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  شكر وتقديرشكر وتقدير
مـ درجات, ذيف آمنكا كأكتكا العرفع ال الذم ,العبل لذم خمؽ األرض كالسمكاتالحمد هلل ا
ذيف كانكا لغيرىـ عمى مر منيـ العمماء الثقات, ال جعؿ الرباط, كأكـر األمة بأفكجعمنا مف أىؿ 

الصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمقو مصباح ك  الزماف منارات, فأناركا الطريؽ لمف أراد الفكز كالنجاة,
في عبله عمى  كأحمده جؿ   ،الدجى، كعمـ اليدل، سيدنا محمد عميو أفضؿ صبلةو، كأتـ تسميـ

حسانو, أف مف  عمي  بإتماـ ىذا البحث  َرّب َأْوزِْعِني }قكلو تعالى: ل امتثاالن عظيـ فضمو كامتنانو كا 
 .[39النمل:] {ْمَت َعَميَّ َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنعَ 

َوَلَقػْد } كقكلػو ،[61الػر حمف:] {َىْؿ َجزَاُء اإِلْحَسػنِف ِإاَّ اإِلْحَسػنفُ } كانطبلقان مف قكلو تعػالى:  
 {ِنػيّّ َحِميػدٌ َآَتْيَنن ُلْقَمنَف الِحْكَمَة َأِف اْشُكْر هلِل َوَمْف َيْشُكْر َفِإنََّمن َيْشُكُر ِلَنْفِسِو َوَمْف َكَفػَر َفػِإفَّ اهلَل  َ 

 .(1)(الناس كريش ال مف اهلل ريشك ال): ، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ[35ل مان:]
 ثـ أتكجو بخالص شكرم كامتناني العظيـ إلى: 

التفسير كعمكـ القرآف أستاذ ، الينزجي رشيد صبحي :الدكتورفضيمة   ،ومشرفي أستنذي الجميؿ، 
شػػػراؼ  عمػػػى مػػا حظػػاني ه،المشػػارؾ فػػي قسػػـ التفسػػير، حفظػػو اهلل، كرعػػا بػػو مػػف صػػبر جميػػؿ, كا 

كتصػػػحيحو  ،البحػػػثىػػػذا كتكجيػػػو سػػػديد, فقػػػد كػػػاف لػػػو الػػػدكر البػػػارز كالفعػػػاؿ كالمتميػػػز فػػػي إثػػػراء 
 كمراجعتو, فبارؾ اهلل فيو.

 لجنة المناقشة:  الفاضميف عضكمٌ  أتكجو بالشكر إلى أستاذمٌ ك 
 .حفظو اهللعبد السميع العرابيد،  :الدكتوراألستنذ فضيمة 

 .حفظو اهلل رياض قاسـ :فضيمة الدكتورو 
الرسالة, كتجميميا كتحسينيا بإرشاداتيـ ىذه ف تفضبل مشككريف بالمكافقة عمى مناقشة يٍ ذى ال

 السديدة, فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء, كجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتيـ.
ة اإلسػبلمية, كالعػامميف الجامعالمكصكؿ إلى منارة العمـ جامعتي الغراء شكر أتقدـ بالكما 

متمثمػػػة برهيسػػػيا، كعميػػػد كميػػػة أصػػػكؿ الػػػديف، كأسػػػاتذتي الكػػػراـ، كأعضػػػاء الييهػػػة التدريسػػػية، فييػػػا, 
 كعمادة الدراسات العميا.

 كال أنسى أف أتقدـ بالشكر الخاص لمكتبة الجامعة اإلسبلمية كالعامميف فييا.
الة حتػػػى خرجػػػت بثكبيػػػا فالشػػػكر كػػػؿ الشػػػكر لكػػػؿ مػػػف أعػػػانني عمػػػى اسػػػتكماؿ ىػػػذه الرسػػػ

 القشيب. 
المكفػػؽ، جميعػػان، كاهلل المػػكلى عػػز كجػػؿ أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ فػػي ميػػزاف حسػػناتنا  سػػاهمةن 

 كاليادم إلى سكاء السبيؿ، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
 

                                                           
 (, قاؿ عنو األلباني: صحيح.872/4811: كتاب األدب, باب في شكر المعركؼ )صسنف أبي داكد (1)
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 مقدمة
ليادم إلى الخير مف أناب، كأشيد أف الحمد هلل الكريـ الكىاب، المعطي بغير حساب، ا

ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، شيادة تنجي مف قاليا مف العذاب، كأشيد أف محمدان عبده 
كرسكلو اليادم إلي الحؽ كالصكاب، المبعكث بخير كتاب، ليكشؼ بو ظممات الجيؿ، كأسباب 

كالعمؿ بو دكف الشر جميع  العذاب، كأخمص بو العبادة هلل العزيز الكىاب، كأغمؽ باتباعو
األبكاب، كصمي الميـ كسمـ عميو كعمى آلو كصحبو أكلي األلباب، كسمـ إلى يكـ الفصؿ كالمآب، 

 كبعد:
األمة اإلسبلمية، بؿ ىك مف أعظـ ما خص بو ىذه األمة عمى تعالى  إف مٍف نعـ اهلل
ٍؿ ككلـ ي سوى حفظو بنفلتك  تعالى حفظ دينيا بحفظ كتابو العزيز، فإف اهلل مف الفضيمة كالشرؼ،
ّنن لوُ } فقاؿ:و ذلؾ إلى أحدو مف خمق ، فظير [9ر: الحج ] ف{لحنفظو ِإّنن َنْحُف َنّزلنن الذّْكَر واِ 

أىؿ  رمصداؽ ذلؾ مع طكؿ المدة، كامتداد األياـ، كتكالي الشيكر، كتعاقًب السنيف، كانتشا
الديف،  كسيظؿ معجزة يدركيا البلحقكف , فبقي ىك المعجزة الخالدة ليذا اإلسبلـ، كاتساع رقعتو

بعد السابقيف كيراىا المتأخركف كما رآىا المتقدمكف، كتمؾ ىي معجزة تتناسب كطبيعة ىذا الديف 
الذم أراد اهلل لو أف يككف آخر األدياف كتتناسب مع القرآف الذم أراد اهلل لو أف يككف آخر كتاب 

 ينزؿ مف السماء.
، كأشرفيا كمما الشؾ فيو أف عمـ التف سير، بؿ ككافة عمكـ القرآف الكريـ مف أفضؿ العمـك

نو ريـ ، كتكمف أىمية ىذا العمـ في أعمى اإلطبلؽ لتعمقيا بكبلـ اهلل تعالي، أال كىك القرآف الك
يحقؽ المقاصد األساسية لمقرآف الكريـ في حياة المسمميف، لذلؾ فإف الناظر في آيات القرآف 

الكثير مف المقاصد  آية في كتاب اهلل تعالى تحتكم عمىؿ كؿ الكريـ يجد أف كؿ سكرة ب
كاألىداؼ التي تمثؿ منياج حياة لممسمميف في جميع مجاالتيا، إلصبلح شتى نكاحييا، تشخص 
، بما يتفؽ مع ىذه المقاصد  مشاكميـ كىمكميـ، كتقدـ العبلج الشافي لتمؾ المشاكؿ كاليمـك

 كاألىداؼ القرآنية.
ف مف يقنصد وأىداؼ الحزب الخنمس والعشر الدراسة التحميمية لم] :لذلؾ كانت رسالتي

 .("[18-1)إلى سكرة الرعد مف اآلية  (111-53)سكرة يكسؼ مف اآلية " القرآف الكريـ
 أوًا: أسبنب اختينر البحث:

 لكتاب اهلل تعالى كابتغاء رضكانو . خدمة -1
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رشاد  إبراز مقاصد كأىداؼ اآليات التي تناكلتيا الدراسة -2 ككف كتاب اهلل تعالى كتاب ىداية كا 
 لمبشرية جمعاء.

إبراز ما تناكلتو سكرتا يكسؼ كالرعد مف مكضكعات متنكعة، في التربية اإليمانية، مف   -3
 خبلؿ ربطيا بالكاقع.

 زيادة الخبرة في التعامؿ مع المنيج القرآني كالتدبر في آياتو الستخبلص العبر كالعظات. -4
 موضوع البحث : ثننيًن: أىمية

 العمؿ الدعكم في المجاؿ االجتماعي كالسياسي. المكضكع في تناكلو أىمية تكمف -1
 معرفة أفضؿ الكساهؿ التي تؤدم إلى تحقيؽ الترابط األسرم.ألن و يؤدم إلى  -2
االطبلع عمى سيرة مف أنعـ اهلل عمييـ مف الناس، ككيؼ كاف تعامميـ مع ىذا  يساعد في -3

 اإلنعاـ.
 سميط الضكء عمى بعض المظاىر الككنية الدالة عمى عظمة اهلل ككحدانيتو.ألنو ي -4
 عيف عمى فيـ آيات اهلل تعالى فيما دقيقا.عث عمى رسكخ اإليماف في النفس، كييبألنو  -5

 ثنلثًن: أىداؼ البحث:
عد ، كسكرة الر  111إلى آية 53إظيار المقاصد كاألىداؼ األساسية لسكرة يكسؼ مف آية  -1

 .18إلى آية  1 مف اآلية
 بياف الكحدة المكضكعية آليات الدراسة، مف خبلؿ الدراسة التحميمية ليذه اآليات. -2
إثراء المكتبة اإلسبلمية ببحث عممي محكـ يتناكؿ دراسة تحميمية شاممة لممقاصد، كاألىداؼ  -3

 المستنبطة مف آيات الدراسة.
 ة التحميمية الدقيقة، كالمتعمقة آليات الدراسة.صقؿ الخبرة الذاتية لمباحثة بالدراس -4
فتح آفاؽ جديدة أماـ الدارسيف كطمبة العمـ الشرعي كذلؾ مف خبلؿ النتاهج كالتكصيات التي -5

 ستخرج بيا الباحثة في الخاتمة إف شاء اهلل.
 رابعًن: الدراسنت السنبقة:

ـ التفسير كعمـك القرآف بكمية ىذا البحث استكماال لسمسمة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قس
أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية، كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد، كاألىداؼ المتنكعة 

إلى  53مف آية سكرة يكسؼ ريـ، ككاف نصيبي مف ىذه الدراسة )كالمختمفة آليات القرآف الك
 .(18إلى آية  1 ، كسكرة الرعد مف اآلية 111آية

 نيج البحث :خنمسًن: م
، كذلؾ ضمف ، كتحميؿ األىداؼ كالمقاصد لآلياتالمكضكعي  في التفسيرالمنيج  اتبعت  

 الخطكات اآلتية:
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تقسيـ آيات الدراسة إلى مباحث مختمفة، جاعمة لكؿ مبحث آياتو المناسبة لو، كسأقكـ بتحديد  -1
 كاكتشاؼ ما تحتكيو آيات كؿ مبحث مف مقاصد كأىداؼ كتحميميا. 

 ياف معاني المفردات الغريبة الكاردة في البحث.ب -2
 في البحث العممي. ةالمتبع األصكؿ عزك األقكاؿ المقتبسة ألصحابيا، كذلؾ حسب -3
 الترجمة لمشخصيات كاألعبلـ المغمكرة في البحث. -4
التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب كمؤلفو كرقـ الجزء كالصفحة فقط، كسأترؾ مكاصفات المرجع  -5

 لمراجع.لقاهمة ا
عزك اآليات القرآنية المستشيد بيا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية خمفيا مباشرة في متف البحث   -6

 تجنبان إلثقاؿ الحكاشي.  
كنقؿ حكـ العمماء  ،عمميان  تخريج األحاديث النبكية كاآلثار مف مصادرىا األصيمة تخريجان   -7

 في الصحيحيف. تعمييا ما أمكف، إال إذا كان
 رجكع لممصادر األصمية المتعمقة بمكضكع البحث.ال -8
 عمؿ الفيارس العممية البلزمة. -9

 سندسًن: خطة البحث:
 عمى النحك التالي: ،كفيارس ،كخاتمة ،كفصميف ،كتمييد ،تتككف خطة البحث مف مقدمة     

 المقدمة
 اتالدراسك أىداؼ البحث، ك أىمية المكضكع ، أسباب اختيار البحث، ك كتشتمؿ عمى: 

 كمنيج البحث ، كخطة البحث. السابقة،
 التمييد

 تعريؼ عنـ بسورتي يوسؼ والرعد
 كيتككف مف خمسة مباحث:

 المبحث األوؿ: التعريؼ العنـ بسورة يوسؼ.
 ة مطالب:كيشتمؿ عمى سبع

 أسماء السكرة. المطمب األوؿ:
 مدنية.مكية أك ك  عدد آياتيا،كزماف كمكاف نزكلو ك ترتيب السكرة ،  المطمب الثنني:
 الجك الذم نزلت فيو السكرة. المطمب الثنلث:
 .سبب نزكؿ السكرة المطمب الرابع:

 فضاهؿ السكرة. :المطمب الخنمس
 لمسكرة. المحكر األساس س:المطمب السند
 األىداؼ العامة لمسكرة. :المطمب السنبع
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 المبحث الثنني: التعريؼ العنـ بسورة الرعد. 
 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 أسماء السكرة. األوؿ: المطمب
 مكية أك مدنية.ك  كزمف نزكؿ السكرة عدد آياتيا،ك ترتيب السكرة،  المطمب الثنني:
 .الجك الذم نزلت فيو  المطمب الثنلث:
 فضاهؿ السكرة. المطمب الرابع:

 المحكر األساسي لمسكرة. المطمب الخنمس:
 األىداؼ العامة لمسكرة. المطمب السندس:

 ننسبنت في سورتي يوسؼ والرعد.المبحث الثنلث: الم
 :مطمبيفكيشتمؿ عمى 

  .سكرة يكسؼ في مناسبةال المطمب األوؿ:
 المناسبة في سكرة الرعد. المطمب الثنني:

 المبحث الرابع: تعريؼ بنلمقنصد واألىداؼ وأىميتين.
 مطالب: أربعةكيشتمؿ عمى 

 تعريؼ المقاصد لغة كاصطبلحان. المطمب األوؿ:
 تعريؼ األىداؼ لغة كاصطبلحان. المطمب الثنني:
 الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ. المطمب الثنلث:
 أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات. المطمب الرابع:

  .المبحث الخنمس: التعريؼ بنلدراسة التحميمية
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 المقصكد بالدراسة التحميمية. المطمب األوؿ:
 لدراسة التحميمية.متطمبات ا المطمب الثنني:

 الفصؿ األوؿ
 (111-35)الدراسة التحميمية لمقنصد وأىداؼ سورة يوسؼ مف اآلية 

 كيتككف مف أربعة مباحث:
 (35-35مقنصد وأىداؼ سورة يوسؼ مف اآلية ) المبحث األوؿ:

 ثبلثة مقاطع:كيشتمؿ عمى 
 س البشرية.أحكاؿ النف األوؿ: قطعالم
 ميو السبلـ بعد السجف كاالستضعاؼ.التمكيف ليكسؼ ع الثنني: قطعالم
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 حنكة يكسؼ عميو السبلـ كفطنتو كحسف تدبيره. المقطع الثنلث:
 (58-35المبحث الثنني: مقنصد وأىداؼ سورة يوسؼ مف اآلية )

 ة مقاطع:أربعكيشتمؿ عمى  
 شمؿ يكسؼ عميو السبلـ بعاهمتو. العناية اإلليية في لـٌ  المقطع األوؿ:
 كؿ عمى اهلل بعد األخذ باألسباب.التك  المقطع الثنني:
 استخداـ المكيدة في تحقيؽ ىدؼ مشركع. المقطع الثنلث:
 تحمؿ األذل كعدـ رد اإلساءة. المقطع الرابع:

 (181-51المبحث الثنلث: مقنصد وأىداؼ سورة يوسؼ مف اآلية )
 مقاطع: خمسةكيشتمؿ عمى  

 .أشد االبتبلءات التي تسبؽ مرحمة الفرج المقطع األوؿ:
 األمؿ كعدـ القنكط مف رحمة اهلل. المقطع الثنني:

 فضيمة التقكل كالصبر. :الثنلثالمقطع 
 االعتراؼ بالفضؿ كالعفك عند المقدرة. :الرابعالمقطع 
 العبرة في حاؿ العبد بكماؿ النياية ال بنقص البداية. :الخنمسالمقطع 

 (111-181المبحث الرابع: مقنصد وأىداؼ سورة يوسؼ مف اآلية )
 مقاطع: خمسةكيشتمؿ عمى  

 مف دالهؿ صدؽ الكحي كالنبكة. المقطع األوؿ:
 دعكة اإلنساف إلى التفكر كالتأمؿ في ممككت السمكات كاألرض. المقطع الثنني:
 الدعكة إلى اهلل عمى بصيرة. المقطع الثنلث:
 تحقيؽ النصر عند اشتداد الكرب. المقطع الرابع:

 .قصة يكسؼ عميو السبلـب كجكه االعتبار :الخنمسالمقطع 
 الفصؿ الثنني

 (15-1)الدراسة التحميمية لمقنصد وأىداؼ سورة الرعد مف اآلية 
 :تككف مف ثبلثة مباحثكي

  (5-1مقنصد وأىداؼ سورة الرعد مف اآلية ) المبحث األوؿ:
 :قاطعمثبلثة يشتمؿ عمى ك 

 الثناء عمى القرآف الكريـ كاإلشارة إلى إعجازه. ؿ:األو قطعالم
 .الحث عمى التأمؿ كالتفكر في مخمكقات اهلل الثنني: قطعالم
 أقكاؿ المشركيف في شأف البعث كالرد عمييـ. :نلثالث قطعالم
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  ( 13-5المبحث الثنني: مقنصد وأىداؼ سورة الرعد مف اآلية )
 :يفطعمقكيشتمؿ عمى 

 مف دالهؿ عمـ اهلل كعظيـ سمطانو. :األوؿ قطعالم
 لدعكات.مصير ا المقطع الثنني:

 (15-11المبحث الثنلث: مقنصد وأىداؼ سورة الرعد مف اآلية )
 كيشتمؿ عمى مقطعيف: 

 ضرب المثؿ لمحؽ كالباطؿ. المقطع األوؿ:
 الترغيب كالترىيب.  المقطع الثنني:

 الخنتمة
 إلييا الباحثة. تتكصمالتي  النتاهج كالتكصيات : أىـعمى تشتمؿك   

 الفينرس العممية
 : شتمؿ عمىكت

 القرآنية يرس اآلياتف
 فيرس األحاديث كاآلثار

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ
 المصادر كالمراجع فيرس

 فيرس المكضكعات
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

  التمهيدالتمهيد

 تعريف عام بسورتي يوسف والرعد
 :كيتككف مف خمسة مباحث

 : التعريؼ العاـ بسكرة يكسؼ.المبحث األوؿ
 .: التعريؼ العاـ بسكرة الرعدالمبحث الثنني
 : المناسبات في سكرتي يكسؼ كالرعد.المبحث الثنلث
 تعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ كأىميتيا.ال: المبحث الرابع

  : التعريؼ بالدراسة التحميمية.المبحث الخنمس
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  األولاألول  املبحثاملبحث

 عام بسورة يوسفالتعريف ال
 :سبعة مطالب كيشتمؿ عمى

 .ككجو التسمية أسماء السكرة،: األوؿ طمبالم
 .ترتيب السكرة، عدد آياتيا، مكية أك مدنية: الثنني المطمب
 .: زمف نزكؿ السكرة، كالجك الذم نزلت فيوالثنلث المطمب
 .سبب نزكؿ السكرة: الرابع المطمب
 . فضاهؿ السكرة :الخنمس المطمب

 المحكر األساسي لمسكرة. المطمب السندس:
 سكرة.األىداؼ العامة لم المطمب السنبع:
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 ؿالمطمب األو
 أسمنء السورة، ووجو التسمية

قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف عاشػػػػػػكر:" االسػػػػػػـ الكحيػػػػػػد ليػػػػػػذه السػػػػػػكرة اسػػػػػػـ سػػػػػػكرة  ،(1)"سػػػػػػميت سػػػػػػكرة يكسػػػػػػؼ"-1
 .(2) "يكسؼ

 ،(3)" إليػػػػػراد قصػػػػػة النبػػػػػي يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ فييػػػػػاسػػػػػميت سػػػػػكرة يكسػػػػػؼ " كجػػػػػو التسػػػػػمية:
قػػػػػكؿ مػػػػػف ذىػػػػػب إلػػػػػى أنػػػػػو كيكسػػػػػؼ اسػػػػػـ عبرانػػػػػي، كمنعػػػػػو مػػػػػف الصػػػػػرؼ دليػػػػػؿ عمػػػػػى بطػػػػػبلف "

 .(4)"عربي مشتؽ مف األسؼ
ـ عميػػػػو السػػػػبل سػػػػؼك ككجػػػػو تسػػػػميتيا ظػػػػاىر ألنيػػػػا قصػػػػت قصػػػػة يقػػػػاؿ ابػػػػف عاشػػػػكر: " 

 فراكغػػػػ ـانعػػػأل فػػػي سػػػػكرة االاسػػػمو فػػػػي غيرىػػػا إ كر. كلػػػـ يػػػػذاتو فػػػػي غيرىػػػصػػػق ركميػػػا، كلػػػـ تػػػػذك
مي } ييكسيػػػػػػؼى كى ػػػػػػمىٍيمىافى كىأىي ػػػػػػكبى كى سي ي تًػػػػػػًو دىاكيكدى كى ًمػػػػػػٍف ذيرٍّ ػػػػػػذىًلؾى نىٍجػػػػػػًزم اٍلميٍحًسػػػػػػًنيفى كى كى كفى كى ػػػػػػى كىىىػػػػػػاري { كسى

ـٍ ييكسيؼي ًمٍف قىٍبؿي ًباٍلبىيٍّنىاتً } [،84]األنعاـ: اءىكي لىقىٍد جى  .(5) "[34]غافر: {كى
حتػػػػػى  منػػػػػذ أف كػػػػػاف طفػػػػػبلن  عميػػػػػو السػػػػػبلـ قػػػػػد كردت فػػػػػي سػػػػػكرة يكسػػػػػؼ حيػػػػػاة يكسػػػػػؼك 

شػػػػػاء أف يػػػػػأتي بالقصػػػػػة حػػػػػيف يسػػػػػبحانو كتعػػػػػالى أصػػػػػبح عزيػػػػػز مصػػػػػر، كىكػػػػػذا نػػػػػرل أف الحػػػػػؽ 
، كحػػػػػيف يريػػػػػد أف يمفتنػػػػػا إلػػػػػى أمػػػػػكر فييػػػػػا مكاقػػػػػؼ كعظػػػػػات، كاممػػػػػة كتػػػػػاريي يػػػػػأتي بيػػػػػا محبككػػػػػة

تتناسػػػػػػب كتتكافػػػػػػؽ مػػػػػػع تمػػػػػػؾ فػػػػػػي سػػػػػػكر متعػػػػػػددة يػػػػػػكزع لقطػػػػػػات القصػػػػػػة عمػػػػػػى مكاقػػػػػػع متعػػػػػػددة 
أجميػػػػا كردت مػػػػف  التػػػػي كالمقاصػػػػد ؼاىػػػػداأل لتأكيػػػػد كخدمػػػػة ،، فػػػػي سػػػػكر القػػػػرآف الكػػػػريـالمكاقػػػػع

 . (6ىذه القصص)
    .(7")رػػػػػػػػػػػػالؼ ك ر تتحة بحفمال رك ليا مف بيف الس زـ تميػػػػػػػػسكًفي ىذا اال"

كلكف األكؿ أقكل ألف الثاني ".(8)(" الر) ه السكرة المسم اة:أم: ىذ، اسـ لمسكرة (الر)قيؿ: "-2
ف السكر بدأت لـ يذكره معظـ المفسريف المشيكريف ممف يعتد بقكليـ في تفاسيرىـ، كألف كثيران م

  .(9( كلـ يرد تسميتيا بذلؾ" )المر)ب 
 

                                                           
 (.1/188التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي )(1)
 (.12/197التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(2)
 (.1/188التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي )(3)
 (.6/1البف سيده ) إعراب القرآف،(4)
 (.12/197التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(5)
 (.7/4197انظر: تفسير الشعراكم )(6)
 (.12/197التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(7)
 (.11/3المباب في عمـك الكتاب، ألبي حفص الحنبمي )(8)
 (.4/503التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(9)
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 المطمب الثنني
 مكية أو مدنية ،عدد آينتين ،ورةترتيب الس

  أوا: ترتيب السورة:
كالخمسكف في  كقبؿ سكرة الحجر، كىي السكرة الثالثة ،نزلت بعد سكرة ىكد" ىذه السكرة

انية عشرة في ترتيب المصحؼ، كتقع في ، "كالسكرة الث(1) "ترتيب نزكؿ السكر عمى قكؿ الجميكر
 .(2)الجزء الثاني عشر أيضان" 

 ثننين: عدد آينتين:
حدل عشرة آية" ألؼ كسبعماهة  في تفسيره: "أنيا(4) كقد ذكر الثعمبي ،(3) "كىي ماهة كا 

 .(5) "سبعة آالؼ كستة كسبعكف حرفاك  ،كستة كسبعكف كممة
  ثنلثن: مكية أو مدنية:

كالسكرة مكية بجممتيا، عمى خبلؼ ما كرد في المصحؼ ، (6) قراءكىي مكية باتفاؽ ال
ىي مقدمة  ذلؾ أف اآليات الثبلث األكلى، ( منيا مدنية7، 1، 5، 3اآليات )األميرم مف أف 

ككذلؾ ىذه األحرؼ ، طبيعية لما جاء بعدىا مباشرة مف البدء في قصة يكسؼ عميو السبلـ
ىك  ،عربيان  قرآنان ثـ تقرير أف اهلل أنزؿ ىذا الكتاب  ،بيفأنيا آيات الكتاب المك  المقطعة )الر(

كال يتأتى أف تككف  أما اآلية السابعة فالسياؽ ال يستقيـ بدكنيا أصبلن ، كذلؾ مف جك القرآف المكي
السكرة قد نزلت في مكة كىي ليست مف سياقيا ثـ أضيفت إلييا في المدينة! ذلؾ أف في اآلية 

خكتويعكد عمى  الثامنة ضميران     .(7) يكسؼ كا 
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ : نزلت سكرة يكسؼ قاؿ السيكطي في تفسيره: 

 .(8)بمكة
 

                                                           
 (.12/197ير كالتنكير، البف عاشكر )التحر (1)

 (. 24سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د. أحمد القطاف )ص(2)

، لمسمرقندم )(3)  (.2/178بحر العمـك

مف كتبو ، أىؿ نيسابكر لو اشتغاؿ بالتأريي أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ: مفسر، مف(4)
، األعبلـ ( يعرؼ بتفسير الثعمبيكالبياف في تفسير القرآفلكشؼ )ا)عراهس المجالس( في قصص األنبياء، ك

 (.1/212لمزركمي )
 .(5/196، ألبي اسحؽ الثعمبي )القرآفالكشؼ كالبياف عف تفسير (5)
 (.3/5تفسير القرآف، ألبي المظفر السمعاني )(6)

 .(1950-4/1949انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(7)
 ، كلـ تعثر الباحثة عمى الركاية مسندة في أم مف مصادر السنة.(494/ 4الدر المنثكر، لمسيكطي )(8)
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 المطمب الثنلث  
 ، والجو الذي نزلت فيو زمف نزوؿ السورة

  ف نزوؿ السورة:أوًا: زم

ة، أبي طالب كخديج بيف عاـ الحزف بمكت ، كقبؿ سكرة الحجر،نزلت بعد سكرة ىكد
التي جعؿ اهلل فييما  ثـ الثانية ،كبيف بيعة العقبة األكلى، م رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـدى نى سى 

 كمخرجان  كلمدعكة اإلسبلمية فرجان  ،كلمعصبة المسممة معو ،لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 .(1) باليجرة إلى المدينة

  ثننيًن: جو نزوؿ السورة:

في تاريي الدعكة التي نزلت في تمؾ الفترة الحرجة مف السكر  ،كعمى ىذا فالسكرة كاحدة
فبل عجب أف تككف ىذه ، كالعصبة المسممة معو في مكة يو كسمـصمى اهلل عم كفي حياة الرسكؿ

عد ذلؾ، مما يتنزؿ عمى بما احتكتو مف قصة ذلؾ النبي الكريـ، كمف التعقيبات عمييا ب السكرة
مسممة معو في مكة، في ىذه الفترة بالذات، تسمية كالجماعة ال رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .(2)لممطارديف المغتربيف المكحشيف  كذلؾ كتثبيتان  كتسرية، كتطمينان 

يعاني مف الكحشة كالغربة  ففي الكقت الذم كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" 
لشدة، كاف اهلل اعة المسممة ىذه اكتعاني معو الجم قريش منذ عاـ الحزف كاالنقطاع في جاىمية

سؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ عمييـ يك  عمى نبيو الكريـ قصة أخ لو كريـ يقص سبحانو
 ،حف كاالبتبلءات: محنة كيد اإلخكةمف الم كىك يعاني صنكفان  صمكات اهلل كسبلمو أجمعيف

غير كمحنة الرؽ كىك ينتقؿ كالسمعة مف يد إلى يد عمى  ،لتركيع فيوكمحنة الجب كالخكؼ كا
 كمحنة كيد امرأة العزيز كالنسكة، كقبميا ،كال رعاية مف أبكيو كال مف أىمو إرادة منو، كال حماية

ثـ محنة  ،رغد العيش كطراكتو في قصر العزيزكمحنة السجف بعد  ،ابتبلء اإلغراء كالشيكة كالفتنة
ي يديو لقمة كفالرخاء كالسمطاف المطمؽ في يديو، كىك يتحكـ في أقكات الناس كفي رقابيـ، 

كمحنة المشاعر البشرية كىك يمقى بعد ذلؾ إخكتو الذيف ألقكه في الجب  ،الخبز التي تقكتيـ
 .(3) "ككانكا السبب الظاىر ليذه المحف كاالبتبلءات كميا

 
                                                           

  (.4/1949انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(1)

  (.4/1949انظر: المرجع السابؽ )(2)

 (.4/1950المرجع السابؽ )(3)
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 المطمب الرابع
 سبب نزوؿ السورة

 في سبب نزكليا قكالف: قد كرد ك 
نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك في قكؿ اهلل عز كجؿ }عف سعد بف أبي كقاص، ركل الحاكـ بسنده،  أوًا:

نزؿ القرآف عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فتبل عمييـ قاؿ:  ،[1{ ]يكسؼ: أَْحَسَن اْلقََصصِ 
{ الر تِْلَك آيَاُث اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ فأنزؿ اهلل عز كجؿ } ،كا: يا رسكؿ اهلل، لك قصصت عمينافقال ،زمانان 

قالكا: ف فتبل عمييـ زمانان  ،[1{ ]يكسؼ: نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصصِ كلو }إلى ق ،[3]يكسؼ: 
َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِهافأنزؿ اهلل عز كجؿ } ،يا رسكؿ اهلل، لك حدثتنا ُ نَزه { ]الزمر: َّللاه

 .(1)كؿ ذلؾ يؤمر بالقرآف ،[51
حدثنا  :صمى اهلل عميو كسمـ فقالكا النبي   س قاؿ: سألت الييكدي ركاه الضحاؾ عف ابف عبا :ثننينً 

{ ]يكسؼ: الر تِْلَك آيَاُث اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ }فأنزؿ اهلل عز كجؿ  ،عف أمر يعقكب ككلده كشأف يكسؼ
3] (2).  

ة سبب نزكليا تسمية رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عما يفعمو بو قكمو بما فعؿ إخك "قيؿ:  ثنلثًن:
 .(3) "يكسؼ بيكسؼ

لـ تنزؿ لسبب نزكؿ معيف، كلكف نرجع  أف سكرة يكسؼ كالظاىر مف خبلؿ ىذه الركايات
ذلؾ إلى أف في سكرة يكسؼ عبران لمساهميف كالباحثيف عف الحكمة كالسنة في أخبار الماضيف، 

  .(4)كلمف يتطمعكف في الككف كاألنفس كالخمؽ كالصراط السكم كاليدل 
 المطمب الخنمس
 فضنئؿ السورة

لـ تتفرد سكرة في كتاب اهلل بما تفردت بو سكرة يكسؼ عميو السبلـ، كما كاف ذلؾ ليككف  
ألنيا جمعت ذكر األنبياء، كالصالحيف، كالمبلهكة، كالشياطيف، كاألنعاـ، كسير الممكؾ، إال  

فقو، كالسٌر، كتعبير كحيميف، كذكر التكحيد، كال كالرجاؿ، كالنساء كالمماليؾ، كالتجار، كالعمماء، 

                                                           
 (، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.345/ 2المستدرؾ عمى الصحيحيف )(1)

، لـ تعثر الباحثة عمى الركاية مسندة في مصادر السنة (.2/510يؿ في معاني التنزيؿ، لمخازف )لباب التأك (2)
 كعميو فالركاية األكلى أرجح لصحة اإلسناد.

 (.3/218المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي )(3)

 (، بتصرؼ.26سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د. أحمد القطاف )ص(4)
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الرؤيا، كالسياسة، كالمعاشرة، كتدبير المعاش، كالصبر عمى األذل، كالحمـ كالعٌز، كالحكـ، ًإلى 
 .(1) غير ذلؾ مف العجاهب

كسكرة يكسؼ لـ يتكرر مف معناىا في القرآف شيء كما تكررت قصص األنبياء، ففييا 
كفي تمؾ القصص حجة عمى مف قاؿ  حجة عمى مف اعترض بأف الفصاحة تمكنت بترداد القكؿ،

 .(2) في ىذه: لك كررت لفترت فصاحتيا
كذكر اهلل أقاصيص األنبياء في القرآف ككررىا بمعنى كاحد في كجكه "قاؿ العمماء: 

مختمفة، بألفاظ متباينة عمى درجات الببلغة، كقد ذكر قصة يكسؼ كلـ يكررىا، فمـ يقدر مخالؼ 
 .(3)"، كاإلعجاز لمف تأمؿرعارضة غير المتكر عمى م عمى معارضة ما تكرر، كال

كما أف  القصة التي تمحكرت حكليا السكرة، كانت لنبي كريـ ابف سمسمة كريمة مف 
إف الكريـ ابف رة رضي اهلل عنو أف النبي قاؿ: "ىري يأبالبخارم بسنده عف ركل الكرماء، فقد 

 .(4)خميؿ اهلل" ف إبراىيـؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بالكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ يكس
كقد كردت عدة أحاديث في فضؿ السكرة، أعرضت عنيا ألنيا كميا كاىية، كما ذكره 

 .(5)الفيركزآبادم في كتابو بصاهر ذكم التمييز
 

 سالمطمب السند
 المحور األسنسي لمسورة

 فالقصص القرآني ،في احتكاهيا عمى قصة يكسؼ كاممة السكرة ذات طابع متفردىذه "
قات مكضكع السكرة كاتجاىيا يرد حمقات، تناسب كؿ حمقة منيا أك مجمكعة حم قصة يكسؼ غير

الح كلكط كشعيب كرد كحتى القصص الذم كرد كامبل في سكرة كاحدة كقصص ىكد كص ،كجكىا
كىك طابع متفرد في  ،ت بتماميا كبطكليا في سكرة كاحدةأما قصة يكسؼ فكرد ،مختصرا مجمبل

صحاهؼ الككف  فييكسؼ عميو السبلـ آية خالدة عمى كجو الدىر، تتمى ،  ان السكر القرآنية جميع
يثاره آلخرتو  فيشبابو، كقٌكتو  فيكطيارة إزاره، كعفتو  ،(6)بكرة كعشيا، تفٌسر طيب نجاره دينو، كا 

                                                           
 (.2/413انظر: زاد المسير في عمـ التفسير، ألبي الفرج ابف الجكزم )(1)

 (.3/218انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي )(2)

 (.9/118الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي )(3)

 (.4/184) ،(3390) ، رقـ: لقد كاف في يكسؼباب قكؿ اهلل تعالى ،كتاب أحاديث األنبياء ،البخارمصحيح (4)

 (.184بادم )ص: آفي لطاهؼ الكتاب العزيز، لمفيركز بصاهر ذكل التمييز انظر: (5)

(، لساف العرب، البف 14/176"الن ٍجر، كيقاؿ: النٍّجار كالن جار: األصؿ كالحسب"، تاج العركس، لمزبيدم )(6)
 (.5/193منظكر )
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العفة كالصيانة التي ال تتـ ألحد  فيعمى دنياه، كأفضؿ ىداية تمثؿ لمنساء كالرجاؿ المثؿ العميا 
 .(1) "السر كالعمف فيبشر إال بصدؽ اإليماف باهلل كمراقبتو لو مف ال

يقتدل بو  يفي إثبات عصمتو، كأفضؿ مثؿ عممكسكرتو منقبة عظمى لو، كآية بينة "
كيسمع  ،النساء فالرجاؿ، فبتبلكتيا يشعر القارئ بما لمشيكة الخسيسة عمى النفس مف سمطاف

مة، بقكة اإلرادة ككازع الشرؼ كالعصمة ففييا أحسف المؤمف عمى كؿ رذي فيب الفضيمة بأذنو تغمٌ 
األسكة لممؤمنيف مف الرجاؿ كالنساء، فييا قصة شاب كاف مف أجمؿ الناس صكرة، كأكمميـ بنية، 
يخمك بامرأة ذات منصب كسمطاف كىى سيدة لو كىك عبدىا، يحمميا االفتتاف بجمالو عمى أف تذٌؿ 

الطبقات الدنيا منزلة كتربية  فيكقد جرت العادة حتى  ،وو، كتخكف بعميا فتراكده عف نفسنفسيا ل
فيسمعيا مف حكمتو، كيرييا مف كمالو كعفتو ما ىك أفضؿ  ،ف يككف النساء مطمكبات ال طالباتأ

ة سيده الذم أحسف مثكاه فيقكؿ: حفظو أمان فياإليماف باهلل كاالعتصاـ بحبمو المتيف، ك  فيدرس 
فتشعر حينهذ بالذؿ كالميانة،  [51 :يكسؼ] {نَُّو ا ُيْفِمُح الظَّنِلُموفَ اَي إِ ِإنَُّو َربّْي َأْحَسَف َمْثو }

إال أف فييا أعظـ دليؿ عمى صبره ، ة، كتحقير مقاـ السيادة كالكرامةالشرؼ كالصيان فيكالتفريط 
حسانو  .(2) "كحممو كأمانتو كعدلو، كحكمتو كعممو، كعفكه كا 

اليب إعجاز القرآف كىك اإلعجاز في أسمكب مف أس خاصان  في ىذه السكرة أسمكبان ك 
 ، القصص الذم كاف خاصة أىؿ مكة يعجبكف مما يتمقكنو منو مف بيف أقاصيص العجـ كالرـك

بأف ما يقكلو القرآف في شأف األمـ ىك أساطير  فقد كاف النضر بف الحارث كغيره يفتنكف قريشان 
  األكليف اكتتبيا محمد صمى اهلل عميو كسمـ.

فارس، فكاف يحدث قريشا بذلؾ كيقكؿ مف  ـ أحاديثيتردد عمى الحيرة فتعم   رككاف النض
مف محمد فيمـ أحدثكـ أحسف مف حديثو، ثـ يحدثيـ بأخبار الفرس،  ليـ: أنا كاهلل أحسف حديثان 

أشبع  فكاف ما في بعضيا مف التطكيؿ عمى عادة أىؿ األخبار مف الفرس يمكه بو عمييـ بأنو
عمى أنيا مع ة، بالمعارض ليـ ان استيعاب القصة تحدي السكرة عمى أسمكبامع، فجاءت ىذه لمس
 .(3) العبرةي ليس لو كبير أثر ف مف القصة مف كؿ ما قد طكت كثيران  ذلؾ

كالذم يبدك لي أف المحكر األساسي لسكرة يكسؼ عميو السبلـ ىك: تحقيؽ األحبلـ، 
، ففي الكقت الذم نزلت فيو السكرة كاف كلكف ما بيف الحمـ كتحقيقو آالـ كمعاناة طكيمة كشاقة

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعاني مف الكحشة كالغربة كاالنقطاع في جاىمية قريش.

                                                           
 .( 4/1951في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(1)
 (.12/106تفسير المراغي، ألحمد ابف مصطفى المراغي )(2)

 (، بتصرؼ.12/200التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(3)
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نزلت السكرة في الكقت الذم كانت تعاني فيو الجماعة المسممة ألكانان مف الشدة 
نياية المطاؼ قمب النبي بالبشرل كاألمؿ لتبيف لممسمميف أف  ىكاالضطياد كمع ذلؾ نزلت عم
 الفرج كالتمكيف كتحقيؽ النصر.

ِإْذ َقنَؿ }كلكف ما بيف الحمـ الذم رآه يكسؼ عميو السبلـ في منامو ، حيث قاؿ تعالى: 
ـْ ِلي َسنِجِديفَ  ، {ُيوُسُؼ أِلَِبيِو َين َأَبِت ِإنّْي رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبن َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رََأْيُتُي

 .[4]يكسؼ:
َفَممَّن َدَخُموا }حيث مكف اهلل لو في األرض حيث قاؿ تعالى:  كما بيف تحقيؽ ىذا الحمـ

َوَرَفَع َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش  *َعَمى ُيوُسَؼ آَوى ِإَلْيِو َأَبَوْيِو َوَقنَؿ اْدُخُموا ِمْصَر ِإْف َشنَء المَُّو آِمِنيَف 
ًدا َوَقنَؿ َين َأَبتِ  وا َلُو ُسجَّ َىَذا تَْأِويُؿ ُرْؤَينَي ِمْف َقْبُؿ َقْد َجَعَمَين َربّْي َحقِّن َوَقْد َأْحَسَف ِبي ِإْذ  َوَخرُّ

ـْ ِمَف اْلَبْدِو ِمْف َبْعِد َأْف َنَزَغ الشَّْيَطنُف َبْيِني َوَبْيَف ِإْخَوِتي ِإفَّ   َربّْي َأْخَرَجِني ِمَف السّْْجِف َوَجنَء ِبُك
ـُ اْلَحِكيـُ  َلِطيٌؼ ِلَمن َيَشنُء ِإنَّوُ   .[311-99]يكسؼ:، {ُىَو اْلَعِمي

 محف كآالـ عظيمة.كلكف بعد فقد أصبح الحمـ حقيقة 
كىذا ما تميؿ إليو النفس، كالذم يخدـ الكحدة المكضكعية لسكرة يكسؼ، كخاصة أف 
السكرة تحمؿ التسمية، كالتسرية، كالتمميح بالفرج لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، كالدعاة مف بعده 

  ؼ تشبو ظركؼ يكسؼ عميو السبلـ مف حيث الضيؽ كالشدة.يث كانت كثير مف الظرك ح
 

 المطمب السنبع
 األىداؼ العنمة لمسورة

 :مف أىـ أغراض ىذه السكرة
بياف قصة يكسؼ عميو السبلـ مع إخكتو، كما لقيو في حياتو، كما في ذلؾ مف العبر مف " -3

          يا إلى فتح أبكاب الفرج عمى مصراعييا.           نكاحو مختمفة، كمشاىد متعددة تصؿ في نيايت
تجمي اإليماف العميؽ باهلل الذم ينصر الحؽ عمى الباطؿ كلك طاؿ األمد، كالثقة بيذا -5

 .  (1) "االنتصار، كأف فيو الخير ، كالعـز عميو ال يكلد في النياية إال خيران 
كتسمية فؤاده إشارة إلى البشارة بما كقع لو  سمـالمراد بيذه القصص تثبيتو صمى اهلل عميو ك  -1

حسانو إلييـصمى اهلل عميو كسمـ يـك الفتح مف ممؾ قيادىـ كرد   .عنادىـ كمنو عمييـ كا 
 .(2)كمف فكاهد ذكرىا التنبيو عمى أف الحسد داء عظيـ شديد التمكف في النفكس  -4

                                                           
 (، بتصرؼ.30-29سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د. أحمد القطاف )ص(1)

 (.10/3انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي)(2)
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المثيرة، المفرحة حينا  تضمنت ىذه السكرة قصة يكسؼ عميو السبلـ، بجميع فصكليا -2
كالمحزنة حينا آخر، فبدأت ببياف منزلتو عند أبيو يعقكب كصمتو بو، ثـ عبلقتو بإخكتو )مؤامرتيـ 
لقاؤه في البهر، كبيعو لرهيس شرطة مصر، كشراؤىـ الطعاـ منو في المرة األكلى كمنحيـ  عميو، كا 

بقاء أخيو إياه دكف مقابؿ، كمنعيـ شراء الطعاـ في المرة الثانية إف  لـ يأتكه بأخييـ )بنياميف( كا 
حيمة مدركسة كسرقة مزعكمة، حتى يأتكه بأخييـ ألبييـ، ثـ تعريفو نفسو  بنياميف لديو في

إلخكتو( ، كمحنة يكسؼ كجمالو الراهع، كقصة يكسؼ مع امرأة العزيز، كبراءتو المطمقة، يكسؼ 
الممؾ، تكليتو كزيرا لممالية كالتجارة  في غياىب السجكف يدعك لدينو، بكادر الفرج كتعبير رؤيا

كرهاسة الحكـ، إبصار يعقكب حيف جاء البشير بقميص يكسؼ، لقاء يكسؼ في مصر مع أبكيو 
 كجميع أسرتو.

ثبات نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كتسميتو، كبشاهر  -6 ثـ إيراد العبرة مف ىذه القصة، كا 
يكسؼ عميو السبلـ انتقؿ مف السجف إلى القصر، الفرج بعد الضيؽ، كاألنس بعد الكحشة، فإف 

 .  بد مف أف يأتيو الفرج كالنصرفي أرض مصر، ككؿ مف صبر عمى الببلء فبل كجعؿ عزيزان 
 .كؿ العذاب بيـ كما حدث لمف قبميـتحذير المشركيف مف نز  -7
الدركس كاألخبلؽ المستفادة مف قصة يكسؼ عميو السبلـ، كأىميا نصر الرسؿ بعد  -8
 .(1)ستيهاساال
  
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                           
 (.190-12/189قيدة كالمنيج، لمزحيمي )انظر: التفسير المنير في الشريعة كالع(1)
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 المطمب األوؿ
 أسمنء السورة، ووجو التسمية

كذلؾ يدؿ عمى  ،ىكذا سميت مف عيد السمؼ قاؿ ابف عاشكر: " ،(1) "سميت سورة الرعد"-3
 .(2) "أنيا مسماة بذلؾ مف عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ

نزاؿ المطر مف  سكرة الرعدسميت " وجو التسمية: لمكبلـ فييا عف الرعد كالبرؽ كالصكاعؽ كا 
، (4) "[31]الرعد:  :{َوُيَسبُّْح الرَّْعُد ِبَحْمِدهِ }سٌميت بو لما فييا مف قكلو عٌز كجٌؿ: ك " ،(3)"السحاب

، الذم يجمع بيف النقيضيف، فيك كسميت ىذه السكرة نسبة لتمؾ الظاىرة الككنية، كىي الرعد"
ككنو مخيفان في ظاىره إاٌل أنو فيو الخير كمو مف الماء الذم ينزؿ مف السحاب لئلحياء، عمى 

 .(5)" كفيو مف الصكاعؽ التي تأتي لئلفناء كاليبلؾ
 .(6) كذكر ذلؾ أبك السعكد في تفسيره "}المر{ اسـ لمسورة"-5
 

 المطمب الثنني
 مكية أو مدنيةو  وعدد آينتين ترتيب السورة

  سورة، وعدد آينتين:ترتيب الأوا: 
في  كفكأربع كأربع ،الككفييف عند كفآياتيا ثبلث كأربع دكعد"، (7) "نزلت بعد سكرة محمد"

 ، ككخمسكف كممة ثبلثك  ماهةكىي ثمان"، (8) "ييفعند الشام كفكخمس كأربع ،عدد المدنييف
 .(9) "ثبلثة آالؼ كخمسماهة كست أحرؼ

  مكية أو مدنية:ثننين: 
  .(10) مدنيةأـ مكية؟ فذىب الطبرم إلى أنيا ىي مدنية  ختمؼ فييا ىؿا

                                                           
 (.13/96) ، لمزحيميالتفسير المنير في الشريعة كالعقيدة كالمنيج(1)
 .(75/ 13) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(2)
 (.13/96) ، لمزحيميالتفسير المنير في الشريعة كالعقيدة كالمنيج(3)
 .(253/ 6) ، لمقاسميمحاسف التأكيؿ (4)
 .(2/ 5بي السعكد )أل ،ؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـإرشاد العق(5)
 المرجع السابؽ.(6)
 (.13/405جامع البياف عف تأكيؿ آل القرآف، لمطبرم )(7)
 (.13/76التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(8)
 (.5/267الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، لمثعمبي )(9)
 (.13/405لمطبرم ) انظر: جامع البياف عف تأكيؿ آل القرآف،(10)
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ـْ ِبَمن َصَنُعوا َقنرَِعةٌ }تعالى:  ومكية سكل قكلنيا كقيؿ: إ  {َوَا َيزَاُؿ الَِّذيَف َكَفُروا ُتِصيُبُي
ـُ اْلِكتَنبِ  }[ كقكلو: 13]الرعد:  ية ىي مدن" :األصـقاؿ  الرازم: قاؿك  ،[41]الرعد:  {َوَمْف ِعْنَدُه ِعْم

 .(1) "[13]الرعد:  {َوَلْو َأفَّ ُقْرآًنن ُسيَّْرْت ِبِو اْلِجَبنُؿ  }باإلجماع سكل قكلو تعالى: 
 ،سكرة الرعد نزلت بمكة فيي مكيةعف ابف عباس، قاؿ:  ،كتابوكركل النحاس في " 

ركل قاؿ: ك ، عد مكية ليس فييا ناسي كال منسكخسكرة الر ركل حميد، عف مجاىد، قاؿ: قاؿ: ك 
َوَا َيزَاُؿ الَِّذيَف َكَفُروا سكرة الرعد مدنية إال آية كاحدة، قكلو تعالى: }د، عف قتادة، قاؿ: سعي

ـْ ِبَمن َصَنُعوا َقنرَِعةٌ   ،كالقكؿ األكؿ أكلى، فيقكؿ: أنيا مكية نحاسكيرجح ال [13{ ]الرعد: ُتِصيُبُي
حدثنا مسدد  :بف داكد قاؿ حدثنا أحمد :كما حدثنا أحمد بف محمد األزدم قاؿ ،ألنو المتعارؼ

ـُ اْلِكتَنبِ }قمت لسعيد بف جبير  :عف أبي بشر قاؿ ،أبك عكانة حدثنا :قاؿ أىك  {َوَمْف ِعْنَدُه ِعْم
ككاف سعيد بف جبير  :قاؿ ،كالسكرة مكية ؟كيؼ يككف عبداهلل بف سبلـ :قاؿ ؟عبداهلل بف سبلـ

ـُ اْلِكتَنبِ }يقرأ  ألف السكرة مكية  ،أنكر ىذا سعيد بف جبير :جعفرقاؿ أبك  ،{َوَمْف ِعْنَدُه ِعْم
 .(2) "كعبداهلل بف سبلـ إنما أسمـ بالمدينة

كمعانييا جارية عمى أسمكب معاني القرآف المكي مف االستدالؿ عمى قاؿ ابف عاشكر: "
 .(3) "كاألسباب التي أثارت القكؿ بأنيا مدنية أخبار كاىية ،حدانية كتقريع المشركيف كتيديدىـالك 

لجيا، ككثيرا مف إف افتتاح السكرة، كطبيعة المكضكعات التي تعاقاؿ سيد قطب: "
كليست مدنية كما جاء في  ،داللة كاضحة عمى أف السكرة مكية كؿ أكلهؾ يدؿ ،التكجييات فييا

 .(4) "بعض الركايات كالمصاحؼ
ف ذلؾ كقع فإ ،ا آيات نزلت بالمدينة كألحقت بياكمف آياتي ة،كال مانع مف أف تككف مكي"

في بعض سكر القرآف، فالذيف قالكا: ىي مكية لـ يذكركا مكقعيا مف ترتيب المكيات سكل أنيـ 
 ذكركىا بعد سكرة يكسؼ كذكركا بعدىا سكرة إبراىيـ.

كىا سابعة ف كعدبعد سكرة القتاؿ كقبؿ سكرة الرحمكالذيف جعمكىا مدنية عدكىا في النزكؿ 
ذ قد كا ،كتسعيف في عداد النزكؿ نت سكرة القتاؿ نزلت عاـ الحديبية أك عاـ الفتح تككف سكرة كا 

 .(5)"الرعد بعدىا

                                                           
 (.18/524مفاتح الغيب، لمرازم)(1)
 (.535الناسي كالمنسكخ، ألبي جعفر النحاس )ص(2)
 .(76/ 13التحرير كالتنكير )(3)
 (.4/2066في ظبلؿ القرآف )(4)
 (.13/76التحرير كالتنكير )(5)
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كالذم تراه الباحثة ما ذكره الشيي الغزالي حيث قاؿ: "كالذم أميؿ إليو أنيا مكية كأسمكبيا 
مثؿ ما حكت سكرة  يرجح ما أرل، ال سيما المشرككف يمح كف فييا عمى طمب معجزة حسية

 .(1) راء"األنعاـ كيكنس كاإلس
نيا السكرة كالجك الذم نزلت فيو حيث إكيزيد ىذا تأكيدان ما سيأتي بيانو في زماف نزكؿ 

 . (2)نزلت في الفترة التي أعقبت مكت أبي طالب، كالسيدة خديجة رضي اهلل عنيا 
 

 المطمب الثنلث
 والجو الذي نزلت فيو السورة ،الزمنف

  أوا: زمنف نزوؿ السورة:
قبت مكت كاف في الفترة التي أع ،عمى الراجح نزكليا" :في تفسيره قاؿ محمد طنطاكم

كالذم جعمنا نرجح أف نزكليا كاف في ىذه الفترة،  ...أبى طالب، كالسيدة خديجة رضى اهلل عنيا
ما اشتممت عميو السكرة الكريمة، مف أدلة متنكعة عمى كحدانية اهلل تعالى، كقدرتو، كمف تسمية لو 

فسيرنا لسكرة يكنس، كىكد، كقد رجحنا عند ت...  ـ عما أصابو مف قكموصمى اهلل عميو كسم
أف ىذه السكر قد نزلت في تمؾ الفترة مف حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،عمييـ السبلـ كيكسؼ

لمناسبة مكضكعاتيا ألحداث ىذه  -أيضا -كنرجح ىنا أف نزكؿ سكرة الرعد كاف في تمؾ الفترة
 .(3) " الفترة

 جو نزوؿ السورة:ثننين: 
كىي الفترة التي (4)، "نزلت في فترة اشتد فييا اإلعراض كالتكذيب كالتحدم مف المشركيف"

كثر  كما" (5)،لقى فييا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ما لقى مف أذل المشركيف كعنتيـ، كطغيانيـ
ذرىـ بو مما كاستعجاؿ العذاب الذم ين ،فييا طمب الخكارؽ مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

كمف معو عمى الحؽ الذم  ،ى حممة ضخمة تستيدؼ تثبيت الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـاقتض
أنزؿ إليو مف ربو، في كجو المعارضة كاإلعراض، كالتكذيب كالتحدم كاالستعبلء بيذا الحؽ، 

                                                           
 (.188نحك تفسير مكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمحمد الغزالي )ص(1)
 (.22الرسالة )ص انظر: ىذه(2)
 (.7/432التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، لمحمد سيد طنطاكم )(3)
 (.4/2066في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(4)
 (.7/432) لمقرآف الكريـ التفسير الكسيط(5)
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عبلف كحدانيتو إليان  اد بأنيا ىي كالثبات عمى ىذه الحقيقة كاالعتق كربان  كاإللتجاء إلى اهلل كحده كا 
 .(1) "دىا الحؽ، ميما كذب بيا المشرككفكح

 

 المطمب الرابع
 المحور األسنسي لمسورة

إثبات صدؽ الرسكؿ صمى  ىك، (2) مكضكع السكر المكية  كمياكرهيسي إف مكضكعيا ال
كتكحيد الربكبية،  ،تكحيد األلكىية ، مفالعقيدة كقضاياىاك  ،(3) يواهلل عميو كسمـ فيما أكحي إل

كما  ،كمف ثـ قضية الكحي كقضية البعث ،حيد الدينكنة هلل كحده في الدنيا كاآلخرة جميعان كتك 
كلكف ىذا المكضكع الكاحد ذا القضايا الكاحدة، لـ يتكرر عرضو قط بطريقة كاحدة في كؿ  ،إلييا

 .(4) المكية كفي غيرىا مف السكر المدنية تمؾ السكر
"بياف حجة التكحيد  :بلن هقا مبينان مقصكد السكرة ي تفسيرهكىذا ما أكده عبد الحميد كشؾ ف

في تخميؽ السمكات كاألرض، كاستخراج األنيار كاألشجار كالثمار، كتيديد الكفار ككعيدىـ، 
كذكر تخميؽ األكالد في أرحاـ أمياتيـ، عمى تبايف الدرجات، كمف النقصاف كالزيادات في األياـ 

ى بكاطف األسرار، كضماهر األخيار، كاألشرار...، كالساعات، كاطبلع الحؽ سبحانو كتعالى عم
   .(5)" كذكر السحاب كالرعد، كالبرؽ كالصكاعؽ كاألمطار...

كىذه السكرة تطكؼ بالقمب البشرم في مجاالت كآفاؽ كآماد كأعماؽ كتعرض عميو "
كؿ الشمس كالقمر  كفي ،: في السماكات المرفكعة بغير عمدالككف كمو في شتى مجاالتو األخاذة

 ،ابتةث ألرض الممدكدة كما فييا مف ركاسو كفي ا ،كفي الميؿ يغشاه النيار ،يجرم ألجؿ مسمى
كأنيار جارية، كجنات كزرع كنخيؿ مختمؼ األشكاؿ كالطعـك كاأللكاف، ينبت في قطع مف األرض 

ع، كالرعد يسبح كيحمد، كالمبلهكة تخاؼ طمً كفي البرؽ يخيؼ كيي  ،كيسقى بماء كاحد ،متجاكرات
كتخشع، كالصكاعؽ يصيب بيا مف يشاء، كالسحاب الثقاؿ كالمطر في الكدياف، كالزبد الذم 

 .(6) "يذىب جفاء، ليبقى في األرض ما ينفع الناس

 
                                                           

 (.4/2066في ظبلؿ القرآف )(1)
 (.4/2039انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(2)
  (.13/76ف عاشكر )انظر: التحرير كالتنكير، الب(3)
 (.4/2039في ظبلؿ القرآف ) انظر:(4)
 (. 3/1847في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ ) (5)
 (، باختصار.2040-4/2039في ظبلؿ القرآف ) (6)



 
 

55 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 المطمب الخنمس

 األىداؼ العنمة لمسورة
تبدأ السكرة بقضية عامة مف قضايا العقيدة: قضية الكحي بيذا الكتاب، كالحؽ الذم اشتمؿ "-1

ثـ بعد ذلؾ بٌيف الم و سبحانو كتعالى ما في الككف مما يدؿ عمى قدرة القادر ،"(1) "عميو
  .(2)"ككحدانيتو

 ،خمؽ العالميف ىية بدالهؿك تعالى باإلل منزؿ مف اهلل، كاالستدالؿ عمى تفرده القرآفأف تنكيو بال"-2
 .(3) كالقدرةفراده بتماـ العمـ ان ك
الى بالسجكد، كىك أقصى رمز لمعبكدية، فإف الكاهنات خضكع جميع الكاهنات لمشيهة اهلل تع-3

 .  (4) "كميا تسجد هلل تعالى، كيسجد ظميا معيا
 ،ديدىـ أف يحؿ بيـ ما حؿ بأمثاليـكتي، ؿ الشرؾ كمزاعميـ في إنكار البعثتفنيد أقكاؿ أى" -4

ثبات أف اهلل ىك المستحؽ لمعبادة دكف آليتيـ، كالتذكير بنعـ اهلل عمى الناس  .(5) "كا 
"التأكيد أف اهلل سبحانو كتعالى ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصان، كالمؤمف الحؽ ىك الذم -5

 .(6)يشعر بمراقبة اهلل في أقكالو كأفعالو في السر كالعمف" 
كالتخكيؼ مف  ،اب لممكذبيف كما حؿ باألمـ قبميـالتيديد بالحكادث الجكية أف يككف منيا عذ-6

 كير بأف الدنيا ليست دار قرار.كالتذ، يـك الجزاء
كمقابمة ذلؾ بيقيف ، ـ مجيء اآليات عمى نحك مقترحاتيـبياف مكابرة المشركيف في اقتراحي"-7

إال كما كأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ما لقي مف قكمو ر، اهلل ليـ مف الخيكما أعد  ،المؤمنيف
ب يؤمنكف بأف القرآف منزؿ اأىؿ الكت كالثناء عمى فريؽ مف، لقي الرسؿ عمييـ السبلـ مف قبمو

 .(7) "مف عند اهلل
كىك مف دعاهـ قكاعد التكحيد الذم دعت إليو  ،أكضحت السكرة أىمية الدعكة إلى اهلل تعالى"-8

 ،في أنيا كظيفة الرسؿ الذيف اختارىـ اهلل تعالى لحمؿ رسالتو ،السكرة، كتظير أىمية الدعكة
بأشرؼ عمؿ، كىك حمؿ ضمر يقكـ ب منطكؽ سكرة الرعد المي فالداعية حس ،كتبميغيا إلى الناس

                                                           
 (.4/2043في ظبلؿ القرآف ) (1)
  (. 7/3883زىرة التفاسير، لمحمد بف أحمد )(2)
 .، باختصار(13/76التحرير كالتنكير) (3)
 (.156انظر: أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ، د:عبد اهلل شحاتة )ص:(4)
 .، باختصار(13/76التحرير كالتنكير) (5)
 (.4/565التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ ) (6)
 .، باختصار(13/77التحرير كالتنكير) (7)
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المجاًدؿ إلى ما في مظاىر الككف مف عبر ـ، مف خبلؿ تكجيو نظر المدعك، أك رسالة اإلسبل
 .(1)بكممات مؤثرة بالترغيب كالترىيب" 

كما تخمؿ ذلؾ مف المكاعظ كالعبر ، يقة القدر كمظاىر المحك كاإلثباتاإلشارة إلى حق-9
 .(2)اؿكاألمث
تػػػػدكر ىػػػػذه السػػػػكرة حػػػػكؿ محػػػػكر ميػػػػـ، ىػػػػك أف الحػػػػؽ كاضػػػػح بػػػػٌيف راسػػػػي كثابػػػػت، ختامػػػػان: ك -10

كالباطػػػػػػؿ ضػػػػػػعيؼ زاهػػػػػػؼ خػػػػػػادع ميمػػػػػػا ظيػػػػػػر كعػػػػػػبل عمػػػػػػى الحػػػػػػؽ، ببيرجتػػػػػػو كزيفػػػػػػو كعمينػػػػػػا أال 
عمػػػػػى الكػػػػػكف ببريػػػػػؽ الباطػػػػػؿ الزاهػػػػػؼ ألنػػػػػو زاهػػػػػؿ ال محالػػػػػة كيبقػػػػػى الحػػػػػؽ يسػػػػػطع بنػػػػػكره ننخػػػػػدع 

 متناقضات المكجكدة في الككف في آيات عديدة منيا. لمكمو، كليذا عرضت السكرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                           
 (.4/565فى مسمـ )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصط (1)
 .، باختصار(13/77التحرير كالتنكير) (2)
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  املبحث الثالثاملبحث الثالث
 المناسبات في سورتي يوسف والرعد

  ::مطمبيفمطمبيف  كيشتمؿ عمىكيشتمؿ عمى
  .سكرة يكسؼ في مناسبةال المطمب األوؿ:
 في سكرة الرعد.مناسبة ال المطمب الثنني:
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 المطمب األوؿ
 يوسؼسورة في مننسبة ال

 ىود(: أوًا: مننسبة سورة يوسؼ لمن قبمين )سورة
بػػػػػأف القػػػػػرآف مػػػػػف  فػػػػػي سػػػػػكرة ىػػػػػكد، مػػػػػف القصػػػػػص كاآليػػػػػات القاطعػػػػػة بعػػػػػد أف ذكػػػػػر سػػػػػبحانو-1

ال يقػػػػع فػػػػي ككنػػػػو سػػػػبحانو إال  مػػػػا و و ال يػػػػؤمف إال مػػػػف شػػػػاء إيمانػػػػو، كأن ػػػػعنػػػػده كبإذنػػػػو نػػػػزؿ، كأن ػػػػ
و األمػػػـ، كأشػػػار إلػػػى أنػػػو حكػػػـ بالنصػػػرة ب بػػػعظػػػيـ قدرتػػػو عمػػػى مثػػػؿ مػػػا عػػػذ   كػػػذلؾ ، كبػػػيفشػػػاء

 .ا أراد ألنو إليو يرجع األمر كمولعابديو فبل بد أف يككف م
مػػػػف الغربػػػػة كشػػػػتات الشػػػػمؿ، ثػػػػـ ي مػػػػف أقػػػػرب النػػػػاس إليػػػػو كمػػػػف غيػػػػرىـ مػػػػا لقػػػػفبينػػػػت 

لمػػػػػػا تػػػػػػدرع بػػػػػػو مػػػػػػف الصػػػػػػبر عمػػػػػػى شػػػػػػديد الػػػػػػببلء  ،كانػػػػػػت لػػػػػػو العاقبػػػػػػة فيػػػػػػو عمػػػػػػى أتػػػػػػـ الكجػػػػػػكه
تسػػػػػمية ليػػػػػذا النبػػػػػي األمػػػػػيف كتأسػػػػػية بمػػػػػف مضػػػػػى مػػػػػف كفيػػػػػو  ،عػػػػػبلكالتفػػػػػكيض ألمػػػػػر اهلل جػػػػػؿ ك 

كمػػػػا كقػػػػع ليكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ  ،إخكانػػػػو المرسػػػػميف فيمػػػػا يمقػػػػى فػػػػي حياتػػػػو مػػػػف أقاربػػػػو الكػػػػافريف
ـ   ،مػػػف تعػػػذيب فنجػػػا الكفػػػار مػػػف أقػػػارب النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ بػػػو  كقػػػد كقػػػع بالفعػػػؿ مػػػا ىػػػ

 .(1)إخكتو الذيف فعمكا بو ذلؾ  نصر اهلل يكسؼ عميو السبلـ عمى اممثم، منيـ
عمػػػػى رسػػػػالة محمػػػػػد  داالن  مػػػػف قصػػػػص الرسػػػػؿ  سػػػػػابقتيا يمتممػػػػة لمػػػػا فػػػػ تعػػػػد يكسػػػػؼسػػػػكرة -2

 .(2) صمى اهلل عميو كسمـ خاتـ النبييف
أف سػػػػػػكرة ىػػػػػػكد ذكػػػػػػرت قصػػػػػػة إبػػػػػػراىيـ عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ، بينمػػػػػػا سػػػػػػكرة يكسػػػػػػؼ ذكػػػػػػرت قصػػػػػػة  -3

إف سػػػػػكرة ىػػػػػكد بشػػػػػرت بيعقػػػػػكب، الػػػػػذم أحفػػػػػاده، ككرد فييػػػػػا اسػػػػػـ ابػػػػػراىيـ أكثػػػػػر مػػػػػف مػػػػػرة، بػػػػػؿ 
 تدكر قصة يكسؼ حكلو، كحكؿ ابنو الكريـ يكسؼ.

فػػػػػي سػػػػػكرة ىػػػػػكد قصػػػػػة نػػػػػكح مػػػػػع ابنػػػػػو، كفػػػػػي سػػػػػكرة يكسػػػػػؼ قصػػػػػة يعقػػػػػكب مػػػػػع ابنػػػػػو، مػػػػػع   -4
الفػػػػػارؽ أف ابػػػػػف نػػػػػكح عميػػػػػو السػػػػػبلـ أغػػػػػرؽ بالطكفػػػػػاف ظالمػػػػػان، كيكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ ألقػػػػػي فػػػػػي 

 قعر الجب مظمكمان.
كفػػػي سػػػكرة  ،[115ىػػػكد:] {اْصػػػِبْر َفػػػِإفَّ المَّػػػَو َا ُيِضػػػيُع َأْجػػػَر اْلُمْحِسػػػِنيفَ وَ } فػػػي سػػػكرة ىػػػكد "-5

كفػػػػي  ،[90]يكسػػػػؼ:{ ِإنَّػػػػُو َمػػػػْف َيتَّػػػػِؽ َوَيْصػػػػِبْر َفػػػػِإفَّ المَّػػػػَو َا ُيِضػػػػيُع َأْجػػػػَر اْلُمْحِسػػػػِنيفَ }يكسػػػػؼ 
دعاة ذلػػػػؾ حػػػػثه عمػػػػى التقػػػػكل كالصػػػػبر عمػػػػي االبػػػػتبلءات التػػػػي تعتبػػػػر طريػػػػؽ االختبػػػػار لكػػػػؿ الػػػػ

 .(3)"عمى مر العصكر
 

                                                           
 .(3/ 10نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )انظر: (1)
 (.12/111انظر: تفسير المراغي )(2)
 (. 51-50انظر: سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د. أحمد القطاف)ص(3)
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 ؼ لمن بعدىن )الرعد(:ثننين: مننسبة سورة يوس
َوَكَأيّْْف ِمْف آَيٍة ِفي  }اآليات السماكية كاألرضية فى قكلو:يكسؼ  سكرة ينو سبحانو أجمؿ فأ-1

ـْ َعْنَين ُمْعِرُضوفَ  وَف َعَمْيَين َوُى ي أتـ تفصيؿ ف ثـ فصميا [،105يكسؼ:] {السََّمنَواِت َواأْلَْرِض َيُمرُّ
  سكرة الرعد.

