيكران معركفان في  ،بالتبميغ. كاختمفكا في عصمتيـ مف الصغائر

   .األصكؿ

                                                           

.143ص  ،15،جالجامع الحكام القرانالقرطبي، ( 1)
 .60،ص7، جتفسير القرآن العظيمابف كثير ،  ( 2)
 ،ص31،ج بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء،(ھ1393)ت الشنقيطي، محمد االميف بف محمد المختار الجكني( 3)

، بيركت: دار الفكر لمطباعة ك النشر.208
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كما يذكره كثير مف المفسريف في تفسير ىذه اآلية الكريمة، مما ال يميؽ بمنصب داكد عميو كعمى  

نبينا الصبلة كالسبلـ، كمو راجع إلى اإلسرائيميات، فبل ثقة بو، كال معٌكؿ عميو، كما جاء منو مرفكعان 

 (1)ال يصح منو شيء. إلى النبي 

  

 :يركمف ىذه التفاس

  - ربو بطاعة كيشتغؿ بنفسو يخمك يكـ لو ككاف -   داكد اهلل نبيٌ  دخمكا عمى جماعة أف* 

 المعتاد الطريؽ مف ال عميو دخبل قد رآىما كحيف ،سكره مف غرفتو تصعدكا أم ،المحراب تسٌكركاف

ما يريداف الحكـ بينيما بالعدؿ نيأك  ،نيـ خصمافأفبينكا لو  ،ففزع منيـ ،لمشر عميو دخمكا أنيـ ظف

ظممؾ : ىي قصة النعاج، فقاؿ داكد، ك لى الصكاب، ثـ شرعكا في تفصيؿ القضيوإرشادىما ك أ

 نو تسرع في ذلؾ فاستغفر ربو .أ ،ف يسمع مف الطرؼ االخر، فتنبو داكد أدكف  ،بسؤالو

 كقاـ داكد ،كريا قد خطب فتاهأككاف  ،خيوأخطب عمى خطبة  أف داكد  :كمنيا *

مع كثرة نسائو،  ،خيو المؤمفأنو خطب عمى خطبة أككاف ذنبو  ،كرياأعمى ىميا أفآثره  ،بخطبتيا

 في زمانيـ. ان مر جائز ككاف ذلؾ األ

 ، كيكمان لبلشتغاؿ بخكاص أمكره : يكمان لمعبادةأجزاء الىجزأ زمانو  داكد أف  كمف ىذه األقكاؿ: *

في صكرة حمامة  ؽالشيطاف يكـ العبادة كالباب مغم فجاءه ،كيكمان يجمع بني إسرائيؿ لمكعظ كالتذكير

فإذا بو يرل امرأة فائقة الجماؿ، فأعجب بيا، كأراد الزكاج منيا، لكف كانت  ، فاتبعيا داكدمف ذىب

 ،مف القصص الباطمة الى آخر القصة، كىذه القصةزكجة ألحد الجنكد، فقربو مف القتاؿ حتى قتؿ، 

                                                           

.208 ،ص31،جالمرجع السابق ( 1)
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قد ك سرائيميات، اإلىي مف ك ذكرىا بعض المفسريف   ،كال بعيد ،التي ال تميؽ بعصمة االنبياء مف قريب

 .نكرىا كثير مف العمماءأ

ٍسفي ) كقكلو     (1).مٌ السد، ك قتادة كىكما قاؿ .القيامة يكـ إليو ينقمب كمنقىمب مىٍرجع(  مىآبو  كىحي

ىب  يب    مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبٹ ٹ چ 

 جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

 ببف حكما رسمنا مف قبمؾ كاف مف بعد مف األرض في استخمفناؾ إنا داكد يا: لداكد كقمنايعني:                                 

 لمضبلؿ عمة اليكل، اتباع كأف اليكل، اتباع عف فيو كنياه كاالنصاؼ،، فاحكـ بيف الناس بالعدؿ أىميا

 عف بالحؽٌ  كالعمؿ العدؿ عف قضائؾ في ىكاؾ اتباعؾ بؾ فيميؿ الحؽٌ  عف فتجكر ،(2)اهلل سبيؿ عف

  (3).اهلل سبيؿ عف بضبللؾ اليالكيف مف فتككف فيو، اإليماف ألىؿ جعمو الذم اهلل طريؽ

 يميمكف الذيف إف:  تعالى يقكؿ( ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  ) كقكلو    

 في ليـ الدنيا، في عنو فيجكركف بو، بالعمؿ كأمرىـ لعباده، شرعو الذم الحؽٌ  كذلؾ اهلل، سبيؿ عف

 القضاء ترككا بما: يقكؿ اهلل، أمر نسكا بما اهلل سبيؿ عف ضبلليـ عمى شديد عذاب الحساب يكـ اآلخرة

 (4).الشديد العذاب صمة مف(  يث  حج ) اهلل بطاعة كالعمؿ بالعدؿ،

 خالصة:ال  
                                                           

.188، ص21،ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 1)
 .208،ص 31،ج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (الشنقيطي، 2)
 .188، ص21،ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،   ( 3)
 .188، ص21،ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 4)
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فمك  ،ال يصح منو شيء القصص مف ،ف ما نسب الي داكد كبر دليؿ عمى أأيات اآل ىذهك       

 كما حثو عمى الحكـ بيف الناس بالعدؿ . ،رضخميفة في األلما جعمو اهلل  ،صدر منو ما قالكا

سيدنا داكد القصص التي نسبة الى ال عبلقة لو ب ،يتعمؽ بالحكـ بيف المتخاصميف اذان المكضكع    

، كبل ف ينظر بدقو الى حجة أدكف  ،الحكـذا تعجؿ في إ ،ىك تنبيو لما يصدر عف القاضينما إ

 الطرفيف المتخاصميف.

ليس كما كرد فييا مف تفاسير ال تميؽ بعصمة  ،ةيات الكريمالمراد مف ىذه اآل -عمـأكاهلل  -ىك ك     

استعجالو في الحكـ  -تتعمؽ بالقضاء ض ليا سيدنا داكد فالفتنة التي تع نبياء مف بعيد كال قريب.األ

خذ ما أف يحاكلكا أمف  ،عمى مقامان أفاالنبياء  ،ال بالنساء ،-ألحد المتخاصميف، قبؿ سماعو مف اآلخر

ف يخطب أك أ ،عدد محدد مف الزكجاتمف أف ال يككف في شريعتيـ  ، كىذا ال يتعارضىك ليس ليـ

 خيو.أعمى خطبة 

كحثو عمى ،  الذم ىك مكاساة الرسكؿ ،ىذه السكرةلى السبب الرئيس في نزكؿ إك بالعكدة     

الذم  بتبلءاإلىك ذكر  ،ياتالغاية مف ىذه اآلأف كد مف أنت ،تحمؿ ما يبلقيو مف كفار  قريشك  ،الصبر

ككاف سبب  ،ف يسمع لآلخرأقبؿ  ،حد الخصميفمف استعجالو في الحكـ أل، كقع فيو سيدنا داكد 

 فمـ يرغب بالخركج مف ىذه الخمكة. ،لى الخمكة التي يناجي بيا اهلل سبحانوإىك عكدتو االستعجاؿ؛ ىذا 

شؽ مف ، كأصعبأبتبلء النفس إفالصبر عمى  ،كابتبلء في الغير ،ابتبلء في النفس :بتبلء نكعاففاإل   

، فإف النصر مف تكذيب قكمؾ لؾ ،عمى ما ابتبلؾ اهلل بو بتبلء الغير، فاصبر يامحمد إالصبر عمى 

 اهلل اعمـ.مع الصبر، ك 
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 المطمب الثاني:

 اثبات البعث و الثواب والعقاب و بيان فضل القرآن.

ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ               ڦ  

       چڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  

 ياتالمسألة األولى: المعنى العام لآل  

  ىك خطاب لمحمد  اف عمييما السبلـ،مف أمر داكد كسميم ،اعتراض بيف الكبلميفكىذه اآليات     

 .ككعيد لمكفرة بو ،كعظة ألمتو

 أمرنا إلى كينتيى بطاعتنا، فييما ليعمؿ إال خمقناىما ما ،لشيء ال عبثا خمقناىما ما معناه :كقيؿ     

 .كنيينا

ديكه، فمـ باهلل كفركاف ؛شيء لغير خمقناىـ أنما ظنكا الذيف ىـ ،مكة أىؿ يعني (   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ)                          ييكىحّْ

 .باطبل شيئا يخمؽ ال أنو بذلؾ فيتيقنكا ،حساب كال بعث ال كأنو ،عظمتو يعرفكا كلـ
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   : }فقاؿ كالكافر المؤمف بيف يساكم ال ،كحكمتو عدلو مف أنو تعالى بيف ثـ    

 اهلل، عند يستككف كال ذلؾ نفعؿ ال: أم{ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    

 كيعصكنو باهلل يشرككف كالذيف ،عنو نياىـ عما كانتيكا بو، اهلل أمر بما كعممكا كرسكلو اهلل صدقكا الذيف

ذا ،كنييو أمره كيخالفكف  فييا كيعاقب ،المطيع ىذا فييا يثاب أخرل دار مف بد فبل ،كذلؾ األمر كاف كا 

 (1).الفاجر ىذا

    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ             

، كبياف أنو ال مساكاة بيف المؤمنيف ككعيد لمكفرةيماف كترغيب فيو، في اآلية حض عمى اإل    

 ، ك لممفسريف قكالف في اآلية ىما:(2)العامميف، كبيف المفسديف الكافريف

   اآلية خاصة بأصحاب محمد.(3)، قالو ابف عباس  

  :(4)اآلية عامة في المسمميف المتقيف، كالفجار الكافريف.كقيؿ 

                                                           

،ابف كثير، 40،ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازف، ، 190،ص21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  ( 1)
 .63،ص7،جتفسير القرآن العظيم

 .572،ص4،جالمحرر الوجيزابف عطية،  ( 2)
، في معاني التنزيلالتأويل  لباب، الخازف، 67،ص7،جمعالم التنزيل، البغكم، 175،ص7،جالدر المنثورانظر: السيكطي، (  3)
، الجاللين ، كجبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي ف محمد بف أحمد المحميجبلؿ الدي ،، المحمي ك السيكطي54،ص6ج

، المباب في عموم الكتابابف عادؿ،ابك حفص عمر بف عمي الدمشقي الحنبمي ،  ،القاىرة: دار الحديث،1ط ،601ص
 عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمي محمد معكض،دار الكتب العممية:بيركت. ، تحقيؽ:411،ص16ج
 ،محمد بف عمر بف الحسيف الرازم الشافعي أبك عبد اهلل فخر الديف الرازم،،572،ص4، ج المحرر الوجيزابف عطية،  ( 4)

،63،ص7، جالقرآن العظيمتفسير ابف كثير، ،1790، صالتسييل لعموم التنزيل، ابف جزم، 396،ص26، جالتفسير الكبير
 ور التحريابف عاشكر،محمد الطاىر، ،37،ص4،جفي تفسير القرآن الجواىر الحسان،،عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼالثعالبي
،دار سحنكف:تكنس.250، ص23،جالتنوير
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 فإنا ،كجزاء معاد مف بد ال أنو عمى ،المستقيمة كالفطر ،السميمة العقكؿ يدؿ اإلرشاد ىذافي ك       

 فبل ،بكمده يمكت المظمـك المطيع نرل كذلؾك  ،كيمكت ،كنعيمو ،ككلده ،مالو يزداد الباغي الظالـ نرل

ذا. ىذا مف ىذا إنصاؼ مف ،ذرة مثقاؿ يظمـ ال الذم العادؿ ،العميـ الحكيـ حكمة في بد  ىذا يقع لـ كا 

ۅ  ۅ  ۉ  چ :قاؿ تعالى(1)،كالمكاساة الجزاء ليذا أخرل داران  ىناؾ أف فتعيف الدنيا، الدار ىذه في

(2) چۇئ  وئ   ۇئ  وئەئ  ەئ  ى  ى  ائ  ائ   ۉ  ې  ې  ې  ې

    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  إليؾ أنزلناه القرآف يعني كتاب ىذا أم 

كا ،كنفعو خيره كثير أم ميبارىؾه  يامحمد   ،العجيبة أسراره في كيتفكركا ليتدبركا :أم ،آياًتوً  ًليىدَّبَّري

جك  ،كنكاىيو أكامره في اتباعوك  آياتو تدبر :كقيؿ ،المطيفة كمعانيو  مف فيو شرع كما فيو، التي اهلل حيجى

ًليىتىذىكَّرى  شرائعو  (3).كالبصائر العقكؿ ذكك أم اأٍلىٍلبابً  أيكليكا كليتعظ أم كى

الرفعة الذكر، فيك المتصؼ بالشرؼ ك  كبيذا القرآف الذم ىك ذ ،البصائرأصحاب العقكؿ ك ليتذكر    

      عمؿ بيا.إال مف تبل آياتو كحفظيا ك  ،ليياإالتي ال يصؿ 

ڤ   ڦ  ڦ   سكل قكؿ ابف عباس في قكلو: ،م مف التفسير المأثكرأ ،لـ يرد في ىذه اآلياتك    

 (.ىـ أصحاب محمد) ،بأف المقصكد بالمتقيف          ڦ   

 
                                                           

 .63،ص7،جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  ( 1)
.21سكرة الجاثية:اآلية  ( 2)
 .40،ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازف، ، 191،ص21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  ( 3)
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 :طمب الثالثالم

 السالم. قصة سميمان عميو

كبياف اليدؼ مف كجكد  ،لو كابتبلء اهلل  عف داكد  ،يات السابقةف تحدثت اآلأكبعد         

تأتي اآليات  ،كأنو ذكر مف عند اهلل تعالى ،الكريـ التذكير بأىمية القرآف، ك المخمكقات في ىذا الككف

ياه اهلل إاالبتبلء الذم ابتبله ، ك ىي قصة سميماف بف داكد عمييما السبلـك  ،التي تمييا بقصة جديدة

نبياء قبمو أف ىناؾ أك  ،بأنو ليس كحده مف تعرض لبلبتبلء، لسيدنا محمد  كذلؾ تذكيران  ،كصبره عميو

كاآليات التاليو تبيف قصة  ،ـ النصرككاف نتيجة صبرى ،نكاعو فصبركاأبمختمؼ  ،قد تعرضكا لبلبتبلء

 .سميماف 

    ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ڱک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

ۆ    ۆ  ۈ      ۈ     ۇۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
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 ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   ی  ی  

 المعنى العام لآليات. المسألة االولى:

،  هلل مطيعان  محسنان  ، ككاف عبدان كلدنا  سميماف لو كىب أنو ،ى عمى داكدأنعـ اهلل تعال       

 تستحؽ التي أحكالو، مف حاالن  ذكر ثـ ،اإلنابة كالرجكع إلى اهلل تعالى كثيرك ، حسف االعتقاد كاإليماف

 جاعمة قكائـ، ثبلثة عمى القائمة الخيكؿ ،النيار آخر في ،لو كأظير إليو، قٌربإذ  كالثناء، اإلطراء

 أحكاليا كيتعرؼ إلييا، لينظر ؛كالعدك الجرم السريعةك  ،لنشاطيا األرض عمى الرابعة حافر، طرؼ

ف : إنو أحب الخيؿفقاؿ سميماف كغيره، الغزك حيف إلييا تككؿ التي بالمياـ، لمقياـ صبلحيتيا مقدار ، كا 

كظؿ ينظر إلييا، كىي تنيب األرض  ،حبة إنما كانت عف ذكر اهلل كأمره، ال عف الشيكة كاليكلتمؾ الم

 الخيؿ ىذه ردكا: حكلو لمف فقاؿ،ا، فأعجبو منيا حسف جرييبفرسانيا، حتى حجبيا الغبار عف ناظريو

، ذلؾ في جرم مف بو قامت ما فكفى .ليا تكريما بيديو كأعناقيا ،سكقيا يمسح أخذ إليو ردت كلما اليـك

 عميو، كطأتو لشدة ضعيفنا، جسمنا ككنو حاؿ ،ممكو سرير عمى طرحناهك  ،عضاؿ بمرض  اختبرناه كلقد

 منو كطمب المغفرة، ربو فسأؿ ،(1)كاف كما األمكر لو كاستقامت األكلى، حالو إلى بعد سميماف رجع ثـ

 ىك تعالى كاهلل نبكتو، عمى داللة ذلؾ ليككف يممكو، أف بعده ألحد يتسنى ال ،مان عظي ممكان  يمنحو أف

 لينة بأمره تجرم مذلمة ،كجعميا الرياح، لو كسخر لدعكتو، تعالى اهلل فاستجاب،العطاء الكاسع الكىاب

 ،كالغكاصيف ،البنائيف الشياطيف لو تعالى اهلل كسخر،ذلؾ عف تمتنع ال تكجيييا، أراد حيث طيعة،

 شئت، لمف شئت ما فأعط ،لو اهلل مف خاص عطاء ىك إياه، اهلل منحو الذم ىذا ، ككؿألمره يعممكف

                                                           

: مراجعة، 1، طالقرآن عموم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير ، اليررم العمكم األرمي اهلل عبد بف األميف محمد(  1)
 .375، ص24،ج ىػ 1421 ،النجاة طكؽ دار :بيركت ميدم، حسيف بف عمي محمد ىاشـ



100 
 

 كحظان  ككرامة لقربة اهلل عند اآلخرة فيوله، ذلؾ مف شيء عمى محاسب غير شئت مف كامنع

 (1).عظيمان 

 

 

 لاليات التفسير بالمأثور المسألة الثانية:

ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک    ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ  

   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

مما يكرىو  ،ككاف نعـ العبد رجاع إلى طاعة اهلل تكاب إليو ،كىب اهلل تعالى لداكد ابنو سميماف      

 منو.