المَُّو اْلواِحُد  أََأْربنٌب ُمَتَفرُّْقوَف َخْيٌر َأـِ }رة يكسؼ إلى أدلة التكحيد بقكلو سك  ينو أشار فأ-2
 سالفتيا. يبإسياب لـ يذكر ف في سكرة الرعدثـ فصؿ األدلة  [39:]يكسؼ {اْلَقيَّنرُ 

يـ، كأنيـ القكا منيـ ما القكا، كأخذىـ اهلل كمتا السكرتيف أخبار الماضيف مع رسم ينو ذكر فأ-3
أخذ عزيز مقتدر، ككتب الخزم عمى الكافريف، كالنصر لرسمو كالمؤمنيف، كفى ذلؾ تسمية لرسكلو 

 .(1) لقمبو ان صمى اهلل عميو كسٌمـ كتثبيت
يَؽ من كنَف َحِديثًن ُيْفَترى َولِكْف َتْصدِ }: تعالى قكلوفي كصؼ القرآف ب يكسؼ سكرة اختتمت-4

 اآلية الكريمة ،[111]يكسؼ:{ َوَرْحَمًة ِلَقْوـٍ ُيْؤِمُنوفَ الَِّذي َبْيَف َيَدْيِو َوَتْفِصيَؿ ُكؿّْ َشْيٍء َوُىدًى 
ء مف الكذب أك الشؾ، إذ كاف مصٌدقا لما تقدمو يش ككف قد شابوي يتنفى عف القرآف الكريـ أف 

 .مف الكتب السماكية، شاىدا ليا بأنيا مف عند اهلل
ِتْمَؾ آينُت اْلِكتنِب َوالَِّذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ } :تعالى قكلوبكصفو في  سكرة الرعد تدأتابك 

تككيد لنفى الٌشبو كالٌريب عف  كىذه اآلية ىي ،[2]الرعد:{ ْكَثَر النَّنِس ا ُيْؤِمُنوفَ اْلَحؽُّ َولِكفَّ أَ 
ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو،  القرآف الكريـ، كتقرير بأنو الحٌؽ مف رب العالميف،

 .(2) تنزيؿ مف حكيـ حميد
لقد اختتمت سكرة يكسؼ بالدليؿ عمى أحقية القرآف كأنو ىدل كرحمة لقكـ يؤمنكف بعد أف -5

أشار إلى كثرة ما يحسكنو مف آياتو في السمكات كاألرض مع اإلعراض...، كابتدأت سكرة الرعد 
كاألقاصيص المجمكة كالدالهؿ العجيبة في التأدية إلى معرفة كتاب اهلل المنزؿ ببياف األنباء المتمٌكة 

    .(3)رسكؿ اهلل، الذم ال يطرقو مرية كال فرية لما لو مف اإلعجاز  عمى
 :مننسبة أوؿ سورة يوسؼ بآخرىنثنلثًن: 

ـْ ِعْبَرٌة ألُِ }سكرة يكسؼ بقكلو تعالى:  لقد كاف ختاـ وِلي اأْلَْلَبنِب من َلَقْد َكنَف ِفي َقَصِصِي
{ وفَ كنَف َحِديثًن ُيْفَترى َولِكْف َتْصِديَؽ الَِّذي َبْيَف َيَدْيِو َوَتْفِصيَؿ ُكؿّْ َشْيٍء َوُىدًى َوَرْحَمًة ِلَقْوـٍ ُيْؤِمنُ 

ىذه اآلية ناظرة إلى فكانت ، في ىذه السكرة رد العجز عمى الصدر باب ىذا مفك  [،111]يكسؼ:
ْف } :لسكرةؿ اقكلو تعالى في أك  َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص ِبَمن َأْوَحْيَنن ِإَلْيَؾ َىَذا اْلُقْرآَف َواِ 

                                                           
 (.13/60انظر: تفسير المراغي )(1)
 (.7/64مقرآف، لعبد الكريـ الخطيب )انظر: التفسير القرآني ل(2)
 (، باختصار.118-1/117نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي )(3)
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فكما سماه اهلل أحسف القصص في أكؿ السكرة نفى  ،[3]يكسؼ:  {ُكْنَت ِمْف َقْبِمِو َلِمَف اْلَغنِفِميفَ 
 .(1) عنو االفتراء في ىذه اآلية

ِبَمن } ، كما بينت بداية السكرةتعالى لكريـ ىك كحي مف اهللالقرآف اأف  الباحثة: كترل
إنما ىك تصديؽ لمكتب السماكية  ،يفترل ، كليس حديثان [3]يكسؼ:  {َأْوَحْيَنن ِإَلْيَؾ َىَذا اْلُقْرآفَ 

من كنَف َحِديثًن ُيْفَترى َولِكْف َتْصِديَؽ  } ، كما بينت نياية السكرةالتي ىي كحي مف اهلل السابقة
، ككذلؾ القصص القرآني كصفو اهلل سبحانو في بداية السكرة [111]يكسؼ: {ِذي َبْيَف َيَدْيوِ الَّ 

، كذلؾ لما فييا مف عظيـ [3]يكسؼ:  {َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصصِ } بأحسف القصص
ـْ عِ العبرة كالعظة كما بيف ذلؾ سبحانو في نياية السكرة   {ْبَرٌة أِلُوِلي اأْلَْلَبنبِ }َلَقْد َكنَف ِفي َقَصِصِي

 .[111]يوسؼ:
 

 المطمب الثنني
 سورة الرعد  في مننسبةال

 أوًا: مننسبة سورة الرعد لمن بعدىن )إبراىيـ(:
ء شيادة مف عنده عمـ الكتاب إشارة إلى أف الكتاب يما ختـ الرعد بأنو ال شيادة تكافل"

، كأتى بو في ذاؾ السياؽ معرفا لما تقدـ فنكف العمكـ ىك الشاىد بإعجازه بببلغتو كما حكل مف
مف ذكره في البقرة كغيرىا ثـ تكرر كصفو في سكرة يكنس كىكد كيكسؼ كالرعد بأنو حكيـ محكـ 

كال ، كاسي كىك ثابت ال يتعتع شيء منومفصؿ مبيف، كأنو الحؽ الثابت الذم تزكؿ الجباؿ الر 
تاب{ أم عظيـ }ك ا تنكير التعظيـ فقاؿ:يزلزؿ معنى مف معانيو، ذكره في أكؿ ىذه السكرة منكر 

 .(2) "ال تحتمؿ عقكلكـ اإلخبار عنيا بغير ىذا الكصؼ ،في درجات مف العظمة
المر } كلـ يصرح بحكمة ذلؾ عربيان  أنو أنزؿ القرآف حكمان  رعدسكرة ال يذكر سبحانو ف

 ، [3]الرعد:{ ؽُّ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا ُيْؤِمُنوفَ ِتْمَؾ آَينُت اْلِكتَنِب َوالَِّذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ اْلحَ 
 {الر ِكتَنٌب َأْنَزْلَننُه ِإَلْيَؾ ِلُتْخِرَج النَّنَس ِمَف الظُُّمَمنِت ِإَلى النُّور} في سكرة إبراىيـكصرح بيا 

 [.3]إبراىيـ:
 [18]الرعد:{ ٍة ِإاَّ ِبِإْذِف المَّوِ ِبآيَ َومن كنَف ِلَرُسوٍؿ َأْف َيْأِتَي } قكلو: رعدسكرة ال يذكر ف كما

ـْ ِبسُ }ذكر أف الرسؿ قالكا:  في سكرة إبراىيـك   {ْمطنٍف ِإاَّ ِبِإْذِف المَّوِ من كنَف َلنن َأْف َنْأِتَيُك
 [33إبراىيـ:]

                                                           
 (.72-13/71انظر: التحرير كالتنكير )(1)
 .(370-10/369نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر)(2)
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حكى عف  في سكرة إبراىيـيو السبلـ بالتككؿ عمى اهلل، ك أمره عم في سكرة الرعدذكر 
تمثيؿ الحؽ  ، كذلؾ اشتممت سكرة الرعد عمىبالتككؿ عميو جؿ شأنو سميف أمرىـإخكانو المر 

 ، كما اشتممت عميو سكرة إبراىيـ أيضان، كذكر في السكرتيف مكر الكفار.كالباطؿ
 رض كتسخير الشمس كالقمر، كذكررفع السماء بغير عمد كمٌد األ في سكرة الرعدذكر 

 .(1)في سكرة إبراىيـ  نحك ذلؾ
 :خرىنؿ سورة الرعد آلثننيًن: مننسبة أو

كالحديث عف أىؿ الكتاب في  ،تناسب الحديث في أكؿ السكرة عف الكتب السابقة لئلسبلـ-3
 .خاتمة السكرة
بدأت السكرة بذكر الكتب السماكية التي أنزلت قبؿ القرآف، مبينة أنيا كىذا الكتاب حيث 

تمؾ " كلو: يقكؿ تعالى ذكره:كق"الذم أنزؿ عميؾ يا محمد تخرج مف مشكاة كاحدة، قاؿ الطبرم: 
تمؾ التي قصصت عميؾ خبرىىا، آيات الكتاب الذم أنزلتو قبؿ ىذا الكتاب الذم  "آيات الكتاب

 .(2)"أنزلتو إليؾ إلى مف أنزلتو إليو مف رسمي قبمؾ
كختمت السكرة بشيادة مف عنده عمـ ىذه الكتب التي تشيد بصدؽ رسالة ىذا النبي صمى 

 ـُ مْ عِ  هُ دَ نْ عِ  فْ مَ }وَ قاؿ مجاىد:  ،[43]الرعد: ،نب{تَ الكِ  ـُ مْ عِ  هُ دَ نْ عِ  فْ مَ }وَ : تعالى اهلل عميو كسمـ فقاؿ
 .(3) "ىك عبد اهلل بف سبلـ"[ 43]الرعد:  ،نب{تَ الكِ 
 .تناسب الحديث عف مد األرض في مطمع السكرة بالحديث عف نقصانيا في نياية السكرة"-2

حديث عف بداية الخمؽ كىك ما يتناسب مع ، [3]الرعد:  {اأْلَْرَض  َمدَّ  الَِّذي َوُىوَ } قكلو تعالى:ففي 
ا يقكؿ تعالى ذكره: كاهلل الذم مىد  األرض، فبسطيا طكالن بداية السكرة قاؿ الطبرم:   .(4)"كعرضن

كأكثر  االن،في نياية السكرة فتزداد ركعة اآليات جم ناسب الحديث عف خراب األرضك 
ـْ َيَرْوا َأنَّن َنْأِتي اأْلَْرَض }الطبرم في حديثو عف قكلو تعالى:  كؿإيقاعان ككقعان في القمكب، يق َأَوَل

 .(5)"نخرٍّب مف أطرافيا"قاؿ:  ،[41]الرعد:  ،{َنْنُقُصَين ِمْف َأْطرَاِفَين
 .خرىالسكرة بالحديث عف جنات الخمد في آتناسب الحديث عف جنات الدنيا في أكؿ ا-3

                                                           
 (، بتصرؼ.13/122تفسير المراغي )(1)
 (.16/320جامع البياف، لمطبرم)(2)
 (409)ص:  ، لمجاىد بف جبر المخزكميتفسير مجاىد(3)
 (.16/328)تفسير الطبرم (4)
 (.16/495المرجع السابؽ )(5)
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بما يحدث في الزركع كأف ىذه الجنات في الدنيا ميما عظمت  يبيف سبحانو قدرتو في خمقوحيث 
فيي ال تتساكل مع الجنات الحقيقية يكـ القيامة فتأمؿ ىذا التناسب الذم يرعد بالقمكب المتأممة 

َقى َوَجنَّنٌت ِمْف َأْعَننٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌؿ ِصْنَواٌف َوَ ْيُر ِصْنَواٍف ُيسْ }ليذه السكرة العظيمة، يقكؿ تعالى: 
ُؿ َبْعَضَين َعَمى َبْعٍض ِفي اأْلُُكؿِ   .[41]الرعد:  {ِبَمنٍء َواِحٍد َوُنَفضّْ

كلك شاء لسك ل بيف جميعيـ، كما لك شاء سك ل بيف جميع أكؿ ثمار " الطبرم: يقكؿ
  .(1)"كىي متفاضمة في األكؿ كاحدنا،ا تشرب شربنا كاحدنا، كتسقى سقين  الجنة التي

خر السكرة عند الحديث عف الجنات الداهمة كالمفضمة عف جنات الدنيا في آ المقارنة بيف كترل
  .كؿ شيء

، ليس كثمار الدنيا، كنعيميا ،ر الجنة داهمة ال تزكؿ كال تنقطعثما أم:"قاؿ الماتريدم: 
كما فييا مف في كقت؛ فأخبر أف ثمار اآلخرة  ليس مف ثمرة مف ثمار الدنيا إال كىي تزكؿ كتنقطع

ا، داهـ، ال يزكؿ زاهمة كال منقطعة، ككذلؾ عذابيا النعيـ غير ًظم يىا أيضن أخبر أف ظؿ الجنة ال ، كى
 ،ؼ جميع ما فييا بالدكاـ كالمنفعةكص، يككف فييا شمس يزكؿ ظميا بزكاليايزكؿ كال ينقطع، ال 

يككف مف  الظؿ شيء ال أذل فيو؛ كفيو منافع، كالشمس فييا أذل كمنافع، ككذلؾ جميع ماك 
ة كما فييا فأخبر أف ظؿ اآلخر  ،كأنيا تزكؿ كتنقطع ،يككف فييا منافع كمضار ،ياء في الدنيااألش

كالم و  ،ليس كنعيـ الدنيا كظميا ،منقطعة، كال مضرة فييا غير زاهمة كال ،مف النعـ داهمة باقية
  .(2)"أعمـ

 

  

  

  

  
                                                           

 (.16/346المرجع السابؽ )(1)
(2)

 (.348/ 6) ، لمماتريدمتأكيبلت أىؿ السنة 
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  املبحث الرابعاملبحث الرابع

 تعريف بالمقاصد واألهداف وأهميتهاال
 :أربعة مطالب كيشتمؿ عمى

 تعريؼ المقاصد لغة كاصطبلحان.المطمب األوؿ: 
 تعريؼ األىداؼ لغة كاصطبلحان.المطمب الثنني: 
 الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ.المطمب الثنلث: 
 أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات.المطمب الرابع: 
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 المطمب األوؿ  
 تعريؼ المقنصد لغة، واصطالحنً   

  : تعريؼ المقنصد لغًة:أواً 
كلػػػػػػػػػػػػو كق ،القصػػػػػػػػػػػػد: اسػػػػػػػػػػػػتقامة الطريػػػػػػػػػػػػؽك ، كمقصػػػػػػػػػػػػدان  قصػػػػػػػػػػػػدتو قصػػػػػػػػػػػػدان  :)قصػػػػػػػػػػػػد("
 أم: عمػػػػػػػػػى اهلل تبيػػػػػػػػػيف الطريػػػػػػػػػؽ [،9]النحػػػػػػػػػؿ:  {المَّػػػػػػػػػِو َقْصػػػػػػػػػُد السَّػػػػػػػػػِبيؿِ  َوَعَمػػػػػػػػػى}تعػػػػػػػػػالى: 

كسػػػػػػػػػػفر قاصػػػػػػػػػػد: ، كطريػػػػػػػػػػؽ قاصػػػػػػػػػػد: سػػػػػػػػػػيؿ مسػػػػػػػػػػتقيـ، المسػػػػػػػػػػتقيـ إليػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالحجج كالبػػػػػػػػػػراىيف
 {ْو َكػػػػػػػػنَف َعَرًضػػػػػػػػن َقِريًبػػػػػػػػن َوَسػػػػػػػػَفرًا َقنِصػػػػػػػػًدا َاتََّبُعػػػػػػػػوؾَ َلػػػػػػػػ}كفػػػػػػػػي التنزيػػػػػػػػؿ:  ،سػػػػػػػػيؿ قريػػػػػػػػب

القصػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك " (2) "كالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعيشػػػػػػػػػػػػػػػػػة أال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كال يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػر"، (1) "[394]التكبػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
 .(3)"استقامة الطريقة، كقصد يقصد قصدا فيك قاصد

ٍقًصػػػػػػػػػػػػػد مفػػػػػػػػػػػػػرد ػػػػػػػػػػػػػدى كىػػػػػػػػػػػػػكي  مقاًصػػػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػػػوج ،مى  ىػػػػػػػػػػػػػك أك، : اسػػػػػػػػػػػػػـ مكػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف قصى
ٍقًصػػػػػػػػػػػ بمعنػػػػػػػػػػػى: مقاصػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػريعة: ك  ،دم مػػػػػػػػػػػف فعػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػذا مسػػػػػػػػػػػاعدتوغايػػػػػػػػػػػة، فحػػػػػػػػػػػكل "مى

 .(4)بلـ: ما كراء السطكر أك ما بينيامقاصد الكك  ،عت ليااألىداؼ التي كض
 ثننيًن: تعريؼ المقنصد اصطالحًن:

 لممقاصد عدة تعريفات اصطبلحية منيا:
 (5)"ىي األىداؼ كالغايات المرادة مف تشريع األحكاـ"-3
بقكلػػػػػػػػػػػػو: "بأنيػػػػػػػػػػػػا الغايػػػػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػػػػا، كاألسػػػػػػػػػػػػرار التػػػػػػػػػػػػي عرفيػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػتاذ عػػػػػػػػػػػػبلؿ الفاسػػػػػػػػػػػػي -5

.كعرفيػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػتاذ يكسػػػػػػػػػػؼ حامػػػػػػػػػػد (6)كضػػػػػػػػػػعيا الشػػػػػػػػػػارع عنػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿ حكػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف أحكاميػػػػػػػػػػا" 
العػػػػػػػػػالـ بقكلػػػػػػػػػو: "ىػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػالح التػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػػى العبػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػي دنيػػػػػػػػػاىـ كآخػػػػػػػػػرتيـ سػػػػػػػػػكاء 

 .(7)كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع، أك عف طريؽ دفع المضار" 

                                                           
 (، باختصار.185-6/184) المحكـ كالمحيط األعظـ، ألبي الحسف المرسي(1)
 (. 8/274م )تيذيب المغة، لميرك (2)
 (.5/54العيف، لمفراىيدم )(3)
 .(1820/ 3معجـ المغة العربية المعاصرة ) انظر:(4)
مجمة دكرية تصدر عف الرهاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة  ،مجمة البحكث اإلسبلمية(5)

 (.95/311)كاإلرشاد
 (.46ص) د. عبد الرحمف إبراىيـ الكيبلني حميبلن،قكاعد المقاصد عف اإلماـ الشاطبي عرضان كدراسة كت(6)
 .79( المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ العالـ، ص7)
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سػػػػػػؼ القرضػػػػػػاكم بقكلػػػػػػو: "الغايػػػػػػات التػػػػػػي تيػػػػػػدؼ إلييػػػػػػا النصػػػػػػكص مػػػػػػف كعرفيػػػػػػا الػػػػػػدكتكر يك -1
األكامػػػػػػر كالنػػػػػػكاىي كاإلباحػػػػػػات، كتسػػػػػػعى األحكػػػػػػاـ الجزهيػػػػػػة إلػػػػػػى تحقيقيػػػػػػا فػػػػػػي حيػػػػػػاة المكمفػػػػػػيف، 

 .(1)أفرادان كأسران كجماعات كأمة" 

كعرفيػػػػػػا الػػػػػػدكتكر أحمػػػػػػد الريسػػػػػػكني بقكلػػػػػػو: "ىػػػػػػي الغايػػػػػػات التػػػػػػي كضػػػػػػعت الشػػػػػػرعية ألجػػػػػػؿ -4
 .(2)العباد"  تحقيقيا، لمصمحة
ىي جممة ما أراده الشارع الحكيـ مف مصالح تترتب عمى األحكاـ الشرعية، " :المقنصد الشرعية

العدكاف كالذب عف  ءكمصمحة الصكـ كالتي ىي بمكغ التقكل، كمصمحة الجياد التي ىي در 
نجا األمة، كمصمحة الزكاج كالتي عمار الككف. بىي غض البصر كتحصيف الفرج كا   الذرية كا 

ىي تحقيؽ  كىذه المصالح كثيرة كمتنكعة، كىي تجمع في مصمحة كبرل كغاية كمية:
صبلح ال سعادىمعبادة اهلل، كا   .(3) "في الدنيا كاآلخرة ـخمكقيف كا 

ىي النتاهج المقصكدة بعد تحقيؽ األىداؼ كالغايات لؤلحكاـ كالمعاني العامة " :المقنصد القرآنية
سرار الكامنة المستنبطة مف كؿ جزهية مف جزهيات األىداؼ ني، كىي األكالخاصة لممنيج القرآ

كالغايات كاألحكاـ التي تندرج ضمف الكميات الخمسة، كالتي تعتمد في األساس عمى جمب النافع 
 .(4)ك دفع المضار كؿ حسب استطاعتو" 

 مغزل بو يعرؼ عمـفقاؿ: "ىك  سكرال صداعمـ مق كقد عرؼ الدكتكر محمد الربيعة
 .(5) "ضمكنياامع لمعانييا كمالج سكرةلا

 :كمكضكعو سكر،ال صدعرؼ البقاعي ىذا العمـ فقاؿ: " ىك عمـ يعرؼ منو مقا كقد
 .(6) "اعمى حيالي سكرةكؿ  سكر،ال آيات

 
 
 
 

 
                                                           

  (.20ص) ية، د. يكسؼ القرضاكمدراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمية كالنصكص الجزه(1)
 (.7الريسكني )ص نظرية المقاصد عند الشاطبي، د. أحمد(2)
 (.17)ص الخادمي نكر الديف، لد الشرعيةعمـ المقاص(3)
 (.39رسالة ماجستير بعنكاف "مقاصد كأىداؼ سكرة التكبة"، لمطالب حسف الخطيب )ص(4)
 (.7عمـ مقاصد السكر، د. محمد عبد اهلل الربيعة )ص(5)
 (1/155نظـ الدرر، لمبقاعي )(6)
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 المطمب الثنني
 تعريؼ األىداؼ لغة، واصطالحنً 

 أوًا: تعريؼ األىداؼ لغًة:
، أىدؼ القكـ أم قريبكا، كاليدؼ: لي الشيء ؼى دى ىٍ ، يقاؿ: أى كدنكت منؾ تي فٍ دى ىٍ ؼ: مف أى دى ىى 

ؿ؛ أك جبػػؿ كمنػػو سػػمي الغػػرض كػػؿ شػػيء عظػػيـ مرتفػػع، ككػػؿ بنػػاء مرتفػػع مشػػرؼ؛ أك كثيػػب رمػػ
ػػأى  ىػدفان، كاليػػدؼ مػػف  ،اليػػدؼ: الغػرضك  ،(1)كأىػػدؼ عمػى التػػؿ أم أشػػرؼ كأسػرع, كأىػػدىؼ إليػو لىجى

كأىػػػدؼ  ،كػػػؿ شػػيء عػػػريض مرتفػػػع كاليػػػدؼ: ،األلػػػكاح الرجػػاؿ: الجسػػػيـ الطكيػػػؿ العنػػػؽ، العػػريض
 .(2) الشيء، إذا انتصب

المنتضػؿ فيػو ، كىػك كمنػو سػمي الغػرض ىػدفان  ، يكسػر عمػى غيػر ذلػؾكالجمع أىػداؼ، ال
اليػػدؼ: مػػا رفػػع كبنػػى مػػف األرض لمنضػػاؿ، كالقرطػػاس: مػػا كضػػع فػػي اليػػدؼ ليرمػػي، ك  ،بالسػػياـ

ؿ النػػػؤكـ، رجػػػؿ العظػػػيـ، كالثقيػػػال :اليػػػدؼك  ،(3) كيسػػػمى القرطػػػاس غرضػػػا، كىػػػدفا، عمػػػى االسػػػتعارة
 . الكخـ الذم ال خير فيو

 كىػػػػػدؼ إليػػػػػو: دخػػػػػؿ،، كاليادفػػػػػة: الجماعػػػػػة ،: دعػػػػػاء لمنعجػػػػػة إلػػػػػى الحمػػػػػبؼٍ دى ىىػػػػػ ؼٍ دى كىىػػػػػ
، كاسػتيدؼ: انتصػب كارتفػع كأىػدؼ عميػو: أشػرؼ،، كاليدؼ، بالكسر: الجسيـ لمخمسيف: قاربيا،ك 

 .(4) كركف مستيدؼ: عريض
 :طالحنً ثننيًن: تعريؼ األىداؼ اص

  عدة تعريفنت اصطالحية منين:ألىداؼ ل
األىػػػداؼ التػػػي شػػػرعت األحكػػػاـ لتحقيقيػػػا: "ىػػػي المصػػػالح التػػػي تعػػػكد إلػػػى العبػػػاد فػػػي دنيػػػاىـ -3

 .(5)كآخرتيـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصالح أك درء المفاسد 

دايػػة، ألم مخطػػط أك الغايػػات كالرغبػػات التػػي نسػػعى لتحقيقيػػا، منػػذ نقطػػة الب"فاألىػػداؼ ىػػي: -5
 .(6) "منيج، عاجمة كانت األىداؼ أـ آجمة، كاضحة كانت أـ خفية، معمكمة أـ مجيكلة

تمػػؾ التغييػػرات التػػي يػراد حصػػكليا فػػي سػػمكؾ اإلنسػػاف الفػػرد، كفػػي " :فيػػي األىػػداؼ التربويػػة أمػػن 
ميػػػة ممارسػػػات كاتجاىػػػات المجتمػػػع المحمػػػي أك المجتمعػػػات اإلنسػػػانية، فيػػػي تصػػػؼ الصػػػفات العق

                                                           
 (.9/345لساف العرب، البف منظكر) (1)
 (.4/29العيف، لمفراىيدم ) (2)
 (.24/487تاج العركس مف جكاىر القامكس، لممرتضى الزبيدم ) (3)
 (.1/862القامكس المحيط، لمفيركز أبادم ) (4)
  (.79)ص اإلسبلمية، د. يكسؼ حامد العالـ المقاصد العامة لمشريعة (5)
 (، بتصرؼ.14األىداؼ السمككية، د. ميدم محمكد سالـ )ص(6)
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كالنفسػػػية كالشخصػػػية التػػػي يتمتػػػع بيػػػا الفػػػرد المثقػػػؼ تثقيفنػػػا عالينػػػا، كىػػػي تصػػػؼ أيضػػػا االتجاىػػػات 
كالخصاهص االجتماعية التي يتصؼ بيا المجتمع الراقي المتحضػر. كىػذه األىػداؼ ىػي الثمػرات 

  .(1)" النياهية لمعممية التربكية
 كلقد عرفيا البعض مف الناحية القرآنية بأنيا:

ادة مف دالالت الػنص القرآنػي فػي تصػحيح السػمككيات، كبيػاف المػنيج القرآنػي فػي تربيػة االستف-1
 الفرد كالجماعة.

 اكتساب القدرة عمى تحميؿ النص القرآني.-2
 المقدرة عمى المناقشة كالبحث كالحكار.-3
، كمكنكنػػػات القػػػرآف بػػػالكقكؼ عمػػػى فيػػػـ اآليػػػات، كمناسػػػباتيا، ككجػػػو اإلعجػػػاز، معرفػػػة أسػػػرار-4
    .(2)ببلغة فييا كال

خػبلؿ تحقيػؽ  مف تحقيؽ العبكدية الخالصة هلل سبحانو كتعالى ييف األىداؼ القرآنية:أما 
لمسػػػػمك  ،جتماعيػػػةاالكالنفسػػػية ك  ،العقديػػػػة كالشػػػرعية كالتربكيػػػة كاألخبلقيػػػػة :كافػػػة المقاصػػػد القرآنيػػػة

غكاء اليكل ك  بعيدان عف فساد بالنفس البشرية  الشيطاف.ا 
 
 لثالمطمب الثن  

  الفرؽ بيف المقنصد واألىداؼ
األىػػػػداؼ ىػػػػي نقطػػػػة البدايػػػػة ألم عمػػػػؿ فػػػػي إطػػػػار تعبػػػػدم أك تربػػػػكم، كتكػػػػكف قبػػػػؿ كضػػػػع "-1

فإف  النتاهج التي تسعى األىداؼ إلييافيي الحكمة المقصكدة كالمبادئ ك  المقاصدأما "، (3)"الخطط
، (4) "ؿ إلػى المقاصػداألعمػاؿ شػرعت لمكصػك تحققت األىػداؼ أصػبحت النتػاهج مقصػكدة لػذاتيا، ف

حتػى  فمثبل المسمـ مأمكر بالصػبلة كىػي فػرض عميػو، فتكػكف الصػبلة مقصػدان كالكضػكء ليػا ىػدؼ
 يستطيع القياـ بيا.

 

                                                           
 (.13ماجد الكيبلني )صأىداؼ التربية اإلسبلمية، د. (1)
انظر: جامعة األزىر، كمية العمـك اإلسبلمية لمكافديف، قسـ التفسير كعمـك القرآف، بكابة التعميـ اإللكتركني، (2)

 الرابطة العالمية لخريجي األزىر. 
 (.14األىداؼ السمككية، د. ميدم سالـ )ص(3)
 مكقع الشبكة اإلسبلمية.(4)
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، أمػػا المقاصػػد فيػػي (1) "تتحقػػؽ األىػػداؼ تكػػكف قبػػؿ نتػػاج أم عمػػؿ، ألنيػػا قػػد تتحقػػؽ كقػػد ال"-2
 . (2) الحؽ المقصكد لذاتو

، أمػػػػا (3)بػػػػد أف تػػػػرتبط بػػػػالكاقع التطبيقػػػػي لمحيػػػػاة قػػػػدر اإلمكػػػػاف  األىػػػػداؼ العامػػػػة كالخاصػػػػة ال-3
المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميػا اسػتخمؼ اإلنسػاف عمػى األرض، كىػي )التكحيػد كالتزكيػة 

 .(4)كالعمراف( 
 كغرض السكرة، سياؽ: منيا كغيرىـ، سريفالمف كبلـ في مرادفات لو كرالس مقاصد مصطمح"-4

 كرة،الس كعمدة العاـ، سكرةال كعضكمك  لمسكرة، السياقية الكحدة المكضكعية، ةكالكحد السكرة،
 ك كرة،سال كجك السكرة، كفمؾ السكرة، كمدار السكرة، كمضمكف سكرة،ال كمحكر السكرة، كىدؼ

 .السكرة كركح السكرة، شخصية
 .(5) "يجمعيا كاحد معنى إلى ترجع سكرةال تككف أف ىك كاحد معنى في تصب ككميا

، كمف خبلؿ االطبلع عمى قد تبيف لي مف خبلؿ البحث في كتب التفسير، كعمكـ القرآفك 
الرساهؿ العممية في ىذا المكضكع أنو ال فرؽ يذكر بػيف األىػداؼ كالمقاصػد بالنسػبة آليػات القػرآف 

  .الكريـ، كأف الفكارؽ التي ذكرت إنما ىي مف كتب التربية كليست مف كبلـ المفسريف
 

 عالمطمب الراب
 السور واآلينت و أىداؼ أىمية معرفة مقنصد

 تتجمى أىمية ىذا العمـ فيما يمي:
 كيػػاف فػػي تسػػرم التػػي الػػركح يمثػػؿإف معرفػػة مقاصػػد كأىػػداؼ السػػكر كاآليػػات " أوًا:
 تحقيػػؽ سػػبيؿ فػػي بػػاآلخر، آخػػذان فييػػا  جػػزء كػػؿ كتجعػػؿ أجزاهيػػا، بػػيف فتػػربط كرة،السػػ
 .(6) "األعظـ صدالمق

، كىػػػػػك مقاصػػػػػد السػػػػػكر راجػػػػػع إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ المقصػػػػػد مػػػػػف إنػػػػػزاؿ القػػػػػرآف الكػػػػػريـإف عمػػػػػـ " ثننيػػػػػًن:
التػػػػػػدبر كاليدايػػػػػػػة، فيػػػػػػذا القػػػػػػػرآف أنػػػػػػزؿ ليدايػػػػػػػة النػػػػػػاس، كىدايػػػػػػػة النػػػػػػاس ال تتحقػػػػػػػؽ عمػػػػػػى كجػػػػػػػو 
الكمػػػػػاؿ إال بالتأمػػػػػؿ الػػػػػدقيؽ فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، كمعرفػػػػػة مػػػػػا أنػػػػػزؿ القػػػػػرآف مػػػػػف أجمػػػػػو، كذلػػػػػؾ ال 

                                                           
 (.14. ميدم سالـ )صانظر: األىداؼ السمككية، د(1)
 مكقع الشبكة اإلسبلمية.(2)
 (.15األىداؼ السمككية، د. ميدم سالـ )ص(3)
 (.   82انظر: مقاصد الشريعة، مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع د. طو جابر العمكاني، )ص(4)
 (.  9)ص محمد عبداهلل الربيعةد.   ،سكرال صدعمـ مقا(5)
 (.  7)ص  الربيعةمحمد عبداهللد.   ،سكرال صدعمـ مقا(6)
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سػػػػكر القػػػرآف، فعنػػػدما ننظػػػػر إلػػػى تفاصػػػيؿ مػػػػا فػػػي ىػػػػذه يتحقػػػؽ كيتبػػػيف إال بػػػػالنظر فػػػي مقصػػػكد 
منيػػػػػا، فػػػػػاهلل سػػػػبحانو كتعػػػػػالى أمرنػػػػػا بالتػػػػدبر لمعرفػػػػػة مػػػػػراده مػػػػػف  السػػػػكر، نيتػػػػػدم إلػػػػػى المقصػػػػكد

  .(1) "كبلمو كالعمؿ بو
 معػاني فيػـ فػي صػؿأ فيػك إليػو، ترجػع التػي معانييػا أصػؿ ىػك سػكرةال مقصػد فإثنلثػًن: 
، بػالنظر جميعيػا اسػتيفاء بعػد إال تتحقػؽ ال السػكرة معػاني فػإف كليػذا تعػالى، اهلل كػبلـ

 . (2) مقصدىا ستخراجكا
 الحػؽ معرفػة إلػى يكصػؿ ك صػحيحان، فيمػان  تعػالى اهلل كتػاب فيػـ عمػى يعػيف نػوأ" :رابعػنً 
 .(3) "معانيو كدقاهؽ كىداياتو، دالالتو في كالتبحر تعالى، اهلل كبلـ تفسير في

يتقػػػػػػدـ النػػػػػػاظر إلػػػػػػى  الاسػػػػػػة النسػػػػػػؽ القرآنػػػػػػي تقضػػػػػي بػػػػػػأفػػػػػػي در  ف السياسػػػػػػة الرشػػػػػيدةإ" خنمسػػػػػػًن:
إال بعػػػػد أف يحكػػػػـ النظػػػػر فػػػػي السػػػػكرة  جػػػػزء منػػػػو ك البحػػػػث فػػػػي الصػػػػبلت المكضػػػػعية بػػػػيف جػػػػزء 

كميػػػػا بإحصػػػػاء أجزاهيػػػػا كضػػػػبط مقاصػػػػدىا عمػػػػى كجػػػػو يكػػػػكف معكاننػػػػا لػػػػو عمػػػػى السػػػػير فػػػػي تمػػػػؾ 
يتعمػػػػػػؽ آخػػػػػػره إف السػػػػػػكرة ميمػػػػػػا تعػػػػػػددت قضػػػػػػاياىا فيػػػػػػي كػػػػػػبلـ كاحػػػػػػد فػػػػػػ التفاصػػػػػػيؿ عػػػػػػف بينػػػػػػة؛

مػػػػؿ بعضػػػػيا بػػػػبعض بأكلػػػػو، كأكلػػػػو بػػػػآخره، كيترامػػػػى بجممتػػػػو إلػػػػى غػػػػرض كاحػػػػد، كمػػػػا تتعمػػػػؽ الج
نػػػػو ال غنػػػػى لػػػػتفيـ نظػػػػـ السػػػػكرة عػػػػف اسػػػػتيفاء النظػػػػر فػػػػي جميعيػػػػا، كمػػػػا  ،فػػػػي القضػػػػية الكاحػػػػدة كا 

 .(4) "ال غنى عف ذلؾ في أجزاء القضية
أف  كذلػػؾ بػػالكاقع، اتاآليػػ ربػػط بيػػا يتحقػػؽ مػػا أعظػػـ مػػف السػػكر صػػدمقا أف" :سندسػػنً 
 كالتطبيػؽ، كالعمػؿ التفاعػؿ عمػى تبعثػو شػةمعاي السػكرةيعػايش  سػكرةال صػدامق فػي المتػدبر
 اإلخػبلص تحقيػؽ مػف السػكرة إليػو تيػدؼ مػا يػدرؾ حػيف مػثبلن  اإلخػبلص لسػكرة فالقػارئ
 تحقيػػؽ عمػػى ذلػػؾ فيبعثػػو ككمماتيػػا آياتيػػا فػػي المقصػػد ىػػذا يستحضػػر كالتكحيػػد
  .(5)"المقصكد

 مػف يتضػح بمػا العػيف كقػرار القمػب، نػكر كزيػادة اإليمػاف، رسكخ عمى يبعث العمـ ىذا أف: "بعنً سن
 أنو ذلؾ غيره، في يحصؿ ال ما كالسركر كالمتعة المذة مف معو كيحصؿ العظيـ، العمـ ىذا ركاهع
 .(6)" صدكالمقا الحكـ في يبحث عمـ
 

                                                           
 أىمية عمـ المقاصد، د. محمد بف عبد العزيز الخضيرم، الممتقى العممي لمتفسير كعمـك القرآف، باختصار.   (1)
 (.   3/415انظر: المكافقات، لمشاطبي )(2)
 (.  12)ص محمد عبداهلل الربيعةد.   ،سكرال صدعمـ مقا(3)
 (.   1/192النبأ العظيـ، لمحمد عبد اهلل دراز )(4)
 (.  12)ص محمد عبداهلل الربيعةد.   ،سكرال صدعمـ مقا(5)
 المرجع السابؽ  (6)
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 اخلامساخلامس    املبحثاملبحث 

 يةالتعريف بالدراسة التحليل
 :مطمبيف كيشتمؿ عمى

 : المقصكد بالدراسة التحميمية.المطمب األوؿ
 : متطمبات الدراسة التحميمية.المطمب الثنني
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 المطمب األوؿ
 المقصود بنلدراسة التحميمية  

  التحميمية لغًة: تعريؼ الدراسةأوًا: 
   الدراسة لغًة:

الكتػػػػػاب  كالػػػػػدرس: درس ،يػػػػػاح أم عفتػػػػػوكدرسػػػػػتو الر : بقيػػػػػة أثػػػػػر الشػػػػػيء الػػػػػدارس، الػػػػػد ٍرس
 .(1) ابا لكي أحفظ، كدارست فبلنا كتلمحفظ، كدرس دراسةن 

يػػػػػر عكالجػػػػػرب كذنػػػػػب الب ااًلي مػػػػػف الثيػػػػػاب كغيرىػػػػػلبػػػػػؽ االطريػػػػػؽ الخفػػػػػي كالخًمػػػػػ :الػػػػػد ٍرسك 
 .دركس كأدراس كيجمع عمى: ،اقت مك عمـ يدرس في لكالمقدار مف ا

ذىب أى  ،عىفا : أمركسان كدى  ،درسان  درس كالبعير  ،كه أخمؽ كبميكالثكب كنح ،يدهكتقادـ ع ،ثىرهكى
 .كارسس كدى رى دي  كالجمع: ،دارس مرأة حاضت فييلجرب كا

كالفراش كطأه  ،ة راضيا كذلمياكالداب ،ب أخمقوكالثك  ،رهغىيره أك محا أث ء درسالشيك  
درس العمـ كالفف  :اؿكيق ،كيفيمو ،ليحفظو وبؿ عميققرأه كأ :كدراسةن  كه درسان كالكتاب كنح ،كميده

 و.كالحنطة داسيا كالطعاـ أكم
ٍحكه دارس الكتاب كن، ك كه جعمو يدرسوالكتاب كنح ان فبلنك  ،كه درسوس الكتاب كنحأدرى 

ننا قارأه كذاكره كالذنيكب قارفيا فيبلى مدارسة كدراسا درسو كى
 (2). 

درسػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػرآف إذا قرأتػػػػػػػػػو كتعيدتػػػػػػػػػو  ،كأصػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػة كالتعيػػػػػػػػػد لمشػػػػػػػػػيء"
 .(3)" حفظولت

  التحميمية لغة:
 . حم ؿى يحمٍّؿ، تحميبلن كتىًحم ةن، فيك ميحمٍّؿ، كالمفعكؿ ميحم ؿ

 حمؿ الشيء: ، كحمؿ اليميف: بررىا، جعميا حبلال كمباحا 
اهلل  حمؿ ،يو كسمـ أكؿ ميتة البحر مف السمؾحمؿ النبي صمى اهلل عم)أحمو، رخصو كأباحو  -

 .(4) (عز كجؿ الزكاج كحـر الزنا

                                                           
 (.  7/227العيف، لمفراىيدم )(1)
ر محمد النجا ،حامد عبد القادر، أحمد الزيات ،إبراىيـ مصطفى، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط(2)
(1/279.) 
 (.1/583طابي )غريب الحديث، ألبي سميماف الخ(3)
(. كىك في 3246( ك )386(، كابف ماجو )4843( ك )58(، كالنساهي في "الكبرل" )69أخرجو الترمذم )(4)

 (.7233"مسند أحمد" )
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المشكمة:  حمؿ  ،حمؿ الطبيب دـ المريض ،قيقاحمؿ الناقد القصيدة تحميبل د)رده إلى عناصره  -
  .(أمعف في بحثيا كالتدقيؽ فييا

حمػػػػػؿ نفسػػػػػيتو: درسػػػػػيا لكشػػػػػؼ  ، ككاف: ذبحػػػػػو حسػػػػػب الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلميةحمػػػػػؿ الحيػػػػػ ك
 .(1) خباياىا

م يػػػػػػا حػػػػػػبلن: فتحيػػػػػػا كنقضػػػػػػيا فانحمػػػػػػت"  ؿ  "حػػػػػػ : اسػػػػػػـ (مفػػػػػػرد)تحميمي ػػػػػػة  ، "ك(2)العقػػػػػػدة يىحي
 .(3) "دراسة تحميمٌية: تت خذ التحميؿى أساسنا ليا ،مؤن ث منسكب إلى تىٍحميؿ

 تعريؼ الدراسة التحميمية اصطالحًن:ثننيًن: 
 يف الباحثيع نكاحييا، بحيث يسير مف جم ةمستفيضدراسةن  اآليات القرآنية ىي دراسة"

معانى جمميا، كما  إعرابيا، كمكضحان  مفرداتيا، كمكجيان  ارحان آية آية، ش ياتاآلمع  دراسةال هىذ
 يات بيف اآليات كالسكر، مستعينا فتيدؼ إليو تراكيبيا مف أسرار كأحكاـ، كمبينا أكجو المناسب

ذلؾ باآليات القرآنية األخرل ذات الصمة، كبأسباب النزكؿ، كباألحاديث النبكية، كبما صح عف 
كتكضيحو لمقراء،  يتعينو عمى فيـ النص القرآن يذلؾ مف العمكـ الت تابعيف، كبغيرالصحابة كال

 .(4) "مازجا ذلؾ بما يستنبطو عقمو، كتمميو عميو نزعتو
: "الكشؼ كالبياف عف أجزاء الكبلـ لمعرفة خباياه، ابأنيكلقد عرفتيا الطالبة سمية دكيدار 

 .(5) مع المجيء بمفظ أيسر، كأسيؿ مف لفظ األصؿ"
الدراسة التحميمية المتعمقة بالقرآف الكريـ ىي: العمـ الذم يكشؼ فيو الباحث  كبذلؾ تككف

عف الػػمعاني الدقػػػػػػػيقة لآليػػات مػػػف خبلؿ امتػػبلكو ألدكات التفسػػػػػير التي يجب أف يتسػػػػػمح بيا أم 
 مفسر. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.1/549) عمر د أحمد مختار، معجـ المغة العربية المعاصرةانظر: (1)
 (.11/203لساف العرب، البف منظكر )(2)
 (.1/550) عمر د أحمد مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة(3)
 (.287)ص مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف، لالمكسكعة القرآنية المتخصصة(4)
 (.30الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الحادم عشر مف القرآف الكريـ، لمطالبة سمية دكيدار )ص(5)
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 المطمب الثنني
 متطمبنت الدراسة التحميمية

ات القػػػػػرآف الكػػػػػريـ دراسػػػػػة تحميميػػػػػة ال بػػػػػد أف تعتمػػػػػد دراسػػػػػتو إف الباحػػػػػث فػػػػػي دراسػػػػػة آيػػػػػ
 عمى ما يمي:

 .الكممة المغكية كداللتيا الشرعيةنصب عمى معرفة داللة ت الدراسة التحميمية أوًا:
يػػػػة كبػػػػيف اآليػػػػات التعػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػرابط بػػػػيف الكممػػػػات فػػػػي الجممػػػػة كبػػػػيف الجمػػػػؿ فػػػػي اآل ثننيػػػػًن:

  في السكرة. 
القػػػػػػػراءات كأثرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى داللػػػػػػػة اآليػػػػػػػة، ككجػػػػػػػكه اإلعػػػػػػػراب كدكرىػػػػػػػا فػػػػػػػي التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى  ثنلثػػػػػػػًن:
عجػػػػػػاز القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـاألسػػػػػػالي بلء جػػػػػػيرىػػػػػػا مػػػػػػف الكجػػػػػػكه التػػػػػػي تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى إكغ ،ب البيانيػػػػػػة كا 

 المعنى كتكضيح المراد.
ال يسػػػػتطيع أف يعبػػػػر عػػػػف مكضػػػػكع اآليػػػػات التػػػػي القرآنيػػػػة  فالػػػػذم يريػػػػد تفسػػػػير اآليػػػػات"

بػػػػراز جكانػػػػب اليدايػػػػة منيػػػػا مػػػػا لػػػػـ يمػػػػـ يريػػػػد التعبيػػػػر عنيػػػػا بأسػػػػمكبو  الخػػػػاص لتقريػػػػب المعػػػػاني كا 
تفصػػػػػػػيبلت السػػػػػػػتجبلء المعنػػػػػػػى المػػػػػػػراد ثػػػػػػػـ صػػػػػػػياغتو بأسػػػػػػػمكب يتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع المػػػػػػػدارؾ اليػػػػػػػذه ب

 .(1)"الثقافية لممخاطبيف
 

                                                           
 (.52مباحث في التفسير المكضكعي، لمصطفى مسمـ )ص(1)
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  الفصل األولالفصل األول
 111-53الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة يوسف من اآلية 

  كيتككف مف أربعة مباحث:
 (27-21مقاصد كأىداؼ سكرة يكسؼ مف اآلية ) المبحث األوؿ:

 (81-28مقاصد كأىداؼ سكرة يكسؼ مف اآلية )المبحث الثنني: 
 (313-83مقاصد كأىداؼ سكرة يكسؼ مف اآلية ) المبحث الثنلث:
 (333-315مقاصد كأىداؼ سكرة يكسؼ مف اآلية ) المبحث الرابع:
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 للاملبحث األواملبحث األو 
 (57-53مقاصد وأهداف سورة يوسف من اآلية )

 ثبلثة مقاطع:كيشتمؿ عمى 
 س البشرية.أحكاؿ النف األوؿ: قطعالم
 التمكيف ليكسؼ عميو السبلـ بعد السجف كاالستضعاؼ. الثنني: قطعالم

 حنكة يكسؼ عميو السبلـ كفطنتو كحسف تدبيره. المقطع الثنلث:

 ؿ: أحواؿ اقطع األوالم مقنصد وأىداؼ سور :اوا
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 المقطع ااوؿ
 س البشريةأحواؿ النف

ـَ َربّْي ِإفَّ َربّْي َ ُفوٌر َرِحيـٌ } تعالى:قاؿ   {َوَمن ُأَبرُّْئ َنْفِسي ِإفَّ النَّْفَس أَلَمَّنَرٌة ِبنلسُّوِء ِإاَّ َمن َرِح
 .[53]يكسؼ:

 أوًا: المننسبة:
لظػػػػػاىر أف ىػػػػػذا اك ، (1)" صػػػػػمة بمػػػػػا قبميػػػػػاـ امػػػػػرأة العزيػػػػػز، متىػػػػػذه اآليػػػػػة مػػػػػف تتمػػػػػة كػػػػػبل"

ذلػػػػػؾ اإلقػػػػػرار كاالعتػػػػػراؼ بػػػػػالحؽ، لػػػػػيعمـ يكسػػػػػؼ أنػػػػػي لػػػػػـ أخنػػػػػو  كالمعنػػػػػى: ،كػػػػػبلـ امػػػػػرأة العزيػػػػػز
كأرميػػػو بػػػذنب ىػػػك منػػػو بػػػرمء، ثػػػـ اعتػػػذرت عمػػػا كقعػػػت فيػػػو ممػػػا يقػػػع  فػػػي غيبتػػػو، كالػػػذب عنػػػو،

شػػػػػيكات، أمػػػػػارة مػػػػػة إلػػػػػى الفيػػػػػو البشػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػيكات بقكليػػػػػا: كمػػػػػا أبػػػػػرئ نفسػػػػػي، كالنفػػػػػكس ماه
ألف سػػػػػػياؽ الكػػػػػػبلـ كمػػػػػػو مػػػػػػف امػػػػػػرأة العزيػػػػػػز بحضػػػػػػرة  ،كىػػػػػػذا القػػػػػػكؿ أقػػػػػػكل كأظيػػػػػػر" (2)بالسػػػػػػكء 

 .(3) "الممؾ، كلـ يكف يكسؼ عميو السبلـ عندىـ، بؿ بعد ذلؾ أحضره الممؾ
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

مػػف  أترى كرتػػو، كلػػذلؾ قيػػؿ: بىػػكػػره مجارم: التقصػػي ممػػا يبىػػاء كالتى رى رء كالبىػػأصػػؿ البيػػ" )بىػػرىأ( :{ئُ رّْ َبػػأُ }*
 .(4)" آء كبريهكفر  أتو، كرجؿ برمء، كقكـ بي المرض كبرهت مف فبلف كتبرأت كأبرأتو مف كذا، كبرٌ 

كحي فػي قكلػو تعػالى: فلػنا" :{ُس فْ النَّ }* َواْعَمُمػوا َأفَّ المَّػَو } ،[93:]األنعػاـ ،{َأْخِرُجػوا َأْنُفَسػُكـُ }س: الػر 
ـُ من ِفي َأْنُفِسكُ  كالػنفس:  ،كالػنفس: الجسػد ،الػدـ :كالػنفس أيضػا، (5) "[235:]البقػرة ،{ـْ َفنْحَذُروهُ َيْعَم

بػو يقػاؿ: رأيػت فبلنػا ء: عينو، يؤكد يكنفس الش، كالنافس: العاهف ،عيفم: العيف، أصابتو نفس أ
 .(6) الممؾ بنفسو ينفسو، كجاءن

ٌمػا كالتاء إٌما لمتأنيث فمذٌكره أصيغة مبالغة مف فعؿ أمر الثبلثٌي، كزنو فٌعالة، "  :{أّمنرة}* ٌمار، كا 
 .(7) "لممبالغة مثؿ فٌيامة

ػػػػػالقػػػػػبح ب: ىػػػػػي مػػػػػف بػػػػػا{وءالسُّػػػػػ}* ٍكآءي، أم قبيحػػػػػة، ، تقػػػػػكؿ رجػػػػػؿ أىٍسػػػػػكىأ، أم قبػػػػػيح، كامػػػػػرأة سى
َـّ َكػػػػنَف َعنِقَبػػػػَة الَّػػػػِذيَف َأَسػػػػنُءوا السُّػػػػوَأى}، قػػػػاؿ تعػػػػالى: لقػػػػبح منظرىػػػػا لكسػػػػميت النػػػػار سػػػػكأ  {ثُػػػػ

                                                           
 . (5/13لتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالحياة، لكىبة الزحيمي )ا(1)
  (.6/288) حياف األندلسي يبأل ،البحر المحيط في التفسيرانظر: (2)
  (.4/338) بف كثيرال ،تفسير القرآف العظيـ(3)
 (.1/121، لمراغب األصفياني )المفردات في غريب القرآف(4)
 (.1/818المرجع السابؽ )(5)
 (.5/98انظر: بصاهر ذكم التمييز في لطاهؼ الكتاب العزيز، لمفيركز ابادم )(6)
 (.13/10) عبد الرحيـ صافي محمكدل ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ(7)
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: ـٌ اإلنسػػػػػػاف مػػػػػػف األمػػػػػػكر الٌدنيكٌيػػػػػػة، كاألخركيػػػػػػة، كمػػػػػػف "الس ػػػػػػكءي: ، و(1) [10]الػػػػػػرـك كػػػػػػٌؿ مػػػػػػا يغػػػػػػ
 .(2) "األحكاؿ الٌنفسٌية، كالبدنٌية، كالخارجة، مف فكات ماؿ، كجاه، كفقد حميـ

مػػػػػف المعاصػػػػػي، ألنيػػػػػا تسػػػػػكء صػػػػػاحبيا  كالمػػػػػراد بػػػػػو ىنػػػػػا، كػػػػػؿ مػػػػػا يغضػػػػػب اهلل تعػػػػػالى"
 .(3) "كتحزنو في الحاؿ أك المآؿ

 اإلعراب:ثنلثًن: 
ـَ َربّْي} تعالى: قكلو  ، يحتمؿ كجييف مف اإلعراب:{ِإاَّ َمن َرِح
، (4) "ٌؿ نصب عمى االستثناء المٌتصؿاسـ مكصكؿ في مح :ما ،أداة استثناء :إالٌ " الوجو األوؿ:
 ، (5) ىك استثناء منقطع ًمٌما قبمو كأ الوجو الثنني:

إّف النفس }كجممة: ، ى جممة مقكؿ القكؿب معطكفة عمفي محٌؿ نصجممة  {:من أبّرئ ... و }
أم ال أدعي براءة  :.. {ومن أبرئ نفسي.}أم تعميؿ لجممة  ،ال محٌؿ ليا تعميمٌية {:ألّمنرة ... 

 نفسي مف ارتكاب الذنب، ألف النفس كثيرة األمر بالسكء.
 .(6) "ال محٌؿ ليا صمة المكصكؿ )ما( {:رحـ رّبي ... }

 معنني اإلعراب:
عمى التقديريف ك ، كقيؿ: مصدرية، قيؿ: "ما" بمعنى الذم {يبر  ـ من رحاإ}قكلو: : وؿالمعنى األ 

: إال نيكعمى الثا، ؿ: فالتقدير: إال نفس مف رحـ ربيأما عمى األك  ،فبلبد مف حذؼ مضاؼ
فعمى ، في كؿ كقت كأكاف، إال كقت العصمةكقت رحمة ربى، كالمعنى: إف النفس أمارة بالسكء 

 .(7) "صب عمى االستثناء، كىك متصؿن (:ما)الكجييف
أم لكف رحمة ربي ىي التي تصرؼ  :ما مصدريةف"االستثناء منقطع أما إذا كاف  لمعنى الثنني:ا

 .(8) "عنيا السكء
أم جممة: " ،في محٌؿ نصب معطكفة عمى جممة مقكؿ القكؿ {من أبّرئ ... }جممة: 

 .(9)" )قمت( ذلؾ ليعمـ أٌني لـ أخنو

                                                           
 (.3/113انظر: معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(1)
 (.1/441ي )مراغب األصفيان، لالمفردات في غريب القرآف(2)
 (.1/344) محمد سيد طنطاكمل ،مقرآف الكريـالتفسير الكسيط ل(3)
  (13/10) محمكد عبد الرحيـ صافيل ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ(4)
 (. 2/48انظر: معاني القرآف، لمفراء )(5)
  (13/10) محمكد عبد الرحيـ صافيل ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ(6)
 (.344)ص السنيكي الديفاألنصارم، زيف  زكريال ،إعراب القرآف العظيـ(7)
 (.7/4) ؤللكسيل ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيانظر: (8)
  (13/11) محمكد عبد الرحيـ صافيل ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ(9)
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 :اترابعًن: القراء
ـَ َربّْيَ }  .(1) فتح الياء نافع كأبك عمرك، كأرسميا الباقكف :{إاَّ َمن َرِح

إال ما رحـ  ءبالسك )في ركاية البٌزم كابف فميح في غير ركاية كرش كابف كثير قرأ نافع 
دغاـ الكاك الساكنة التي قبميا فييا، كتحقيؽ  بتسييؿ اليمزة األكلى كقبميا كاكان  (ربي مكسكرة كا 
 .(2) ة الثانيةاليمز 

 خنمسًن: البال ة:
كلكف ، نفس ال يصٌح أف تأمر عمى الحقيقةألف ال ،ىذه استعارة" :{إف النفس ألمنرة بنلسوء}

اإلنساف لما كاف يتبع دكاعييا إلى الشيكات، كينقاد بأزٌمتيا إلى المقٌبحات، كانت بمنزلة اآلمر 
 .(3) "المطاع، ككاف اإلنساف بمنزلة السامع المطيع

 .(4) "مبالغة في صفتيا بكثرة الدفع في المياكم، كالقكد إلى المغاكم" :{منرةأل}
  :سندسًن: التفسير اإلجمنلي

بعد أف راجع  ظيرت براءتو كقد بعد أف مكث يكسؼ عميو السبلـ في السجف عدة سنيف
يريد امرأة يف كميف، كىك بلتي قطعف أيدييف عند امرأة العزيز فقاؿ مخاطبان للالممؾ جمع النسكة ا

فكاف الرد كالجكاب  }إذ راودتف يوسؼ عف نفسو{أم شأنكف كخبركف،  }من خطبكف{:العزيز، 
ذا بمساف الصدؽ، كاهلل ما عممنا عميو مف سكء،  ،نش هلل من عممنن عميو مف سوء{ح}لمممؾ:  كا 

نو لمف الصندقيف{أنن ر }حينيا نطقت امرأة العزيز قاهمة: ف    .    اودتو عف نفسو وا 
ـَ َربّْي ِإفَّ َربّْي َ ُفوٌر َرِحيـٌ{ؿ تعالى: قا  }َوَمن ُأَبرُّْئ َنْفِسي ِإفَّ النَّْفَس أَلَمَّنَرٌة ِبنلسُّوِء ِإاَّ َمن َرِح

 [.53]يكسؼ:
اختمؼ المفسركف ىؿ ىذا القكؿ مف تتمة كبلـ امرأة العزيز، أك ىك مف قكؿ يكسؼ عميو 

 السبلـ، أك ىك مف قكؿ العزيز.
 ابف القيـ أف ىذا مف قكؿ امرأة العزيز  ال مف قكؿ يكسؼ لعدة كجكه:كقد أرجع 

 .آلف حصحص الحؽ{ا}نو متصؿ بكبلـ المرأة كىك قكليا: أ-1
كقت مقالتيا ىذه، بؿ كاف في السجف لما تكممت  أف يكسؼ عميو السبلـ لـ يكف حاضران -2

  .  (5)بقكليا، كالسياؽ صحيح صريح في ذلؾ 

                                                           
 (.2/47) لؤلزىرم ،معاني القراءات(1)
 (.3/1231) عمرك الداني يب، ألجامع البياف في القراءات السبع(2)
(3)

 (.4/180) جعفر شرؼ الديفل ،المكسكعة القرآنية، خصاهص السكر 
 .انظر: المرجع السابؽ(4)
 (.317انظر: التفسير القيـ، البف القيـ )ص(5)
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العزيػػػػػػػز، ال مػػػػػػػف قػػػػػػػكؿ يكسػػػػػػػؼ، فػػػػػػػإف السػػػػػػػياؽ فػػػػػػػي كبلميػػػػػػػا، ىػػػػػػػذا مػػػػػػػف قػػػػػػػكؿ امػػػػػػػرأة ك "
، كيػػػػػػدؿ ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى أف ىػػػػػػذا مػػػػػػف (1) "إذ ذاؾ فػػػػػػي السػػػػػػجف لػػػػػػـ يحضػػػػػػر عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ كيكسػػػػػػؼ

 قكؿ امرأة العزيز أثناء التحقيؽ معيا.
فيػػػػػو ك ىػػػػػذا الكػػػػػبلـ مػػػػػف بقيػػػػػة كػػػػػبلـ المػػػػػرأة ك فػػػػػي تفسػػػػػيره ليػػػػػذه اآليػػػػػة: " (2)يقػػػػػكؿ الػػػػػرازم 

 كجياف: 
كمقصػػػػكدىا تصػػػػديؽ يكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ فػػػػي قكلػػػػو:  ،سػػػػي عػػػػف مراكدتػػػػوكمػػػػا أبػػػػرئ نف األوؿ:

 .ىي راكدتني عف نفسي
قالػػػػػت كمػػػػػا أبػػػػػرئ نفسػػػػػي عػػػػػف  ،أنيػػػػػا لمػػػػػا قالػػػػػت: ذلػػػػػؾ لػػػػػيعمـ أنػػػػػي لػػػػػـ أخنػػػػػو بالغيػػػػػب الثػػػػػنني:

 يػػػػو كقمػػػػت: مػػػػا جػػػػزاء مػػػػف أراد بأىمػػػػؾالخيانػػػػة مطمقػػػػا فػػػػإني قػػػػد خنتػػػػو حػػػػيف قػػػػد أحمػػػػت الػػػػذنب عم
 .(3) "كأكدعتو السجف كأنيا أرادت االعتذار مما كاف ،يـسكءا إال أف يسجف أك عذاب أل

 أحواؿ النفس البشرية:
تصػػػػػرح ىػػػػػذه اآليػػػػػة بحقيقػػػػػة كبػػػػػرل فػػػػػػي ذات االنسػػػػػاف كىػػػػػى نفسػػػػػو التػػػػػي تنػػػػػاكؿ عمػػػػػػـ "

الػػػػػػػنفس دراسػػػػػػػتيا ككشػػػػػػػؼ مػػػػػػػػا فػػػػػػػي النفػػػػػػػكس البشػػػػػػػرية مػػػػػػػػف عػػػػػػػكالـ مكنكنػػػػػػػة حافمػػػػػػػة باألسػػػػػػػػرار 
مبػػػػات بػػػػيف طمأنينػػػػة كقمػػػػؽ كبػػػػيف انشػػػػغاؿ كبالعجاهػػػػب كالغراهػػػػب مػػػػف السػػػػمكؾ كالمشػػػػاعر كمػػػػف تق

كاسػػػػتقرار كبػػػػيف ىػػػػدكء كانفعػػػػاؿ، ككيػػػػؼ أف الػػػػنفس ليػػػػا حػػػػاالت مػػػػف الرشػػػػد كاليدايػػػػة مػػػػع الػػػػنفس 
اختمػػػػػؼ الحكمػػػػػاء فػػػػػي أف ، "ك (4)" المكامػػػػػة كحػػػػػاالت مػػػػػف الفجػػػػػكر كالطغيػػػػػاف مػػػػػع الػػػػػنفس االمػػػػػارة

يء كاحػػػػػػد، كليػػػػػػا الػػػػػػنفس األمػػػػػػارة بالسػػػػػػكء مػػػػػػا ىػػػػػػي؟ كالمحققػػػػػػكف قػػػػػػالكا إف الػػػػػػنفس اإلنسػػػػػػانية شػػػػػػ
ذا مالػػػػػت إلػػػػػى الشػػػػػيكة  صػػػػػفات كثيػػػػػرة فػػػػػإذا مالػػػػػت إلػػػػػى العػػػػػالـ اإلليػػػػػي كانػػػػػت نفسػػػػػا مطمهنػػػػػة، كا 
كالغضػػػػػب كانػػػػػت أمػػػػػارة بالسػػػػػكء، كككنيػػػػػا أمػػػػػارة بالسػػػػػكء يفيػػػػػد المبالغػػػػػة كالسػػػػػبب فيػػػػػو أف الػػػػػنفس 
مػػػػػػػػف أكؿ حػػػػػػػػدكثيا قػػػػػػػػد ألفػػػػػػػػت المحسكسػػػػػػػػات كالتػػػػػػػػذت بيػػػػػػػػا كعشػػػػػػػػقتيا، فأمػػػػػػػػا شػػػػػػػػعكرىا بعػػػػػػػػالـ 

 .(5)" ا إليو، فذلؾ ال يحصؿ إال نادراالمجردات كميمي

                                                           
 (.400تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الحمف السعدم )ص(1)
التميمي البكرم، أبك عبد اهلل، اإلماـ المفسر  الفخر الديف الرازم: ىك محمد بف عمر بف حسف بف الحسيف(2)

لييا  أكحد زمانو في المعقكؿ كالمنقكؿ، كعمـ األكاهؿ، كىك قرشي النسب، كأصمو مف طبرستاف، كمكلده في الرم كا 
نسبو، ككاف يحسف الفارسية، كمف تصانيفو: مفاتيح الغيب، معالـ أصكؿ الديف، انظر: األعبلـ، لمزركمي 

(6/313       .) 
 (.18/470مفاتح الغيب، لمرازم )(3)
عجازه العممي(4)  (.1/112) إبراىيـ محمد، لالقرآف كا 
 (.18/471مفاتح الغيب، لمرازم )(5)
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كلئلنسػػػػاف ثػػػػبلث نفػػػػكس: مطمهنػػػػة، كأمػػػػارة، كلكامػػػػة، ككميػػػػا فػػػػي القػػػػرآف، أمػػػػا المطمهنػػػػة 
ػػػػارة بالسػػػػكء ففػػػػي 27]الفجػػػػر:  َيػػػػن َأيَُّتَيػػػػن الػػػػنَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّػػػػُة{}تعػػػػالى:  ففػػػػي قكلػػػػو [ . كأمػػػػا األم 

ـَ َربّْػػػي ِإفَّ َربّْػػػي َ فُػػػوٌر ُأَبػػػرُّْئ َنْفِسػػػي ِإفَّ الػػػ }َوَمػػػنقكلػػػو تعػػػالى:  ػػػنَرٌة ِبنلسُّػػػوِء ِإاَّ َمػػػن َرِحػػػ نَّْفَس أَلَمَّ
ـُ ِبػػػػػػػنلنَّْفِس المَّوَّاَمػػػػػػػِة{ ة ففػػػػػػػي قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: [ . كأمػػػػػػػا المكامػػػػػػػ53{ ]يكسػػػػػػػؼ: َرِحػػػػػػػيـٌ  }َوَا ُأْقِسػػػػػػػ
 [ .2 :]القيامة

مو كىذه كاإلنساف يحس بيذه األنفس؛ يرل في نفسو أحيانان نزعة خير يحب الخير كيفع
كىذه النفس األمارة بالسكء، كتأتي  ،ىي النفس المطمهنة، كيرل أحيانان في نفسو نزعة شر فيفعمو

بعد ذلؾ النفس المكامة التي تمكمو عمى ما فعؿ فتجده يندـ عمى ما فعؿ مف المعصية، أك لكامة 
مكـ المطمهنة مرة فالمكامة نفس تمـك األمارة بالسكء مرة، كت أخرل تمكمو عمى ما فعؿ مف الخير،

ـ ندً أخرل، فيي في الحقيقة نفس بيف نفسيف تمكـ النفس األمارة بالسكء إذا فعمت السكء، كتي 
 ىاالنفس المطمهنة، كشر  النفكس خيرك  ،(1) اإلنساف، كقد تمكـ النفس المطمهنة إذا فعمت الخير

 .(2) ةبالسكء، كبينيما النفس المك ام س األم ارةالنف
     و السالـ:براءة يوسؼ عمي

كظير أمر اهلل كخرج يكسؼ عميو السبلـ مف السجف، كنكر اإليماف  ىكذا انتصر الحؽ
 يتؤلأل عمى محياه، كبيف القرآف براءتو مف الكقكع فيما ال ينبغي بشيادة الشيكد:

 .[32]يكسؼ: {َوَلَقْد رَاَوْدُتُو َعْف َنْفِسِو َفنْسَتْعَصـَ } :شيادة المرأةأوًا: 
 [.51]يكسؼ: {ُقْمَف َحنَش ِلمَِّو َمن َعِمْمَنن َعَمْيِو ِمْف ُسوءٍ } شيادة النسكة: ثننيًن:
َوَشِيَد َشنِىٌد ِمْف َأْىِمَين ِإْف َكنَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمْف ُقُبٍؿ َفَصَدَقْت }شيادة الشاىد مف أىميا:  ثنلثًن:

ْف َكنَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمفْ *  َوُىَو ِمَف اْلَكنِذِبيفَ  نِدِقيفَ  َواِ  -26]يكسؼ:{ ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَف الصَّ
27.]  

 .[29]يكسؼ: {َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِؾ ِإنَِّؾ ُكْنِت ِمَف اْلَخنِطِئيف} شيادة زكج المرأة )العزيز(:رابعًن: 
 [.26]يكسؼ: {ِىَي رَاَوَدْتِني َعْف َنْفِسي}شيادة يكسؼ عميو السبلـ لنفسو:  خنمسًن:
َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشنَء ِإنَُّو ِمْف ِعَبنِدَنن }شيادة رب العالميف:  :سندسنً 

 .(3) [24]يكسؼ:{اْلُمْخَمِصيفَ 
 
 

                                                           
 (.54)ص محمد بف صالح العثيميف، لتفسير جزء عـ انظر:(1)
 (.2/270، لمسيكطي )معترؾ األقراف في إعجاز القرآف انظر: (2)
 (.168-167يكسؼ أبك عزيز)ص قصص القرآف دركس كعبر، لسعد(3)
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 اآلينت:سنبعن: مقنصد 
 كجٌؿ:ذم كقفو أماـ سيدتو بقكلو عز كالثناء عميو بمكقفو ال ،براءة يكسؼ عميو السبلـإعبلف -1
نصرفو  فحشاء لء كاثبتناه حتى عف اليـٌ بالٌسك  الذم ىذا التثبتك  {َؼ َعْنُو السُّوءَ ِلَنْصرِ  َكذِلؾَ }

اخترناىـ لعبادتنا كخبلفتنا في  ،لذيفامف عبادنا المخمصيف  عبدنا كنبينا إنو ،أيضا عنو
 .(1)أرضنا

 ه، كيتدارؾ ما كقع منو مف ذنبو يسرعفاإلنساف عندما يدرؾ خطأ، االعتراؼ بالخطأ فضيمة-2
ذا أخطأت  في حؽ شخص ، الخطأ في حؽ اهلل عٌز كجؿٌ إلى التكبة كاالستغفار إذا كاف ىذا  كا 

، فباإلضافة إلى التكبة كاالستغفار إذا اعترفت لو بخطهؾ، كأبديت لو أسفؾ، فسرعاف تعرفو تأن
 مف أخبلؽ اإلسبلـ ال بد أف نتحمى بو عظيـه  كىذا الشؾ خمؽه  ،ما تتآلؼ القمكب كتصفك النفكس

 حياةن مستقرةن بعيدةن عف الشحناء كالحسد كالتباغض.كي يعيش المجتمع  جميعان 
شيـ اإلسبلـ البد لكؿ مسمـ أف يتحمى بيا، كيربي  شيمة عظيمة مف التكاضع التحمي بخمؽ-3

 أبناءه عمييا.
ف أكثر النفكس نزاعة لمشيكة، ميالة لميكل، ذات نزعة شريرة، تحتاج إلى فييا دليؿ عمى: أ-4
 اىدة كمكافحة كمراقبة كتحذير.مج
أف انصراؼ النفس مف الشر ال يككف إال ك يماف ال يحصبلف إال مف اهلل، أف الطاعة كاإل-2

 برحمتو.
حسػػػػػػانو فيػػػػػػك غفػػػػػػكر لػػػػػػذنكب عبػػػػػػاده، رحػػػػػػيـ بيػػػػػػـ إذا ىػػػػػػـ تػػػػػػابكا كأنػػػػػػابكا -6 مػػػػػػدل فضػػػػػػؿ اهلل كا 

و مػػػػػػا اسػػػػػػتغفره كأحسػػػػػػنكا العمػػػػػػؿ، أم يغفػػػػػػر لممسػػػػػػتغفر لذنكبػػػػػػو، المعتػػػػػػرؼ عمػػػػػػى نفسػػػػػػو، كيرحمػػػػػػ
 .(2) كاسترحمو مما ارتكبو

 خطكرة االستعجاؿ كأىمية التأني.-7
 الحرص عمى نقاء العرض, كتبرهة النفس مف التيـ الكاذبة.-8
 الصبر مفتاح الفرج.-9
 كؿ خاهف البد أف تعكد خيانتو كمكره عمى نفسو.-31
 
 
 

 

                                                           
  (.3/197)عبد القادر بف مبٌل العاني ، لالمعاني بيافانظر: (1)
 (.13/7) مزحيميل ج،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيانظر: (2)
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 المقطع الثنني
 نؼالتمكيف ليوسؼ عميو السالـ بعد السجف وااستضع

ػػػن َكمََّمػػػُو َقػػػنَؿ ِإنَّػػػَؾ اْلَيػػػْوـَ } قػػػاؿ تعػػػالى: َوَقػػػنَؿ اْلَمِمػػػُؾ اْئتُػػػوِني ِبػػػِو َأْسَتْخِمْصػػػُو ِلَنْفِسػػػي َفَممَّ
 [.24]يكسؼ: {َلَدْيَنن َمِكيٌف َأِميفٌ 

  المننسبة:أوًا: 
نزاىػػػػػة الصػػػػػديؽ، كعمػػػػػـ براءتػػػػػو، أراد أف يمكػػػػػف لػػػػػو فػػػػػي الحكػػػػػـ، كظيػػػػػر  لمػػػػػا رأل الممػػػػػؾ

بعػػػػد أف تحقػػػػؽ الممػػػػؾ األكبػػػػر مػػػػف أمػػػػر النسػػػػكة بنػػػػاء "قػػػػكؿ الزحيمػػػػي فػػػػي تفسػػػػيره:  ذلػػػػؾ جميػػػػان فػػػػي
عمػػػػػػى طمػػػػػػب يكسػػػػػػؼ عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ، كظيػػػػػػرت لػػػػػػو براءتػػػػػػو كعفتػػػػػػو، طمػػػػػػب إحضػػػػػػاره إليػػػػػػو مػػػػػػف 
السػػػػػجف، ليصػػػػػطفيو لنفسػػػػػو، فممػػػػػا سػػػػػمع منػػػػػو تعبيػػػػػر رؤيػػػػػاه، أعجػػػػػب بػػػػػو كبعممػػػػػو كحسػػػػػف أدبػػػػػو، 

، كاهتمنػػػػو عمػػػػى كػػػػؿ شػػػػيء، كسػػػػممو مقاليػػػػد كأعػػػػزه كأنزلػػػػو لديػػػػو مكانػػػػة عاليػػػػة، كآمنػػػػو عمػػػػى نفسػػػػو
دارة األمػػػػػكر السياسػػػػػية كالماليػػػػػػة فػػػػػي جميػػػػػع أنحػػػػػػاء  الحكػػػػػـ كالسػػػػػمطة، كفػػػػػكض إليػػػػػػو تصػػػػػريؼ كا 

 .(1) "مصر
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

: مػػػػػػا ممكػػػػػػت اليػػػػػػد مػػػػػػف مػػػػػػا" :{ؾُ ِمػػػػػػالمَ }* ٍمػػػػػػؾي ىػػػػػػك التممػػػػػػؾ  :ؾه ٍمػػػػػػمػػػػػػؾ ضػػػػػػرباف: مي كالمي "، (2)" ؿالمى
ؾ: مػػػػػػف ممػػػػػػكؾ األرض، ًمػػػػػػعمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ، تػػػػػػكلى أك لػػػػػػـ يتػػػػػػكؿ، كالمى  ىػػػػػػك القػػػػػػكة :ؾه ٍمػػػػػػكالتػػػػػػكلي، كمي 
ًمػػػػؾ مفػػػػردك "، (3) "ؾ، بػػػػالتخفيؼٍمػػػػكيقػػػػاؿ لػػػػو مى  شػػػػب ية تػػػػدٌؿ عمػػػػى صػػػػفة م كىػػػػي ميميػػػػكؾ: مػػػػعجكال ،مى

شػػػػػخص يحكػػػػػـ أك يتػػػػػكٌلى الممػػػػػؾ فػػػػػي  كىػػػػػك ،صػػػػػاحب األمػػػػػر كالٌسػػػػػمطة أم :الثبػػػػػكت مػػػػػف ممىػػػػػؾى 
 .(4) "لمدل الحياة كأنطقة بحكـ الكراثة م
مىػػػػػصى الش ػػػػػيء": {َتْخِمْصػػػػػوُ َأسْ }*  ؿص إليػػػػػو الش ػػػػػيء كصػػػػػمىػػػػػخى  ك ،كبابػػػػػو دخػػػػػؿ ان خالصػػػػػ رصػػػػػا :خى

ػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػوي  :ًلنىٍفًسػػػػػػػػػػػوً  كاٍستىٍخمىصى ، (6)" لنفسػػػػػػػػػػػو: أم جعمػػػػػػػػػػػو خالصػػػػػػػػػػػان ليػػػػػػػػػػػا استخمصػػػػػػػػػػػو"، (5) "اٍستىخىص 
 .(8) "أم أجعمو مف خاصتي كأىؿ مشكرتي"، (7)" ختصوأك  ختارهأأخمصو ك  :استخمصو"

                                                           
 (.13/8) مزحيميل ج،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمني(1)
 (. 5/380العيف، لمفراىيدم )(2)
 (، باختصار.27/346لعركس، لمزبيدم )تاج ا(3)
 (.3/2123) ، بتصرؼ يسيربمساعدة فريؽ عمؿ ،د أحمد عمر ،معجـ المغة العربية المعاصرة(4)
 (.1/94) ، بتصرؼ يسيرالحنفي الرازم زيف الديف، لمختار الصحاح(5)
 (.3/1910) اليمني نشكاف بف سعيدل ،شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك(6)
 (.1/249) محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراىيـ مصطفىط، المعجـ الكسي(7)
 (.4/395انظر: تفسير ابف كثير )(8)
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ذك  أم: شػػػػب ية تػػػػدٌؿ عمػػػػى الثبػػػػكت مػػػػف مكيػػػػفى صػػػػفة م كىػػػػك: ميكىنىػػػػاءي  مػػػػع،جكال مفػػػػرد:  :{َمِكػػػػيفٌ }*
 .(2) "عظـ عندىـ فيك مكيف ،فبلف عند الناس مكانةن  فمىك "،(1) منزلة كرفعة شأف

 اْ ذَ }وَىػػػػ قػػػػاؿ تعػػػػالى: كأمنػػػػةن، كأمانػػػػان فيػػػػك آمػػػػف،  ،ف أمنػػػػان نقػػػػيض الخػػػػكؼ أًمػػػػ في ٍمػػػػاألى  :{أمػػػػيف}*
ػػػػػػ ـى ًيػػػػػػكأمػػػػػػف مػػػػػػف بػػػػػػاب فى ، اآلمػػػػػػف :أم [1:تػػػػػػيفال]{ فُ يْ ِمػػػػػػألَ اْ  دُ َمػػػػػػلبَ اْ  ـى مً كسى

، كاألمػػػػػػيف: القػػػػػػكم" ،(3) 
 .(4)" كالميٍؤتىمىفي  ،كالميٍؤتىًمفي 

 ثنلثًن: اإلعراب:
ػػػن َكمََّمػػػُو َقػػػنَؿ ِإنَّػػػَؾ اْلَيػػػْوـَ } قػػػاؿ تعػػػالى: َوَقػػػنَؿ اْلَمِمػػػُؾ اْئتُػػػوِني ِبػػػِو َأْسَتْخِمْصػػػُو ِلَنْفِسػػػي َفَممَّ

 [.24]يكسؼ: {َلَدْيَنن َمِكيٌف َأِميفٌ 
ضػػػػػمير فػػػػػي محػػػػػٌؿ نصػػػػػب مفعػػػػػكؿ  ارع مجػػػػػزكـ بجػػػػػكاب الطمػػػػػب، ك اليػػػػػاءمضػػػػػ" :{أستخمصػػػػػو}

 ،{أستخمصػػػػػػو}جػػػػػػاٌر كمجػػػػػػركر متعمٌػػػػػػؽ ب  لنفسػػػػػػي، عػػػػػػؿ ضػػػػػػمير مسػػػػػػتتر تقػػػػػػديره أنػػػػػػابػػػػػػو، كالفا
 .(5) "ال محٌؿ ليا جكاب شرط مقٌدر غير مقترنة بالفاء {أستخمصو ... }كجممة: 

لشػػػػرط مبنػػػػٌي فػػػػي ظػػػػرؼ بمعنػػػػى حػػػػيف متضػػػػٌمف معنػػػػى ا :لٌمػػػػا ،عاطفػػػػة :الفػػػػاء" :{فممػػػػن كممػػػػو}
فعػػػػػؿ مػػػػػاض، كالفاعػػػػػؿ ضػػػػػمير مسػػػػػتتر تقػػػػػديره ىػػػػػك،  :، كٌممػػػػػو {قػػػػػنؿ} محػػػػػٌؿ نصػػػػػب متعمٌػػػػػؽ ب

 .(6) "أم الممؾ
وقػػػػػنؿ الممػػػػػؾ ائتػػػػػوني } قكلػػػػو: مفرعػػػػػة عمػػػػى جممػػػػػة محذكفػػػػة دؿ عمييػػػػػا جممػػػػة"{: فممػػػػن كممػػػػػو}

، ممػػػػػػػو فممػػػػػػػا كممػػػػػػػوحضػػػػػػػر لديػػػػػػػو ككف عميػػػػػػػو السػػػػػػػبلـ كالتقػػػػػػػدير: فػػػػػػػأتكه بػػػػػػػو، أم بيكسػػػػػػػؼ ،{بػػػػػػػو
 ،عميػػػػػػػو السػػػػػػػبلـ ـ ىػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼكالضػػػػػػػمير المنصػػػػػػػكب فػػػػػػػي كممػػػػػػػو عاهػػػػػػػد إلػػػػػػػى الممػػػػػػػؾ، فػػػػػػػالمكمٍّ 

أعجػػػػػب الممػػػػػؾ كبلمػػػػػا  كمػػػػػـ مػػػػػف جممػػػػػة فممػػػػػا كممػػػػػو إفػػػػػادة أف يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـكالمقصػػػػػكد 
جػػػكاب  {قػػػنؿ إنػػػؾ اليػػػـو لػػػدينن مكػػػيف أمػػػيف}كلػػػذلؾ فجممػػػة  ،الممػػػؾ بمػػػا فيػػػو مػػػف حكمػػػة كأدب

 .(7)" القاهؿ ىك الممؾك  ،{لمن}
 
 

                                                           
 (.3/2116) ، بتصرؼ يسيربمساعدة فريؽ عمؿ ،د أحمد عمر ،معجـ المغة العربية المعاصرة(1)
 (.2/881) محمد النجار ،درحامد عبد القا ،أحمد الزيات ،إبراىيـ مصطفىط، المعجـ الكسي(2)
بي بكر الرازم ، ألمختار الصحاح (، ك10/492انظر: المحكـ كالمحيط األعظـ، ألبي الحسف المرسي )(3)

 (. 22)ص
 (.   1/1176القامكس المحيط، لمفيركز ابادم )(4)
 (. 13/12،11) محمكد صافيل ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ(5)
 (. 13/11مرجع السابؽ )ال(6)
 (.  13/7التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(7)
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 ة:بال رابعًن: ال
، لنفسي كالمعنى أجعمو خالصان  ،مبالغة، مثميا في استجاب كاستأجرالسيف كالتاء في أستخمصو لم"

 .(1)" كىذا كناية عف شدة اتصالو بو كالعمؿ معو ،بي ال يشاركني فيو أحد أم خاصان 
 خنمسًن: التفسير اإلجمنلي:

 ؾ:مف السجف إلى الممأوًا: 
: بتفسير ترتفع في نظر الممؾ مرة بعد مرة، كفي مكقؼ بعد مكقؼ، أكالن ال تزاؿ أسيـ يكسؼ 

رؤياه، كثانيان: برفضو الخركج، كثالثان: بيذه الشيادة التي أدانت بيا النسكة أنفسيف، كاآلف المكقؼ 
السديد،  الرابع: كىك أىـ مف كؿ ما سبؽ: أف يجمس إلى يكسؼ مباشرة كيستمع إلى ىذا المنطؽ

 كالفكر الثاقب الخصيب.
 صطفيوكاألمر األىـ: أف يرسؿ الممؾ مرة ثانية إلى يكسؼ ال ليأتيو بؿ ليستخمصو لنفسو، كلي

     .(2) مف بيف الناس ليككف مستشاران لو، كالعقؿ المفكر إلى جكاره
مب مف كؿ سكء، ط عميو السبلـ أمر النسكة كظيكر براءة يكسؼ يبعد انتياء التحقيؽ ف"

فمما جاءه كسمع كبلمو فيـ مف  بعد أف كٌفى لو بما اشترط لمجيهوالممؾ إحضاره إليو مف السجف 
 يف فحكل حديثو، كمف أمانتو عمى ماؿ العزيز كعرضو كحسف تصرفو، كمف سيرتو الحسنة

مسألة  يف حرصو عمى إظيار شرفو ككرامتو فتأكيمو لمرؤيا، كم يالسجف، كمف عممو كفيمو ف
دؿ عمى أنو أىؿ ألف يرفع إلى أعمى المراتب، كيكٌلى أسمى المناصب كذلؾ ىك ما  النسكة ما

أك  أك فقيران  فعمو الممؾ لحصافة رأيو كبصره بأقدار الرجاؿ، كلـ يصرفو عف ذلؾ ككنو غريبان 
فمما كمـ الممؾ يكسؼ، كعرؼ براءتو كعظـ أمانتو، قاؿ لو: إنؾ يا يكسؼ لدينا ، "(3)" مممككان 

، أم متمكف مما أردت، كعرض لؾ مف حاجة قبمنا، لرفعة مكانؾ كمنزلتؾ لدينا، أميف مكيف أميف
 .(4)" عمى ما اؤتمنت عميو مف شيء

كقػػػػػػد اسػػػػػػتقامت مػػػػػػع نشػػػػػػأتيا كاألحػػػػػػداث  ،عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ نجػػػػػػد شخصػػػػػػية يكسػػػػػػؼكىنػػػػػػا 
التػػػػي مػػػػرت بيػػػػا، كاالبػػػػتبلءات التػػػػي اجتازتيػػػػا، فػػػػي ظػػػػؿ التربيػػػػة الربانيػػػػة لمعبػػػػد الصػػػػالح، الػػػػذم 

عػػػػد لػػػػيمكف لػػػػو فػػػػي األرض، كليقػػػػـك بالػػػػدعكة إلػػػػى ديػػػػف اهلل كىػػػػك ممكػػػػف لػػػػو فػػػػي األرض، كىػػػػك ي
االعتػػػػػػزاز بػػػػػػاهلل، كاالطمهنػػػػػػاف  ىػػػػػػي: كأكؿ مبلمػػػػػػح ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػةقػػػػػػابض عمػػػػػػى مقاليػػػػػػد األمػػػػػػكر 

إليػػػػػػو، كالثقػػػػػػة بػػػػػػو، كالتجػػػػػػرد لػػػػػػو، كالتعػػػػػػرم مػػػػػػف كػػػػػػؿ قػػػػػػيـ األرض، كالتحػػػػػػرر مػػػػػػف كػػػػػػؿ أكىاقيػػػػػػا، 
فػػػػػػػي الػػػػػػػنفس ة فييػػػػػػػا، كىػػػػػػػك اف تمػػػػػػػؾ القػػػػػػػيـ كىػػػػػػػذه القػػػػػػػكل كاستصػػػػػػػغار شػػػػػػػأف القػػػػػػػكل المتحكمػػػػػػػ

                                                           
 (.13/7التحرير كالتنكير، البف عاشكر)(1)
 (.446سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د أحمد القطاف )ص(2)
 (.13/5،4تفسير المراغي، ألحمد المراغي )(3)
 (.13/215، لمطبرم )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف(4)
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تبػػػػدك ىػػػػذه الظػػػػاىرة الكاضػػػػحة فػػػػي مكقػػػػؼ يكسػػػػؼ،  ،بحانو كتعػػػػالىسػػػػ المكصػػػػكلة األسػػػػباب بػػػػاهلل
فػػػػػبل يخػػػػػؼ يكسػػػػػؼ  ،نو يبمغػػػػػو رغبػػػػػة الممػػػػػؾ فػػػػػي أف يػػػػػراهكرسػػػػػكؿ الممػػػػػؾ يجػػػػػيء إليػػػػػو فػػػػػي سػػػػػج

ـ إلػػػػى رحػػػػاب الممػػػػؾ لطمػػػػب الممػػػػؾ كال يتميػػػػؼ عمػػػػى مغػػػػادرة سػػػػجنو الظػػػػالـ المظمػػػػ ،عميػػػػو السػػػػبلـ
 .(1) الذم يرغب في لقاهو كال تستخفو الفرحة بالخركج مف ىذا الضيؽ

 :أسبنب التمكيف ليوسؼ عميو السالـ، وتعظيمو في نفس الممؾثننيًن: 
، كذلػػػػؾ ألنػػػػو لمػػػػا عجػػػػز القػػػػكـ عػػػػف يكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ عظػػػػـ اعتقػػػػاده فػػػػي عمػػػػـ الممػػػػؾ أف-3

 .يشيد العقؿ بصحتو ماؿ الطبع إليو الجكاب كقدر ىك عمى الجكاب المكافؽ الذم
أنػػػػو عظػػػػـ اعتقػػػػاده فػػػػي صػػػػبره كثباتػػػػو، كذلػػػػؾ ألنػػػػو بعػػػػد أف بقػػػػي فػػػػي السػػػػجف بضػػػػع سػػػػنيف  -5

دؿ عمػػػػى لمػػػػا أذف لػػػػو فػػػػي الخػػػػركج مػػػػا أسػػػػرع إلػػػػى الخػػػػركج بػػػػؿ صػػػػبر كتكقػػػػؼ كطمػػػػب أكال مػػػػا يػػػػ
 .(2) براءة حالو عف جميع التيـ

كبراعتػػػػػػػو، كحسػػػػػػػف أدبػػػػػػػو، كسػػػػػػػمك  لمػػػػػػػا خاطبػػػػػػػو الممػػػػػػػؾ كتعػػػػػػػرؼ عميػػػػػػػو، رأل فضػػػػػػػمو كعممػػػػػػػو-1
  .(3) أخبلقو

َمػػػػػن َبػػػػػنُؿ النّْْسػػػػػَوِة } أنػػػػػو عظػػػػػـ اعتقػػػػػاده فػػػػػي حسػػػػػف أدبػػػػػو، كذلػػػػػؾ ألنػػػػػو اقتصػػػػػر عمػػػػػى قكلػػػػػو:-4
ِتػػػػػي َقطَّْعػػػػػَف َأْيػػػػػِدَيُيفَّ  ف كػػػػػاف غرضػػػػػو ذكػػػػػر امػػػػػرأة العزيػػػػػز فسػػػػػتر ذكرىػػػػػا،  ،[21]يكسػػػػػؼ: {الالَّ كا 

كىػػػػذا  ،نػػػكاع عظيمػػػة مػػػف الػػػببلءمػػػف جيتيػػػا أ كتعػػػرض ألمػػػر سػػػاهر النسػػػكة مػػػع أنػػػو كصػػػؿ إليػػػػو
 مف األدب العجيب.

بػػػػراءة حالػػػػو عػػػػف جميػػػػع أنػػػػكاع الػػػػتيـ فػػػػإف الخصػػػػـ أقػػػػر لػػػػو بالطيػػػػارة كالنزاىػػػػة كالبػػػػراءة عػػػػف -2
.ا  لجـر
 في السجف. معو جده في الطاعات كاجتياده في اإلحساف إلى الذيف كانكا -6
ب حسػػػػف االعتقػػػػاد أنػػػػو بقػػػػي فػػػػي السػػػػجف بضػػػػع سػػػػنيف، كىػػػػذه األمػػػػكر كػػػػؿ كاحػػػػد منيػػػػا يكجػػػػ-7

ذا أراد اهلل شػػػػػػيها  فػػػػػػي اإلنسػػػػػػاف، فكيػػػػػػؼ مجمكعيػػػػػػا، فميػػػػػػذا السػػػػػػبب حسػػػػػػف اعتقػػػػػػاد الممػػػػػػؾ فيػػػػػػو كا 
ممػػػػػا ظيػػػػػر لمممػػػػػؾ ىػػػػػذه األحػػػػػكاؿ مػػػػػف يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ رغػػػػػب أف ، فجمػػػػػع أسػػػػػبابو كقكاىػػػػػا

 .(4) "اهتكني بو أستخمصو لنفسي" يتخذه لنفسو فقاؿ:
 
 

                                                           
 (. 2002-4/2001في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(1)
 (18/471مفاتيح الغيب، لمرازم ) انظر:(2)
 (.13/9التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي ) انظر:(3)
 (18/472مفاتيح الغيب، لمرازم ) انظر:(4)
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 : المقنصد واألىداؼسندسًن: 
ذا قػػػػػػاؿ يسػػػػػػمع لقكلػػػػػػوأىميػػػػػػبيػػػػػػاف -3 لػػػػػػيس  ،ة السػػػػػػمطاف فػػػػػػي التغييػػػػػػر، ألنػػػػػػو إذا أمػػػػػػر يطػػػػػػاع كا 

 فعمى مف يتكلى شيء مف أمكر الناس أف يتقي اهلل تعالى فيو. ،كساهر الناس
صػػػػبلح، أك اإلفسػػػػاد ألف الغالػػػػب عمػػػػييـ القػػػػدرة التػػػػي ابتمػػػػى اهلل تعػػػػالى بيػػػػا الممػػػػكؾ عمػػػػى اإل-5

َقنَلػػػػػْت ِإفَّ اْلُممُػػػػػوَؾ ِإَذا َدَخمُػػػػػوا َقْرَيػػػػػًة } بمقػػػػػيس: ىػػػػػك اإلفسػػػػػاد، كمػػػػػا قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى عمػػػػػى لسػػػػػاف
[، لػػػػذلؾ كػػػػاف ممػػػػف أصػػػػمح 14]النمػػػػؿ: {َأْفَسػػػػُدوَىن َوَجَعمُػػػػوا َأِعػػػػزََّة َأْىِمَيػػػػن َأِذلَّػػػػًة َوَكػػػػَذِلَؾ َيْفَعمُػػػػوفَ 
 مف الممكؾ قمة عمى خبلؼ المفسديف منيـ كىـ الكثرة.

التعامؿ مع السمطاف، كبريؽ األمكاؿ قد يمجـ  الحذر مف فتنة الدخكؿ عمى السبلطيف، ألف -1
 .إلنساف عف قكؿ الحؽ احيانان ا

إف الحكار كسيمة التعارؼ كالتعرؼ عمى فضاهؿ اإلنساف كمعارفو، كبو يزف العاقؿ مقادير -4
 الرجاؿ.

تبكئ صاحبيا المنزلة السامية  ،كحسف تصرؼ ،كأدب ،كخمؽ ،إف المقكمات العالية مف عمـ-2
 .(1) فيعةكالمكانة الر 

"فضيمة العمـ، عمـ األحكاـ كالشرع، كعمـ تعبير الرؤيا، كعمـ التػدبير كالتربيػة؛ كأنػو أفضػؿ مػف -6
الصػػكرة الظػػاىرة ، كلػػك بمغػػت فػػي الحسػػف جمػػاؿ يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ، فػػإف يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ 

ف فػي بسبب جمالو حصمت لو تمؾ المحنة كالسجف، كبسبب عممو حصػؿ لػو العػز كالرفعػة كالتمكػي
 .(2)األرض، فإف كؿ خير في الدنيا كاآلخرة مف آثار العمـ كمكجباتو" 

   نساف عما في نفسو مف صفات الكماؿ، دكف أف يقصد بذلؾ الرياء.ضركرة إخبار اإل-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.13/11التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي ) انظر:(1)
 (.410تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحمف السعدم )ص تيسير الكريـ الرحمف في(2)
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 المقطع الثنلث
 ة يوسؼ عميو السالـ وفطنتو وحسف تدبيرهفطن

َوَكَذِلَؾ َمكَّنَّن ِلُيوُسَؼ ِفي  *اأْلَْرِض ِإنّْي َحِفيٌظ َعِميـٌ َقنَؿ اْجَعْمِني َعَمى َخزَاِئِف }قاؿ تعالى: 
َوأَلَْجػػُر  *اأْلَْرِض َيَتَبػػوَُّأ ِمْنَيػػن َحْيػػُث َيَشػػنُء ُنِصػػيُب ِبَرْحَمِتَنػػن َمػػْف َنَشػػنُء َوَا ُنِضػػيُع َأْجػػَر اْلُمْحِسػػِنيَف 

 [.27-22]يكسؼ: {اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَف آَمُنوا َوَكنُنوا َيتَُّقوفَ 
 أوًا: التحميؿ المغوي:

كالحفيظ: المككؿ بالشيء يحفظو، ، لنسياف، كىك التعاىد كقمة الغفمةنقيض ا"الحفظ:  :{حفيظ}*
كحافظ عمى  ،كاستحفظو ماالن أك سران ىك مف الحفاظ، ك "، (1) "يقاؿ: فبلف حفيظنا عميكـ كحافظنا

كىك حفيظ عميو:  ،التكقي :الناس كىك حفظ مفالت، كتحفظ بو: عني بحفظو، ك وكاحتفظ ب، الشيء
كىك مف أىؿ الحفيظة كالحفظة، كىـ  ،كنكنو لنفاستوكتقمدت بحفيظ الدر أم بمحفكظو كم ،رقيب

، كالحفيظ: القادر عمى (2) "كىي الحمية كالغضب عند حفظ الحرمة :أىؿ الحفاهظ كالمحفظات
 .(3)ضبط ما أككؿ إليو 

: عميـ؛ عممو اهلل عممان يقاؿ لئلنساف الذم : {عميـ}*  ككذلؾ صفة يكسؼ كاف عميمان  مف العمـك
بما  الغيب، فكاف عميمان إلى ما عممو اهلل مف تأكيؿ األحاديث الذم كاف يقضي بو عمى  أمر ربوب

 . (4) كالعمـ نقيض الجيؿ ،عبلمة إذا بالغت في كصفو بالعمـ كيقاؿ: رجؿ، عممو اهلل
كتبػػػػػك ٍأتي منػػػػػزالن: أم نزلتيػػػػػو، كبػػػػػك أت  القػػػػػـك فػػػػػي كػػػػػؿ مكضػػػػػع،]بػػػػػكأ[ المبػػػػػاءة: منػػػػػزؿ " :{أيتبػػػػػو }*

كاسػػػػتباءه، أم اتخػػػػذه مبػػػػاءة كبػػػػك أت  ،ىي أتػػػػو كمك نػػػػت لػػػػو فيػػػػو :منػػػػزالن كبٌكأتػػػػو منػػػػزالن بمعنػػػػى لمرجػػػػؿ
تػػػػػػو منػػػػػػزال، سػػػػػػكاء، معناىمػػػػػػا: يقػػػػػػاؿ: بكأتػػػػػػو منػػػػػػزال، كأثكي"، (5) "الػػػػػػرمح نحػػػػػػكه، أم سػػػػػػد دتو نحػػػػػػكه

}َوَأْوَحْيَنػػػػػن ِإَلػػػػػى ُموَسػػػػػى َوَأِخيػػػػػِو َأْف َتَبػػػػػوَّآ لى: كقكلػػػػػو تعػػػػػا، قمػػػػػت بػػػػػوأبػػػػػأت بالمكػػػػػاف: أك  ،أنزلتػػػػػو
 ،كتبػػػػكأ: نػػػػزؿ كأقػػػػاـ، تبػػػػكأ: ىيػػػػأ كأصػػػػمح، ك أم: اتخػػػػذا [،87يػػػػكنس: ] {نِلَقْوِمُكَمػػػػن ِبِمْصػػػػَر ُبُيوتًػػػػ

 .(6) "كالمعنياف قريباف
 

                                                           
  (. 4/265تيذيب المغة، ألبي منصكر اليركم )(1)
  (. 1/200) ، بتصرؼ يسيرأساس الببلغة، ألبي القاسـ الزمخشرم(2)
  (. 13/9التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(3)
  (. 2/253تيذيب المغة، ألبي منصكر اليركم )(4)
  (.1/36،37، ألبي نصر الفارابي )مغة كصحاح العربيةالصحاح تاج ال(5)
  (. 15/429تيذيب المغة، ألبي منصكر اليركم )(6)
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   ثننيًن: اإلعراب:
عمػػػػػى  {مكنػػػػػن}تعمقػػػػػة ب فػػػػػي ىػػػػػذه الػػػػػبلـ أف تكػػػػػكف م يجػػػػػكز" :{ليوسػػػػػؼ}قكلػػػػػو تعػػػػػالى: 

مػػػػكر، أك عمػػػػى أف يكػػػػكف المفعػػػػكؿ محػػػػذكفا تقػػػػديره: مكنػػػػا ليكسػػػػؼ األ {مكنػػػػن} أف يكػػػػكف مفعػػػػكؿ
يجػػػػػػػكز أف تتعمػػػػػػػؽ  {منيػػػػػػػن}ك ،{يوسػػػػػػػؼ}جممػػػػػػػة حاليػػػػػػػة مػػػػػػػف  {يتبػػػػػػػوأ}قكلػػػػػػػو:  ،{حيػػػػػػػث}بػػػػػػػو 
يجػػػػػكز أف  {حيػػػػػث}ك ،{حيػػػػػث}ف تتعمػػػػػؽ بمحػػػػػذكؼ عمػػػػػى أنيػػػػػا حػػػػػاؿ مػػػػػف أ يجػػػػػكزك  ،{يتبػػػػػوأ}ب

 .(1) "بو يجكز أف يككف مفعكالن ك  ،{يتبوأ}يككف ظرفا ؿ
 معنني اإلعراب:

كفي التعبير  ،أرض مصر في (3)" األمكر ومكنا لأك "، (2)" أم جعمنا لو مكانا" :{مكنن ليوسؼ}
 ،عف الجعؿ المذككر بالتمكيف في األرض مسندا إلى ضميره عز سمطانو مف تشريفو عميو السبلـ

  .ال أنو حصؿ بعد السؤاؿصكؿ ذلؾ مف أكؿ األمر كاإلشارة إلى ح ،كالمبالغة في كماؿ كاليتو
كيتخذه مباءة كىك عبارة عف كماؿ قدرتو عمى  ،ءحيث يشا ينزؿ مف ببلدىا :{يتبوأ منين}

التصرؼ فييا كدخكليا تحت ممكتو كسمطانو فكأنيا منزلو يتصرؼ فييا كما يتصرؼ الرجؿ في 
  .(4) منزلو

         ثنلثًن: القراءات:
 :{َيَتَبوَُّأ ِمْنَين َحْيُث َيَشنءُ }قكلو تعالى: 

 بالياء. }حيث يشنء{: القراءة األولى
 .(5) بالنكف (نشاء)قرأ ابف كثير  :القراءة الثننية

       معنني القراءات:
 : كناية عف تصرفو في جميع مممكة مصر.القراءة األكلى: )حيث يشاء(-
 . (6)م حيث نأمره القراءة الثانية: )حيث نشاء(: أم حيث يشاء اهلل، أ-

 رابعًن: البال ة:

 .ما قبميالتعميؿ  :{ِإنّْي َحِفيٌظ َعِميـٌ }: قكلو تعالى
مناسبة عمكمو لخصكص ما تذييؿ ل: {ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنن َمْف َنَشنُء َوَا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيفَ }

مف مكاقؼ اإلحساف  كما كاف لو ،مف الرحمة في أحكالو في الدنيا أصاب يكسؼ عميو السبلـ
                                                           

  (. 6/515الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي )(1)
  (. 4/287)السعكد  بيأل ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ(2)
  (. 6/515اب المكنكف، لمسميف الحمبي )الدر المصكف في عمـك الكت(3)
  (. 4/287)السعكد  بيأل ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ(4)
 (.4/287)(، كالمرجع السابؽ 3/168) مبيضاكمل ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ(5)
 .(13/10التحرير كالتنكير )(6)
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كشرؼ المنزلة جزاء ليا في الدنيا، ألف اهلل ال يضيع أجر  ،التي كاف ما أعطيو مف النعـ
 المحسنيف.

التعبير في جانب اإليماف بصيغة الماضي كفي : {َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَف آَمُنوا َوَكنُنوا َيتَُّقوفَ }
يماف عقد القمب الجاـز فيك حاصؿ دفعة كاحدة كأما جانب التقكل بصيغة المضارع، ألف اإل

 .(1) التقكل فيي متجددة بتجدد أسباب األمر كالنيي كاختبلؼ األعماؿ كاألزماف
 خنمسًن: التفسير اإلجمنلي:

إني حفيظ ليا ممف  ،أرض مصر :ني أمرىا كاألرضكلٌ  :قاؿ اجعمني عمى خزاهف األرض
كلـ يكف يكسؼ يطمب لشخصو كىك يرل إقباؿ الممؾ  ،(2) عميـ بكجكه التصرؼ فيو ،ال يستحقيا

في اختيار المحظة التي يستجاب  إنما كاف حصيفان  ،فيطمب أف يجعمو عمى خزاهف األرضعميو 
 لو فييا لينيض بالكاجب المرىؽ الثقيؿ ذم التبعة الضخمة في أشد أكقات األزمة كليككف مسؤكالن 

 .(3) اؿ سبع سنكاتعف إطعاـ شعب كامؿ كشعكب كذلؾ تجاكره طك 
 ؟سمطنفالاإلمنرة مف  يوسؼ عميو السالـ كيؼ طمب

 عميو لكجكه:  إف ذلؾ التصرؼ كاف كاجبان 
رعاية مصالح األمة  مف اهلل تعالى إلى الخمؽ، كالرسكؿ يجب عميو حقان  أنو كاف رسكالن  األوؿ:

 .بقدر اإلمكاف
كالضيؽ الشديد الذم ربما أفضى  كىك أنو عميو السبلـ عمـ بالكحي أنو سيحصؿ القحط الثنني:

ضرر ذلؾ إلى ىبلؾ الخمؽ العظيـ، فمعمو تعالى أمره بأف يدبر في ذلؾ كيأتي بطريؽ ألجمو يقؿ 
 .القحط في حؽ الخمؽ

أف السعي في إيصاؿ النفع إلى المستحقيف كدفع الضرر عنيـ أمر مستحسف في  الثنلث:
 العقكؿ.
عاية مصالح الخمؽ مف ىذه الكجكه، كما كاف يمكنو رعايتيا بر  إنو عميو السبلـ كاف مكمفان  :الرابع

 .(4) عميو إال بيذا الطريؽ، كما ال يتـ الكاجب إال بو، فيك كاجب، فكاف ىذا الطريؽ كاجبان 
يكسؼ عميو الصبلة كالسبلـ طمب اإلمارة ألنو مرسؿ مف اهلل تعالى كاف عمى لذلؾ 

ذا كاف مكمفا برعاية المصالح كال يمكنو ذلؾ إال بطمب  كالرسكؿ أعمـ بمصالح األمة مف غيره كا 
بطريؽ الكحي مف اهلل أك اإلمارة كجب عميو طمبيا، كقيؿ إنو عمـ أنو سيحصؿ قحط كشدة إما 

                                                           
 (.11_13/9التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(1)
 (.3/168) مبيضاكمل ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ(2)
 ( .4/2005في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(3)
 محمد بف أحمد الخطيبل ،السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبيرانظر: (4)
(2/117.) 
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كجب عميو طمب األمارة ف ،ككاف في طمب اإلمارة إيصاؿ الخير كالراحة إلى المستحقيف بغيره 
    .(1) ليذا السبب

فال تزكوا  ) :هلل تعنلى يقوؿوا ،(إني حفيظ عميـ) :نفسو بقولو عميو السالـ ؼسكيؼ مدح يو 
 (؟أنفسكـ

يكره تزكية النفس إذا قصد بو الرجؿ التطاكؿ كالتفاخر كالتكسؿ بو إلى غير ما يحؿ فيذا 
أما إذا قصد بتزكية النفس كمدحيا إيصاؿ الخير كالنفع إلى ، القدر المذمكـ في تزكية النفس

 يحـر بؿ يجب عميو ذلؾ مثالو أف يككف بعض الناس عنده عمـ نافع كال الغير فبل يكره ذلؾ كال
مؾ قد عمـ مف يكسؼ أنو عالـ بمصالح ـ، كلما كاف الميعرؼ بو فإنو يجب عميو أف يقكؿ أنا عال

الديف كلـ يعمـ أنو عالـ بمصالح الدنيا نبيو يكسؼ بقكلو إني حفيظ عميـ عمى أنو عالـ بما 
  .(2) الدنيا أيضا مع كماؿ عممو بمصالح الديفيحتاج إليو في مصالح 

ليس ىذا مما نيي عنو مف تزكية النفس، بؿ يذكر اإلنساف ما فيو مف الفضاهؿ عند ك "
 .(3)" الحاجة إذا لـ يقصد التزكية

يتبكأ منيا حيث يشاء ينزؿ مف  ،في أرض مصر :ككذلؾ مكنا ليكسؼ في األرض
في  ،ذم يريد، كالمكاف الذم يريد، كالمكانة التي يريديتخذ منيا المنزؿ ال، ببلدىا حيث ييكل

 .مقابؿ الجب كما فيو مف مخاكؼ، كالسجف كما فيو مف قيكد
فنبدلو مف العسر يسرا، كمف الضيؽ فرجا، كمف الخكؼ أمنا،  ،نصيب برحمتنا مف نشاء

إلى أف أصبح فانتقؿ مف ككنو مممككا  ،ليكاف عمى الناس عزا كمقاما عمياكمف القيد حرية، كمف ا
مالكا آمرا ناىيا، ذا نفكذ كسمطة، مطاعا بعد أف كاف تابعا لغيره مطكاعا، حرا طميقا بعد أف كاف 
طاعة هلل عز كجؿ، كعفة كخمؽ كعقؿ حكيـ، فإنو  سجينا أسيرا، كذلؾ لما تحمى بو مف صبر، كا 

كامتنع مف  صبر عمى أذل إخكتو، كفي الحبس بسبب امرأة العزيز، كعؼ عف السكء كالفحشاء،
 .اقتراؼ المنكر، فأعقبو اهلل النصر كالتأييد

الذيف يحسنكف اإليماف باهلل، كالتككؿ عميو، كاالتجاه إليو،  سنيفكال نضيع أجر المح
 .بؿ نكفي أجكرىـ عاجبل كآجبل كالتصرؼ مع الناس ،كالعمؿ ،كيحسنكف السمكؾ

فبل ينقص منو المتاع في  ،احشكالفك  ،كألجر اآلخرة خير لمذيف آمنكا ككانكا يتقكف الشرؾ
ف كاف خيرا مف متا ،الدنيا فاطمأف بإيمانو إلى ربو، كراقبو  ،ع الدنيا، متى آمف اإلنساف كاتقىكا 

  بتقكاه في سره كجيره.

                                                           
 (. 2/536، لمخازف )لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ انظر:(1)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة.   انظر:(2)
 (. 156)صعبد الكىاب  محمدل ،تفسير آيات مف القرآف الكريـ(3)
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عػػػػػػف المحنػػػػػػة، تمػػػػػػؾ المكانػػػػػػة فػػػػػػػي األرض،  عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ كىكػػػػػػذا عػػػػػػكض اهلل يكسػػػػػػؼ
 .(1) ر كاإلحسافكىذه البشرل في اآلخرة جزاء كفاقا عمى اإليماف كالصب

شػػػػػػرح حػػػػػػاؿ يكسػػػػػػؼ عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ : كألجػػػػػػر اآلخػػػػػػرة خيػػػػػػر لمػػػػػػذيف آمنػػػػػػكا ككػػػػػػانكا يتقػػػػػػكف
تقػػػػكف، كىػػػػذا تنصػػػػيص مػػػػف اهلل عػػػػز فكجػػػػب أف يصػػػػدؽ فػػػػي حقػػػػو أنػػػػو مػػػػف الػػػػذيف آمنػػػػكا ككػػػػانكا ي

كأنػػػػػو جمػػػػػع بػػػػػيف اإليمػػػػػاف كالتقػػػػػكل، فبػػػػػالتقكل تتػػػػػرؾ "، (2) عمػػػػػى أنػػػػػو كػػػػػاف مػػػػػف المتقػػػػػيف، كجػػػػػؿ
بػػػػػػاهر الػػػػػذنكب كصػػػػػغاهرىا، كباإليمػػػػػاف التػػػػػػاـ يحصػػػػػؿ تصػػػػػديؽ القمػػػػػػب، مػػػػػف ك األمػػػػػكر المحرمػػػػػة

بمػػػػػػػػا أمػػػػػػػػر اهلل بالتصػػػػػػػػديؽ بػػػػػػػػو، كتتبعػػػػػػػػو أعمػػػػػػػػاؿ القمػػػػػػػػكب كأعمػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػكارح، مػػػػػػػػف الكاجبػػػػػػػػات 
شػػػػيادة مػػػػف اهلل تعػػػػالى عمػػػػى أنػػػػو  :كأيضػػػػا قكلػػػػو: كال نضػػػػيع أجػػػػر المحسػػػػنيف، (3) "كالمسػػػػتحبات

 .(4) عميو السبلـ كاف مف المحسنيف
 :اآلينتمقنصد وأىداؼ 

فػػػػإف معيػػػػة اهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالى تكػػػػكف معػػػػو، فيأتيػػػػو الفػػػػرج  إذا حػػػػؿ بالمسػػػػمـ الػػػػببلء كصػػػػبر"-3
كالنصػػػػػػر كالتمكػػػػػػيف، فاختػػػػػػار يكسػػػػػػؼ عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ السػػػػػػجف عمػػػػػػى المعصػػػػػػية، لػػػػػػذا خػػػػػػرج مػػػػػػف 
محنتػػػػػو سػػػػػميمان معافػػػػػان فػػػػػي خمقػػػػػو كفػػػػػي دينػػػػػو، كلكػػػػػف بعػػػػػد أف يخػػػػػالط المحنػػػػػة كيصػػػػػبلىا، فيكػػػػػذا 

مػػػػا عقكبػػػػة دنيكيػػػػة، أف يختػػػػار العقكبػػػػة  أمػػػػريفيف تمػػػػي بػػػػينبغػػػػي لمعبػػػػد إذا اب إمػػػػا فعػػػػؿ معصػػػػية، كا 
 .(5) "الدنيكية عمى مكاقعة الذنب المكجب لمعقكبة الشديدة في الدنيا كاآلخرة

أف يخبػػػػػر اإلنسػػػػػاف عمػػػػػا فػػػػػي نفسػػػػػو مػػػػػف صػػػػػفات الكمػػػػػاؿ مػػػػػف عمػػػػػـ أك عمػػػػػؿ، إذا  ال بػػػػػأس"-5
مػػػف الكػػػذب، ككػػػػذلؾ ال تػػػذـ الكاليػػػػة،  كػػػاف فػػػي ذلػػػػؾ مصػػػمحة كلػػػػـ يقصػػػد بػػػو العبػػػػد الريػػػاء كسػػػػمـ

إذا كػػػػػاف المتػػػػػكلي فييػػػػػا يقػػػػػـك  بمػػػػػا يقػػػػػدر عميػػػػػو مػػػػػف حقػػػػػكؽ اهلل كحقػػػػػكؽ عبػػػػػاده، كأنػػػػػو ال بػػػػػأس 
نمػػػػا الػػػػذم يػػػػذـ، إذا لػػػػـ يكػػػػف فيػػػػو كفايػػػػة، أك كػػػػاف  بطمبيػػػػا، إذا كػػػػاف أعظػػػػـ كفػػػػاءة مػػػػف غيػػػػره، كا 

بيػػػػذه األمػػػػكر، ينيػػػػى عػػػػف مكجػػػػكدان غيػػػػره مثمػػػػو، أك أعمػػػػى منػػػػو، أك لػػػػـ يػػػػرد بيػػػػا إقامػػػػة أمػػػػر اهلل، ف
 .        (6) "طمبيا كالتعرض ليا

، يجػػػػػكد عمػػػػػى عبػػػػػده بخيػػػػػر الػػػػػدنيا كاآلخػػػػػرة، كأف خيػػػػػر الػػػػػدنيا لػػػػػو -1 أف اهلل كاسػػػػػع الجػػػػػكد كالكػػػػػـر
سػػػػبباف: اإليمػػػػاف كالتقػػػػكل، كأنػػػػو خيػػػػر مػػػػف ثػػػػكاب الػػػػدنيا كممكيػػػػا، كأف العبػػػػد ينبغػػػػي لػػػػو أف يػػػػدعك 

                                                           
، (4/2014في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) (، ك3/168) مبيضاكمل ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿانظر: (1)

 (.13/10كالتفسير المنير، لمزحيمي )
 (.18/476انظر: مفاتح الغيب، لمرازم )(2)
 (.401تيسر الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحمف السعدم )ص(3)
 (.18/476انظر: مفاتح الغيب، لمرازم )(4)
 (. 4/525التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(5)
 (410ف السعدم )صتيسر الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحم(، ك 4/539المرجع السابؽ )(6)
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حػػػػزف إذا رأت أىػػػػؿ الػػػػدنيا كلػػػػػذاتيا، كىػػػػي غيػػػػر قػػػػػادرة لثػػػػكاب اهلل، كال يػػػػػدعيا ت نفسػػػػو ، كيشػػػػكقيا
        .(1)مو العظيـ كفض ،بؿ يسمييا بثكاب اهلل األخركم ،عمييا
معية اهلل كنصره كتأييده لعبده كرسكلو، كاضحة المعالـ في ىذا المقطع، ظيكر البراءة، -4

ينو هلل ، كيخمص دوكاستبلـ الحكـ عند ممؾ مصر، كفي ىذا درس لكؿ مف يؤمف باهلل كيعتصـ ب
،     .(2)كنصره قريب  كىك محسف، ففرج اهلل آتو

أف جباية األرزاؽ، إذا أريد بيا التكسعة عمى الناس مف غير ضرر يمحقيـ البأس بيا، ألف "-2
يكسؼ عميو السبلـ أمرىـ بجباية األرزاؽ كاألطعمة في السنيف المخصبات، لبلستعداد لمسنيف 

كيعمؿ باألسباب التي  د عمى اهلل،بؿ يتككؿ العبض لمتككؿ عمى اهلل، المجدبة، كأف ىذا غير مناق
       .(3) "تنفعو في دينو كدنياه

في ىذه اآلية ، "[22، ]يكسؼ:{َقنَؿ اْجَعْمِني َعَمى َخزَاِئِف اأْلَْرِض ِإنّْي َحِفيٌظ َعِميـٌ } قاؿ تعالى:-6
مـ أنو يفكض إليو في فصؿ ما ال ما يبيح لمرجؿ الفاضؿ أف يعمؿ لمرجؿ الفاجر بشرط أف يع

يعارض فيو، فيصمح منو ما شاء كأما إف كاف عممو بحسب اختيار الفاجر كشيكاتو كفجكره، فبل 
  .(4)" يجكز لو ذلؾ

 يجكز لئلنساف أف يصؼ نفسو بالفضؿ عند مف ال يعرفو، كأنو ليس مف ىذا دليؿ عمى أنو-7
 [.15]النجـ: ،{وا َأْنُفَسُكـْ َفاَل ُتَزكُّ }المحظكر الداخؿ في قكلو عز كجؿ: 

  .(5) عمى جكاز تكلي القضاء مف جية الباغي الظالـ كدليؿ أيضان -8
يجكز لممسمـ الكفؤ أف يتقدـ لطمب الكظيفة، أك المنصب أك المكانة إذا كجد في نفسو المقدرة -9

عمى خزاهف  عمى آداء تمؾ المياـ بكفاءة تامة كما طمب يكسؼ عميو السبلـ مف الممؾ أف يجعمو
 األرض، لينيض بالكاجب المرىؽ الثقيؿ ذم التبعة الضخمة في أشد أكقات األزمة.

إذا انعدمت الكفاءات، كساد الظمـ، فبل مانع مف تزكية النفس ليس طمعان في المنصب كلكف -31
 . (6)أمبلن في إصبلح األكضاع، كردىا إلى أصكليا بما يتكافؽ مع شرع اهلل 

 
 

                                                           
 انظر: المرجعيف السابقيف، نفس الصفحات(1)
 (. 4/539انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(2)
تيسر الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ، ك (. 4/539التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(3)

 (410المناف، لعبد الرحمف السعدم )ص
 (.3/256األندلسي ) بف عطيةال المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،(4)
 (.1/542) القاسـ برىاف الديف الكرماني يبألغراهب التفسير كعجاهب التأكيؿ، (5)
 (. 4/539انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(6)
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 (81-58مقاصد وأهداف سورة يوسف من اآلية )
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 التككؿ عمى اهلل بعد األخذ باألسباب. المقطع الثنني:
 استخداـ المكيدة في تحقيؽ ىدؼ مشركع. المقطع الثنلث:
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 المقطع األوؿ
 العننية اإلليية في لـ شمؿ يوسؼ عميو السالـ بعنئمتو

ـْ َلػُو ُمْنِكػُروَف } قاؿ تعػالى: ـْ َوُىػ ـْ  *َوَجنَء ِإْخَوُة ُيوُسػَؼ َفػَدَخُموا َعَمْيػِو َفَعػَرَفُي َوَلمَّػن َجيَّػَزُى
ـْ َقنَؿ اْئُتوِني ِبأَ  ـْ َأَا َتَرْوَف َأنّْي ُأوِفػي اْلَكْيػَؿ َوَأَنػن َخْيػُر اْلُمْنػِزِليَف ِبَجَينزِِى ـْ ِمْف َأِبيُك ـْ  *ٍخ َلُك َفػِإْف َلػ

ـْ ِعْنِدي َوَا َتْقَرُبوِف  نَّن َلَفنِعُموَف  *تَْأُتوِني ِبِو َفاَل َكْيَؿ َلُك َوَقػنَؿ ِلِفْتَينِنػِو  *َقنُلوا َسُنرَاِوُد َعْنُو َأَبنُه َواِ 
ـْ َيْرِجُعػوَف اجْ  ـْ َلَعمَُّي ـْ َيْعِرُفوَنَين ِإَذا اْنَقَمُبوا ِإَلى َأْىِمِي ـْ َلَعمَُّي ـْ ِفي ِرَحنِلِي َفَممَّػن َرَجُعػوا  *َعُموا ِبَضنَعَتُي

نَّػن َلػُو لَ  ـْ َقنُلوا َين َأَبنَنن ُمِنَع ِمنَّن اْلَكْيُؿ َفَأْرِسْؿ َمَعَنن َأَخنَنن َنْكَتْؿ َواِ  -28]يكسػؼ:{، َحػنِفُظوفَ ِإَلى َأِبيِي
61]. 
 :المننسبة أوًا:

كزرع فػي أرض  ،فدبرىا أحسف تدبير ،نجح يكسؼ عميو السبلـ حيف تكلى خزاهف األرض
جميعيا في السنيف الخصػبة زركعػان ىاهمػة، كاتخػذ ليػا المحػبلت الكبػار، كجبػا مػف األطعمػة  مصر

كف المجدبة كسػرل الجػدب، حتػى كصػؿ كضبطو ضبطان تامان، فمما دخمت السنشيهان كثيران كحفظو، 
لمػػا أصػػابيـ القحػػط  إلػػى مصػػر، فأرسػػؿ يعقػػكب بنيػػو إلػػى فمسػػطيف، التػػي يقػػيـ فييػػا يعقػػكب كبنػػكه،
 . (1) ليمتاركا، كىذا مف اختصار القرآف المعجز

 ثننيًن: التحميؿ المغوي:
ؿ: فعمو مف نيكره، يقا ،نعت لؤلمر الشديد، كالرجؿ الداىي: النكرك  ،ر: الدىاءكٍ الن   :{منكروف}*

:  كرتو إنكاران،كأنٍ  ،رة: نقيض المعرفةكً كنكارتو. كالن   : استفيامؾ أمران تينًكريهي، كرجؿ ميٍنكره كاالستنكاري
 ،تغير عف حاؿ تسرؾ إلى حاؿ تكرىياكالت نىك ر: ال ٍنكىركف، كيجمع بالمناكير أيضان،داه كرجاؿ مي 

، نك رى ينكٍّر، تنكيرنا، فيك مينكٍّر، كالمفعكؿ مينك ر"، (2) غيركالن كيري اسـ لئلنكار الذم يعنى بو الت
أنكر ، أنكرى يينكر، إنكارنا، فيك مينًكر، كالمفعكؿ مينكىر، نك ر الٌشيءى: غٌيره حتى أصبح ال ييعرؼ

 .(3) "الش يءى: جيمىو مع عمـو بو
 "ياز بالفتحكالجى  ،ج إليو فيوالقكـ إذا تكفمت ليـ جياز السفر كىك ما يحتا زتي ي  جى " :{جيزىـ}*
كيقكلكف لما يحممو المسافر، كلما تحممو العركس معيا إلى بيتيا مف متاع مما تحتاج إليو: "، (4)

                                                           
 مقرطبي، لالجامع ألحكاـ القرآف، ك (4/542ى مسمـ )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطف(1)
(9/220.) 
 (.5/355) العيف، لمفراىيدم(2)
 (.3/2280معجـ المغة العربية المعاصرة، د: أحمد مختار عمر )(3)
 (.1/161) عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، لمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار(4)
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اآللة كالياتؼ كالمذياع  ىك :فيكىمكف ألف الجياز )بالخفض( ،بخفض الجيـ بدؿ فتحيا()جياز 
 .(1) "ياز العركس )بالفتح(كالمرياء، بينما الصكاب أف يقاؿ جى 

ػػػػػػ" :{الكيػػػػػػؿ}* ػػػػػػكً اؿ يى الكيػػػػػػؿ: كيػػػػػػؿ البػػػػػػر كنحػػػػػػكه، تقػػػػػػكؿ: كى يػػػػػػؿ، كيجػػػػػػكز فػػػػػػي كً مى  ره ، كبيػػػػػػبلن يٍ يػػػػػػؿ كى
ٍيػػػػػػؿ: الًمكيػػػػػػاؿك "، (2) "كيػػػػػػاؿ: مػػػػػػا يكػػػػػػاؿ بػػػػػػوالمً ك  ، يػػػػػػكؿكٍ القيػػػػػػاس: مى  ٍيػػػػػػؿ: مصػػػػػػد ،الكى كٍمػػػػػػتي  ركالكى
ػػػػػػػي ـى كى كػػػػػػػيبلن أيضػػػػػػػاالطعػػػػػػػا كػػػػػػػاالن كمى أعطيتػػػػػػػو  ككمػػػػػػػتي فبلنػػػػػػػان:، كيمػػػػػػػؾ الطعػػػػػػػاـ"، الكيػػػػػػػؿ: (3) "بلن كمى
 .(4) "أخذت منو إذا كاكتمت عميو، ،الشيء كيبلن 

د  :{سنراود}* دىةن كًركادنا، فيك ميراًكد، كالمفعكؿ ميراكى  ليا معنياف: راكد فبلننا: ،راكدى ييراكد، ميراكى
نَّن َلَفنِعُموَف{}َقنُلوا َسُنرَاِوُد َعْنُو أَ  ،راجعو كناقشو كراد ه - 3 كدتو الفكرة: را، و[63]يكسؼ: ،َبنُه َواِ 

 خطىرت ببالو كشغمتو.
ؿى عف نفسو: طمىب أف يفجير بيا، أغراىا،  ،راكد المرأةى عف نفسيا ،خادىعو كراكىغو - 5 راكدت الر جي

}َوَقنَؿ ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُة اْلَعِزيِز ُترَاِوُد َفتَنَىن َعْف  ،أغرتو بفعؿ الفاحشة عف طريؽ االحتياؿ
 .(5)[ 11]يكسؼ:، َنْفِسِو{

نما نيى عف ذكر لفظ العبكدية  :فتام كفتاتي قيؿ" :{فتيننو}* ىك بمعنى عبدم كأمتي كا 
 ،كالفتى الشاب مقصكر ،كلفتاء السف ،كلفظ الفتكة مشترؾ لمممؾ ،المحضة إذ العبكدية حقيقة هلل

 .(7) "ليؾياف: المماكالفت ،الخدـ"الفتية: ، ك (6) "أم لعبيده :كقاؿ لفتيانو ،كالفتاء ممدكد الشباب
كاستبضعتو،  يء،تقكؿ: أبضعت الش ،طاهفةه مف ماًلؾى تبعثيا لمتجارة: الًبضاعىة :{بضنعتيـ}*

ٍعتي الجيرح: شققتو ،عتوبالفتح: قط   كبضعت المحـ بضعان ، أم جعمتو بضاعةو  عي: م ،كبضى ا كالًمٍبضى
ـي  عي بو الًعٍرؽي كاألدي ٍعتي مف الماء بىٍضعان: ،ييٍبضى كيتي  كبىضى رى

 (8). 

 

 

                                                           
(1)

 (.263)ص بف عثماف مقاسـ، لدرة الغكاص في أكىاـ الخكاص 
 (.10/194تيذيب المغة، لميركم )(2)
 (.5/1814) نصر الفارابي يبأل ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(3)
 (.1/775انظر: مجمؿ المغة، البف فارس )(4)
 (.2/958) أحمد مختار عمر :د ،معجـ المغة العربية المعاصرة(5)
 (.2/146) عمركف اليحصبي السبتيعياض بف ، لمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار(6)
 (.6/258تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )(7)
 (.1186_3/1185) نصر الفارابي يبأل ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةانظر: (8)
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ب لمبعير، كالناقة، كىك أصغر مف القتب، كىك مف مراكب الرجاؿ دكف ركً ؿ: مى حٍ الر  " :{رحنليـ}*
ما يكضع عمى البعير لمرككب، ثـ يعبر بو تارة  :حؿكالر   ،حؿ: متاعؾ الذم تأكم إليوالر   ،النساء

 .(1) "جمس عميو مف المنزؿ، كالجمع رحاؿعف البعير، كتارة عما 
 ثًن: اإلعراب:ثنل
في مكضع جـز بالنيي فمذلؾ حذفت منو النكف، كحذفت الياء ألنو رأس آية، كلك " {:َوا َتْقَرُبوفِ }

ـَ ُتَبشُّْروفَ }ألنيا نكف الجماعة كما قاؿ: ،(2) "كاف خبرا لكاف كال تقربكف بفتح النكف ]الحجر:  {،َفِب
بيكًف لفظو لفظ الخ ،[ بفتح النكف24]الحجر:   ،(3) ه: معنى النييبر، كمعناكيككف كىال تىٍقرى

 .(4)" في مكضع نصب، ككسرت لما حذفت ياؤىا، كالكبلـ: كال تقربيكني (النكف)ك"
حاؿ مف )أخ لكـ( أم أخكتو مف جية أبيكـ، كىذا مف مفيكـ االقتصار الداؿ عمى  {:مف أبيكـ"}

 .(5)" عدـ إرادة غيره، أم مف أبيكـ كليس مف أمكـ، أم ليس بشقيؽ
 لقراءات:رابعًن: ا

 فيو قراءتاف:}لفتيننو{،  قكلو تعالى:
خكة (فتى)بكزف فعمة جمع تكسير  (لفتيتو) :قرأ الجميكر القراءة األولى:  . مثؿ أخ كا 
 .بكزف إخكاف (لفتيانو) :قرأ حمزة، كالكساهي، كحفص عف عاصـ، كخمؼ القراءة الثننية:
  معنى القراءتنف:

كعدد الفتياف ال  ،ىما يستعمؿ في اآلخرغة كثرة ككبلاألكؿ صيغة قمة كالثاني صي
 يختمؼ.

 فيو قراءتاف: }نكتؿ{:قكلو تعالى: 
 .نكتؿ بنكف المتكمـ المشارؾ :قرأ الجميكر القراءة األولى:
  .بتحتية عكض النكف :قرأه حمزة، كالكساهي، كخمؼ القراءة الثننية:
  معنى القراءتنف:

عاهد إلى أخانا أم:  بتحتية عكض النكف، عمى أنو :كالثانينكتؿ بنكف المتكمـ المشارؾ، األكؿ: 
 .(6)( )يكتؿ معنا

 
                                                           

 (.29/54، لمزبيدم )تاج العركس مف جكاىر القامكس(1)
 (.2/206إعراب القرآف، ألبي جعفر النحاس )(2)
، لمسم(3)  (.2/200رقندم )بحر العمـك
 (.16/153جامع البياف، لمطبرم )(4)
 (.13/13التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(5)
 (.13/15انظر: المرجع السابؽ )(6)
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 خنمسًن: البال ة:
 .(1) بيف عرؼ كأنكر: طباؽ :{فعرفيـ وىـ لو منكروف}
كقع اإلخبار عنيـ بالجممة االسمية لمداللة عمى أف عدـ معرفتيـ بو أمر  {:وىـ لو منكروف}

ىـ بالجممة الفعمية المفيدة لمتجدد لمداللة عمى أف ثابت متمكف منيـ، ككاف اإلخبار عف معرفتو إيا
مفعكؿ منكركف الذم ىك معرفتو إياىـ حصمت بحدثاف رؤيتو إياىـ دكف تكسـ كتأمؿ. كقرف 

لزيادة تقكية  (كىـ منكركنو)كلـ يقؿ  )لو منكركف( ببلـ التقكية )لو( عميو السبلـ ضمير يكسؼ
 جيميـ بمعرفتو.

لجممة كناية عف الكعد بأف يكفي ليـ الكيؿ كيكـر ضيافتيـ إف أتكا ىذه ا {:خير المنزليف}وأنن 
 .(3) ىك إخبار منو يؤكد ما استقبميـ بو مف عدؿ، كتكفية لمكيؿ، كحسف الضيافةك  ،(2) بأخييـ

نن لو لحنفظوف} )إف(،  كبحرؼ التككيد ،بالجممة االسمية الدالة عمى الثبات ،حفظلم تأكيد {:وا 
 .(4)كبالبلـ 
  التفسير اإلجمنلي:سندسًن: 

خوتو:  المقنء األوؿ بيف يوسؼ وا 
ـْ َلُو ُمْنِكُروفَ } قاؿ تعالى: ـْ َوُى  .[28]يكسؼ:{، َوَجنَء ِإْخَوُة ُيوُسَؼ َفَدَخُموا َعَمْيِو َفَعَرَفُي

، كمضت السبع سنيف الخصبة، ثـ تمتيا لما باشر يكسؼ عميو السبلـ الكزارة بمصر
حط ببلد مصر بكامميا، ككصؿ إلى ببلد )كنعاف( كىي التي فييا السبع سنيف المجدبة، كعـ الق
، كحينهذ احتاط يكسؼ لمناس في غبلتيـ، كجمعيا أمف جمع، ككرد يعقكب عميو السبلـ كأكالده

عميو الناس مف ساهر األقاليـ، يمتاركف ألنفسيـ كعياليـ، ككاف مف جممة مف كرد لمميرة إخكة 
ذلؾ، ألنو بمغيـ أف عزيز مصر يعطي الناس الطعاـ بثمف، يكسؼ، عف أمرو مف أبييـ ليـ في 

فمما دخمكا غمى يكسؼ كىك جالس في أبيتو كرياستو كسيادتو عرفيـ حيف نظر إلييـ، كىـ لو 
  .(5)منكركف 
أخبر تعالى أف يكسؼ عرفيـ كىـ ما عرفكه البتة، أما أنو عرفيـ فؤلنو تعالى كاف قد "

بأنيـ يصمكف إليو كيدخمكف عميو، كأيضا الرؤيا التي رآىا كانت  أخبره في قكلو: لتنبهنيـ بأمرىـ
دليبل عمى أنيـ يصمكف إليو، فميذا السبب كاف يكسؼ عميو السبلـ مترصدا لذلؾ األمر، ككاف 
كؿ مف كصؿ إلى بابو مف الببلد البعيدة يتفحص عنيـ كيتعرؼ أحكاليـ ليعرؼ أف ىؤالء 

                                                           
 (.13/14التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي )(1)
 (.13/11انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(2)
 (.11/7009)تفسير الشعراكم انظر: (3)
 (.13/11انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(4)
 (، بتصرؼ.171-170قصص القرآف دركس كعبر، لسعد يكسؼ أبك عزيز )ص(5)
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يكسؼ إلى باب داره تفحص عف أحكاليـ تفحصا  صؿ إخكةفمما ك  ،ىؿ ىـ إخكتو أـ الالكاصميف 
كمفارقتو إياىـ في سٌف الحداثة،  د،لطكؿ العي :لـ يعرفكه، كأما أنيـ (1)" ظير لو أنيـ إخكتو

كالعتقادىـ أنو قد ىمؾ، كلذىابو عف أكىاميـ لقمة فكرىـ فيو كاىتماميـ بشأنو، كلبعد حالو التي 
و التي فارقكه عمييا طريحان في البهر، مشريان بدراىـ معدكدة، عف حال بمغيا مف الممؾ كالسمطاف

حتى لك تخيؿ ليـ أنو ىك لكذبكا أنفسيـ كظنكنيـ، كألٌف الممؾ مما يبٌدؿ الزٌل كيمبس صاحبو مف 
 .(2) فما خطر بباليـ أنو ىك ،ب كاالستعظاـ ما ينكر لو المعركؼالتيي

ـْ َقنَؿ ا} ـْ ِبَجَينزِِى ـْ َأَا َتَرْوَف َأنّْي ُأوِفي اْلَكْيَؿ َوَأَنن َخْيُر َوَلمَّن َجيََّزُى ـْ ِمْف َأِبيُك ْئُتوِني ِبَأٍخ َلُك
ـْ ِعْنِدي َوَا َتْقَرُبوفِ  *اْلُمْنِزِليَف  ـْ تَْأُتوِني ِبِو َفاَل َكْيَؿ َلُك   .[61،29، ]يكسؼ:{َفِإْف َل

}قاؿ  ،رجؿ منيـ بعيران بعد تيـمؿ لكؿ كح كاؿ ليـ الطعاـ, كذلؾ أنو }ولّمن جيزىـ بجينزىـ{
 ر كقاؿ:أدخميـ الداف ،أخا يكسؼ ألبيو كأمو يعني بنياميف ككافخو لكـ مف أبيكـ{ اهتكني بأ

كحاؿ  ،كحاؿ يكسؼ ،كحاليـ ،أخبركني مف أنتـ فإني أخاؼ أف تككنكا عيكنان , فذكركا حاؿ أبييـ
 , كأظير ليـا األخ الذم لكـ مف أبيكـي بيذ, فقاؿ: إف كنتـ صادقيف فاهتكنأخيو كتخمفو مع أبيو

, فأظير ليـ محبة كا لو أنو أحىب  إلى أبييـ منيـكقيؿ: بؿ كصف ،أنو يريد أف يستبرلء بو أحكاليـ
 .(3) رؤيتو

 يحتمؿ كجييف: }أا ترْوف أني أوفي الكيَؿ{
 أنو أرخص ليـ في السعر فصار زيادة في الكيؿ. األوؿ:
 كاؼ. أنو كاؿ ليـ بمكياؿ الثنني:

 فيو كجياف:  }وأنن خير المنزليف{ 
  .مأخكذ مف النزؿ كىك الطعاـ ، كىكيعني خير المضيفيف :األوؿ

  .مأخكذ مف المنزؿ كىك الدار ،خير مف نزلتـ عميو مف المأمكنيف كىك محتمؿ , الثنني:
 ،(4)الحاؿنو قد كفاىـ كيميـ في ىذه يعني فيما بعد أل :}فإف لـ تأتوني بو فال كْيؿ لكـ عندي{

 .ترغيب كالترىيباستحضار بنياميف بال يتمطؼ يكسؼ فك 
كفى  {أا تروف أني أوفي الكيؿ}الو الذم أكصمو إلييـ كىك يقكؿ: م يأما الترغيب فف 

 . {وأنن خير المنزليف}: عمييـ كفى إكرامو ليـ كىك يقكؿ إقبالو
  {يؿ لكـ عندي وا تقربوففإف لـ تأتوني بو فال ك} كأما الترىيب فبمنع الماؿ كىك يقكؿ:

                                                           
 (. 18/477مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (. 484-2/483الكشاؼ عف حقاهؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم )(2)
 (. 3/54النكت كالعيكف، لمماكردم )(3)
 (. 3/54جع السابؽ )المر (4)
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 .(1) أم فإف لـ تؤامنكنى عميو فبل كيؿ لكـ عندل، كأمنع اإلكراـ كاإلقباؿ عنكـ
إف لـ تأتكني بو فبل طعاـ لكـ عندم إف ، (2) أم ال أنزلكـ عندم منزلة القريب }وا تقربوف{

   .(3) ال تقربكا ببلدم كال دارم، ك جهتـ
نَّن َلَفنِعُموفَ َقنُلوا َسُنرَاِوُد َعْنُو َأبَ } "لما عمـ يكسؼ مف حاليـ أنيـ باعكه بثمف  ،[63{، ]يكسؼ:نُه َواِ 

قالكا ". (4)بخس عمـ أنيـ يأتكنو بأخييـ طمعا في إيفاء الكيؿ، فمف يصعب عمييـ اإلتياف بو" 
نا لفاعمكف ذلؾ سنجتيد كنحتاؿ عمى أف ،(5)" سنرجع إلى أبيو، فنسألو في أف يكجو بو )معنا(، كا 

نا لفاعمكف كؿ ما في كسعنا مف ىذا البابنن   .(6) زعو مف يده، كا 
ـْ لَ } ـْ َيْعِرُفوَنَين ِإَذا اْنَقَمُبوا ِإَلى َأْىِمِي ـْ َلَعمَُّي ـْ ِفي ِرَحنِلِي ـْ َيْرِجُعوَف َوَقنَؿ ِلِفْتَينِنِو اْجَعُموا ِبَضنَعَتُي َعمَُّي
ـْ َقنُلوا َين  * نَّن َلُو َلَحنِفُظوفَ َفَممَّن َرَجُعوا ِإَلى َأِبيِي {، َأَبنَنن ُمِنَع ِمنَّن اْلَكْيُؿ َفَأْرِسْؿ َمَعَنن َأَخنَنن َنْكَتْؿ َواِ 

   [.61-65]يكسؼ:
اجعموا بضنعتيـ في }جمع الكثرة ليكافؽ قكلو:  كى، ك لغممانو الكياليف جمع فتى :{لفتيننو}

نما فعؿ ذلؾ  ا بيا الطعاـ،ك فإنو ككؿ بكؿ رحؿ كاحدا يعبي فيو بضاعتيـ التي شر  ،{رحنليـ كا 
تكسيعا كتفضبل عمييـ كترفعا مف أف يأخذ ثمف الطعاـ منيـ، كخكفا مف أف ال يككف عند أبيو ما 

انصرفكا  :{إذا انقمبوا} أك لكي يعرفكىا ،لعميـ يعرفكف حؽ ردىا :{لعميـ يعرفونين} ،يرجعكف بو
 .(7) معرفتيـ ذلؾ تدعكىـ إلى الرجكع لعؿ :{لعميـ يرجعوف} ،كرجعكا إلى أىميـ كفتحكا أكعيتيـ

رجعكا مف مصر ممتاريف، بادركا بما كاف أىـ األشياء عندىـ مف  :}فممن رجعوا إلى أبييـ{
حساف العزيز إلييـ مف رد التكطهة إلرساؿ أخييـ معيـ، كذلؾ قبؿ فتح متاعيـ كعمميـ بإ

ف يأتكا بأخييـ حتى يتبيف أ ليـ مع العزيز، كأنو استدعى منيـكأخبركا بما جرل  ،بضاعتيـ
إشارة إلى قكؿ يكسؼ: فإف لـ تأتكني بو  :{منع منن الكيؿ}صدقيـ أنيـ ليسكا جكاسيس، كقكليـ: 

ال فقد كيؿ ليـ ،ؿ لكـ عندمفبل كي  كجاؤكا أباىـ بالميرة، لكف لما أنذركا بمنع الكيؿ قالكا: ،كا 
، كلقكليـ: فأرسؿ معنا أخانا نكتؿ، عير بنياميف الذم منع مف الميرةكقيؿ: أشاركا إلى ب ،منع

كقرأ  ،سببا لبلكتياؿكيقكيو قراءة يكتؿ بالياء أم: يكتؿ أخكنا، فإنما منع كيؿ بعيره لغيبتو، أك يكف 

                                                           
 (.2/192لطاهؼ اإلشارات، لمقشيرم )(1)
 (. 3/55النكت كالعيكف، لمماكردم )(2)
 (.3/44تفسير القرآف، لمسمعاني )(3)
 (.2/192لطاهؼ اإلشارات، لمقشيرم )(4)
 بي طالبمكي بف أ، لاليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو(5)
(5/3590.) 
 (. 18/478انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(6)
 (.3/196انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، لمبيضاكم )(7)
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باقي السبعة بالنكف أم: نرفع المانع مف الكيؿ، أك نكتؿ مف الطعاـ ما نحتاج إليو، كضمنكا لو 
 .(1) حفظو كحياطتو

 :بوضع بضنعتيـ في رحنليـعميو السالـ أمر يوسؼ  ني ألجميتال األسبنب
أنيـ متى فتحكا المتاع فكجدكا بضاعتيـ فيو، عممكا أف ذلؾ كاف كرما مف يكسؼ كسخاء -3

 إليو كالحرص عمى معاممتو. محضا فيبعثيـ ذلؾ عمى العكد 
 .خاؼ أف ال يككف عند أبيو مف الكرؽ ما يرجعكف بو مرة أخرل-5
 ف الزماف كاف زماف القحط. ى أبيو ألأراد بو التكسعة عم-1
خكتو مع شد-4 . رأل أف أخذ ثمف الطعاـ مف أبيو كا   ة حاجتيـ إلى الطعاـ لـؤ
نيـ متى شاىدكا بضاعتيـ في رحاليـ كقع في قمكبيـ أنيـ كضعكا تمؾ البضاعة في رحاليـ أ-2

ليردكا الماؿ إلى  أك رجعكاعمى سبيؿ السيك كىـ أنبياء كأكالد األنبياء فرجعكا ليعرفكا السبب فيو، 
 مالكو. 