 فيو قكالف:( ڍ     ڌ   ) 

 هلل الذكر كثير أنو بو عيًني إنو: قيؿ ، (2)، قالو قتادة.كالطاعة 

  (3)السدم.قالو ابف عباس، ك  ،قيؿ: المسبحك 

، فالتسبيح جزء  كىك طاعتو هلل ،مر كاحدأدالف عمى ال يتعارضاف، فيما ي القكالفىذاف  ك

 طاعتو.مف ذكر اهلل  ك 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

                                                           

  .74-64، ص7،جتفسير القرآن العظيمبتصرؼ : ابف كثير،   ( 1)
،413، ص16، جالمباب في عموم الكتاب، ابف عادؿ، 159،ص3،ج بحر العموم السمرقندم،  ( 2)
 ،92،ص4،جالكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشرم، 379،ص7، جالبحر المحيطابك حياف ،  ( 3)
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، الممؾ عطى سميماف أاهلل سبحانو كتعالى ف، (2) الجياد(1)الصافنات بالعشي عميو عرض إذ      

 التي رصدىا لمجياد في سبيؿ اهلل، ككاف  ،صيمة في الكصؼالنبكة كمف ضمنيا ىذه الخيكؿ األك 

 م شيء  آخر. أكثر مف أيحب الخيؿ 

    ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ كقكلو

: فقاؿ ،نو سيى عف ذكر اهللأحتى  ،نشغاؿ بياخذه اإلأحكاليا أليتفقد  ؛ثناء عرض الخيؿ عميوأ كفي                           

 .السُّدّْمٌ  ، كقالوالماؿ مف الخير أك كالخيؿ، الماؿ أم: (3) الخير حب أحببت إني

قالو قتادة، كالسدم، سيى عف اداء صبلة العصر  .العصر صبلة كاف ذلؾ إف: في ذكر اهلل  كقيؿ

 كىي العصر، ىي: فقاؿ الكسطى، الصبلة عف طالب، أبي بف عميٌ  سأؿ عندما كدليميـ عمى ذلؾ:

 (4).داكد بف سميماف بيا فيًتف التي

 :(گ  ڳ  ڳ  )كقكلو

 " قكالف:ڳك في تفسير " 

 (1)، كقاؿ بيذا القكؿ مجمكعة مف المفسريف.(5)قالو قتادة ك السدمف المقصكد بيا الشمس، إ 

                                                           

كالصافنات: جمع الصافف مف الخيؿ، كاألنثى: صافنة، كالصافف منيا عند بعض العرب: الذم يجمع بيف يديو، كيثني طرؼ ( 1)
.247،ص13،جلسان العرب ،ابف منظكر،375،صمختار الصحاح الرازم،. سنبؾ إحدل رجميو، كعند آخريف: الذم يجمع يديو

أبك القاسـ الحسيف بف  ،، الراغب االصفياني135، ص3، جلسان العربابف منظكر،  .إنيا السّْراع، كاحدىا: جكاد الجياد: ( 2)
،103، صمفردات غريب القرآن،  محمد

.193،ص21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  (3)
 .177ص ،7ج ،الدر المنثورالسيكطي،  ،194ص ،21ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم، ( 4)
.195ص  ،21ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  (5)
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 (2)ف المقصكد بيا الخيؿ، كقالو جماعة مف المفسريف.كقيؿ: إ     

ضمارىا مف ك       المراد ب " تكارت" الشمس، فقد شبو اهلل غركب الشمس بالتكارم المخبأ بحجابيا، كا 

 .(3)  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                   في قكلو ،غير ذكر، لداللة العشي عمييا

 نيا الخيؿ.أم داللة عمى أية عمييا، كال يكجد كذلؾ لداللة اآل ،ف المراد بيا الشمسأرل أك 

 ( ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڱ)كقكلو

: قاؿ السدمٌ  عف،عميٌ  فكركىا الصبلة، عف فشغمتني عمٌي، عرضت التي ،الخيؿ عميٌ  رٌدكا: يقكؿ

 .كاألعناؽ الساؽ، جمع كىي السكؽ، منيا يمسح فجعؿ. الخيؿ

 :بعضيـ فقاؿ كأعناقيا، الجياد ،الخيؿ ىذه بسكؽ  سميماف مسح معنى في ،التأكيؿ أىؿ كاختمؼ

 قالو: قتادة .عنقو ضرب إذا: عبلكتو مىسىحى : قكليـ مف أعناقيا، كضرب عقرىا أنو ،ذلؾ معنى 

    (5)كذىب اليو جميكر المفسريف. ،(4)كالسدمٌ  كالحسف،

                                                                                                                                                                                 

، بحر العموم،السمرقندم، 177،ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 195،ص 21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  ( 1)
تفسير ،السمعاني، 199، ص8، جالكشف و البيان، الثعمبي، 100،ص2،جتفسير ابن ابي زمنين،ابف أبي زمنيف، 159،ص3ج

.440، ص4، جالقرآن
 .574،ص4، جالمحرر الوجيز، ابف عطيو، 93،ص4،ج الكشافالزمخشرم،   ( 2)
 .159ص ،3، جبحر العمومالسمرقندم،  ( 3)
وبيانو مع  الجدول في اعراب القرآن و صرفو،  صافي، محمكد، 196،ص21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،  ( 4)

.122، ص12ـ، فوائد نحويو ىامو
تفسير ، ، النسفي،440،ص4،جتفسير القرآن،السمعاني ،923،صالوجيز في تفسير الكتاب العزيز الكاحدم، ( 5)

سعيد  ،65،ص7،جتفسير القرآن العظيم ابف كثير، 54،ص6،جلباب التأويل في معاني التنزيل ، الخازف،34،ص4،جالنسفي
 .4778، ص8،جاالساس في التفسير،حكل
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، فقطع (1)في شرعيـ بمعنى الذبح، كأف ذلؾ كاف مباحان  ،ف المسح في اآليوأجميكر المفسريف عمى ك 

 ذكر اهلل. شغمتو عفأنيا أل ؛عناقيا تقربا هلل تعالىأ

 بِّا بيده كعراقيبيا ،أعرافيا يمسح جعؿ بؿ: آخركف كقاؿ ، قالو ابف عباس، كرحجو ليا حي

 (2)الطبرم.

أم في  ،فأشار إلييـ ،كىك في الصبلة ،عرض عمى سميماف الخيؿ)رحمو اهلل: ةقاؿ ابف عطي     

" إني أحببت حب  :فقاؿ ىك لما فرغ مف صبلتو ،حتى أدخمكىا في االصطببلت ،الصبلة فأزالكىا عنو

حتى  ،فشغمني ذلؾ عف رؤية الخيؿ :كأنو يقكؿ ،بسبب ذكر ربي ،الخير " أم الذم عند اهلل في اآلخرة

 (3)(.كسكقيا محبة ليا ،أدخمت اصطببلتيا " ردكىا عمي " فطفؽ يمسح أعناقيا

  :ف سميماف إكقيؿ (4).كجعميا في سبيؿ اهلل ،كسميا بالكي 

 بيا كاكرامان  بران  ،كأعناقيا بيده ،فطفؽ مسحا بسكقيا ،( أنو أمر بردىاڱ  ڱ  ں  ):فالمراد ب    

 (5)كىذا ىك ظاىر اآليو الذم ال يحتمؿ غيره. ،ليا

نشغالو إبسبب  ،ف يقكـ بذبح الخيؿ التي الذنب لياأنو ال يعقؿ أل ؛راه صكابان أالرأم ىك الذم  ىذاك      

                                                           

.193،ص23ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، االلكسي ( 1)
تفسير ،الرازم، 197، ص15،جالجامع الحكام القرآن، القرطبي، 196،ص21،ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم، ( 2)

.416،ص16،جالمباب في عموم الكتاب ،ابف عادؿ،399، ص26، جالفخر الرازي
 .574ص ،4،جالمحرر الوجيز، ةابف عطي ( 3)
،النيسابكرم، محمكد بف ابي الحسف بف 90، ص7، جمعالم التنزيل، البغكم، 160، ص3،جبحر العمومالسمرقندم،  انظر: ( 4)

بيركت: دار الغرب  تحقيؽ: حنيؼ بف حسف القاسمي، ،712،ص2،جايجاز البيان عن معاني القرآن(، ه550 :الحسيف )ت
 التفسيرزاد الميسر في عمم (، ھ:597الجكزم )ت جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمداالسبلمي، ابف الجكزم، 

 بيركت: دار الكتاب العربي. تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ،572ص ،3ج
، عمي بف احمد بف سعيد  الظ( 5) مكتبة القاىرة:  ،16ص  ،4ج ،الفصل في الممل واألىواء والنحل، اىرم ابك محمدابف حـز

 .الخانجي
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يو الذم ال يحتمؿ ف ىذا ىك الظاىر مف اآلأفي ذلؾ الزماف، كما  كاف ذلؾ جائزان نو أبيا، حتى لك 

 نظر؛ فيوفقاؿ في تفسيره: إف رأم ابف جرير، ، كىك ما رجحو ابف جرير في تفسيره، أما ابف كثير غيره

  . هلل غضبا كاف إذا سيما كال ،ىذا مثؿ جكاز شرعيـ في يككف قد ألنو

﮴       : قاؿ تعالى ﮳   ﮲   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ 

 ۆ    ۆ  ۈ      ۈ     ۇڭ  ۇ

كثرىا متمقاه مف ، كأعف جماعة مف السمؼ ،كثيرة اذكر المفسركف في تفسير اآلية آثار       

 (1)لقاء الجسد عمى كرسيو.ا  بتبلء سميماف، ك إاالسرائيميات، ك فييا نكارة شديدة، كمنيا 

 ىي: قكاؿأركف في معنى الجسد عمى عدة اختمؼ المفسك 

 كذكره عدد مف   (2)السدم،ك  مجاىد،عباس، كالحسف، ك  ابف المقصكد بالجسد الشيطاف، قالو فٌ إ

 (3)المفسريف.

  أنو كلد لسميمافالقكؿ الثاني: ك  النبي عف ،كلد، كدليميـ الحديث الصحيح  :قاؿ قاؿ 

 اهلل سبيؿ في يجاىد ،فارسان  امرأة كؿ تحمؿ ،امرأة سبعيف عمى الميمة ألطكفف داكد بف سميماف

 فقاؿ. شقيو أحد ساقطان  كاحدان  إال ،شيئان  تحمؿ كلـ ،يقؿ فمـ ،اهلل شاء إف :صاحبو لو فقاؿ

                                                           

.300، ص2، جقصص االنبياءابف كثير،  ( 1)
.178ص ،7، جالدر المنثور، السيكطي، 197- 198، ص21، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 2)
 الوجيز في تفسيرالكتاب،الكاحدم، 207ص ،8ج،الكشف والبيانالثعمبي، ،91،ص7،جمعالم التنزيلالبغكم،  انظر: ( 3)

المحرر ،ابف عطيو، 101، ص2،جتفسير ابن ابي زمنين، ابف ابي زمنيف، 441، ص4،جتفسير القرآنالسمعاني،  923العزيز،
 ،عبد الرحمف بف ناصر ، السعدم،66، ص7، جالقرآن الكريم تفسير ، ابف كثير،575، ص4،جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 ، مؤسسة الرسالة.تحقيؽ:عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ،712ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
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 (2)كذكره بعض المفسريف. (1)،( اهلل سبيؿ في لجاىدكا قاليا لك)   :النبي

  :ىك سميماف ،أف الجسدك القكؿ الثالث،  عندما مرض فكاف كالجسد الممقى، كذكره بعض

 (3)المفسريف.

ف معناه إف القكؿ بأ -اهلل اعمـك  -، يظير ليالسابقة في تفسير )الجسد( قكاؿكبعد ذكر األ        

 ،نبياءنو ال يتسمط عمى األأنبياء عمييـ السبلـ، كما الشيطاف بعيد، فالشيطاف ال يتصكر بصكرة األ

التلٌق،فالقصةباطلة(4)چۀ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ڱ چ  :لقكلو تعالى

(5)بمنصبالنبوة،وكلهامتلقاهمنأهلالكتاب،فٌجببراءةاالنبٌاءمنها،وهًمماالٌحلنقله.

دارة أنو لـ يعد يقكل عمى ألدرجو  ،ىك مرض سميماف  ،يككف المقصكد بالجسدك مف ثـ      

ىا ايإفإف اهلل قادر عمى أف يسمبؾ  ،القكةك  ،بأنو ميما بمغت مف الممؾ ،كىذا ابتبلء مف اهلل لو ،ممكو

 .ف يزيده مف خيره ككرمو سبحانوأكطمب منو  ،لى اهللإ بممح البصر، فتاب سميماف 

الحديث ، ) الجسد( تعني الميت، كالدليؿ (6)كبعضيـ رجح أنو الكلد، منيـ السمرقندم في تفسيره    

 الذم ركاه البخارم، فتككف الفتنة عدـ االستثناء.

                                                           

مسمم (، ك 3242،)1260، ص3،ج  ڇچ  چ  ڇ ، كتاب االنبياء، باب قكلو تعالى:البخاري في صحيحوأخرجو  ( 1)
 (.4379، )88، ص5، كتاب االيماف،باب االستثناء، جفي صحيحو

الجواىر الحسان الثعالبي،، 95، ص4، جوعيون األقاويل في وجوه التأويلعن حقائق التنزيل الكشاؼ  الزمخشري،انظر: ( 2)
 .39،ص4،جفي تفسير القرآن

.422، ص16،جالمباب في عموم الكتاب ابف عادؿ،(3)
 .42سكرة الحجر: آية (4)
.345،صاالسرائيميات و الموضوعات في كتب التفسيرابك شيبو،  انظر: (5)

 .160ص، 3،جبحر العموم( السمرقندم، 6)
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ۆ    ۆ  ۈ      ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ڭ  ۇ:قاؿ تعالى

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ          ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   ی  ی  

ألف الديف مقدـ عمى الدنيا، كالمغفرة  ؛عمى الممؾ  مف اهلل ،طمب المغفرة  قدـ سميماف         

ك  ،ياطيف لخدمتو في البرالش تعالى لو الريح تجرم بأمره، ك ىي سبب الخيرات في الدنيا، فسخر اهلل

 ( أقكاؿ ىي: پے  ۓ  ۓ في معنى )ك  ،البحر

 (1)، كدليبلن عمى قبكؿ تكبتو.عمى رسالتوسأؿ اهلل تعالى ذلؾ ليككف آية  إنو .1

 (2)أم ال يككف ألحد بعده مف الممؾ ما كاف لو.كقيؿ:  .2

                                                           

 94،ص7،جمعالم التنزيل، البغكم،210،ص8ج الكشف و البيان، الثعمبي، ، 161، ص3،جبحر العموم السمرقندم،انظر: - 1
، المباب في عموم الكتاب ابف عادؿ، ،1795، صالتسييل لعموم التنزيل ، ابف الجزم، 62، ص4،جمدارك التنزيل، النسفي ،
دار إحياء  ،227، ص7،جإرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم ،العمادممحمد بف محمد  ،ابك السعكد ،422، ص16ج

 .بيركت :التراث العربي
ابف   ،60،ص6،جلباب التأويل في معاني التنزيل الخازف،، 201، ص21،ججامع البيان في تاويل القرانالطبرم،  انظر: ( 2)

، 14،جمحاسن التأويلمحمد جماؿ الديف،  ، القاسمي،602ص ،الجاللين المحمي ،70، ص7،جتفسير القرآن العظيم،كثير
 ، دار احياء الكتب العربيو.145ص
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مىىَّ : قاؿ عف أبي ىريرة عف النبي كالدليؿ الحديث الصحيح       عىؿى يىٍفًتؾي عى )ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمفى اٍلًجفّْ جى

فَّ المَّوى أىٍمكىنىًنى ًمٍنوي فىذىعىتُّوي  مىىَّ الصَّبلىةى كىاً  ةى ًليىٍقطىعى عى اٍلبىاًرحى
ٍنًب سىاًريىةو ًمٍف  (1) فىمىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف أىٍرًبطىوي ًإلىى جى

كا تىٍنظي  تَّى تيٍصًبحي كفى ًإلىٍيًو أىٍجمىعيكفى سىكىاًرل اٍلمىٍسًجًد حى ـٍ  -ري مىٍيمىافى رىبّْ اٍغًفٍر  -أىٍك كيمُّكي ثيَـّ ذىكىٍرتي قىٍكؿى أىًخى سي

اًسئنا زك  دَّهي المَّوي خى دو ًمٍف بىٍعًدل. فىرى  (2).(ًلى كىىىٍب ًلى ميٍمكنا الى يىٍنبىًغى ألىحى

  :(3)كخصكصيتو عند اهلل تعالى. ،إنما طمب ذلؾ لتظير كرامتوكقيؿ 

  :(4)غي ألحد أف يسمبو مني في حياتي، قالو قتادة.ال ينبكقيؿ 

ب ذلؾ معجزة أف يككف طم -كاهلل أعمـ-  ،حتماالإال أف أكثرىا إقكاؿ محتممة الصحة، ككؿ ىذه األ    

كذلؾ لما كرد في  ،بأف ال يككف ألحد بعده مف الممؾ ما كاف لو ،رسالتوك  ،تدؿ عمى صحة نبكتو

فأراد أف يطمب مف ربو  ،ليما كالنبكة ككارثان  ،ناشئا في بيت الممؾ كاف سميماف ك  ،الحديث الصحيح

 ، بالغة حد اإلعجاز  ،زيادة خارقة لمعادة ،عمى الممالؾ زائدان  معجزة فطمب عمى حسب إلفو ممكان

نبكتو، الشياطيف مسخرة لخدمتو فيو دليؿ عمى فككف الريح تجرم بأمره، ك (5)عمى نبكتو، ذلؾ دليبلن ليككف 

 (6)ال يقدر أحد عمى معارضتو.

                                                           
(دفعتهشدٌدا،اوخنقته. 1)

 =( 449،ح)176،ص1،جاألسير أك الغريـ يربط في المسجد،كتابالصالة،بابالبخاري فً صحٌحهأخرجه( 2)
(.1237،ح)72،ص2،ججكاز لعف الشيطاف فى أثناء الصبلة كالتعكذ منو ، كتاب المساجد،بابصحيحو مسمم فيك =

في ، قطب، 575، ص4،جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطيو، 444،ص4،جتفسير القرآنالسمعاني،  ( 3)
 .211، ص6،جظالل القرآن

تفسير ، السمعاني، 161، ص3،جبحر العموم ، السمرقندم،201، ص21،ججامع البيان في تاويل القرانانظر: الطبرم،  ( 4)
 ، ابف الجزم،139، ص7،جزاد الميسر في عمم التفسيرابف الجكزم، ،  94،ص7،جمعالم التنزيل ، البغكم،444، ص4،جالقرآن

لباب التأويل  الخازف، ،227، ص7،جإرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم ،ابك السعكد، 1795، صالتسييل لعموم التنزيل
 .60،ص6،جفي معاني التنزيل

.96، ص4، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري:( 5)
.423، ص16، جالمباب في عموم الكتابانظر: ابف عادؿ،  ( 6)
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 ذلؾ مف تفتح ،شيء كؿٌ  خزائف بيدؾ تشاء لمف ،تشاء ما كىاب إنؾ: يقكؿ(  اٍلكىىَّابي  أىٍنتى  ًإنَّؾى ) كقكلو

 (1).أردت لمف أردت ما

اءن  ًبأىٍمًرهً  تىٍجًرم)   ٍيثي  ريخى ابى  حى  كا:فقال الرخاء، معنى فيك  .الرخاكة مف كىي لينة، ًرخكة: يعني( أىصى

 (2)ك قتادة، ك الحسف، كابف زيد. مجاىد، سريعة طيبة، ليست بعاصفة كال بطيئة، قالو 

  :مطيعة لسميماف كقيؿ .(3)، قالو ابف عباس، ك الحسف، ك الضحاؾ، السدم 

 كمجاىد ،ك قالو: ابف عباس .خيرا بؾ اهلل أراد أم: خيرا بؾ اهلل أصاب: قكليـ مف أراد، حيثك       

    (4)ك كىب بف منبو، ك السدم، كابف زيد. ك قتادة، ك الضحاؾ، ،ك الحسف

كيأمرىا بما شاء  ،مطيعةيريد، فاهلل سخرىا لو لتككف  فيك يكجييا حيث ،فيي لينة لطيفة مطيعة  

 كحيث أراد.

 ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  : قاؿ تعالى

 كغكَّاص ،يبنكف لو كؿ ما يريد بنَّاء مف ،أعمالو مف يشاء فيما يستعمميا الشياطيف لو كسخرنا      

                                                           

.201،ص 21،ججامع البيان في تاويل القرآنالطبرم،  ( 1)
الكشاف عن الزمخشري:،189،ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 202،ص 21،جتاويل القرآنجامع البيان في الطبرم، ( 2)

، 7،جالكريم ارشاد العقل السميم الى مزايا القرآن، ابك السعكد، 97، ص4، جحقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
، البغكم، 102، ص2،جزمنين تفسير ابن ابي، ابف ابي زمنيف، 60، ص6،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 227ص

.35، ص4،جتفسير النسفي، النسفي، 95، ص7،جمعالم التنزيل
روح ، االلكسي، 73، ص7،جتفسير القرآن العظيم،ابف كثير، 203،ص 21،ججامع البيان في تاويل القرآنالطبرم، ( 3)

.445، ص4، جتفسير القرآن ، السمعاني،202،ص 23، جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المعاني
البحر ، أبك حياف،  190،ص 7،جالدر المنثور،السيكطي،204، ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبرم،  ( 4)

، 73، ص7،جالعظيم تفسير القرآن، ابف كثير، 60،ص  6،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 382، ص7، جالمحيط
 .140،ص7،ج زاد الميسر في عمم التفسيرابف الجكزم، 
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ًميٌ  لو يستخرجكف ، كىك ميقىرَّنكف األغبلؿ في كالمىردىة كقدكرا، ًجفانا لو ينحتكف كآخركف البحار، مف الحي

 عمى نبكتو. كذلؾ كمو نعمة مف اهلل كتكريـه لو كدليؿه  (1)،الضحاؾما قالو قتادة، ك 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   ی  ی    :قاؿ تعالى

الى عدة  عىطاؤنا،: بقكلو أريد عطاء كأمٌ  العطاء، مف( ىىذىا)بقكلو إليو المشار في التأكيؿ أىؿ اختمؼك 

 أقكاؿ:

  :(2)، كقالو قتادة، ك الحسف، ك الضحاؾ.اهلل أعطاه الذم الممؾ بو عنيقيؿ 

  :(3)الشياطيف، قالو قتادة. لو تسخيره بذلؾ عىنىى بؿكقيؿ 

  :(4)، قالو ابف عباس.الجماع عمى القٌكة مف أكتي كاف ما ذلؾ بؿكقيؿ 

 ما بالعطاء عني أنو مف ،كالضحاؾ ،الحسف ذكره الذم القكؿي  ،بالصكاب ذلؾ في األقكاؿ كأكلى      

 ال ميمكا إياه ، سميماف نبيو مسألة عف خبره عىًقيب ،ذلؾ ذكر ثناؤه جؿٌ  أنو كذلؾ الممؾ، مف أعطاه

                                                           

لباب التأويل ، الخازف، 190،ص 7،جالدر المنثور، السيكطي،204، ص21،جفي تأويل القرآنجامع البيان الطبرم، انظر: ( 1)
السميم الى مزايا القرآن  ارشاد العقل، ابك السعكد، 73، ص7،جالقرآن العظيمتفسير ، ابف كثير، 60،ص  6،جفي معاني التنزيل

 .228، ص7،جالكريم
لباب ، الخازف، 190، ص7، جالدر المنثور، ك انظر: السيكطي، 205، ص،21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ( 2)

العقل السميم إلى مزايا  ارشاد،أبكالسعكد، 74، ص7جالعظيم،تفسير القرآن ، ابف كثير، 60،ص6،جالتأويل في معاني التنزيل
الكشاف عن حقائق التنزيل  ، الزمخشرم،103،ص2،جتفسير ابن ابي زمنين، ابف ابي زمنيف، 228، ص7،جالقرآن الكريم

، 4،جالقرآنتفسير ، السمعاني، 1795ص التسييل لعموم التنزيل،، ابف جزم ،98،ص4ج،وعيون األقاويل في وجوه التأويل
 .445ص
الجامع ، القرطبي، 95، ص7، جمعالم التنزيل، البغكم، 205، ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، انظر: ( 3)

عموم  المباب في، ابف عادؿ، 924، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الكاحدم، 207، ص15،جألحكام القرآن
 .184، ص26، جالغيبمفاتيح ، الرازم، 426،ص 16،جالكتاب

.205، ص21ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، انظر:( 4)
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 الريح لو تسخيره كذلؾ آدـ، بني مف ألحد ييسىخَّر لـ ما لو سخر أنو فأخبر بعده، مف حد أل ينبغي

 أف سألتنا ما لؾ ككىبنا عطاؤنا، لؾ سخرنا ما كتسخيرنا الميمؾ، مف أعطيناؾ الذم ىذا، ك كالشياطيف

 (1).( ًحسىابو  ًبغىٍيرً  أىٍمًسؾٍ  أىكٍ  فىاٍمنيفٍ ) ،بعدؾ مف ألحد ينبغي ال الذم الممؾ مف ،لؾ نيبو

 الخبلصة:

يظير في قصة داكد عميو  كبتأمؿ فييما بعد التطرؽ الى قصتي داكد كابنو سميماف عمييما السبلـ،     

 وما حصؿ معو مف ابتبلء كاف لتنبييحرصو الشديد عمى العبادة كالخمكة لمتقرب الى اهلل، ك  ،السبلـ

يضا ىك جزء مف العبادة، أمر، فالحكـ بيف الناس بالعدؿ كحؿ خبلفاتيـ أمر عمى أعمى عدـ تفضيؿ 

 شؤكف الناس.كبيف التفرغ لمحكـ ب ،العبادةف يكازف بيف أفعميو 

حتى  ،ىك ابتبلء مف اهلل لو ، نو نسي ذكر اهللأحتى  ،كانشغالو بالخيؿ ك في قصة سميماف     

كبيف العباده، فبل تككف العباده عمى حساب النظر في شؤكف الناس  ،مكر الجيادأب نشغاؿيكازف بيف اإل

 بالجياد كغيره عمى حساب العباده. كال يككف االشتغاؿ

كما ابتمي  ،نو مبتمىأب تذكير لسيدنا محمد  ،كما تعرضكا لو مف ابتبلء ة،كفي ىذه القصص النبكي   

 ف.ىك كمف معو مف المؤمني ،ر كيتحمؿف يصبأ، فعميو نبياء مف قبمواأل

 

 مالحظات حول التفسير المأثور في آيات المبحث السابق:

كثيران مف  ، التي تتحدث عف ابتبلء داكد كسميماف عمييما السبلـ،لقد كرد في اآليات السابقة .9
                                                           

 .206، ص21ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 1)
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عمييا بشيء،  اكلـ يعقب السيكطي ىذه الركايات،يات، كقد ذكر في تفسير الطبرم، ك اإلسرائيم

كأكثر ىذه الركايات عف كىب بف منبو، أما في تفسير ابف كثير لـ يذكر ىذه الركايات 

 سرائمية مف األساس.اإل

بعض اآليات لـ يرد فييا تفسير بالمأثكر، كقاـ الطبرم بتفسيرىا مف خبل االستعانة بالمغة،  .2

كا الًَّذيفى  ظىفُّ  ذىًلؾى )  تعالى:مثؿ: قكلو   .( كىفىري

كا)  بلؼ في قراءة بعض الكممات القرآنية، مثؿ:ذكر ابف جرير الخ  .1 كبيف أنيما قراءات  ( ًليىدَّبَّري

 مشيكرة.
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 يوب وغيره من االنبياء عمييم السالمأالمبحث الثاني: قصة 

 يوب عميو السالمأالمطمب االول: قصة 

 قصة ابراىيم وذريتو عمييم السالمالمطمب الثاني: 
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في  اككيؼ كاف االبتبلء الذم تعرضا لو، سبب ،عرض قصة داكد كسميماف عمييما السبلـبعد         

ف يكازف بيف عممو أنساف عميو ف اإلأليما  درسان ك  ،كثر مف قبؿأكتقربيما منو  ، لى اهللإرجكعيما 

كىذا  ،ه في جسدهؤ فكاف ابتبل ،تتحدث عف قمة الصبر عمى االبتبلء كب أيكعبادتو، جاءت قصة 

 لى مف يساعده.إكيحتاج  ،ف يقكـ بنفسوأنساف ال يقكل ف يككف اإلأنكاع االبتبلء، أصعب أمف 

 ولطمب األ الم

 قصة أيوب عميو السالم.

مت  ىت  يت    ختی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    قاؿ تعالى:              

ٿ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿجث  مث   

 ڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ  ٹ

 التفسير العام آليات.المسألة األولى:  

الذم يضرب المثؿ بصبره عمى االبتبلء، ك كرد في تفسير  ،يكب أيات ترد قصة في ىذه اآل      

نبياء لئل كرامان إ، لذلؾ التي ال تميؽ بيذا النبي الصالح  ،سرائيمياتإلىذه القصو الكثير مف ا
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جاء في القرآف الكريـ، بأنو  كتفاء بمااإلك  ،ف يترفع المسمـ عف ذكر ىذه القصصأيجب  ،ليـ كعصمة

كلكنو صبر كحافظ  ،كأىمو ،كجسده ،ىذا االبتبلء كاف بمالو، ك جميبلن  ابتبله اهلل فصبر صبران  عبد صالح

الذم كاف يكسكس ألقاربو  ،قاـك كساكس الشيطافكرضاه بما قسـ لو، ك  ،كثقتو بو ،عمى صمتو بربو

 كمنيـ زكجتو، بأف اهلل لككاف يحب أيكب ما ابتبله. ،المخمصيف لو

حدثتو ببعض ما جاءىا مف ىذه الكساكس، فغضب كحمؼ لئف شفاه  ،شتد األمر عمى زكجوإكلما     

 مف الضربات. اهلل ليضربنيا عددان 

 خمصيف لوميذاء الإصابو الشيطاف مف أليو ما إمتضرعا يشكك  ،لى ربوإ يكب أعندئذ تكجو     

نبع لو عيف أكأىمو عميو، كذلؾ بأف  ،و كمالوالببلء كرد عافيتبأف رفع عنو ىذا  ،لو  اهلل فاستجاب

 يشرب كيغتسؿ منيا. ،ماء بارد

 كىذه الرحمة مف اهلل نتيجة صبره عمى الببلء كرضاه بما قسمو لو اهلل كصمتو القكيو بربو.   

 التفسير المأثور لآليات.المسألة الثانية: 

 ( جب  حب  خب      مب  ىب  )سرائيؿ، أبتمي فصبر، فنادل ربو قائبل: إمف أنبياء بني  أيكب    

 (1)العذاب في مالو، قالو قتادة.النصب في جسده، ك  قيؿ:كفي معنى )النصب( 

                                                           

أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء مقاتؿ،،210، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبرم،   ( 1)
الدر السيكطي، ، ،بيركت: دار الكتب العممية1أحمد فريد، ط تحقيؽ : ،120، ص3،جمقاتل بن سميمانتفسير ، البمخي
، 74، ص7، جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 61ص 6،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 192، ص7،جالمنثور
، 7،جمعالم التنزيل،البغكم، 924، ص العزيز الوجيز في تفسير الكتاب، الكاحدم، 211، ص8،جالكشف والبيانالثعمبي، 
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مت  ىت  يت  جث    ختجت  حت  

منيا فذىب كؿ  ، فشربفنبعت لو عيف ماء صافية باردة ،فضرب األرض برجمو ،اركض برجمؾ      

، كركم أنو ركض األرض مرتيف ؿ منيا فذىب ما كاف في ظاىر جسده، كاغتسمرض كاف داخؿ جسده

 (1).كاغتسؿ مف األخرل  ،فنبع لو عيناف ، فشرب مف أحدىما

ٿ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   قاؿ تعالى:

 ڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ  ٹ

     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                :فييا قكالف  

 (2). مثميـ كزادىـ بأعيانيـ، اهلل فأحياىـ: كقتادة الحسف قاؿ 

  فتناسمكا حتى بمغ عددىـ عدد  ،كأرغد ليـ العيش ،كعافاه مف األسقاـ ،منيـ كىبو مف كاف حيان

 (3).مف مضى

منيـ  بالمزيد كرزقو اهلل  ،ف ابتعدكا عنوأبناءه بعد أعاد لو أ  ف اهللأ -ك اهلل اعمـ -ك الظاىر   
                                                                                                                                                                                 

 فتح القدير، الشككاني 427، ص16،ج في عموم الكتاب المباب ،،ابف عادؿ،446، ص 4،جالقرآن تفسير، السمعاني، 96ص
 .619، ص4، جالجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير

التسييل ، ابف جزم، 96، ص7،جمعالم التنزيلالبغكم،  ،210، ص 21،ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبرمانظر:  ( 1)
 . 99، ص4، جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، الزمخشرم،1797، صلعموم التنزيل

  104، ص2، جتفسير ابن ابي زمنينابف ابي زمنيف، ، 211ص ،21 ،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، انظر: ( 2)
، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  ،578، ص4،جالعزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب، ةابف عطي

تفسير ، ابف كثير، 121، ص3، جتفسير مقاتل بن سميمان، مقاتؿ بف سميماف، 437، ص2،جبحر العموم،السمرقندم، 722ص
 ،4450، صالكتاب المكنونالدر المصون في عمم  ،السميف الحمبي،75، ص7،جالقرآن العظيم

، التسييل لعموم التنزيل،ابف جزم، 375،ص17ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيااللكسي،( 3)
.271، ص23، جالتحرير و التنوير، ابف عاشكر، 374، ص5، جمعالم التنزيل، البغكم، 1093ص



116 
 

 عاد عميو عافيتو.        أف أبعد 

و سىنىة، عىٍشرىة ثىماًنيى  بىبلؤهي  ًبوً  لىًبثى  أيُّكبى  اهلل نىًبيَّ  إفَّ :"قاؿ  اهلل رسكؿ أف مالؾ، بف أنس عف      فىرىفىضى

كحاًف، إلىٍيوً  يىٍغديكافً  كىانىا ًبًو، إٍخكىاًنوً  أخىٌص  ًمفٍ  كانا إٍخكىاًنوً  ًمفٍ  رىجيبلفً  إال كىالبىًعيدي، القىًريبي   فىقاؿى  كيىري

ديىيما اًحبو أحى ده  أٍذنىبىوي  ما ذىٍنبنا أيُّكبي  أٍذنىبى  لىقىدٍ  كاهلل تىٍعمىـ: ًلصى ، ًمفى  أحى اًحبيوي  لىوي  قىاؿى  العىالىًميفى ؟ كمىا: صى  ذىاؾى

ٍموي  لىـٍ  سىنىةن  عىٍشرىةى  ثىماًنيى  ًمفٍ : قىاؿى  ؿي  يىٍصًبر لىـٍ  إلىٍيوً  رىاحا فىمىمَّا؛ ًبوً  ما فىيىٍكًشؼى  اهلل يىٍرحى  ذىًلؾى  ذىكىرى  حتَّى الرَّجي

، ما أٍدًرم ال: أيَّكُّبي  فقىاؿى  لىوي، ـي  اهلل أفَّ  غىيرى  تىقيكؿي مىٍيفً  عمى أميرُّ  كيٍنتي  أنّْي يىٍعمى  اهلل فىيىٍذكيرىافً  يىتىنازىعافً  الرُّجي

ؽٌ  في إال اهلل ييٍذكىرى  أفٍ  كىرىاًىيىةى  عىٍنييما فىأكفّْري  بىٍيًتي إلى فىأىٍرًجعى  ًتًو، إلى يىٍخريجي  ككاف: قاؿ؛ حى  فإذىا حاجى

اىا مىٍييا، أٍبطىأي  يىٍكـو  ذاتى  كافى  فىمىما يىٍبميغ حتى ًبيىًدهً  اٍمرأيتيو أٍمسىكىت قىضى :) مىكاًنوً  في أيُّكب إلى كأكًحيى  عى

شىرىابه  بىاًرده  ميٍغتىسىؿه  ىىذىا ًبًرٍجًمؾى  اٍركيٍض  ، فىتىمقتوي  فاٍستىبطأتىوي،(  كى مىٍييىا فأٍقبىؿى  تىٍنظيري  ًمفى  ًبوً  ما اهلل أٍذىىبى  قىدٍ  عى

مى كىىيكى  البىبلًء، ، اهلل بارىؾى  أمٍ : قىالىتٍ  رىأٍتوي  فىمىمَّا؛ كافى  ما أٍحسىفً  عى ٍبتىمى ىىذىا اهلل نىًبيَّ  رىأىٍيتى  ىىؿٍ  ًفيؾى  فكاهلل المي

دنا رىأىٍيتي  ما ذلؾ عمى أٍندرىافً  لىوي  ككافى : قاؿ؛ ىيكى  أنا فإٌني: قاؿ صحيحا؟ كافى  إذٍ  مٍنؾى  ًبوً  أٍشبىوى  أحى
 أٍندىره : (1)

ابىتىٍيًف، اهلل فىبىعىثى  لمشًَّعيًر، كأٍندىره  لٍمقىٍمًح،  الذَّىىبى  ًفيوً  أٍفرىغىتٍ  القىٍمًح، أٍندىرً  عمى إٍحداىيما كانىتٍ  فىمىمَّا سىحى

، حتى  (2)".فاضى  حتى الكىًرؽ الشًَّعيرً  أٍندىرً  في األٍخرىل كأفرغىتً  فاضى

ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

                                                           

( االندر: البيدر، كىك المكضع الذم يداس فيو الطعاـ بمغة الشاـ، كأيضا صبرة مف الطعاـ.ابف االثير، مجد الديف ابي  1)
 .49، ص1، دار ابف الجكزم:السعكدية، ج1، طالنياية في غريب الحديث و االثرالسعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، 

،اخرجو 239،ص3الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ،ج،211ص ،21 ،ججامع البيان في تأويل القرآن الطبرم، ( 2)
(، كابف حباف في 4115،ح)635،ص 2،جالمستدرك عمى الصحيحينالحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ، الحاكـ النيسابكرم، 

 .يخرجاه كلـ الشيخيف شرط عمى صحيح حديث ىذا (.2898،ح)157، ص7صحيحو، ج
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 قد امرأتو كانت، ك فىاٍضًرٍب ًبًو كىال تىٍحنىثٍ  ،أك ريحاف ،عيداف أك ،كفؾ مف حشيش أم مؿء        

نما ككذا، بكذا تكممت لك: فقاؿ شيء، عمى إبميس كأرادىا بأمر، لو عىرىضت  ،الجزع عميو حمميا كا 

فأفتاه في ضربيا كسيؿ لو  ،فشكر اهلل حسف صبرىا معو ،ككاف قد حمؼ أف يضرب امرأتو مائة سكط

، قاؿ ابف كاحدة فيضربيا بو ضربةن  ،عكد صغار يشتمؿ عمى مائة (1)كأمره بأف يأخذ ضغثا ،األمر

فَّؼى  اهلل، نبيُّ  فأبرٌ  ،كلـ يحنث في يمينو ،ففعؿكالضحاؾ: بقدر ما حمؼ عميو فيضرب بو،  عباس  كخى

ًتًو، عف اهلل   .حسف فيك بيا أخذ مف أيكب، يميف الناس في اليكـ كىك(2).رحيـ كاهلل أمى

ٍدنىاهي  ًإنَّا) كقكلو اًبرنا كىجى ـى  صى  عمى الببلء يحممو ال الببلء، عمى صابران  أيكب كجدنا إنا: يقكؿ(  اٍلعىٍبدي  ًنٍع

ـى ) معصيتو في كالدخكؿ اهلل، طاعة عف الخركج  مقبؿ  اهلل طاعة عمى إنو: يقكؿ(  أىكَّابه  ًإنَّوي  اٍلعىٍبدي  ًنٍع

لى اع رضاه كا   (3).رجَّ

 الخبلصة: 

نبياء ابتبلءان  كؿ األأنو ليس أ ،يبيف اهلل سبحانو كتعالى لنبيو محمد  ،يكب أفي قصة       

شدىـ في االبتبلء أف يككف ىك أكيمكف  ،كما ىك تعرض لو ،بتبلءنبياء مف قبمو تعرضكا لبلفيناؾ األ

 عظـ ، فاصبر يا محمد أكاف الببلء  فكمما عظمت الرسالو ،عظميـ رسالةأك   لى اهللإقربيـ أنو أل

 نبياء مف قبمؾ.كما صبر األ

                                                           

.) ابف ما جمعتو مف شيء مثؿ حزمة الرطبة كما قاـ عمى ساؽ كاستطاؿ ثـ جمعتو الضغث: ىي حزمة مف الحشيش، ( 1)
مختار ، الرازم، 297، صمفردات غريب القرآن،)مادة:ضغث(،الراغب االصفياني، 162، ص2،جلسان العربمنظكر، 
 .403، صالصحاح

 ،44، ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 213،ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 2)
.214،ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،  ( 3)
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ك العبرة كالعظة مف  ،في الدرجة االكلى ىك تثبيت فؤاد النبي كاليدؼ مف ذكر ىذه القصص،     

  ىذه القصص كحاؿ باقي القصص في القرآف الكريـ.