 أراد أف يحسف إلييـ عمى كجو ال يمحقيـ بو عيب كال منة. -6
 .كالظمـ كال لطمب زيادة في الثمف أف يعرفكا أنو ال يطمب ذلؾ األخ ألجؿ اإليذاء-7
 قؿ عمى أبيو إرساؿ أخيو. أراد أف يعرؼ أبكه أنو أكرميـ كطمبو لو لمزيد اإلكراـ فبل يث-8
راد أف يككف ذلؾ الماؿ معكنة ليـ عمى شدة الزماف، ككاف يخاؼ المصكص مف قطع أ-9

 الطريؽ، فكضع تمؾ الدراىـ في رحاليـ حتى تبقى مخفية إلى أف يصمكا إلى أبييـ. 
 .(2) أراد أف يقابؿ مبالغتيـ في اإلساءة بمبالغتو في اإلحساف إلييـ-31

 :المقنصد واألىداؼسنبعًن: 
سبلـ لـ يكشؼ إلخكتو عف نفسو، رغـ أنو أنزليـ منزالن طيبان، كىذا امر ميـ يكسؼ عميو ال"-3

، إذا اقتضى األمر ذلؾ، فالتخفي كالحيطة كالحذر في الكقت لمدعاة؛ فعمييـ التخفي كعدـ الظيكر
  . (3) "المناسب، كالظيكر في الكقت المناسب

إذا تبدؿ حاؿ األخ مف أدنى قد ال يعرؼ األخ أخاه بسبب طكؿ العيد كالمدة، ال سيما "-5
 .(4)" درجات الحاؿ إلى أعبلىا، مما يبعد عف التصكر في الذىف احتماؿ معرفتو

 

                                                           
 (.6/295انظر: البحر المحيط في التفسير، البي حياف األندلسي )(1)
 (، ) باختصار(.18/479مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.4/550الكريـ، لمصطفى مسمـ )التفسير المكضكعي لسكر القرآف (3)
 (. 13/17مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
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"حسف تدبير يكسؼ عميو السبلـ، لما تكلى خزاهف األرض، كثرت عندىـ الغبلت جدان حتى -1
ال  صار أىؿ األقطار يقصدكف مصر لطمب الميرة منيا، لعمميـ بكفكرىا فييا، كحتى إنو كاف

 .   (1)يكيؿ ألحد إال بمقدار الحاجة الخاصة أك أقؿ، ال يزيد كؿ قادـ عمى كيؿ بعير كحممو" 
كاف إكراـ يكسؼ إلخكتو كرده ثمف الطعاـ إلييـ عامبل مرغبا قكيا في عكدتيـ إليو مرة أخرل، -4

 مصطحبيف معيـ أخاىـ بنياميف.
ب معا، كما فعؿ يكسؼ مف أجؿ إحضار تحقيؽ الغايات قد يستعمؿ مف أجمو الترغيب كالترىي-2

 .(2) أخيو بنياميف
كراـ الضيؼ، كأنيا مف سنف المرسميف -6  .  (3)دلت اآليات عمى مشركعية الضيافة، كا 
استجاز يكسؼ إدخاؿ الحزف عمى أبيو بطمب أخيو، ألنو يجكز أف يككف اهلل عز كجؿ أمره -7

ره فيو، كربما كاف السبب تنبيو أبيو عمى حالو، ليعقكب، ليعظـ لو الثكاب، فاتبع أم ابذلؾ ابتبلءن 
أك لتتضاعؼ المسرة ألبيو برجكع كلديو عميو، أك إيثارا ألخيو باالجتماع معو قبؿ إخكتو، لميمو 

 .(4) إليو
 البد مف تيسير أعماؿ الناس. -8
 إكراـ الضيؼ كالمسافر. -9
 جكاز اتخاذ الحيمة المباحة ليدؼ شرعي. -31
 ة لدعكة الناس.اإلكراـ كسيم -33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.411تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحمف السعدم )ص(1)
 (. 13/22انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.4/550انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(3)
 (. 13/18ح الغيب، لمرازم )انظر: مفاتي(4)
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 المقطع الثنني
 التوكؿ عمى اهلل بعد األخذ بنألسبنب

ـْ َعَمػى َأِخيػِو ِمػْف َقْبػُؿ َفنلمَّػُو َخْيػٌر َحنِفًظػن } قاؿ تعػالى: ـْ َعَمْيِو ِإاَّ َكَمن َأِمْنػُتُك َقنَؿ َىْؿ آَمُنُك
ـُ الرَّاِحِميَف  ػن َفَتُحػوا َمتَػ *َوُىَو َأْرَح ـْ َقػنُلوا َيػن َأَبنَنػن َمػن َنْبِغػي َوَلمَّ ـْ ُردَّْت ِإَلػْيِي ـْ َوَجػُدوا ِبَضػنَعَتُي نَعُي

َقػنَؿ َلػْف  * َىِذِه ِبَضنَعُتَنن ُردَّْت ِإَلْيَنن َوَنِميُر َأْىَمَنن َوَنْحَفػُظ َأَخنَنػن َوَنػْزَداُد َكْيػَؿ َبِعيػٍر َذِلػَؾ َكْيػٌؿ َيِسػيرٌ 
ـْ َحتَّى ُتْؤتُ  ـْ َقػنَؿ المَّػُو ُأْرِسَمُو َمَعُك ـْ َفَممَّن آتَػْوُه َمػْوِثَقُي وِف َمْوِثًقن ِمَف المَِّو َلتَْأُتنَِّني ِبِو ِإاَّ َأْف ُيَحنَط ِبُك
َقٍة َوَمن ُأْ ِني  *َعَمى َمن َنُقوُؿ َوِكيٌؿ  َوَقنَؿ َين َبِنيَّ َا َتْدُخُموا ِمْف َبنٍب َواِحٍد َواْدُخُموا ِمْف َأْبَواٍب ُمَتَفرّْ

ـُ ِإاَّ ِلمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َوَعَمْيِو َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمَتَوكّْمُػوعَ  ـْ ِمَف المَِّو ِمْف َشْيٍء ِإِف اْلُحْك ػن َدَخمُػوا  *َف ْنُك َوَلمَّ
ـْ ِمَف المَِّو ِمْف َشْيٍء ِإاَّ َحنَجًة ِفي َنفْ  ـْ َمن َكنَف ُيْغِني َعْنُي ـْ َأُبوُى ِس َيْعُقوَب َقَضػنَىن ِمْف َحْيُث َأَمَرُى

نَُّو َلُذو ِعْمـٍ ِلَمن َعمَّْمَننُه َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا َيْعَمُموفَ    .[68-64]يكسؼ: {َواِ 
 أوًا: المننسبة:

الكبلـ كثيؽ الصمة بما قبمو، فبعد أف ذكر اهلل تعػالى مطالبػة يكسػؼ عميػو السػبلـ إخكتػو "
بػػػداءه مخاكفػػػو عميػػػػو بإحضػػػار أخيػػػو بنيػػػاميف، ذكػػػر ىنػػػا مفا كضػػػػتيـ أبػػػاىـ إلنجػػػاز المطمػػػكب، كا 

كمخاكفو القديمة التي أظيرىا عند ما تآمركا عمى أخذ يكسؼ عميػو السػبلـ لمصػحراء بقصػد الرتػع 
 .(1)" كالمعب

 ثننيًن: التحميؿ المغوي:
 ،مفمكضع األ كالمأمف: ،أمنان  في يأمى  فى ف: ضد الخكؼ، كالفعؿ منو: أمً األمٍ ك ": فى مً أى مف : {آَمُنُكـْ }*

 ،كقػػد أىًمٍنػػتي فأنػػا آًمػػفه  ،األىمػػافي كاألىمانىػػةي بمعنػػىن ك "، (2) "ة مػػف األمػػف، اسػػـ مكضػػكع مػػف أمنػػتنىػػمى كاألى 
ٍنػػتي غيػػرم، مػػف ا ،  ،مػػافمػػف كاألألكآمى ػػٍؤًمفي ػػفى عبػػادىه مػػف أف يظمميػػـكاهلل تعػػالى المي كأصػػؿ  ،ألٌنػػو آمى

ٍنتيوي بمعنىن كأىًمٍنتي ، ٍأمىفى بيمزتيف، لٌينت الثانيةآمىفى أى   .(3) "وي عمى كذا كاٍهتىمى
منو  ،دؿ عمى منفعة كامتداد مدة في خير( الميـ كالتاء كالعيف أصؿ صحيح يعى تى )مى  :{َمتَنَعُيـ}*

ما يستمتع بو اإلنساف في  كالمتاع مف أمتعة البيت:، كالمتعة كالمتاع: المنفعة ،استمتعت بالشيء
بو فيما أحب  أم أبقاه ليستمتع :كأمتعو بو إمتاعا بمعنى كاحدكمتع اهلل بو فبلنا تمتيعا،  ،حكاهجو

 .(5)" الماؿ :كالمتاع أيضا، "(4) كالمتاع: االنتفاع بما فيو لذة عاجمة، مف السركر كالمنافع

                                                           
 (. 13/19التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.8/388العيف، لمفراىيدم )(2)
 (.5/2071) بف حماد الفارابي، الالصحاح تاج المغة كصحاح العربية(3)
 (.294-5/293معجـ مقاييس المغة )(4)
 (.2/10المخصص، ألبي الحسف المرسي )(5)
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ٍيري مصدر قكلي" :{َنِميرُ }* : جمب ةي الميرى ك " ،(1)" لييـ الميرىةى ميريىيـ مىٍيران: إذا حمؿ إمىوي ي: مىارى أىـالمى
ىي الطعاـ : كالميرة، (2) القـك الطعاـ لمبيع، كىـ يمتاركف ألنفسيـ، كيميركف غيرىـ ميران 

 .(3) "المجمكب
كالجمع المكاثيؽ عمى األصؿ،  ،صارت الكاك ياء النكسار ما قبمياالميثاؽ: العيد، " :{قنً وثِ مَ }*

 ؽثي لكثيؽ: الشئ المحكـ، كقد كى اك ، كالمكاثقة: المعاىدة ،ؽ: الميثاؽكثً كالمى ، كالمياثؽ كالمياثيؽ أيضا
 .(4) "أم صار كثيقا :اقةن ثى كى 
: منعي ،أحاط القكـى "  :{بكـ ُيَحنطَ }* {:ـ أحاط بالقـك ـْ أشرفتـ عمى اليبلؾ أك  }إاَّ َأْف ُيَحنَط ِبُك

ًنٍعتـ مف فعؿ الش يء  .(5) "مي
عمى فبلف  كاتكؿ(، بلفكٍ الت  )عجز كاالعتماد عمى غيرؾ، كاالسـ إظيار ال :ككؿالت  ": {َتَوكَّْمتُ }*

محمو ك  ،: الثقة بما في يد اهلل، كاليأس عما في أيدم الناسىك التككؿك "، (6) "في أمره إذا اعتمده
د أف التقدير مف قبؿ اهلل عز القمب، كالحركة في الظاىر، ال تنافي التككؿ بالقمب بعد تحقيؽ العب

ما  كاالسترساؿ مع اهلل تعالى عمى، كالقكة لنفس، كاالنخبلع مف الحكؿترؾ تدبير اىك ك ، كجؿ
 .(7) "يريد

  ثنلثًن: اإلعراب:

 فيو ككجياف: }إا كمآ أمنتكـ{"
 .أك عمى الحاؿ منو الثنني: حذكؼ،ممنصكب عمى نعت مصدر " األوؿ:

  .(8)" كاهتمانو لكـ عمى أخيو هتمانان ام: إال أ والمعنى:
 :ىذه كجياف« ما»في  }من نبغي{"

يػا اسػتفيامية فيػي مفعػكؿ مقػدـ كاجػب التقػديـ؛ ألف ليػا صػدر الكػبلـ، أم: أم شػيء أن أظيرىمن:
 نبغي. 
 .أف تككف نافية كليا معنياف الثنني:

 

                                                           
 (. 91ي )صاإلتباع، لعبد الكاحد الحمب(1)
 (. 8/295العيف، لمفراىيدم )(2)
 (. 13/17التحرير كالتنكير )(3)
 (.4/1563) نصر الفارابي يبأل ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(4)
 (.1/583معجـ المغة العربية المعاصرة، ألحمد مختار عمر )(5)
 (.344مختار الصحاح، لزيف الديف الرازم )ص(6)
 (.118-117)ص بي الفضؿ البعميأل ،قنعالمطمع عمى ألفاظ الم(7)
 (.11/146المباب في عمـك الكتاب، ألبي حفص الحنبمي )(8)



 
 

73 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 .: ما بقي لنا ما نطمبأحدىمن
حسانوالثنني                             ،                      (1)" : ما نبغي، مف البغي، أم: ما افتريناه كال كذبنا عمى ىذا الممؾ في إكرامو كا 

بغية  تحصيؿ يجكز أف يككف لبلستفياـ اإلنكارم بتنزيؿ المخاطب منزلة مف يتطمب منيـ"ك 
كيجكز ككف ما نافية، كالمعنى كاحد  ،بغية أخرل، أم ماذا نطمب بعد ىذافينكركف أف تككف ليـ 

 .(2)" ألف االستفياـ اإلنكارم في معنى النفي
ذا كانػت ،}ىػذه بضػنعتنن{ الجممة االسميةة عمى معطكف {ونمير} نافيػة جػاز أف تعطػؼ  {مػن}، كا 

ىك معطػكؼ عمػى محػذكؼ، أم ردت " ك، أ(3) فيككف عطؼ جممة فعمية عمى مثميا {نبغي}عمى 
 .(4)" إلينا، فنستظير بيا، كنمير أىمنا بالرجكع إلى الممؾ

 ستثناء أكجو:في ىذا اال }إا أف يحنط بكـ{كلو ق
خرجتـ مف عتبي، كغضبي عميكـ إف  فيككف تقدير الكبلـ: لكف إذا أحيط بكـ نقطع،أنو م :األوؿ

 لـ تأتكني بو؛ لكضكح عذركـ.
معناه: ال تمتنعكف مف اإلتياف بو؛ إال  ،كىك استثناء مف المفعكؿ لو العاـ أنو متصؿ، والثنني:

 .}أف يحنط بكـ{لئلحاطة بكـ، أك ال تمتنعكف منو لعمة كاحدة كىي 
لتأتنني بو عمى كؿ حاؿ، إال في حاؿ  العاـ مف األحكاؿ : تقديره أنو مستثنى مف أعـ :الثنلث

 اإلحاطة بكـ.
كقت ثنى مف أعـ العاـ في األزماف، كالتقدير: لتأتنني بو في كؿ كقت إال في تالرابع: أنو مس
 .(5) اإلحاطة بكـ

  :فيو كجياف ،}إا حنجة{قكلو: 
 .ه: كلكف حاجة في نفس يعقكب قضاىاأنو استثناء منقطع تقدير  :األوؿ

 .(6) أنو مفعكؿ مف أجمو الثنني:
 ،زةػػػػػكقرأ حم ًن{ظفْ خير حِ } افع كأبك عمرك كابف عامر كعاصـػػػػػػثير كنػػػػػقرأ ابف ك رابعًن: القراءات:

 .(7) زػػػيػػػػػػعمى التمي راءتيفػػػػػػػػػكنصب ذلؾ في الق {خير حنفظنً }اصـ ػػػػػػػكحفص عف ع ،كالكساهي
 

                                                           
 (.6/519الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي )(1)
 (.13/17التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(2)
 (.11/148)ألبي حفص الحنبمي انظر: المباب في عمـك الكتاب، (3)
 (.13/19فسير المنير، لمزحيمي )الت(4)
 (150-11/149انظر: المرجع السابؽ )(5)
 (. 6/523انظر: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي )(6)
، لمسمرقندم )(7)  (.2/201بحر العمـك
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 .(1)" كالحافظ االسـ، كالحفظ المصدر"
   البال ة: خنمسًن:

لترقػػػػب السػػػػامع أف يعمػػػػـ مػػػػاذا صػػػػدر مػػػػنيـ  بيانيػػػػان  مسػػػػتأنفة اسػػػػتهنافان  جممػػػػة :{قػػػػنلوا يػػػػن أبننػػػػن}"
لػػػػـ يعطػػػػؼ  ذلؾألنػػػػو مفاجػػػػأة غريبػػػػة، كلػػػػ ،حػػػػيف فجػػػػأىـ كجػػػػداف بضػػػػاعتيـ فػػػػي ضػػػػمف متػػػػاعيـ

 .(2)" بالفاء
؛ ألف معنػػػػػاه حتػػػػػى تحمفػػػػػكا لػػػػػي {موثقػػػػػن}اب لمقسػػػػػـ المضػػػػػمر فػػػػػي قكلػػػػػو جػػػػػك " :}لتػػػػػأتنني بػػػػػو{"

 .(3)"لتأتنني بو
فيػػػو إطنػػػاب كىػػػك زيػػػادة المفػػػظ عمػػػى  :}ا تػػػدخموا مػػػف بػػػنب واحػػػد وادخمػػػوا مػػػف أبػػػواب متفرقػػػة{"

 ضػػػػا مػػػػف المحسػػػػنات البديعيػػػػة مػػػػا يسػػػػمىالمعنػػػػى، كفاهدتػػػػو تمكػػػػيف المعنػػػػى مػػػػف الػػػػنفس، كفيػػػػو أي
  . (4)" (طباؽ السمب)
فػػػػػي مكضػػػػػع التعميػػػػػؿ لمضػػػػػمكف كمػػػػػا أغنػػػػػي عػػػػػنكـ مػػػػػف اهلل مػػػػػف جممػػػػػة " {:الحكػػػػػـ إا هلل إف}"

 .(6) "جممة معترضة، كالكاك اعتراضية" {:ولمن دخموا مف حيث أمرىـ أبوىـ}، (5) "شيء
نػػػػو لػػػػذو عمػػػػـ لمػػػػن عممنػػػػنه{ كتعميمػػػػو بػػػػالتعميـ  ،كتنكيػػػػر العمػػػػـ ،تأكيػػػػد الجممػػػػة بػػػػإف كالػػػػبلـ" :}وا 

كعمػػػػػك  ،مػػػػػف الداللػػػػػة عمػػػػػى جبللػػػػػة شػػػػػأف يعقػػػػػكب عميػػػػػو السػػػػػبلـ ، فيػػػػػوسػػػػػبحانو اهلل المسػػػػػند إلػػػػػى
 .(7) "مرتبة عممو كفخامتو ما ال يخفى

  سندسًن: التفسير اإلجمنلي:

ـُ  ـْ َعَمػػػى َأِخيػػػِو ِمػػػْف َقْبػػػُؿ َفنلمَّػػػُو َخْيػػػٌر َحنِفًظػػػن َوُىػػػَو َأْرَحػػػ ـْ َعَمْيػػػِو ِإاَّ َكَمػػػن َأِمْنػػػُتُك }َقػػػنَؿ َىػػػْؿ آَمػػػُنُك
 .[64]يكسؼ: {الرَّاِحِميفَ 
ى شػػػػػػكؿ اسػػػػػػتفياـ اسػػػػػػتيجاني تعجبػػػػػػي عمػػػػػػ لقػػػػػػد جػػػػػػاء الػػػػػػرد مػػػػػػف أبػػػػػػييـ سػػػػػػاخنان متكقعػػػػػػان "

فكػػػػاف لكمماتػػػػو كقػػػػع السػػػػياط عمػػػػػى ظيػػػػكرىـ، كىػػػػـ لػػػػذلؾ أىػػػػػؿ، كالػػػػذم يعػػػػذبيـ أكثػػػػر أنيػػػػػـ اآلف 
، كال يسػػػػػتطيعكف إقنػػػػػاع أبػػػػػييـ بصػػػػػدقيـ، مػػػػػثميـ كمثػػػػػؿ الػػػػػذم كػػػػػذب مػػػػػرةن حػػػػػيف أخبػػػػػر صػػػػػادقكف

    .  (8) "فمما عدا الذهب حقيقة فاستصرخ الناس لـ يصدقكه عف ذهبو عدا عمى غنمو،

                                                           
 (.3/260المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي )(1)
 (.13/17ر، البف عاشكر )التحرير كالتنكي(2)
 (11/146المباب في عمـك الكتاب )(3)
 (.2/54صفكة التفاسير، لمصابكني )(4)
 (.13/23التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(5)
 (.13/24المرجع السابؽ )(6)
 (.6/371فتح البياف في مقاصد القرآف، لمحمد صديؽ خاف )(7)
 (. 472سكرة يكسؼ دراسة تحميمية )ص(8)



 
 

71 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

نػػػا لػػػو لحػػػافظكف كمػػػا تقكلكنػػػو فػػػي أخيػػػو، ثػػػـ " {:ىػػػؿ آمػػػنكـ عميػػػو} يريػػػد أنكػػػـ قمػػػتـ فػػػي يكسػػػؼ كا 
فتككػػػؿ عمػػػى اهلل  :{فػػػنهلل خيػػػر حنفظػػػن} :ثػػػـ قػػػاؿ ،بضػػػمانكـ، فمػػػا يػػػؤمنني مػػػف مثػػػؿ ذلػػػؾ خنػػػتـ
ت بكػػػػػـ فػػػػػي حفػػػػػظ يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ فكػػػػػاف مػػػػػا كقيػػػػػؿ: معنػػػػػاه كثقػػػػػ، "(1)" كدفعػػػػػو إلػػػػػييـ ،فيػػػػػو
فػػػػػأرجك أف  :}وىػػػػػو أرحػػػػػـ الػػػػػراحميف{ ،(2)" فػػػػػاآلف أتككػػػػػؿ عمػػػػػى اهلل فػػػػػي حفػػػػػظ بنيػػػػػاميف ،كػػػػػاف

كال يجمػػػػػػع عمػػػػػػػي مصػػػػػػيبتيف كىػػػػػػػذا ميػػػػػػؿ منػػػػػػػو عميػػػػػػو السػػػػػػػبلـ إلػػػػػػى اإليػػػػػػػذاف  ،يرحمنػػػػػػي بحفظػػػػػػػو
رسػػػػػػػمو كظػػػػػػػاىر ىػػػػػػذا الكػػػػػػػبلـ يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو أ" ،(3) لمػػػػػػػا رأل فيػػػػػػػو مػػػػػػػف المصػػػػػػػمحة ،كاإلرسػػػػػػاؿ

نمػػػػػا أرسػػػػػمو معيػػػػػـ كقػػػػػد شػػػػػاىد مػػػػػا فعمػػػػػكا بيكسػػػػػؼ ألنػػػػػو لػػػػػـ يشػػػػػاىد فيمػػػػػا بيػػػػػنيـ كبػػػػػيف  ،معيػػػػػـ، كا 
أك أف يعقػػػػػكب شػػػػػاىد مػػػػػنيـ  ،بنيػػػػػاميف مػػػػػف الحقػػػػػد كالحسػػػػػد مثػػػػػؿ مػػػػػا كػػػػػاف بيػػػػػنيـ كبػػػػػيف يكسػػػػػؼ

أك أف شػػػػػدة القحػػػػػط كضػػػػػيؽ الكقػػػػػت أحكجػػػػػو إلػػػػػى  ،الخيػػػػػر كالصػػػػػبلح لمػػػػػا كبػػػػػركا فأرسػػػػػمو معيػػػػػـ
 .(4)" ذلؾ
ـْ َقنُلوا َين َأَبنَنن َمن َنْبِغػي َىػِذِه ِبَضػنَعُتَنن ُردَّْت ِإَلْيَنػَوَلمَّن َفَتحُ } ـْ ُردَّْت ِإَلْيِي ـْ َوَجُدوا ِبَضنَعَتُي ن وا َمتَنَعُي

 [.62]يكسؼ: {َوَنِميُر َأْىَمَنن َوَنْحَفُظ َأَخنَنن َوَنْزَداُد َكْيَؿ َبِعيٍر َذِلَؾ َكْيٌؿ َيِسيرٌ 
ىذا دليؿ عمػى أنػو قػد كػاف معمكمػا عنػدىـ أف " ضنعتيـ ردت إلييـ{}ولمن فتحوا متنعيـ وجدوا ب

مػا نكػذب  }قنلوا يػن أبننػن مػن نبغػي{، (5) "يكسؼ قد ردىا عمييـ بالقصد، كأنو أراد أف يممكيـ إياىا
راىمنػػا التػػي د }ىػػذه بضػػنعتنن{كيقػػاؿ مػػا طمبنػػا ىػػذا منػػو  ،بمػػا قمنػػا مػػف إحسػػاف الرجػػؿ كلطفػػو بنػػا

كىػػذا مػػف إحسػػانو إلينػػا قػػاؿ ليػػـ أبػػكىـ بػػؿ جػػربكـ  ،مػػع الطعػػاـ ردت إلينػػا ،أعطينػػاه ثمػػف الطعػػاـ
نػػػأتي بػػػالميرة ليػػػـ كىػػػي الطعػػػاـ، كىػػػك " {:ونميػػػر أىمنػػػن}، (6) الرجػػػؿ بيػػػذا ردكا ىػػػذه الػػػدراىـ إليػػػو

كنحفػػظ  ،، كنميػػر أىمنػػا بػػالرجكع إلػػى الممػػؾمعطػػكؼ عمػػى محػػذكؼ، أم ردت إلينػػا، فنسػػتظير بيػػا
يابنػػاأخانػػا مػػف المخػػاكؼ فػػي ذىا يعنػػي كنػػزداد ألجػػؿ أخينػػا عمػػى " {:ونػػزداد كيػػؿ بعيػػر}، (7)" بنػػا كا 

يعنػي إف ذلػؾ الحمػؿ الػذم نػزداد مػف الطعػاـ  {:ذلػؾ كيػؿ يسػير} ،أحمالنا حمػؿ بعيػر مػف الطعػاـ
معنػاه أف الػذم حممنػاه معنػا  :كقيػؿ ،كأكرمنػا بػأكثر مػف ذلػؾ ،ىيف عمى الممؾ ألنو قد أحسػف إلينػا

 .(8) "ينا كأىمناكيؿ يسير قميؿ ال يكف

                                                           
 (.2/485، لمزمخشرم )شاؼ عف حقاهؽ غكامض التنزيؿالك(1)
 (.18/479مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.4/290، ألبي السعكد )إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـانظر: (3)
 (.2/539، لمخازف )لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ(4)
 (.401)ص رحمف السعدمعبد الل ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(5)
 (.200، لمفيركز أبادم )صتنكير المقباس مف تفسير ابف عباس(6)
 (.13/19التفسير المنير، لمزحيمي )(7)
 (.2/540، لمخازف )لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ(8)
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ـْ َفَممَّػ} ـْ َحتَّى ُتْؤُتوِف َمْوِثًقن ِمَف المَِّو َلتَْأُتنَِّني ِبِو ِإاَّ َأْف ُيَحنَط ِبُك ـْ َقنَؿ َلْف ُأْرِسَمُو َمَعُك ن آتَػْوُه َمػْوِثَقُي
َقػٍة َوَقنَؿ َين َبِنيَّ َا َتْدُخُموا ِمْف َبنٍب وَ  *َقنَؿ المَُّو َعَمى َمن َنُقوُؿ َوِكيٌؿ  اِحػٍد َواْدُخمُػوا ِمػْف َأْبػَواٍب ُمَتَفرّْ

ـُ ِإاَّ ِلمَّػِو َعَمْيػِو َتَوكَّْمػُت َوَعَمْيػِو َفْمَيَتَوكَّػؿِ  ـْ ِمَف المَّػِو ِمػْف َشػْيٍء ِإِف اْلُحْكػ  {اْلُمَتَوكّْمُػوفَ  َوَمن ُأْ ِني َعْنُك
 [.67-66]يكسؼ:

ما أثؽ بو كأركف إليو )مف( جية )اهلل(  {موثقنً }أم تعطكني  {:قنؿ لف أرسمو معكـ حتى تؤتوف}
كد بإشياد اهلل عميو، كالبلـ ىك المؤ  :سبحانو كىك الحمؼ بو كالمكثؽ العيد المؤكد باليميف، كقيؿ

}إا أف يحنط ، "(1) باهلل لتردف بنياميف أم لتأتين ني بو فجكاب القسـ أم تحمفك  {لتأتنني بو}في 
أك ىبلؾ مما ىك خارج عف  ،كاإلحاطة: األخذ بأسرو  ،طيحيط بكـ محي {:يحنط بكـ}معنى بكـ{: 

قدرتيـ، كأصمو إحاطة الجيش في الحرب، فاستعمؿ مجازا في الحالة التي ال يستطاع التغمب 
قنؿ: اهلل عمى من } ه ما طمبو منيـ مف اليميف كالعيدأم أعطك  {:فممن آتوه موثقيـ} ،(2)" عمييا

عطاهكـ لي ما طمبتو  ،ا قمناه مف طمبي المكثؽ منكـأم قاؿ يعقكب: اهلل عمى م {:نقوؿ وكيؿ كا 
، لما سمع أبكىـ (3) في عيده ففيك المعاقب لمف خا ،يو منو خافيةع رقيب ال يخفى عممً منكـ مطٌ 

ىذه المكاثيؽ يقطعيا اإلخكة عمى أنفسيـ مشيديف اهلل، متخذينو ككيبلن، ككفيبلن... استبشر خيران 
عمى ما نقكؿ ككيؿ، فيك الذم يقدر عمى الذم نعجز عنو نحف،  بفتح صفحة جديدة، كقاؿ: اهلل

 .(4)فيك حسبنا كنعـ الككيؿ 
كقد قاؿ يعقكب عميو السبلـ " }وقنؿ ين بني ا تدخموا مف بنب واحد وادخموا مف أبواب متفرقة{

ذلؾ الكبلـ في المرة الثانية لذىابيـ إلى مصر، بعد أف عمـ بحسف استقباؿ يكسؼ ليـ، كأف 
كساعة ترل ، ـ صاركا أصحاب حظكة عند عزيز مصرعتيـ ردت إلييـ، كعمـ بذلؾ أنيبضا

 فة أف يدبر ليـ أحد مكيدة؛ ألنيـإنسانا لو شأف؛ فترقب أف يعادل، لذلؾ تكجس يعقكب خي
كمف ىنا أمرىـ أف يدخمكا مصر مف أبكاب متفرقة، ككانت المدف قديما ليا أبكاب؛ تفتح ، أغراب

 حددة، كحيف يدخمكف فرادل فمف ينتبو أحد أنيـ جماعة.كتقفؿ في مكاعيد م
كقد عممنا ، مف الحسد، كنعمـ أف الحسد مكجكد عمى أبناهو عميو السبلـ كقد خاؼ يعقكب

سبحانو أف نستعيد بو سبحانو مف الحسد؛ ألنو سبحانو قد عمـ أزال أف الحسد أمر فكؽ طاقة دفع 
 .(5)" [2]الفمؽ: َ{ٍد ِإَذا َحَسدَوِمْف َشرّْ َحنسِ }البشر لو، كىك القاهؿ: 

                                                           
 (.6/367) محمد صديؽ خافل ،فتحي البياف في مقاصد القرآفانظر: (1)
 (.13/19ر )التحرير كالتنكير، البف عاشك (2)
 (.6/367) محمد صديؽ خافل ،البياف في مقاصد القرآف فتحانظر: (3)
 (.477انظر: سكرة يكسؼ دراسة تحميمية )ص(4)
 (.11/7014تفسير الشعراكم )(5)
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ف قضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػيكـ أم مػػػػػػػػا الحكػػػػػػػػـ إال هلل كحػػػػػػػػده، يصػػػػػػػػيبكـ ال محالػػػػػػػػة إ {:إف الحكػػػػػػػػـ إا هلل}"
الفػػػػاء إلفػػػػادة التسػػػػبب، فػػػػإف  {:فميتوكػػػػؿ} ،بػػػػو كثقػػػػت {:عميػػػػو توكمػػػػت} ،سػػػػكء، كال يػػػػنفعكـ ذلػػػػؾ

 . (1)" فعؿ األنبياء سبب ألف يقتدل بيـ
ػػػن َدَخمُػػػوا ِمػػػْف َحْيػػػ} ـْ ِمػػػَف المَّػػػِو ِمػػػْف َشػػػْيٍء ِإاَّ َحنَجػػػًة َوَلمَّ ـْ َمػػػن َكػػػنَف ُيْغِنػػػي َعػػػْنُي ـْ َأُبػػػوُى ُث َأَمػػػَرُى

نَّػػػػُو َلػػػػُذو ِعْمػػػػـٍ ِلَمػػػػن َعمَّْمَنػػػػنُه َوَلِكػػػػفَّ َأْكثَػػػػَر النَّػػػػنِس َا َيْعَمُمػػػػوفَ   {ِفػػػػي َنْفػػػػِس َيْعقُػػػػوَب َقَضػػػػنَىن َواِ 
 [.68]يكسؼ:

ال يػػػرد أم  :يغنػػػي عػػػنيـ مػػػف اهلل مػػػف شػػػيٍء{ }ولمػػػن دخمػػػوا مػػػف حيػػػث أمػػػرىـ أبػػػوىـ مػػػن كػػػنف
كىػػػػك حػػػػذر المشػػػػفؽ }إاَّ حنجػػػػة فػػػػي نفػػػػس يعقػػػػوب قضػػػػنىن{  ،حػػػػذر المخمػػػػكؽ قضػػػػاءى الخػػػػالؽ

نػػػػو لػػػػذو عمػػػػـ لمػػػػن عممنػػػػنه{ ،س بالكصػػػػية أف يتفرقػػػػكا خشػػػػية العػػػػيفكسػػػػككف نفػػػػ لتعميمنػػػػا  :}وا 
 الثػػػػػنني: بمػػػػػا عمػػػػػـ,إنػػػػػو لعامػػػػػؿ  :وؿاأل  :فيػػػػػو ثبلثػػػػػة أكجػػػػػو، ك إيػػػػػاه، كلمػػػػػذم عٌممنػػػػػاه مػػػػػف األنبيػػػػػاء

 .(2) فظ لكصيتناإنو لحا الثنلث: قف بكعدنا ,لمتي
 تعريؼ الحسد والعيف والعالقة بينيمن:*

 ،مػػػػػػػؽ تمنػػػػػػػي زكاؿ النعمػػػػػػة عػػػػػػػف الغيػػػػػػػر، كىػػػػػػك داء نفسػػػػػػػي عضػػػػػػػاؿ بغػػػػػػػيض: كىػػػػػػك مطالحسػػػػػػػد
مػػػػػرده إلػػػػػى أمػػػػػريف؛ األكؿ: كراىػػػػػة كبغػػػػػض أف يػػػػػرل الحاسػػػػػد ىػػػػػذه ك يسػػػػػتقر فػػػػػي نفػػػػػس الحاسػػػػػد، 

مكدتػػػػو البالغػػػػة  ،إضػػػػافة إلػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ :ه، فيتمنػػػػى زكاؿ النعمػػػػة عنػػػػو، كالثػػػػانيالنعمػػػػة عمػػػػى غيػػػػر 
 بانتقاؿ ىذه النعمة كالفضؿ إليو، كاعتقاده بأنو أحؽ بيا مف صاحبيا.

الطبػػػػػع، يحصػػػػػؿ لممنظػػػػػكر منػػػػػو بحسػػػػػد، مػػػػػف خبيػػػػػث  : ىػػػػػي النظػػػػػر باستحسػػػػػاف مشػػػػػكبالعػػػػػيف
ه لتكجييػػػػا إليػػػػو، إذا نظػػػػر خبيػػػػث الطبػػػػع المتشػػػػيي لػػػػزكاؿ النعمػػػػة عػػػػف غيػػػػره، الكػػػػار  ففػػػػإ ،ضػػػػرر

إلػػػػى مػػػػنعـ عميػػػػو، خػػػػرج مػػػػف نفسػػػػو سػػػػياـ، تصػػػػيب المعيػػػػكف تػػػػارة، كتخطهػػػػة تػػػػارة، فػػػػإف صػػػػادفت 
ؾ، تمػػػػػؾ السػػػػػياـ نفػػػػػس المعيػػػػػكف مكشػػػػػكفة، غيػػػػػر متحصػػػػػنة، كال كقايػػػػػة عمييػػػػػا بػػػػػذكر اهلل كالتبريػػػػػ

 .(3) أثرت فيو تمؾ النظرة
 ف:العالقة بيف الحسد والعي*
، فقػػػػد جػػػػاءت االسػػػتعاذة فػػػػي سػػػػكرة الفمػػػػؽ، بمػػػا ىػػػػك أعػػػػـ، كىػػػػك الحسػػػد، أعػػػػـ مػػػػف العػػػيف: لػػػػذا-3

نػػػػػكع مػػػػػف أنػػػػػكاع الحسػػػػػد،  فػػػػػالعيف إذان  ،حسػػػػػد ليػػػػػاالحسػػػػػد، كاسػػػػػتغني عػػػػػف ذكػػػػػر العػػػػػيف لتضػػػػػمف ال
ال فيػػػػك عػػػػاهف فقػػػػط، لكػػػػف لػػػػيس  فكػػػػؿ عػػػػاهف حاسػػػػد إف كػػػػاف خبيػػػػث الطبػػػػع قاصػػػػدا اإلضػػػػرار، كا 

                                                           
 (.13/24التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
القاىر  (، كدرج الدرر في تفسير اآلم كالسكر، لعبد3/59، لمماكردم )النكت كالعيكفانظر: (2)

 (.2/139الجرجاني)
 (.47، د خالد الجريسي )صالتحصيف مف كيد الشياطيفانظر: (3)
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غيػػػػره، دكف أف يكقػػػػع نظػػػػره كػػػػؿ حاسػػػػد عاهنػػػػا، فقػػػػد يحسػػػػد المػػػػرء لكرىػػػػو حصػػػػكؿ نعمػػػػة مػػػػا عمػػػػى 
كالحاصػػػػػػؿ أف الحسػػػػػػد يقػػػػػػع بػػػػػػالكبلـ كيقػػػػػػكـ بػػػػػػالنفس كيحصػػػػػػؿ بػػػػػػالنظر، كال تقػػػػػػع العػػػػػػيف  عميػػػػػػو،

بػػػػالنفس، كال يتصػػػػؿ شػػػػرىا إال بػػػػالنظر إلػػػػى المعيػػػػكف، أك بػػػػالكبلـ بعػػػػد النظػػػػر إليػػػػو، كاستحسػػػػاف 
 ما عنده.

الحسد فبل يقع إال  العيف تقع بمجرد النظر باستحساف، كقد يقع ذلؾ مف الصالح كغيره. أما-5
 مف ضعيؼ اإليماف غافؿ عف ذكر ربو.

 العيف قد تقع مف صاحب النعمة، كمف غيره، أما الحسد فبل يقع إال مف الغير.-1
العيف كالحسد يشتركاف في أمكر ثبلثة: في السبب، كىك التشيي لمنعمة، كفي كجكب الرقية -4

 .(1) ع لمضررمنيما عند حصكليما، كفي األثر فإف كبلىما ميمؾ مكق
 أسبنب الحسد:*

الغضب  نساف أبغضو قمبو كغضب عميو، كذلؾالعداكة كالبغضاء، فإف مف آذاه إ السبب األوؿ:
كالحقد يقتضي التشفي كاالنتقاـ، فإف عجز المبغض عف التشفي بنفسو أحب أف  ،يكلد الحقد

ساءتو، كذلؾ ألنو  يتشفى منو الزماف، فميما أصاب عدكه آفة كببلء فرح، كميما أصابتو نعمة
 .ضد مراده

التعزز، فإف كاحدا مف أمثالو إذا ناؿ منصبا عاليا ترفع عميو كىك ال يمكنو تحمؿ  السبب الثنني:
ذلؾ، فيريد زكاؿ ذلؾ المنصب عنو كليس مف غرضو أف يتكبر، بؿ غرضو أف يدفع كبره فإنو قد 

 يرضى بمساكاتو كلكنو ال يرضى بترفعو عميو.
أف يككف في طبيعتو أف يستخدـ غيره فيريد زكاؿ النعمة مف ذلؾ الغير ليقدر  السبب الثنلث:

عمى ذلؾ الغرض، كمف ىذا الباب كاف حسد أكثر الكفار لمرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ إذ قالكا: 
لقرآف عمى رجؿ مف كيؼ يتقدـ عمينا غبلـ يتيـ ككيؼ نطأطئ لو رؤكسنا؟ فقالكا: لكال نزؿ ىذا ا

 كاألنفة منيـ.كىذا مف باب االستحقار  ،القريتيف عظيـ
الخكؼ مف فكت المقاصد كذلؾ يختص بالمتزاحميف عمى مقصكد كاحد، فإف كؿ  السبب الرابع:

كاحد منيما يحسد صاحبو في كؿ نعمة تككف عكنا لو في االنفراد بمقصكده، كمف ىذا الباب 
في التزاحـ عمى نيؿ المنزلة في تحاسد الضرات في التزاحـ عمى مقاصد الزكجية، كتحاسد اإلخكة 

 قمكب األبكيف لمتكصؿ إلى مقاصد الماؿ كالكرامة.
حب الرياسة كطمب الجاه نفسو مف غير تكسؿ بو إلى مقصكده، كذلؾ كالرجؿ  س:لخنمالسبب ا

الذم يريد أف يككف عديـ النظير في فف مف الفنكف، فإنو لك سمع بنظير لو في أقصى العالـ 
  .و كزكاؿ النعمة التي بيا يشاركو في المنزلةساءه ذلؾ كأحب مكت

                                                           
 (.49، د خالد الجريسي )صالتحصيف مف كيد الشياطيفانظر: (1)
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شح النفس بالخير عمى عباد اهلل، فإنؾ تجد مف ال يشتغؿ برياسة كال بكبر كال  :دسالسبب السن
ذا كصؼ اضطراب  بطمب ماؿ إذا كصؼ عنده حسف حاؿ عبد مف عباد اهلل شؽ عميو ذلؾ، كا 

دبارىـ كتنغص عيشيـ فرح بو فيك أبدا يح ب اإلدبار لغيره كيبخؿ بنعمة اهلل عمى أمكر الناس كا 
عباده، كأنيـ يأخذكف ذلؾ مف ممكو كخزانتو، كيقاؿ: البخيؿ مف بخؿ بماؿ غيره، فيذا يبخؿ 
بنعمة اهلل عمى عباده الذيف ليس بينيـ كبينو ال عداكة كال رابطة كىذا ليس لو سبب ظاىر إال 

لحسد يرجى زكالو إلزالة سببو، كىذا خبث خبث النفس كرذالة جبمتو في الطبع، ألف ساهر أنكاع ا
فيذه ىي أسباب الحسد، كقد يجتمع بعض ىذه  .بمة ال عف سبب عارض فتعسر إزالتوفي الج

األسباب أك أكثرىا أك جميعيا في شخص كاحد فيعظـ فيو الحسد كيقكل قكة ال يقكل صاحبيا 
 .(1) معيا

 عالج الحسد: *
تعالى؛ كيعمـ أف اهلل الذم يعطي كيمنع، كيعز كيذؿ،  يجب عمى الحاسد أف يتكب إلى اهلل -"3

 ككؿ ذلؾ بحكمة بالغة، فبل ييعطي إال لحكمة، كال يمنع إال لحكمة يعمميا سبحانو.
 يقطع نظره عف الناس, كيعمؽ قمبو باهلل سبحانو كتعالى، كيسألو مف فضمو. -5
التي ترتفع بيا منزلتو عند اهلل إذا رأل مف ينافسو في الدنيا فمينافسو في األعماؿ الصالحة  -1

 يـك القيامة.
 التربية منذ الطفكلة عمى حب الخير لمناس. -1
 أف يدرب نفسو عمى قكؿ: ما شاء اهلل ال قكة إال باهلل، إذا أعجبو شيء. -4
بادر بالدعاء لممحسكد بالزيادة مف فضؿ اهلل  إذا كجد في نفسو شيهان مف الحسد المذمكـ -2

 ساف قد يككف عنده حسد كيخفيو،تعالى؛ ألف اإلن
 كال يترتب عمى حسده أذلن بأم كجو مف الكجكه:

ال بفعمو، كال بمسانو، كال بيده، كال يعامؿ أخاه إال بما يحب اهلل كرسكلو, كىذا ال يكاد يخمك منو 
، لكف المهيـ يبديو، كالكريـ يخفيو؛ كليذ ا أحد إال مف عصـ اهلل؛ كليذا قيؿ: ما خبل جسده مف حسدو

كلكف عمى المؤمف أف يجاىد نفسو ، ض القمكب ال يخمص منو إال القميؿالحسد مرض مف أمرا
، كيتمنى زيادة الخير لو، كال ييرتٍّب عمى ذلؾ  خبلصو عمى دفع ذلؾ، كيدعك لممحسكد بصدؽو كا 

ي أذلن لممحسكد: ال بالقكؿ، كال بالفعؿ، كال بأم أذلن بكجو مف الكجكه, كال يضره ذلؾ الذم كقع ف
 .(2) "سونف
 

                                                           
 (، باختصار.3/649مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (.18سبلمة الصدر، د. سعيد القحطاني )ص(2)
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 :مقنصد وأىداؼ اآلينتسنبعن: 
دليػػؿ عمػػى جػػكاز " {:لػػف أرسػػمو معكػػـ حتػػى تؤتػػوف موثقػػن مػػف اهلل لتػػأتنني بػػو}قكلػػو تعػػالى: -1

كال تجػكز الكفالػة  ،ي جاهزة إذا كاف المكفكؿ بو مػاالكلمعمماء فييا رأياف: رأم الجميكر: ى ،ةالكفال
كأجػػػػاز الشػػػػافعية الكفالػػػػة بالقصػػػػاص، كالقػػػػذؼ،  بالحػػػػدكد كالقصػػػػاص فػػػػي رأم المػػػػذاىب األربعػػػػة،

 . (1)" كالتعزير، لما فييا مف حؽ العبد
كقػػاؿ بعضػػيـ: ال تجػػكز الكفالػػة بػػالنفس، لتعػػذر إحضػػار المكفػػكؿ بنفسػػو، كلقكلػػو تعػػالى "

عمػػى لسػػاف العزيػػز فػػي قصػػة يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ: قػػاؿ: معػػاذ اهلل أف نأخػػذ إال مػػف كجػػدنا متاعنػػا 
 .(2)" المكفعنده، إنا إذا لظ

استعماؿ األسباب الدافعة لمعيف أك غيرىا مف المكاره، أك الرافعة ليا بعد نزكليا، غير ممنكع "-5
ف كاف ال يقع شيء إال بقضاء كقدر، فإف األسباب أيضان مف القضاء كالقدر   .(3)" بؿ جاهز، كا 

يغني  ؾ التفرؽكما كاف ذل ،[67يكسؼ: ] {ومن أ ني عنكـ مف اهلل مف شيء}قكلو تعالى: -1
ف العيف لك قدر أف تصيبيـ ك  ،رد قضاء اهلل كال أمرا قدره اهللما كاف ي، ك مف اهلل مف شيء ا 

مك سبؽ في عمـ اهلل أف العيف تيمكيـ عند ، فكىـ مجتمعكف ألصابتيـ كىـ متفرقكف كما تصيبيـ
 .(4) ف الحذر ال يدفع القدرفإ ـ،االجتماع لكاف تفرقيـ كاجتماعي

 مطمهنا إلى حفظ اهلل كرحمتو، فيكالنبي عميو السبلـ كاف في حديثو مع أكالده  إف يعقكب"-4
نعـ الككيؿ الحافظ، كىك أرحـ الراحميف بعباده، ال سيما حاؿ الضعفاء ككبار السف أمثالو، فحفظ 

 .(5)" اهلل لو خير مف حفظكـ إياه
إذنو بإرساؿ يكسؼ عميو  تشدد يعقكب عميو السبلـ ىذه المرة مع أكالده أكثر مما حدث عند-2

السبلـ، بعد تمؾ التجربة القاسية كما أعقبيا مف حزف شديد كألـ، فطمب منيـ الميثاؽ كىك العيد 
 .القاىر كاإلحاطة بيـ المؤكد باليميف عمى إحضاره إليو إال في حاؿ العذر

لخيرات كدفع االعتماد عميو كالثقة بو كحده، ألف حصكؿ كؿ اك  عمى المؤمف االتكاؿ عمى اهلل،-6
 .(6) كؿ اآلفات مف اهلل تعالى

 
 

                                                           
 (.13/22التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.13/23المرجع السابؽ )(2)
 (.4/550التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(3)
 (.18/484انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
 (.13/22التفسير المنير )(5)
 (.4/550انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(6)
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 المقطع الثنلث
 استخداـ المكيدة في تحقيؽ ىدؼ مشروع

َوَلمَّن َدَخُموا َعَمى ُيوُسَؼ آَوى ِإَلْيِو َأَخػنُه َقػنَؿ ِإنّْػي َأَنػن َأُخػوَؾ َفػاَل َتْبتَػِئْس ِبَمػن } قاؿ تعالى:
ـْ ِبجَ   *َكنُنوا َيْعَمُموَف  َـّ َأذََّف ُمػَؤذٌّْف َأيَُّتَيػن اْلِعيػُر َفَممَّن َجيََّزُى ـْ َجَعػَؿ السّْػَقنَيَة ِفػي َرْحػِؿ َأِخيػِو ثُػ َيػنزِِى
ـْ َلَسنِرُقوَف  ـْ َمنَذا َتْفِقُدوَف  *ِإنَُّك َقنُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمِؾ َوِلَمْف َجنَء ِبػِو ِحْمػُؿ  *َقنُلوا َوَأْقَبُموا َعَمْيِي
ـْ َمن ِجْئَنػن ِلُنْفِسػَد ِفػي اأْلَْرِض َوَمػن ُكنَّػن َسػنِرِقيَف  *ِعيـٌ َبِعيٍر َوَأَنن ِبِو زَ  َقػنُلوا  *َقنُلوا تَنلمَِّو َلَقْد َعِمْمُت

ـْ َكنِذِبيَف   *َقنُلوا َجزَاُؤُه َمْف ُوِجَد ِفي َرْحِمِو َفُيػَو َجػزَاُؤُه َكػَذِلَؾ َنْجػِزي الظَّػنِلِميَف  *َفَمن َجزَاُؤُه ِإْف ُكْنُت
َـّ اْسَتْخَرَجَين ِمْف ِوَعػنِء َأِخيػِو َكػَذِلَؾ ِكػْدَنن ِلُيوُسػَؼ َمػن َكػنَف ِليَ َفَبدَ  ـْ َقْبَؿ ِوَعنِء َأِخيِو ُث ْأُخػَذ َأ ِبَأْوِعَيِتِي

 {َأَخػػنُه ِفػػي ِديػػِف اْلَمِمػػِؾ ِإاَّ َأْف َيَشػػنَء المَّػػُو َنْرَفػػُع َدَرَجػػنٍت َمػػْف َنَشػػنُء َوَفػػْوَؽ ُكػػؿّْ ِذي ِعْمػػـٍ َعِمػػيـٌ 
 [.76-69]يكسؼ

 أوًا: المننسبة:
لى يكسؼ عميو لما أخبر تعالى عف دخكليـ إلى البمد، أخبر عف دخكليـ لحاجتيـ إ"

في ىذه القدمة  }عمى يوسؼ{أم بنكه عميو الصبلة كالسبلـ  }ولمن دخموا{ؿ: الصبلة كالسبلـ فقا
، الذم أمرتنا بو قد أحضرناه شقيقو بنياميف بعد أف قالكا لو: ىذا أخكنا }آوى إليو أخنه{الثانية 

، كسبب إيكاهو إليو أنو أمر كؿ اثنيف منيـ أف يأكمكا عمى فقاؿ: أصبتـ، كستجدكف ذلؾ عندم
أمرىـ بو أبكىـ في كىذا التفريؽ مكافؽ لما  يف ببل ثاف، فقاؿ: ىذا يأكؿ معي،حدة، فبقي بنيام
 .(1) "تفريؽ الدخكؿ

 ثننيًن: التحميؿ المغوي:
كاءتقك " :{آَوى}*  ،كالتٌأٌكم: الٌتجٌمع ،، كآكيتيوي إيكاءن  ؿ العرب: أكل اإلنساف إلى منزلو يأكم أيًكٌيان كا 

يا إلى بعض، فيٌف أيًكمٌّ، كميتأٌكيات كتقكؿ: أكيت لفبلفو آكم أكيةن ، كتأٌكًت الط ير، إذا انضـٌ بعضي
 .(3)" أك نياران  أكل إليو شئ ليبلن المأكل: كؿ مكاف ي، "ك (2) "كأٌيةن كمأكيةن كمأكاةن إذا رحمتو كرثيت لو

ككقػع فػي البػؤس  ،بعػد غنػاه: افتقػر فيػك بػاهس سى ؤي فبلف ذك بأس، كشجاع بهيس، كبى ": {َتْبَتِئْس }*
ال تبتػػهٍس، "، (4) "كابتػػأس بػػذلؾ إذا اكتػػأب كاسػػتكاف مػػف الكآبػػة ،كفػػي أمػػر بهػػيس: شػػديد ،كالبأسػػاء

" كالح أم: ال تحزٍف كال تشتًؾ كالمبتهس: الكارهي   .(5)زيفي

                                                           
 (. 10/167لمبقاعي ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،(1)
 (. 438-8/437العيف، لمفراىيدم )(2)
 (. 6/2274، ألبي نصر الفارابي )الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(3)
 (. 1/43أساس الببلغة، ألبي القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم )(4)
 (. 3/907)(، كالصحاح 4/235) إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي يب، ألمعجـ ديكاف األدب(5)
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كىك إشراب الشيء الماء كما السيف كالقاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد،  :ىقى سى  :{السَّْقنَيةَ }*
 كالسقي: المصدر، كيقاؿ: ،، كأسقيتو، إذا جعمت لو سقيايان قٍ تقكؿ: سقيتو بيدم أسقيو سي  ،أشبيو

فيو الشراب في الذم يتخذ  السقاية: المكضعك  ،ا الجمد، أم كىبتو لؾ تتخذه سقاءأسقيتؾ ىذ
كاف يشرب فيو  ماىك  ،{}جعؿ السقنية في رحؿ أخيو: السقاية: الصكاع، كفي قكلو ك  ،المكسـ
 .(1) الممؾ

ىما )أذف( اليمزة كالذاؿ كالنكف أصبلف متقارباف في المعنى، متباعداف في المفظ، أحد :{ُمَؤذّْفٌ }*
 .أذف كؿ ذم أذف، كاآلخر العمـ

 كالتأذيف، "(2) المؤذف:كاألذيف  ما أف العذاب اسـ التعذيب،ىك اسـ التأذيف، ككاألذاف  
 .(4)" أم نادل منادو  :أذف مؤذف، "ك (3)" كاإلعبلـ بكقتيا ،مخصكص في  النداء إلى الصبلة

 .(5) الكيد: االحتياؿ كاالجتيادك ، الحيمة :الكيدك  ،الكيد: المكر كالخبث :{ِكْدَنن}*
 ،ككيد اهلل: مشيهتو بالذم يقع بو الكيد ،ضممنا أخاه إليو أم كدنا لو إخكتو حتى" }كدنن ليوسؼ{:

 .(6) "االحتياؿ ال
 ب:ثنلثًن: اإلعرا

 .(7) "استثناء منقطع عمى معنى كلكف حاجة في نفس يعقكب قضاىا" :{إا حنجةً }
 :فيو كجياف: {جزاؤه مف وجد في رحمو}
زيادة في  :{فيو جزاؤه}و: كيككف قكل فخبرى :{ومف وجد في رحمو} ،مبتدأ :{جزاؤه} :األوؿ"

 البياف كما تقكؿ جزاء السارؽ القطع فيك جزاؤه.
كىي في مكضع خبر  ،جممة :{مف وجد في رحمو فيو جزاؤه}كقكلو:  ،مبتدأ {:جزاؤه} :الثنني
 .(8) "المبتدأ

  معنني اإلعراب:
ىك جزاء ىذا الجـر مف كجد المسركؽ في رحمو، أم ذلؾ الشخص  في الوجو األوؿ: المعنى

، كالمعنى: أف استعباده ىك جزاء ذلؾ الجـر  .جزاء ذلؾ الجـر

                                                           
 (. 85-3/84انظر: معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(1)
 (. 1/77انظر: المرجع السابؽ )(2)
 (. 34/167تاج العركس، لمزبيدم )(3)
 (.15/19تيذيب المغة، لميركم )(4)
 (.9/124انظر: تاج العركس، لمزبيدم )(5)
 (.777)ص حنفيالبقاء ال يب، ألالكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية(6)
 (.5/24إعراب االقرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(7)
 (.18/485مفاتيح الغيب، لمرازم )(8)
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كأنػػػػو قيػػػػؿ جػػػػزاؤه مػػػػف كجػػػػد فػػػػي رحمػػػػو فيػػػػك ىػػػػك، إال أنػػػػو أقػػػػاـ  :فػػػػي الوجػػػػو الثػػػػنني التقػػػػديرو 
 .(1) المضمر لمتأكيد كالمبالغة في البياف

 القراءات:رابعًن: 
بػػػػػػػػاقكف قػػػػػػػػرأ حمػػػػػػػػزة كعاصػػػػػػػػـ كالكسػػػػػػػػاهي درجػػػػػػػػات بػػػػػػػػالتنكيف غيػػػػػػػػر مضػػػػػػػػاؼ، كال" }درجػػػػػػػػنت{:

 باإلضافة.
المػػػػراد مػػػػف قكلػػػػو: نرفػػػػع درجػػػػات مػػػػف نشػػػػاء ىػػػػك أنػػػػو تعػػػػالى يريػػػػو كجػػػػكه الصػػػػكاب فػػػػي ك 

بمػػػػػكغ المػػػػػراد، كيخصػػػػػو بػػػػػأنكاع العمػػػػػكـ، كأقسػػػػػاـ الفضػػػػػاهؿ، كالمػػػػػراد ىاىنػػػػػا ىػػػػػك أنػػػػػو تعػػػػػالى رفػػػػػع 
 .(2) "درجات يكسؼ عمى إخكتو في كؿ شيء

 البال ة: خنمسًن:
الػػػػػػدخكؿ عمػػػػػػى لفػػػػػػظ الجبللػػػػػػة عمػػػػػػى األرجػػػػػػح، كيقسػػػػػػـ بمعنػػػػػػى كاهلل، كتخػػػػػػتص التػػػػػػاء ب :{تػػػػػػنهلل}"

  بيذا القسـ عند التعجب.
ىػػػػػػذا تعميػػػػػػؿ لمػػػػػػا قبمػػػػػػو، أم كػػػػػػدنا ليكسػػػػػػؼ  :{الممػػػػػػؾمػػػػػػن كػػػػػػنف ليأخػػػػػػذ أخػػػػػػنه فػػػػػػي ديػػػػػػف }

بيػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػة، ألنػػػػػػػو مػػػػػػػا كػػػػػػػاف يسػػػػػػػتطيع أف يأخػػػػػػػذ أخػػػػػػػاه فيمػػػػػػػا يػػػػػػػديف بػػػػػػػو الممػػػػػػػؾ فػػػػػػػي أمػػػػػػػر 
لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػزاء  السػػػػػػػػػارؽ أم فػػػػػػػػػي حكمػػػػػػػػػو كقضػػػػػػػػػاهو الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػك كشػػػػػػػػػعبو فإنػػػػػػػػػو

السػػػػػػػػػارؽ فيػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػترقاؽ، بػػػػػػػػػؿ عقكبػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػرل كالضػػػػػػػػػرب كالتغػػػػػػػػػريـ، فميػػػػػػػػػذا جعمػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػتكـ 
 .(3) "إلى شريعتيـ حتى يستبقيو لديو

 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:
 بيف يوسؼ و إخوتو: نيالمقنء الثن

كػػػػاف يكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ فػػػػي انتظػػػػار أكؿ فرصػػػػة يسػػػػتقبؿ فييػػػػا أبػػػػاه  فػػػػي ىػػػػذا المقػػػػاء
خكتو جم  .يعان كا 

}ولمػػػن دخمػػػوا عمػػػى يوسػػػؼ آوى إليػػػو أخػػػنه قػػػنؿ إنػػػي أنػػػن أخػػػوؾ فػػػال تبتػػػئس  كقكلػػػو تعػػػالى:"
إشػػػػارة إلػػػػى مػػػػا قابػػػػؿ بػػػػو يكسػػػػؼ إخكتػػػػو جميعػػػػا مػػػػف كػػػػـر  [69]يكسػػػػؼ: بمػػػػن كػػػػننوا يعممػػػػوف{

لػػػػػى مػػػػػا قابػػػػػؿ بػػػػػو أخػػػػػاه الشػػػػػقيؽ بنيػػػػػاميف بالخصػػػػػكص مػػػػػف عطػػػػػؼ  الضػػػػػيافة كحسػػػػػف الصػػػػػمة، كا 
ىػػػػك أخػػػػكه يكسػػػػؼ، كطمأنػػػػو عمػػػػى مصػػػػيره، رغمػػػػا عػػػػف  خػػػػاص، عنػػػػدما اختمػػػػى بػػػػو كعرفػػػػو بأنػػػػو

اإلجػػػػػراءات الظػػػػػاىرة التػػػػػي سػػػػػيتخذىا لبلحتفػػػػػاظ بػػػػػو عنػػػػػده، كرىينػػػػػة خاصػػػػػة فػػػػػي مقابػػػػػؿ )صػػػػػاع 
الممػػػػػػؾ( الػػػػػػذم سػػػػػػيكجد فػػػػػػي رحمػػػػػػو، كالػػػػػػذم سػػػػػػيككف كضػػػػػػعو فيػػػػػػو بمعرفػػػػػػة يكسػػػػػػؼ كمسػػػػػػاعديو 

                                                           
 (.19/486انظر: المرجع السابؽ )(1)
 (.18/487مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (361-5/360)مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، لالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ(3)
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ة كذلػػػػؾ فػػػػي انتظػػػػار أكؿ فرصػػػػ جػػػػزاؤه مػػػػف وجػػػػد فػػػػي رحمػػػػو فيػػػػو جػػػػزاؤه{ }قػػػػنلوااألقػػػػربيف، 
خكتػػػػو جميعػػػػا، حيػػػػث يرتفػػػػع السػػػتار عػػػػف آخػػػػر مشػػػػيد ليػػػػذه القصػػػػة الخالػػػػدة " يسػػػتقبؿ فييػػػػا أبػػػػاه كا 

(1). 
 ؟كيؼ استخدـ يوسؼ عميو السالـ الحيمة في استبقنء أخيو عنده

كلػػػػد يعقػػػػكب عمػػػػى يكسػػػػؼ، قػػػػالكا: ىػػػػذا أخكنػػػػا الػػػػذم أمرتنػػػػا أف نأتيػػػػؾ بػػػػو،  لمػػػػا دخمػػػػكا"
فػػػػبل  ،يكسػػػػؼ إنػػػػي أنػػػػا أخػػػػكؾ :قػػػػاؿ، فممػػػػا خػػػػبل بػػػػو آكاه إليػػػػوك ه معػػػػو، أنزؿ أخػػػػافػػػػ قػػػػد جهنػػػػاؾ بػػػػو،

بشػػػػػػػيء فعمػػػػػػػكه بنػػػػػػػا فيمػػػػػػػا مضػػػػػػػى، فػػػػػػػإف اهلل قػػػػػػػد أحسػػػػػػػف إلينػػػػػػػا، كال تعمميػػػػػػػـ شػػػػػػػيها ممػػػػػػػا  تبتػػػػػػػهس
جعػػػػؿ اإلنػػػػاء  ميػػػػا مػػػػف الميػػػػرة كقضػػػػى حػػػػاجتيـ،حمٌ ؿ يكسػػػػؼ إبػػػػؿ إخكتػػػػو مػػػػا كلمػػػػا حٌمػػػػ ،أعممتػػػػؾ

لػػػػو يكسػػػػؼ: إنػػػػي أنػػػػا  كاألخ ال يشػػػػعر، كلمػػػػا قػػػػاؿ" ،(2) "الػػػػذم يكيػػػػؿ بػػػػو الطعػػػػاـ فػػػػي رحػػػػؿ أخيػػػػو
ذا  أخػػػػػكؾ، قػػػػػاؿ بنيػػػػػاميف: أنػػػػػا ال أفارقػػػػػؾ، فقػػػػػاؿ لػػػػػو يكسػػػػػؼ: قػػػػػد عممػػػػػت اغتمػػػػػاـ كالػػػػػدم بػػػػػي كا 
حبسػػػػػػتؾ ازداد غمػػػػػػو كال يمكننػػػػػػي ىػػػػػػذا إال بعػػػػػػد أف أشػػػػػػيرؾ بػػػػػػأمر فظيػػػػػػع كأنسػػػػػػبؾ إلػػػػػػى مػػػػػػا ال 
يحػػػؿ، قػػػػاؿ: ال أبػػػالي فافعػػػػؿ مػػػػا بػػػدا لػػػػؾ فػػػػإني ال أفارقػػػؾ، قػػػػاؿ: فػػػػإني أدس صػػػاعي فػػػػي رحمػػػػؾ 

 .(3) "عميؾ بالسرقة ليييأ لي ردؾ بعد تسريحؾ، قاؿ: فافعؿ كما تريد ثـ أنادم
ثػػػػـ  ىػػػػي المشػػػػربة، كىػػػػي اإلنػػػػاء الػػػػذم كػػػػاف يشػػػػرب فيػػػػو الممػػػػؾ كيكيػػػػؿ بػػػػو الطعػػػػاـ" والسػػػػقنية:

جيػػػػػزىـ بجيػػػػػازىـ، كأكػػػػػرميـ كأعطػػػػػاىـ كأكفػػػػػاىـ، كحمػػػػػؿ ليػػػػػـ بعيػػػػػرا بعيػػػػػرا، كحمػػػػػؿ ألخيػػػػػو بعيػػػػػرا 
ممػػػؾ، كىػػػك الصػػػكاع، كزعمػػػكا أنيػػػا كانػػػت مػػػف فضػػػة، باسػػػمو كمػػػا حمػػػؿ ليػػػـ، ثػػػـ أمػػػر بسػػػقاية ال

فجعمػػػػت فػػػػي رحػػػػؿ أخيػػػػو بنيػػػػاميف، ثػػػػـ أميميػػػػـ، حتػػػػى إذا انطمقػػػػكا كأمعنػػػػكا مػػػػف القريػػػػة، أمػػػػر بيػػػػـ 
قفػػػػػػكا كانتيػػػػػػى إلػػػػػػييـ  ،{أيتيػػػػػػن العيػػػػػػر إنكػػػػػػـ لسػػػػػػنرقوف}كا، فاحتبسػػػػػػكا، ثػػػػػػـ نػػػػػػادل منػػػػػػاد: فػػػػػػأدرك

كػػػػػػيمكـ، كنحسػػػػػػف منػػػػػػزلتكـ، رسػػػػػػكلو، فقػػػػػػاؿ ليػػػػػػـ فيمػػػػػػا يػػػػػػذكركف: ألػػػػػػـ نكػػػػػػـر ضػػػػػػيافتكـ، كنػػػػػػكفكـ 
كنفعػػػػػؿ بكػػػػػـ مػػػػػا لػػػػػـ نفعػػػػػؿ بغيػػػػػركـ، كأدخمنػػػػػاكـ عمينػػػػػا فػػػػػي بيكتنػػػػػا كمنازلنػػػػػا؟ أك كمػػػػػا قػػػػػاؿ ليػػػػػـ، 

قػػػػنلوا تػػػػنهلل لقػػػػد }فقػػػػدناىا، كال نػػػػتيـ عمييػػػػا غيػػػػركـ  قػػػػالكا: بمػػػػى، كمػػػػا ذاؾ؟ قػػػػاؿ: سػػػػقاية الممػػػػؾ
كـ البضػػػاعة لػػػك كنػػػا سػػػراقا لػػػـ نػػػرد عمػػػي {لنفسػػػد فػػػي األرض ومػػػن كنػػػن سػػػنرقيف عممػػػتـ مػػػن جئنػػػن

قػػػػػػػالكا يعنػػػػػػػي: المػػػػػػػؤذف كأصػػػػػػػحابو ألكالد يعقػػػػػػػكب فمػػػػػػػا جػػػػػػػزاء  ،(4) "التػػػػػػػي كجػػػػػػػدناىا فػػػػػػػي رحالنػػػػػػػا
ذا يعنػػػػػي: ىكػػػػػ ظػػػػػالميفاالسػػػػػتعباد جػػػػػزاء سػػػػػرقتو كػػػػػذلؾ نجػػػػػزم ال :السػػػػػارؽ إف كنػػػػػتـ كػػػػػاذبيف قػػػػػالكا

فبػػػػػػدأ بػػػػػػأكعيتيـ قبػػػػػػؿ كعػػػػػػاء أخيػػػػػػو ثػػػػػػـ اسػػػػػػتخرجيا مػػػػػػف ، نعاقػػػػػػب السػػػػػػارؽ فػػػػػػي سػػػػػػنة آؿ يعقػػػػػػكب

                                                           
 (.3/192) محمد المكي الناصرم، لالتيسير في أحاديث التفسير(1)
 (، باختصار.13/254جامع البياف، لمطبرم )(2)
 (.2/504تفسير البغكم )(3)
 (، باختصار.256-13/254جامع البياف، لمطبرم )(4)
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مػػػػػا كػػػػػاف  ،كػػػػػذلؾ احتمنػػػػػا لػػػػػو كأليمنػػػػػاه الحيمػػػػػة :أمالكيػػػػػد  ؾ صػػػػػنعنا ليكسػػػػػؼكػػػػػذل ،كعػػػػػاء أخيػػػػػو
ليأخػػػػػذ أخػػػػػاه فػػػػػي ديػػػػػف الممػػػػػؾ يعنػػػػػي: فػػػػػي قضػػػػػاء ممػػػػػؾ مصػػػػػر، ألنػػػػػو لػػػػػـ يكػػػػػف فػػػػػي قضػػػػػاهو أف 

نرفػػػػػػع  ،قػػػػػػد شػػػػػػاء اهلل أف يأخػػػػػػذه بقضػػػػػػاء أبيػػػػػػوك   ،إال أف يشػػػػػػاء اهلل، سػػػػػػرقتو يسػػػػػتعبد الرجػػػػػػؿ فػػػػػػي
ىػػػػػك أنػػػػػو تعػػػػػالى رفػػػػػع درجػػػػػات يكسػػػػػؼ عمػػػػػى  كالمػػػػػراد ىاىنػػػػػا، "(1)درجػػػػػات مػػػػػف نشػػػػػاء بالفضػػػػػاهؿ

 .(2)" إخكتو في كؿ شيء
فإنػػػو سػػػبحانو مػػػػف حكمتػػػو لػػػػـ يبعػػػث بػػػػو نبيػػػان قػػػػط إال جعػػػؿ لػػػػو أعػػػداء يؤذكنػػػػو كمػػػا قػػػػاؿ 

ـْ ِإَلػػػى َبْعػػػٍض تعػػػالى:  ْنػػػِس َواْلِجػػػفّْ ُيػػػوِحي َبْعُضػػػُي }َوَكػػػَذِلَؾ َجَعْمَنػػػن ِلُكػػػؿّْ َنِبػػػَي َعػػػُدّوًا َشػػػَينِطيَف اأْلِ
كىػػػػػػػذا كمػػػػػػػو مػػػػػػػف اهلل عػػػػػػػدؿ إذ فيػػػػػػػو رفػػػػػػػع درجػػػػػػػات ، [112]األنعػػػػػػػاـ: َقػػػػػػػْوِؿ ُ ػػػػػػػُرورًا{ُزْخػػػػػػػُرَؼ الْ 

ظيار مقاميـ صمكات اهلل كسبلمو عمييـ  .(3) األنبياء، كا 
أف إخػػػػػكة يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ كػػػػػانكا عممػػػػػاء  ىنػػػػػا كالمعنػػػػػى" (وفػػػػػوؽ كػػػػػؿ ذي عمػػػػػـ عمػػػػػيـ)

 .(4)" فضبلء، إال أف يكسؼ كاف زاهدا عمييـ في العمـ
 :مقنصد واألىداؼالسنبعًن: 

غيػػػػػر أف يترتػػػػػب عمييػػػػػا إضػػػػػرار مػػػػػف جػػػػػكاز التكصػػػػػؿ إلػػػػػى األغػػػػػراض المشػػػػػركعة بالحيػػػػػؿ؛ "-1
 .(5) "حدبأ
جػػػػػػكاز اسػػػػػػتعماؿ المكايػػػػػػد التػػػػػػي يتكصػػػػػػؿ بيػػػػػػا إلػػػػػػى الحقػػػػػػكؽ، كأف العمػػػػػػـ بػػػػػػالطرؽ الخفيػػػػػػة " -2

نمػػػػػػػا الممنػػػػػػػكع، التحيػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى إسػػػػػػػقاط  المكصػػػػػػػمة إلػػػػػػػى مقاصػػػػػػػدىا ممػػػػػػػا يحمػػػػػػػد عميػػػػػػػو العبػػػػػػػد، كا 
 .(6) "فعؿ محـر كاجب، أك

ينبغػػػػػي لمػػػػػف أراد أف يػػػػػكىـ غيػػػػػره، بػػػػػأمر ال يحػػػػػب أف يطمػػػػػع عميػػػػػو، أف يسػػػػػتعمؿ المعػػػػػاريض "-3
القكليػػػػػة كالفعميػػػػػة المانعػػػػػة لػػػػػو مػػػػػف الكػػػػػذب، كمػػػػػا فعػػػػػؿ يكسػػػػػؼ حيػػػػػث ألقػػػػػى الصػػػػػكاع فػػػػػي رحػػػػػؿ 

المكىمػػػػة إلخكتػػػػو، كقػػػػاؿ  أخيػػػػو، ثػػػػـ اسػػػػتخرجيا منػػػػو، مكىمػػػػا أنػػػػو سػػػػارؽ، كلػػػػيس فيػػػػو إال القرينػػػػة
كلػػػػـ يقػػػػؿ "مػػػػف سػػػػرؽ متاعنػػػػا"  (إا مػػػػف وجػػػػدنن متنعنػػػػن عنػػػػده معػػػػنذ اهلل أف نأخػػػػذ) بعػػػػد ذلػػػػؾ:

ككػػػػذلؾ لػػػػـ يقػػػػؿ "إنػػػػا كجػػػػدنا متاعنػػػػا عنػػػػده" بػػػػؿ أتػػػػى بكػػػػبلـ عػػػػاـ يصػػػػمح لػػػػو كلغيػػػػره، كلػػػػيس فػػػػي 

                                                           
، لمسمرقندم )(1)  (.2/204انظر: بحر العمـك
 (.18/489مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.13انظر: التكضيح عف تكحيد الخبلؽ، لسميماف عبد الكىاب )ص(3)
 (.18/489مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
 (.290أكضح التفاسير، لمحمد الخطيب )ص(5)
 (. 411تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم )ص(6)
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نمػػػػا فيػػػػو إييػػػػاـ أنػػػػو سػػػػارؽ ليحصػػػػؿ المقصػػػػك   د الحاضػػػػر، كأنػػػػو يبقػػػػى عنػػػػد أخيػػػػوذلػػػػؾ محػػػػذكر، كا 
 .(1) "ما تبينت الحاؿ كقد زاؿ عف األخ ىذا اإليياـ بعد

بو، كتطمهف  ال يجكز لئلنساف أف يشيد إال بما عممو، كتحققو إما بمشاىدة أك خبر مف يثؽ"-4
 .(2) "(ومن شيدنن إا بمن عممنن)إليو النفس لقكليـ: 

ىذه المحنة العظيمة التي امتحف اهلل بيا نبيو كصفيو يعقكب عميو السبلـ، حيث قضى "-5
ابنو يكسؼ، الذم ال يقدر عمى فراقو ساعة كاحدة، كيحزنو ذلؾ أشد الحزف،  بالتفريؽ بينو كبيف

فحصؿ التفريؽ بينو كبينو مدة طكيمة، ال تقصر عف خمس عشرة سنة، كيعقكب لـ يفارؽ الحزف 
قمبو في ىذه المدة }كابيضت عيناه مف الحزف فيك كظيـ{ ثـ ازداد بو األمر شدة، حيف صار 

لثاني شقيؽ يكسؼ، ىذا كىك صابر ألمر اهلل، محتسب األجر مف اهلل، قد الفراؽ بينو كبيف ابنو ا
إنمن أشكو ): كعد مف نفسو الصبر الجميؿ، كال شؾ أنو كفى بما كعد بو، كال ينافي ذلؾ، قكلو

نما الذم ينافيو، الشككل إلى  (بثي وحزني إلى اهلل فإف الشككل إلى اهلل ال تنافي الصبر، كا 
 .(3) "المخمكقيف

ف الفرج مع الكرب؛ كأف مع العسر يسرا، فإنو لما طاؿ الحزف عمى يعقكب كاشتد بو إلى أ"-6
أنيى ما يككف، ثـ حصؿ االضطرار آلؿ يعقكب كمسيـ الضر، أذف اهلل حينهذ بالفرج، فحصؿ 
التبلقي في أشد األكقات إليو حاجة كاضطرارا، فتـ بذلؾ األجر كحصؿ السركر، كعمـ مف ذلؾ 

 سر ليمتحف صبرىـ كشكرىـ، كيزداد بذلؾأكلياءه بالشدة كالرخاء، كالعسر كاليأف اهلل يبتمي 
 .(4) "إيمانيـ كيقينيـ كعرفانيـ

أف العمـ أشرؼ المقامات كأعمى الدرجات، ألنو تعالى لما ىدل يكسؼ إلى ىذه الحيمة "-7
  .(5) "(نرفع درجنت مف نشنء)كالفكرة مدحو ألجؿ ذلؾ فقاؿ: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. 411تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم )ص(1)
 (. 3/551التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(2)
 (. 411تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم )ص(3)
 (. 411المرجع السابؽ )ص(4)
 (.18/489مفاتيح الغيب، لمرازم )(5)
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 عالمقطع الراب
 تحمؿ األذى وعدـ رد اإلسنءة

ـْ }: قاؿ تعالى َقنُلوا ِإْف َيْسِرْؽ َفَقْد َسَرَؽ َأٌخ َلُو ِمْف َقْبُؿ َفَأَسرََّىن ُيوُسُؼ ِفي َنْفِسِو َوَل
ـْ َشرّّ َمَكنًنن َوالمَّ  ـْ َقنَؿ َأْنُت ـُ ِبَمن َتِصُفوَف ُيْبِدَىن َلُي ِإفَّ َلُو َأًبن َشْيًخن َقنُلوا َين َأيَُّين اْلَعِزيُز  *ُو َأْعَم

َقنَؿ َمَعنَذ المَِّو َأْف َنْأُخَذ ِإاَّ َمْف َوَجْدَنن َمتَنَعَنن  *َكِبيرًا َفُخْذ َأَحَدَنن َمَكنَنُو ِإنَّن َنرَاَؾ ِمَف اْلُمْحِسِنيَف 
ـْ َقْد َأَخَذ  َفَممَّن اْسَتْيَأُسوا ِمْنُو َخَمُصوا َنِجيِّن َقنؿَ  *ِإنَّن ِإًذا َلَظنِلُموَف  ِعْنَدهُ  ـْ َتْعَمُموا َأفَّ َأَبنُك ـْ أََل َكِبيُرُى

ـْ ِفي ُيوُسَؼ َفَمْف َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى َيْأَذَف ِلي َأبِ  ـْ َمْوِثًقن ِمَف المَِّو َوِمْف َقْبُؿ َمن َفرَّْطُت ي َأْو َعَمْيُك
ـَ المَُّو ِلي َوُىَو َخْيُر اْلَحنِكِميفَ   .[80-77]يكسؼ: ،{َيْحُك

 : المننسبة:أواً 
كقالكا: ىذه الكاقعة عجيبة  ،سيـك لما خرج الصكاع مف رحؿ أخي يكسؼ نكس إخكتو رؤ "

فالسرقة جاءت كراثة مف أميما إذ ىما ال ينفرداف منا إال ، "(1) "أف راحيؿ كلدت كلديف لصيف
تذركا عف مما بيتكا بكجكد الصكاع في رحؿ أخييـ اعتراىـ ما يعترم المبيكت فاعف"، (2)"بيا

دعكاىـ تنزىيـ عف السرقة، إذ قالكا: كما كنا سارقيف، عذرا بأف أخاىـ قد تسربت إليو خصمة 
ياف السرقة مف غير جانب أبييـ فزعمكا أف أخاه الذم أشيع فقده كاف سرؽ مف قبؿ، كقد عمـ فت

  .(3)" أف المتيـ أخ مف أـ أخرل يكسؼ عميو السبلـ
 :ثننيًن: التحميؿ المغوي

فإذا ظير بو الشيب كاستبانت  ،كقد شاخ يشيي شيخكخة ،ف الشيخكخةرجؿ شيي بيٌ  :{نخً شي}"*
 :الشييك  ،(5) يخافكىجمع شيي أىٍشيىاخ كشيكخ كشيخة كشً  ،(4) "كالشيخة: المرأة ،فيو السف فيك شيي

 .(6) ىك مف دخؿ سف الشيخكخة كىي خمسكف أك إحدل كخمسكف إلى آخر العمر
ثـ الشيخكخة  ،ثـ الكيكلة ،ثـ الشباب ،سناف أربعة سف الطفكليةاأل" :قاؿ بعض الحكماء

ما يككف ما بيف الستيف كالسبعيف فحينهذ يظير ضعؼ القكة بالنقص  ان كغالب ،كىي آخر األسناف
كاالنحطاط فينبغي لو اإلقباؿ عمى اآلخرة بالكمية الستحالة أف يرجع إلى الحالة األكلى مف 

 .(7) "النشاط كالقكة
                                                           

 (.18/489مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (.13/23تفسير المراغي )(2)
 (.13/34نكير )التحرير كالت(3)
 (.161)ص يعقكب بف إسحاؽل ،الكنز المغكم في المىسىف العربيو (،4/285العيف، لمفراىيدم )(4)
 (.1/603جميرة المغة، ألبي بكر األزدم )(5)
 (.8/86التنكير شرح الجامع الصغير، لمحمد بف اسماعيؿ الصنعاني )(6)
 (.2/11، لزيف الديف المناكم )لجامع الصغيرفيض القدير شرح ا(، ك 11/240، البف حجر )فتح البارم(7)
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ة كالكمم، متاف: إحداىما اليأس: قطع الرجاءكم ،)يأس( الياء كاليمزة كالسيف :{ْيَأُسوااْستَ }"*
، [31]الرعد:  وا{نُ آمَ  يفَ الذِ  أْس يْ يَ  ـْ مَ فَ }أَ كقالكا في قكلو تعالى:  ،األخرل: ألـ تيأس، أم ألـ تعمـ

 .(2) "اليأس: القنكط، ك  استيأس منو، أم: يهس"، (1) "أم أفمـ يعمـ
ذ }كفي التنزيؿ: كالمتساركف، ، كالنجكل، كالنجى: السر، ه، كنجكل: سارٌ نجاه نجكان " :{نَنِجيِّ }* وا 

كناجى الرجؿ ، يككف عمى الصفة كاإلضافة {ثالثة من يكوف مف نجوى}كقكلو:  ،{ىـ نجوى
، كتناجكا: تساركا، مناجاة، كنجاء: ساره فممن }: المتناجكف؛ كفي التنزيؿ: ىٌ جً كالنٌ ، كانتجى القـك

 ، (3) "كالجمع: أنجية، {ستيأسوا منو خمصوا نجينا
عمى معنييف: يككف بمعنى المناجى، كالعشير كالسمير بمعنى: المعاشر  كالنجي"

التناجي، كما قيؿ النجكل  كبمعنى المصدر الذم ىك ،{وقربننه نجين}كالمسامر، كمنو قكلو تعالى 
ذ ىـ ن ،بمعناه كيجكز أف  ،بل لممصدر منزلة األكصاؼجكل تنزيكمنو قيؿ: قكـ نجى، كما قيؿ كا 

 .(4)" يؽ، ألنو بزنة المصادريقاؿ: ىـ نجى، كما قيؿ: ىـ صد
 وأعظمت أم :كأبرحت جارا  ،كأبرحتو: رمتو ،احا إذا راـ مف مكضعوبرح الرجؿ يبرح بر " :{ْبَرحَ أ}*

رض براح: كما برحت أفعؿ كذا أم: ما زلت. كقكليـ: برح الخفاء أم: ذىب، كأ ،كاتخذتو عظيما
فبلف تبريحا إذا آذاؾ بإلحاح  كتقكؿ: برح بنا ،الشديدة كالبرحاء: الحمى ،ال بناء فييا كال عمراف

حا كال تقكؿ: المشقة، كالتباريح: كمؼ المعيشة في مشقة، كاالسـ التبرح، كتقكؿ: ضربتو ضربا مبرٍّ 
، (6) "أفارؽ البراح: {رضأبرح األ }"، (5)" كأشداألمر أبرح عمي مف ذاؾ أم: أشؽ  كىذا ،حامبر  
 .(8) فمف أفارؽ أرض مصر :{فمف أبرح األرض}، (7) "اض: فارقير كبىًرحى األ"

 اإلعراب: :ثنلثنً 
   .{فأسرىن}في قكلو:  {ىن}مف  بدؿ :{قنؿ أنتـ شر مكننن}"

 ةأنتـ شر مكانا في السرقاىا: معنك  ،{أنتـ شر مكننن} فأسر يكسؼ في نفسو قكلو :اإلعراب معنى
 .سرقتـ أخاكـ مف أبيكـ نكـأل
 . نصب منصكب عمى المصدر المعنى أعكذ باهلل معاذا، كمكضع أف :{معنذ اهلل}

                                                           
 (.6/153معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(1)
 (.326، ألبي حياف األندلسي )صتحفة األريب(،  ك 4/239) إبراىيـ الفارابي يب، ألمعجـ ديكاف األدب(2)
 (. 7/559المحكـ كالمحيط األعظـ، ألبي الحسف المرسي )(3)
 (. 2/494الكشاؼ، لمزمخشرم )(4)
 (. 3/216العيف، لمفراىيدم )(5)
 (. 63، ألبي حياف األندلسي )صتحفة األريب بما في القرآف مف الغريب(6)
 (.3/323) المحكـ كالمحيط األعظـ(7)
 (.2/495الكشاؼ، لمزمخشرم )(8)
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سقطت )مف( أفضى  أعكذ باهلل مف أخذ أحد إال مف كجدنا متاعنا عنده، فمما اإلعراب:معنى 
 .(1) "الفعؿ فنصب

 فيو كجكه:  :{من فرطتـ في يوسؼ}
  .صمة {من}أف تككف  أوًا:
 مف}، كىك كخبره الظرؼ ف محؿ المصدر الرفع عمى االبتداءأف تككف مصدرية، عمى أ ًن:ثنني
كأنو قيؿ: ألـ تعممكا  {أف أبنكـ}كمعناه: ، أك النصب عطفا عمى مفعكؿ ألـ تعممكا، كىك  {قبؿ

  .ـ مكثقا كتفريطكـ مف قبؿ في يكسؼأخذ أبيكـ عميك
 .(2) ب عمى الكجييفكمحمو الرفع أك النص، أف تككف مكصكلة ثنلثًن:

  معنني اإلعراب:
 عيد أبيكـ. كمف قبؿ ىذا قصرتـ في شأف يكسؼ كلـ تحفظكا أم :المعنى عمى الوجو ااوؿ

  .مف قبؿ تفريطكـ في يكسؼىذا ككقع  أم :المعنى عمى الوجو الثنني
كمف قبؿ ىذا ما فرطتمكه، أل قدمتمكه في حؽ يكسؼ مف  أم :عمى الوجو الثنلث معنىال

 .(3) ناية العظيمةالج
  القراءات: :رابعنً 

 .(4) "جعفر يعمرك كأب يفتح ياء اإلضافة لنافع كأب" :{يأب يل}
 :خنمسًن: البال ة

كلـ يجر ليا ذكر  "الكممة" ككنى عف "الكممة"، ، ألنو عنى بياجاءت بصيغة المؤنث :{ىنفأسر }
 .(5) مرادي عند سامعي الكبلـمتقدٍّـ. كالعرب تفعؿ ذلؾ كثيرنا، إذا كاف مفيكمنا المعنى ال

 .(6)عمييـ عميو السبلـ  مبالغة في يأسيـ مف ردهيدؿ عمى ال :{فممن استيأسوا منو}
 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:

كػػػأنيـ لػػػـ يكػػػذبكا قبػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى أبػػػييـ فػػػي  {قػػػنلوا إف يسػػػرؽ فقػػػد سػػػرؽ أخ لػػػو مػػػف قبػػػؿ}"
تيمػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػرجيـ، كتبػػػػػرؤا يكسػػػػػؼ ككػػػػػأنيـ ال يمكػػػػػف أف يكػػػػػذبكا عمػػػػػى عزيػػػػػز مصػػػػػر دفعػػػػػا لم

رك  لقػػػػد قػػػػذفكا بيػػػػا يكسػػػػؼ  ,اء لحقػػػػدىـ القػػػػديـ عمػػػػى يكسػػػػؼ كأخيػػػػومػػػػف يكسػػػػؼ كأخيػػػػو السػػػػارؽ، كا 
 .كأخاه

                                                           
عرابو، لمزجاج )(1)  (.3/124معاني القرآف كا 
 (. 2/295الكشاؼ، لمزمخشرم )(2)
 (. 2/295المرجع السابؽ )(3)
 (.3/136) محمد إبراىيـ سالـل ،فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات(4)
 (.16/198جامع البياف، لمطبرم )(5)
 (. 18/492مفاتيح الغيب، لمرازم )(6)
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كحفظيػػػا فػػػي نفسػػػو، كلػػػـ يبػػػد  أسػػػر ىػػػذه الفعمػػػة {فأسػػػرىن يوسػػػؼ فػػػي نفسػػػو ولػػػـ يبػػػدىن ليػػػـ}
يعنػػػػي أنكػػػػـ  {أنػػػػتـ شػػػػر مكننػػػػن} إنمػػػػا قػػػػاؿ ليػػػػـ: ,كبػػػػراءة أخيػػػػو ,كىػػػػك يعمػػػػـ براءتػػػػو, يػػػػاثره منأتػػػػ

 كىي حقيقة ال شتمة. ,ذؼ شر مكانا عند اهلل مف المقذكؼبيذا الق
كأراد بػػػػذلؾ قطػػػػع الجػػػػػدؿ فػػػػي االتيػػػػاـ الػػػػػذم  ,كبحقيقػػػػة مػػػػا تقكلػػػػػكف {واهلل أعمػػػػـ بمػػػػن تصػػػػػفوف}

كاهلل أعمػػػػـ بمػػػػا تصػػػػفكف مػػػػف الباطػػػػؿ بنسػػػػبة السػػػػرقة إلػػػػى ، (1) "ه، كال دخػػػػؿ لػػػػو بالمكضػػػػكعأطمقػػػػك 
 .يكسؼ، كأنو ال حقيقة لذلؾ

ثػػػػػـ أرادكا أف يسػػػػػتعطفكه ليطمػػػػػؽ ليػػػػػـ أخػػػػػاىـ بنيػػػػػاميف يكػػػػػكف معيػػػػػـ يرجعػػػػػكف بػػػػػو إلػػػػػى "
قػػػنلوا يػػػن أييػػػن العزيػػػز إف لػػػو أبػػػن }أبػػػييـ لمػػػا تقػػػدـ مػػػف أخػػػذه الميثػػػاؽ عمػػػييـ بػػػأف يػػػردكه إليػػػو، 

ال  ،أم إف لبنيػػػػػاميف ىػػػػػذا أبػػػػػا متصػػػػػفا بيػػػػػذه الصػػػػػفة، كىػػػػػك ككنػػػػػو شػػػػػيخا كبيػػػػػرا {شػػػػػيخن كبيػػػػػرا
فخػػػػػػذ أحػػػػػػدنا مكانػػػػػػو يبقػػػػػػى  ،كال يقػػػػػػدر عمػػػػػػى الكصػػػػػػكؿ إليػػػػػػو ،ر عنػػػػػػوكال يصػػػػػػب ،يسػػػػػػتطيع فراقػػػػػػو

لػػػديؾ، فػػػإف لػػػػو منزلػػػة فػػػػي قمػػػب أبيػػػػو ليسػػػت لكاحػػػد منػػػػا فػػػبل يتضػػػػرر بفػػػراؽ أحػػػػدنا كمػػػا يتضػػػػرر 
لينػػػػا  {إنػػػػن نػػػػراؾ مػػػػف المحسػػػػنيف} بفػػػػراؽ بنيػػػػاميف، ثػػػػـ عممػػػػكا ذلػػػػؾ بقػػػػكليـ: إلػػػػى النػػػػاس كافػػػػة، كا 

 .(2) "لمطمبخاصة، فتمـ إحسانؾ إلينا بإجابتنا إلى ىذا ا
التػػػػػي  ككػػػػاف يريػػػػػد أف يشػػػػكقيـ إلػػػػى المفاجػػػػأة ،كسػػػػؼ كػػػػاف يريػػػػد أف يمقػػػػػي عمػػػػييـ درسػػػػاكلكػػػػف ي"

 .(3) "كقعيا أعمؽ كأشد أثرا في النفكس ليككف ،يعدىا ليـ كلكالده كلمجميع
  المقصود بإحسننو عميو السالـ في ىذه اآلية:

 إنا نراؾ مف المحسنيف لك فعمت ذلؾ. -1
كحصمت لنا مطمكبنا عمى  ،كأعطيتنا البذؿ الكثير ،حيث أكرمتنا ،محسنيف إليناإنا نراؾ مف ال-2

 كرددت إلينا ثمف الطعاـ.  ،أحسف الكجكه
كلـ يجدكا شيها يشتركف بو الطعاـ، ككانكا  ،نقؿ أنو عميو السبلـ لما اشتد القحط عمى القكـ-3

لو ثـ إنو أعتؽ الكؿ، فمعميـ  يبيعكف أنفسيـ منو فصار ذلؾ سببا لصيركرة أكثر أىؿ مصر عبيدا
قالكا: إنا نراؾ مف المحسنيف إلى عامة الناس باإلعتاؽ فكف محسنا أيضا إلى ىذا اإلنساف 

 .(4) بإعتاقو مف ىذه المحنة
اهلل أف نأخذ  كلـ يقؿ معاذ ،{إنن إذف لظنلموف نن متنعنن عندهمعنذ اهلل أف نأخذ إا مف وجد قنؿ}

 .(5) اف يعمـ أف أخاه ليس بسارؽألنو ك ،بريها بجريرة سارؽ
                                                           

 (.4/222) في ظبلؿ القرآف(1)
 (. 3/54فتح القدير، لمشككاني )(2)
 (.4/222) في ظبلؿ القرآف(3)
 (. 18/491مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
 (.4/222) في ظبلؿ القرآف(5)
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كلعؿ اهلل أمر يكسؼ عميو السبلـ بذلؾ تشديدان لممحنة عمى يعقكب، كنياه عف العفك 
 .كأخذ البدؿ ،كالصفح

  .(1) في دينكـ كما تقتضيو فتكاكـ {لظنلموف}أخذنا غير مف كجدنا متاعنا عنده أم إذا  {إنن إذاً }
  :المقنصد واألىداؼسنبعًن: 

 ،متنعنن{ إا مف سرؽ}كلـ يقؿ:  ،{معنذ اهلل أف نأخذ إا مف وجدنن متنعنن عنده} :قاؿ"-1
بؿ أتى بكبلـ عاـ يصمح لو كلغيره، كليس في ذلؾ  ،}إنن وجدنن متنعنن عنده{ككذلؾ لـ يقؿ: 

نما فيو إيياـ أنو سارؽ ليحصؿ المقصكد الحاضر، كأنو يبقى عند أخيو، كقد زاؿ عف  محذكر، كا 
يياـ بعدما تبينت الحاؿ، كىذا يدؿ عمى كجكب استخداـ الذكاء كالفطنة، ليتحقؽ األخ ىذا اإل

 .(2)النجاح" 
مف الحكمة تأخير الرد عمى بعض األقكاؿ كاألفعاؿ إلي الكقت المناسب، فمما سمع يكسؼ "-2

أسرىا يكسؼ في نفسو، كلـ يبد تأثره  ،: }إف يسرؽ فقد سرؽ أخ لو مف قبؿ{كليـعميو السبلـ ق
ا كىك يعمـ براءتو كبراءة أخييف كلكف يكسؼ عميو السبلـ كاف يريد أف يمقي عمييـ درسان، مني

، كلمجميع، ليككف كقعيا أعمؽ، كأشد أثران ككاف يريد أف يشكقيـ لممفاجأة التي يعدىا ليـ، كلكالده
 . (3) "في النفكس

 .(4) "بلن جكاز التكصؿ إلى األغراض بالحيؿ إذا لـ تخالؼ شريعة كال ىدمت أص"-3
اإلحساف أف تحسف ك  ،إليو كبدفع الضرر عنو ،اإلحساف إلى الغير إنما يككف بإيصاؿ النفع"-4

كذلؾ أف اإلحساف إلى الغير تارة يككف ، "(5)" فإف اإلحساف إلى المحسف متاجرة ،لمف أساء إليؾ
أك لطمب الحمد  ،فيذا ىك اإلخبلص، كتارة يككف لطمب المكافأة ،ألجؿ اهلل تعالى ال يراد بو غيره

 .(6)" ، كرياءأك ليما، كىذاف القسماف مردكداف ال يقبميما اهلل تعالى ألف فييما شركان  ،مف الناس
ف العفك أكلى مف االنتقاـ، ما لـ يؤد إلى استمرار المسيء في ا  ف رد اإلساءة مشركع، ك إ"-5

 .(7) "إساءتو، فحينهذ، يككف األخذ بالحؽ أكلى
ف يؤخذ شخصه ما بجريرة شخصو آخر ككيؼ يقاـ العدؿ إذا أيطمؽ إنو ليس مف العدؿ أ-6

 المجـر كأخذ مكانو البرمء.
                                                           

 (.6/381) الطيب محمد صديؽ خاف يبأل ،البياف في مقاصد القرآف فتح(1)
 (.3/551التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ )(2)
 (.3/551المرجع السابؽ )(3)
 (.6/381) الطيب محمد صديؽ خاف يبأل ،البياف في مقاصد القرآف فتح(4)
 (.1/508تفسير البغكم )(5)
 (.4/378تفسير الخازف )(6)
 (.3/953) مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىرل ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ(7)
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 املبحث الثالث
 (111-81مقاصد وأهداف سورة يوسف من اآلية )

 مقنطع: خمسةويشتمؿ عمى 
 أشد االبتبلءات التي تسبؽ مرحمة الفرج. المقطع األوؿ:
 ف رحمة اهلل.األمؿ كعدـ القنكط م المقطع الثنني:

 فضيمة التقكل كالصبر.: الثنلثالمقطع 
 االعتراؼ بالفضؿ كالعفك عند المقدرة. :الرابعالمقطع 
 العبرة في حاؿ العبد بكماؿ النياية ال بنقص البداية. :الخنمسالمقطع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 المقطع األوؿ
 أشد اابتالءات التي تسبؽ مرحمة الفرج

ـْ َفُقوُلوا َين َأَبنَنن ِإفَّ اْبَنَؾ َسَرَؽ َوَمن َشِيْدَنن ِإاَّ ِبَمن َعِمْمَنن اْرِجُعوا ِإَلى } قاؿ تعالى: َأِبيُك
نَّن َلَصنِدُقوَف  *َوَمن ُكنَّن ِلْمَغْيِب َحنِفِظيَف   *َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّن ِفيَين َواْلِعيَر الَِّتي َأْقَبْمَنن ِفيَين َواِ 

َلتْ  ـُ  َقنَؿ َبْؿ َسوَّ ـْ َجِميًعن ِإنَُّو ُىَو اْلَعِمي ـْ َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌؿ َعَسى المَُّو َأْف َيْأِتَيِني ِبِي ـْ َأْنُفُسُك َلُك
ـُ  ْت َعْيَننُه ِمَف اْلُحْزِف َفُيَو َكِظيـٌ  *اْلَحِكي ـْ َوَقنَؿ َين َأَسَفى َعَمى ُيوُسَؼ َواْبَيضَّ َقنُلوا  *َوَتَولَّى َعْنُي

َقنَؿ ِإنََّمن َأْشُكو َبثّْي َوُحْزِني  *َتْفتَُأ َتْذُكُر ُيوُسَؼ َحتَّى َتُكوَف َحَرًضن َأْو َتُكوَف ِمَف اْلَينِلِكيَف  تَنلمَّوِ 
ـُ ِمَف المَِّو َمن َا َتْعَمُموفَ   [. 86-81]يكسؼ: {ِإَلى المَِّو َوَأْعَم

 المننسبة: أوًا:
نا لصادقكف"قالكا:  ،د كالتقريربالغكا في التأكي إخكة يكسؼ عميو السبلـ إف يعني سكاء  "كا 

نسبتنا إلى التيمة أك لـ تنسبنا إلييا فنحف صادقكف، كليس غرضيـ أف يثبتكا صدؽ أنفسيـ 
بأنفسيـ ألف ىذا يجرم مجرل إثبات الشيء بنفسو، بؿ اإلنساف إذا قدـ ذكر الدليؿ القاطع عمى 

 .(1) صحة الشيء
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

مف  ،أصؿ صحيح يدؿ عمى جمع كاجتماع ،كالحرؼ المعتؿ ،كالراء ،)قرم( القاؼ" :{ريةقال}*
: جمعتو، كذلؾ كيقكلكف: قريت الماء في المقراة، يت قرية الجتماع الناس فيياذلؾ القرية، سم
 "لرى كجمع القرية قي  ،مرٍ الماء المجمكع قى 

(2). 
ىب عمى ذٍلفرس يعير، ًإذا اٍنطمؽ مف مربطو فر االعىٍير: مصدر عىار يعير عىيران، كعا": {العير}*
 .(4) ": اإلبؿ تحمؿ الميرةيرالعً ك " ،(3) "جيوك 
َلت}* كاألسكؿ مف النبات: الذم في أسفمو  ت،أم: زين لت لفبلف نفسو أمرا،ؿ: سكٌ سكٌ ": {سوَّ

 .(6) "كؿ لو الشيطاف أمران: سيؿ لو كزيفس" ،(5) "استرخاء، كقد سكؿ يسكؿ سكالن 
: السككت ،كالغيظ مكظكـ ،: اجترعو، فيك رجؿ كظيـان كظـ غيظو كظم" :{كظيـ}*  ،كالكظـك

بؿ كظكـ ،ما، إذا أمسؾ عف الجرة، فيك كاظـككظـ البعير يكظـ كظك  تقكؿ: أرل اإلبؿ  ،كا 

                                                           
 (. 18/491انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (. 5/78معجـ مقاييس المغة )(2)
 (.2/777) بكر األزدم يب، ألجميرة المغة(3)
 (.1/223األندلسي ) حياف يب، ألبما في القرآف مف الغريب تحفة األريب(4)
 (.7/298العيف، لمفراىيدم )(5)
 (212المباب في قكاعد المغة كآالت األدب، لمحمد عمي الس راج )ص(6)
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ـى: غيظو: اجترعو فيك كاظـ، ككظمو الغيظ "، (1) "أم ساكتكف :كقكـ كظـ ،كظكما ال تجتر كظى
الكظـ: ىك كؼ النفس عف الجزع؛ كترديد الحزف ك "، (2) "مكظكـ ككظيـكالغـ: أخذ بنفسو، فيك 

 .(3) "في الجكؼ عمى غير إظيار في أفعالو
 (قنلوا تنهلل تفتأ تذكر يوسؼ)زيز كفي التنزيؿ الع ،ما فتئ يفعؿ كذا ما زاؿ :يقاؿ ،فتأ :{تفتأ}*

كما  ،أم مازلت أذكرهأذكره، كما فتأت  ما أفتأت أذكره، كما فتهت أذكره،، (4) أم ال تزاؿ تذكره
كحذفت)ال( لداللة الحاؿ ، (5) أم ما تفتأ تذكر يوسؼ( أ)تنهلل تفتكقكلو تعالى: برحت أذكره، 

 .(6)عمييا 
رجؿ  ،اليـ، كىك المشرؼ حتى يكاد ييمؾ يذيبؾ ضان رى حٍ أم مي  ،حتى تككف حرضا: {َحَرًضن}*

ض ري حى  كالفعؿ منو، دقة مف كؿ شيء خير فيو لؤما ك ض: الذم الرى كالحى  ،حرض كرجاؿ أحراض
بؿ أى  ،ضه رى حى  كناقةه  ،كضان ري ض حي حري يى  ر ٍضتي  ،(7) حراض: كىك الضاكم الردمءكا  كقكليـ: قد حى

، كالحارض: الفاسد كالحرض (،الحرض) كىك مأخكذ مف ،معناه: قد أغريتيو، كأفسدتي قمبو، فبلنان 
 ييجمع، ألف مجراه ال ييثنى كال (لحرضاك)ييثنى كييجمع،  (الحارض) أف إال ،في جسمو كعقمو
، كما كاف حرىضان، كلقد حر ٍضتيوي، كأٍحرىٍضتيوي  ،مجرل المصادر رىض الرجؿ فيك حاًرضه يقاؿ: قد حى

 .(8) حزفالحرض: الذم قد أذابو ال، ك عمى الشيء
ثتو كتقكؿ: بث، (9)" البث: أشد الحزف، ال يصبر عميو صاحبو حتى يبثو، أم: يشككه: "{َبثّْي}*

يقاؿ: أبثثتؾ سرم، أم أظيرتو  ،نشره بث الخبر كأبثو بمعنى، (10) سرم كأبثثتو إذا أطمعتو عميو
كالبث: الحاؿ  ،كتمر بث، إذا لـ يجد كنزه ،ر، شدد لممبالغة، فانبث أم انتشرث الخبكبثٌ  ،لؾ

، إذا كبثبثت الخبر بثبثة: نشرتو، ككذلؾ الغبار ،ييقاؿ: أبثثتؾ، أم أظيرت لؾ بث ،كالحزف
 .(11) ىيجتو

                                                           
 (.5/2022الصحاح، لمفارابي )(1)
 (.219)ص محمد عمي الس راجل ،مباب في قكاعد المغة كآالت األدبال(2)
 (.6/276السنة، لمماتريدم ) تأكيبلت أىؿ(3)
 (.2/671المعجـ الكسيط )(4)
 (.1/62الصحاح، لمفارابي )(5)
 (.205أسرار العربية، لكماؿ الديف األنبارم )ص(6)
 (.3/103العيف، لمفراىيدم )(7)
 (.2/262، ألبي بكر األنبارم )الزاىر في معاني كممات الناسانظر: (8)
 (.1/62األندلسي ) حياف يب، ألغريبتحفة األريب بما في القرآف مف ال(9)
 (. 1/63جميرة المغة، ألبي بكر األزدم )(10)
 (.1/273الصحاح، لمفارابي )(11)
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 ثنلثًن: اإلعراب:
ألف المعنى ال  ،كجاز حذؼ المضاؼ ،م أىؿ القرية: أ )واسأؿ القرية(قكلو تعالى: 

ؼ محذكفا أيضا ; أم فعمى ىذا يككف المضا ،فيراد بيا اإلبؿ (: )والعيرلو تعالىا قك مفأ، يمتبس
، سفر فعمى ىذا ليس فيو حذؼكقيؿ: العير: القافمة، كىـ الناس الراجعكف مف ال ،أصحاب العير

الياء  : األلؼ مبدلة مف ياء المتكمـ كاألصؿ أسفي ففتحت الفاء كصيرت)ين أسفى( قكلو تعالى:ك 
: أم ال تفتأ، فحذفت )تفتأ(قكلو تعالى: ، ك : متعمقة بأسفى )عمى(ك ،ألفا ليككف الصكت بيا أتـ

 .(1) : في مكضع نصب خبر تفتأ )تذكر(ك، لمعمـ بيا "ال"
 :: البال ةعنً راب

كأراد  ،مجاز مرسؿ إذ المراد أىميا كالعبلقة المحمية (واسأؿ القرية) :في قكلو تعالى
والعير التي ) :ؾ قكلوككذل ،فاسأليـ عف تفاصيؿ ىذه القصة ،أم أرسؿ الى أىميا ،بالقرية مصر
لمفظتيف جناس: كىك اشتراؾ ا (ين أسفن عمى يوسؼ)في قكلو: ك  ،أم أصحاب العير (أقبمنن فيين

 .(2) في االشتقاؽ
 خنمسًن: التفسير اإلجمنلي:

يعني يقكؿ األخ الكبير الذم عز عمى اإلقامة بمصر إلخكتو الباقيف ارجعكا  "(:ارجعوا إلى أبيكـ)
كنسبكه إلى السرقة  ،إنما قالكا ىذه المقالة (،ين أبننن إف ابنؾ سرؽ) :فقكلكا لو ،إلى أبيكـ يعقكب

فمذلؾ نسبكه إلى  ،فغمب عمى ظنيـ أنو سرؽ ،كقد أخرج مف متاع بنياميف ،ألنيـ شاىدكا الصكاع
 :قكليـ ،كيدؿ عمى أنيـ لـ يقطعكا عميو بالسرقة ،الحاؿ ال في حقيقة ،السرقة في ظاىر األمر

كقد أخرج مف  ،يعني كلـ نقؿ ذلؾ إال بعد أف رأينا إخراج الصكاع ،(ومن شيدنن إا بمن عممنن)
كىذه ليست بشيادة  ،ما كانت منا شيادة في عمرنا عمى شيء إال بما عممناه معناه :كقيؿ ،متاعو

فيككف المعنى أف ابنؾ سرؽ في زعـ الممؾ  ،إنما ىك خبر عف صنيع ابنؾ أنو سرؽ بزعميـ
ما كنا نظف كال نشعر أنو  حنفظيف()ومن كنن لمغيب  ،(3) "ال أنا نشيد عميو بالسرقة ،كأصحابو
ف كنت متيما  ،سيسرؽ )فنسأؿ القرية التي لنا، ال تصدقنا عمى ما نقكؿ مف أف ابنؾ سرؽ: كا 

، كىي القافمة التي )والعير التي أقبمنن فيين(  ،ؿ مف فييا مف أىمياأسامصر،  ، كىيكنن فيين( 
 التي أقبمنا منيا معيا، عف خبر ابنؾ كحقيقة ما أخبرناؾ عنو مف سرقو، فإنؾ تخبر كنا فييا،

نن لص ،مصداؽ ذلؾ قاؿ  ،(قنؿ بؿ سولت لكـ أنفسكـ أمرا) ،(4) فيما أخبرناؾ مف خبره ندقوف()وا 

                                                           
 (.2/743) العكبرم البقاء يبأل آف،التبياف في إعراب القر (1)
 (.38-5/37، لمحيي الديف دركيش )اعراب القرآف كبيانوانظر: (2)
 (.2/348تفسير الخازف )(3)
 (.16/213ير الطبرم )انظر: تفس(4)
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صبر جميؿ حسف، مف  عمىٌ  ،(فصبر جميؿ) ،يعقكب: اشتيت كزينت لكـ قمكبكـ أمرا فصنعتمكه
لعؿ اهلل أف يرد عمي  (عسى اهلل أف يأتيني بيـ جميعن) ،غير جزع، ال أشكك فيو إلى أحد

قكلو تعالى: ، مكانيـ الحكيـ أف يحكـ بردىـ عميىك العميـ ب إنو ،كبنياميف ،كييكذا ،يكسؼ
يعني: يا  (،ين أسفى عمى يوسؼ) :كقاؿ ،كخرج عنيـ ،يعني: أعرض عف بنيو (كتكلى عنيـ)

فيو ) ،يعني: مف البكاء (وابيضت عيننه مف الحزف) ،عمى يكسؼ، كاألسؼ: أشد الحسرة حزنان 
فيو قكالف:   (،نهنوابيضت عي) ،(1) ف في جكفويعني: مغمكما مكركبا، يتردد الحز  (،كظيـ

   .(2) الثاني: أنو ذىب بصره، ك أحدىما: أنو ضعؼ بصره لبياض حصؿ فيو مف كثرة بكاهو
أك  ،فاسدا دنفا ،(حتى تكوف حرضن)ال تفتر مف ذكره  ،ال تزاؿ تذكر يكسؼ ،(قنلوا تنهلل تفتأ)

ه بالحزف كالبكاء عميو حتى تصير بذلؾ إلى كالمعنى: ال تزاؿ تذكر  ،الميتيف تككف مف اليالكيف
ما  ،(قنؿ إنمن أشكو بثي)، فمما أغمظكا لو في القكؿ ،أك تمكت بغمو ،مرض ال تنتفع بنفسؾ معو

وأعمـ مف اهلل ) ،ال إليكـ (وحزني إلى اهلل) ،كىك اليـ الذم تفضي بو إلى صاحبؾ ،بي مف البث
نما كاف يعمـ ذلؾ مف تحقيؽ رؤيا يكسؼ، " ،(3) كىك أنو عمـ أف يكسؼ حي (،من ا تعمموف كا 

 .(4)" أف ذلؾ سيككف عمـ حيف رأل في المناـ أحد عشر كككبا،
 الفرج مع الصبر:

التحمي بالصبر مف شيـ األفذاذ الذيف يتمقكف المكاره برحابة صدر كبقكة إرادة، كمناعة 
ف المصير، طالب لؤلجر، كاصبر كما صبرؾ إال باهلل، اصبر صبر كاثؽ بالفرج، عالـ بحس ،أبية

راغب في تفكير السيهات، اصبر ميما ادليمت الخطكب، كأظممت أمامؾ الدركب، فإف النصر 
ف مع العسر يسرا.  مع الصبر، كأف الفرج مع الكرب، كا 

لعظيـ صبرىـ كقكة احتماليـ، كانت  ذىؿتعظماء  في ىذه الدنيا، السير  فيا ىي
ماء باردة، كىـ في ثبات الجباؿ، كفي رسكخ الحؽ،  المصاهب تقع عمى رؤكسيـ كأنيا قطرات

، (5)ج، كفرحة الفتح، كعصر النصررى فما ىك إال كقت قصير فتشرؽ كجكىيـ عمى طبلهع فجر الفى 
 قساىا ىي التي تسبؽ مرحمة الفرىج.فإف أشد االبتبلءات كأ

 لرؤمليكـ شديدة، إال أف انعداـ اأف المحف التي تمر بالمسمميف ا فيو ال شؾكمما 
كيعينو عمى  النجبلهيا أشد عمى النفكس مف المحنة ذاتيا؛ فالمرء قد يسعو الصبر في المحنة،

يعبث اليأس بالصبر، كيحؿ  الثبات عممو أف لممحنة نياية قريبة، أم ا إف خفيت النياية، فينا قد
                                                           

، لمسمرقندم )(1)  (.2/206بحر العمـك
 (.3/70النكت كالعيكف، لمماكردم )(2)
 (.557، لمكاحدم )صالكجيز في تفسير الكتاب العزيز(3)
، لمسمرقندم )(4)  (.2/207بحر العمـك
 (.65ال تحزف، لعاهض القرني )ص(5)
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فأعظـ ، فصيؿيحتاج إلى مزيد بياف في الت ككاقع األمة مميء بالشكاىد كالفكاجع بما ال، القنكط
اة: في الحكـ كالتشريع، الحي عف مسممكف اليكـ ىي تنحية شرع اهلل  تعالىمحنة يمر بيا ال

ىي ما انفردت بو أمتنا في عصرنا الراىف،  كالمعامبلت، كالسمكؾ، كلعؿ ىذه المحنة كالقضاء،
كف بحكـ مرت بأمة اإلسبلـ محف كشداهد! إال أنيـ كانكا يستظم دكف عصكر إسبلمية سبقت؛ فكـ

ف اعترل ف تكسعت بنا داهرة المحف، فسكؼ ، تطبيقو بعض القصكر في بعض العصكر اهلل، كا  كا 
كاالنخراط في  ،مغاربيا؛ فيذا العزكؼ الشديد عف الديف تكصمنا إلى آالـ األمة مف مشارقيا إلى

قع عمييـ كقطاع آخر ك ، المسمميف عاشكا عمى ىامش الحياة كبيران مف تيار الغكاية قد ضـ قطاعان 
يدمي القمكب كيدمع العيكف، كيمؤل النفكس  الببلء الشديد مف قتؿ كتشريد كانتياؾ حرمات مما

 كىكؿ المصيبة.، ألمان يزيد مف ألكاهيا، مع قمة الناصر
ينظر إلييا  كلك تتبعنا محف األمة لطاؿ بنا المقاـ كالكبلـ كاآلالـ، كىذه الصكرة القاتمة

قطاعان كبيران مف عامة  صر اهلل؟ كال شؾ أف شدة المحنة تصيبكيتساءؿ: متى ن ،بعض الناس
كحينما يبمغ القنكط كاليأس مبمغو، ينتكس بعض ، س كالقنكط لضعؼ اليقيف بكعد اهللاألمة باليأ

 مكعكد اهلل الحؽ. الناس عمى عقبيو شاٌكان في
ف في ىذه الشدة الشدي كلكف ما ينبغي ، دة لممحنة منحان كثيرة مف اهلل تعالى ال تخفىأال كا 

عف قتادة  ،فقد ركل الطبرم ،اهمان في رحميا الفىرىجي كالنصر  بإذف اهللالنظر إليو ىك أف المحنة د
ت يا أمير المؤمنيف أجدب" رضي اهلل عنو فقاؿ:قاؿ: ذكر لنا أف رجبل أتى عمر بف الخطاب 

َوُىَو الَِّذي }تعالى : ثـ تبل قكؿ اهلل  "، قاؿ: إذف مطرتـ ،األرض، كقحط المطر، كقنط الناس
ُؿ اْلَغْيَث ِمْف َبْعِد َمن َقَنُطوا َوَيْنُشُر َرْحَمَتُو َوُىَو اْلَوِليُّ اْلَحِميدُ   .(1) [28]الشكرل:  ،{ُيَنزّْ

ف كانت شدة المحف لتنسي ما كراءىا مف الفرج كالفرح، كأف العاقبة إلى إف ىذه ، خير كا 
ًمي ة " المكقنة بصدؽ كىي بمسـ ليأسو يراكد النفس  كعد اهلل ليي مف مخففات المحف، النظرة " األىمى

 .(2) الزمني الدنيكم مقياسان لزمف االنفراج عند شدة اآلالـ، كما أنو يمـز عدـ اعتبار العامؿ
 :المقنصد واألىداؼسندسًن: 

ىػػػػػػذه ، تنػػػػػػافي الصػػػػػػبر، إنمػػػػػػا الػػػػػػذم ينافيػػػػػػو الشػػػػػػككل إلػػػػػػى المخمػػػػػػكقيف الشػػػػػػككل إلػػػػػػى اهلل ال"-1
ة العظيمػػػػػة التػػػػػي امػػػػػتحف اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى نبيػػػػػو كصػػػػػفيو يعقػػػػػكب عميػػػػػو السػػػػػبلـ بيػػػػػا، المحنػػػػػ

حيػػػث قضػػػػى بػػػالتفريؽ بينػػػػو كبػػػيف ابنػػػػو يكسػػػػؼ عميػػػو السػػػػبلـ، الػػػذم ال يقػػػػدر عمػػػى فراقػػػػو سػػػػاعة 
كاحػػػػػدة، كيحزنػػػػػو ذلػػػػػؾ أشػػػػػد الحػػػػػزف، فحصػػػػػؿ التفريػػػػػؽ بينػػػػػو كبينػػػػػو مػػػػػدةن طكيمػػػػػة، كيعقػػػػػكب عميػػػػػو 

                                                           
ر، قاؿ: ثنا يزيد، قاؿ: ثنا سعيد، عف قتادة قاؿ: ذكر قاؿ: حدثنا بشركل الطبرم، (، 21/573تفسير الطبرم )(1)

 ...لنا أف رجبل أتى عمر بف الخطاب
 (.94، )ص143، العددعف المنتدل اإلسبلمي ، الصادرةمجمة البيافانظر: (2)
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، ثػػػػـ ازداد بػػػػو األمػػػػر شػػػػدة، حػػػػيف صػػػػار الفػػػػراؽ فػػػػي ىػػػػذه المػػػػدةالسػػػػبلـ لػػػػـ يفػػػػارؽ الحػػػػزف قمبػػػػو 
بينػػػػو كبػػػػيف ابنػػػػو الثػػػػاني شػػػػقيؽ يكسػػػػؼ، ىػػػػذا كىػػػػك صػػػػابر ألمػػػػر اهلل، محتسػػػػب األجػػػػر مػػػػف اهلل، 

 .(1)، فصبر فكاف خيران لو" قد كعد مف نفسو الصبر الجميؿ
شػػػػتد أف الفػػػػرج مػػػػع الكػػػػرب؛ كأف مػػػػع العسػػػػر يسػػػػرا، فإنػػػػو لمػػػػا طػػػػاؿ الحػػػػزف عمػػػػى يعقػػػػكب كا"-2

بػػػػػو إلػػػػػى أنيػػػػػى مػػػػػا يكػػػػػكف، ثػػػػػـ حصػػػػػؿ االضػػػػػطرار آلؿ يعقػػػػػكب كمسػػػػػيـ الضػػػػػر، أذف اهلل حينهػػػػػذ 
بػػػػالفرج، فحصػػػػؿ التبلقػػػػي فػػػػي أشػػػػد األكقػػػػات إليػػػػو حاجػػػػة كاضػػػػطرارا، فػػػػتـ بػػػػذلؾ األجػػػػر كحصػػػػؿ 

ر ليمػػػػػػتحف السػػػػػػركر، كعمػػػػػػـ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أف اهلل يبتمػػػػػػي أكليػػػػػػاءه بالشػػػػػػدة كالرخػػػػػػاء، كالعسػػػػػػر كاليسػػػػػػ
   .(2)" كعرفانيـ ،كيقينيـ ،إيمانيـ لؾ صبرىـ كشكرىـ، كيزداد بذ

أف بنيػػػػػاميف كيكسػػػػػؼ كانػػػػػا مػػػػػف أـ كاحػػػػػدة ككانػػػػػت المشػػػػػابية بينيمػػػػػا فػػػػػي الصػػػػػكرة كالصػػػػػفة "-3
أكمػػػػؿ، فكػػػػاف يعقػػػػكب عميػػػػو السػػػػبلـ يتسػػػػمى برؤيتػػػػو عػػػػف رؤيػػػػة يكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ، فممػػػػا كقػػػػع 

 .(3)" ما كقع زاؿ ما يكجب السمكة فعظـ األلـ كالكجد
يكػػػػػػكف سػػػػػػببان فػػػػػػي رفػػػػػػع  ،كالتضػػػػػػرع إلػػػػػػى اهلل سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػالى ،تغاؿ بالػػػػػػدعاءاالشػػػػػػ إف كثػػػػػػرة-4

 .اليـ كالغـ عف اإلنساف
 ال يجػػػػػكز لئلنسػػػػػاف أف يشػػػػػيد إال بمػػػػػا عممػػػػػو، كتحققػػػػػو إمػػػػػا بمشػػػػػاىدة أك خبػػػػػر مػػػػػف يثػػػػػؽ بػػػػػو-5
ثبلثػػػػػػػة  قػػػػػػاؿ الش ػػػػػػػاًفًعي رحمػػػػػػػو اهلل: كال يسػػػػػػػع شػػػػػػػاىدان أف يشػػػػػػػيد إال بمػػػػػػػا عمػػػػػػػـ، كالعمػػػػػػػـ مػػػػػػػف ،(4)

 :كجكه
 نيا: ما عاينو الشاىد فيشيد بالمعاينة.م -
 كمنيا: ما سمعو، فيشيد ما أثبت سمعان مف المشيكد عميو. -
معرفتػػػػػػو فػػػػػػي  ا ال يمكػػػػػػف فػػػػػػي أكثػػػػػػره العيػػػػػػاف كتثبػػػػػػتكمنيػػػػػػا: مػػػػػػا تظػػػػػػاىرت بػػػػػػو األخبػػػػػػار ممػػػػػػ -

 القمكب، فيشيد عميو بيذا الكجو.
 ،أمػػػػريف ف يجمػػػػعأك أقػػػػر  بػػػػو، لػػػػـ يجػػػػز إال أكمػػػػا شػػػػيد بػػػػو رجػػػػؿ عمػػػػى رجػػػػؿ أنػػػػو فعمػػػػو، 

عان مػػػػػع إثبػػػػػات بصػػػػػر حػػػػػيف كاآلخػػػػػر: أف يكػػػػػكف يثبهػػػػػو سػػػػػم، أحػػػػػدىما: أف يكػػػػػكف يثبتػػػػػو بمعاينػػػػػة
معاينػػػػػة  أف يكػػػػػكف أثبػػػػػت شػػػػػيهان معاينػػػػػة، أك : ال تحػػػػػكز شػػػػػيادة األعمػػػػػى إالكبيػػػػػذا، يكػػػػػكف الفعػػػػػؿ

، فتجػػػػػػكز شػػػػػػيادتو؛ ألف الشػػػػػػيادة إنمػػػػػا تكػػػػػػكف يػػػػػػكـ يكػػػػػػكف الفعػػػػػػؿ الػػػػػػذم يػػػػػػراه  ًمػػػػػػيى كسػػػػػمعان ثػػػػػػـ عى
ػػػػى،  الشػػػػاىد، أك القػػػػكؿ الػػػػذم أثبتػػػػو سػػػػمعان كىػػػػك يعػػػػرؼ كجػػػػو صػػػػاحبو، فػػػػإذا كػػػػاف ذلػػػػؾ قبػػػػؿ ييعمى

                                                           
 (.4/551التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ )(1)
 (.411تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم )ص(2)
 (. 18/496مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (.4/551التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ )(4)
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ذا كػػػاف القػػػكؿ كالفعػػػؿ كىػػػك أعمػػػى لػػػـ يجػػػز، مػػػف  ثػػػـ شػػػيد عميػػػو حافظػػػان لػػػو بعػػػد العمػػػى جػػػاز، كا 
 .(1) ًقبىًؿ أف الصكت يشبو الصكت

مؤل جكارحو، فمف إذا استعاف العبد بربو كلجأ إلى حماه شعر بالطمأنينة في قمبو، كالسكينة ت"-6
كمف كانت معٌية اهلل معو، كعيف اهلل ترعاه، فيك حقيؽ أف يتحمؿ ، كاف في حمى اهلل فمف يضاـ
 .(2) "المتاعب، كيصبر عمى األذل

النظر فيما يحصؿ لممسمـ مف تكفير الذنكب كتمحيص القمب كرفع الدرجة، إذا أصابتو غمـك "-7
 .(3) "الدنيا كىمكميا

في الخركج مف  اإلنساف بد مف األخذ باألسباب التي تساعدقاد الفرج فبل بعد التككؿ كاعت"-8
كيندفع بيا المكركه، فمف  ،أزمة االبتبلء، فالتككؿ مف أعظـ األسباب التي يحصؿ بيا المطمكب

أنكر األسباب لـ يستقـ معو التككؿ، كلكف مف تماـ التككؿ عدـ الرككف إلى األسباب كحدىا، 
 .(4) "هلل كأمره كنييو كالتككؿ متعمؽ بربكبيتو كقضاهو كقدرهفاألسباب محؿ حكمة ا

ألف ذلؾ ليس إلى اختيار اإلنساف  ،كال عقكبةن  ،ال يستكجب ذمان كحزف القمب  ،دمع العيفإف "-9
بكى عمى كلده إبراىيـ عند مكتو  ،بدليؿ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،فبل يدخؿ تحت التكميؼ

فيذا القدر ال يقدر " ،(5) "(كما نقكؿ إال ما يرضي ربنا ،ليحزفف القمب كا   ،تدمعإف العيف ) :كقاؿ
 .(6) "فصار مباحا ال حرج فيو عمى أحد مف الناس ،اإلنساف عمى دفعو عف نفسو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.2/982تفسير اإلماـ الشافعي )(1)
 (.85أنكاع الصبر كمجاالتو، د. سعيد القحطاني )ص(2)
 (.2/643، لشحاتة صقر )دليؿ الكاعظ إلى أدلة المكاعظ(3)
 (.1/40)عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيي/ صالح حميد ل  ،كؿ الكريـنضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرس(4)
باب  ،كمسمـ كتاب الفضاهؿ(،  83/ 2)1303رقـ  ،باب انا بؾ لمحزكنكف ،كتاب الجناهز ،ركاه البخارم(5)

 1807/(. 4 ) 62رحمتو الصبياف رقـ 
 (.2/551تفسير الخازف )(6)
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 المقطع الثنني
 األمؿ وعدـ القنوط مف رحمة اهلل

ِخيِو َوَا َتْيَأُسوا ِمْف َرْوِح المَِّو ِإنَُّو َا َين َبِنيَّ اْذَىُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْف ُيوُسَؼ َوأَ } قاؿ تعالى:
َفَممَّن َدَخُموا َعَمْيِو َقنُلوا َين َأيَُّين اْلَعِزيُز َمسََّنن َوَأْىَمَنن  *َيْيَأُس ِمْف َرْوِح المَِّو ِإاَّ اْلَقْوـُ اْلَكنِفُروَف 

رُّ َوِجْئَنن ِبِبَضنَعٍة ُمْزَجنٍة َفَأْوِؼ َلَنن الْ  {، َكْيَؿ َوَتَصدَّْؽ َعَمْيَنن ِإفَّ المََّو َيْجِزي اْلُمَتَصدِّْقيفَ الضُّ
  .[88-87]يكسؼ

 أوًا: المننسبة:
كتكمـ معيـ عمى  ،رجع إلى أكالده ،عمييما السبلـ يكسؼ إيجادفي يعقكب  لما طمع"

ىذه  قبمكا مف أبييـف ،{ني اذىبوا فتحسسوا مف يوسؼ وأخيوين ب}: قاهبلن ليـ ،سبيؿ المطؼ
مسنن  ين أيين العزيز} فقالكا لو: ،كدخمكا عمى يكسؼ عميو السبلـ ،عادكا إلى مصرك  ،الكصية

ألف المتحسسيف  كذلؾ، ، فأوؼ لنن الكيؿ وتصدؽ عمينن{وأىمنن الضر وجئنن ببضنعة مزجنة
 ،كقمة الماؿ ،كرقة الحاؿ ،كضيؽ اليد ،كاالعتراؼ بالعجز ،يتكسمكف إلى مطمكبيـ بجميع الطرؽ

 .(1) "كشدة الحاجة مما يرقؽ القمب
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

ث، تحسست الخبر تحسس فبلنا مف فبلف أم تبحٌ  ،تحسس الخبر: تطمبو كتبحثو" :{َتَحسَُّسوا}*
تجسست ك  التحسس شبو التسمع كالتبصر؛ قاؿ: كالتجسس، بالجيـ، البحث عف العكرة،ك  كتحسيتو،

كحس منو خبرا كأحس،  ،مف الشيء أم تخبرت خبره كتحسست ،الخبر كتحسستو بمعنى كاحد
 .(3)"كالتحسس طمب الشيء بالحاسة كىك شبيو بالسمع كالبصر" ،(2) "كبلىما: رأل

 "كح كالراحة بياأم مف رحمة اهلل، سماىا ركحا؛ ألف الر  " ،{ا تنيئسوا مف روح اهلل} :{ْوح}رَ *
ٍكحي أيضا: السر " ،(4)  ،ما يجده اإلنساف مف نسيـ اليكاء فيسكف إليو :كحالر  ك "، (5) "كر كالفرحكالر 

ما ييتز اإلنساف لو كيمتذ بكجكده فيك  كتركيب الراء كالكاك كالحاء يفيد الحركة كاالىتزاز، فكؿ
 "حكٍ رى 

(6). 

                                                           
 (. 18/502مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (. 6/50العرب، البف منظكر )لساف (2)
 (. 18/502مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (. 3/509تيذيب المغة، لميركم )(4)
 (. 3/509المحكـ كالمحيط األعظـ، ألبي الحسف المرسي )(5)
 (. 18/501مفاتيح الغيب، لمرازم )(6)
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كالػػػػػػريح  ،مػػػػػػا تزجػػػػػػي البقػػػػػػرة كلػػػػػػدىا، أم: تسػػػػػػكقوزجػػػػػػك: التزجيػػػػػػة: دفػػػػػػع الشػػػػػػيء ك" :{ُمْزَجػػػػػػنة}*
قكلػػػػػػو عػػػػػػز كجػػػػػػؿ: كجهنػػػػػػا كالمزجػػػػػػى: القميػػػػػػؿ، مػػػػػػف  ا رفيقػػػػػػا،ي السػػػػػػحاب، أم: تسػػػػػػكقو سػػػػػػكقتزجػػػػػػ

كأمػػػػػػر كجيػػػػػػز: مختصػػػػػػر، ، جبايتػػػػػػو كزجػػػػػػا الخػػػػػػراج يزجػػػػػػك زجػػػػػػاء إذا تيسػػػػػػرت ببضػػػػػػاعة مزجػػػػػػاة
: أم بضػػػػػاعة مدفكعػػػػػة يػػػػػدفعيا كػػػػػؿ تػػػػػاجر رغبػػػػػة عنيػػػػػا كاحتقػػػػػػارا )مزجػػػػػاة(" ،(1)" ككػػػػػبلـ كجيػػػػػز

ف ييزجػػػػػػي العػػػػػػيش أم: قميمػػػػػػة مشػػػػػػتقة مػػػػػػ: {مزجػػػػػػنة}"، (2) "ليػػػػػػا مػػػػػػف أزجيتػػػػػػو إذا دفعتػػػػػػو كطردتػػػػػػو
 .(3) "يقطعو بالقميؿ

 اإلعراب: ثنلثًن:
القػػػػػػػػػـو }مسػػػػػػػػػتأنفة، كاليػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػمير الشػػػػػػػػػأف اسػػػػػػػػػـ إف ، كقكلػػػػػػػػو  : جممػػػػػػػػة{إنػػػػػػػػػو ا ييػػػػػػػػػئس}

معطكفػػػػة  {فػػػػأوؼ}كجممػػػػة مسػػػػتأنفة،  {فممػػػػن دخمػػػػوا}جممػػػػة ك  ،فاعػػػػؿ مػػػػؤخر كنعتػػػػو :{الكػػػػنفروف
 .(4) {جئنن} عمى جممة

 رابعًن: القراءات:
: الجميػػػػػػكر عمػػػػػػى فػػػػػػتح الػػػػػػراء، كىػػػػػػك مصػػػػػػدر بمعنػػػػػػى  {وح اهللمػػػػػػف ر } قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:

نمػػػػػا كيقػػػػػرأ ، حى ك  ، كرى احى رى يسػػػػػتعمؿ بالزيػػػػػادة مثػػػػػؿ أى  الرحمػػػػػة، إال أف اسػػػػػتعماؿ الفعػػػػػؿ منػػػػػو قميػػػػػؿ، كا 
 .(5) برٍ ب كالش  رٍ كقيؿ: ىك اسـ لممصدر، مثؿ الش  ، الراء، كىي لغة فيوبضـ 

 .(6) و الياء، كالباقكف بالنصب كالتفخيـرأ حمزة كالكساهي باإلمالة، ألف أصمق {:مزجنة}
 خنمسًن: البال ة:

أم ال تقنطػػػػكا مػػػػف فرجػػػػو سػػػػبحانو  {َوا َتْيَأُسػػػػوا ِمػػػػْف َرْوِح المَّػػػػوِ } :: فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالىااسػػػػتعنرة
يقػػػػػاؿ أراح اإلنسػػػػػاف إذا تػػػػػنفس، ثػػػػػـ أسػػػػػتعير لمفػػػػػرج،  ،التػػػػػنفس: كتنفيسػػػػػو، كأصػػػػػؿ معنػػػػػى الػػػػػركح

مػػػػف معناىػػػػا المعػػػػركؼ، ألف الرحمػػػػة سػػػػبب الحيػػػػاة كػػػػالركح، كفسػػػػر بالرحمػػػػة عمػػػػى أنػػػػو اسػػػػتعارة 
ضػػػػافتيا إلػػػػى اهلل تعػػػػالى ألنيػػػػا منػػػػو سػػػػبحانو ال تقنطػػػػكا مػػػػف راحػػػػة تػػػػأتيكـ مػػػػف " :، كالمعنػػػػى(7) كا 

 .(8)" اهلل
 

                                                           
 (. 6/165العيف، لمفراىيدم )(1)
 (.5/46)إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش (2)
 (. 152، ألبي حياف األندلسي )صتحفة األريب بما في القرآف مف الغريب(3)
 (.2/517انظر: المجتبى في مشكؿ إعراب القرآف، د. أحمد الخراط )(4)
 (.2/743) البقاء العكبرم يب، ألالتبياف في إعراب القرآف(5)
 (.18/503مفاتيح الغيب، لمرازم )(6)
 (.13/54لمحمكد صافي ) الجدكؿ في إعراب القرآف،(7)
 (.5/39إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(8)
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 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:
أم يػػػػا بنػػػػى ارجعػػػػكا إلػػػػى مصػػػػر ، اآليػػػػة {... ويػػػػن بنػػػػي اذىبػػػػوا فتحسسػػػػوا مػػػػف يوسػػػػؼ وأخيػػػػ}

أخػػػػككـ الكبيػػػػر فتعرفػػػػكا جميعػػػػا مػػػػف أخبػػػػار يكسػػػػؼ كأخيػػػػو، كابحثػػػػكا عنيمػػػػا بكػػػػؿ  حيػػػػث ينتظػػػػركـ
ء، إنػػػػػو ال يقػػػػػنط مػػػػػف يطػػػػػكا مػػػػػف رحمػػػػػة اهلل التػػػػػي كسػػػػػعت كػػػػػؿ شػػػػػداهبػػػػػيف، كال تقن قػػػػػكاكـ جػػػػػاديف

رحمػػػػة اهلل سػػػػبحانو إال القػػػػـك الكػػػػافركف، لجيميػػػػـ بػػػػو كبصػػػػفاتو، كأمػػػػا العػػػػالمكف بػػػػو فػػػػبل يقنطػػػػكف 
 .(1) بحاؿ

خوتو:المقنء الثنلث بيف   يوسؼ وا 
المرة كىذه ىي  فمما دخمكا عمى يكسؼ بعد ما رجعكا إلى مصر امتثاال ألمر أبييـ"

خاطبكه بذلؾ تعظيما عمى حد خطابيـ  :{قنلوا ين أيين العزيز}، الثالثة مف ذىابيـ إلى مصر
 ع أم اليزاؿ مف شدة الجك  :{الضر مسنن وأىمنن}، يأييا الممؾ القادر المنيعالسابؽ، كالمراد 

ال تصمح أف  ،قميمة القيمة: {ئنن ببضنعة مزجنةوج}، اد باألىؿ ما يشمؿ الزكجة كغيرىاكالمر 
 ،كنحكىما ،سمنا ،صكفا ،يؿ كانت بضاعتيـ مف متاع األعرابتككف ثمنا لمطعاـ الذم نريده، ق

نما قالكا ذلؾ ليككف باعثا عمى الشفقة كالرأفة كتحريؾ عاطفة الرحمة. تمييدا لقكليـ: لنن فأوؼ } كا 
ألنسب بحاليـ نظرا إلى برد أخينا إلينا كىك ا :{دؽ عميننوتص}، أم أتممو لنا كعادتؾ: {الكيؿ

نما سمكه تصدقا  قصدا إلى استعطافو ،أمر أبييـ  ،بما ىـ أىمو :{ يجزى المتصدقيفإف اهلل}، كا 
ثابتيـ بما ىك خير منو ،بإختبلؼ ما ينفقكنو ،بؿ بما ىك تبارؾ كتعالى  أىمو في اآلخرة  كا 

 .(2)" كاألكلى
 :األمؿ وعدـ القنوط مف رحمة اهلل

المؤمنػػػػػػكف المكصػػػػػػكلة قمػػػػػػكبيـ بػػػػػػاهلل، النديػػػػػػة أركاحيػػػػػػـ بركحػػػػػػو، الشػػػػػػاعركف بنفحاتػػػػػػو  إف
ف  ،أحػػػػػاط بيػػػػػـ الكػػػػػرب، كاشػػػػػتد بيػػػػػـ الضػػػػػيؽة، ال ييأسػػػػػكف مػػػػػف ركح اهلل كلػػػػػك ٌيػػػػػخً ة الر  يىػػػػػحيً المي  كا 

مػػػػػف صػػػػػمتو بربػػػػػو، كفػػػػػي طمأنينػػػػػة مػػػػػف ثقتػػػػػو المػػػػػؤمف لفػػػػػي ركح مػػػػػف ظػػػػػبلؿ إيمانػػػػػو، كفػػػػػي أنػػػػػس 
اليػػػػػأس إذا اسػػػػػتكلى عمػػػػػى فػػػػػرد  فػػػػػإف ،(3) بمػػػػػكاله، كىػػػػػك فػػػػػي مضػػػػػايؽ الشػػػػػدة كمخػػػػػانؽ الكػػػػػركب

ذا اسػػػػػتكلى عمػػػػػى  أحالػػػػػو إلػػػػػى عضػػػػػك مشػػػػػمكؿ فػػػػػي مجتمعػػػػػو ال يصػػػػػنع خيػػػػػرا، كال يػػػػػدفع ضػػػػػرا، كا 
ئ أمػػػػػػة مػػػػػػف األمػػػػػػـ أحاليػػػػػػا إلػػػػػػى أمػػػػػػة كاىنػػػػػػة خػػػػػػاهرة تستسػػػػػػيؿ اليػػػػػػكاف، كتػػػػػػألؼ الػػػػػػذؿ، كتسػػػػػػتمر 

 التقميد، كتككف نيبا ألعداهيا، كقصعة مباحة آلكمييا.