 

 طمب الثانيالم

 ذريتو عمييم السالم.و براىيم إقصة 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 أىؿ اختمؼ كقد، حسنان  ذكرىـ ذكران أالذيف أخمصكا لنا العبادة،      ڦ  ڦ    الخطاب لمنبي       

 فقالكا: ڄ  ڄ   تأكيؿ في التأكيؿ

  ،(1)السدم.و ابف عباس، كمجاىد، كقتادة، ك كقالىي القكة ك الديف 

 (2)يدم: جمع يد، كىي النعمة.األ 

                                                           

معاني ،الفراء، 197، ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 215، ص 21،ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبرمانظر: ( 1)
 212، ص8،جالكشف و البيان، الثعمبي،104، ص2،جابي زمنين تفسير ابن، ابف ابي زمنيف،  105، ص 4،جالقرآن

  ،النيسابكرم 579، ص4ج،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطيو، 447، ص4، جتفسير القرآنالسمعاني، 
 التنزيلالتسييل لعموم ،  ابف جزم، 45، ص4، جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 386، ص 6،جتفسير النيسابوري

 .1799ص
 16،جالمباب في عموم الكتاب، ابف عادؿ، 4452، صالدر المصون في عمم الكتاب المكنونانظر: السميف الحمبي،  ( 2)

 .1799، صالتسييل لعموم التنزيل ، ابف جزم،433
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  (1)حساف.اإل صحاب النعـ كأ 

 كالمفظ يحتمؿ جميع المعاني، فبل تعارض بيف ىذه المعاني. 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  كقكلو عىٌز كجٌؿ: 

  كا:تأكيؿ، في تأكيؿ ذلؾ، فقالاختمؼ أىؿ ال 

  بخالصة ىي ذكرل الدار: أم أنيـ كانكا يذىكّْركف الناس الدار اآلخرة معناه: إنا أخمصناىـ

 (2)، قالو قتادة.، كالعمؿ لمدار اآلخرة كيدعكنيـ إلى طاعة اهلل

 :(3)، قالو مجاىد، السدم.أنو أخمصيـ بعمميـ لآلخرة كذكرىـ ليا كقيؿ 

  :قالو ابف زيد.إنا أخمصناىـ بأفضًؿ ما في اآلخرةكقيؿ ، 

  :(4)، قالو سعيد بف جبير.خالصة عيٍقبىى الدارأنو كقيؿ 

ـٍ بخالصة ىي ذكرل الدار اآلخرة       كأكلى األقكاؿ بالصكاب في ذلؾ أف يقاؿ: معناه: إنا أخمصناىي

 كقد يدخؿ في كصفيـ بذلؾ أف يككف مف صفتيـ أيضان  ،كراقبكه  فعممكا ليا في الدنيا، فأطاعكا اهلل

لى الدار اآلخرة ، الدعاء إلى اهلل  . خرة، كالعمؿ لمدار اآل ألف ذلؾ مف طاعة اهلل ؛كا 

ف ىؤالء الذيف ذكرناچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   كقكلو)      عندنا لمف الذيف اصطفيناىـ  ،( يقكؿ: كا 

                                                           

في تفسير الجواىر الحسان الثعالبي، ،579، ص4ج،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر: ابف عطيو، ( 1)
روح المعاني في تفسير ،االلكسي، 230، ص7ج،إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريمابك السعكد، ،42، ص4ج،القرآن

 .361، ص17ج،القرآن العظيم والسبع المثاني
 .362، ص17،جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانًااللوسً،( 2)
 .76، ص7، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،  ،217،ص21، جالبيان في تأويل القرآن جامعالطبرم،( 3)
.@9:،ص 21ج،جامع البيان في تأويل القرآن الطبري،( 4)
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 (1)لذكرل اآلخرة األخيار، الذيف اخترناىـ لطاعتنا كرسالتنا إلى خمقنا.

 

 

  { ڈ  ژ  ژ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ } قاؿ تعالى:    

: كاذكر يا محمد إسماعيؿ كاليسع كذا الكفؿ، كما أبمكا في طاعة اهلل  يقكؿ تعالى ذكره لنبيو     

يـ في الصبر عمى ما نال  (2).، كالنفاذ لببلغ رسالتو ؾ في اهللفتأسَّ بيـ، كاسمؾ منياجى

 الخبلصة:

الذيف صبركا كتحممكا ما  عمييـ السبلـ، نبياءمف األ اهلل سبحانو مزيدان  يات السابقة ذكراآلفي       

شداء في دعكة قكياء األنبياء األكانكا مف األ، كيعقكب ،سحاؽإبراىيـ، كا   ابتبلىـ بو اهلل تعالى،

كذا الكفؿ  ،كاليسع ،سماعيؿإيضا ذكر أخرة، ك ، فاصطفاىـ اهلل في الدنيا كاآلخبلصإب الناس الى اهلل

  ، اهللبذلكا كؿ جيدىـ في طاعة ،  اصبر كما صبركا.بيـ ك  ، فاقتدليوإالدعكة ك 

،  ان ىك ذكر مف اهلل تعالى يذكر بو نبيو محمد عمييـ السبلـ، نبياءكؿ ما سبؽ مف قصص األ      

تحمؿ السفياء مف قكمو حتى يأتي اهلل بالنصر مف عنده، نتيجة الصبر كتحمؿ ، ك بأف عميو الثبات

 ك تحممكا في سبيؿ اهلل. ،جر كالثكاب عمى ما صبركااأل فضؿأيجازم اهلل المتقيف ف ،الصعاب

 
                                                           

.9A:،ص 21ج،جامع البيان في تأويل القرآن الطبري،( 1)

.8::،ص9: ج،جامع البيان في تأويل القرآن الطبري،( 2)



121 
 

 

 

 

 السابقة آلياتفي االموضوعية  المبحث الثالث: الوحدة

نيـ يتعجبكف أك ،  عف تكذيب الكافريف لسيدنا محمد ،يات في الفصؿ السابؽف تحدثت اآلأبعد      

ف لو ممؾ السماكات أبيف اهلل ، كأنيـ في شؾ مف نبكتو، ياه بالسحر كالكذبإتياميـ ا  نو منيـ ك أمف 

مصيرىـ عقاب  عف عبادة اهلل كحده، ف المكذبيف المتكبريفأك  ،نو يعطي ممكو لمف يشاء، كأاالرضك 

 شديد يـك الحساب.

لبلبتبلء، فذكر مف حيث تعرضيـ  ،السابقيف عمييـ السبلـ نبياءمثاؿ بقصص األثـ ضربت األ     

 حيث ،قمكب المؤمنيف معوك  ،كفي قصصيـ تثبيت لقمب النبي قصة داكد كسميماف عمييما السبلـ، 

فيذه القصص تحث عمى  مييا،كصبركا ع ،نيـ مع ذلؾ تعرضكا لمفتنةأال إف اهلل منحيـ النبكة كالممؾ أ

 مكافريف.لخسارة مؤمنيف الصابريف ك فنياية الصبر ىك الفكز لم ، كتحمؿ الصعاب ،الصبر

يحتذل بو في  صبح مثاالن أفصبر كشكر ك  ،نكاع االبتبلءأشد ثـ ذكر قصة أخرل لنبي تعرض أل      

لى مف حكلو إف الشيطاف أخذ يكسكس أحتى  ،أىمو، ك ابتبله اهلل في جسده كمالو يكبأنو إالصبر، 

ىؿ عنده مف الماؿ كاألؿ ما كاف فضأعمى صبره ب  فجزاه اهلل، كتحريضيـ عميو، بعظـ مصيبتو

 ،سماعيؿا  ك  ،يعقكب، ك سحاؽ، كا  براىيـإنبياء الذيف تعرضكا لمفتف منيـ: يضا غيره مف األأك الصحة، ك 
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 . نبياء كانكا مف العباد الصالحيف المصطفيف مف عند اهللكؿ ىؤالء األ ،ذا الكفؿك  ،اليسعك 

المرسميف الذيف تعرضكا لمفتف بمختمؼ ، ك نبياءنو كباقي األأليعمـ  ؛كؿ ىذا تسمية لمرسكؿ    

ف النياية تككف أ، ثـ  ف الناس ىـ الناس طريقة تكذيبيـ كاحدة، فكؿ ىذا تذكير مف اهللأأنكاعيا، ك 

 بحسف الخاتمة لممتقيف.

 

 

 

 

 دم عميو السالمآوقصة  الكافرين وجحيم المؤمنين الفصل الرابع: نعيم

 الكافرين و جحيم المؤمنين ول: نعيمالمبحث األ 

 دمالمبحث الثاني: سجود المالئكة آل

 السابقة ياتالموضوعية في اآل ةالمبحث الثالث: الوحد
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 الكافرين و جحيم المؤمنين نعيم: ولالمبحث اال 

 عقاب الطاغين االشقياء.جزاء المتقين و المطمب األول: 

 .(صدق النبي ) ةأدلمن : طمب الثانيالم
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ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     کڑ  کٹ ٹ  چ                                           

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲     ڻں      ڻ  ڻ  ڻ   

ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۆ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ

مئ    حئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     جبىئ  يئ

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 تمييد:

 إلى يشير مما (ًذٍكره  ىذا): تعالى بقكلو مبدكءة مجمكعةمف اآليات  القسـ ىذا نياية في تأتي ثـ     

 القرآف بيا كصؼ التي الصفة كىي ،ذكران  القرآف ككف عمى نماذج يعطينا ىذا الجزء مف اآليات أف

 أف عمى عممي برىاف إذف ،فالجزء الثاني مف اآليات ،(الذٍّْكرً  ًذم كىاٍلقيٍرآفً  ص): السكرة أكؿ فيالكريـ 

 ، اهلل مف ذكر ىك الذم الكريـ القرآف كاف فإذا الكافريف، عمى حجة إقامة ذلؾ كفي ذكر، القرآف
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 ينفع عاد ما ،ىؤالء أمثاؿ فإفٌ  كرفضكه، عنو كأعرضكا فيو شٌككا بؿ فييـ، ينفع لـ لئلنساف، كتذكير

 (1).العذاب إال ليـ كليس ،يءش فييـ

نبياء عمييـ بعض األ ،عباد اهللحياة كذكرل مع المختاريف مف السابؽ يتحدث عف  لفصؿا          

الرفيعة في اة كاف ىذا ذكران لتمؾ الحي ،ضاؿكاإلف ،كالرحمة ،كالصبر ،االبتبلءمع  ،جمعيفأالسبلـ 

عباد  عف ،الرابع الفصؿمف  ،المبحثفي سكرة "ص" بيذا  ياتتابع اآلتثـ  ...ي ىذه الدنيا .األرض كف

 .(2)الحياة الباقية في المكذبيف الطاغيف  عف، ك اهلل المتقيف

، عقاب الطاغيف االشقياءك : عف جزاء المتقيف كؿيتحدث المطمب األ مطمبيف :يشمؿ ىذا المبحثك      

 .دلة  صدؽ النبي أ يتحدث عف بعض :المطمب الثانيك 

 

 المطمب األكؿ

 عقاب الطاغيف االشقياء.جزاء المتقيف ك 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     کڑ  کٹ ٹ  چ                                       

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲     ڻں      ڻ  ڻ  ڻ   

ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۆ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ

                                                           

 .4772 ،ص8،ج التفسير في األساسحكل، سعيد، ( 1)

 .214، ص6،جفي ظالل القرآنقطب،  ( 2)
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مئ    حئی  ی  جئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی      ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     جبىئ  يئ

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 التفسير العام آليات ولى: المسألة األ                    

مف المؤمنيف، ففيو ذكر السابقيف مف  لمف بعدهك  ،لنبيو محمد  ىذا القرآف ىك ذكر مف اهلل   

فيك كبلـ اهلل الذم يحيي  ،ذم الشرؼ العظيـ الكريـ ف يذكركا في القرآفأنبياء الذيف نالكا شرؼ األ

 قمكب مف حرص عمى ذكره.

ي اآلخره، جنات يسكنيا النبيكف يرجعكف اليو ف ،فيؤالء الذيف اتقكا اهلل سبحانو ليـ حسف المرجع   

بكابيا كترحب بيـ مبلئكتيا، كيجمسكف فييا براحة يأتييـ مف خيراتيا ألشيداء، تفتح ليـ ا، ك الصديقكفك 

كؿ ىذا جزء  المتساكيات في العمر، المتحببات ألزكاجيف، ،الشريفات الى نساء الجنة الكثيرة، باإلضافة

 مما كعد اهلل بو المتقيف مف الرزؽ الذم ال ينتيي كال ينقطع.

فيككف  ،تكمـ عف األشرار فيناؾ عقاب لمذيف تمردكا عمى ربيـ ،المتقيفتقياء ك بعد أف تكمـ عف اال    

كبئس الطعاـ كالشراب يطعمكف  ،ئس المجمس يجمسكفبمرجعيـ الذم يرجعكف إليو شر مرجع، ف

لقاء المكـ بعضيـ عمى بعض إكيشربكف، كباألغبلؿ كالسبلسؿ مقيدكف، باإلضافة  لى التخاصـ بينيـ كا 

 ليـ في الدنيا.بأنيـ سبب ضبل

ال يركنيـ في جينـ  ،ناس كانكا يعتبركنيـ مف األشرار في الدنياأؿ عف ؤ بعد ذلؾ يأخذكف في التسا    
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 .أـ أنيـ في النار لكف ال يعرفكف مكانيـ

كأنو لحؽ ال شؾ فيو كال  ،بو  يعمـ بو لكال أف أخبره اهلل ،كؿ ىذا مف التخاصـ ما كاف محمد    

 (1)ريب.

 آلياتالتفسير المأثور لالمسألة الثانية:  

ڑ  کف:يحتمؿ فييا معنيا    ک 

  :محمد يا إليؾ أنزلناه الذم القرآف ىذاأحدىما  ياىـ ذكرناؾ كلقكمؾ، لؾ ذكر بو، قالو  كا 

 (2)السدم.

  :(3).نبياءمف األ لى مدح مف ذكرإيشير كاآلخر 

ف: يقكؿ   ک  ک  گ  گ   : كقكلو         فرائضو بأداء ،فخافكه  اهلل اتقكا الذيف لممتقيف كا 

 (4)السدٌم. ، قالوإليو يصيركف كمىًصير اآلخرة، في إليو يرجعكف مىٍرجع لحسفى  معاصيو، كاجتناب

                                                           

 .4789، ص8،جاألساس في التفسير( حكل،  1)
،ابف ابي 77، ص7،جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 220، ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبرم،  ( 2)

 .105، ص2، جتفسير ابن ابي زمنينزمنيف، 
، ابف عطية ، 98، ص7، جمعالم التنزيل، البغكم، 43، ص4،جالجواىر الحسان في تفسير القرآنانظر: الثعالبي،  ( 3)

الوجيز في ، الكاحدم، 1801، صالتسييل لعموم التنزيل، ابف جزم، 580، ص 4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
، 7جزاد المسير في عمم التفسير،، ابف الجكزم، 622، ص4ج، فتح القدير، الشككاني، 925، صتفسير الكتاب العزيز

 .148ص
، ابف 45، ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 220، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،انظر:الطبرم،  ( 4)

المحرر ، ةعطي، ابف 121، ص2،جتفسير مقاتل بن سميمان، مقاتؿ بف سميماف، 77، ص7، جتفسير القرآن العظيمكثير، 
 ،580، ص4،جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز
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  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻقاؿ تعالى:

 في قصكر المؤمنيف، أمير يا: قاؿ ف؟دٍ عى  ما كعبا عمر سأؿ: قاؿعف قتادة    گ  ڳ  قكلو      

 (1).العدؿ كأئمةي  كالشيداء كالصٌديقكف النبيكف يسكنيا ذىب مف الجنة

 انفتحي: فتكمـ تكمـ، أبكاب: الحسف قاؿك  ،أبكابيا ليـ مفتحة: يعني ڳ  ڳ  ڳ  كقكلو     

 (2).انغمقي

 يدعكف سيرر عمى عدف، جنات في متكئيف: يقكؿ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻكقكلو

 (3).شرابيا مف كشراب كثيرة، الجنة ثمار مف بثمار يعني بفاكية، فييا

 ىذه في كصؼ بما  اهلل أكرميـ الذيف المتقيف ىؤالء عندك  ۀ  ۀ  ہ  ہ  كقكلو        

 يردف فبل أزكاجيٌف، عمى أطرافيفٌ  قصرت نساء: يعني ۀ  ہ    عدف جنات إسكانيـ مف ،اآلية

 (4).، قالو قتادة ك السدمسكاىـ إلى أعينيف يمددف كال غيرىـ،

 :يعني ہ  كقكلو

 (5.)كاحدة، مستكيات، قالو مجاىد، ك قتادة، كالسدم أسناف .1

                                                           

.221، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبري،( 1)
.45، ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 222، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبري،( 2)
.222، ص21 ججامع البيان في تاويل القران،الطبري،( 3)
 (المرجعالسابق 4)

المحرر ، ابف عطية، 199، ص7، جالدر المنثور،السيكطي، 222، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبري،( 5)
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 (1).مجاىد و، قاليتحاسدف كال يتغايرف، كال يتعاديف، كال يتباغضف، ال متكاخيات .2

 م الجمع بيف القكليف.   أصديقات ال يتعاديف، ، ك نيف متقاربات في السف يكف متحاباتأكبما 

 لمف الكرامة مف بو المؤمنكف أييا الدنيا في اهلل يعدكـ الذم ىذا:  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ   كقكلو 

 ، قالو السدم.اآلخرة في منكـ الجنة اهلل أدخمو

 مف عدف جنَّات في المتقيف ىؤالء أعطينا الذم ىذا إف ام:  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ڭ  ۇ   كقكلو    

 فييا اٍشتيتو كما ،الٌمذات إلى الكصكؿ مف فييا كمكنَّاىـ الطرؼ، كالقاصرات كالشراب، الكثيرة الفاكية

 أخذكا كمما أنيـ كذلؾ فناء، لو الك   ،نقطاعإ عنيـ لو ليس ،ليـ منا كرامة فييا رزقناىـ لرزقنا، أنفسيـ

 ينقطع ال ،أبدان  دائـ ليـ فذلؾ مثميا، أخرل مكانيا عادت فأكمكىا، أشجارىا، مف شجرة ثمار مف ثمرة

 (2)، قالو السدم، كقتادة.فانقطع الدنيا فى أكتكه الدنيا أىؿ كاف ما نقطاعإ

چ ككقكلو  (4)چحت  خت  مت   چ ككقكلو  (3)چچ  چ  چ     چڃ  ڃ  ڃچ كقكلو تعالى: كذلؾ      

                                                                                                                                                                                 

، التسييل لعموم التنزيل، ابف جزم، 387، ص7، جالبحر المحيط، ابك حياف، 580، ص4،جالعزيز الوجيز في تفسير الكتاب
 .1802ص

روح المعاني في ، االلكسي، 98، ص7، جمعالم التنزيل، البغكم، 222، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبري،( 1)
.368، ص17، جتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .1803، صالتسييل لعموم التنزيل، ابف جزم، 224-223، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 2)

 .96سكرة النحؿ: آية ( 3)
 .108سكرة ىكد: آية  ( 4)
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ٹ     ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺچ أم: غير مقطكع ككقكلو:  (1)چڱ       ڱ  ڱ  ڱ  

 (3).كاآليات في ىذا كثيرة جدا (2)  چٹ  ٹ  

     ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ     ۆۇ

  جبمئ  ىئ  يئ  حئىئ  ی  ی    ی  ی  جئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

    حب  خب  مب

 عف الخبر كعزٌ  جؿٌ  استأنؼ ثـ: المتقيف ليؤالء كصفت الذم: ىىذىابقكلو ذكره تعالى يعني    

 مع أمره فعصكا ربيـ، عمى تمٌردكا الذيف كىـ ۆ   ۈ :فقاؿ كبىغىكا، عميو طىغىكا الذيف بو الكافريف