                                                           
 مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، لالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـانظر: (1)
(5/374.) 
 (.5/375) التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ(2)
 (.4/2026في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(3)
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كمػػػػػف ىنػػػػػا فقػػػػػد حػػػػػذر اإلسػػػػػبلـ مػػػػػف اليػػػػػأس، كجعمػػػػػو عمػػػػػى النقػػػػػيض مػػػػػف اإليمػػػػػاف فػػػػػبل 
كممػػػػػػا يمنػػػػػػع المسػػػػػػمـ مػػػػػػف اليػػػػػػأس ميمػػػػػػا  ،كيػػػػػػأس مطبػػػػػػؽ ،قمػػػػػػب، إيمػػػػػػاف كامػػػػػػؿاليمتقيػػػػػػاف فػػػػػػي 

 األمكر التالية: ،كبأمتو المحف ،حاصرتو الخطكب، كأحدقت بو
القكم بقضاء اهلل تعالى، كأف ما شاء اهلل كاف، كما لـ يشأ لـ يكف، كاإليماف بالقدر  اإليماف-1

 خيره كشره مف أركاف اإليماف، كأصكؿ العقيدة.
خمؼ الثقة بكعد اهلل سبحانو، كبنصره لمف أطاعو، كبدفاعو عف الذيف آمنكا، كىك سبحانو ال ي-2

كقاؿ ، [47]الركـ:  نَف َحقِّن َعَمْيَنن َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَف{}َوكَ قاؿ جؿ كعبل ، الميعاد، كلكنو يبتمي العباد
 .[51]غافر:  }ِإنَّن َلَنْنُصُر ُرُسَمَنن َوالَِّذيَف آَمُنوا ِفي اْلَحَينِة الدُّْنَين َوَيْوـَ َيُقوـُ اأْلَْشَينُد{سبحانو: 

جؿ كعبل، كاستبعادا الكعيد الشديد عمى اليأس، لككنو قنكطا مف رحمة اهلل، كسكء ظف باهلل -3
}َوَمْف َيْقَنُط لكعد اهلل تعالى كنصره، كىذا إنما يتصؼ بو الضالكف ال المؤمنكف، قاؿ جؿ ذكره: 

نلُّوَف{  }ِإنَُّو َا َيْيَئُس ِمْف َرْوِح المَِّو ِإاَّ اْلَقْوـُ  :كقاؿ سبحانو ،[56]الحجر: ِمْف َرْحَمِة َربِّْو ِإاَّ الضَّ
إساءة ظف باهلل، كجيؿ بسعة رحمتو، كجكده  اليأس مف ركح اهلل:فإف  [87كسؼ: ]ي اْلَكنِفُروَف{
  .كمغفرتو

ثمرة اليأس المرة، كنتاهجو الكخيمة عمى الفرد خاصة، كعمى األمة عامة، فاليأس بالنسبة لمفرد -4
غبلؽ ألبكاب التكبة في كجيو، أما بالنسبة لؤلمة فيك ىدـ لعزتيا، كقط ع قطع ألسباب األمؿ، كا 

 .(1) التصاليا بأسباب التقدـ كاإلبداع
 :المقنصد واألىداؼسندسًن: 

كصية يعقكب عميو السبلـ لبنيو في اآلية الكريمة درس مف دركس النبكة في شحذ اليمـ -1
  .(2) كتربية العزاهـ

ىك نو كعد بذلؾ ك ينبغي لممرء أف يجتيد في القياـ بما عميو، مكقنان بأف اهلل يقبمو كيغفر لو، أل-2
فإف اعتقد أك ظف أف اهلل ال يقبميا، كأنيا ال تنفعو، فيذا ىك اليأس مف رحمة  ،ال يخمؼ الميعاد

قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ،, عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو(3) اهلل، كىك مف الكباهر
ف ظف شرا ف )كسمـ :    .(موقاؿ اهلل تعالى: أنا عند ظف عبدم بي إف ظف بي خيرا فمو، كا 

ال يقنط مف فرج اهلل إال القكـ الكافركف، كىذا دليؿ عمى أف الكافر يقنط في حاؿ الشدة، كعمى -3
 .(4) أف القنكط مف الكباهر، أما المؤمف فيرجك داهما فرج اهلل تعالى

                                                           
 (.72)ص عبد الغني مزىر، لخطبة الجمعة كدكرىا في تربية األمة  انظر:(1)
 (.5/374التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، لمجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )(2)
 (.8/30) الييثمي ي الحسفب، ألمكارد الظمآف إلى زكاهد ابف حباف(3)
 (.13/51التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
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، كما فعؿ يعقكب عميو إذا انقطعت األسباب الدنيكية، فعمى العبد أف يفكض أمره إلى اهلل-4
عمى اهلل كأخذ باألسباب، فكجييـ إلى تممس يكسؼ كأخيو، كأال ييأسكا مف رحمة السبلـ، تككؿ 

اهلل في العثكر عمييما، فإف رحمة اهلل كاسعة كفرجو داهمان منظكر: فالمؤمنكف المكصكلة قمكبيـ 
باهلل، الندية أركاحيـ بركحو، الشاعركف بنفحاتو المحيية الرخية، فإنيـ ال ييأسكف مف رحمة اهلل 

 . (1)أحاط بيـ الكرب كلك 
و جكاز إخبار اإلنساف بما يجد، كما ىك فيو مف مرض أك فقر كنحكىما، عمى غير كج"-5

 .(2)" كلـ ينكر عمييـ يكسؼ (يا أييا العزيز مسنا كأىمنا الضر)التسخط، ألف إخكة يكسؼ قالكا: 
ى أف الياس مف رحمة ء عمجمع مف العمما الكريمة )كال تيأسكا مف ركح اهلل...( استدؿ باآلية"-6

كالجميكر عمى أف اليأس مف رحمتو تعالى مف الكباهر، الميـ إال إذا اقترف بما يدؿ عمى ، اهلل كفر
نسبتو سبحانو إلى العجز عف تنفيس الكرب أك مغفرة الذنب، كأيا ما كاف األمر فاليأس مف رحمة 

 .(3)" اهلل مف صفات الكفار، كمف أسباب الكفر كالعياذ باهلل تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.4/553التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(1)
 (.411تفسير السعدم )ص(2)
 (.5/374) التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ(3)
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  المقطع الثنلث
 فضيمة التقوى والصبر

ـْ َجنِىُموَف } قاؿ تعالى: ـْ ِبُيوُسَؼ َوَأِخيِو ِإْذ َأْنُت ـْ َمن َفَعْمُت َقنُلوا أَِإنََّؾ أَلَْنَت  *َقنَؿ َىْؿ َعِمْمُت
َمْف َيتَِّؽ َوَيْصِبْر َفِإفَّ المََّو َا ُيِضيُع َأْجَر ُيوُسُؼ َقنَؿ َأَنن ُيوُسُؼ َوَىَذا َأِخي َقْد َمفَّ المَُّو َعَمْيَنن ِإنَُّو 

ْف ُكنَّن َلَخنِطِئيفَ  *اْلُمْحِسِنيَف   [91-89]يكسؼ {َقنُلوا تَنلمَِّو َلَقْد آَثَرَؾ المَُّو َعَمْيَنن َواِ 
 أوًا: المننسبة:

دركتو كأ ،غمبتو نفسو ،}مسنن وأىمنن الضر...{ لما كممكه بيذا الكبلـ إخكة يكسؼ فإ
كىذا استفياـ يفيد  ؟كقاؿ ىؿ عممتـ ما فعمتـ بيكسؼ كأخيو ،ثـ باح ليـ بالذم كاف يكتـ ،الرقة

كما أقبح ما أقدمتـ عميو  !ما أعظـ ما ارتكبتـ مف أمر يكسؼ :كمعناه ،تعظيـ أمر ىذه الكاقعة
ىؿ تعرؼ ك  ؟،ىؿ تدرم مف عصيت :كىذا كما يقاؿ لممذنب !،كتفريقو مف أبيو ،مف قطيعة الرحـ

 .(1) كتعظيمو ،تفظيع األمر كلكنو أراد ،كلـ يرد بيذا نفس االستفياـ ؟،مف خالفت
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

 ،ؿ بيذا األمريً ؿ عمي، كجى يً فبلف حقو، كجى  ؿى يً تقكؿ: جى  ،الجيؿ: نقيض العمـ": {َجنِىُموف}*
 . (3) "كالجمع: جاىمكف، ؿى اسـ فاعؿ مف جيً "، جاىؿ: (2) "بغير عمـ كالجيالة: أف تفعؿ فعبلن 

ػػػػ" :{َمػػػػفَّ }* ػػػػعميػػػػو يى  ف  مى فػػػػالمف " ،(4) "فنى كالجمػػػػع ًمػػػػ ،نػػػػةكاالسػػػػـ المً  ،كأنعػػػػـ ،أحسػػػػف إليػػػػو ان ٌنػػػػف مى مي
المػػػػػف ، ك كقيػػػػػؿ: ىػػػػػك اإلحسػػػػػاف إلػػػػػى مػػػػػف ال يسػػػػػتثيبو كال يطمػػػػػب الجػػػػػزاء عميػػػػػو ، اإلنعػػػػػاـ مطمقػػػػػا

ت فػػػػػبلف مػػػػػف قػػػػػاؿ: لحقىػػػػػيحتمػػػػػؿ تػػػػػأكيميف: أحػػػػػدىما: إحسػػػػػاف المحسػػػػػف غيػػػػػر معتػػػػػد باإلحسػػػػػاف، ي
تػػػػو نعمػػػػة باسػػػػتنقاذ مػػػػف قتػػػػؿ أك مػػػػا أشػػػػبيو، كالثػػػػاني: مػػػػف فػػػػبلف عمػػػػى فػػػػبلف فػػػػبلف منػػػػة إذا لحقى 

إذا عظػػػػـ اإلحسػػػػاف كفخػػػػر بػػػػو كأبػػػػدأ فيػػػػو كأعػػػػاد حتػػػػى يفسػػػػده كيبغضػػػػو، فػػػػاألكؿ حسػػػػف، كالثػػػػاني 
 .(5) "قبيح
النكسػػػػػػار مػػػػػػا قبميػػػػػػا  يىت قػػػػػػي، أصػػػػػػمو اٍكتىقػػػػػػى عمػػػػػػى افتعػػػػػػؿ، فقمبػػػػػػت الػػػػػػكاك يػػػػػػاءن  طات قىػػػػػػ :{َيتَّػػػػػػؽِ }*

كأبػػػػػدلت منيػػػػػا التػػػػػاء كأدغمػػػػػت، فممػػػػػا كثػػػػػر اسػػػػػتعمالو عمػػػػػى لفػػػػػظ االفتعػػػػػاؿ تكىمػػػػػكا أف التػػػػػاء مػػػػػف 
 ي،كالتقػػػػى: المتقػػػػكالتقػػػػكل كالتقػػػػى: كاحػػػػد،  ،نفػػػػس الحػػػػرؼ فجعمػػػػكه إتقػػػػى يتقػػػػى بفػػػػتح التػػػػاء فييمػػػػا

ق ى كات قػػػػى  ،كقػػػػد قػػػػالكا: مػػػػا أتقػػػػاه هلل كالًكقػػػػاءي  ،سػػػػر، أم حفظػػػػوقػػػػاهي اهلل كقايػػػػة بالكككى  ،بمعننػػػػىكتىػػػػكى

                                                           
 (.5/252(، كتفسير الثعمبي )2/553انظر: تفسير الخازف )(1)
 (.3/390العيف، لمفراىيدم )(2)
 (.1/414) د عمرأحم .دمعجـ المغة العربية المعاصرة، (3)
 (.3/424) المرسي يبأل ،المخصص(4)
 (. 36/194تاج العركس، لمزبيدم )(5)
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قىٍيػػػػتي بػػػػو شػػػػػيها قػػػػاءي: مػػػػا كى التقػػػػكل: ىػػػػي اجتنػػػػاب األعمػػػػػاؿ السػػػػيهة مػػػػف شػػػػرؾ كفسػػػػػؽ ، "ك (1) "كالكى
ز مف اآلفات كاتٌ  استبقي أم، اٌتًؽ: "(2)" كبدعة   .(3)" ياقً نفسؾ كال تعرضيا لمتمؼ، كتحر 

ضػػػػػمتؾ، كفػػػػػبلف أثيػػػػػر عنػػػػػد آثرتػػػػػؾ إيثػػػػػارنا، أم: ف" ،(4) "كفضػػػػػؿ، كقػػػػػدـ آثػػػػػر: اختػػػػػار": {آثَػػػػػَرؾَ }*
ػػػػػػا بػػػػػػو، كىػػػػػػك الػػػػػػذم يػػػػػػؤثره بفضػػػػػػمو ،فػػػػػػبلف آثػػػػػػرؾ اهلل " ،(5) "كصػػػػػػمتو ،كذك أثػػػػػػره، إذا كػػػػػػاف خاصن

 .(6) "عمينا، أم فضمؾ
 ثنلثًن: اإلعراب:

كقيػػػػؿ: ىػػػػي حػػػػاؿ مػػػػف يكسػػػػؼ  ،سػػػػتأنفةجممػػػػة م":  {قػػػػد مػػػػف اهلل عمينػػػػن}قكلػػػػو تعػػػػالى: 
  .وكأخي

 .(7)" بوجكا }فإنو{في  شرط، كالفاء {مف}:  {مف يتؽ}
 رابعًن: القراءات:

   :جوكيقرأ بالياء، كفيو ثبلثة أك  ،الجميكر عمى حذؼ الياء":  {مف يتؽ}
 أنو أشبع كسرة القاؼ، فنشأت الياء. :ااوؿ

،  الثػػػػػنني: كجعػػػػػؿ حػػػػػرؼ العمػػػػػة كالصػػػػػحيح فػػػػػي أنػػػػػو قػػػػػدر الحركػػػػػة عمػػػػػى اليػػػػػاء، كحػػػػػذفيا بػػػػػالجـز
 .(8) "مى ىذا مرفكعبمعنى الذم فالفعؿ ع (مف): أنو جعؿ الثنلثذلؾ. 

قػػػػرأ ابػػػػف كثيػػػػر إنػػػػؾ عمػػػػى لفػػػػظ الخبػػػػر، كقػػػػرأ نػػػػافع أينػػػػؾ ألنػػػػت يكسػػػػؼ بفػػػػتح األلػػػػؼ " :}أئنػػػػؾ{
كأبػػػػك عمػػػػرك آينػػػػؾ بمػػػػد األلػػػػؼ كىػػػػك ركايػػػػة قػػػػالكف عػػػػف نػػػػافع، كالبػػػػاقكف  ،غيػػػػر ممػػػػدكدة كباليػػػػاء

 .(9) "أإنؾ بيمزتيف ككؿ ذلؾ عمى االستفياـ
   خنمسًن: البال ة:

اسػػػػتفياـ يفيػػػػد تعظػػػػيـ الكاقعػػػػة، كمعنػػػػاه: مػػػػا  :{مػػػػتـ بيوسػػػػؼىػػػػؿ عممػػػػتـ مػػػػن فع}قكلػػػػو: "
 .(10)" أعظـ ما ارتكبتـ في يكسؼ كما أقبح ما أقدمتـ عميو

                                                           
 (.6/2526انظر: الصحاح، لمفارابي )(1)
 (.1/383، لممباركفكرم )مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(2)
 (.175الحديث المكضكعي، منياج جامعة المدينة العالمية لمرحمة الماجستير )ص(3)
 (.10/20العركس، لمزبيدم ) تاج(4)
 (.12/236التفسير البسيط، لمكاحدم )(5)
 (.15/89تيذيب المغة، لميركم )(6)
 (.2/744التبياف في إعراب القرآف، لمعكبرم )(7)
 (.2/744المرجع السابؽ )(8)
 (. 18/504مفاتيح الغيب، لمرازم )(9)
 (. 18/504المرجع السابؽ )(10)
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 :والبينفتفسير سندسًن: ال
ـْ َجنِىُموفَ } ـْ ِبُيوُسَؼ َوَأِخيِو ِإْذ َأْنُت ـْ َمن َفَعْمُت القصة ال يراد  : استفياـ لتعظيـ(ىؿ) {َقنَؿ َىْؿ َعِمْمُت

كالمعنى: ما أعظـ ما ارتكبتـ، كما أسمج ما آثرتـ مف قطيعة الرحـ كتضييع ، االستفياـبو نفس 
 .(2) "ستفياـ يتضمف التذكير بحاؿ يقتضي تكبيخيـ عميواالكىذا "، (1) الحؽ

 ؟ الذم فعمكا بيكسؼ معمكـ، فما الذم فعمكا بأخيوف إف
كالثاني: أنيـ آذكه  ،ا عيشو بذلؾينو كبيف يكسؼ، فنغصك : أنيـ فرقكا باألكؿالجكاب مف كجكه: 

 . كالثالث: أنيـ سبكه لما قذؼ بسرقة الصاع ،بعد فقد يكسؼ
 مذنبكف، أربعة أقكاؿ: أحدىا: إذ أنتـ صبياف، كالثاني: :{إذ أنتـ جنىموف}كفي قكلو: "

 كالرابع: جاىمكف بما يؤكؿ إليو أمر ،األب، كقطع الرحـ، كمكافقة اليكلكالثالث: جاىمكف بعقكؽ 
 .(3) "يكسؼ

قاؿ أنا يكسؼ  ا،لذلؾ حقؽ بأف كدخكؿ البلـ عميياستفياـ تقرير ك  :{قنلوا أإنؾ ألنت يوسؼ}"
دخاالن  ،كىذا أخي مف أبي كأمي ذكره تعريفا لنفسو بو، كتفخيما لشأنو اهلل  لو في قكلو: قد مف كا 

ة، أك عمى الغرب {صبروي}، الزنا {ف يتؽم}بالسبلمة ثـ بالكرامة  {مف اهلل عمينن}" ،(4) "عمينا
 .(5) "في الدنيا أك اآلخرة ال يضيع أجر المحسنيففإف اهلل  ،يتقي اهلل كيصبر عمى ببلهو
 بالعمـ كالحمـ كالعقؿ كالفضؿ كالحسف كالممؾ،، لقد فضمؾ اهلل عمينا" :}قنلوا تنهلل لقد آثرؾ اهلل{

ف كنن لخنطئيف{  .(6) "ا إال خاطهيفآثميف في أمرؾ، كالمعنى: كما كنك لمذنبيف،   }وا 
   معنى التقوى وعالقتين بنلصبر:

يحػػػػػكؿ بينػػػػػو  أف يتخػػػػػذ المسػػػػػمـ لنفسػػػػػو حػػػػػاجزنا كحاجبنػػػػػا كحػػػػػاهبلن "بػػػػػالتقكل ىػػػػػي:  إف المػػػػػراد
فيمػػػا حر مػػػػو فػػػالتقكل: ىػػػي الحجػػػػاب الػػػذم يحجػػػب المسػػػمـ عػػػف الكقػػػكع ، كبػػػيف الكقػػػكع فػػػي الفػػػتف

ىػػػػي السػػػػاتر الػػػػذم  ع فػػػػي النػػػػار، كسػػػػمـ عػػػػف الكقػػػػك ىػػػػي الحػػػػاجز الػػػػذم يحجػػػػز المك  اهلل تعػػػػالى، 
عاصػػػػي، كبالتػػػػالي بينػػػػو كبػػػػيف النػػػػار، كالػػػػذم يت قػػػػي اهلل أخػػػػذ لنفسػػػػو ميكػػػػكف بػػػػيف المسػػػػمـ كبػػػػيف ال

نػػػػا بػػػػو ىػػػػي االهتمػػػػار بمػػػػا أمر ، ك (7) "كقايػػػػة مػػػػف الكقػػػػكع فػػػػي المعاصػػػػي كفيمػػػػا ييغضػػػػب اهلل تعػػػػالى

                                                           
 (. 2/468، البف الجكزم )رزاد المسير في عمـ التفسي(1)
 (. 12/232التفسير البسيط، لمكاحدم )(2)
 (. 2/468، البف الجكزم )زاد المسير في عمـ التفسير(3)
 (. 3/175تفسير البيضاكم )(4)
 (. 2/137تفسير العز بف عبد السبلـ )(5)
 (. 12/236التفسير البسيط، لمكاحدم )(6)
 (.175نة العالمية لمرحمة الماجستير )صالحديث المكضكعي، منياج جامعة المدي(7)
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لؾ فػػػػي االعتقػػػػػاد، تكػػػػكف فػػػػي السػػػػمكؾ ككػػػػذ، "ك (1)كاالمتنػػػػاع عمػػػػا نيػػػػى كحظػػػػر سػػػػبحانو كتعػػػػالى
 .(2)" فمف حسنت أعمالو، كصحت عقيدتو فيك المتقي

  :كلو ثبلث مكاطف ،يك حبس النفس عمى ما تكرهفالصبر: أما   
 .كأكلى األمر مف المؤمنيفالصبر عمى طاعة اهلل، كرسكلو،  :أواً 
 لو مف األقكاؿ كاألفعاؿ كالصفات.الصبر عف ترؾ ما حـر اهلل كرسك  :نً ثنني
الصبر عمى الببلء الذم يبتمى بو اهلل تعالى عباده المؤمنيف تكفيرا لذنكبيـ، أك رفعا  :نً ثنلث

لدرجاتيـ، كالصبر عمى الببلء معناه الرضا بو كالتسميـ هلل تعالى فيا ابتبله بو، كآية ذلؾ عدـ 
 .(3) الجزع كالسخط، كاإلكثار مف حمد اهلل تعالى عمى قضاهو، كابتبلهو

بعد  يأتيكما حرما مف المناىي،  ،كرسكلو بما أكجبا مف األكامر طاعة اهلل لذلؾ فإف
كما أف  ،، كىذه المعرفة تتطمب جيدا كبيرامعرفة العبد المؤمف أكامر اهلل كرسكلو كنكاىييما

كشاقة عمى النفس يتطمب جيدا أكثر مف جيد المعرفة، كأما  ،كىى كثيرة ،النيكض بفعؿ األكامر
ف كا ،ترؾ المنييات ف ال جيد فيو كال مشقة كال معاناة، إال أف النفس األمارة بالسكء فإنو كا 

فإنو يسمـ مف  ،و عمي فعؿ المنيي إال أف يجد العبد مف اهلل عكناتضغط عمى العبد حتى ترغم
كىنا يجد المؤمف نفسو في حاجة ، ة ركحو التي ىي مفتاح دار سعادتو، كيحتفظ بطيار المعاصي

ككيفية العمؿ كأداهو عمي  ،يحقؽ التقكل المتكقفة عمي العمـماسة إلي عكف إليي كبير حتى 
كىك حبس  ،فعمى كؿ مؤمف أف يستعيف بالصبر ،المحقؽ لزكاة النفس كطيارتيا ،مكبالكجو المط

كبذلؾ تتحقؽ التقكل التي ىي سبب  النفس عمى طمب العمـ حتى يعمـ ما يحب ربو كما يكره
 .(4)السعادة في الدنيا كاآلخرة 

 :التقوىثمرات 
كاالمػػػػػػف مػػػػػػف الخػػػػػػكؼ يػػػػػػـك القيامػػػػػػة, قػػػػػػاؿ  ،مػػػػػػف ثمػػػػػػار االيمػػػػػػاف كالتقػػػػػػكل نيػػػػػػؿ رحمػػػػػػة اهللإف -1

ـْ َيْحَزُنػػػوَف * الَّػػػِذيَف آَمُنػػػوا َوَكػػػنُنوا َيتَّقُػػػوَف  تعػػػالى: ـْ َوَا ُىػػػ }َأَا ِإفَّ َأْوِلَيػػػنَء المَّػػػِو َا َخػػػْوٌؼ َعَمػػػْيِي
ـُ اْلُبْشػػػػَرى ِفػػػػي اْلَحَيػػػػنِة الػػػػدُّْنَين َوِفػػػػي اآْلِخػػػػَرِة َا َتْبػػػػِديَؿ ِلَكِمَمػػػػنِت المَّػػػػِو َذِلػػػػَؾ ُىػػػػَو اْلَفػػػػْوُز  * َلُيػػػػ

ـُ{   .[64-62:]يكنساْلَعِظي
يعيػػػػػنيـ كينصػػػػػرىـ كيحفظيػػػػػـ كيػػػػػرزقيـ, قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ،ف يكػػػػػكف اهلل مػػػػػع المتقػػػػػيفأالبشػػػػػرل بػػػػػ-2

ـْ ُمْحِسُنوَف{  .[128]النحؿ: }ِإفَّ المََّو َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا َوالَِّذيَف ُى

                                                           
 (.9/363انظر: تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )(1)
 (.178)ص كعبد اهلل الشريؼ ي،كفافمحمد ، لفي عمـك القرآف دراسات كمحاضرات(2)
 (.50)ص بكر الجزاهرم يب، ألنداءات الرحمف ألىؿ اإليمافانظر: (3)
 (.9انظر: المرجع السابؽ )ص(4)
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}َيػػػن َأيَُّيػػػن الَّػػػِذيَف آَمُنػػػوا ِإْف َتتَّقُػػػوا المَّػػػَو َيْجَعػػػْؿ تنػػػكير البصػػػيرة بػػػالعمـ كالحكمػػػة قػػػاؿ تعػػػالى: -3
} ـْ َوالمَُّو ُذو اْلَفْضِؿ اْلَعِظيـِ ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َسيَّْئنِتُك ـْ ُفْرَقنًنن َوُيَكفّْْر َعْنُك  .[29:]االنفاؿ َلُك

}َوَمػػػػػْف َيتَّػػػػػِؽ المَّػػػػػَو ُيَكفّْػػػػػْر كحصػػػػػكؿ عظػػػػػيـ االجػػػػػر, قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  البشػػػػػرل بتكفيػػػػػر الػػػػػذنكب,-4
ـْ َلُو َأْجرًا{   . [5]الطبلؽ:َعْنُو َسيَّْئنِتِو َوُيْعِظ

}َوَرْحَمِتػػػػػػي َوِسػػػػػػَعْت ُكػػػػػػؿَّ َشػػػػػػْيٍء قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  ،كالفػػػػػػكز بنػػػػػػكره كتكفيقػػػػػػو ،نيػػػػػػؿ رحمػػػػػػة اهلل-5
 [156]األعراؼ: َفَسَأْكُتُبَين ِلمَِّذيَف َيتَُّقوَف{

}َوَمػػػػْف َيتَّػػػػِؽ المَّػػػػَو َيْجَعػػػػْؿ َلػػػػُو  اليسػػػػر كالسػػػػيكلة فػػػػي امػػػػكر المتقػػػػيف, فقػػػػد بشػػػػرىـ اهلل بقكلػػػػو:-6
 . [4]الطبلؽ:ِمْف َأْمرِِه ُيْسرًا{ 

}َوَمػػػػْف  البشػػػػرل بػػػػالخركج مػػػػف الغػػػػـ كالمحػػػػف, كحصػػػػكؿ الػػػػرزؽ الكاسػػػػع كالػػػػنعـ, قػػػػاؿ تعػػػػالى:-7
 .[3-2]الطبلؽ: َيْرُزْقُو ِمْف َحْيُث َا َيْحَتِسُب{َيتَِّؽ المََّو َيْجَعْؿ َلُو َمْخَرًجن* وَ 

حػػػػػكاليـ, كينجػػػػػييـ اهلل مػػػػػف العػػػػػذاب, أعمػػػػػاليـ, كيصػػػػػمح أالمتقػػػػػيف يتقبػػػػػؿ مػػػػػف  أف اهلل تعػػػػػالى-8
ـْ َيْحَزُنػػػػػوَف{قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ـُ السُّػػػػػوُء َوَا ُىػػػػػ ـْ َا َيَمسُّػػػػػُي ػػػػػي المَّػػػػػُو الَّػػػػػِذيَف اتََّقػػػػػْوا ِبَمَفػػػػػنَزِتِي  }َوُيَنجّْ

 .(1) [197:]الزمر
  :األىداؼ والمقنصدسنبعًن: 

عمػػػى أنيػػػـ كػػػانكا صػػػغارا فػػػي كقػػػت أخػػػذىـ  فيػػػو إشػػػارة {إذ أنػػػتـ جػػػنىموف}فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: -1
ليكسػػػػؼ، غيػػػػر أنبيػػػػاء، ألنػػػػو ال يكصػػػػؼ بالجيػػػػؿ إال مػػػػف كانػػػػت ىػػػػذه صػػػػفتو، كيػػػػدؿ عمػػػػى أنػػػػو 

 .(2) حسنت حاليـ اآلف، أم فعمتـ ذلؾ إذ أنتـ صغار جياؿ
كل كالصػػػػػبر، كأف كػػػػػؿ خيػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدنيا كاآلخػػػػػرة فمػػػػػف آثػػػػػار التقػػػػػكل كالصػػػػػبر، فضػػػػػيمة التقػػػػػ"-2

 .(3)" كأف عاقبة أىميما، أحسف العكاقب
هػػػػػان كتبلقػػػػػي صػػػػػديقؾ بيػػػػػذه فإنػػػػػؾ عنػػػػػدما تكػػػػػكف مخط، إٌف االعتػػػػػراؼ بالخطػػػػػأ فضػػػػػيمة كبػػػػػرل"-3

ال عميػػػؾ، لػػػػـ يكػػػف ذلػػػػؾ )تجػػػػده كالبػػػد يجيبػػػؾ بقكلػػػػو:  (،ؾآسػػػؼ، لقػػػػد أخطػػػأت فػػػػي حقػػػ)العبػػػارة: 
كقػػػػد أدرؾ ىػػػػذا المعنػػػػى أخػػػػكة أخػػػػؼ عمػػػػى الػػػػنفس مػػػػف تػػػػكبيي العتػػػػاب،  كىػػػػك  بػػػػبل شػػػػؾ (،بشػػػػيء

فػػػػي البهػػػػر كىػػػػك ذلػػػػؾ الطفػػػػؿي ألقػػػػكه  ،ما قػػػػابمكه بالػػػػذنب الػػػػذم ال يغتفػػػػرعنػػػػديكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ 
ف ُكنَّػػػػن َلَخػػػػنِطِئيَف{،  }َقػػػػنُلوْا تَػػػػنهلِل َلَقػػػػدءَ فػػػػػ  الصػػػػغير  ب سػػػػريعان ليػػػػأتي الجػػػػكااثَػػػػَرَؾ اهلُل َعَميَنػػػػن َواِ 

{كمباغتان كببل عتاب:  ـُ الَيـو  .(4) "}ا َتثِريَب َعَميُك

                                                           
 (.2/187) حسيف الميدم، لصيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ انظر:(1)
 (.9/255انظر: تفسير القرطبي )(2)
 (.411تفسير السعدم )ص(3)
 (.172العتاب بيف األصدقاء، لعمي التميمي )ص(4)
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 المقطع الرابع
 ااعتراؼ بنلفضؿ والعفو عند المقدرة

ـُ الرَّاِحِميَف } قاؿ تعالى: ـْ َوُىَو َأْرَح ـُ اْلَيْوـَ َيْغِفُر المَُّو َلُك اْذَىُبوا  *َقنَؿ َا َتْثِريَب َعَمْيُك
ـْ َأْجَمِعيَف ِبَقِميِصي َىَذا َفأَلْ  َوَلمَّن َفَصَمِت اْلِعيُر َقنَؿ  *ُقوُه َعَمى َوْجِو َأِبي َيْأِت َبِصيرًا َوْأُتوِني ِبَأْىِمُك

ـْ ِإنّْي أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَؼ َلْوَا َأْف ُتَفنُّْدوِف  َفَممَّن َأْف  *َقنُلوا تَنلمَِّو ِإنََّؾ َلِفي َضاَلِلَؾ اْلَقِديـِ  *َأُبوُى
ـُ ِمَف المَِّو َمن َا َتْعمَ َجنَء  ـْ ِإنّْي َأْعَم ـْ َأُقْؿ َلُك  *ُموَف اْلَبِشيُر أَْلَقنُه َعَمى َوْجِيِو َفنْرَتدَّ َبِصيرًا َقنَؿ أََل

ـْ َربّْي ِإنَّ  *َقنُلوا َين َأَبنَنن اْسَتْغِفْر َلَنن ُذُنوَبَنن ِإنَّن ُكنَّن َخنِطِئيَف  ُو ُىَو اْلَغُفوُر َقنَؿ َسْوَؼ َأْسَتْغِفُر َلُك
 .[98-92]يكسؼ:{ الرَِّحيـُ 

 أوًا: المننسبة:
ليـ قاؿ  ،كبككنيـ خاطهيف ،لما اعترفكا بفضمو عمييـإف إخكة يكسؼ عميو السبلـ 

 .(1) يكسؼ: ال تثريب عميكـ اليـك يغفر اهلل لكـ
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

: ال تثريب كقكلو عز كجؿ ،كبري معاء، كالجمع ثي ي الكرش كاألغثٌ : شحـ رقيؽ يبي رٍ الث  ": {َتْثِريب}*
، أم ال لكـ عميكـ، كالتثريب: اإلفساد، كالتثريب بالذنب، ال أي  معناه:  ،(2)" ب عميؾرٍّ ثى عميكـ اليـك

تو كعدد ب فبلف عمى فبلف: إذا بكٌ ثرٌ ، ال تعداد لمذنكب عميكـ كال تكبييكقيؿ: ، ال إفساد عميكـ
 .(3) عميو ذنكبو

: قد أفند، ألنو يتكمـ  :{وفِ تَُفنّْدُ }* أصؿ الفند: الكذب، كأفند: تكمـ بالفند، ثـ قالكا لمشيي إذا ىـر
أفند  ،كالفند ضعؼ الرأم ،بلـ عف سنف الصحة، كأفنده الكبر إذا أكقعو في الفندبالمخرؼ مف الك

أم لكال  لعقؿ،التفنيد النسبة إلى الفند كىك إنكار ا ،{لوا أف تفندوف}، كثر كبلمو مف الخرؼ
نكار العقؿ مف اليـر أك المرض، كقد يستعمؿ في غير ك " ،(4) تفيندكـ لصدقتمكني الفند: الخرؼ كا 

ا فند رأيو إذك  ،لكال أف تكذبكني كتعجزكني كتضعفكني ،{لوا أف تفندوف}، الكبر كأصمو في الكبر
ف كاف قكم :دالمفن   ،كالتفنيد: المكـ كتضعيؼ الرأم ،ضعفو د: الجسـ. كالمفن   الضعيؼ الرأم كا 

ف كاف رأيو سديدا كفنده: عجزه  ،كالمفند الضعيؼ الرأم كالجسـ معا ،الضعيؼ الجسـ كا 
 .(5)"كأضعفو

                                                           
 (.18/506مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (.8/222العيف، لمفراىيدم )(2)
 (.15/59لميركم )انظر: تيذيب المغة، (3)
 (.4/178، لجماؿ الديف اليندم )مجمع بحار األنكار في غراهب التنزيؿ كلطاهؼ األخبار(4)
 (.3/338لساف العرب، البف منظكر )(5)
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شارة كىي البً  ،ر بو اإلنساف مف خيرش  بى شرل بالضـ ما يي كالبي  ،طبلقة الكجو (:رشٍ البً ) :{اْلَبِشير}*
 .(2) "كالبىًشير: الحسف الكجو الجميؿر، البىًشير: المبشٍّ ك " ،(1) شارة بالضـبالكسر كالبي 

 ثنلثًن: اإلعراب:
 كجياف: {ا}: في خبر  {ا تثريب}"

 .{يغفر}بالخبر، كقيؿ: ينتصب اليـك بػ  {اليـو}فعمى ىذا ينتصب  ،{عميكـ}األكؿ: قكلو: 
كقيؿ: ، بالعامؿ في الظرؼ، كىك االستقراريتعمؽ بالظرؼ أك  {عميكـ}، ك {اليـو}الثاني: الخبر 

بو،  {اليـو}بتثريب، كال نصب  {عمى}يـ سقيا لؾ ; كال يجكز أف تتعمؽ ىي لمتبييف كالبلـ في قكل
 .(3) "ينكفألف اسـ ال إذا عمؿ 

كيجكز أف  ،ككف مفعكال بو ; أم احممكا قميصي: يجكز أف ي {بقميصي} قكلو تعالى:"
 .(4)" حاؿ في المكضعيف {بصيراً }ك ،كف حاال ; أم اذىبكا كقميصي معكـيك
حذكؼ، أم: لقمت إنو : في مكضع رفع باالبتداء، كالخبر م {أف تفندوف} : {لوا أف تفندوف}"

 .(5) قريب أك كاصؿ
ال  :كجممة ألقاه ،أك رابطة ،لما ظرفية حينية {بشير ألقنه عمى وجيو فنرتد بصيراً فممن أف جنء ال}

 .(6) "حاؿ :كبصيران  ،محؿ ليا
  البال ة:: رابعنً 

كأصمو مف  ،أم ال تأنيب كال لكـ عميكـ ،{يبر قنؿ ا تث} :في قكلو تعالى االستعارة:"
كيذىب  ،الثرب، كىك الشحـ الرقيؽ في الجكؼ كعمى الكرش، كأستعير لٌمكـ الذم يمزؽ األعراض

بياء الكجو، ألنو بإزالة الشحـ يبدك اليزاؿ كما ال يرضى، كما أنو بالٌمكـ تظير العيكب، فالجامع 
 .(7) "النقص بعد الكماؿ بينيما طرياف

ىذا استنكار مف القـك الحاضريف مجمس يعقكب الذيف أخبرىـ  :{تنهلل إنؾ لفي ضاللؾ القديـ}"
ف كالبلـ  .(8) "بأف يكسؼ حي، كأكدكا كبلمو بمؤكدات ثبلثة: القسـ كا 

 

                                                           
 (.1/101، لعياض السبتي )مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثارانظر: (1)
 (.1/533) اليمني دنشكاف بف سعي، لشمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـكانظر: (2)
 (.2/744انظر: التبياف في إعراب القرآف، لمعكبرم )(3)
 (.2/744المرجع السابؽ )(4)
 (.1/347) يحيى السنيكي يبإعراب القرآف العظيـ، أل(5)
 (. 5/55إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(6)
 (13/61الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ، لمحمكد صافي )(7)
 (.13/62تفسير المنير، لمزحيمي )ال(8)
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 :والبينفخنمسًن: التفسير 
"} ثػػػػـ جعميػػػػـ فػػػػي  ،ىػػػػذا اليػػػػكـ كال تعييػػػػر عمػػػػيكـ بعػػػػد ،ال تأنيػػػػب }قػػػػنؿ ا تثريػػػػب عمػػػػيكـ اليػػػػـو

اآليػػػػة ثػػػػـ سػػػػأليـ عػػػػف أبيػػػػو فقػػػػالكا: ذىبػػػػت  }يغفػػػػر اهلل لكػػػػـ{فقػػػػاؿ:  ،كسػػػػأؿ ليػػػػـ المغفػػػػرة ،حػػػػؿ
اذىبػػػوا بقميصػػػي ىػػػذا فػػػألقوه عمػػػى وجػػػو أبػػػي يػػػأت } فأعطػػػاىـ قميصػػػو، ثػػػـ قػػػاؿ:"، (1) "عينػػػاه
و يعػػػػكد لػػػػـ يعمػػػـ أنػػػك  ،ألنػػػو كػػػاف قػػػػد دعػػػا لػػػو ،يػػػأتيني بصػػػػيراكقيػػػؿ:  ،أم: يعػػػد مبصػػػػرا ،{بصػػػيرا

قػػػػػػاؿ المحققػػػػػػكف: إنمػػػػػػا عػػػػػػرؼ أف إلقػػػػػػاء ذلػػػػػػؾ " ، (2)" بصػػػػػػيرا إال بعػػػػػػد أف أعممػػػػػػو اهلل عػػػػػػز كجػػػػػػؿ
كلػػػػػكال الػػػػػكحي لمػػػػػا عػػػػػرؼ  ،بػػػػػكحي مػػػػػف اهلل تعػػػػػالى ،القمػػػػػيص عمػػػػػى كجيػػػػػو يكجػػػػػب قػػػػػكة البصػػػػػر

كيمكػػػػف أف يقػػػػاؿ: لعػػػػؿ يكسػػػػؼ عميػػػػو السػػػػبلـ عمػػػػـ أف أبػػػػاه مػػػػا  ،ذلػػػػؾ، ألف العقػػػػؿ ال يػػػػدؿ عميػػػػو
ضػػػػػػعؼ بصػػػػػػره فػػػػػػإذا ألقػػػػػػي عميػػػػػػو  ،كضػػػػػػيؽ القمػػػػػػب ،كثػػػػػػرة البكػػػػػػاء صػػػػػػار أعمػػػػػػى إال أنػػػػػػو مػػػػػػف

 ،كأف يحصػػػػؿ فػػػػي قمبػػػػو الفػػػػرح الشػػػػديد، كذلػػػػؾ يقػػػػكم الػػػػركح ،قميصػػػػو فػػػػبل بػػػػد أف ينشػػػػرح صػػػػدره
كيزيػػػػػؿ الضػػػػػعؼ عػػػػػف القػػػػػكل، فحينهػػػػػذ يقػػػػػكل بصػػػػػره، كيػػػػػزكؿ عنػػػػػو ذلػػػػػؾ النقصػػػػػاف، فيػػػػػذا القػػػػػدر 

 ،(3) "ىػػػػػػػذا المعنػػػػػػػىفػػػػػػػإف القػػػػػػػكانيف الطبيػػػػػػػة تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى صػػػػػػػحة  ،ممػػػػػػػا يمكػػػػػػػف معرفتػػػػػػػو بالقمػػػػػػػب
أم خرجػػػػػت مػػػػػف  }ولّمػػػػػن فصػػػػػمت العيػػػػػر{ ،لتتخػػػػػذكا ًمصػػػػػرى داران  }وأتػػػػػوني بػػػػػأىمكـ أجمعػػػػػيف{"

فييػػػا قػػػكالف: أحػػػدىما: أنيػػػا  ،}قػػػنؿ أبػػػوىـ إنػػػي ألجػػػد ريػػػح يوسػػػؼ{ ،مصػػػر منطمقػػػة إلػػػى الشػػػاـ
كجػػػػػدىا ليكسػػػػؼ، مػػػػػأخكذ  أمػػػػارات شػػػػاىدة كعبلمػػػػػات قػػػػكم ظنػػػػػو بيػػػػا , فكانػػػػػت ىػػػػي الػػػػػريح التػػػػي

كالقػػػػػكؿ الثػػػػػاني:  ،ا إذا قػػػػػرب منػػػػػؾ مػػػػػا ظننػػػػت أنػػػػػو سػػػػػيككفمت راهحػػػػػة كػػػػذا ككػػػػػذمػػػػف قػػػػػكليـ تنسػػػػػ
كالتحقيػػػػػػؽ أف "قػػػػػػاؿ الػػػػػػرازم:  "،(4) "كىػػػػػػك قػػػػػػكؿ الجميػػػػػػكر أنػػػػػػو شػػػػػػـ ريػػػػػػح يكسػػػػػػؼ التػػػػػػي عرفيػػػػػػا

يقػػػػػػاؿ: إنػػػػػػو تعػػػػػػالى أكصػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ الراهحػػػػػػة إليػػػػػػو عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ إظيػػػػػػار المعجػػػػػػزات، ألف كصػػػػػػكؿ 
دة، فيكػػػػكف معجػػػػزة ليعقػػػػكب عميػػػػو السػػػػبلـ الراهحػػػػة مػػػػف ىػػػػذه المسػػػػافة البعيػػػػدة أمػػػػر منػػػػاقض لمعػػػػا

تفػػػػرس فػػػػييـ أنيػػػػـ يبسػػػػطكف لسػػػػاف المبلمػػػػة  {لػػػػوا أف تفنػػػػدوف}" ،(5)"عمػػػػى األظيػػػػر أك األقػػػػرب
تػػػاهلل إنػػػؾ لفػػػي ضػػػبللؾ القػػػديـ قرنػػػكا كبلميػػػـ فقػػػالكا:  ،فمػػػـ ينجػػػع فػػػييـ قكلػػػو، فػػػزادكا فػػػي المبلمػػػة

 يفكه بالضػػػػػػػبلؿ فػػػػػػػصػػػػػػػفك كلػػػػػػػـ يراعػػػػػػػكا حقػػػػػػػو فػػػػػػػى المخاطبػػػػػػػة،  بالشػػػػػػػتـ، كلػػػػػػػـ يحتشػػػػػػػمكا أبػػػػػػػاىـ،
يعنػػػػػي يعقػػػػػكب فارتػػػػػد  ،يعنػػػػػي القمػػػػػيص عمػػػػػى كجيػػػػػو ،فممػػػػػا أف جػػػػػاء البشػػػػػير ألقػػػػػاه"، (6) "المحبػػػػػة

رجػػػػػع إليػػػػػو بصػػػػػره بعػػػػػد العمػػػػػى،  رجػػػػػكع الشػػػػػيء إلػػػػػى حػػػػػاؿ قػػػػػد كػػػػػاف عمييػػػػػا بصػػػػػيرا، االرتػػػػػداد:
                                                           

 (.559، لمكاحدم )صالكجيز في تفسير الكتاب العزيز(1)
 (.2/512تفسير البغكم )(2)
 (. 18/507مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (. 3/77النكت كالعيكف، لمماكردم )(4)
  (. 18/507مفاتيح الغيب، لمرازم )(5)
 (. 2/206لطاهؼ اإلشارات، لمقشيرم )(6)
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 ـ مػػػا أتػػػكا، ألنػػػوسػػػألكه أف يسػػػتغفر ليػػػ {يػػػن أبننػػػن اسػػػتغفر لنػػػن ذنوبنػػػن}قػػػنلوا  كسػػػركره بعػػػد الحػػػزف
كنممػػػػح  }قػػػػنؿ سػػػػوؼ اسػػػتغفر لكػػػػـ ربػػػػي إنػػػػو ىػػػو الغفػػػػور الػػػػرحيـ{" ،(1) "نبػػػي مجػػػاب الػػػػدعكة

ف كػػػاف يعػػػدىـ باسػػػتغفار  ىنػػػا أف فػػػي قمػػػب يعقػػػكب شػػػيها مػػػف بنيػػػو، كأنػػػو لػػػـ يصػػػؼي  ليػػػـ بعػػػد، كا 
ال تخمػػػػػػك مػػػػػػف  (سػػػػػػكؼ)كحكايػػػػػػة عبارتػػػػػػو بكممػػػػػػة ،  ليػػػػػػـ بعػػػػػػد أف يصػػػػػػفك كيسػػػػػػكف كيسػػػػػػتريحاهلل

 .(2) "إشارة إلى قمب إنساني مكمكـ
  العفو عند المقدرة، والصفح مف شيـ الكراـ:

العفػػػػػك عنػػػػػد المقػػػػػدرة مػػػػػف كػػػػػريـ السػػػػػجايا، كأرفعيػػػػػا تحمػػػػػى بيػػػػػا يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ إذ 
مػػػػػثبل راهعػػػػػا فػػػػػي  ،: ال تثريػػػػػب عمػػػػػيكـ اليػػػػػكـعميػػػػػو السػػػػػبلـ كانػػػػػت عبػػػػػار، ف(3)عفػػػػػا عػػػػػف إخكتػػػػػو 

ح فػػػػػي حػػػػػاؿ المقػػػػػدرة السػػػػػماحة كالعفػػػػػك كالصػػػػػفح، فيػػػػػك عفػػػػػك ال لػػػػػـك فيػػػػػو كال تعييػػػػػر، كىػػػػػك صػػػػػف
عمػػػػػػى العقػػػػػػاب، كىػػػػػػك تنػػػػػػازؿ عػػػػػػف أم حػػػػػػؽ دكف أم حقػػػػػػد أك كراىيػػػػػػة، كأضػػػػػػيؼ إليػػػػػػو الػػػػػػدعاء 

كعػػػػف  ،(4) بػػػػالمغفرة عمػػػػى الػػػػذنب كالسػػػػتر، كالرحمػػػػة فػػػػي عػػػػالـ اآلخػػػػرة بػػػػيف يػػػػدم أرحػػػػـ الػػػػراحميف
مػػػػا نقصػػػػت صػػػػدقة ): أبػػػػي ىريػػػػرة رضػػػػي اهلل عنػػػػو قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ

، (5) (اضػػػػػػع أحػػػػػػد هلل إال رفعػػػػػػو اهلل تعػػػػػػالىزاد اهلل عبػػػػػػدا بعفػػػػػػك إال عػػػػػزا، كمػػػػػػا تك  مػػػػػف مػػػػػػاؿ، كمػػػػػػا
ـْ َوالمَّػػػػػُو َ فُػػػػػوٌر رَِّحػػػػػيـٌ{  :ىقػػػػػاؿ تعػػػػػالك  }َوْلَيْعفُػػػػػوا َوْلَيْصػػػػػَفُحوا َأَا ُتِحبُّػػػػػوَف َأف َيْغِفػػػػػَر المَّػػػػػُو َلُكػػػػػ
شػػػػػػجاعة فػػػػػػإف العفػػػػػػك كالتجػػػػػػاكز ال يقتضػػػػػػي الذلػػػػػػة كالضػػػػػػعؼ، بػػػػػػؿ إنػػػػػػو قمػػػػػػة ال  ،[22: النػػػػػػكر]

، كلكػػػػػف العفػػػػػك ىػػػػػك الكمػػػػػاؿ قػػػػػد يكػػػػػكف ظممػػػػػان إف االنتصػػػػػار لمػػػػػنفس فػػػػػكاالمتنػػػػػاف كغمبػػػػػة اليػػػػػكل، 
العفػػػػك كالتجػػػػاكز لػػػػـ يكػػػػف مقتصػػػػرا عمػػػػى العفػػػػك فػػػػي الظػػػػاىر دكف البػػػػاطف، بػػػػؿ كمػػػػا أف كالتقػػػػكل، 

معػػػػا، فػػػػأطمؽ عمػػػػى الظػػػػاىر لفػػػػظ العفػػػػك، كأطمػػػػؽ عمػػػػى البػػػػاطف لفػػػػظ  عػػػػـ الظػػػػاىر كالبػػػػاطف وإنػػػػ
لصػػػػػػفح بينيمػػػػػػا تقػػػػػػارب فػػػػػػي الجممػػػػػػة، إال أف الصػػػػػػفح أبمػػػػػػغ مػػػػػػف العفػػػػػػك؛ ألف الصػػػػػػفح، كالعفػػػػػػك كا

الصػػػػػفح تجػػػػػاكز عػػػػػف الػػػػػذنب بالكميػػػػػة كاعتبػػػػػاره كػػػػػأف لػػػػػـ يكػػػػػف، أمػػػػػا العفػػػػػك فإنػػػػػو يقتضػػػػػي إسػػػػػقاط 
المػػػػػػػـك الظػػػػػػػاىر دكف البػػػػػػػاطف، كلػػػػػػػذا أمػػػػػػػر اهلل نبيػػػػػػػو صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ بػػػػػػػو فػػػػػػػي قكلػػػػػػػو: 

 .(6) كىك الذم ال عتاب معو ،[85الحجر:] {يؿَ مِ جَ الْ  حَ فْ صَ الْ  حْ فَ }فنصْ 
 
 

                                                           
 (. 2/472المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم ) زاد(1)
 (. 4/2028في ظبلؿ القرآف )(2)
 (. 4/553التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(3)
 (. 13/60التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (. 2588(، حديث رقـ )4/2001) : كتاب البر كالصمة، باب استحباب العفكصحيح مسمـ(5)
 (.359)مة اهلل بنت عبد المطمب أل ،نصاهح لؤلزكاج رفقان بالقكاريرنظر: ا(6)
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 :المقنصد واألىداؼسندسًن: 
يمتػػػػػاز األنبيػػػػػاء عػػػػػف غيػػػػػرىـ بػػػػػأف اهلل تعػػػػػالى يظيػػػػػر عمػػػػػى أيػػػػػدييـ معجػػػػػزات خارقػػػػػة لمعػػػػػادة، "-1

خارجػػػػة عػػػػف المػػػػألكؼ، كىػػػػذا ىػػػػك الػػػػذم مكػػػػف يعقػػػػكب مػػػػف اإلخبػػػػار براهحػػػػة يكسػػػػؼ كقميصػػػػو، 
، مػػػػػع أخػػػػػييـ يكسػػػػػؼ عميػػػػػو السػػػػػبلـ الحػػػػػارقبػػػػػؿ كصػػػػػكؿ أكالده إليػػػػػو، حػػػػػامميف البشػػػػػارة بمقػػػػػاهيـ 

كظيػػػػرت معجػػػػزة أخػػػػرل بشػػػػفاء يعقػػػػكب عميػػػػو السػػػػبلـ بكضػػػػع القمػػػػيص عمػػػػى كجيػػػػو، بػػػػإرادة اهلل 
 .(1) "تعالى كعكنو، فيك إذا أراد شيها قاؿ لو: كف فيككف

معرفة يكسؼ عميو السبلـ أف راهحتو سترد عميو بصره، ىك مما عممو اهلل لو، كىك داللة عمى "-2
 .  (2) "رتوعمـ اهلل كقد

نما أخر ذلؾ كما قاؿ لـ يستعجؿ يعقكب عميو السبلـ بطمب المغفرة ألك "-3 الده كالدعاء ليـ، كا 
كىذا المكقؼ مف يعقكب يختمؼ عف مكقؼ يكسؼ عمييما السبلـ، ألف  ابف عباس إلى السحر،

، فيك كالسبب أف حاؿ األب حاؿ المربي ،ؤجبل، كدعاء الثاني كاف في الحاؿدعاء األكؿ كاف م
نما إلى يكسؼ عميو  يريد تعظيـ الذنب في أنفسيـ، كألف ذنبيـ لـ يكف مكجيا إليو مباشرة، كا 
السبلـ كأخيو، كألف خطأىـ ذنب كبير حدثت منو أضرار كثيرة، فيحتاج إلى تكبة نصكح، كندـ 
ـ شديد، كال يمحى بمجرد طمب االستغفار، ثـ إف يكسؼ عميو السبلـ كاف قادرا عمى عقابيـ كى

ظيارا لمسركر  ضعاؼ، فأراد المبادرة إلى تأمينيـ مف خكؼ االنتقاـ منيـ، كتيدهة نفكسيـ، كا 
 .(3) "عقب المفاجأة بأنو أخكىـ، كليرل الناس فضؿ العفك عند المقدرة، كيصبح لمناس أسكة حسنة

مف آذل مسمما في نفسو أك مالو أك غير ذلؾ ظالما لو، فإنو يجب عميو أف يتحمؿ منو -4
طمب صفحة عنو كمسامحتو عميو، كيخبره بالمظممة كقدرىا، كالصحيح أنو ال ينفعو التحميؿ كي

تطب نفس المظمـك في  المطمؽ دكف بياف السبب، فإنو لك أخبره بمظممة ليا قدر كباؿ، ربما لـ
 .(4) التحمؿ منيا

كانت  مف)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ركل البخارم كغيره عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ
، قبؿ أال يككف دينار كال درىـ، إف كاف  لو مظممة ألخيو مف عرضو أك شيء، فميحممو منو اليـك

ف لـ يكف لو حسنات ، أخذ مف سيهات صاحبو، فحمؿ لو عمؿ صالح، أخذ منو بقدر مظممتو، كا 
 .(5) (عميو

 
                                                           

 (. 13/60التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (. 4/553التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(2)
 (. 13/67التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (. 13/66المرجع السابؽ )(4)
 (. 2449(، حديث رقـ )3/129) ظالـ، باب مف كانت لو مظممة عند الرجؿ: كتاب المصحيح البخارم(5)
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 المقطع الخنمس
 العبرة في حنؿ العبد بكمنؿ النينية ا بنقص البداية

َفَممَّن َدَخُموا َعَمى ُيوُسَؼ آَوى ِإَلْيِو َأَبَوْيِو َوَقنَؿ اْدُخُموا ِمْصَر ِإْف َشنَء المَُّو } ى:قاؿ تعال
ًدا َوَقنَؿ َين َأَبِت َىَذا تَْأِويُؿ ُرْؤَينَي ِمْف َقْبُؿ َقْد  * آِمِنيفَ  وا َلُو ُسجَّ َوَرَفَع َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ

ـْ ِمَف اْلَبْدِو ِمْف َبْعِد َأْف َنَزَغ َجَعَمَين َربّْي حَ  قِّن َوَقْد َأْحَسَف ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَف السّْْجِف َوَجنَء ِبُك
ـُ  ـُ اْلَحِكي َربّْ َقْد آَتْيَتِني ِمَف  *الشَّْيَطنُف َبْيِني َوَبْيَف ِإْخَوِتي ِإفَّ َربّْي َلِطيٌؼ ِلَمن َيَشنُء ِإنَُّو ُىَو اْلَعِمي

 َتَوفَِّني ْمِؾ َوَعمَّْمَتِني ِمْف تَْأِويِؿ اأْلََحنِديِث َفنِطَر السََّمنَواِت َواأْلَْرِض َأْنَت َوِليّْي ِفي الدُّْنَين َواآْلِخَرةِ اْلمُ 
نِلِحيفَ   .[101-99]يكسؼ: { ُمْسِمًمن َوأَْلِحْقِني ِبنلصَّ

 أوًا: المننسبة:
ارتد بصيران يأت تأكيؿ رؤياه فتجتمع بعد أف أرسؿ يكسؼ عميو السبلـ قميصو ألبيو، ف"

العاهمة كميا في مصر مرة ثانية، كتتحقؽ رؤياه، كينصره اهلل، فيخرجو مف المحف التي تعرض 
 . (1) "ليا، كىذا ما يتحدث عنو المقطع

 ثننيًن: التحميؿ المغوي:
: السػػػػرير لمممػػػػؾ" :{اْلَعػػػػْرش}* ػػػػٍرشي الكالعىػػػػريش: مػػػػا ييٍسػػػػتىظؿ  بػػػػو،  ،العىػػػػٍرشي ـي أمػػػػره،كعى  رجػػػػؿ: ًقػػػػكا

ػػػػرٍّش مػػػػف بنػػػػاء يسػػػػتظؿكيقػػػػاؿ:  ػػػػٍرش ،بػػػػو العػػػػرش: مػػػػا عي ػػػػريشه  ،الكاحػػػػد: عى ، كعي  ،كجمعػػػػو: عػػػػركشه
ػػػػػػذي لممػػػػػػرأة عمػػػػػػى بعيرىػػػػػػا ، ييت خى كعػػػػػػرش البيػػػػػػت سػػػػػػقفو، كعػػػػػػرش البهػػػػػػر:  ،كالعػػػػػػريش: شػػػػػػبوي اليػػػػػػكدجى

 كالمػػػػػػػراد بػػػػػػػالعرش ىاىنػػػػػػػا ،أىػػػػػػػؿ المغػػػػػػػة: العػػػػػػػرش السػػػػػػػرير الرفيػػػػػػػعقػػػػػػػاؿ "، (2) "طي يػػػػػػػا بالخشػػػػػػػب
 .(3) "السرير الذم كاف يجمس عميو يكسؼ

كأصػػػػػػؿ البػػػػػػدك المبسػػػػػػكط مػػػػػػف األرض، سػػػػػػمي بػػػػػػذلؾ ألف مػػػػػػا فيػػػػػػو يبػػػػػػدك  ،الباديػػػػػػة" :{البػػػػػػدو}*
 .(4) "لمناظر لعدـ ما يكاريو

أف تنػػػػزغ بػػػػيف  ،النػػػػزغ"، (5) "النػػػػكف كالػػػػزاء كالغػػػػيف كممػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػى إفسػػػػاد بػػػػيف اثنػػػػيف": {َنػػػػَزغ}*
كنػػػػػزغ الشػػػػػيطاف: كساكسػػػػػو كنخسػػػػػو فػػػػػي  ،ذات بيػػػػػنيـقػػػػػـك فتحمػػػػػؿ بعضػػػػػيـ عمػػػػػى بعػػػػػض بفسػػػػػاد 

 .(6) "القمب بما يسكؿ لئلنساف مف المعاصي

                                                           
   (.4/554التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(1)
   (.1/249العيف، لمفراىيدم )(2)
   (. 18/510مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
   (.  5/385بلمية باألزىر الشريؼ )التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلس(4)
   (.5/416معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(5)
   (.8/78تيذيب المغة، لميركم )(6)
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كفطر "، (1) "، إذا أنشأهه فطران ري ه كيفطً ري اهلل عز كجؿ الخمؽ يفطي  رى طى فى  ،ر: مصدرطٍ الفى ": {َفنِطر}*
: ك "، (2) "اهلل الخمؽ، أم: خمقيـ، كابتدأ صنعة األشياء، كىك فاطر السماكات كاألرض الفىٍطري

كنت ال أدرم ما فاًطري السمكات حت ى )قاؿ ابف عب اس رضي اهلل عنو: " ، (3)" االبتداء كاالختراع
 .(4) "(أتاني أعربي اًف يختًصماف في بهر فقاؿ أحدىما: أنا فىطىٍرتييا أم أنا ابتدأتيا

 ثنلثًن: اإلعراب:
كالجكاب محذكؼ لداللة  ،الشرطكشاء فعؿ  ،شرطيةإف  :{ادخموا مصر إف شنء اهلل آمنيف}"

 .(5) "الكبلـ عميو
فنطر }، ألنو نداء مضاؼ، كالتقدير يا رب في مكضع نصب :{رب قد آتيتني مف الممؾ}"

 : فيو قكالف:{السمنوات واألرض
 .(6) "نداء ثانيا الثنني:نعت منصكب،  األوؿ:
 :بال ةرابعًن: ال
مجاز مرسؿ، فمف المعمـك  :{آمنيفادخموا مصر إف شنء اهلل وقنؿ } :في قكلو تعالى"

نما يدخمكف جزء فعبلقة ىذا  ،منيا، فعبر بالكؿ كأراد الجزء ان أنيـ ال يستكعبكف البمد كميا، كا 
 .(8) "مبالغة في تعظيميما :{ورفع أبويو عمى العرش}كفي قكلو تعالى: "، (7) "المجاز الكمية

 خنمسًن: التفسير اإلجمنلي:
خوتو:المقنء الرابع بيف يوسؼ ع  ميو السالـ وا 

قاؿ أكثر المفسريف: ىك أبكه  ،يعني ضـ إليو أبكيو :آكل إليو ،فمما دخمكا عمى يكسؼ"
ىذا قيؿ:  ،{وقنؿ ادخموا مصر إف شنء اهلل آمنيف} ،(9) "ككانت أمو قد ماتت ،كخالتو ليا ،يعقكب

 ، حيثيكسؼ : ىذا مف كبلـكقيؿ مف كبلـ يعقكب، حيث قاؿ: سكؼ استغفر لكـ إف شاء اهلل،
                                                           

 (. 2/755جميرة المغة، ألبي بكر األزدم )(1)
   (.7/418العيف، لمفراىيدم )(2)
 (.2/781الصحاح، ألبي نصر الفارابي )(3)
(، كمف طريقو 373/ 4، غريب الحديث لمقاسـ بف سبلـ )حديثي غريب الخرجو أبك عبيد القاسـ ابف سبلـ فأ(4)

(، قاؿ أبك عبيد: حدثنيو يحيى عف سفياف عف 212/ 3البييقي في شعب اإليماف، شعب اإليماف، لمبييقي )
 ...الحديث :ـ بف مياجر عف مجاىد عف ابف عباسإبراىي

  (602/ 2كم، لممناكم )قاؿ المناكم عف الحديث "ًبًإٍسنىاد حسف"، الفتح السما 
 (. 5/56إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(5)
 (. 2/215إعراب القرآف، لمنحاس )(6)
 ( 13/70الجدكؿ في إعراب القرآف، لمحمكد صافي )(7)
 (. 18/511مفاتيح الغيب، لمرازم )(8)
 (. 2/556تفسير الخازف )(9)
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 كيقاؿ: إنما قاؿ ليـ قبؿ أف يدخمكىا ادخمكا ،حيف دخمكا مصر: انزلكا بأرض مصر قاؿ ليـ
 .(1) كيقاؿ: مف الخكؼ، ألنيا أرض الجبابرة ،مصر إف شاء اهلل آمنيف مف الجكع

كخص أبكيو بمزيد مف التجمة كاإلكراـ، فأجمسيما عمى لو سريره  :{ورفع أبويو عمى العرش}"
 :{خروا لو سجداو }، ك الممؾ صاحب السمطاف في الحقيقةمس عميو لتدبير الممؾ إذ ىالذم يج

خكتو لو خاضعيف أم فتحمؿ عمى  ي،كرة الخضكع لـ يأتنا بيا نص شرعكص ،كخر أبكا يكسؼ كا 
أما القكؿ بأف سجكدىـ ىذا كاف هلل، ، ي تعظيـ الممكؾ كاهلل تعالى أعمـكاف معركفا يكمهذ ف ما

ليو سبحانو  فينافيو ما جاء في أكؿ السكرة:  {وخروا لو سجدا} يعكد الضمير في قكلو:كا 
كجو كاف كأجمع المفسركف أف ذلؾ السجكد عمى أم ، {والشمس والقمر رأيتيـ لي سنجديف}

ؿ ين وقن}، ذا ذكر يكسؼ أباه برؤياه في صباهكعمى أثر سجكدىـ ى ،فإنما كاف تحية ال عبادة
و أم أف ىذا السجكد منكما كمف إخكتى ىك المآؿ الذم آلت إلي: {أبت ىذا تأويؿ رؤيني مف قبؿ

 .(2) "كالشمس كالقمر رأيتيـ لي ساجديف رأيت أحد عشر كككباإذ  ،التي رأيتيا في صغرل مرؤيا
مف السجف  كيؼ ذكر يكسؼ عميو الصبلة كالسبلـ نعمة اهلل تعالى عميو في إخراجو"

إخراجو مف الجب كىك في كلـ يذكر نعمتو عميو  {إذ أخرجني مف السجف يوقد أحسف ب}فقاؿ: 
 كقكعو في الجب كاف أعظـ خطران؟ك أعظـ نعمة، 

  :كجكه كالجكاب عمى ذلؾ عدة
 نيف.ا، فإنو لبث فيو بضع س: أف منحة السجف كمصيبتو كانت أعظـ لطكؿ مدتيأواً 

  كما لبث في الجب إال مدة يسيرة
ا تثريب }كتقريع ألخكتو بعد قكلو ليـ:  في ذكره تكبيي : أنو إنما لـ يذكر الجب كيبل يككفثننينً 
   .{ـكعمي
: أف إخراجو مف السجف كاف مقدمة لممكو كعزه، فمذلؾ ذكره، كخركجو مف الجب كاف مقدمة نً ثنلث

 الذؿ كالرؽ كاألسر فمذلؾ لـ يذكره. 
لديف، بخبلؼ : أف مصيبة السجف كانت أعظـ عنده لمصاحبتو األكباش كاألرذاؿ كأعداء انً رابع

 .(3) كاصؿ"مصيبة الجب فإنو كاف مؤنسو فيو جبريؿ كغيره مف المآلهكة عمييـ الصبلة كالسبلـ
إف } أفسد كىيج،أم  :نزغ بينيـ، أم: أفسد بيننا {مف بعد أف نزغ الشيطنف بيني وبيف إخوتي}"

ع بيف يكسؼ كالمعنى أف حصكؿ االجتما، "(4) "أم: عالـ بدقاهؽ األمكر ،{ربي لطيؼ لمن يشنء

                                                           
، لمسمرقندم )(1)   (. 2/210انظر: بحر العمـك
   (.  5/356التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الشريؼ )(2)
 (.225)ص الحنفيزيف الديف ل ،أنمكذج جميؿ في أسهمة كأجكبة عف غراهب آم التنزيؿ(3)
 (.2/474زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم )(4)
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خكتو  ،كاف في غاية البعد عف العقكؿ ،مع األلفة كالمحبة كطيب العيش كفراغ الباؿ ،كبيف أبيو كا 
ف كاف في غاية البعد عف فإذا أراد حصكؿ شيء سيؿ أسبابو فحصؿ  ،إال أنو تعالى لطيؼ كا 

نو عميـ إنما كاف ألجؿ أ ،ككنو لطيفا في أفعالو {إنو ىو العميـ الحكيـ}ثـ قاؿ: ، الحصكؿ
فيككف عالما بالكجو الذم يسيؿ تحصيؿ ذلؾ  ،بجميع االعتبارات الممكنة التي ال نياية ليا

عف العبث  ءان في أفعالو مبر  ان في قضاهو، حكيم ان في فعمو، حاكم ان مكحكيـ أم محكً  ،الصعب
 .(1) كاهلل أعمـ ،كالباطؿ

الكتب  ،تأكيؿ األحاديث كعممتني مف ،بعض الممؾ كىك ممؾ مصر {رب قد آتيتني مف الممؾ}
مبدعيما  {فنطر السمنوات واألرض} ،لمتبعيض ألنو لـ يؤت كؿ التأكيؿ أك الرؤيا، كمف أيضا

تكفني  ،ة أك الذم يتكالني بالنعمة فييمافي الدنيا كاآلخر  ،ناصرم كمتكلي أمرم {أنت وليي}
 .(2) تبة كالكرامةكألحقني بالصالحيف مف آباهي أك بعامة الصالحيف في الر  ،مسمما اقبضني

 العبرة في حنؿ العبد بكمنؿ النينية ا بنقص البداية:
اإلنساف ينتقؿ مف نقص إلى كماؿ، فبل ينظر إلى نقص البداية، كلكف ينظر إلى كماؿ 

، بؿ ىذا درجة مما كاف قبمياصار بعد التكبة أعمى  كأناب إليو ،ب إلى اهلل تعالىمف تا، فالنياية
 ، آمف بعد نفاقو كأطاع ك  ،أكلياء اهلل يككف الرجؿ منيـ قد أسمـ بعد كفرهف فإمفضؿ عظيـ مكـر

أكالد يعقكب عمييـ السبلـ جرل منيـ ما جرل في أكؿ األمر مف الجراهـ ك  ،(3) بعد معصيتو
المتنكعة، ثـ انتيى أمرىـ إلى التكبة النصكح، كاالعتراؼ التاـ، كالعفك التاـ عنيـ مف يكسؼ كمف 

ذا سأبييـ، كالدعاء ل مح العبد بحؽ فاهلل أكلى بذلؾ كىك خير الراحميف ايـ بالمغفرة كالرحمة، كا 
الغافريف، كليذا في أصح األقكاؿ إف اهلل جعميـ أنبياء لمحك ما سبؽ منيـ، ككأنو ما كاف، 

ْسَحنَؽ َويَ  كلقكلو: ْسَمنِعيَؿ َواِ  ـَ َواِ  ]البقرة: ْعُقوَب َواأْلَْسَبنِط{ }َوَمن ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنن َوَمن ُأْنِزَؿ ِإَلى ِإْبرَاِىي
ىـ أكالد يعقكب االثنا عشر كذريتيـ، كمما يؤيد ىذا أف في رؤيا يكسؼ أنيـ األسباط ك ، [136

ىـ الككاكب التي فييا النكر كاليداية، كىي مف صفات األنبياء، فإف لـ يككنكا أنبياء فإنيـ عمماء 
 .(4) عباد

العبرة في حاؿ العبد بكماؿ  دليؿه عمى أف ،تمةكفي دعاء يكسؼ عميو السبلـ بحسف الخا
ما إلى نار كالعياذ باهلل، ،النياية فقد طمب عميو السبلـ مف اهلل  فإف نياية اإلنساف إما إلى جنة، كا 

 ،سبحانو كتعالى الكفاة عمى اإليماف، كىكذا المؤمف يدعك اهلل سبحانو بالثبات عمى اإليماف

                                                           
 (.18/514مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (.3/177تفسير البيضاكم )(2)
 (.2/430، البف تيمية )منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية(3)
 (.276، لمسعدم )صتيسير المطيؼ المناف في خبلصة تفسير القرآف(4)
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و حتى يتكفاه عميو، كأف يمحقو بالصالحيف بيف يديو، كأف كيبتيؿ إلى ربو أف يحفظ لو إسبلم
يتممؽ إلى اهلل داهمان في تثبيت إيمانو، كيعمؿ األسباب المكجبة لذلؾ، كأف يسأؿ اهلل داهمان حسف 

عبد اهلل بف عمرك بف العاص، سمع رسكؿ  كفي الحديث الشريؼ: أف ،(1)الخاتمة كتماـ النعمة 
 رحمف، كقمبو إف قمكب بني آدـ كميا بيف إصبعيف مف أصابع ال)كؿ: اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، يق

صرؼ القمكب صرؼ الميـ م)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ثـ قاؿ (كاحد، يصرفو حيث يشاء
   .(2)( قمكبنا عمى طاعتؾ
  عمـ تأويؿ الرؤي:

الغيبية، لينتقؿ مف عمـ يتعرؼ منو المناسبة، بيف التخيبلت النفسانية، كاألمكر  أوًا: تعريفو:
األكلى إلى الثانية، كليستدؿ عمى األحكاؿ النفسانية في الخارج، أك عمى األحكاؿ الخارجية في 

  .(3) : البشرم، أك اإلنذار، لما يركنوكمنفعتو، اآلفاؽ
 ثننيًن: الفرؽ بيف الرؤين والحمـ:

ٍمـ عبارة عما يراه الناهـ في نكمو مف األشياء، لكف غ مبت الرؤيا عمى ما يراه الرؤيا كالحي
ٍمـ عمى ما يراه مف الشر كالقبيح، كمنو "أضغاث أحبلـ"  مف الخير كالشيء الحسف، كغمب الحي

ت مف المبشرا كىي كالرؤيا الصالحة يراىا المسمـ أك تيرل لو، ،كيستعمؿ كؿ منيما مكضع اآلخر
عف أبي ي الحديث الشريؼ، فف، (4) ، كىي جزءه مف أجزاء النبكةالتي يبشر بيا المؤمف في حياتو

سعيد الخدرم: أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ: )الرؤيا الصالحة جزء مف ستة 
 .(5)كأربعيف جزءا مف النبكة( 

 ثنلثًن: أقسنـ الرؤى:
شرل مف اهلل رؤيا حؽ كىي الرؤيا الصالحة التي ىي ب األولى: :تقسـ الرؤيا إلى ثبلث

رؤيا أىاكيؿ مف  الثنلثة:و  ،رؤيا مما يحدث بو الرجؿ نفسو الثننية:و  ،لمف رآىا أك رؤيت لو
 .(6) الشيطاف ليحزف بيا ابف آدـ

عمـ تأكيؿ الرؤيا ليس مف باب االطبلع عمى الغيب؛ ألنو ال يعمـ الغيب إال اهلل إف 
ـُ اْلَغْيِب َفال  :، حيث قاؿ تعالى بنص القرآف الكريـ ِإاَّ َمِف اْرَتَضى  * َأَحًدا ُيْظِيُر َعَمى َ ْيِبوِ }َعنِل

                                                           
 (.557/ 4انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(1)
 (.4/2045(، )2654ب )تصريؼ اهلل تعالى القمكب كيؼ شاء(، حديث رقـ )صحيح مسمـ، ؾ )القدر(، (2)
 (.1/416، لحاجي خميفة )كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف(3)
 (.22،7انظر: كتاب الرؤيا، لحمكد التكيجرم )ص(4)
(، 6989(، رقـ )الرؤيا الصالحة جزء مف ستة كأربعيف جزءا مف النبكةصحيح البخارم، ؾ )القدر(، ب )(5)
(9/31.) 
 (.22،7انظر: كتاب الرؤيا، لحمكد التكيجرم )ص(6)



 
 

338 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 ىك األمر الذم يقطع بو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الغيب: ك ، [27، 26الجف: ]ِمْف َرُسوٍؿ{ 
أك مفسر المناـ فيذا لـ يطمع عمى الغيب فقد  ،ـ ذك الفراسةأف اهلل عز كجؿ أكحى، أما العالً 

ا فبل يجيب فييا بشيء إال أنو يقكؿ: كاف ابف سيريف يسهؿ عف ماهة رؤي، ك (1) يصيب كقد يخطئ
 ،، ككاف يجيب في خبلؿ ذلؾ"اليقظة فإنو ال يضرؾ ما رأيت في النكـ اتؽ اهلل كأحسف في"

فالفراسة تتعمؽ باألشياء المرهية، كتتعمؽ  ،"كالظف يخطئ كيصيب ،إنما أجيب بالظف"كيقكؿ: 
 .(2) في صحاهؼ الكتب، كليس عممان يمتمس اء غير المرهية، كىذا عمـه مكىكبباألشي

إف تعبير الرؤيا ال يجب أف يككف مطابقا لمرؤيا بحسب الصكرة كالصفة مف كؿ الكجكه 
فسجكد الككاكب كالشمس كالقمر، تعبير عف تعظيـ األكابر مف الناس لو كال شؾ أف ذىاب 
ة يعقكب مع أكالده مف كنعاف إلى مصر ألجمو في نياية التعظيـ لو، فكفى ىذا القدر في صح

الرؤيا فأما أف يككف التعبير مساكيا ألصؿ الرؤيا في الصفة كالصكرة فمـ يكجبو أحد مف 
 .(3)العقبلء

 سندسًن: من ترشد إليو اآلينت:
إف العاطفة بيف الكلد كأبكيو طبيعية فطرية، لذا كاف إكراـ يكسؼ عميو السبلـ ألبكيو أشد مف "-1

ا عمى سرير الممؾ معو، كاكتفى بأف قاؿ لجميع إكراـ إخكتو، فعانقيما كضميما إليو، كأجمسيم
 .(4) "األسرة: ادخمكا مصر إف شاء اهلل آمنيف

أف العدؿ مطمكب في جميع األمكر الصغار كالكبار في معاممة السمطاف لرعيتو، كمعاممة "-2
الكالديف لؤلكالد، كالقياـ بحقكؽ الزكجات، كغير ذلؾ في المحبة كاإليثار كنحكىا، كأف القياـ 
بالعدؿ في ذلؾ تستقيـ األمكر صغارىا ككبارىا بو، كيحصؿ لمعبد ما أحب، كفي اإلخبلؿ بذلؾ 
تفسد األحكاؿ، كيحصؿ لمعبد المكركه مف حيث ال يشعر؛ ليذا لما قدـ يعقكب يكسؼ في المحبة، 

 .(5) "كجعؿ كجيو لو جرل منيـ عمى أبييـ كأخييـ مف المكركه ما جرل
كانحناء عمى  ،سجكد أسرة يكسؼ عميو السبلـ لو كاف سجكد تحيةأجمع المفسركف عمى أف "-3

كقد نسي اهلل تعالى ذلؾ كمو في  ،ية، ال سجكد عبادة كال عمى األرضعادتيـ المألكفة في التح
 .(6) "شرعنا

                                                           
 (.3/888مكسكعة االلباني في العقيدة، لشادم آؿ نعماف )(1)
 (.169انظر: كتاب الرؤيا، لحمكد التكيجرم )ص(2)
 (.18/509مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (.13/71التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (.275، لمسعدم )صخبلصة تفسير القرآف تيسير المطيؼ المناف في(5)
 (.13/72التفسير المنير، لمزحيمي )(6)
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بالشكر تدكـ النعـ، فيكسؼ عميو السبلـ ذكر نعمة اهلل عميو دكمان، كعدـ الشكر يمحؽ البركة، -4
 .  (1)كيزيؿ النعـ 

عدد يكسؼ عميو السبلـ بعض النعـ عميو كعمى آلو، منيا الخركج مف السجف، كمجيء أىمو -5
مف البادية في أرض كنعاف، كالمطؼ أك الرفؽ اإلليي بالعباد حيث جمع األسرة ىذا الجمع الكريـ 

، لى كفضموالحافؿ السار، بعد إيقاع الشيطاف الحسد بينو كبيف إخكتو، كتـ ذلؾ كمو بفعؿ اهلل تعا
، كلـ ينسب السكء إلييـ، كلـ يعير إخكتو ،إلى الشيطافكمف أدبو عميو السبلـ أنو نسب النزغ 

 .(2)كنسب الفضؿ إلى اهلل عز كجؿ 
أنو ينبغي لمعبد أف يمح داهما عمى ربو في تثبيت إيمانو، كأف يحسف لو الخاتمة، كأف يجعؿ -6

 .(3) اهلل كريـ جكاد رحيـخير أيامو آخرىا، كخير أعمالو خكاتميا، فإف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.4/557التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(1)
 (.13/73التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
 (.275، لمسعدم )صتيسير المطيؼ المناف في خبلصة تفسير القرآف(3)
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 املبحث الرابع
 (111-112مقاصد وأهداف سورة يوسف من اآلية )

 ة مقاطع:سخمكيشتمؿ عمى  
 مف دالهؿ صدؽ الكحي كالنبكة. المقطع األوؿ:
 دعكة اإلنساف إلى التفكر كالتأمؿ في ممككت السمكات كاألرض. المقطع الثنني:

 الدعكة إلى اهلل عمى بصيرة. لث:المقطع الثن
 تحقيؽ النصر عند اشتداد الكرب. المقطع الرابع:

 .قصة يكسؼ عميو السبلـكجكه االعتبار ب الخنمس:المقطع 
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 المقطع األوؿ
 مف دائؿ صدؽ الوحي والنبوة

ـْ َذِلَؾ ِمْف َأْنَبنِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيَؾ َوَمن ُكْنَت لَ } قاؿ تعالى: ـْ َوُى ـْ ِإْذ َأْجَمُعوا َأْمَرُى َدْيِي
ـْ َعَمْيِو ِمْف َأْجٍر ِإْف ُىَو ِإاَّ ِذْكٌر  *َوَمن َأْكَثُر النَّنِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَف  *َيْمُكُروَف  َوَمن َتْسأَُلُي
 .[104-102]يكسؼ:{ ِلْمَعنَلِميفَ 

  وًا: سبب النزوؿ:أ

يشا كالييكد سألت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف قصة : إف قر (1) قاؿ ابف األنبارم
خكتو، فشرحيا شرحا شافيا كىك يؤمؿ أف يككف ذلؾ سببا إلسبلميـ، فخالفكا ظنو، فحزف  يكسؼ كا 

 .(2) رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فعزاه اهلل تعالى بيذه اآلية
 ثننيًن: المننسبة:

كال غيره مف األنبياء  عميو السبلـ، أخبار يكسؼما كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعمـ 
ذلؾ مف أنبنء }: بؽ مف قصة يكسؼ بقكلوالسابقيف إال بكحي مف اهلل تعالى، كليذا عقب ما س

أم ىذا القصص تناكؿ أحداثا تاريخية تفصمؾ عنيا آالؼ السنيف، فيك مف ، {الغيب نوحيو إليؾ
أىؿ الكتاب أنؾ صادؽ فيما تركيو عف اهلل ككميـ أخبار الغيب، أكحيناىا إليؾ ليعمـ قكمؾ كيعمـ 

، كلما ختمت القصة كاف مف المناسب أف يتـ (3) يعممكف أنؾ أمي ال تقرأ الكتاب مطمقا
 .(4)استخبلص العبر كالمكاعظ فجاءت التعقيبات المناسبة  في ىذه اآليات 

 ثنلثًن: التحميؿ المغوي:
مكر القكـ يمكركف: إذا ، ك كالمكر: الخديعة، (5)رالمكر: احتياؿ بغير ما يضم: {َيْمُكُروف}*

 .(7) : يتآمركف كيحتالكفيمكركف،(6) احتكركا

                                                           
حمد أسمع مف  ،ىػ 360كتكفي سنة  ،267كلد سنة  ،بف الييثـ االنبارم البندار محمدىك محمد بف جعفر بف (1)
كتفرد بالركاية  ،كغيرىـ ،كجعفر بف محمد الصاهغ ،بي العكاـ الرياحيأحمد بف أكمحمد بف  ،بف الخميؿ البرجبلنيا

 (459/ 2البف المستكفي ) ،ربؿأتاريي  .حسنة كلو اصكؿه  عف جماعة، ككاف سماعو صحيحان 
في  ، البحر المحيط(293/  4) ير في عمـ التفسير، البف الجكزمزاد المس  (،2/559انظر: تفسير الخازف )(2)

 (350/  5) التفسير، ألبي حياف األندلسي
 (.5/389) مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىرل ـ، التفسير الكسيط لمقرآف الكري(3)
 (.4/558كر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )المكضكعي لسالتفسير (4)
 (. 5/370العيف، لمفراىيدم )(5)
د في المغة(6)  (. 1/333، ألبي الحسف األزدم )المينىج 
 (.5/389) مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىرل ـ، التفسير الكسيط لمقرآف الكري(7)
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 فيك حىريص عميؾ: أم عمى نفعؾ، كقىكـه حيرىصاءي كًحراصه  ،يىحًرص ًحٍرصان حرىصى  :{َحَرْصتَ }*

: رىًغبى  ،شدة اإلرادة :الحرص، ك (1) رىصى رغبو كىك الطمب بالنية كالجكارح بتعب كحيمة، كحى
 .(2) مذمكمةن 

  رابعًن: اإلعراب:
 ،حاؿ :{نوحيو إليؾ}كجممة  ،خبره :{مف أنبنء الغيب}ك ،اسـ اشارة في محؿ رفع مبتدأ :{ذلؾ}

 خبر ما :{بمؤمنيف} ،{من}اسـ  {ومن أكثر الننس} ،(3) ثانيان  كيجكز أف تككف في محؿ رفع خبران 
(4). 

  البال ة: خنمسًن:
كبعضيـ  ،اآلية فف يسمى في عمـ البياف باالحتجاج النظرم {ومن كنت لدييـ}في قكلو 

كفيو تيكـ مرير بيـ  ،الخصـ ما ىك الـز ليذا االحتجاج كىك أف يمـز ،يسميو المذىب الكبلمي
كقصو ىذا  ،ألنو قد عمـ كؿ أحد أف محمدا صمى اهلل عميو كسمـ ما كاف معيـ فإذا أخبر بو

 .(5) منو لـ تقع شبية في أنو ليس ،القصص البديع
 اعتراضية بيف اسـ ما الحجازية كخبرىا، لمداللة عمى أف اليداية بيد اهلل كحده. {ولو حرصت}
عمى حذؼ مضاؼ، أم كما تسأليـ عمى تبميغ القرآف الكريـ مف  {ومن تسئميـ عميو مف أجر}

 .(6) أجر
 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:

 مف دائؿ صدؽ الوحي والنبوة:
}ذلؾ مف أنبنء الغيب نوحيو إليؾ ومن كنت لدييـ  تياء قصة يكسؼقكلو تعالى عند ان

تعميؽ عمى ىذه القصة كما شابييا مف قصص األنبياء، بأف  إذ أجمعوا أمرىـ وىـ يمكروف{
العمـ بيا كاإلطبلع عمى دقاهقيا، دليؿ جديد يضاؼ إلى دالهؿ النبكة، فيي مف قبيؿ العمـ 
بالمجيكؿ، الذم كاف مغيبا عف الرسكؿ، إذ الرسكؿ عميو السبلـ لـ يعاصر يكسؼ كال إخكتو، 

ذلؾ فإف الكحي يأتيو بمبيا، كيكشؼ لو عف سرىا،  كلـ يشاىد الظركؼ التي البست قصتو، كمع
كاف صمى اهلل عميو كسمـ شديد   ،(7) لما فييا مف حكـ كعبر، يتعظ بيا مف تقدـ كمف تأخر

                                                           
 (. 3/116العيف، لمفراىيدم )(1)
 (.74، لشياب الديف المالكي )صتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيحر: انظ(2)
 (.5/60إعراب القرآف، كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(3)
 (.3/215إعراب القرآف، لمنحاس )(4)
 (.5/62إعراب القرآف، كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(5)
 (.13/77التفسير المنير، لمزحيمي )(6)
 (.3/311ديث التفسير، لمحمد الناصرم )التيسير في أحا(7)
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ـ قصة يكسؼ المكافقة لما في التكراة، يالحرص عمى إيماف قكمو، ككاف يرجك ىدايتيـ بعد سماع
 رسكلو كيسرل عنو ما يقاسيو مف أحزاف النصراؼ فمما لـ يؤمنكا نزلت ىذه اآلية يكاسى بيا اهلل

معانيـ في المكابرة كالضبلؿ مع ظيكر آياتيا  معظـ أىؿ مكة عف دعكة الحؽ التي جاءىـ بيا، كا 
كبراىينيا، فيقرر لو سبحانو أف ىذه الظاىرة ىي طبيعة معظـ الناس ال أىؿ مكة كحدىـ، فكأنو 

مؤمف كلك حرصت عمى إيمانيـ، كبالغت في إقامة تعالى يقكؿ لرسكلو: كما أكثر أىؿ األرض ب
إف ىو إا } كقكلو:، (1) ىـ كتقميدىـ آلباهيـالحجج كالبراىيف ليـ، فإف عقكليـ تتحكـ فييا أىكاؤ 

ىك تذكرة ليـ في دالهؿ التكحيد كالعدؿ كالنبكة كالمعاد كالقصص كالتكاليؼ  :أم {ذكر لمعنلميف
كال  شتمؿ عمى ىذه المنافع العظيمة، ثـ ال تطمب منيـ ماالن كالعبادات، كمعناه: أف ىذا القرآف ي

 .(2) ، فمك كانكا عقبلء لقبمكا كلـ يتمردكاجعبلن 
 سنبعًن: من ترشد إليو اآلينت:

الكريمة دليؿ ال يقبؿ الريب عمى نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ألنو كاف  اتفي ىذه اآلي"-1
كلـ يسافر الى غير بمده الذم نشأ فيو كمع ذلؾ أتى بيذه  ،العمماء كلـ يمؽى  ،لـ يقرأ الكتب أميان 

 .(3)" كخصاهصيا التي ابتدعت ذكرىا العصكر الحديثة ،شراهط القصة القصة الطكيمة مستجمعةن 
عمى ىداية الناس، فكاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حريصان عمى  يحرصعمى الداعي أف "-2

ف كاف حرصو عمى إيمانيـ  ،إيماف قكمو    .(4) "لف يسكؽ الكثير مف المشركيف إلى اإليمافكا 
ال يجكز أخذ األجر عمى الطاعات كالعبادات؛ حيث نيى كأخبر أنو ال يسأليـ عمى ما يبمغ "-3

َوَمن َأْرَسْمَننَؾ }إلييـ أجرنا، كىك لـ يتكؿ  تبميغ جميع ما أمر بتبميغو بنفسو إلى الخمؽ كافة، بقكلو: 
، كلكنو كلى بعضو غيره؛  [28]سبأ: {نِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا َيْعَمُموفَ ِإاَّ َكنفًَّة ِلمنَّ 

فإذا لـ يجز لو أخذ األجر فيما يبمغ ىك؛ فالذم كاف مأمكرنا  ،و: " أال فميبمغ الشاىد الغاهب "كقكل
يجكز لمدعاة أف يسألكا الناس  بل"ف ،(5)" أف يبمغ عنو أيضا ال يجكز أف يأخذ األجر عمى ما يبمغ

شيهان  مف أمكاليـ، فيذا يبعد الناس عف االستجابة لمحؽ، كما تسأليـ عميو مف أجر إف ىك إال 
 .(6)" ، كىذا ىك منيج رسؿ اهلل جميعان ذكره لمعالميف

 
 

                                                           
 (. 5/390التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (.18/519مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.5/60إعراب القرآف، كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(3)
 (.4/561المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )التفسير (4)
 (.6/294اتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة ، لمم(5)
 (.4/561المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )التفسير (6)
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 المقطع الثنني
 دعوة اإلنسنف إلى التفكر والتأمؿ في ممكوت السموات واألرض

ـْ َعْنَيػػػػن َوَكػػػػأَ } قػػػػاؿ تعػػػػالى: وَف َعَمْيَيػػػػن َوُىػػػػ يّْْف ِمػػػػْف آَيػػػػٍة ِفػػػػي السَّػػػػَمنَواِت َواأْلَْرِض َيُمػػػػرُّ
ـْ ُمْشػػػِرُكوَف  *ُمْعِرُضػػػوَف  ـْ ِبنلمَّػػػِو ِإاَّ َوُىػػػ ـْ َ نِشػػػَيٌة ِمػػػْف  *َوَمػػػن ُيػػػْؤِمُف َأْكثَػػػُرُى َأَفػػػَأِمُنوا َأْف تَػػػْأِتَيُي

ـُ السَّنَعُة بَ  ـْ َا َيْشُعُروفَ َعَذاِب المَِّو َأْو تَْأِتَيُي  .[107-105]يكسؼ:{ ْغَتًة َوُى
 :سبب النزوؿأوًا: 

كػػػػػاف المشػػػػػرككف يقكلػػػػػكف: لبيػػػػػؾ ال شػػػػػريؾ  )عػػػػػف ابػػػػػف عبػػػػػاس رضػػػػػي اهلل عنيمػػػػػا، قػػػػػاؿ:
فيقكلػػػػكف: إال شػػػػريكا ىػػػػك  "كيمكػػػػـ، قػػػػد قػػػػد" لػػػػؾ، قػػػػاؿ: فيقػػػػكؿ رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ:
كلػػػػـ تػػػػذكر ىػػػػذه األحاديػػػػث أف ، "(1) (بالبيػػػػت لػػػػؾ، تممكػػػػو كمػػػػا ممػػػػؾ، يقكلػػػػكف ىػػػػذا كىػػػػـ يطكفػػػػكف

 .(2)" فيي حكاية عف حاليـ في الجاىمية كتمبيتيـ ىذه ،اآليات نزلت في ذلؾ
 ثننيًن: المننسبة:

عػػػػػػف حػػػػػػاؿ العػػػػػػرب أف أكثػػػػػػرىـ ال يؤمنػػػػػػكف، تتحػػػػػػدث  بعػػػػػػد أف تحػػػػػػدثت اآليػػػػػػات السػػػػػػابقة
، (3) و شػػػػريكان يجعمػػػػكف لػػػػهلل خػػػػالقيـ، كىػػػػـ مػػػػع ذلػػػػؾ مقػػػػركف أف ا فيػػػػـ ،ىػػػػذه اآليػػػػات أيضػػػػان عػػػػنيـ

كثيػػػػػرا مػػػػػف  ثػػػػػـ نػػػػػدد اهلل تعػػػػػالى بمكقػػػػػؼ المشػػػػػركيف مػػػػػف اإليمػػػػػاف بػػػػػاهلل تعػػػػػالى، فػػػػػذكر أف ىنػػػػػاؾ
اآليػػػػػػات الدالػػػػػػة عمػػػػػػى كجػػػػػػكد الصػػػػػػانع ككحدانيتػػػػػػػو، كلكػػػػػػف ال يمتفػػػػػػت إلييػػػػػػا أكلهػػػػػػؾ المشػػػػػػػرككف، 

نما يعرضكف عنيا  .(4) كا 
 ثنلثًن: التحميؿ المغوي:

إذا  إذا غطػػػػػاه، كغشػػػػػي الشػػػػػيء إذا جػػػػػاءه، كغشػػػػػاه تغشػػػػػيةن  غشػػػػػيو يغشػػػػػاه غشػػػػػيانان  :{ةنِشػػػػػيَ  }*
إذا أغمػػػػػػػػي عميػػػػػػػػو،  عميػػػػػػػػو ي عميػػػػػػػػو فيػػػػػػػػك مغشػػػػػػػػيه ًشػػػػػػػػالبسػػػػػػػػو، كغشػػػػػػػػي المػػػػػػػػرأة: جامعيػػػػػػػػا، كغي 

ىػػػػػي الداىيػػػػػة مػػػػػف خيػػػػػر أك شػػػػػر أك الغاشػػػػػية:  ،الرحمػػػػػة كغشػػػػػييا ألػػػػػكاف، أم تعمكىػػػػػا ك"غشػػػػػيتيـ"
 .(5) مكركه

كباغتػػػػو مباغتػػػػة:  ،حػػػػيف يفجػػػػؤؾ البغػػػػتكأفظػػػػع شػػػػيء  ت: البغتػػػػة، قػػػػاؿ:ٍغػػػػبغػػػػت: البى  :{َبْغتَػػػػة}*
 .(6) بغتة أم فاجأه

                                                           
 (.2/643(، )1185صحيح مسمـ، ؾ )الحج(، ب )التمبية، كصفتيا، ككقتيا(، رقـ )(1)
 (.4/283تفسير البغكم )(2)
، لمسمرقندم )(3)  (. 2/213انظر: بحر العمـك
 (. 13/79التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (. 4/41، لجماؿ الديف الكجراتي )مجمع بحار األنكار في غراهب التنزيؿ كلطاهؼ األخبار(5)
 (. 4/397العيف، لمفراىيدم )(6)
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 رابعًن: اإلعراب:
 {عمييػػػػػن}عطفػػػػػا عمػػػػػى السػػػػػماكات، كالضػػػػػمير فػػػػػي  : الجميػػػػػكر عمػػػػػى الجػػػػػر {يمػػػػػروف واألرضِ }

  حاال منيا ; كقيؿ: منيا كمف السماكات. {يمروف}كقيؿ: لؤلرض ; فيككف  ،لآلية
 .(1) : مصدر في مكضع الحاؿ {بغتة}

 لقراءات:خنمسًن: ا
كيقػػػػػػػرأ ك  عطفػػػػػػػا عمػػػػػػػى السػػػػػػػماكات }األرِض{جػػػػػػػرالجميػػػػػػػكر عمػػػػػػػى  )فػػػػػػػي السػػػػػػػموات واألرض(

 .(2) كيقرأ بالرفع عمى االبتداء ،بالنصب ; أم كيسمككف األرض {األرَض }
 سندسًن: البال ة:

 .(3)كفيو معنى التكبيي كالتيديد ،اليمزة لبلستفياـ االنكارم {يةشأفأمنوا أف تأتييـ  ن}
 .(4) سجع: كىك تكافؽ الفاصمتيف في الحرؼ األخير بينيما {مشركوف}ك {معرضوف}

 سنبعًن: التفسير اإلجمنلي:
 الدعوة إلى التفكر في مخموقنت اهلل:

أنيػػػػػػـ فػػػػػػي غفمػػػػػػة عػػػػػف التفكػػػػػػر فػػػػػػي الػػػػػػدالهؿ  ،السػػػػػبب فػػػػػػي أف أكثػػػػػػر النػػػػػػاس ال يؤمنػػػػػكف
يػػػػة دالػػػػة عمػػػػى كتكحيػػػػده، فقػػػػاؿ: ككػػػػأيف مػػػػف آيػػػػة.. أم ككػػػػـ مػػػػف آ ،الدالػػػػة عمػػػػى كجػػػػكد الصػػػػانع

 ،كسػػػػػػػيارة ،مػػػػػػػف ككاكػػػػػػػب ثابتػػػػػػػة ،كقدرتػػػػػػػو فػػػػػػػي السػػػػػػػمكات كاألرض ،ككمػػػػػػػاؿ عممػػػػػػػو ،تكحيػػػػػػػد اهلل
كمختمفػػػػػػة فػػػػػػي  ،كميػػػػػػت، كثمػػػػػػار متشػػػػػػابية ،كحػػػػػػي ،كبحػػػػػػار، كنبػػػػػػات كشػػػػػػجر، كحيػػػػػػكاف ،كجبػػػػػػاؿ
كيشػػػػػػاىدىا أكثػػػػػػرىـ، كىػػػػػػـ  ،كالػػػػػػركاهح كاأللػػػػػػكاف كالصػػػػػػفات، يمػػػػػػر عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ اآليػػػػػػات ،الطعػػػػػػكـ

بمػػػػا فييػػػػا مػػػػف عبػػػػر كعظػػػػات، ككميػػػػا تشػػػػيد عمػػػػى كجػػػػكد اهلل تعػػػػالى  غػػػػافمكف عنيػػػػا، ال يتفكػػػػركف
 ككحدانيتو.

كأمػػػػػػػا عممػػػػػػػاء الفضػػػػػػػاء كالفمػػػػػػػؾ فػػػػػػػدأبيـ الرصػػػػػػػد المػػػػػػػادم كرصػػػػػػػد الحركػػػػػػػة أك الثبػػػػػػػات، 
كاسػػػػػػػتنباط القػػػػػػػكانيف العمميػػػػػػػة، لكػػػػػػػنيـ ال يفكػػػػػػػركف غالبػػػػػػػا فػػػػػػػي الخػػػػػػػالؽ المكجػػػػػػػد، كفػػػػػػػي عظمػػػػػػػة 

 المدبر كالمقدر.
يكػػػػػاد يقػػػػػر أكثػػػػػر المشػػػػػركيف بكجػػػػػكد اهلل، كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  كمػػػػػا يػػػػػؤمف أكثػػػػػرىـ بػػػػػاهلل.. أم كمػػػػػا

ـْ َمػػػػْف َخَمػػػػَؽ السَّػػػػَمنَواِت َواأْلَْرَض َلَيقُػػػػوُلفَّ المَّػػػػوُ } [ إال كتػػػػراىـ يقعػػػػكف 25:]لقمػػػػاف {َوَلػػػػِئْف َسػػػػأَْلَتُي
 .(5) في الشرؾ، إلشراكيـ مع اهلل األصناـ كاألكثاف في العبادة

                                                           
 (.2/747التبياف في إعراب القرآف، لمعكبرم )(1)
 المرجع السابؽ. (2)
 (.  5/61إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(3)
 (.  13/78التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (.  13/83المرجع السابؽ )(5)
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فقاؿ: أفأمنكا أف تأتييـ أم أفأمف ىؤالء المشرككف  ثـ ىدد اهلل تعالى المشركيف بالعقاب
باهلل أف تأتييـ عقكبة تغشاىـ كتشمميـ، أك يأتييـ يكـ القيامة فجأة، كىـ ال يحسكف كال ىـ 

 .(1) يشعركف بذلؾ
 ثنمنًن: من ترشد إليو اآلينت: 

اهلل،  إشارة إلى ما عميو عمي البصاهر كاألبصار مف الغفمة عف ممككت ىذه اآليات: في-1
كالذىكؿ عف آياتو الباىرة، رغما عف ككنيا معركضة عمى أقكل كجو كأحسنو في كتاب الككف 

بل عجب ، ف(2) س، في جميع األزماف، كفي كؿ مكافالفسيح، كىي بمرأل كمسمع مف جميع النا
 ، فإف العالـ مممكء مفة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ممكا في الدالهؿ الدالة عمى نبك إذا لـ يتأ

 .(3) دالهؿ التكحيد كالقدرة كالحكمة ثـ إنيـ يمركف عمييا كال يمتفتكف إلييا
أكثر اآليات، أم الدالهؿ الدالة عمى كجكد اهلل تعالى ككحدانيتو، كقدرتو كحكمتو كعممو  ما-2

كرحمتو، في السمكات كاألرضيف مف نجكـ كككاكب كبحار كأنيار كجباؿ كنباتات كأشجار، 
ياء كأمكات، كحيكاف كثمرات مختمفة الطعكـ كالركاهح كاأللكاف كالصفات. كصحار شاسعات، كأح
 .(4) كىذه كميا أدلة محسكسة

يكـ القيامة ال يعمـ مكعده أحده إال اهلل عز كجؿ، قد يغشاىـ المحظة في غاشية تمفيـ -3
 . (5)كتشمميـ، كلذلؾ يجب عمى العبد أف يستعد ليذا اليكـ كيعمؿ صالحان 

ركيف مزيؼ باطؿ، فيـ يقركف بكجكد اهلل خالقيـ كخالؽ األشياء كميا، كىـ يعبدكف إيماف المش-4
 .(6) األكثاف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.  13/83التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.3/311انظر: التيسير في أحاديث التفسير، لمحمد الناصرم )(2)
 (.18/519انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (.  13/84التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (.4/561ـ، لمصطفى مسمـ )انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكري(5)
 (.  13/84التفسير المنير، لمزحيمي )(6)
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 المقطع الثنلث
 الدعوة إلى اهلل عمى بصيرة

ُقْؿ َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنن َوَمِف اتََّبَعِني َوُسْبَحنَف المَِّو }قاؿ تعالى: 
ـْ َيِسيُروا  *َأَنن ِمَف اْلُمْشِرِكيَف  َوَمن ـْ ِمْف َأْىِؿ اْلُقَرى َأَفَم َوَمن َأْرَسْمَنن ِمْف َقْبِمَؾ ِإاَّ ِرَجنًا ُنوِحي ِإَلْيِي

ـْ َوَلَداُر اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَف اتَّقَ  ْوا َأَفاَل ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكنَف َعنِقَبُة الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِي
 .[109-108]يكسؼ{ َتْعِقُموفَ 

 أوًا: المننسبة:
كثيرا مف اآليات الدالة  ندد اهلل تعالى بمكقؼ المشركيف مف اإليماف ذكر أف ىناؾبعد أف 

نما يعرضكف عنياككحدانيتو، كلكف ال يمتفت إلييا أك  ،عمى كجكد الصانع  ،لهؾ المشرككف، كا 
سبيؿ دعكة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الدعكة إلى كحسـ الحؽ تعالى المكقؼ، فأباف أف 

 .(1)التكحيد، كرفض الشرؾ بمختمؼ أشكالو كأنكاعو
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

كسبيؿ اهلل: طريؽ اليدل الذم دعا  ،كيؤنث ،الطريؽ كما كضح منو، يذكر السبيؿ:": {َسِبيِمي}*
 .(3)ي كطريقت يسبيمي: طريق، (2)" إليو
البصارة مصدر البصير، كقد ك  ،مذكر، كالبصر: نفاذ في القمب البصر: العيف،: {َبِصيَرة}*
في أمره كدينو اذا كاف ذا  كاستبصر ،رتو: شبو رمقتورت بو، كتبصٌ بصرت الشيء كتبصٌ أر، ك صي بى 

: عمى يقيف عمى بصيرة، "(4) اسـ لما اعتقد في القمب مف الديف كحقيؽ األمر :كالبصيرة ،بصيرة
   .(5)"  كآياتو كحججوناشئ مف كحي اهلل

 ثنلثًن: اإلعراب:
صفة لرجاؿ، أك حاؿ مف ":  )مف أىؿ القرى( ،(6)" تككيد (أنن) ،ابتداء كخبر" (:قؿ ىذه سبيمي)

كدار  ،كالبلـ الـ االبتداء ،الكاك حالية" )ولدار اآلخرة خير لمذيف اتقوا أفال تعقموف(، (7)"المجركر
كىي نفس  ،ألف المراد بالدار الجنة ،فة الشيء الى نفسومف إضا ،كاآلخرة مضاؼ إليو ،مبتدأ

                                                           
 (.  13/78التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.  11/316لساف العرب، البف منظكر )(2)
 (. 5/393التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(3)
 (. 7/117العيف، لمفراىيدم )(4)
 (. 5/393التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(5)
 (.  2/216إعراب القرآف، لمنحاس )(6)
 (.   2/747التبياف في إعراب القرآف، لمعكبرم )(7)
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 ،أك الحاؿ اآلخرة ،كلدار الساعة اآلخرة :كاختار الزمخشرم كالبيضاكم اف يككف التقدير ،اآلخرة
 .(1)" فميس في الكبلـ عمى ذلؾ اضافة الشيء الى نفسو

 ءات:قرارابعًن: ال
 ".بالنكف، كالباقكف بالياء "قرأىا حفص }نوحي{:

قرأ نافع كابف كثير كأبك عمرك، كركاية حفص عف عاصـ: تعقمكف بالتاء عمى " :{عقموفتفال أ}
 .(2) "الخطاب، كالباقكف: بالياء عمى الغاهب

 توجيو القراءات: 
 .الخطاب تككف بمعنىبالتاء عمى القكؿ األكؿ "

 .(3)" بالياء عمى الغاهب عمى القكؿ الثاني
 خنمسًن: البال ة:

 .اعتراض بالكعيد كالتيديد، كالجممة استفياـ إنكارم: {ي األرضأفمـ يسيروا ف}
كمف آمف بيـ كىـ الذيف  ،راض بالتبشير كحسف العاقبة لمرسؿ عمييـ السبلـاعت :{ولدار اآلخرة}

كتعريض أيضا بأف دار اآلخرة أشد أيضا  ،بسبلمة عاقبة المتقيف في الدنيا كىك تعريض ،اتقكا
 .(4) فحصؿ إيجاز بحذؼ جممتيف ،اقبة التي كانت في الدنياعمى الذيف مف قبميـ مف الع
 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:

أدعك إلى  يكمنيج يلمعانديف المكابريف ىذه ىي طريقتقؿ يا محمد ليؤالء ا" :{قؿ ىذه سبيمي}
عبادة اهلل كحده عمى يقيف ثابت، ناشئ عف كحى اهلل تعالى، كقاهـ عمى الحجة البينة كالبرىاف 

تنزييا لما قالكا؛ " :{سبحنف اهلل}، (5)" مف المؤمنيف يكمف اتبعن ،ضح أدعك إلى اهلل كذلؾ أناالكا
في ألكىيتو كربكبية غيره؛ أك  :{ومن أنن مف المشركيف} ،ما قالكا في اهلل بما ال يميؽ بوكتبرهة ع

 .(6)" في عبادتو
فكيؼ  رجاالن  كؿ: لـ نبعث قبمؾ إالىذا رد إلنكارىـ نبكتو، يق" :{ومن أرسمنن مف قبمؾ إا رجناً }

أىؿ  :{أفمـ يسيروا} ،(7)" كمف قبمؾ مف الرسؿ كانكا عمى مثؿ حالؾ ،تعجبكا مف إرسالنا إياؾ
 ،أمر الذيف مف قبميـكيؼ صار آخر  {كيؼ كنف عنقبة}فيتفكركا  ، أممكة في األرض فينظركا

                                                           
 (.   5/69إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(1)
 (.   18/521مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.   18/521المرجع السابؽ )(3)
 .   (13/68انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(4)
 (.5/393التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(5)
 (.6/297تفسير الماتريدم )(6)
 (. 2/637الكسيط في تفسير القرآف المجيد، لمكاحدم )(7)
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بمحمد ك  كآمنكا باهلل ،الشرؾ كالفكاحشالكفر ك  خير لمذيف اتقكا ،الجنة {ولدار اآلخرة}مف الكفار 
أفميس لكـ ذىف اإلنسانية أف اآلخرة خير مف  :{أفال تعقموف}كالقرآف  ،عميو الصبلة كالسبلـ

أفبل تصدقكف بما أصاب األكليف حيث كذبكا  :كيقاؿ ،إف الدنيا تفنى كاآلخرة تبقى :كيقاؿ ،الدنيا
 .(1) الرسؿ

 الدعوة إلى اهلل عمى بصيرة:
مف أخبلقو عميو الصبلة كالسبلـ، كمف أخبلؽ أىؿ العمـ  إلى اهلل عمى بصيرةالدعكة 

كبياف الحؽ بأدلتو  ،مع العمؿ ،ألف أىؿ العمـ مف أخبلقيـ الدعكة إلى اهلل عمى بصيرة جميعا،
كسنة رسكلو عميو  ،الشرعية قكال كعمبل كعقيدة، فيـ دعاة الخمؽ كىداتيـ عمى ضكء كتاب اهلل

، بؿ يبمغكف الناس ديف اهلل، كيرشدكنيـ إلى قميبلن  ، ال يشتركف بآيات اهلل ثمنان الصبلة كالسبلـ
الحؽ الذم بعث اهلل بو نبيو عميو الصبلة كالسبلـ، كيصبركف عمى األذل في جميع األحكاؿ، 
كبيذا يعمـ أف مف دعا عمى جيالة فميس عمى خمؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كليس عمى خمؽ 

؛ ألف اهلل سبحانو جعؿ القكؿ عميو بغير عمـ فكؽ مرتبة الشرؾ، لما أىؿ العمـ بؿ  ىك مجـر
ـَ َربَّْي اْلَفَواِحَش َمن يترتب عمييا مف الفساد العظيـ، قاؿ تعالى في كتابو المبيف:  }ُقْؿ ِإنََّمن َحرَّ

ـَ َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحؽّْ َوَأْف ُتشْ  ْث ْؿ ِبِو ُسْمَطنًنن َوَأْف َظَيَر ِمْنَين َوَمن َبَطَف َواإلِْ ـْ ُيَنزّْ ِرُكوا ِبنلمَِّو َمن َل
فجعؿ سبحانو القكؿ عميو بغير عمـ في القمة  ،[33]األعراؼ:  َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َمن َا َتْعَمُموَف{

مف مراتب المحرمات؛ ألف ىذه اآلية فييا الترقي مف األدنى إلى ما ىك أشد منو فانتيى إلى 
قكؿ عمى اهلل بغير عمـ، كبيذا يعمـ خطر القكؿ عمى اهلل بغير عمـ، كأنو مف ثـ ال ،الشرؾ

ضبلؿ الناس  .(2) المنكرات العظيمة كالكباهر الخطيرة لما فيو مف العكاقب السيهة كا 
 : من ترشد إليو اآلينت: سندسنً 

إلى ما  دعكةطريقة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسنتو كمنياجو، كمنياج أتباعو المؤمنيف بو ال"-1
يؤدم إلى الجنة، عمى يقيف كحؽ، كشعار المؤمف داهما: سبحاف اهلل كما أنا مف المشركيف، أم 

كسمي الديف ، مف دكف اهلل أندادا أم نظراء هللأنزه اهلل عف أم شريؾ، كلست مف الذيف يتخذكف 
 .(3)" سبيبل، ألنو الطريؽ الذم يؤدم إلى الثكاب

إلى اهلل تعالى مف عمماء المسمميف ينبغي أف يتحممكا نصيبيـ فييا، ف القادريف عمى الدعكة "إ-2
 .(4)" كيقكمكا بيا خير قياـ، كما قاـ أسبلفيـ مف قبؿ

                                                           
 (.204تفسير ابف عباس، تنكير المقباس، لمفيركزأبادم )ص(1)
 (.4/81انظر: مجمكع فتاكل ابف باز )(2)
 (.13/85التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (.5/393التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(4)
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كذلؾ أف أىؿ ، كال مف أىؿ البادية، كال مف الجف كال مف النساء المبلهكةلـ يبعث اهلل نبيا مف "-3
 .(1)" ؿ فطنةالبادية يغمب عمييـ القسكة كالجفاء، كأىؿ األمصار أى

، يجكد عمى عبده بخير الدنيا"-4 كاآلخرة، كأف خير اآلخرة لو سبباف ال  أف اهلل كاسع الجكد كالكـر
ثالث ليما: اإليماف بكؿ ما أكجب اهلل اإليماف بو، كالتقكل التي ىي امتثاؿ األكامر الشرعية 

ينبغي لمعبد أف يدعك نفسو  كممكيا، كأنو ،كاجتناب النكاىي، كأف خير اآلخرة خير مف ثكاب الدنيا
كيشكقيا لثكاب اهلل، كال يدعيا تحزف إذا رأت لذات الدنيا كرياساتيا كىي عاجزة عنيا، بؿ يسمييا 

 .(2)" عمييا عدـ حصكؿ الدنيا ؼبالثكاب األخركم ليخف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.2/638، لمكاحدم )الكسيط في تفسير القرآف المجيد(1)
 (.283، لمسعدم )صتيسير المطيؼ المناف في خبلصة تفسير القرآف(2)
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 المقطع الرابع
 تحقيؽ النصر عند اشتداد الكرب

َي َمْف َحتَّى ِإَذا ا}قاؿ تعالى:  ـْ َنْصُرَنن َفُنجّْ ـْ َقْد ُكِذُبوا َجنَءُى ْسَتْيَأَس الرُُّسُؿ َوَظنُّوا َأنَُّي
 [.110]يكسؼ:{ َنَشنُء َوَا ُيَردُّ َبْأُسَنن َعِف اْلَقْوـِ اْلُمْجِرِميفَ 

 أوًا: المننسبة:
سمـ ، مف تكذيبيـ لمنبي صمى اهلل عميو ك في اآليات السابقة بعد أف حذر اهلل أىؿ مكة 

فاعتبركا يا أىؿ مكة بسنف اهلل فيمف كاف قبمكـ، كاحذركا أف يحؿ بكـ ما حؿ ككانو يقكؿ ليـ:  
 .(1) بيـ، فإف اهلل ينصر رسمو كلك بعد حيف

 ثننيًن: التحميؿ المغوي:
 ،كقد استيأس ،كالمصدر اليأس كاليآسة كاليأس ،اليأس نقيض الرجاء يهس ييأس :{اْسَتْيَأس}*

ن ،كأيأستو كىك  ،االستيهاس: استفعاؿ مف اليأس، "ك (3)" استيأس منو: أم يهس" ،(2) و لياهسكا 
 .(4)" انقطاع الطمع

 :، كالبأسالبؤس الخضكع كالفقر ، مف بهس يبأس بؤسا افتقر كاشتدت حاجتو :مف  -:{َبْأُسَنن}*
 .(5) ب، بؤس إذا اشتد، كبهس إذا افتقرالشدة في الحر 

ؿه ذك بٍأس: قكٌم شدي -  شديد البأس: شجاع. ،درىجي
 ، كىذا المعنى المقصكد في اآلية.الدنيا، أك في اآلخرة، عقاب اهللعذاب شديد في  -
{ حرب، أك شٌدةي قتاؿ - ـْ ـْ َبْأَسُك  .[81]النحؿ: }َوَسرَاِبيَؿ َتِقيُك
ال بٍأسى في تناكؿ ىذا  ،ؿال بأس بو: ال مانع، حسف، جيد، مقبك  ،خكؼ، حرج "ال بٍأسى عميو -
 .الدكاء: ال ضرر، ال مانع، ال حرجال بٍأسى مف تناكؿ ىذا  ،دكاءال
- ."  مرض "الميـ  ارفع البأسى
ـْ َشتَّى عداكة كاختبلؼ القمكب - ـْ َجِميًعن َوُقُموُبُي ـْ َشِديٌد َتْحَسُبُي ـْ َبْيَنُي  [.14]الحشر: {}َبْأُسُي
 .(6)[ 33]النمؿ: ٍس َشِديٍد{}َقنُلوا َنْحُف ُأوُلو ُقوٍَّة َوُأوُلو َبأْ ببلء كنجدة  -
 

                                                           
 (.5/396انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (.8/632سف المرسي )انظر: المحكـ كالمحيط األعظـ، ألبي الح(2)
(3)

 (.11/7391، لنشكاف الحميرم )شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك 
 (.173إعراب القرآف لؤلصبياني )ص(4)
 (.1/183، لمكجراتي )مجمع بحار األنكار في غراهب التنزيؿ كلطاهؼ األخبار(5)
 (1/152انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد عمر )(6)
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 ثنلثًن: اإلعراب:
حتى حرؼ غاية كىي متعمقة بمحذكؼ دؿ عميو  {حتى إذا استيأس الرسؿ وظنوا أنيـ قد كذبوا}

 ،حتى إذا استيهسكا مف النصر ،فتراخى نصرىـ ،كما أرسمنا مف قبمؾ إال رجاالن ، كالمعنى: الكبلـ
الدنيا بؿ كانكا يظنكف ذلؾ كيرجكنو ال عف اخبار كال يمـز أف يككف اهلل كعدىـ بالنصر في 

كأف كما في حيزىا سدت مسد مفعكلي ظنكا ككذبكا  ،عطؼ عمى استيهسكا :{وظنوا} ،ككحي
خبر  :{كذبوا}أم ظنت األمـ أف الرسؿ أخمفكا ما كعدكا بو مف النصر كجممة  ،بالبناء لممجيكؿ

 .(1) أنيـ
 رابعًن: القراءات:

 .(2) {ُكذُّْبوا}كقرأ الباقكف  ،بالتخفيؼ {ُكِذُبوا}ساهي زة كالكقرأ عاصـ كحم
 توجيو القراءة: 

معنى قراءة مف خفؼ: أٌف األمـ ظنت أٌف الرسؿ كذبكىـ فيما أخبركىـ بو مف نصر اهلل 
ىبلؾ أعداهيـ، كأما مف شدد فالمعنى: أٌف الرسؿ أيقنكا أٌف األمـ قد كذبكىـ تكذيبان  عميـ  ليـ كا 

 كعمى القكؿ الثاني بمعنى اليقيف. ،الظف عمى القكؿ األكؿ بمعنى الشؾـ أحد، ك حتى ال يفمح فيي
 {ُكذُّْبوا}عاهد عمى الكفار كفي  {ظنوا}فالضمير في  {ُبواُكذّْ  قد ـينوا أنوظ}كأما مف قرأ 

 .(3) عاهد عمى الرسؿ عمييـ السبلـ
يد الجيـ كفتح الياء قرأ عاصـ كابف عامر فنجي مف نشاء بنكف كاحدة كتشد {فنجي مف نشنء}

عمى ما لـ يسـ فاعمو، كركم عف الكساهي: إدغاـ إحدل النكنيف في األخرل كقرأ بنكف كاحدة 
كتشديد الجيـ كسككف الياء، كالباقكف بنكنيف، كتخفيؼ الجيـ كسككف الياء عمى معنى: كنحف 

 .(4) نفعؿ بيـ ذلؾ
 :خنمسًن: التفسير اإلجمنلي

رة دؿ عمييا السياؽ، كالتقدير: ال تغتر قريش بما ىي فيو ىذه اآلية مرتبطة بجمؿ مقد"
مف السبلـ كعدـ العقاب عمى كفرىـ حتى اآلف، فإف مف قبميـ مف الكفار قد أميمكا، حتى إذا 

كتكىمكا  ،لتمادييـ في الطغياف كالتكذيب مف غير كازع ،أيس األنبياء المرسمكف الييـ مف إيمانيـ
حتى إذا حدث  ،ى مف كفر بيـ كعقابيـ في الدنياعت النصر عمأف نفكسيـ كذبت عمييـ حيف تكق

كىـ  ،كنجى اهلل منو مف يشاء إنجاءه ،فأنزؿ اهلل بيـ العذاب ،جاءىـ نصر اهلل فجأة ،كؿ ذلؾ

                                                           
 (.5/96عراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )إ(1)
 (.173إعراب القرآف لؤلصبياني )ص(2)
 (.173المرجع السابؽ )ص(3)
 (.18/522مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
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المرسمكف كمف آمنكا بيـ، كال يمنع أحد عذاب اهلل عف القـك الذيف أجرمكا بكفرىـ إذا قدره عمييـ، 
ف اهلل فيمف كاف قبمكـ، كاحذركا أف يحؿ بكـ ما حؿ بيـ، فإف اهلل ينصر فاعتبركا يا أىؿ مكة بسن

 .(1) رسمو كلك بعد حيف
 تحقيؽ النصر عند اشتداد الكرب:

إف ىناؾ صبران حيف البأس كفي الحرب كعند لقاء العدك كالتحاـ الصفيف فيككف الصبر 
ـْ ِفَئًة يَ }ى: شرط لمنصر كالفرار كبيرة كلذلؾ أكجب اهلل الثبات قاؿ تعال َأّيَين اّلِذيَف آَمُنَوْا ِإَذا َلِقيُت

كينفرط العقد كحذر مف الفرار كتكلي األدبار كعندما تضطرب المعركة  ،[45]األنفاؿ:  {َفنْثُبُتواْ 
بير عند المقاء، يصبركف ككانكا يتناقمكف بينيـ عبارة "  فيككف الصبر أشد لذلؾ كاف المسممكف صي

المراغمة كالمدافعة اآلف بيف فريقيف، الذم يصبر أكثر ىك الذم إنما النصر صبري ساعة"، ك 
، كالصبر عمى تكاليؼ المعركة، عكامؿ النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدك، فمف (2)ينتصر

 .(3) فأثبت الفريقيف أغمبيما ،فالثبات ىك بدء الطريؽ إلى النصر
استمرأكا المر، كاستعذبكا العذاب، الناجحيف في الدنيا إنما حققكا آماليـ بالصبر، ك "إف 

كاستيانكا بالصعاب، كمشكا عمى األشكاؾ، كحفركا الصخكر باألظافر، كلـ يبالكا باألحجار تقؼ 
في طريقيـ، كالطعنات تغرس في ظيرىـ، كبالشرؾ تنصب لئليقاع بيـ، كبالكبلب تنبح مف 

عزيمة، مسمحيف بالصبر قد حكليـ، بؿ مضكا في طريقيـ غير كانيف كال متكقفيف، متذرعيف بال
يعثركف ثـ ال يمبثكف أف ينيضكا، كقد يخطهكف ثـ يكشككف أف يصيبكا، كقد يجرحكف ثـ ال يمبث 

كال يفقدكف نكر  ،كال يستسممكف لميأس ،جرحيـ أف يندمؿ، كقد يفشمكف مرة كمرة فبل يمقكف السبلح
 الرفعة في الدنيا كالفكز في األمؿ، لقد عرؼ عشاؽ المجد، كخطاب المعالي، كطبلب السيادة أف

، اآلخرة، ال تناؿ إال برككب متف المشقات، كتجرع غصص اآلالـ، كالصبر عف كثير مما يجب
 .(4)" لف تبمغ المجد حتى تمعؽ الصبر     ال تحسب المجد تمرنا أنت آكمو

أنتـ كأتباعيـ المؤمنكف، ف ،مثؿ صادؽ لمعبرة كالعظة بما تعرض لو األنبياء السابقكفكلنا 
أييا المسممكف في صدر اإلسبلـ، لـ تبتمكا مثؿ ابتبلهيـ، مستيـ الشدة كالخكؼ كالفقر كاآلالـ 
كاألمراض، كأزعجكا إزعاجا شديدا، حتى اضطر األلـ كالقسكة إلى أف يقكؿ الرسكؿ كىك أعمـ 

كا، قكاد أف ينفد صبرىـ مف ىكؿ ما ال الناس باهلل تعالى كأكثؽ بنصره: متى نصر اهلل؟ حيث
فأجيبكا: أال إف نصر اهلل قريب التحقؽ كالحصكؿ، كفي ىذا كمو لمف يأتي بعدىـ، كيظنكف أف 
اإلسبلـ عبادة فقط، دكف أف يمركا بشيء مف االختبار، أك يتعرضكا لنكع مف اإليذاء، كالمصاهب 

                                                           
 (.5/396التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (.6/171، لمحمد عكيضة )فصؿ الخطاب في الزىد كالرقاهؽ كاآلداب(2)
 (.3/1528في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) انظر:(3)
 (.1/30، لياسر عبد الرحمف )مكسكعة األخبلؽ كالزىد كالرقاهؽ(4)
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ـ في منيـ بسنة اهلل في ابتبلء أىؿ اليداية، مف أجؿ التعرؼ عمى مدل قدرتي كالشداهد، جيبلن 
الثبات عمى الحؽ كاإليماف، كما تتطمبو الدعكة إلى اهلل مف عناء كمقاساة، قاؿ اهلل تعالى: 

ـْ ِبَشْيٍء ِمَف اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَف اأْلَْمَواِؿ َواأْلَْنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّْر الصَّ }  {نِبِريفَ َوَلَنْبُمَونَُّك
الحاضر إلى ما تعرض لو الرسؿ  أك ،مسممكف في الماضيبؿ كلـ يصؿ ال ،[155 :]البقرة

ر، السابقكف، فقد قتؿ بعضيـ، كنشر بعضيـ بالمنشار كىك حي ، كأحرؽ بعض المؤمنيف بالنا
 .(1) كما فعؿ بأصحاب األخدكد

 من ترشد إليو اآلية:
كو مصر بعد كمم ،خرجو مف السجفأك  ،بعد إلقاهو فيو ،كسؼ مف الجبج يخر أف الذم إ-1
خكتو ،كجمع شممو بأبيو ،عبكديةال إعزاز  ليأس مف االجتماع لقادر عمىكا ،المدة الطكيمة بعد ،كا 

عبلء دينو ظيار كممتو كا    .(2) محمد صمى اهلل عميو كسمـ كا 
دخكؿ الجناف كالفكز برضكاف اهلل يتطمب الجياد، كتحمؿ الشداهد، كالصبر عمى األذل، "إف -2

بنجاح كثبات، دكف تسخط كال تبـر كال ضجر، كال انحراؼ عف كاجتياز محنة الفتنة كاالختبار 
كليس لممؤمف الحؽ أف يستبطئ النصر، فإف نصر ، كالقياـ بأعباء التكاليؼ اإللييةخط اليداية، 
 .(3)" كأحباهو قريب ،اهلل ألكلياهو

، فإف ـمانيـ بالنبي صمى اهلل عميو كسمكأمثاليـ لعدـ إي ،تيديد ككعيد لكفار قريشفي اآلية -3
 .  (4)اهلل سبحانو كتعالى يميؿ الظالـ، كال ييممو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.2/250انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.2/561تفسير الخازف )(2)
 (.13/89التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (.13/89انظر: المرجع السابؽ )(4)
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 الخنمسالمقطع 
 بقصة يوسؼ عميو السالـوجوه ااعتبنر 

ـْ ِعْبػػػَرٌة أِلُوِلػػػي اأْلَْلَبػػػنِب َمػػػن َكػػػنَف َحػػػِديثًن ُيْفتَػػػَرى }قػػػاؿ تعػػػالى:  َلَقػػػْد َكػػػنَف ِفػػػي َقَصِصػػػِي
{ َوَتْفِصػػػػػيَؿ ُكػػػػػؿّْ َشػػػػػْيٍء َوُىػػػػػًدى َوَرْحَمػػػػػًة ِلَقػػػػػْوـٍ ُيْؤِمُنػػػػػوفَ  َوَلِكػػػػػْف َتْصػػػػػِديَؽ الَّػػػػػِذي َبػػػػػْيَف َيَدْيػػػػػوِ 

 [.111]يكسؼ:
 أوًا: المننسبة:

إف اهلل تعػػػػػالى قػػػػػاؿ فػػػػػي أكؿ ىػػػػػذه السػػػػػكرة نحػػػػػف نقػػػػػص عميػػػػػؾ أحسػػػػػف القصػػػػػص كقػػػػػاؿ "
فػػػػي آخرىػػػػا لقػػػػد كػػػػاف فػػػػي قصصػػػػيـ عبػػػػرة ألكلػػػػي األلبػػػػاب فػػػػدؿ عمػػػػى ىػػػػذه القصػػػػة مػػػػف أحسػػػػف 

ف فييػػػا عبػػػرة لمػػػ ف اعتبرىػػػا مػػػا كػػػاف حػػػديثا يفتػػػرل يعنػػػي مػػػا كػػػاف ىػػػذا القػػػرآف حػػػديثا القصػػػص كا 
يفتػػػػرم كيختمػػػػؽ ألف الػػػػذم جػػػػاء بػػػػو مػػػػف عنػػػػد اهلل كىػػػػك محمػػػػد صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ ال يصػػػػح 
منػػػػو أف يفتريػػػػو أك يختمقػػػػو ألنػػػػػو لػػػػـ يقػػػػرأ الكتػػػػب كلػػػػػـ يخمػػػػط العممػػػػاء ثػػػػـ إنػػػػػو جػػػػاء بيػػػػذا القػػػػػرآف 

 .(1)سمـ" صمى اهلل عميو ك  المعجز فدؿ ذلؾ عمى صدقو
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

كىػػػػػػػي كالمكعظػػػػػػػة ممػػػػػػػا يػػػػػػػتعظ بػػػػػػػو " ،(2)"االسػػػػػػػـ مػػػػػػػف االعتبػػػػػػػار :العبػػػػػػػرة بالكسػػػػػػػر" : {ِعْبػػػػػػػَرة}*
ػػػػػبي "، (3) "كيعتبػػػػػر ليسػػػػػتدؿ بػػػػػو عمػػػػػى غيػػػػػره ػػػػػب ركاٍعتىبىػػػػػ، كالًعبػػػػػرة، بالكسػػػػػر: العىجى ، (4) "منػػػػػو: تىعىج 

المجيػػػػػػكؿ، كالمػػػػػػراد منػػػػػػو  عبػػػػػػارة عػػػػػػف العبػػػػػػكر مػػػػػػف الطػػػػػػرؼ المعمػػػػػػـك إلػػػػػػى الطػػػػػػرؼ :االعتبػػػػػػارك 
             .(5) التأمؿ كالتفكر

، كالمفعػػػػػػػػكؿ ميفتػػػػػػػػرنل )لممتعػػػػػػػػدٍّم(" :{ُيفتػػػػػػػػرى}* ٍفتػػػػػػػػرو افتػػػػػػػػرل ، افتػػػػػػػػرل يفتػػػػػػػػرم، افتػػػػػػػػراءن، فيػػػػػػػػك مي
: ظمػػػػػـ بممارسػػػػػة الػػػػػبىٍطش : اختمقػػػػػو، اد عػػػػػاه، كػػػػػذب  ،افتػػػػػرل القػػػػػكؿى  ،الش ػػػػػخصي افتػػػػػرل عميػػػػػو القػػػػػكؿى

فتػػػػػػراء فػػػػػػي القػػػػػػرآف فػػػػػػي الكػػػػػػذب اسػػػػػػتعمؿ االك " ،(7)" ةيىػػػػػػرٍ الفً  :كاالسػػػػػػـ ،اختمقػػػػػػو :افتػػػػػػراه"، (6) "فيػػػػػػو
  .(8)" كالشرؾ كلمظمـ

 
                                                           

 (.2/562تفسير الخازف )(1)
 (.198مختار الصحاح، لمرازم )ص(2)
 (.3/507الكجراتي ) جماؿ الديف، لمجمع بحار األنكار في غراهب التنزيؿ كلطاهؼ األخبار(3)
 (.435القامكس المحيط، لمفيركزابادم )ص(4)
 (.18/522تفسير الرازم )(5)
 (3/320عمر بمساعدة فريؽ عمؿ ) أحمد .د ، معجـ المغة العربية المعاصرة(6)
 (.239ختار الصحاح، لمرازم )صم(7)
 (.39/230تاج العركس، لمزبيدم )(8)
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 البال ة:ثنلثًن: 
فػػػػػػي سػػػػػػكرة يكسػػػػػػؼ نفحػػػػػػة مػػػػػػف القصػػػػػػص الراهػػػػػػع الػػػػػػذم اسػػػػػػتكفي شػػػػػػراهط القصػػػػػػة كمػػػػػػا 
انتيػػػػت اليػػػػػو أبحػػػػػاث النقػػػػاد فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث ممػػػػا يؤخػػػػػذ مػػػػػف مظانػػػػو الكثيػػػػػرة كقػػػػػد امتػػػػػازت 

 .(1) كثرة فنكنياك  ، كتنكع فصكليا،سمسؿ حكادثياعمى تباإليجاز ىذه القصة 
 رابعًن: التفسير اإلجمنلي: 

اليػػػػػدؼ العػػػػػاـ مػػػػػف قصػػػػػص القػػػػػرآف، فقػػػػػاؿ:  فػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػة تعػػػػػالىسػػػػػبحانو ك ذكػػػػػر اهلل 
أم لقػػػد كػػػاف فػػػي سػػػرد أخبػػػار األنبيػػػاء المرسػػػميف مػػػع قػػػكميـ،  {لقػػػد كػػػنف فػػػي قصصػػػيـ عبػػػرة}

عبػػػػػػػرة كعظػػػػػػػة كذكػػػػػػػرل ألكلػػػػػػػي العقػػػػػػػكؿ كاألفكػػػػػػػار نجينػػػػػػػا المػػػػػػػؤمنيف، كأىمكنػػػػػػػا الكػػػػػػػافريف  ككيػػػػػػػؼ
 الصحيحة.