 مف خركجيـ بعد ،اآلخرة في إليو يصيركف كمصير ،مرجع لشرٌ : يقكؿ ۈ   ٴۇ   إلييـ إحسانو

ٍنقىمىب لشرَّ : السدمٌ  ، قاؿالدنيا مي
.(4) 

 ( ۋ  ۅ  :)فقاؿ اآلخرة، في كيصيركف ،ينقمبكف إليو الذم ذلؾ ما: ذكره تعالى بيف ثـ      

 يـك إليو يصيركف مىًصير لشرَّ  لمكافريف إف: الكبلـ كمعنى(  مىآبو  لىشىرَّ ) بقكلو جينـ عف فترجـ     

لييا جينـ، إلى مصيرىـ ألف ؛القيامة  الفراش فبئس: تعالى يقكؿ(  اٍلًميىادي  فىًبٍئسى ) ، كفاتيـ بعد منقمبيـ كا 

 (5).جينـ ألنفسيـ افترشكه الذم

                                                           

 .8سكرة فصمت: آية  ( 1)
 .35سكرة الرعد: آية  ( 2)
 .78، ص7، جتفسير القرآن العظيمابف كثير،   ( 3)
.224، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 4)
.225، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 5)
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ًميـه  فىٍميىذيكقيكهي  ىىذىا) كقكلو       انتيى حتى أغمي قد الذم كىك حميـ، ىذا: ذكره تعالى يقكؿ(  كىغىسَّاؽه  حى

 كغساؽ، فيسقكنو النار حياض في تجمع أعينيـ، دمكع الحميـ: زيد ابف قاؿك  كىك قكؿ السدم، حٌره،

 ىذا: كىك ،ذكر ما الكبلـ معنى ألف ؛التأخير معناه(  فىٍميىذيكقيكهي ) كقكلو بيذا، مرفكع فالحميـ؛ فىٍميذكقكه

 (1).فميذكقكه كغساؽ حميـ

 فقالكا: ذلؾ معنى في التأكيؿ أىؿ كاختمؼكالتشديد،  ،قرأت بالتخفيؼ ( كىغىسَّاؽه ) كقكلو     

  (2)، قالو قتادة، كرجحو الطبرم.كالدـ الصديد مف جمكدىـ مف يسيؿ ماىك 

  :(3).، قالو السدم، ك ابف زيدالحميـ مع يسقكنو دمكعيـ، مف أعينيـ مف يسيؿ الذمىك كقيؿ 

  :تييىرىاؽ كلك المشرؽ، أىؿ ألنتنت المغرب في تييىرىاؽ منو قطرة أف لك الغميظ، القىٍيح ىككقيؿ 

 (4).عمرك بف اهلل عبد المغرب، قالو أىؿ ألنتنت المشرؽ في

 أٍىؿى  ألٍنتىفى  الدٍُّنيا ًفي يييىراؽي  غىسَّاؽو  ًمفٍ  دىٍلكنا أفَّ  لىكٍ :"قاؿ  النبيٌ  أف الخدرٌم، سعيد أبي عف

 (5)" .الدٍُّنيا

                                                           

السابؽ.المرجع  ( 1)

 تفسير،السمعاني، 199، ص7،جالدر المنثورالسيكطي،  ،226، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:( 2)
، 4،جالعزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب، ابف عطية، 213، ص8، ج الكشف و البيان، الثعمبي، 450،ص4،جالقرآن
النكت ، الماكردم، 925، صالوجيز ، الكاحدم،65، ص4، جمدارك التنزيل، النسفي، 603، صالجاللين،المحمي، 581ص

.360ص مفردات غريب القرآن،، االصفياني، 164، ص3، جبحر العموم، السمرقندم، 106، ص5، جوالعيون
، السمعاني، 1805، صالتسييل لعموم التنزيلابف جزم،  ،226، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:( 3)

.581، ص4، جتفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في، ابف عطيو، 450، ص4، جتفسير القرآن
 105، ص2، جتفسير ابن ابي زمنينابف ابي زمنيف،  ،227، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:( 4)

ارشاد العقل السميم الى ابك السعكد، ، 103، ص4،جوجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فيالزمخشرم، 
.232، ص7، جمزايا القرآن الكريم

، ك اخرجو الحاكـ 11786،ح310، ص18،كاخرجو احمد في مسنده، ج 2584،ح706،ص4اخرجو الترمذم في سننو، ج  ( 5)
 كقاؿ عنو االلباني: ضعيؼ. .8779،ح644،ص4الحاكـ في المستدرؾ،ج
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  :(1).، قالو كعب جينـ في عيفكقيؿ 

 

  :(2).كمجاىد، ك الضحاؾ ،، قالو ابف عباسىك الزميرير يحرقيـ ببرده كما تحرقيـ النار كقيؿ 

  :(3)الظممة ك السكاد، كرجحو القرطبي. ىككقاؿ آخركف 

لحميـ ىك: الحار ا ألف ،الزميرير ىك: قاؿ مف الراجح، كالقكؿ ةكميا محتمم ةالمتقدم األقكاؿف      

كليذا  ،الذم قد انتيى حره كأما الغىسَّاؽ فيك: ضده، كىك البارد الذم ال يستطاع مف شدة برده المؤلـ

ري ًمٍف شىٍكًموً   (4).بيا ىذا القبيؿ، الشيء كضده يعاقبكف كأشياء مفأي:  أىٍزكىاجه { قاؿ: } كىآخى

ري كأي " ،التكحيد عمى فقرأت ذلؾ، قراءة في القٌراء اختمفتك        التكحيد الجماع، كاختار الطبرم عمى" خى

 (5).التكحيد بمعنى التفسير في كأنو العربية، في مخرجا أصحٌ  ألنو

 فييا: كقيؿ

  (6).الزَّميرير، قالو عبد اهلل بف مسعكد إنو 

                                                           

لباب ، الخازف، 106، ص5،جالنكت و العيونالماكردم،  ،227، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،، الطبرمانظر: (1)
.3819، ص التفسير الكبير، الرازم، 45، ص 4،جالتأويل في معاني التنزيل

 45، ص4،جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازف،  ،227، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  انظر:( 2)
، 3، جبحر العمومالسمرقندم، ، 78، ص7، جتفسير القرآن العظيم، ، ابف كثير99، ص7،جمعالم التنزيلالبغكم، 

.108، ص 4، جمعاني القرآن،الفراء، 164ص
 مفردات غريب القرآن،االصفياني، 353، صغريب القرآن،السجستاني، 222، ص15، جالجامع الحكام القرآنالقرطبي،  ( 3)

 .360ص
 .78، ص7،جتفسير القرآن الكريمابف كثير،  ( 4)
.228ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 5)
ابن  تفسير، الرازم، 200، ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 228ص،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 6)

 .105، ص2، جزمنينتفسير ابن ابي ، ابف ابي زمنيف، 3246، ص10،جابن ابي حاتم
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  :الدنيا،  في ير لـ كآخر الدنيا، في يككف كما كاألغبلؿ، السبلسؿ فذكر العذاب، اهلل ذكركقيؿ

 (1).قالو الحسف

  :كأصناؼ، لـ يسميا اهلل، قالو ابف عباس، كالحسف،  ف شكؿ العذاب أنكاع ،كآخر مكقيؿ

 (2).السدم، كابف زيد ،كقتادة
          

حب    جبمئ  ىئ  يئ  حئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئٹ ٹ  چ  

 چخب  مب   

 ف:فيو قكال، ك (3)حـ الداخؿ في زحاـ كشدة{ الفكج جماعة مف الناس ، كالمقت  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ}   

 أتباعيـ، ثـ دخؿ بعدىـ ار أكالن الكفار الذيف دخمكا النٌ  كبلـ خزنة النار خاطبكا بو رؤساء 

 (4)قالو ابف عباس. 

 (1).كقيؿ : ىك كبلـ أىؿ النار بعضيـ لبعض 

                                                           

 زاد، الجكزم، 214، ص8، جالكشف و البيان، الثعمبي، 229ص،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 1)
 .151،ص7،جالميسر في عمم التفسير

، 43، ص4،جالجواىر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، ، 229ص،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  انظر:( 2)
النسفي،  ،123، ص3،جتفسير مقاتل بن سميمان، مقاتؿ بف سميماف، 62، ص6، جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازف، 

، 287، ص23،جالتحرير والتنوير، ابف عاشكر، 387، ص6،جتفسير النيسابوري، النيسابكرم، 65، ص4،جمدارك التنزيل
، المحمي ك 582، ص4،جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطيو، 450،ص4،جتفسير القرآنالسمعاني، 
 .604، صتفسير الجاللينالسيكطي، 

 .1807، صالتسييل لعموم التنزيل( ابف جزم،  3)
 بحر، السمرقندم، 62، ص6،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 214، ص8،جالكشف والبيان(  الثعمبي،  4)

معالم ، البغكم، 375، ص17،ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، االلكسي، 164، ص3،جالعموم
 .79، ص7،جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 99، ص 7، جالتنزيل
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كىي  ،الكريـ ، كذلؾ لكجكد نظائرىا في القرآف(2)ىؿ النار بعضيـ مع بعضأفالمخاطبة تككف بيف   

﮷  ﮸  ﮹  ﮺               ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ   قكلو تعالى

﮽  ﮾  ﮿        ﯀  ﯁                                    ﮻  ﮼

دليؿ تمؾ الخصكمة  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  ككذلؾ السياؽ في اآليات فقكلو تعالى:  (3)چ  

 تباع كالمتبكعيف.بيف اإل

 النار دخمكا قد كانكا الذيف الطاغيف ؿً ك ق عف،  اهلل مف خبر كىذا(  ېئ  ېئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ)     

 أىؿ عف مخبران  :تعالى قاؿ كما كىذا بيـ، مرحبا ال عمييـ، فييا المقتىحـ لمفكج المقتًحـ الفكج ىذا قبؿ

مىتٍ  كيمَّمىا:) النار  .(4) (أيٍختىيىا لىعىنىتٍ  أيمَّةه  دىخى

بنا ال:) بقكليـ كيعني       (5)قالو ابف زيد. مداخميـ، بيـ اتسعت ال(  ًبًيـٍ  مىٍرحى

اليكا ًإنَّييـٍ ) كقكلو     بنا ال أىٍنتيـٍ  بىؿٍ  قىاليكا) ،كداخمكىا ،النار كاردك إنيـ: يقكؿ(  النَّارً  صى : يقكؿ(  ًبكيـٍ  مىٍرحى

 مرحبا ال القكـ أييا أنتـ بؿ: ليـ صفتيـ ثناؤه جؿ كصؼ الذيف الطاغيف عمى جينـ الكاردكف الفكج قاؿ
                                                                                                                                                                                 

 16،جبالمباب في عموم الكتا، ابف عادؿ، 582، ص 4،ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع زيزابف عطيو،  ( 1)
تفسير ، ابك حياف، 451، ص4،جتفسير القرآن، السمعاني، 926، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الكاحدم، 444ص

، ص 7ج الدر المنثور،، السيكطي، 4464،صالدر المصون في عمم الكتاب المكنون، الحمبي، 388، ص7، جالبحر المحيط
200. 

 .79، ص 7،جتفسير القرآن العظيمانظر: ابف كثير،  (2)
 (48-47سكرة غافر: آيات) (3)
 .38سكرة االعراؼ: آية  (4)
 .230، ص21،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرم،   ( 5)
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 (1).أماكنكـ بكـ اتسعت ال أم: بكـ

 كدعائكـ إيانا بإضبللكـ ارالنٌ  كًصميٌ  المكاف، ىذا سيكنى لنا قدمتـ أنتـ: يعنكف(  لىنىا قىدٍَّمتيميكهي  أىٍنتيـٍ )      

 فذلؾ اليكـ، جينـ كنىسي  فاستكجبنا تباعكـ،إب ضممنا حتى رسمو، كتكذيب ، باهلل الكفر إلى لنا

 المكاف فبئس: يقكؿ(  اٍلقىرىاري  فىًبٍئسى ) ، اآلخرة في ليـ اهلل عذاب مف ،الدنيا في قدمكا ما ليـ تقديميـ

 (2).جينـ فيو ييٍستىقىرُّ 

 چىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   ٹ ٹ  چ 

 قدـ مف: يعنكف( يب  جت  حت  خت  مت  :) األتباع كقاؿ الطاغيف، عمى المقتحـ الفكج قكؿ أيضا كىذا    

 ،منيا سكنكه الذم المنزؿ كسكنى ،كردكىا التي النار ليـ يكجب الذم ،العمؿ إلى بدعائيـ الدنيا في ليـ

 في العذاب لو فأضعؼ: يقكلكف( ىت  يت  جث  مث  ىث) كردناه الذم العذاب: (ىىذىا)بقكليـ كيعنكف

 (3)ابف مسعكد: حيات كافاعي.كقاؿ  فييا، فيو ىك الذم العذاب عمى ،النار

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٹ ٹ  چ                              

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

 ذيكر فيما كىـ اآليات، ىذه في صفتيـ ثناؤه جؿٌ  كصؼ الذيف الطاغكف قاؿ: ذكره تعالى يقكؿ     

                                                           

 .231، ص21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 1)
63، ص6،جمعاني التنزيللباب التأويل في ، الخازف، 231ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 2)

 .AA،ص?،جمعالم التنزٌل،البغوي،<?;،ص?9،ج روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم و السبع المثانًااللوسً،
، الزمخشرم، 451، ص4،جتفسير القرآن، السمعاني، 231ص،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 3)

 .214، ص8،جالكشف و البيان، الثعمبي، 104، ص4،جعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل الكشاف
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اال نىرىل ال لىنىا مىا:) كذككىما ،الميغيرة بف كالكليد ،جيؿ أبك  النار في معنا نرل ال بالنا ما: يقكؿ(  ًرجى

يىٍيبان  ذيكر فيما بذلؾ كعنكا أشرارنا، مف الدنيا في نعدىـ كنا: يقكلكف(  األٍشرىارً  ًمفى  نىعيدُّىيـٍ  كينَّا) رجاال  صي

بَّابان  ٍمماف ،كًببلالن  ،كخى   (1).، قالو مجاىد، كقتادة، كالضحاؾكسى

ٍذنىاىيـٍ )        ٍنييـي  زىاغىتٍ  أىـٍ  ًسٍخًريِّا أىتَّخى اري  عى قالو مجاىد  مكانيـ؟ نعرؼ ال النار في أىـ: يقكؿ(  األٍبصى

 (2).ك الضحاؾ، كقتادة 

ؽّّ  ذىًلؾى  ًإفَّ ) كقكلو       بعضيـ في  ،أم: إف ىذا الذم أخبرناؾ بو يا محمد مف تخاصـ أىؿ النار ( لىحى

 (3)ال مرية فيو كال شؾ . ،كلعف بعضيـ لبعض لحؽ ،بعض

 

 :الخالصة

نبياء السابقيف ببعض قصص األ ،بعد ضرب المثؿ عمى االبتبلء كالصبر عميو لسيدنا محمد        

كما  ،كيتقي اهلل سبحانو كتعالى ،مصير مف يمتـز كيصبر ،ينت لنا اآليات السابقةعمييـ السبلـ، بى 

كعقابيـ  ،ال ينتيي، ثـ بينت اآليات مصير الكافريف، ك ينقطعالرزؽ الذم ال ك  ،ينالكنو مف الجزاء العظيـ

تنذر ك  ،آليات تبشر الصابريف عمى صبرىـالذم استحقكه بسبب تكذيبيـ كعنادىـ، فجاءت ىذه ا

 ال شؾ فيو كال ريب.  ، كأف كؿ ما جاء بو ىك حؽ مف عند اهللكتأكد نبكة محمد  ،الكافريف

 
                                                           

تقسير الفرآن ، ابف كثير، 201،ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 232ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم،  ( 1)
 . 80،ص7،جالعظيم

 .233ص ،21ج القران،جامع البيان في تاويل الطبرم،  ( 2)
، الخازف، 80، ص7، جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 234ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 3)

 .215، ص8، جالكشف و البيان، الثعمبي، 100، ص7، جمعالم التنزيل، البغكم، 63، ص6، جلباب التأويل في معاني التنزيل
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 طمب الثانيالم

 (صدؽ النبي ) ةأدلمف 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڦڤ  ڤ     ڤ  ڤ                                      

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 التفسير العام لآليات األولى:المسألة     

. عصى لمف تعالى اهلل بعذاب مخكؼ،أنو إنما ىك منذر، يكجو اهلل تعالى كبلمو لنبيو محمد   

ما}ك كمعاصيكـ، كفركـ عمى عذابو كأحذركـ أنذركـ،  الذم{ اٍلكاًحدي  المَّوي  ًإالَّ } مكجكد الكجكد في{ ًإلوو  ًمفٍ  كى

، إليو إال مفر كال ممجأ، فبل أفعالو، في كال صفاتو، في كال ذاتو، في ال: أم كالكثرة؛ الشركة، يقبؿ ال

ىك مالؾ ما في  ، فاهلل فجاءت اآليات تأكيدان لما كرد في مطمع السكره كىك مكضكع التكحيد

ذنكب مف يتكب مف كفره  كىك غافر ،كمابينيما المتصرؼ بيما كيؼ يشاء ،كما في االرض ،السماكات

 القرآف ىذاأف  مكة لمشركي، أف يقكؿ   محمدثـ يكجو الخطاب مرة أخرل إلى نبيو كمعصيتو،

{ عىًظيـه  نىبىأه . }كغيرىا كالنار، كالجنة، ،القيامة كأخبار كالنبكة، التكحيد، أمر مف بو أنبئكـ كما ،الكريـ

 ال كأنتـ النبكة، دعكل في صدقي عمى يدؿ الكريـ، جانبو مف كارد ،اهلل  كبلـ ألنو عظيـ؛ كشأف

 مكجبنا كككنو عظمتو، مع بو تؤمنكف ال فمذا جيالتكـ، كغاية ضبللتكـ لغاية كذبنا كتعدكنو فيو، تتفكركف
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 كتقريع ليـ، تكبيخ ىمكة، فيو كالكذب نجاة، فيو فالتصديؽ القبكؿ، بحسف كتمقيو عميو، الكمي لئلقباؿ

 (1).عنو أعرضكا لككنيـ

 ، كآدـ المبلئكة، كىـ األعمى، المؤل بحاؿ الكجكه، مف بكجو ما عمـ سبؽ فيما لي كاف ما      

بميس  كنت ما الكحي، كلكال،التقاكؿ كقت السماء في كانكاألنيـ األعمى؛ بالمؤل سمكا المعنة، عميو كا 

 في ربو كمحاجتو لو، السجكد مف إبميس كامتناع ، آدـ شأف في األعمى، المؤل باختبلؼ أدرم

 .عميو تفضيمو

ىك  ألنما إالالمغيب،  األمكر مف كغيره األعمى، المؤل حاؿ مف إليو يكحى مابأنو  ،نبكتو أكد ثـ     

ا؛ بشير أنو مع النذير كخصص ،تعالى جيتو مف العذاب، مف منذر نبي  ذلؾ، يقتضي المقاـ ألف أيضن

 الحراـ مف تدعكف كما كالسنف، الفرائض، مف تأتكف ما لكـ أبٌيف مبيف، نذير أنني إال إلى يكحى ماك 

 (2).كالمعصية

 التفسير المأثور لآلياتالمسألة الثانية:  

 مكذبيف لرسكلو: إنما أنا منذرال، المشركيف بو ،أف يقكؿ لمكفار باهلل ،رسكلو  مران قكؿ تعالى آي       

مىا ًمٍف ًإلىوو ًإال المَّوي الٍ  ،قريش معشر يا لكـ كحده قد قير كؿ  ىككىاًحدي اٍلقىيَّاري { لست كما تزعمكف } كى

مىا بىٍينىيي  ا اٍلعىًزيزي اٍلغىفَّاري {شيء كغمبو. } رىبُّ السَّمىكىاًت كىاألٍرًض كى و } ىك مالؾ جميع ذلؾ كمتصرؼ في مى

                                                           

 .437، ص24، جالقرآن عموم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( محمد االميف، 1)
 .437، ص24، جالقرآن عموم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( محمد االميف، 2)
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 تاب مف لذنكب الغفَّار غيره، إليا معو المٌدعيف بو، الكفر أىؿ مف نقمتو في العزيزاٍلعىًزيزي اٍلغىفَّاري { 

 (1) .كنييو أمره إلى باالنتياء لو كالطاعة بو، اإليماف إلى فأناب كمعاصيو، كفره مف غيرىـ كمف ،منيـ

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک  گ  گ  ٹ ٹ چ                                                       

 چگ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 في معناه أقكاؿ:ك  ،عظيـ خبر القرآف ىذا(   عىًظيـه  نىبىأه  ىيكى )     

   :كما يشيد  ظيراألىك القكؿ ك  (2)، قالو ابف عباس، كقتادة، كمجاىد، كالسدم،الكريـ القرآفمنيا

 (3).بو آخر السكرة الكريمة

   :(5).چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   چ  كدليميـ قكلو تعالى:(4)ىكاؿ،أما يحصؿ فييا مف ك  ،القيامةكمنيا 

  رساؿ الرسكؿ محمد كمنيا: إ.(6) 

  :(7)ختصاـ المؤل األعمى.إ كمنيا 
                                                           

  ، الخازف80، ص7،جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 235ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:  ( 1)
 381، ص17،جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، االلكسي،63، ص6،جفي معاني التنزيل لباب التأويل

 .604، صالجاللين ، المحمي ك السيكطي،66، ص4، جمدارك التنزيلالنسفي، 
 معالم، ، ص، البغكم7، جالدر المنثور،السيكطي، 235ص ،21ج جامع البيان في تاويل القران،الطبرم، انظر:( 2)

، ابف 452، ص4،جتفسير القرآن، السمعاني، 926، ص، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم، 101، ص7،جالتنزيل
،المحمي 63، ص6،جلباب التأويل في معاني التنزيل، الخازف، 583، ص4، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزر المحر، ةعطي

.604، صالجاللينك السيكطي 
.>;:،ص?،جارشاد العقل السلٌم الى مزاٌا القرآن الكرٌمابوالسعود،( 3)

تفسير العز بن ،العز بف عبد السبلـ، 101، ص7،جالتنزيل معالم، البغكم، 109، ص5،جالعيون النكت والماكردم، انظر:( 4)
.89،ص3، جعبد السالم

 (.2-1سكرة النبأ: آية) ( 5)
محاسن ، القاسمي، 1812، صالتسييل لعموم التنزيلابف جزم،  ،80، ص7، جالقرآن العظيمتفسير ( انظر: ابف كثير،  6)

 .5118، ص14،جالتأويل
 .54، صتفسير البيضاوي، البيضاكم، 4469،صالدر المصون في عمم الكتاب المكنون( السميف الحمبي،  7)
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ك كميا مطالب شريفة  ،ةالسكر في أكؿ ة قكاؿ مذككر فالنبأ العظيـ يحتمؿ جميع ما ذكر، فيذه األ

 (1)كلى.أقكاؿ، كالقكؿ بالعمـك عرض عنيا الكفار، فالمفظ يحتمؿ جميع األأ

 (  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  )كقكلو

 مف كحي الكريـ، القرآف ىذا أف صدقو في عمى كاضح دليؿ ،المغيبات عف الرسكؿ إخبار في       

 .(2) عنده مف كتنزيؿ ، اهلل

 (3)( قالكا: ىـ المبلئكة، قالو ابف عباس، ك السدم، ك قتادة.ڑ  ک       ) كفي تفسير قكلو تعالى 

 لمشركي  محمد يا قؿ:   محمد لنبيو ذكره تعالى يقكؿ(    گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ) كقكلو      

 آدـ أمر في كاختصاميـ ،األعمى بالمؤل العمـ نحك مف بو، لي عمـ ال ما عمـ إليٌ  اهلل يكحي ما: قريش

 (4).خمقو أراد إذ

 الخالصة:

منيا قصة خمؽ آدـ  ،يرهخباره بالغيبيات التي كردت في قصص كث، إ دلة صدؽ النبي أمف      

، كيشرككف في عبادتو،  ،لمكافريف الذيف ينكركف كحدة اهلل سبحانو ،كىذا تأكيد عمى دكره كمنذر
                                                           

 .418، ص26،جالتفسير الكبير( انظر: الرازم،  1)
 .391، ص7،جالبحر المحيط، ابك حياف، 236، ص 21،جالبيان في  تأويل القرآنجامع ( الطبرم،  2)
الكشف ،الثعمبي، 165، ص3،جبحر العموم،السمرقندم، 236، ص 21،ججامع البيان في  تأويل القرآن( انظر: الطبرم،  3)

، 4،جالتفسير الكتاب العزيزالوجيز في  المحرر ،ة، ابف عطي101، ص7،جمعالم التنزيل البغكم، ،215، ص8،جوالبيان
النسفي، ، 154، ص7، جزاد الميسر في عمم التفسير، ابف الجكزم، 389، ص6، جتفسير النيسابوري، النيسابكرم، 583ص

 . 604، صالجاللينالمحمي كالسيكطي،  ،1813، صالتسييل لعموم التنزيل، ابف جزم، 65، ص4، جمدارك التنزيل
 .237، ص21،جأويل القرآنجامع البيان في  ت( الطبرم،  4)
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عمى عظمة راد فيك الكاحد القيار، كىك أيضا تأكيد أف إ ،نزاؿ العذاب بيـإفي   عمى قدرة اهلل كتأكيده 

 الذم يعرضكف عنو كال يصدقكنو. ،القرآف الكريـ

 

 

 :التفسير المأثور في اآليات السابقة لممبحث مالحظات حول

الركايات في خمك تفسير آيات ىذا المبحث مف الركايات اإلسرائيمية، في حيف كثرت ىذه  .1

 الفصؿ السابؽ، خمت مكاضع التفسير آليات ىذا المبحث مف الركايات اإلسرائيمية.

، كما جاء في تفسير قكلو اإلكتفاء بالتفسير المغكمعض اآليات مف التفسير المأثكر، ك خمك ب .2

بَّنىا قىاليكا تعالى:) ـى  مىفٍ  رى ا قيؿٍ )(،النَّارً  ًفي ًضٍعفنا عىذىابنا فىًزٍدهي  ىىذىا لىنىا قىدَّ مىا ميٍنًذره  أىنىا ًإنَّمى  ًإلىوو  ًمفٍ  كى

مىا كىاألٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبُّ ( 65) اٍلقىيَّاري  اٍلكىاًحدي  المَّوي  ًإال كذلؾ عند ابف  (اٍلغىفَّاري  اٍلعىًزيزي  بىٍينىييمىا كى

 جرير، كغيره مف مفسرم األثر، أما السيكطي لـ يذكرىا في تفسيره.

ٍذنىاىيـٍ ك) آخر( )غساؽ( ك) القراءات القرآنية في بعض الكممات، مثؿ:كجكد  .3 فقد كرد عدة  (أىتَّخى

قراءات فييا، كقاـ الطبرم بالترجيح بينيا، بينما السيكطي ال يذكر شيئان مف القراءات في 

 تفسيره.
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 سجود المالئكة آلدم :ثانيالمبحث ال

 قصة آدم عميو السالم. :المطمب األول

 .: حال الداعي و حال الدعوة و معجزة القرآنطمب الثانيالم
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     تمييد:

 بما دار في المؤل األعمى ذات يـكدليبلن عمى الكحي  ،عرض قصة آدـتي في ىذا المبحث ك       

. كما تتضمف القصة لكنان مف عمى اليدل كالضبلؿ في يكـ الحسابمف الحساب  ،كما تقرر يكـ ذاؾ

فضؿ اهلل   ىك الذم أراده كطرده مف رحمة اهلل؛ حينما استكثر عمى آدـ ،الشيطاف الحسد في نفس

كالتي ييدؼ  ،تنتييال  ، كالتيالمستمرة بيف الشيطاف كأبناء آدـالمعركة  بيفكذلؾ ت .الذم أعطاه

كقد ، ى إيقاع أكبر عدد منيـ في حبائمو، إليرادىـ النار معو، انتقامان مف أبييـ آدـمف كرائيا إل

 يستسممكف لعدكىـ القديـ! كلكف أبناء آدـ ،كاف طرده بسببو، كىي معركة معركفة األىداؼ

 (1).، مما يغفؿ عنو المكذبكف الغافمكفعظمة ما كراءه كتختـ السكرة بتككيد قضية الكحي، ك

 

 

 
                                                           

 .215، ص6،جفي ظالل القرآن( قطب،  1)
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 المطمب األول

قصة آدم عميو السالم

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے                                          

  ېۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئې  ې  ى    ى  ائ

ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث   ىث  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  يث  حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس   

 پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  

 التفسير العام لآلياتالمسألة االولى:  

ذا نفخ فيو إمرىـ أك  ،نو سيخمؽ بشران أب ،عمـ المبلئكة قبؿ خمؽ آدـ أف اهلل سبحانو كتعالى إ     

 فسجدكا ربيـ، أمر المبلئكة فامتثؿ، مر اهلل أل كامتثاالن  عظامان ا  ك  اكرامان  ،ف يسجدكا لوأمف ركحو 

، فعصى استكباران بميس رفض السجكد إسكل  ،آلدـ سجد إال أحد منيـ يبؽ كلـ تكريـ، سجكد جميعيـ
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 أمنعؾ! بيدم؟ خمقتو الذم آلدـ السجكد مف منعؾ شيء أم إبميس، يا: اهلل قاؿ ربو كتكبر عمى أمره،

 خمقتني فقد آدـ، مف خير أنا: إبميس قاؿ ربؾ؟ عمى كعمك تكبر ذا قبؿ مف كنت أـ التكبر، السجكد مف

بميس عف طاعة إ، فعندما استكبر الطيف مف عنصرنا أشرؼ النار أف كبزعمو طيف، مف كخمقتو نار مف

 فأقسـ: إبميس قاؿ لى يكـ البعث،إجؿ ف يؤخره في األأخرجو مف رحمتو، فطمب مف ربو ألعنو ك  ،ربو

 ،كحدؾ لعبادتؾ كأخمصتو إضبللي مف أنت عصمتو مف إال، أجمعيف آدـ بني ألضمفَّ  كقيرؾ، بقدرتؾ

 .(1)لى نبيو محمد إ كحى بو اهلل أ ،ال شؾ، ك ال ريب فيو كىذا ىك حؽ مف اهلل 

 التفسير المأثور لآلياتالمسألة الثانية:  

                ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ آدـ خمؽ قبؿ المبلئكة أعمـ سبحانو اهلل فإ ،بأنو ػ 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   مسنكف حمأ مف صمصاؿو  مف بشران  سيخمؽ

عظامان  إكرامان  لو فميسجدكا ،كتسكيتو خمقو مف فرغ متى ،باألمر إلييـ كتقدـ        ۓ  ۓ   ﮲    كا 

 (2).أجمعكف كميـ المبلئكة فامتثؿ.  اهلل ألمر كامتثاالن  كاحترامان 

        
 ﮴  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ          تعظُّمنا لو السجكد عف استكبر يسجد، لـ فإنو إبميس، سكل 

 فجحد السابؽ، اهلل عمـ في كفر ممف أمره، كمعصيتو ربو عمى كتكبره ذلؾ، بتعظُّمو ككاف كتكبرا

 مف اهلل عمـ في كاف: عباس ابف قاؿ .بالطاعة اإلذعاف مف بو لو اإلقرار عميو ما كأنكر ربكبيتو،

                                                           

 .441، ص24ج ،القرآن عموم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( محمد األميف، 1)
 
.9@،ص?،جتفسٌر القرآن العظٌم،ابنكثٌر،?;:،ص9:،ججامع البٌان فً  تأوٌل القرآنالطبري،( 2)
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 (1).الكافريف

ۇئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ        ې  ې  ى  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېٹ ٹ  چ                                 

   چۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

فضؿ مف أ، كاعتقاده بأنو بميس عف السجكد بحجة أنو خمؽ مف نار فيك خير مف آدـ إمتنع إ    

 ىك مف باب التكبر ك الحسد.  ، آدـ

 ًَّبيىدىم  :كعىٍدف، العرش،: بيده أربعة اهلل خمؽ: قاؿ عمر، ابف عف(2)لما خمقت بغير كاسطة.أم 

 (3).فكاف كف شيء لكؿٌ  قاؿ ثـ كآدـ، كالقمـ،

مف غير تحريؼ كال  ،عمى الكجو البلئؽ بو إثبات صفة اليد هلل  ،الجماعةمذىب أىؿ السنة ك     

ٺ  ٿ          ٺچ قاؿ تعالى: ،اعتقاد صحة ما دلت عميوبيا، ك  االيماف، ك ال تكيؼ كال تمثيؿ، ك تعطيؿ

 (4)چٿ     ٹ  ٹ       ٿٿ

تشريؼ آلدـ  فاليد ىذا تخصيص ك   ېۉ  ۉ  ېقكلو ك  ،فالصكاب ما كاف عميو السمؼ الصالح    

كلـ يرد في الكتاب كالسنة أف  ،تعالى تناسب ذاتو، كيد اهلل سبحانو ك كضدىا نقصاف ،صفة الكماؿ

                                                           

 .238، ص21،جتأويل القرآن جامع البيان في الطبرم،  ( 1)
ارشاد العقل ابك السعكد،  ،108، ص4ج الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشرم،  ( 2)

، 632،ص 4،جفتح القدير،  الشككاني ، 55،صتفسير البيضاوي، البيضاكم، 236، ص7،جالسميم الى مزايا القران الكريم
 .5122، ص14،جمحاسن التأويل، القاسمي، 71، ص4، جمدارك التنزيلالنسفي، 

 .207، ص7،جالدر المنثور، السيكطي، 238، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  ( 3)
 .11سكرة الشكرل: آية  ( 4)
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 (1)المراد خبلؼ الظاىر.

 لمذم أسجد فمـ ذلؾ فعمت: لربو إبميس قاؿ: ثناؤه جؿ يقكؿ   چ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ   وئ  وئچ    

 تأكؿ كالنار طيف، مف كخمقتو ،نار مف خمقتني ألنؾ خيران  ككنت ،منو خير ألني ؛لو بالسجكد أمرتني

 كلكني العاليف، مف كنت ألني كال عميؾ، استكباران  ذلؾ أفعؿ لـ :يقكؿ منو، خير فالنار كتحرقو، الطيف

 لو نقياداإل كأبكا ، بمحمد كفركا الذيف لممشركيف اهلل مف تقريع كىذا؛ منو أشرؼ أني أجؿ مف فعمتو

ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  چ  :قاليكا حيف منيـ لرجؿ تبعا يككنكا أف عف استكبارا اهلل عند مف بو جاءىـ ما كاتباع

ـٍ  بىشىره  ًإال ىىذىا ىىؿٍ ) ك چ   ڱڱ ىبلكو إبميس قصة تعالى عمييـ فقٌص (  ًمٍثميكي  السجكد عف باستكباره كا 

 رجيمان  شيطانان  صار حتى طيف، مف آدـ كخمؽ نار، مف خمؽ أنو أجؿ مف منو، خير أنو بدعكاه آلدـ

 جاءىـ فيما إياه كتكذيبيـ محمد، عمى باستكبارىـ يستحقكا أف بذلؾ محٌذرىـ لعنتو، اهلل مف عميو كحقت

 (2).آلدـ السجكد عف بتكبره إبميس استحقو ما كالسخط المعف مف كتعظمان  ،حسدان  اهلل عند مف بو

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب    ىب  يب  ٹ ٹ  چ                

 چجت  

 (3).، قالو قتادة، ك الضحاؾممعكف مشتكـ ،مبعد مدحكر فإنؾ( ىئ  ی  )    

                                                           

، 1،جالواسطيةشرح العقيدة ،العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، 927،صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  ( 1)
شرح أسماء اهلل الحسنى في  سعيد بف عمي بف كىؼ،  ،المممكة العربيو السعكدية: دار ابف الجكزم، القحطاني،6، ط293ص

 .274، ص24ج، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيزعبد العزيز بف عبد اهلل ، ، ابف باز ،124، صضوء الكتاب والسنة
 .239، ص21،جالقرآن جامع البيان في  تأويلالطبرم،  ( 2)
 .240، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  ( 3)
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 مف كأخرجتني لعنتني، فإذ ربٌ : لربو إبميس قاؿ: ذكره تعالى يقكؿ(  جب  حب  خب    مب    ىب  يب )    

 خمقؾ تبعث يكـ إلى: يقكؿ(  ييٍبعىثيكفى  يىٍكـً  ًإلىى) تيمكني كال األجؿ، في فأخرني: يقكؿ(  فىأىٍنًظٍرًني) جنتؾ

 (1).قبكرىـ مف

                                 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ  چ         

قرأ ذلؾ جماعة منيـ مجاىد برفع "الحؽ" األكلى   (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  )قكلو قراءة في القٌراء اختمفت      

 (2).كفسره مجاىد بأف معناه: أنا الحؽ، كالحؽ أقكؿ كفي ركاية عنو: الحؽ مني، كأقكؿ الحؽ

: بمعنى كميـ، األمصار قٌراء بيف نصبو في اختبلؼ فبل الثاني، الحؽٌ  كأما، كقرأ آخركف بنصبيما

 (4).قاؿ السدم: ىك قسـ أقسـ اهلل بوك (3).الحؽ كأقكؿ

 الخالصة:

 كذلؾ لبياف قدره اهلل  ،نياية القصص التي كردت في السكرة ،ءت قصة سيدنا آدـ جا        

نو رسكؿ اهلل الذم اختاره أك  ،ىك كحي مف اهلل  ،الكريـ في أف ىذا القرآف ،كصدؽ نبيو محمد 

                                                           

 لمرجع السابؽ.ا ( 1)
تفسير ، الصنعاني، 208، ص7، جالدر المنثور، السيكطي، 241، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  ( 2)

،القاسمي، محاسف 167، ص، 3،جبحر العموم ، السمرقندم،217، ص8،جالكشف و البيان، الثعمبي، 170، ص3، جالقرآن
 .5123، ص14التاكيؿ،ج

 241، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  ( 3)
الدر ، السميف الحمبي، 103، ص 7، جمعالم التنزيل، البغكم، 49، ص 4،جلباب التأويل في معاني التنزيلالخازف،  ( 4)

المباب في ، ابف عادؿ، 927، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزكاحدم، ، ال4477، صالمصون في عمم الكتاب المكنون
 .393، ص7، جالبحر المحيط،ابك حياف، 459، ص 16،جعموم الكتاب
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عندما خمقو بيده جؿ  ف يككف رسكلو، كما شرؼ آدـ بأ وكشرف ،كفضمو عمييـ بالتكريـ ،مف بينيـ

 ف يسجد آلدـأبميس إكذريتو الى يكـ الديف، فكما رفض  بميس آلدـ إ ةك اشأنو، كبياف عد

نيـ أاستكبارا عميو كلزعميـ ، قرار بنبكة محمدرفض زعماء ككبار قريش اإل ، كماستعبلءااستكبارا ك 

 منو. فضؿأ

يضا تظير مكاساة أ، ك بما جاء بو مف التنزيؿ عمى صدؽ سيدنا محمد  يات دليبلن فينا تظير اآل   

تأتي اآليات التي  ،ثـ بعد بياف الدليؿ عمى صدقو كعدـ القبكؿ لو. ،نو ليس أكؿ مف تعرض لمصدألو ب

 .  تمييا تؤكد حاؿ كؿ الدعاة الى اهلل
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 طمب الثانيالم

 الداعي و حال الدعوة و معجزة القرآن. حال

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ    ٹ ٹ  چ                                       

 چڄ   

 المسألة االولى: التفسير العام لآليات:   

بأنو ال ينتظر شيئا مف المدعكيف  ،لى اهلل سبحانو كتعالىإتأتي نياية السكرة مبينة حاؿ الداعي        

نما أجره كثكابو عمى اهلل سبحانو، كأف ىذه ال بشيء مف عنده  كأنو لـ يأت ، دعكة ىي كحي مف اهللكا 

 كامر اهلل.أنما ىك يطبؽ ا  ك 

نزؿ عميو كحي مف اهلل، ثـ تبيف أنكار الكافريف بأنو إعمى  ، ك تردكد عمى نبكة محمد ؤ ثـ ت    

 ،بأنو ذكر مف اهلل يحمؿ شرفا كرفعة لمعامميف بو، كاقامة الحجة عمى مف ينكره ،معجزة القرآف الكريـ

 فيصميـ خبره كلك بعد حيف. كينكر رسالة محمد 

 

 المسألة الثانية: التفسير المأثور لآليات:
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مىٍيوً  أىؤينزؿى )  لؾ القائميف ليؤالء المشركيفيقكؿ تعالى: قؿ يا محمد    : ما أسألكـ ( بىٍيًننىا ًمفٍ  الذٍّْكري  عى

مىا أىنىا ًمفى اٍلميتىكىمًّْفيفى {  ،مف عرض الحياة الدنيا ياهإني تعطكن كىذا النصح أجران  ،ا الببلغعمى ىذ } كى

ال أزيد عميو كال  ،أمرت بو أديتوأم: كما أزيد عمى ما أرسمني اهلل بو، كال أبتغي زيادة عميو بؿ ما 

نما أبتغي بذلؾ كجو اهلل   (1).كالدار اآلخرة أنقص منو كا 

عف مسركؽ قاؿ: دخمنا عمى عبد اهلل بف مسعكد فقاؿ: يا أييا الناس مف عمـ شيئنا فميقؿ بو، كمف     

لـ يعمـ فميقؿ اهلل أعمـ، فإف مف العمـ أف يقكؿ لما ال يعمـ: اهلل أعمـ، قاؿ اهلل تعالى لنبيو: "قؿ ما 

 (2).مف أجر كما أنا مف المتكمفيف"أسئمكـ عميو 

 چٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    چ: قاؿ تعالى    

 القرآف ىذا نبأ: يعني نبأه، قريش مف باهلل المشرككف أييا كلتعممف: يقكؿ(  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   )كقكلو   

 .حيف بعد كالكعيد الكعد مف فيو ما حقيقة يعني خبره، كىك ،الكريـ

لىتىٍعمىميفَّ ) قكلو في زيد، ابف قاؿ      (  نىبىأىهي :) قيؿ ،.بو كٌذبكا ما نبأ الحديث ىذا صدؽ: قاؿ(  نىبىأىهي  كى

 .نبيٌ  أنو  محمد أمر حقيقة

 : المكضع ىذا في اهلل ذكره الذم الحيف مدة في اختمفكا ثـ

 (3).اليقيف الخبر يأتيؾ المكت عند آدـ بفا يا؛ المكت بعد أم: قاؿ قتادة ك الحسف 
  (4).بدر يكـ: السدمٌ قاؿ ك 

                                                           

 ،82، ص 7،جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 243، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  (1)
 .4531،ح1809، ص4اخرجو البخارم في صحيحو، ج، 208، ص 7، جالدر المنثورالسيكطي،   ( 2)
 .83، ص7،جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير، 927، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  ( 3)
 ،5125، ص14، جمحاسن التأويلالقاسمي،  ( 4)
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  (1).القيامة يكـ كىك ،الدنيا مف حيف بعد ،بو كذبكا ما نبأ يعممكف القيامة يكـ: زيد ابف قاؿك 

سىٍكؼى  ميٍستىقىرّّ  نىبىإو  ًلكيؿّْ :) كقرأ   .الباطؿ كيبطؿ الحٌؽ، فييا يستقرٌ  األخرة أيضا كىذا: قاؿ(  تىٍعمىميكف كى

 الكريـ القرآف بيذا المكذبيف المشركيف أعمـ اهلل إف: يقاؿ أف بالصكاب ذلؾ في األقكاؿ كأكلى        

 عاشكا الذيف أحيائيـ مف نبأه عمـ كقد بحد، الحيف لذلؾ منو حد غير مف ،حيف بعد نبأه يعممكف أنيـ

 كال ذلؾ، كقبؿ ببدر، بيبلكو ذلؾ حقيقة عمـ مف كمنيـ الدنيا، في صحتو ككضكح حقيقتو، ظيكر إلى

 يطمؽ أف مف أصح فيو قكؿ فبل ،كذلؾ ذلؾ كاف فإذ ،عنو يقصر كال ييجاكز ال لمحيف، العرب عند حد

 (2).كقت دكف كقت عمى ذلؾ حصر غير مف اهلل أطمقو كما

 الخالصة:

يصاليا لمف كحاؿ الدعكة التي يسعى إل ،السكرة باآليات التي تبيف حاؿ الداعي الى اهلل ختمت       
الذم فيو تذكير لمناس عمى ضركرة طاعة  ،ىك كبلـ اهلل المعجز ،حكلو مف الناس، كأف الرابط بينيما

 تباعو.ا  اهلل ك 

كصدؽ دعكتو فيي  ،يات التي تؤكد صدؽ الداعي الى اهلل نبينا محمدكختمت السكرة بيذه اآل     
 كحي مف اهلل، ك صدؽ ما جاء بو مف القرآف الكريـ فيك مف اهلل رب العالميف.

كأف كؿ ما سبؽ مف  ،كرسالتو التي جاء بيا ،في دعكتو إذف كميا تدؿ عمى صدؽ رسكلنا محمد    
عراض قكمو عف الدعكة التي إليصبر كيتحمؿ ما يجده مف  ،كمكاساة لو ،ثبات عمى نبكتوإآيات ىي 
 يدعك بيا.

 

                                                           

الرحمن في تفسير  فتح، مجير الديف بف محمد العميمي ، المقدسي،1820، صالتسييل لعموم التنزيلابف جزم،  ( 1)
 نكر الديف طالب، دار النكادر. ، تحقيؽ:49، ص 6جالقرآن،

 244، ص21،ججامع البيان في  تأويل القرآنالطبرم،  ( 2)
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 مالحظات حول التفسير المأثور في اآليات السابقة الواردة في المبحث:

ف اإلماـ الطبرم، فالسيكطي عنده زيادة لبعض اإلماـ السيكطي أكثر جمعان لمادة المأثكر م .1
المركيات، كما أنو يذكر مركيات لـ يذكر الطبرم فييا شيئان مف المركيات، مثاؿ ذلؾ قكلو 

كرد في السيكطي كثير مف المركيات  ، فقدچڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  چ تعالى:" 
 ، بينما لـ يرد شيء منيا عند الطبرم. في ىذه اآليو

ىذا المبحث اإلكتفاء بالتفسير المغكم لبعض اآليات عند اإلماـ الطبرم، مثاؿ يرز جميان في  .2

جب  حب  خب    مب    ىب  چ  كقكلو تعالى:چې  ې  ى     ى  ائ  ائ  چ  ذلؾ، قكلو تعالى:"

أماعنداإلمام،عنداإلمامالطبري.فلمٌردفٌهاأيشًءمنالتفسٌرالمأثورچيب  جت  

 السٌوطًلمٌذكرعنهاشًء.
يقكـ ببياف ما كاف حرص اإلماـ الطبرم عمى ذكر القراءات المختمفو لمكممة القرآنية، ثـ   .3

فقد بيف جميع   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الجمع بينيا، كما في قكلو تعالى:صكاب فييا، أك 
 القراءات الكاردة فييا، ثـ بيف أكلى االقكاؿ في ذلؾ.
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 السابقة المبحث الثالث: الوحده الموضوعية في االيات

كما فييا مف تذكير لنبينا  ،نبياء عمييـ السبلـتحدثت اآليات عف قصص األ ،في الفصؿ السابؽ    

نبياء عمييـ السبلـ، ثـ تأتي اآليات التي كما صبر كتحمؿ مف قبمو مف األ ،كالتحمؿ ،بالصبر محمد 

جزاء ىؤالء الذيف يصبركف عمى االبتبلء ك  تمييا مكممة لما قبميا في الحديث عف الصابريف المتقيف،

كأيضا عف المكذبيف نفسيـ، أ، ليـ جنات عدف التي يدخمكنيا فيجدكف فييا كؿ ما تشتييو كيتقكف اهلل

جينـ  ،و، ىؤالء ليـ شر مكاف عند اهللئكلياأنبياء اهلل ك أيذاء إفي  يف الذيف لـ يصدقكا ككانكا سببان الطاغ

 يعذبكف بيا كال يجدكف فييا راحة.

 تؤكد اآليات عمى قضية التكحيد هلل  ،نتياء مف كصؼ نعيـ المتقيف كعذاب الطاغيفبعد اإل    

 يات دليبلن قكيان عمى صدؽ سيدنا محمد ثـ تبيف اآل ،التي كردت في بداية السكرة ،كالجزاء ،كالكحي

دار مف كما  ،ىك قصة آدـ ، كاتيمكه بالكذب كالسحر، ك نو رسكؿ مف اهللأالذم تعجب الكفار 

كالحسد الذم دخؿ  ،نفس الشيطاف مف آدـ في حكار في المؤل األعمى، كما تبيف الحسد الذم كاف

لو، قاؿ  كاختاره مف بينيـ نبيان  ،فضمو عمييـ  بككف اهلل ،كبار قريش مف محمد عمى تفكس 

يث بدأ الشر مف خمؽ آدـ حفيذا صراع مستمر بيف الخير كالشر، چ ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱچ تعالى:"

  بميس ألمر اهلل في السجكد.أكرفض 
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الى تكحيد اهلل  ،بدعكتيـ  مكمؼ مف اهلل كأنو  ،مرة أخرل قضية الكحي كتختتـ السكرة بتأكيدو    

خبلص لى اهلل اإلإ، كىذه صفة كؿ داعية ال يريد مف أجميا أجران  ،فيي دعكة خالصة لكجو اهلل سبحانو

دكف تكمؼ أك تشدد، كىذا كمو تذكير لمعالميف مف النسياف كالغفمة، كىك  ،ال بما يكحي بو اهللإفبل يأمر 

كىذا كمو سكؼ المكانة، ، فيك المتصؼ بالشرؼ كالرفعة ك م ذكر آخرإيو عمك عميذكر مف اهلل الذم ال 

 سكاء في الدنيا أك في اآلخرة عند استقرار كؿو في مكانو الذم يناسبو. ،عد فترة مف الزمفبيعمـ 

الحساب ، ك الجزاء، كالكحي، ك كبيذا اختتمت السكرة بما يتناسب مع افتتاحيا، بتأكيد قصة التكحيد     

فكؿ جزء مف جزئياتيا جاء مكمبلن لما  ،تظير الكحدة المتناىية في الدقة بيف آيات السكرة الكاحدةىنا ك 

 اية كانت: "البدفمريحة لمنفس ممتعة لمركح، عميؽ في معناه  ،لما بعده في صكرة جميمة مناسبان  ،قبمو

ييا أالمكانة الشرؼ ك  كفيذا القرآف ذچڦ  ڦ   ڦ   ڄ      چ " كالخاتمة " چٻ  ٻ  ٻ        ٻٱچ 

يكـ القيامة، ككؿ ىذا التناسؽ  أـ آجبلن  ،في الدنيا سكؼ يأتيكـ خبر صدقو عاجبلن  ،المنكركف المكذبكف

 (1)فيي ركعة في الجماؿ كالدقة كالعمؽ. ،عجز عنيا الكمماتتالكحدة المتكاممة الرائعة ك  ،نسجاـاإلك 

 

 

 

 

 
                                                           

 .216، ص6، جفي ظالل القرآن انظر: قطب، ( 1)
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 الخاتمة

 حبيبنا محمد خاتـ النبيف الصبلة كالسبلـ عمى سيدنا ك الذم بنعمتو تتـ الصالحات، ك  الحمد هلل     

 ما بعد:ألى يـك الديف، إحساف إعمى مف تبعو بكالمرسميف ك 

 لى مايمي:إالكحدة المكضكعية فييا ، ك فقد تكصمت بعد دراسة سكرة "ص" مف حيث التفسير المأثكر   

ف مجرد تفسير آية بآية، فيك يشمؿ الكحدة المكضكعية في تفسير القرآف بالقرآف أكسع كأشمؿ م .1

القرآف الكريـ، فعند جمع كؿ ما يتعمؽ بمكضكع ما يجد الباحث أف القرآف الكريـ فسر بعضو 

 في ىذا المكضكع. بعضان 

جٌؿ اختبلؼ األقكاؿ في التفسير بالمأثكر، ىك مف قبيؿ اختبلؼ التنكع، ال اختبلؼ التضاد  .2

 كالتبايف.

السيكطي ركايات ضعيفو، غير أف الطبرم ذكر السند كترؾ العيدة عمى القارئ، طبرم ك ذكر ال .3

 أما السيكطي فاختصر السند كخمط الصحيح بالضعيؼ. 

مريف، أكليما: أف القرآف الكريـ ىك أتكرر في ىذه السكرة الكريمة كممة )ذكر( كىذا يدؿ عمى  .4

ساف المؤمف بتبلكتو كحفظو كتعممو، ثانيا: بتذكير المؤمنيف الغافميف نأعظـ ذكر يقكـ بو اإل

نبياء السابقيف عمييـ السبلـ، كأف االبتبلء نعمة مف عتبار مف قصص األبضركرة االتعاظ ك اإل
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، كىذا بياف لمكحدة المكضكعية في نفس السكرة، فتجمت ىذه الكحدة برابط اهلل لمف يصبر عميو

 ذكر(.يدؿ عمييا كىي كممة )

نبياء عمييـ السبلـ، كأكثر ىذه الركايات سرائيمية في قصص األكجكد كثير مف الركايات اإل .5

 نبياء مف عصمة كرفعة.معارض لما يتصؼ بو األ ، كمخالؼ لما جاء بو الشرع

اجتياد الطبرم في تفسيره، كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ كجكد ترجيحات كتعميقات لمطبرم عمى  .6

ت المأثكرة، باإلضافة إلى بياف المعنى المغكم لبعض المفردات في بعض األقكاؿ، كالركايا

 السكرة.

حكاـ في اإل، ك يى الدقةتكاضحة جمية، كىذا يدؿ عمى منالكحدة المكضكعية بيف آيات السكرة  .7

 القرآف الكريـ الذم كصفو اهلل في بدايتيا بأنو )ذكر(.

الخطأ، فما كاف فيو صكاب فبتكفيؽ مف اهلل مؿ ال يخمك مف التقصير كالنقص ك بعد فيذا ع ك      

أف يغفر لي كفضمو ككرمو فمو الحمد، كما كاف فيو مف نقص كتقصير كخمؿ فمف نفسي، فأسأؿ اهلل 

 ف يتقبؿ مني.تقصيرم كأ

 كصؿ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كأجمعيف.

 كالحمد هلل رب العالميف.
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 فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية  اسم السورة اآلية 

 9 2 الفاتحة  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ  

 9 37 البقرة  چ  جبی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئچ  

 10 40 البقرة  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

 9 187 البقرة چ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ 

 10 1 المائدة  چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ 

 10 3 المائدة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     چ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ    چ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

  چ  ڱڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

 10 12 المائدة

 11 82 نعاـاأل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ 
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 44 2 عراؼاأل  چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     چ 

 9 23 عراؼاأل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ 

 134 38 عراؼاأل  چ  ٿٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺچ 

ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ 

  چې  ى  ى    

 70 32 نفاؿاأل

 11 60 نفاؿاأل چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ 

 129 108 ىكد  چحت  خت  مت  چ 

 44 2 الرعد  چ      ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ 

 129 35 الرعد  چٹ   ٹ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ   چ 

 105 42 الحجر  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ 

 15 44 النحؿ  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    چ 

 129 96 النحؿ   چ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃچ 

 57 10 نبياءاأل  چ    ېۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېچ 

 4 33 الفرقاف  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ     چ 

 9 24-23 الشعراءچ        ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 
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  چچ            چ      

 11 13 لقماف  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ    چ 

 80 10 سبأ  چ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  چ

 6 12 يس  چې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ      ېۉ   ۉ  ې  ېچ 

-168 الصافات  چڱ  ڱ       ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 
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28 

 29 1 الزمر  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ        چ 

 30 33 الزمر  چ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 

﮵   چ ﮴    ﮳   ﮲   ھ  ے  ے     ۓ  ۓ 

﯀  ﮿         ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﯁    ﮶               

                                     
  چ

 134 48-47 غافر

 129 8 فصمت چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں      چ

 146 11 الشكرل چٿ     ٹ  ٹ       ٿٺ  ٿ        ٿ چ

 61 31 الزخرؼ  چھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶     چ 

 56 44 الزخرؼ  چ     ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆچ 

 97 21 الجاثيةۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  چ 
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 چوئ   ۇئ  ۇئ      وئائ  ائ  ەئ  ەئ

 79 47 الذاريات  چۇئ  ۇئ  ۆئ     چ 

 63 45-44 القمر  چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 63 46 القمر  چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ    چ 

 70 19 الحاقة  چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  چ 

 70 25 الحاقة  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  چ 

 139 2-1 النبأ  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ 
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 المترجم ليم فيرس األعالم

 الصفحة االسم أو المقب الرقم

 8 الطبريابن جرير   .1

 57 ابن زيد  .2

 5 ابو حيان   .3

 35 ابو شامة الشافعي  .4

 83 ابو عبد الرحمن السممي  .5

 68 ابو عمرو بن العالء  .6

 21 ايوب بن المتوكل  .7

 63 الربيع بن انس  .8

 6 الزرقاني  .9

 5 الزركشي  .10
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 57 السّدي  .11

 57 سعيد بن جبير  .12

 84 شريح   .13

 13 شعبة بن الحجاج  .14

 84 الشعبي  .15

 56 الضحاك  .16

 22 عمرو بن مرة  .17

 56 قتادة  .18

 60 القرظي  .19

 60 الكمبي  .20

 57  مجاىد  .21

 60 مقاتل  .22

 58 نافع بن األزرق  .23

 88 وىب بن منبو  .24
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 و المصادر المراجعفيرس 

 

 القرآن الكريم. .9

 (.ھ327، ابك محمد عبد الرحمف بف ادريس المنذر التميمي الحنظمي الرازم)ت تمابن ابي حا .2

 . بيركت: دار احياء التراث العربي.الجرح و التعديل

. الطبعة القرآن العزيز تفسير ، محمد بف عبد اهلل ابك عبد اهلل.ابن ابي زمنين .3

اهلل بف حسيف عكاشو ك محمد بف مصطفى الكنز.الفاركؽ الحديثو لمطباعة ك  االكلى.تحقيؽ:عبد

 النشر.

. تحقيؽ: محمد سالـ التسييل لعموم التنزيل (.ھ741، محمد بف احمد ابك القاسـ) ابن الجزي .4

 ىاشـ. دار الكتب العمميو.

زاد  .(ھ597جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمدالجكزم )ت ،ابن الجوزي .5

 .بيركت: دار الكتاب العربي. تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. الميسر في عمم التفسير

البرىان في (. ھ708الثقفي ابك جعفر)ت  احمد بف ابراىيـ بف الزبير ،بن الزير الغرناطيا .6

 .ه1428 ،دار ابف الجكزم. تحقيؽ : سعيد بف جمعة الفبلح الطبعة االكلى.  . تناسب سور القرآن
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تحقيؽ : السيد شرؼ  . لثقاتا .محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ،حبانابن  .7

 .ھ1395دار الفكر،. الديف أحمد

فتح الباري (.ھ852) ت أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،ابن حجر .8

 دار المعرفة . . بيركت:شرح صحيح البخاري

لسان  (.ھ852) ت الفضؿ العسقبلني الشافعيأحمد بف عمي بف حجر أبك  ،ابن حجر .9

مؤسسة األعممي  بيركت: .اليند -تحقيؽ : دائرة المعرؼ النظامية .  الطبعة الثانية. الميزان

 . ھ1406لممطبكعات، 

الدرر الكامنة (.ھ852) ت أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،ابن حجر .10

اليند: مجمس دائرة المعارؼ .تحقيؽ مراقبة: محمد عبد المعيد ضاف .في أعيان المائة الثامنة

 (.ـ1972_ىػ1392العثمانية، 

تقريب  (.ھ852) ت أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،ابن حجر .11

 .ھ1406دار الرشيد، سكريا: .تحقيؽ محمد عكامة. التيذيب

الفصل في الممل واألىواء  (. ھ456) محمد، عمي بف احمد بف سعيد  الظاىرم ابك ابن حزم .12

 .الخانجي مكتبةالقاىرة:   . والنحل

مراتب اإلجماع في  (. ھ456) ، عمي بف احمد بف سعيد  الظاىرم ابك محمدابن حزم .13

 .دار الكتب العممية بيركت:. العبادات والمعامالت واالعتقادات

. تحقيؽ: عبد اهلل مقدمة ابن خمدون كلي الديف.بف خمدكف بف محمد ،عبد الرحمف ابن خمدون .14

 .دار الفكر لمطباعة ك النشرمحمد الدركيش. 
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وفيات األعيان وأنباء أبناء  .أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر، ابن خمكان .15

 .بيركت:دار صادر. تحقيؽ: إحساف عباس . الزمان

بيركت:  . الطبقات الكبرى.  محمد بف سعد بف منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم ،ابن سعد .16

 .دار صادر

عادؿ  تحقيؽ:. المباب في عموم الكتاب.،ابك حفص عمر بف عمي الدمشقي الحنبمي ابن عادل .17

 .دار الكتب العممية. بيركت: أحمد عبد المكجكد ك عمي محمد معكض

 .ـ 1997 ،تكنس: دار سحنكف . التحرير و التنوير. محمد الطاىر ،ابن عاشور .18

 في تفسير الكتاب المحرر الوجيز .أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي ،ابن عطية .19

 .ىػ 1413، 1ط. لبناف :  دار الكتب العممية .تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد . العزيز

تحقيؽ: عبد  .معجم مقاييس المغة (. ھ395)، ابك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياابن فارس .20

 السبلـ محمد ىاركف. دار الفكر.

 . طبقات الشافعية(. ھ851االسدم)  ، أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمرابن قاضي شيبة .21

 ىػ. 1407 ،بيركت:عالـ الكتب. تحقيؽ : د. الحافظ عبد العميـ خاف 

 .قصص االنبياء  .، ابك الفداء اسماعيؿ بف عمرابن كثير .22

تحقيؽ:سامي بف محمد . 2ط. تفسير القرآن العظيم .اسماعيؿ بف عمر، ابك الفداء ابن كثير  .23

 .دار طيبة  . سبلمة

تحقيؽ : محمد فؤاد عبد  و. سنن ابن ماج. ،محمد بف يزيد أبك عبداهلل القزكينيابن ماجو .24

 . دار الفكر  :بيركت .الباقي
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السبعة  كتاببغدادم. بف مجاىد ال التميمي ابك بكر أحمد بف مكسى بف العباس ،ابن مجاىد .25

 .1400معارؼ، دار ال . القاىرة:تحقيؽ: د.شكقي ضيؼ. الطبعة الثانية.  في القراءات

. الطبعة جزء 15. لسان العرب. ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ابن منظور .26

 .بيركت: دار صادر االكلى. 

 ت) الديف جماؿ محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد ،ىشام ابن .27

براىيـ السقا مصطفى: تحقيؽ .2ط. النبوية السيرة.(ىػ213  شركة .الشمبي الحفيظ كعبد األبيارم كا 

 .ـ 1955 - ىػ1375 .بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة

 :بيركت .إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم. محمد بف محمد العمادم ابو السعود، .28

 .دار إحياء التراث العربي

ذيل التقييد في رواة السنن  . (ھ832، محمد بف أحمد بف عمي، تقي الديف)تأبو الطيب .29

بيركت: دار الكتب . تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت الطبعة االكلى. .واألسانيد

 ـ.1990ىػ/1410،العممية

محمد سيد  :تحقيؽ .القرآنالمفردات في غريب  (.ىػ502ت )،الحسيف بف محمد أبو القاسم .30

 .دار المعرفة: لبناف . كيبلني

تحقيؽ:  .جال صحيح مسممر . (ھ428أحمد بف عمي بف منجكيو )ت ، أبو بكر األصفياني .31

 .دار المعرفة :بيركت .عبد اهلل الميثي
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تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  . الطبعة االكلى.البحر المحيط،  .محمد بف يكسؼ ،أبو حيان .32

شارؾ في التحقيؽ: د.زكريا عبد المجيد النكقي، د.أحمد النجكلي . المكجكد، عمي محمد معكض

 ىػ. 1422بيركت:  دار الكتب العممية،  .الجمؿ

 بيركت:دار الكتاب العربي.. سنن ابي داودسميماف بف االشعث السجستاني. ، ابو داود .33

 .مكتبة السنة .4ط. يميات والموضوعات فى كتب التفسيراإلسرائ. ، محمد بف محمدابو شيبة .34

القاىرة:مؤسسة . أحمد بن حنبل االمام مسند . (ھ241)ت  ، ابك عبد اهلل احمد بن حنبل .35

 .قرطبة

: سميماف بف صالح الخزم. المدينو تحقيؽ. طبقات المفسرين. أحمد بف محمد ،ويو االدن .36

 المنكره: مكتبة العمكـ ك الحكـ.

. بيركت: دار احياء التراث تيذيب المغة . (ھ370محمد بف احمد ابك منصكر)ت ، األزىرم .37

 العربي.

 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .، محمكد ابك الفضؿااللوسي .38

 بيركت: دار احياء التراث العربي.

 . تيمية شرح كتاب مقدمة في اصول التفسيرالبن. محمد بف عمر بف سالـ ،بازمول .39

 .التاريخ الكبير ( ھ256، محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة ابك عبد اهلل )البخاري .40

 حيدر آباد: دائرة المعارؼ العثمانية.
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تحقيؽ: حققو  .أجزاء 8. 4ط. معالم التنزيل ( .ھ510) ، أبك محمد الحسيف بف مسعكدالبغوي .41

لمنشر  دار طيبة .سميماف مسمـ الحرش ،عثماف جمعة ضميرية  ،كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر 

 ك التكزيع.

نظم الدرر في  (.ھ885بف حسف الرباط بف عمي بف ابي بكر ) ابراىيـ بف عمر ،البقاعي .42

دار الكتب العممية  بيركت:.  تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدم. اجزاء 8. تناسب اآليات والسور 

 .ـ1996-ھ1415

أنوار  .(ه685ناصر الديف ابك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم)ت:، البيضاوي   .43

بيركت: دار احياء . تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي.الطبعة االكلى. التنزيل واسرار التأويل

  . ه1418التراث العربي ،

تحقيؽ : . أجزاء 5. الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بف عيسى أبك عيسى ،الترمذي .44

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي.  أحمد محمد شاكر كآخريف

الجواىر الحسان في  (. ھ875ابك زيد )ت  ، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼالثعالبي .45

. تحقيؽ: محمد عمي معكض ك عادؿ احمد عبد المكجكد.بيركت: دار احياء التراث تفسير القرآن

 العربي.

تحقيؽ : .الطبعة االكلى. الكشف والبيان .إبراىيـ ، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بفالثعمبي .46

 . ـ 2002 -ىػ  1422، التراث العربيدار إحياء . بيركت: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر

الكامل في ضعفاء  . (ھ365عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد أبك أحمد)ت ،الجرجاني .47

 .ھ1409الفكر،بيركت: دار . تحقيؽ: يحيى مختار غزاكم . الرجال



171 
 

الفتوحات اإلليية بتوضيح تفسير  .، سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرمالجمل .48

 .ھ1303مصر: المطبعة الشرقيو،. 3ط . الجاللين لمدقائق الخفية

 .1985دار السبلـ، . الطبعة االكلى.االساس في التفسير .، سعيد حوى  .49

لباب التأويل في  .عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف ،الخازن .50

 .بيركت: دار الكتب العممية. الطبعة االكلى. معاني التنزيل

 دار الفكر العربي.  .  القاىرة: التفسير القرآني لمقرآن(. ھ1390يكنس )ت ،عبد الكريـالخطيب .51

. الطبعة االكلى.  البيان في عد آي القرآن. ،أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم الداني .52

 .ـ 1994 -ىػ 1414 ،الككيت:مركز المخطكطات كالتراث

ميزان  . (ھ748)تبف عثماف بف قايماز ابك عبد اهلل  محمد بف أحمد شمس الدين، الذىبي .53

بيركت:  .تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد .األعتدال في نقد الرجال

 .دار الكتب العممية

معرفة  (. ھ748)ت  بف أحمد بف عثماف بف قايماز أبك عبد اهللمحمد  شمس الدين، الذىبي .54

تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، شعيب األرناؤكط،  . الطبعة االكلى.القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار

 .بيركت: مؤسسة الرسالة. صالح ميدم عباس

 سير(. ھ748)ت اهلل عبد أبك قايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد الدين شمس الذىبي، .55

 .(ھ1422)  الرسالة مؤسسة .بيركت:النبالء أعالم

 .مكتبة كىبة  . القاىرة:التفسير والمفسرون. ، محمد حسيفالذىبي .56



172 
 

ابك عبد اهلل )ت  التميمي الرازم الشافعي بف الحسف فخر الديف محمد بف عمر ،الرازي .57

 .ھ1421بيركت: دار الكتب العممية، الطبعة االكلى. .الغيبمفاتيح  (.ھ606

بيركت:  .تحقيؽ : محمكد خاطر .مختار الصحاح. ، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادرالرازي .58

 .مكتبة لبناف ناشركف

 .مفردات غريب القرآن (. ھ502، الحسيف بف محمد ابك القاسـ ) ت الراغب االصفياني .59

 الطبعة االكلى. تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم. بيركت: دار القمـ.

) ت ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ، الممٌقب بمرتضىالزَّبيدي .60

 دار اليداية.. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف. جزء 40 .تاج العروس من جواىر القاموس (.ھ1205

 . الطبعة الثانية.التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنيج. ، كىبو بف مصطفىالزحيمي .61

 . دمشؽ:دار الفكر. جزء 30

تحقيؽ : ىشاـ . الطبعة االكلى. الفوائد بدائع . ، محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبد اهلل الزرعي .62

صطفى مكة المكرمة: مكتبة نزار م . عبد العزيز عطا ،عادؿ عبد الحميد العدكم ،أشرؼ أحمد الج

 .ھ1416الباز ، 

. الطبعة الثالثة. مناىل العرفان في عموم القرآن ىػ(، 1367 ت، محمد عبد العظيـ )الزرقاني .63

 .مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه

. الطبعة االكلى. البرىان في عموم القرآن. بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر ،الزركشي .54

 .دار الكتب العممية بيركت: .طفى عبد القادر عطاتحقيؽ:مص
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 األعالمىػ( 1396، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي )ت الزركمي .65

 .ـ2002 ،دار العمـ لممبلييفالطبعة الخامسة عشر. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في . أبك القاسـ محمكد بف عمر ،الزمخشري .66

 .يدار احياء التراث العرب بيركف: .عبدالرزاؽ الميدمتحقيؽ: .وجوه التأويل

تحقيؽ:  . الطبعة الثانية. طبقات الشافعية الكبرى .تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي ،السبكي .67

 ىػ.1413 ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، .د. محمكد محمد الطناحي،د.عبد الفتاح محمد الحمك

تحقيؽ:عبد  .الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير  .عبد الرحمف بف ناصر ،السعدي .68

 مؤسسة الرسالة. .الرحمف بف معبل المكيحؽ

تحقيؽ: . بحر العموم .نصر بف محمد بف إبراىيـ الفقيو الحنفي ، ابك الميثالسمرقندي .69

 .دار الفكر. بيركت: د.محمكد مطرجي

تحقيؽ: . تفسير القرآن .(ھ489، ابك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار)ت السمعاني .70

 .دار الكطف .الرياض:ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ

الدر (. ھ756، شياب الديف  احمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ ابك العباس) ت يالسمين الحمب .71

 . دمشؽ: دار القمـ.المصون في عموم الكتاب المكنون

، القرآن االتقان في عموم  (.ھ911) عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف ،السيوطي .72

 .2006القاىرة: دار الفجر لمتراث،. تحقيؽ:حامد بف أحمد الطاىر البسيكني

. لباب النقول في اسباب التنزيل  (.ھ911) عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف ،السيوطي .73

 بيركت: دار الكتب العممية.
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. الطبعة الثانية. ترتيب القرآناسرار  (.ھ911) عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف ،السيوطي .74

 .دراسة كتحقيؽ:عبد القادر أحمد عطا ، دار االعتصاـ

 .في التفسير بالمأثور الدر المنثور (.ھ911) عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف ،السيوطي .75

 .بيركت: دار الفكر

أضنننننواء البينننننان   .(ھ1393 :، محمػػػػػد االمػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المختػػػػػار الجكنػػػػػي)تالشننننننقيطي .76

 بيركت: دار الفكر لمطباعة ك النشر. . إيضاح القرآن بالقرآنفي 

فتح القدير الجامع  ،(ھ1250بف محمد بف عبد اهلل اليمني )ت  ، محمد بف عميالشوكاني .77

 دمشؽ: دار ابف كثير. .بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير

بيركت:دار الفكر . مجمع البيان في تفسير القرآن. ،ابي عمي الفضؿ بف الحسفالطبرسي .78

1994. 

جامع  .(ھ310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر)ت الطبري، .71

 ىػ . 1420مؤسسة الرسالة،  .تحقيؽ: أحمد محمد شاكر . البيان في تأويل القرآن

الطبعة  .شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية.، مساعد بف سميماف بف ناصرالطيار .80

 . ق 1428دار ابف الجكزم  الثانية.

 .ه1414،دمشؽ:مطبعة الصباح . الطبعة االكلى.عموم القرآن الكريم، نكر الديف،عتر .81

 )اإلماـ عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ السممي الدمشقي الشافعي ،العز بن عبد السالم .82

دار ابف . بيركت: تحقيؽ: عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي .تفسير العز بن عبد السالم (. ىػ  660ت 

 .حـز
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شذرات الذىب في أخبار  .(ھ1089،عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي)تالعكري .83

 .ھ1406دمشؽ: دار ابف كثير، . تحقيؽ: عبد القادر االرنؤكط. من ذىب

بصائر ذوي التمييز في  (. ھ817) ت مجد الديف محمد بف يعقكب ابك طاىر، آباديالفيروز  .84

 .تحقيؽ: محمد عمي النجار. القاىرة: لجنة احياء التراث االسبلمي. لطائف الكتاب العزيز

 دار احياء الكتب العربيو. .محاسن التأويل .، محمد جماؿ الديفالقاسمي .85

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس  ،القرطبي .86

الرياض: دار عالـ  .تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم .الجامع ألحكام القرآن .ىػ( 671الديف)ت 

 ق. 1423،الكتب

 . الطبعة الرابعة كالثبلثكف. بيركت: دار الشركؽ.في ظالل القرآن سيد. قطب، .87

اليداية .ىػ(398 تلحسف، أبك نصر البخارم )بف الحسيف بف ا ، أحمد بف محمدالكالباذي .88

 .دار المعرفة  .بيركت:: عبد اهلل الميثيتحقيؽ .واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد

أحكام  .ىػ(504 ت) ابك الحسف الطبرم عماد الديفعمي بف محمد بف عمي ، لمكيا اليراسى .89

عمي ك عزة عبد عطية. بيركت: دار الكتب العممية . الطبعة الثانية. تحقيؽ: مكسى محمد القرآن

 .ھ1405

تحقيؽ : السيد بف عبد . النكت و العيون، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب ،الماوردي  .90

 دار الكتب العمميو.   بيركت:. المقصكد بف عبد الرحيـ

أبي جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي كجبلؿ الديف عبدالرحمف بف  ،المحمي و السيوطي .91

 القاىرة: دار الحديث.. الطبعة االكلى. الجاللين . بكر السيكطي
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تحقيؽ : د. بشار عكاد  .تيذيب الكمال .يكسؼ بف الزكي عبدالرحمف أبك الحجاج ،المزي  .92

 .ھ1400بيركت: مؤسسة الرسالو،. معركؼ

 روابي في والريحان الروح حدائق تفسير .اليررم العمكم األرمي اهلل عبد بف األميف محمد .93

 .ىػ 1421 النجاة، طكؽ دار: بيركت .ميدم حسيف بف عمي محمد ىاشـ: مراجعة .1ط القرآن. عموم

 .بيركت: دار الجيؿ. اجزاء  8. الجامع الصحيح. ،ابك الحسيف مسمـ بف الحجاح مسمم .94

الطبعة االكلى.  .مناىج المفسرين،القسم االول التفسير في عصر الصحابة. ، مصطفىمسمم .95

 .المسؿ الرياض:دار

تفسير مقاتل بن  .أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البمخي،مقاتل .96

 .بيركت: دار الكتب العممية. تحقيؽ : أحمد فريد. الطبعة االكلى .سميمان

نكر الديف  تحقيؽ: .فتح الرحمن في تفسير القرآن .، مجير الديف بف محمد العميميالمقدسي .97

 .دار النكادر .طالب

تحقيؽ: د.زىير  .اعراب القرآن .( ھ338أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ)ت النحاس، .98

 .بيركت: عالـ الكتب .غازم زاىد

. بيركت: دار الكتاب تفسير النسفي. ،أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكدالنسفي .99

 العربي.

 .القاىرة.  . الطبعة السابعةغاية المريد في عمم التجويد. ، عطية قابؿنصر .100

تحقيؽ: محمد . لتبيان في آداب حممة القرآنا (.ىػ  676ت )أبي زكريا بف شرؼ ،النووي .101

.. الحجار  دار ابف حـز
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. ايجاز البيان عن معاني القرآن .(ه550، محمكد بف ابي الحسف بف الحسيف )ت النيسابوري .102

 .بيركت: دار الغرب االسبلمي. تحقيؽ: حنيؼ بف حسف القاسمي

 الطبعة االكلى. بيركت:  .اسباب نزول القرآن .الحسف كأب، عمي بف أحمد النبسابكرم الواحدي .103

 دار الكتب العممية.

 (. ھ468عمي بف احمد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي ابك الحسف )ت  ،الواحدي .104

 القمـ. . الطبعة االكلى. تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم. بيركت: دارالوجيز في تفسير الكتاب العزيز

.  بالمأثور التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبورمن التفسير .حكمت بشير ،ياسين .105

 .ھ1419لمنشر ، ارالمآثرد المدينة المنكرة: الطبعة االكلى.

(. ھ626، شياب الديف  ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم ابك عبد اهلل ) ت ياقوت الحموي .106

بيركت:دار . تحقيؽ:احساف عباس.الطبعة االكلى. معجم االدباء ارشاد االريب الى معرفة االديب

 .1993 ،الغرب االسبلمي

 