أم مػػػػا كػػػػػاف  {مػػػػػن كػػػػنف حػػػػػديثن يفتػػػػرى}ثػػػػـ ذكػػػػر اهلل تعػػػػالى مشػػػػػتمبلت القػػػػرآف فقػػػػاؿ: 
ىػػػػذا القػػػػرآف الشػػػػامؿ لمقصػػػػة كغيرىػػػػا، أك مػػػػا كػػػػاف ىػػػػذا القصػػػػص كالحػػػػديث الػػػػذم اشػػػػتمؿ عميػػػػو 

ار كحممػػػػة الحػػػػديث، القػػػػرآف حػػػػديثا يختمػػػػؽ كيكػػػػذب مػػػػف دكف اهلل، ألنػػػػو كػػػػبلـ أعجػػػػز ركاة األخبػػػػ
نمػػػػػا ىػػػػػك كػػػػػبلـ اهلل مػػػػػف طريػػػػػؽ الػػػػػكحي كالتنزيػػػػػؿ كتصػػػػػديؽ مػػػػػا تقدمػػػػػو مػػػػػف الكتػػػػػب السػػػػػماكية  كا 
كػػػػالتكراة كاإلنجيػػػػؿ كالزبػػػػكر، أم تصػػػػديؽ مػػػػا جػػػػاء فييػػػػا مػػػػف الصػػػػحيح كالحػػػػؽ، كنفػػػػي مػػػػا كقػػػػع 
فييػػػػػا مػػػػػف تحريػػػػػؼ كتبػػػػػديؿ كتغييػػػػػر، فيػػػػػك مصػػػػػدؽ أصػػػػػكليا الصػػػػػحيحة، ال كػػػػػؿ مػػػػػا جػػػػػاء فييػػػػػا 

 كأساطير ال يتقبميا العقؿ السميـ، كىك أيضا مييمف عمييا كحارس ليا.بعد مف حكايات 
كالقػػػػػػرآف أيضػػػػػػا فيػػػػػػو تفصػػػػػػيؿ كػػػػػػؿ شػػػػػػيء مػػػػػػف الحػػػػػػبلؿ كالحػػػػػػراـ كالمحبػػػػػػكب كالمكػػػػػػركه، 
كاألمػػػػػػػر كالنيػػػػػػػي، كالكعػػػػػػػد كالكعيػػػػػػػد، كصػػػػػػػفات اهلل الحسػػػػػػػنى، كقصػػػػػػػص األنبيػػػػػػػاء عمػػػػػػػى النحػػػػػػػك 

 .(2) الثابت الكاقع الذم ال تحريؼ فيو كال تزكيؽ
 :قصة يوسؼ عميو السالـه ااعتبنر بوجو 
عبلهو بعد حبسو في السجف  أوًا: أف الذم قدر عمى إعزاز يكسؼ بعد إلقاهو في الجب، كا 

خكتو عمى ما أحب بعد  كتمميكو مصر بعد أف كانكا يظنكف بو أنو عبد ليـ، كجمعو مع كالديو كا 
 عبلء كممتو. المدة الطكيمة، لقادر عمى إعزاز محمد صمى اهلل عميو كسمـ كا  

 ، فيككف معجزة دالة عمى صدؽ محمد: أف اإلخبار عنو جار مجرل اإلخبار عف الغيبنً ثنني
 .عميو كسمـ صمى اهلل

لقد }ثـ ذكر في آخرىا:  ،{نحف نقص عميؾ أحسف القصص} :أنو ذكر في أكؿ السكرة :نً ثنلث
ما كاف بسبب أنو تنبييا عمى أف حسف ىذه القصة إن {كنف في قصصيـ عبرة ألولي األلبنب

                                                           
 (.  5/70إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(1)
 (.  13/92انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
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خكتو  ،يا العبرة كمعرفة الحكمة كالقدرةيحصؿ من كالمراد مف قصصيـ قصة يكسؼ عميو السبلـ كا 
 .(1) كأبيو
أنيا تصكر الفضاهؿ في أسمى صكرىا مثؿ: صبر يعقكب  القصةكمما يبلحظ في ىذه  رابعًن:

بعد األماف في  عمى فراؽ يكسؼ ثـ فراؽ أخيو، كصبر يكسؼ عمى ما قاساه مف تعرض لميبلؾ
حضف أبكيو، كما عاناه مف عبكدية بعد الحرية, كما تعرض لو مف ظمـ في غيابة السجف دكف 

 ذنب جناه.
كمف الفضاهؿ في القصة: العفة في أسمى صكرىا في يكسؼ عميو السبلـ، مع كفرة  خنمسًن:

 يفقد ثقتو بو، كلـ الثقة باهلل كآثارىا فإف يعقكب لـك عكامؿ اإلغراء كاإلغكاء في شرخ الشباب، 
مف الفرج، كظؿ ثابت اإليماف يدعك  يقنط مف رحمتو، كيكسؼ لـ ييهس كىك في قرارة السجف 

 إلى اهلل كيعتصـ بتقكاه، حتى بدؿ اهلل حاليما إلى أحسف حاؿ.
كما أبرزت القصة فضيمة العفك كالصفح الجميؿ الصادر مف يكسؼ إلخكتو كاالستغفار  سندسًن:

 و، كمقابمة اإلساءة باإلحساف.مف يعقكب ألبناه
ككما صكرت القصة الفضاهؿ في أسمى صكرىا صكرت أيضا الرذاهؿ في أبشع مظاىرىا  سنبعًن:

حيث صكرت حقد إخكة يكسؼ عميو، كارتكابيـ ما آذل أباىـ أشد اإليذاء، كما عرض أخاىـ 
صرارىا كؿ اإلصرار عمى الخيانة نيا لـ  لميبلؾ، كما صكرت استيتار زكجة العزيز كا  الزكجية كا 

تكترث بسكء القالة في حقيا، كلما لـ يستحب يكسؼ لرغبتيا، أغرت بو زكجيا العزيز كحرضتو 
 .كعدكانان  عمى إلقاهو في السجف ظممان 

كقد بينت سكرة يكسؼ أف العاقبة لممتقيف، كما بينت أف مع العسر يسرا كأف لكؿ شدة  ثنمنًن:
 .(2) أكثر الناس ال يعممكف نياية، كأف اهلل غالب عمى أمره كلكف

 من ترشد إليو اآلية:خنمسًن: 
عمى أف الغرض مف ذكر  }لقد كنف في قصصيـ عبرة ألولي األلبنب{دؿ قكلو تعالى 

ىذه القصص كاألخبار، العظة كاالعتبار، ككجو االعتبار بيذه القصة أف الذم قدر عمى إخراج 
خراجو مف السجف ، كتمميكو مصر بعد العبكدية، كجمع شممو يكسؼ مف الجب بعد إلقاهو فيو، كا 

خكتو بعد المدة الطكيمة كاليأس مف االجتماع، قادر عمى إعزاز محمد صمى اهلل عميو،  بأبيو كا 
ظيار دينو، كأف اإلخبار بيذه القصة العجيبة جار مجرل اإلخبار عف الغيكب،  عبلء شأنو، كا  كا 

 .(3) فكاف ذلؾ معجزة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
 

                                                           
 (   18/523انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(1)
 (.4/273انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(2)
 (. 2/65فكة التفاسير، لمصابكني )ص(3)
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 نينيالفصل الثاالفصل الثا

 18-1الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الرعد من اآلية 
 :تككف مف ثبلثة مباحثكي

  (7-1مقاصد كأىداؼ سكرة الرعد مف اآلية ) المبحث األوؿ:
   (15-8مقاصد كأىداؼ سكرة الرعد مف اآلية )المبحث الثنني: 
 (18-16د مف اآلية )مقاصد كأىداؼ سكرة الرعالمبحث الثنلث: 
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  املبحث األولاملبحث األول
 (7-1مقاصد وأهداف سورة الرعد من اآلية )

 :قاطعمثبلثة يشتمؿ عمى ك 
 الثناء عمى القرآف الكريـ كاإلشارة إلى إعجازه. ؿ:األو قطعالم
 .الحث عمى التأمؿ كالتفكر في مخمكقات اهلل الثنني: قطعالم
 شأف البعث كالرد عمييـ.أقكاؿ المشركيف في  :نلثالث قطعالم
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 ؿاألو قطعالم
 الثننء عمى القرآف الكريـ واإلشنرة إلى إعجنزه

المر ِتْمَؾ آَينُت اْلِكتَنِب َوالَِّذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ اْلَحؽُّ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس } قاؿ تعالى:
 [.3]الرعد:{ َا ُيْؤِمُنوفَ 

 ة:: المننسبأواً 
َمػػن َكػػنَف } الكػػريـ، حيػػث قػػاؿ تعػػالى: عػػف القػػرآف آليػػة األخيػػرة مػػف سػػكرة يكسػػؼاتحػػدثت 

 {َحػػِديثًن ُيْفتَػػَرى َوَلِكػػْف َتْصػػِديَؽ الَّػػِذي َبػػْيَف َيَدْيػػِو َوَتْفِصػػيَؿ ُكػػؿّْ َشػػْيٍء َوُىػػًدى َوَرْحَمػػًة ِلَقػػْوـٍ ُيْؤِمُنػػوفَ 
ِتْمػػَؾ آَيػػنُت اْلِكتَػػنِب } ، حيػػث قػػاؿ تعػػالى:الكػػريـ عػػف القػػرآف تتحػػدث ىػػذه اآليػػةكمػػا [، 333]يكسػػؼ:

 .(1)[ 3]الرعد: {َوالَِّذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ اْلَحؽُّ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا ُيْؤِمُنوفَ 
 كلقد ذكر الشيي كشؾ رحمو اهلل في مناسبة السكرة لما قبميا قاهبلن:

َوَكػَأيّْْف ِمػْف }ة اآليػات السػماكية، كاألرضػية فػي قكلػو: إنو سبحانو كتعػالى أجمػؿ فػي السػكرة السػابق
ـْ َعْنَيػن ُمْعِرُضػوفَ  وَف َعَمْيَيػن َوُىػ ، ثػـ فصػميا ىنػا [312]يكسػؼ:{ آَيٍة ِفي السَّػَمنَواِت َواأْلَْرِض َيُمػرُّ

 أتـ تفصيؿ، في مكاضع منيا:
 {وَف َخْيػػٌر َأـِ المَّػػُو اْلَواِحػػُد اْلَقيَّػػنرُ أََأْرَبػػنٌب ُمَتَفرّْقُػػ} أنػػو أشػػار فػػي سػػكرة يكسػػؼ إلػػى أدلػػة التكحيػػد-3

 [، ثـ فصؿ األدلة ىنا بإسياب لـ يذكر في سالفتيا.19]يكسؼ:
الماضػػيف مػػػع رسػػػميـ، كأقػػكاميـ...، ككتػػػب الخػػػزم عمػػػى كأنػػو ذكػػػر فػػػي السػػكرة السػػػابقة أخبػػػار -5

     .     (2)ـ، كتثبيتان لقمبوالكافريف، كالنصر لرسمو المؤمنيف، كفي ذلؾ تسمية لرسكلو صمى اهلل عميو كسم
   التحميؿ المغوي:ًن: ثنني
 ,(3) الكػػػاؼ كالتػػػاء كالبػػػاء أصػػػؿ صػػػحيح كاحػػػد يػػػدؿ عمػػػى جمػػػع شػػػيء إلػػػى شػػػيء"" :{اْلِكتَػػػنبِ }*

كالكتابة: جمع الحركب إلى بعضيا البعض كضميا بالخط كالكتاب في األصؿ اسـ لمصحيفة مع 
الػػذم أكحػػاه إلػػى  تعػػالىالصػػحؼ التػػي حػػكت كػػبلـ اهلل الكتػػب السػػماكية ىػػي: "ك  ،(4) المكتػػكب فيػػو,

رسػػػمو عمػػػييـ السػػػبلـ فككنػػػت كتبػػػان, أك بقيػػػت صػػػحفان لػػػـ تجمػػػع, كلػػػـ يتكػػػكف منيػػػا كتػػػاب خػػػاص, 
فالصػػحؼ كصػػحؼ إبػػراىيـ كمكسػػى عمييمػػا السػػػبلـ, كالكتػػب: كػػالتكراة كاإلنجيػػؿ كالزبػػكر كالقػػػرآف 

 .(5) العظيـ"

                                                           
 (3/221) محمد المكي الناصرم، لالتيسير في أحاديث التفسيرانظر: (1)
 (. 3/1849انظر: في رحاب التفسير، لعبد الحميد كشؾ )(2)
 .(5/158) المغة, البف فارس مقاييس (3)
 .(423)ص في غريب القرآف, لؤلصفياني انظر: المفردات (4)
  (.181ص) ألبي بكر الجزاهرم عقيدة المؤمف, (5)
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 اإلعراب: ثنلثًن: 
كجياف لمرفع،  (: فيو أربع كجكه لئلعراب،الذي)، ِذي ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ اْلَحؽُّ{}َوالَّ قكلو تعالى 

 .ككجياف لمخفض
 أكجو الرفع: أوًا:
 .)الحؽ(ع باالستهناؼ كخبره ك رفم الذي()-
 .(آينت)عطفنا عمى  مرفكع)الذي( -

 أكجو الخفض:  ثننيًن:
  .عطفنا عمى الكتاب (الذي) يجكز أف يككف-
 .مف نعت الكتاب (الذي)أف يككف  أك-

 معنني اإلعراب: 
 )الحؽ(يككف أف كيجكز  ،رفع  الحؽ عمى معنى: ذلؾ الحؽ )الرفع(: عمى الوجو األوؿالمعنى 

 .مرفكعنا عمى إضمار "ىك"
عطؼ العاـ  كىك مف، (1)كآيات الذم أنزؿ إليؾ ىك الحؽ  :)الخفض( المعنى عمى الوجو الثنني

 .(2) دل الصفتيف عمى األخرلعمى الخاص أك إح
 رابعًن: البال ة:

لمداللػة عمػى عمػك  ،تنػزيبل ليػا منزلػة البعيػد}تمػؾ آيػنت الكتػنب{ اإلشارة بالبعيػد عػف القريػب فػي "-
 .(3)" كرفعة منزلتيا ،شأنيا

 .(4) "كبيانو ،أم الكتاب العجيب الكامؿ في إعجازه ،لمتفخيـ {:الكتنب})أؿ( في "-
  :جمنليالتفسير اإل ًن:خنمس

يخبػػػػر اهلل تعػػػػالى أف ىػػػػذا القػػػػرآف ىػػػػك آيػػػػات الكتػػػػاب الدالػػػػة عمػػػػى " {:المػػػػر ِتْمػػػػَؾ آَيػػػػنُت اْلِكتَػػػػنبِ }
كأف الػػػػذم أنػػػػزؿ إلػػػػى الرسػػػػكؿ مػػػػف ربػػػػو  ،كػػػػؿ مػػػػا يحتػػػػاج إليػػػػو العبػػػػاد مػػػػف أصػػػػكؿ الػػػػديف كفركعػػػػو

ىػػػك الحػػػؽ المبػػػيف فمػػػف أقبػػػؿ عميػػػو كعمػػػى عممػػػو كػػػاف مػػػف أىػػػؿ العمػػػـ بػػػالحؽ الػػػذم يكجػػػب ليػػػـ 
 .(5) "مؿ بما أحب اهللالع

الحؽ الخالص الذم ال يمتبس بالباطؿ، الذم ال يحتمؿ بزاـ ػػػتلكة إلى االػػكفي ذلؾ دع
  ا أف تمؾ األحرؼ ىي آيات عمى أنو الحؽ، فيي آيات عمى أنو مف عند اهلل،ػػػػػػػردد كمػػػػػالشؾ كالت

                                                           
 (.12/277انظر: التفسير البسيط، لمكاحدم )(1)
 (.3/180تفسير البيضاكم )(2)
 (.2/72صفكة التفاسير، لمصابكني )(3)
 (.2/72المرجع السابؽ )(4)
 (.1/412تفسير السعدم )(5)
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 .(1)كلف يككف ما عند اهلل إال حقان ال ريب فيو
كىػذا مػف صػفات  ،جاء لبياف أف ما أنزؿ اهلل ىك الحؽ الثابت{: ْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ اْلَحؽُّ َوالَِّذي أُ }

 :كماؿ الكتاب، فكاف مف ىذه الصفات
 تعالى إليؾ، فميس افتراءا ن كال كذبان. أنو ليس مف عندؾ بؿ أنزلو اهلل-3
ىػػك الػػذم اختػػار أف يكػػكف ىػػك مػػف ربػػؾ الػػذم يػػدبر األمػػر بحكمػػة، كينػػزؿ كػػؿ شػػيء منزلتػػو، ك -5

 المعجزة المحمدية الكبرل.
ىػػك الحػػؽ الثابػػت الػػذم مػػا جػػاء فيػػو إال الحػػؽ فػػي العقيػػدة، كفػػي الشػػريعة، كفػػي دفػػع األكىػػاـ، -1

كدفػػع الفسػػاد فػػي األرض، كعػػبلج أمػػكر النػػاس بػػالحؽ، فيػػك الحػػؽ فػػي كػػؿ مػػا جػػاء بػػو، ألنػػو مػػف 
 .     (2)الحؽ جؿ جبللو، كعبل كمالو 

، بػػػؿ يمػػػاركف كيجػػػادلكف، أم أكثػػػر النػػػاس ال يػػػذعنكف لمحػػػؽ": {َأْكثَػػػَر النَّػػػنِس َا ُيْؤِمُنػػػوفَ  َوَلِكػػػفَّ }
كلكػػف أكثػػر ، (4)، "كقيػػؿ: إلخبلليػػـ بػػالنظر كالتأمػػؿ فيػػو" (3) "فتضػػيع الحقػػاهؽ كسػػط لجاجػػة الجػػدؿ

القمػة  الناس ال يؤمنكف بو النطماس بصاهرىـ، كاستيبلء العناد عمى نفكسػيـ، كفػي ىػذا مػدح لتمػؾ
إلػػييـ فػػآمنكا بػػو، كاعتصػػػمكا  ىػػؤالء الػػذيف فتحػػكا قمػػػكبيـ لمحػػؽ منػػذ اف كصػػؿالمؤمنػػة مػػف النػػاس 

    .  (5)بحبمو
 الدالة عمى إعجنز القرآف الكريـ:

ف ىذه الحركؼ المقطعة، قد كردت في افتتاح بعػض السػكر عمػى سػبيؿ اإليقػاظ كالتنبيػو إ
 ارضػػيف فػػي أف القػػرآف مػػف عنػػد اهلليقػػكؿ ألكلهػػؾ المع تعػػالى فكػػأف اهلل، إلػػى إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ

مػػف  القػػرآف تركنػػو مؤلفػػا مػػف كػػبلـ ىػػك مػػف جػػنس مػػا تؤلفػػكف منػػو كبلمكػػـ، كمنظكمػػان  : ىػػاكـتعػػالى
 .(6) حركؼ ىي مف جنس الحركؼ اليجاهية التي تنظمكف منيا حركفكـ

لنبي أف ىذه الحركؼ مف أعجب المعجزات كالدالالت عمى صدؽ اما ال شؾ فيو مك 
كىذا النبي  ،ال ينطؽ بيا إال مف تعمـ القراءةأال ترل أف حركؼ اليجاء ، صمى اهلل عميو كسمـ

كالذم في أكؿ السكر أربعة عشر حرفا منيا كىي كميا  ،اهلل عميو كسمـ األمي قد نطؽ بياصمى 
تسع كقد جاءت في  ،ة عشر نصفيابرأسو فاألربع ثمانية كعشركف حرفا إف لـ تعد األلؼ حرفان 

إف ذلؾ ليعطي العقكؿ مثبل مف  ،ركؼ اليجاهية إذا عدت فييا األلؼكعشريف سكرة كىي عدد الح
                                                           

 (.4/2043انظر: في ظبلؿ القرآف )(1)
 (.7/3888انظر: زىرة التفاسير، ألبي زىرة )(2)
 (.7/3888المرجع السابؽ )(3)
 (.3/180تفسير البيضاكم )(4)
 (. 7/437انظر: التفسير الكسيط، لمطنطاكم )(5)
 (.7/314انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم )(6)
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عند اهلل تعالى نزؿ بو الكحي  ميو المتعممكف فإذا ىك مفالغرابة الدالة عمى أف ىذا ال يقدر ع
 .(1)سار عمى نيجو إلى يـك الديف  صمى اهلل عميو كعمى آلو كمف األميف عمى سيدنا محمد 

ىذه  : أف اآليات التي تمىعمى أف ىذه الحركؼ مف إعجاز القرآف الكريـ كمما يشيد 
 كعف ككنو مف عند اهلل ،عف القرآف الكريـ، أك ضمنان  ،صراحة الحركؼ المقطعة تراىا تتحدث

 :كعف ككنو معجزة لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،تعالى
 .{ َرْيَب ِفيِو ُىدًى ِلْمُمتَِّقيَف....ذِلَؾ اْلِكتنُب ا *الـ} ففي مطمع سكرة البقرة:-
َؿ َعَمْيَؾ اْلِكتنَب ِبنْلَحؽّْ  *الـ}كفي مطمع سكرة آؿ عمراف: - المَُّو ا ِإلَو ِإاَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ، َنزَّ

ْنِجيَؿ ...  .{ُمَصدّْقًن ِلمن َبْيَف َيَدْيِو، َوَأْنَزَؿ التَّْوراَة َواإلِْ
 {.ِكتنٌب ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َفال َيُكْف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج ِمْنُو ... *المص}عراؼ: كفي أكؿ سكرة األ-
. َأكنَف ِلمنَّنِس َعَجبًن َأْف َأْوَحْينن ِإلى َرُجٍؿ  *الر}كفي أكؿ سكرة يكنس: - ِتْمَؾ آينُت اْلِكتنِب اْلَحِكيـِ

ـْ َأْف َأْنِذِر النَّنَس َوَبشِّْر الَِّذيَف آَمُنوا .... ِمْنُي ـْ ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد َربِّْي ـْ َقَد  .{َأفَّ َلُي
دث عف أف ىذا كىكذا نجد أف معظـ اآليات التي تمى الحركؼ المقطعة، منيا ما يتح

، كمنيا ما يتحدث عف تعالى كمنيا ما يتحدث عف كحدانية اهلل ،الكتاب مف عند اهلل سبحانو
لتنبيو الغافميف إلى أف ىذا القرآف مف  كىذا كمو، كؿ صمى اهلل عميو كسمـ في دعكتوصدؽ الرس

 .(2) عند اهلل، كأنو المعجزة الخالدة لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 سندسًن: من ترشد إليو اآلية الكريمة:

قررت اآلية الكريمة التأكيد عمى عظمة القرآف الكريـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال "-3
  .(3) "ميفمف خمفو تنزيؿ مف اهلل رب العال

إشارة إلى أف الناس منذ آدـ عميو السبلـ  {َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا ُيْؤِمُنوفَ }إف في قكلو تعالى: -5
أمة كاحدة عمى ديف الفطرة السميمة، فانحرفكا عف ديانة التكحيد بتأثير عكامؿ الجيؿ كاليكل، 

كتابان خاصان بقكمو، عدا القرآف الكريـ فبعث اهلل األنبياء كالرسؿ ليدايتيـ، كأنزؿ مع كؿ رسكؿ 
الذم جاء لمناس كافة، فما آمف أكثرىـ كىذا شأنيـ في دعكات الرسؿ جميعان، كىذا ما اقتضتو 

َوَلْو } مصداقان لقكلو تعالى: جميعان عمى اإلسبلـ،حكمتو سبحانو كتعالى كلك شاء لجعؿ الناس 
ـْ َجِميًعن َأَفَأْنَت ُتْكرُِه النَّنَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيفَ َشنَء َربَُّؾ آَلَمَف َمْف ِفي اأْلَْرِض ُكمُّ  { ُي

 .(4)[99]يكنس:

                                                           
 (. 1/231انظر: مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، لمزرقاني )(1)
 (.7/314انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم )(2)
 (.4/571المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )التفسير (3)
 (.4/571انظر: المرجع السابؽ )(4)
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 الثنني قطعالم
 الحث عمى التأمؿ والتفكر في مخموقنت اهلل

َـّ اْسػػػػػَتَوى َعَمػػػػػى } قػػػػاؿ تعػػػػػالى: المَّػػػػُو الَّػػػػػِذي َرَفػػػػػَع السَّػػػػػَمنَواِت ِبَغْيػػػػػِر َعَمػػػػػٍد َتَرْوَنَيػػػػػن ثُػػػػػ
ـْ اْلَعػػػْرِش َوَسػػػخَّ  ػػػُؿ اآْلَيػػػنِت َلَعمَُّكػػػ َر الشَّػػػْمَس َواْلَقَمػػػَر ُكػػػؿّّ َيْجػػػِري أِلََجػػػٍؿ ُمَسػػػمِّى ُيػػػَدبُّْر اأْلَْمػػػَر ُيَفصّْ

ـْ ُتوِقُنػػػػوَف  َوُىػػػػَو الَّػػػػِذي َمػػػػدَّ اأْلَْرَض َوَجَعػػػػَؿ ِفيَيػػػػن َرَواِسػػػػَي َوَأْنَيػػػػنرًا َوِمػػػػْف ُكػػػػؿّْ  *ِبِمَقػػػػنِء َربُّْكػػػػ
َجػػػْيِف اْثَنػػػْيِف ُيْغِشػػػي المَّْيػػػَؿ النََّيػػػنَر ِإفَّ ِفػػػي َذِلػػػَؾ آَلَيػػػنٍت ِلَقػػػْوـٍ َيَتَفكَّػػػُروَف الثََّمػػػرَاِت َجَعػػػَؿ ِفيَيػػػن َزوْ 

َوِفػػػػي اأْلَْرِض ِقَطػػػػٌع ُمَتَجػػػػنِورَاٌت َوَجنَّػػػػنٌت ِمػػػػْف َأْعَنػػػػنٍب َوَزْرٌع َوَنِخيػػػػٌؿ ِصػػػػْنَواٌف َوَ ْيػػػػُر ِصػػػػْنَواٍف  *
ػػػػُؿ َبْعَضػػػػَين َعَمػػػػى َبْعػػػػٍض ِفػػػػي اأْلُُكػػػػِؿ ِإفَّ ِفػػػػي َذِلػػػػَؾ آَلَيػػػػنٍت ِلَقػػػػْوـٍ  ُيْسػػػػَقى ِبَمػػػػنٍء َواِحػػػػٍد َوُنَفضّْ

 .[4-5]الرعد:{ َيْعِقُموفَ 
 أوًا: المننسبة:

بعػػػػػػد أف أشػػػػػػارت اآليػػػػػػة األكلػػػػػػى إلػػػػػػى بيػػػػػػاف حكمػػػػػػة نػػػػػػزكؿ القػػػػػػرآف بػػػػػػالحؽ عمػػػػػػى سػػػػػػيدنا 
محمػػػػد صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ ليدايػػػػة البشػػػػرية مػػػػف ظممػػػػة الجيالػػػػة إلػػػػى نػػػػكر التكحيػػػػد، انعطفػػػػت 

اآليػػػػات إلػػػػى خمػػػػؽ السػػػػمكات كآيػػػػة ككنيػػػػة دالػػػػة عمػػػػى كحدانيتػػػػو، كعظمتػػػػو، ككمػػػػاؿ قدرتػػػػو،  ىػػػػذه
كبعػػػػػػد أف بػػػػػػيف اهلل تعػػػػػػالى أف القػػػػػػرآف حػػػػػػؽ، بػػػػػػيف أف مػػػػػػف أنزلػػػػػػو قػػػػػػادر عمػػػػػػى " ،(1)ليػػػػػػا كتػػػػػػدبيره 

 .(2)" الكماؿ، فانظركا في مصنكعاتو لتعرفكا كماؿ قدرتو
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

( العػػػػيف كالمػػػػيـ كالػػػػداؿ أصػػػػؿ كبيػػػػر، فركعػػػػو كثيػػػػرة ترجػػػػع إلػػػػى معنػػػػى، )عمػػػػد: {ِبَغْيػػػػِر َعَمػػػػدٍ }*
رادة الشػػػػػيءكىػػػػػك االسػػػػػتقامة فػػػػػي الشػػػػػيء، منتصػػػػػبا أك ممتػػػػػ مػػػػػف ذلػػػػػؾ ، دا، ككػػػػػذلؾ فػػػػػي الػػػػػرأم كا 

عمػػػػدت فبلنػػػػا كأنػػػػا أعمػػػػده عمػػػػدا، إذا قصػػػػدت إليػػػػو. كالعمػػػػد: نقػػػػيض الخطػػػػأ فػػػػي القتػػػػؿ كغيػػػػره، 
نمػػػػػا سػػػػػمي ذلػػػػػؾ عمػػػػػدا السػػػػػتكاء إرادتػػػػػؾ إيػػػػػاه كف تمػػػػػؾ أم ال تػػػػػر  (:بغيػػػػػر عمػػػػػد ترونيػػػػػن)، (3) كا 

يقػػػػػاؿ: إٌف اهلل عٌجػػػػػب الخمػػػػػؽ مػػػػػف خمػػػػػؽ الٌسػػػػػماكات فػػػػػي ، (4)عمػػػػػاد العمػػػػػد، كىػػػػػي قػػػػػدرة اهلل جمػػػػػع
اليػػػػكاء مػػػػف غيػػػػر أسػػػػاس كأعمػػػػدة، كبنػػػػاؤىـ ال يثبػػػػت إال بيمػػػػا، فقػػػػاؿ: خمقتيمػػػػا مػػػػف غيػػػػر حاجػػػػة 

ي تفسػػػػيره إنيػػػػا بعمػػػػػد ال قػػػػاؿ الزجػػػػاج: قيػػػػػؿ فػػػػ، (5)كيعرفػػػػػكا قدرتػػػػو ،إلػػػػى األعمػػػػدة ليعتبػػػػر الخمػػػػؽ
تركنيػػػػا أم ال تػػػػركف تمػػػػؾ العمػػػػد، كقيػػػػؿ خمقيػػػػا بغيػػػػر عمػػػػد ككػػػػذلؾ تركنيػػػػا؛ قػػػػاؿ: كالمعنػػػػى فػػػػي 

                                                           
 (.4/572انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(1)
 (.13/103التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
 (4/137معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(3)
 (673/ 3مجمع بحار األنكار )(4)
 (. 2/59العيف، لمفراىيدم )(5)
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التفسػػػػير يػػػػؤكؿ إلػػػػى شػػػػيء كاحػػػػد، كيكػػػػكف تأكيػػػػؿ بغيػػػػر عمػػػػد تركنيػػػػا التأكيػػػػؿ الػػػػذم فسػػػػر بعمػػػػد 
 .(1) ال تركنيا، كتككف العمد قدرتو التي يمسؾ بيا السماكات كاألرض

عرش الرحمف جؿ جبللو أعظـ مخمكقاتو، كال يحيط بكصؼ عظمتو  :{َمى اْلَعْرشِ اْسَتَوى عَ } *
إال ربو، كاستكاؤه تعالى عمى العرش مف قبيؿ المتشابيات التي يجب اإليماف بيا كتفكيض عمـ 
المراد منيا إلى اهلل جؿ كعبل، كترؾ تأكيميا مع تنزييو تعالى عف مشابية الحكادث كىذا مذىب 

نة، كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ مالؾ: االستكاء معمكـ كالكيؼ مجيكؿ، كاإليماف بو جميكر أىؿ الس
أىؿ السنة يقكلكف االستكاء عمى  :قاؿ البغكم ،(2) كاجب، كالجحكد كفر، كالسؤاؿ عنو بدعة

 ،(3) العرش صفة اهلل ببل كيؼ يجب عمى الرجؿ اإليماف بو كيكؿ العمـ بو إلى اهلل عز كجؿ
نما أضيؼ هلل تعال ى االستكاء عمى العرش كحده مع أنو سبحانو مستك عمى الككف كمو، ألف كا 

  .(4) العرش أعظـ مخمكقاتو، فإذا استكل عميو كىك أعظميا فقد استكل عمى كؿ ما سكاه
ىػػػي الجبػػػاؿ الٌراسػػػية، جعميػػػا اهلل تعػػػالى لػػػؤلرض كاألكتػػػاد، فيػػػي مػػػف السػػػيمة بمنزلػػػة  :{َرواِسػػػيَ }*

عتمػػد الرخػػك الصػػمب، فػػبل تنحػػٌؿ، كالصػػعيد كاألرض يتنػػاكؿ السػػيؿ العصػػب، كالعظػػـ مػػف المحػػـ؛ لي
 .(5) كالجبؿ

كالصػػنك مػػػف  ،كعػػػـ الرجػػؿ: صػػنك أبيػػػو ،صػػػنك فػػبلف أم أخػػػكه ألبكيػػو كشػػقيقو فػػبلف {:ِصػػْنَوافٌ }*
أك أكثر أصميف كاحد، كػؿ كاحػدة عمػى حياليػا صػنك، كجمعػو صػنكاف،  ،أك ثبلث ،النخؿ: نخمتاف

أف تطمع النخمتػاف مػف أصػؿ  :ىك المثؿ، كأصمو :، كالصنك(6) غير النخؿكالتثنية صنكاف، كيقاؿ ل
 .(7) كاحد

 ثنلثًن: اإلعراب:
  و:أكج ةثبلثفييا  جممة{: ترونين}
  .أف تككف مستأنفة كيككف الضمير عاهدا عمى النكف :وؿاأل 

  .نصبا عمى الحاؿ مف السمكات الثنني:
 .إلييا هدان أف تككف صفة لعمد إذا كاف الضمير عا الثنلث:

 
                                                           

 (. 3/304لساف العرب، البف منظكر)(1)
 (. 6/1006التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(2)
 (. 2/208تفسير الخازف)(3)
 (. 6/1006التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(4)
 (. 2/148درج الدرر في تفسير اآلم كالسكر، لعبد القاىر الجرجاني )(5)
 (.  7/158العيف، لمفراىيدم )(6)
 (. 3/360انظر: مجمع بحار األنكار )(7)
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 معنني اإلعراب:
 .أم مرهية لكـالمعنى عمى القكؿ الثاني )النصب عمى الحاؿ(: -
الجممػػة كميػػا مسػػتأنفة مسػػكقة لمشػػركع فػػي ذكػػر دالهػػؿ العػػالـ كالمعنػػى عمػػى القػػكؿ الثالػػث: تكػػكف -

 .(1) العمكم تمييدا لذكر دالهؿ العالـ السفمي
 فيو ثبلثة أكجو::  {ومف كؿ الثمرات}

   .أف يككف متعمقا بجعؿ الثانية :األوؿ
 أف يككف حاال مف اثنيف، كىك صفة لو في األصؿ. الثنني:
 أف يتعمؽ بجعؿ األكلى، كيككف جعؿ الثاني مستأنفا. الثنلث:

 :معنني اإلعراب
 .(2) التقدير: كجعؿ فييا زكجيف اثنيف مف كؿ الثمرات المعنى عمى الكجو األكؿ أف يككف        
 اءات:رابعًن: القر 

 .: يقرآف بالياء كالنكف، كمعناىما ظاىر{يفصؿ}
 .(3)(بالرفع {بعضين}، ككبالياء كفتح الضاد)ية الفاعؿ، كالياء عمى تسم ،: يقرأ بالنكف {نفضؿ}

افع كأبػك عمػرك كابػف فقػرأ ابػف كثيػر كنػ، تشػديد الشػيف كتخفيفيػا ياختمفػكا فػ :}يغشي الميؿ النينر{
 يركايػة أبػى بكػر كحمػزة كالكسػاه يكقرأ عاصػـ فػ، خفيفة ى{شِ غ}يُ ركاية حفص  يعامر كعاصـ ف

 .مشددة ى{شّْ غَ }يُ 
}وزرع  ركايػة حفػص يابف كثير كأبك عمػرك كعاصػـ فػقرأ  :}وزرع ونخيؿ صنواف و ير صنواف{

كقػرأ عاصػػـ فػػى ركايػة أبػػى بكػػر كنػافع كابػػف عػػامر كحمػػزة ، رفعبػػالونخيػػؿ صػػنواف و يػػر صػػنواف{ 
قػرأ نػافع كابػف كثيػر بسػككف  }األكػؿ{:، خفضبػال اف و يػر صػنواف{}وزرع ونخيػؿ صػنو كالكساهى 

 .(4) الكاؼ، كالباقكف بضميا
 خنمسًن: البال ة:

 (،حسػػػػػب تعريػػػػػؼ األقػػػػػدميف ليػػػػػا)اسػػػػػتعارة مكنيػػػػػة أك تخييميػػػػػة " {:ثػػػػػـ اسػػػػػتوى عمػػػػػى العػػػػػرش}
 ،الحػػػػػػؽ سػػػػػػبحانو :كالمسػػػػػػتعار لػػػػػػو ،كػػػػػػؿ جسػػػػػػـ مسػػػػػػتك :كالمسػػػػػػتعار منػػػػػػو ،االسػػػػػػتكاء :فالمسػػػػػػتعار

 ،كتشػػػػييد ممكػػػػو ،ؿ السػػػػامع عنػػػػد سػػػػماع لفػػػظ ىػػػػذه االسػػػػتعارة ممكػػػػا فػػػػرغ مػػػف ترتيػػػػب ممالكػػػػوليتخيػػػ
اسػػػػتكل عمػػػػى  ،كجميػػػػع مػػػػا تحتػػػػاج اليػػػػو رعايػػػػاه كجنػػػػده مػػػػف عمػػػػارة بػػػػبلده، كتػػػػدبير أحػػػػكاؿ عبػػػػاده

                                                           
 (. 5/83إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(1)
 (.  2/750التبياف في إعراب القرآف، ألبي البقاء العكبرم )(2)
 (.  751-2/750المرجع السابؽ )(3)
 ( 356انظر: السبعة في القراءات، لمبغدادم )ص(4)
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سػػػػرير ممكػػػػو اسػػػػتكاء عظمػػػػة فيقػػػػيس السػػػػامع مػػػػا غػػػػاب عػػػػف حسػػػػو مػػػػف أمػػػػر اإللييػػػػة عمػػػػى مػػػػا 
سػػػػػتكاء عمػػػػػى العػػػػػرش إال بعػػػػػد الفػػػػػراغ مػػػػػف خمػػػػػؽ السػػػػػمكات كليػػػػػذا ال يقػػػػػع ذكػػػػػر اال ،ىػػػػػي متخيمػػػػػة

ف لػػػػػػـ يكػػػػػػف ثمػػػػػػة سػػػػػرير منصػػػػػػكب ،كاألرض كمػػػػػا بينيمػػػػػػا كال اسػػػػػػتكاء  ،كال جمػػػػػػكس محسػػػػػػكس ،كا 
 .(1)" عمى ما يدؿ عميو الظاىر مف تعريؼ ىيهة مخصكصة

تعػػػػػالى أكؿ مػػػػػا خمػػػػػؽ العػػػػػالـ كخمػػػػػؽ فيػػػػػو األشػػػػػجار خمػػػػػؽ اهلل سػػػػػبحانو ك  إف {:زوجػػػػػيف اثنػػػػػيف}
أف اهلل تعػػػػالى أكؿ مػػػػا خمػػػػؽ مػػػػف كػػػػؿ  كذلػػػػؾ يػػػػدؿ عمػػػػى ف األنػػػػكاع اثنػػػػيف فقػػػػط،مػػػػف كػػػػؿ نػػػػكع مػػػػ

 .(2) كىذا يفيد التأكيد ،زكجيف اثنيف ال أقؿ كال أزيد
شػػػػػبو إزالػػػػػػة نػػػػػكر النيػػػػػػار بظممػػػػػة الميػػػػػػؿ فيػػػػػو اسػػػػػػتعارة مكنيػػػػػة حيػػػػػػث الميػػػػػػؿ النيػػػػػػنر{:  يغشػػػػػي}

 .(3) ةبالغطاء الكثيؼ، كاستعار لفظ يغشي مف الغطاء الحسي لؤلمكر المعنكي
( كىػػػػػك مػػػػػا يبػػػػػرز المعنػػػػػى التقابػػػػػؿ)فيػػػػػو مػػػػػف المحسػػػػػنات البديعيػػػػػة  }صػػػػػنواف و يػػػػػر صػػػػػنواف{:

كمػػػػػػف ثػػػػػػـ  ،فيتناسػػػػػػؽ التقابػػػػػػؿ المعنػػػػػػكم فػػػػػػي السػػػػػػكرة مػػػػػػع التقػػػػػػاببلت الحسػػػػػػية ،كيزيػػػػػػده  كضػػػػػػكحان 
ابػػػػػػؿ مػػػػػػػا كيتق ،شػػػػػػمس كالقمػػػػػػريتقابػػػػػػؿ االسػػػػػػتعبلء فػػػػػػي االسػػػػػػتكاء عمػػػػػػى العػػػػػػرش مػػػػػػع تسػػػػػػخير ال

خؼ كمػػػف ىػػػك مسػػػت ،تقابػػػؿ مػػػف أسػػػر القػػػكؿ مػػػع مػػػف جيػػػر بػػػوكي ،تغػػػيض األرحػػػاـ مػػػع مػػػا تػػػزداد
كيتقابػػػػؿ تسػػػػبيح  ،تقابػػػػؿ الخػػػػكؼ مػػػػع الطمػػػػع تجػػػػاه البػػػػرؽكي ،بالميػػػػؿ مػػػػع مػػػػف ىػػػػك سػػػػارب بالنيػػػػار

كيتقابػػػػؿ  ،كتتقابػػػػؿ دعػػػػكة الحػػػػؽ هلل مػػػػع دعػػػػكة الباطػػػػؿ ،رعػػػػد حمػػػػدا مػػػػع تسػػػػبيح المبلهكػػػػة خكفػػػػاال
الكتػػػاب بػػػالقرآف مػػػع مػػػف ينكػػػر  أىػػػؿ كيتقابػػػؿ الػػػذيف يفرحػػػكف مػػػف ،مػػػف يعمػػػـ مػػػع مػػػف ىػػػك أعمػػػى

ابػػػػػػػؿ كباإلجمػػػػػػػاؿ تتقابػػػػػػػؿ المعػػػػػػػاني، كتتق ،لمحػػػػػػػك مػػػػػػػع اإلثبػػػػػػػات فػػػػػػػي الكتػػػػػػػابكيتقابػػػػػػػؿ ا ،بعضػػػػػػػو
ربػػػػػاني راهػػػػػع، يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ىػػػػػذا القػػػػػرآف ال يأتيػػػػػو  تنسػػػػػيؽفػػػػػي  الحركػػػػػات، كتتقابػػػػػؿ االتجاىػػػػػات

 .(4) الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ عميـ
ىػػػػػذه الجممػػػػػة مسػػػػػتأنفة  :{ونفضػػػػػؿ بعضػػػػػين عمػػػػػى بعػػػػػض فػػػػػي األكػػػػػؿ حػػػػػديسػػػػػقى بمػػػػػنء وا}

لمتعجػػػػػب مػػػػػف قػػػػػدرة اهلل تعػػػػػالى فيمػػػػػا يبدعػػػػػو فػػػػػي عػػػػػالـ البسػػػػػاتيف، حيػػػػػث بينػػػػػت أف ىػػػػػذا النبػػػػػات 
كالشػػػػػجر عمػػػػػى اخػػػػػتبلؼ أنػػػػػكاع كػػػػػؿ منيمػػػػػا يسػػػػػقى بمػػػػػاء كاحػػػػػد فػػػػػي أرض متجػػػػػاكرة كمتشػػػػػابية 

 .(5) لمكف كالراهحةفي التربة كالجك، كلكف الثمرات متنكعة في الطعـ كالشكؿ كا
 
 

                                                           
 (. 5/84إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(1)
 (. 19/7انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.13/102انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (. 4/2041انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )(4)
 (. 5/408التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(5)



 
 

348 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:
  أوًا: أدلة قدرة اهلل تعنلى:

بػػػيف اهلل تعػػػالى لنػػػا آياتػػػو فػػػي الكػػػكف، كلفتنػػػا إلييػػػا، فالسػػػماء مرفكعػػػة بغيػػػر عمػػػد نراىػػػا، 
كالشػػمس كالقمػػر مسػػخراف لخدمػػة اإلنسػػاف، كىػػذه كميػػا آيػػات ال يسػػتطيع أحػػد أف يػػدعييا لنفسػػو أك 

 .(1)، كلكنيـ في غفمة عف ىذه اآليات الناس في آيات الككف آلمنكا لغيره، كلك تدبر
كالمتأمػؿ ليػػذه اآليػػات يجػد البػػراىيف الدالػػة عمػى قػػدرة اهلل مػػف انػزاؿ القػػرآف المجيػػد، كابػػداع 

، كايجػػاد أنػػكاع الجبػػاؿ، كاألشػػجار، السػػماكات، كاألرض، كتػػدبير الخمػػؽ، كتسػػخير الشػػمس كالقمػػر
سية مشاىدة تثبت القدرة اإلليية لمف كاف لو عقؿ، أك فكر، أك سػمع، أك كالزركع...، كىذه أدلة ح

       .    (2)عقؿ 
}اهلل الػػذي َرَفػػَع مػػا يكجػػب اإليمػػاف فقػػاؿ  اهلل سػػبحانو كتعػػالى فػػي ىػػذه اآليػػات ذكػػركقػػد "

كىػػك جمػػع عمػػػاد أك  }ِبَغْيػػِر َعَمػػٍد{أم خمقيػػا مرفكعػػة ال أف تكػػكف مكضػػكعة فرفعيػػػا  السػػمنوات{
 :قكالف {ترونين}كفي قكلو: " ،(3) "عمكد

أف الرؤيػػة ترجػػع إلػػى السػػماء يعنػػي: كأنػػتـ تػػركف السػػمكات مرفكعػػة بغيػػر عمػػد مػػف  القػػوؿ األوؿ:
سػػكيا، كالمػػراد نفػػي العمػػد تحتيػػا يعنػػي لػػيس مػػف دكنيمػػا دعامػػة تػػدعميا كال مػػف فكقيػػا عبلقػػة تم

كقتػػادة  ،لقبػػة، كىػػذا قػػكؿ الحسػػفقػػاؿ إيػػاس بػػف معاكيػػة: السػػماء مقبيػػة عمػػى األرض مثػػؿ ا ،بالكميػػة
حدل الركايتيف عف ابف عباس.  كجميكر المفسريف، كا 

إلػى العمػد، كالمعنػى أف ليػا عمػدا كلكػف ال تركنيػا أنػتـ، كمػف قػاؿ  إف الرؤيػة ترجػع القوؿ الثنني:
بيػػذا القػػكؿ يقػػكؿ: إف عمػػدىا عمػػى جبػػؿ قػػاؼ، كىػػك جبػػؿ مػػف زمػػرد محػػيط بالػػدنيا، كالسػػماء عميػػو 

 .(4)" كالركاية األخرل عف ابف عباس، كالقكؿ األكؿ أصح ،كعكرمة ،كىذا قكؿ مجاىد مثؿ القبة،
ل السمؼ اف يفرضػكا تعيػيف معنػى االسػتكاء الػى اهلل، فيػك اعمػـ بمػا أر "}ثـ استوى عمى العرش{: 

 .(5) "نسبو الى نفسو كاعمـ بما يميؽ بو
ىما فييػػػػػا لمصػػػػػالح كأجػػػػػرل الشػػػػػمس كالقمػػػػػر فػػػػػي السػػػػػماء فسػػػػػخر  :}وسػػػػػخر الشػػػػػمس والقمػػػػػر{"

خمقػػػػػو، كذلميمػػػػػا لمنػػػػػافعيـ، ليعممػػػػػكا بجرييمػػػػػا فييػػػػػا عػػػػػدد السػػػػػنيف كالحسػػػػػاب، كيفصػػػػػمكا بػػػػػو بػػػػػيف 
يقػػػػكؿ جػػػػؿ ثنػػػػاؤه: كػػػػؿ ذلػػػػؾ يجػػػػرم فػػػػي السػػػػػماء }كػػػػؿ يجػػػػري ألجػػػػؿ مسػػػػمى{ ، الميػػػػؿ كالنيػػػػار

ألجػػػػػؿ مسػػػػػمى: أم لكقػػػػػت معمػػػػػكـ، كذلػػػػػؾ إلػػػػػى فنػػػػػاء الػػػػػدنيا كقيػػػػػاـ  القيامػػػػػة التػػػػػي عنػػػػػدىا تكػػػػػكر 
                                                           

 (. 1/116انظر: تفسير الشعراكم )(1)
 (. 2/1144انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي )(2)
 (. 2/141تفسير النسفي )(3)
 (.3/4تفسير الخازف ) (4)
 (.5/193تفسير مقاتؿ بف سميماف )(5)
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سػػػػؼ القمػػػػر، كتنكػػػػدر النجػػػػكـ، كحػػػػذؼ ذلػػػػؾ مػػػػف الكػػػػبلـ لفيػػػػـ السػػػػامعيف مػػػػف أىػػػػؿ الشػػػػمس، كيخ
كأف اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػالى إنمػػػػا أنػػػػزؿ كتابػػػػو، كأرسػػػػؿ رسػػػػمو ، لسػػػػاف مػػػػف نػػػػزؿ بمسػػػػانو القػػػػرآف معنػػػػاه

 .(1)"  لنؤمف بكعده، كنستيقف بمقاهو
كىػػػػػػي رفػػػػػػع  ،ككمػػػػػػاؿ قدرتػػػػػػو ،لمػػػػػػا ذكػػػػػػر الداللػػػػػػة عمػػػػػػى كحدانيتػػػػػػو {وىػػػػػػو الػػػػػػذي مػػػػػػد األرض}
سػػػػػمكات بغيػػػػػر عمػػػػػد، كذكػػػػػر أحػػػػػكاؿ الشػػػػػمس كالقمػػػػػر أردفيػػػػػا بػػػػػذكر الػػػػػدالهؿ األرضػػػػػية، فقػػػػػاؿ: ال

إف الكػػػػػػرة إذا كانػػػػػػت كبيػػػػػػرة عظيمػػػػػػة فكػػػػػػؿ قطعػػػػػػة منيػػػػػػا فػػػػػػ ،كىػػػػػػك الػػػػػػذم مػػػػػػد األرض أم بسػػػػػػطيا
تشػػػػػاىد ممػػػػػدكدة كالسػػػػػطح الكبيػػػػػر العظػػػػػيـ، الجمػػػػػع كمػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػاهلل تعػػػػػالى قػػػػػد أخبػػػػػر أنػػػػػو مػػػػػد 

 .(2)األرض، كأنو دحاىا كبسطيا 
كجعػػػػؿ األنيػػػػار فييػػػػا ليصػػػػمكا إلػػػػى االنتفػػػػاع  ،بالركاسػػػػي أثبتيػػػػاجعػػػػؿ فييػػػػن رواسػػػػي وأنيػػػػنرًا{ }و 

، نػػػو جعػػػؿ فييػػػا مػػػف كػػػؿ الثمػػػرات زكجػػػيفثػػػـ أخبػػػر أ، ليعرفػػػكا قدرتػػػوك بيػػػا؛ ليتػػػأدل بػػػذلؾ شػػػكره، 
كقػػػػػاؿ بعضػػػػػيـ: ذك طعمػػػػػيف؛ لكػػػػػف ، أم: لػػػػػكنيف {زوجػػػػػيف اثنػػػػػيف}قػػػػػاؿ بعػػػػػض أىػػػػػؿ التأكيػػػػػؿ: 

لػػػػػػػكنيف: أحمػػػػػػر، كأبػػػػػػػيض، كأسػػػػػػكد، كأصػػػػػػػفر، كنحػػػػػػكه، ككػػػػػػػذلؾ  يكػػػػػػكف منيػػػػػػػا ألػػػػػػكاف أكثػػػػػػػر مػػػػػػف
الطعػػػػػـ: يكػػػػػكف حامضػػػػػا كحمػػػػػكا كمػػػػػرا كمػػػػػزا، إال أف يقػػػػػاؿ: )زكجػػػػػيف اثنػػػػػيف(: الطيػػػػػب كالخبيػػػػػث؛ 

كقػػػػاؿ بعضػػػػيـ الػػػػذكر كاألنثػػػػى؛ ، ألػػػػكاف كذا طعػػػػكـفػػػػبل يكػػػػكف ثالػػػػث؛ كأمػػػػا المػػػػكف؛ فإنػػػػو يكػػػػكف ذا 
ىػػػػك أنثػػػػى،  ال يثمػػػػر؛ فالػػػػذم يثمػػػػر: فيػػػػذا يصػػػػح إذا أراد بػػػػو الشػػػػجر؛ فمنػػػػو مػػػػا يثمػػػػر كمنػػػػو مػػػػا

 كأما عمى غير ىذا فإنو ال يصح. ،كالذم ال يثمر: ىك ذكر
يػػػػذىب ظممػػػػة الميػػػػؿ بضػػػػكء النيػػػػار؛ كضػػػػكء النيػػػػار بظممػػػػة الميػػػػؿ، أك  {:يغشػػػػي الميػػػػؿ النيػػػػنر}

ظػػػػاىر لمخمػػػػؽ، كبالنيػػػػار مػػػػا ىػػػػك  يمػػػػبس أحػػػػدىما اآلخػػػػر، أك يغطػػػػي الميػػػػؿ مػػػػا ىػػػػك بالنيػػػػار بػػػػادو 
 . لخمؽ كاهلل أعمـمستكر خفي عمى ا

و ػػػػػػػػػفػػػػػػػي آياتػػػػػػػو كحججػػػػػػػو ال لقػػػػػػػـك يعانػػػػػػػدكف آيات {:إف فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ آليػػػػػػػنت لقػػػػػػػـو يتفكػػػػػػػروف}
 .(3) اػػكيكابركني

اضؿ في النبات، فمنيا قطعة كفي األرض قطع متدانيات، كتتف :}وفي األرض قطع متجنورات{
مكنة متجاكرة كفي األرض أ معنىكقيؿ: ال ،ت شيها، كتجاكزىا قطعة طيبة تنبتسبخة، ال تنب

طعاـ النبات كالثمر: بعضيا حمك، كبعضيا حامض،  تسقى كميا بماء كاحد، كىي مختمفة
كاحد، ففي ذلؾ مع اتفاؽ شرب جميعيا مف ماء  ،يا مر، كبعضيا سباخ ال تنبت شيهاكبعض

 داهع تركيباتو سبحانو.داللة عمى نفاذ قدرة اهلل تعالى، كتعظيـ سمطانو، ك ب

                                                           
 (.13/408جامع البياف، لمطبرم )(1)
 (. 3/4انظر: تفسير الخازف )(2)
 (.306-6/305انظر: تفسير الماتريدم )(3)
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اف، كالػػػػػثبلث، كاألربػػػػػع أصػػػػػميف صػػػػػنكاف: النخمػػػػػة، كالنخمتػػػػػ معنػػػػػى {:}صػػػػػنواف و يػػػػػر صػػػػػنواف
 .(1) النخمة، كالنخمتاف، كاألكثر كؿ كاحدة في أصؿ متفرؽ }و ير صنواف{:، كاحد

النبػػػػات كالشػػػػجر عمػػػػػى ف" {:ونفضػػػػػؿ بعضػػػػين عمػػػػى بعػػػػض فػػػػػي األكػػػػؿ }يسػػػػقى بمػػػػنء واحػػػػد
بية فػػػػػػي التربػػػػػػة كمتشػػػػػػا ،اخػػػػػػتبلؼ أنػػػػػػكاع كػػػػػػؿ منيمػػػػػػا يسػػػػػػقى بمػػػػػػاء كاحػػػػػػد فػػػػػػي أرض متجػػػػػػاكرة

كالراهحػػػػة، كربمػػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػي  ،كالمػػػػكف ،كالشػػػػكؿ ،كالجػػػػك، كلكػػػػف الثمػػػػرات متنكعػػػػة فػػػػي الطعػػػػـ
، ىػػػػػك الػػػػػذم ينػػػػػكع حكيمػػػػػان  كال شػػػػػؾ أف ىػػػػػذا ناشػػػػػئ مػػػػػف أف كراء الطبيعػػػػػة ربػػػػػان  ،الشػػػػػجرة الكاحػػػػػدة

النػػػػػكاميس كالطبػػػػػاهع كيبػػػػػدع غيػػػػػر المػػػػػألكؼ، كيخػػػػػالؼ المػػػػػألكؼ ليعرفػػػػػو عبػػػػػاده بمػػػػػا يبدعػػػػػو ليػػػػػـ 
 .(2)" ىذه المؤتمفات كالمختمفاتمف 

 إف فػػػػي ىػػػػذا التنػػػػكع كالتعػػػػدد مػػػػع كحػػػػدة األصػػػػؿ كالبيهػػػػة" :{إف فػػػػي ذلػػػػؾ آليػػػػنت لقػػػػـو يعقمػػػػوف}
لعبلمػػػػػات كشػػػػػكاىد يػػػػػدركيا أصػػػػػحاب العقػػػػػكؿ الراجحػػػػػة فيعممػػػػػكف أف مػػػػػف كراهيػػػػػا قػػػػػدرة الخػػػػػػبلؽ 

و الػػػػػػذم أحسػػػػػػف كػػػػػػؿ شػػػػػػيء خمقػػػػػػو، فيؤمنػػػػػػكف كينقػػػػػػادكف إليػػػػػػو كيعبدكنػػػػػػو عمػػػػػػى الكجػػػػػػػ ،العظػػػػػػيـ
 .(3)" بلؿػػػػػظمة كجػػػػػػػالبلهؽ بما لو مف ع

 دبر والتأمؿ في مخموقنت اهلل:التثننيًن: 
 رفع السمنوات بغير عمد:-1

إف خمػػػػػػؽ السػػػػػػمكات آيػػػػػػة ككنيػػػػػػة عظيمػػػػػػة دالػػػػػػة عمػػػػػػى عظمػػػػػػة اهلل كقدرتػػػػػػو، فالسػػػػػػمكات "
اء مرفكعػػػػػة متداخمػػػػػة فيمػػػػػا بينيػػػػػا عمػػػػػى شػػػػػكؿ حمقػػػػػات داهريػػػػػة، كحمقػػػػػات البصػػػػػمة تمامػػػػػان، فالسػػػػػم

األكلػػػػػػػى محيطػػػػػػػة بجميػػػػػػػع مجراتيػػػػػػػا، ثػػػػػػػـ السػػػػػػػماء الثانيػػػػػػػة محيطػػػػػػػة بػػػػػػػاألكلى كإحاطػػػػػػػة السػػػػػػػكار 
بالمعصػػػػػػػـ، كىكػػػػػػػذا حتػػػػػػػى السػػػػػػػابعة بعضػػػػػػػيا فػػػػػػػكؽ بعػػػػػػػض، كقطعػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة متبلصػػػػػػػقة، يتربػػػػػػػع 
فكقيػػػػػػا عػػػػػػػرش عظػػػػػػػيـ كسػػػػػػع كرسػػػػػػػيو فييػػػػػػػا السػػػػػػػمكات كاألرض، كبيػػػػػػذا تكػػػػػػػكف السػػػػػػػماء األكلػػػػػػػى 

تحمميػػػػا، خػػػػبلؼ المػػػػألكؼ فػػػػي فكػػػػر  عمػػػػدو ا بػػػػبل ، رفعػػػػت جميعيػػػػعمػػػػدان لمػػػػا فكقيػػػػا حتػػػػى السػػػػابعة
   .(4)البشر، كىندستيـ طبقان لسنف ثابتة أبدعتيا قدرة اهلل عز كجؿ" 

 مد اآلينت األرضية:-2
ثمارىػػػػػا، ككػػػػػذلؾ خراجيػػػػػا مػػػػػف األرض كا  نباتيػػػػػا كا  فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف آيػػػػػات  كرد النباتػػػػػات كا 

داد نعػػػػـ اهلل فحسػػػػب، إنمػػػػا لمجػػػػرد تعػػػػ كىػػػػذا لػػػػـ يكػػػػف، ف الكػػػػريـ، كخصكصػػػػان اآليػػػػات المكيػػػػةالقػػػػرآ
جػػػػػاء فػػػػػي آيػػػػػات تػػػػػرتبط بعمميػػػػػة الخمػػػػػؽ كاإلحيػػػػػاء كالبعػػػػػث كالنشػػػػػكر، كفػػػػػي آيػػػػػات تحػػػػػض النػػػػػاس 

                                                           
 (.5/3669النياية، ألبي محمد القرطبي )انظر: اليداية إلى بمكغ (1)
 (.5/408التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(2)
 (.5/408المرجع السابؽ )(3)
 (.4/573التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(4)
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عمػػػػى التبصػػػػر كالتأمػػػػؿ، كالتعقػػػػؿ كالتػػػػدبر، كفػػػػي آيػػػػات تبطػػػػؿ مػػػػا ينكػػػػره الكػػػػافركف مػػػػف قػػػػدرة اهلل 
 .ف قبكرىـ بعد مكتيـ كىبلكيـكخمؽ الحي مف الميت، كبعث الناس م ،عمى اإلحياء

ف يتأمػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه النباتػػػػات كالثمػػػػار كيػػػػػؼ نكعيػػػػا الخػػػػالؽ فػػػػي أحجاميػػػػا كأشػػػػكاليا كألكانيػػػػػا كمػػػػ
}َوِفػػػػػي اأْلَْرِض قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ،فػػػػػي بقعػػػػػة كاحػػػػػدة، كتسػػػػػقى بمػػػػػاء كاحػػػػػد كركاهحيػػػػػا كمػػػػػذاقيا، كىػػػػػي

ُيْسػػػػَقى ِبَمػػػػنٍء ِقَطػػػػٌع ُمَتَجػػػػنِورَاٌت َوَجنَّػػػػنٌت ِمػػػػْف َأْعَنػػػػنٍب َوَزْرٌع َوَنِخيػػػػٌؿ ِصػػػػْنَواٌف َوَ ْيػػػػُر ِصػػػػْنَواٍف 
ػػػػػُؿ َبْعَضػػػػػَين َعَمػػػػػى َبْعػػػػػٍض ِفػػػػػي اأْلُُكػػػػػِؿ ِإفَّ ِفػػػػػي َذِلػػػػػَؾ آَلَيػػػػػنٍت ِلَقػػػػػْوـٍ َيْعِقمُػػػػػوَف{  َواِحػػػػػٍد َوُنَفضّْ

عمػػػػػػى الخػػػػػػالؽ المقتػػػػػػدٍر فيػػػػػػذا  دؿال تنتيػػػػػػي فػػػػػػي النبػػػػػػات تػػػػػػ عجاهػػػػػػب فإنػػػػػػو سػػػػػػيرل:[، 4]الرعػػػػػػد:
ذا شػػػػفاء سػػػػـ قاتػػػػؿ، كىػػػػالنبػػػػات يغػػػػذم، كىػػػػذا يصػػػػمح الغػػػػذاء، كىػػػػذا ينفػػػػذه، كىػػػػذا يضػػػػعؼ، كىػػػػذا 

كمػػػػا بينيمػػػػا  ،ىػػػػك الػػػػذم خمػػػػؽ السػػػػماكات كاألرض هلل عػػػػز كجػػػػؿفػػػػا...، مػػػػف السػػػػـ، كىػػػػذا يمػػػػرض
عػػػػف  ،(1)مػػػػا بػػػػالحؽ، ليسػػػػتدؿ بيمػػػػا العبػػػػاد عمػػػػى عظمػػػػة خالقي كمػػػػف ذلػػػػؾ النباتػػػػات ،كمػػػػا فييمػػػػا

 ، فيػػػػػػك(2) «تفكػػػػػػركا فػػػػػػي آالء اهلل »ابػػػػػػف عمػػػػػػر قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ: 
ك فمػػػػػػػ، يػػػػػػػا أيضػػػػػػػان بيػػػػػػػاف كمػػػػػػػاؿ قػػػػػػػدرة الخػػػػػػػالؽ عػػػػػػػز كجػػػػػػػؿه المتصػػػػػػػرؼ المػػػػػػػدبر ليمػػػػػػػا، كفيكحػػػػػػد

اجتمعػػػػت البشػػػػرية جميعػػػػا عمػػػػى صػػػػناعة شػػػػجرة كاحػػػػدة مػػػػف العػػػػدـ لمػػػػا اسػػػػتطاعت، بػػػػؿ غصػػػػنا 
 .(3) كاحدا، بؿ كرقة كاحدة، بؿ بذرة كاحدة

 من ترشد إليو اآلينت:
رشاده ليـ أنو أكضح"-1 ليـ األدلة، كلفت نظرىـ إلى ما يدؿ  مف لطؼ اهلل بعباده كرحمتو بيـ كا 

رادتػو، فتخصػيص كػؿ كاحػد منيػا بكضػعو كمكضػعو كصػفتو  عمى كجكده ككماؿ قدرتػو، كعممػو، كا 
 .(4)" كطبيعتو كحميتو ليس إال مف اهلل تعالى

معرفتػو، فإنػو  أدؿ دليؿ عمى كحدانيتو كعظـ صمديتو، كاإلرشاد لمف ضؿ عف ه اآلياتفي ىذ-5
رادتػػو، كأنػو مقػػدكر  {احػػديسػػقى بمػنء و } نبػو سػبحانو بقكلػػو: عمػى أف ذلػػؾ كمػو لػػيس إال بمشػيهتو كا 

 .(5) سبحانو كتعالى بقدرتو
الػػدعكة القكيػػة، بػػؿ الفريضػػة كاإليجػػاب إلعمػػاؿ الفكػػر كالعقػػؿ، كاالسترشػػاد بمػػا فػػي الكػػكف مػػف "-1

 .(6)" دالهؿ كعبلمات كاضحة عمى كجكد اهلل تعالى، ككماؿ قدرتو، كعممو، ككحدانيتو

                                                           
  (. 526انظر: اآليات الككنية دراسة عقدية، لمطالب: عبد المجيد الكعبلف )ص(1)
   (.250/ 6( )6319لمطبراني: رقـ ) ،ألكسطالمعجـ ا(2)
  (. 526انظر: اآليات الككنية دراسة عقدية، لمطالب: عبد المجيد الكعبلف )ص(3)
 (. 13/107التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 (. 9/281تفسير القرطبي )(5)
 (. 13/109التفسير المنير، لمزحيمي )(6)
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"تؤكػػد اآليػػات أف اإلنسػػاف الػػذم منحػػو اهلل عػػز كجػػؿ، العقػػؿ، كحريػػة اإلرادة كاالختيػػار، كالقػػدرة -4
عمػػػى التمييػػػز بػػػيف الخيػػػر كالشػػػر، كالحػػػؽ كالباطػػػؿ، كاالسػػػتعداد لمخيػػػر كاليدايػػػة، قػػػادر عمػػػى إدراؾ 

قػػػؿ كجػػػكد اهلل عػػػز كجػػػؿ، مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاىدتو لمظػػػكاىر الككنيػػػة المتعػػػددة، كمػػػا أف اإلنسػػػاف العا
يسػػػتخدـ عقمػػػو، كيعمػػػؿ تفكيػػػره فيمػػػا حكلػػػو مػػػف المخمكقػػػات ألجػػػؿ تكظيػػػؼ العمػػػـ فػػػي الػػػدعكة إلػػػى 

 .(1)اإلسبلـ، لمقارعة الغرب بالمغة التي يفيمكنيا" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.4/580لمصطفى مسمـ ) التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ،(1)
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 نلثالث قطعالم
 أقواؿ المشركيف في شأف البعث والرد عمييـ

ْف َتْعَجػػْب َفَعَجػػٌب َقػػْوُلُيـْ } قػػاؿ تعػػالى: أَِإَذا ُكنَّػػن ُترَاًبػػن أَِإنَّػػن َلِفػػي َخْمػػٍؽ َجِديػػٍد ُأوَلِئػػَؾ الَّػػِذيَف  َواِ 
ـْ ِفيَين َخنِلُدوَف  ـْ َوُأوَلِئَؾ َأْصَحنُب النَّنِر ُى ـْ َوُأوَلِئَؾ اأْلَْ اَلُؿ ِفي َأْعَننِقِي َوَيْسػَتْعِجُموَنَؾ  *َكَفُروا ِبَربِّْي

فَّ  ِبنلسَّيَّْئِة َقْبَؿ اْلَحَسَنِة َوَقدْ  ـْ َواِ  فَّ َربَّػَؾ َلػُذو َمْغِفػَرٍة ِلمنَّػنِس َعَمػى ُظْمِمِيػ ـُ اْلَمػُثاَلُت َواِ  َخَمْت ِمْف َقْبِمِي
َوَيُقوُؿ الَِّذيَف َكَفُروا َلْوَا ُأْنِزَؿ َعَمْيِو آَيٌة ِمْف َربِّْو ِإنََّمػن َأْنػَت ُمْنػِذٌر َوِلُكػؿّْ َقػْوـٍ  *َربََّؾ َلَشِديُد اْلِعَقنِب 

 [.7-2]الرعد: {َىندٍ 
 أوًا: المننسبة:

أقاـ اهلل تعالى في اآليات السابقة األدلة السماكية كاألرضية عمى قدرتو، ليثبت لمناس أف "
مف كانت قدرتو كافية بيذه األشياء العظيمة، كيؼ ال تكػكف كافيػة بإعػادة اإلنسػاف بعػد مكتػو، ألف 

ثػػػػـ حكػػػػى ىنػػػػا إنكػػػػار ، األقػػػػؿ األضػػػػعؼالقػػػادر عمػػػػى األقػػػػكل األكمػػػػؿ، فإنػػػػو قػػػػادر بػػػػاألكلى عمػػػػى 
المشركيف لمبعث كالقيامػة، كأتبعػو بحكايػة حماقػة أخػرل كىػي اسػتعجاليـ العػذاب، كأردفػو بطمبػاتيـ 

 .(1) "إنزاؿ آيات حسية لمتعجيز
 ثننيًن: التحميؿ المغوي:

أغػبلؿ  غار، كالمراد بو الػذنكب، كالػذم أعػٌد ليػـ مػفٌؿ، كىك طكؽ أسر كصى جمع غً " :{}اأْلَْ الؿُ *
 .(2) "النار في دار القرار

كيحتمػػؿ أنيػػا  ،ةمىػػثي أم العقكبػػات التػػي تزجػػر عػػف مثػػؿ مػػا كقعػػت ألجمػػو، ككاحػػدىا مى " :{اْلَمػػُثاَلتُ }*
مػع مثمػة بفػتح المػيـ كضػـ ج، كىػي (3)" ينزجػر بػو كيرتػدع غيػره مثاالن  وفتجعم ،التي تنزؿ باإلنساف

كقػاؿ ابػف  ماضػية مػف العػذاب كىػي عبػر يعتبػر بيػا،كما أصاب القػركف ال ،العقكبة :المثمةك  ،الثاء
األنبػػارم: المثمػػة كسػػمرة العقكبػػة التػػي تبقػػي فػػي المعاقػػب شػػيها بتغييػػر بعػػض خمقػػو مػػف قػػكليـ مثػػؿ 

 .(4) إذا شاف خمقو بقطع أنفو كسمؿ عينيو كبقر بطنو ،فبلف بفبلف
نػػػذار: اإلعػػػبلـ، أنذرتػػػو: كأصػػػؿ اإل، (5) "مخػػػكؼ الكػػػافريف :منػػػذر ،اإلنػػػذار: التخكيػػػؼ" {:ُمْنػػػِذرٌ }*

فيػو  ال يكػكف اإلنػذار إال إعػبلـ بشػيءك " ،(6)" معمـ كمخكؼ كمحػذر :منذر كنذير أمأعممتو، فأنا 

                                                           
 (. 13/111التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (. 2/148درج الدرر في تفسير اآلم كالسكر، لعبد القاىر الجرجاني )(2)
 (.  5/297معجـ مقاييس المغة، البف فارس )(3)
 (.  5/86انظر: اعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(4)
 (. 13/111التفسير المنير، لمزحيمي )(5)
 (. 4/681مجمع بحار األنكار، لمكجراتي )(6)
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األنبياء منذريف، ألنيـ أخبركا العبػاد بالقيامػة كالنػار ليحػذركا مػا يػؤدييـ إلييػا،  خكؼ، كلذلؾ سمي
 .(1)" فكؿ مف أعممؾ شيهان يخاؼ منو فيك نذير كمنذر

اليادم: الذم يرشد الناس إلى الخير كالحؽ كالصكاب كاألنبياء كالحكمػاء كالعممػاء، أم " {:َىندٍ }*
لكػؿ قػـك نبػي يػدعكىـ إلػى ربيػػـ بمػا يعطيػو إيػاىـ مػف اآليػػات، ال بمػا يقترحػكف، كىػك مػدعـ عػػادة 

 .(2) "بمعجزة مف جنس ما ىك الغالب عمييـ
 اإلعراب: ثنلثًن:

ٍمؽو  ،كؼ تقديره: أإذا كنا ترابا نيبعثمحذ (في )إذا العامؿ" }أإذا كنن ترابًن{:  كدؿ عميو )لىًفي خى
) ًديدو ، كال بلـ ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبمياألف  ال"، أف يعمؿ فيو " خمؽ " أك " جديد  يجكز ، كالجى

 .(3)" ألنيا مضافة إليو، كالمضاؼ إليو ال يعمؿ في المضاؼ، يجكز أف يعمؿ فييا )كن ا(
   القراءات:رابعًن: 

عمى االستفياـ في األكؿ كالخبر  {ِإَذا ُكنَّن ُترَاًبن أَِإنَّن َلِفي َخْمٍؽ َجِديدٍ }أَ قرأ نافع كالكساهي "
إال أٌف  ،ـ باالستفياـ في المكضعيف جميعان فى الثاني، كقرأ ابف كثير كأبك عمرك كحمزة كعاص

 .(4)" األكؿ كاالستفياـ في الثانيحمزة كعاصما ييمزاف ىمزتيف، كقرأ ابف عامر عمى الخبر في 
 خنمسًن: البال ة:

 .(5) االستفياماف: أإذا كأإنا لمتأكيد كشدة الحرص عمى البياف
 ،كىك القمػب كذلػؾ ،ىذه اآلية فف مف فنكف العرب في كبلميـ {:وأولئؾ األ الؿ في أعننقيـ في}

 .(6) عكس ألف األعناؽ ىي التي تككف في األغبلؿ كال
 سير اإلجمنلي:سندسًن: التف

ف تعجب فعجب قوليـ{: ف تعجب يا محمد مف عبادتيـ ما ال يممؾ ليـ نفعا كال ضرا، بعد " }وا  كا 
}أإذا كنن ترابن أإنن لفي خمؽ ما رأكا مف قدرة اهلل في خمقو األشياء التي ذكرىا، فعجب قكليـ 

كاألرض ما  أم ىذا مكضع عجب أنيـ أنكركا البعث، كقد بيف ليـ مف خمؽ السمكات :جديد{
ىذا القكؿ مشتمؿ عمى استفياميف مف ، ك (7) "يدؿ عمى أف البعث أسيؿ في القدرة مما قد تبينكا

المشركيف، يقصدكف بيما أقصى درجات اإلنكار، لمعكدة إلى الحياة مرة أخرل، حيث يخمقكف 
                                                           

 (.395، ألبي جعفر الفيرم )ص تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح(1)
 (. 13/111التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
 (.176)ص لؤلصبياني ،إعراب القرآف(3)
 (.176المرجع السابؽ )ص(4)
 (. 13/110التفسير المنير، لمزحيمي )(5)
 (. 5/87إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(6)
 (. 12/393التفسير البسيط، لمكاحدم )(7)
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لك فكر بعد أف تحممت أجساميـ، كنخرت عظاميـ، كأصبحكا ترابا تذركه الرياح، ك  جديدان  خمقان 
بداعيا مف تراب، فإنو  ىؤالء المنكركف بعقكليـ لعممكا أف مف قدر عمى إنشاء تمؾ الكاهنات كا 

ف  ،ادة في نظر القياس أىكفقادر عمى إعادتيا، بؿ اإلع ، كاف كؿ شيء أماـ قدرة اهلل سكاءكا 
 فيك الذم يقكؿ لمشيء كف فيككف.

 قكلو:كقد عقب اهلل ىذه الجممة التي نعت عمييـ تكذيبيـ ب
أم ىؤالء المكذبكف لمبعث ىـ الذيف كفركا بربيـ كلـ يؤمنكا بو. إذ لك  :{أولئؾ الذيف كفروا بربيـ}

لعممكا أنو قادر عمي بعث األجساد  السماكات كاألرض كما يجيبكف إذا سهمكا آمنكا بو كبأنو خالؽ
 .(1) بعد استحالتيا إلى تراب تفرقت ذراتو

كىـ الذيف في أعناقيـ األغبلؿ يكـ القيامة : {أولئؾ أصحنب الننرو  }وأولئؾ األ الؿ في أعننقيـ
ىـ فييا  :}ىـ فيين خنلدوف{ىـ سكاف النار يـك القيامة، ك في نار جينـ، فأكلهؾ أصحاب النار، 

 .(2) ماكثكف أبدا، ال يمكتكف فييا، كال يخرجكف منيا
االستعجاؿ طمب تعجيؿ ، "ك (3)" بالعذاب قبؿ العافية يعني:" {ويستعجمونؾ بنلسيئة قبؿ الحسنة}

األمر قبؿ مجيء كقتو، كالمراد بالسيهة ىنا ىي العقكبة كبالحسنة العافية، كذلؾ أف مشركي مكة 
: قد {لمثالتا وقد خمت مف قبميـ},(4) "كانكا يطمبكف العقكبة بدال مف العافية استيزاء منيـ

يقكؿ: تجاكز  {ف ربؾ لذو مغفرةوا  }مضت مف قبميـ العقكبات كالنقمات قبؿ قريش فيمف ىمؾ، 
ف ربؾ لشديد } ،كيقاؿ: بتأخير العذاب عنيـ ،يعني: عمى شركيـ إف تابكا {عمى ظمميـ}لمناس  وا 
 .(5) لمف مات منيـ عمى شركو {العقنب

 :الفرؽ بيف السيئة والخطيئة
اؿ ر مػا تقػالفرؽ بينيػا كبػيف الخطيهػة أف السػيهة قػد يقػاؿ فيمػا يقصػد إليػو فػي نفسػو، كالخطيهػة أكثػ

نفسػػو، بػػؿ يكػػكف مقصػػكدا إلػػى سػػببو كمػػف يرمػػي صػػيدان، فأصػػاب  فيمػػا ال يكػػكف مقصػػكدان إليػػو فػػي
لػؾ سػبباف، سػبب ذرجؿ جناية في سكره، ثـ السبب في سيمو إنسانان أك شرب مسكران، فجني عمى 

فقيػػؿ فػػي األكؿ الخطػػأ، كقػػد أخطػػأكا فػػي  محظػػكر فعمػػو، كشػػرب المسػػكر، كسػػبب غيػػر محظػػكر،
السػيهة الكفػر، فبػيف تعػالى أف مػف تحػرل طريػؽ الكفػر، ثػـ ك خطػأ، كقػد خطػى فيػك خػاطئ،  الثاني

مامػا لشػيكة مسػتكلية عميػو حتػى  مامػا الشػرارة، كا  استمر مريرة في ترؾ اإلقبلع إما التػرؾ النظػر، كا 

                                                           
 (. 5/409انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (.  13/434انظر: جامع البياف، لمطبرم )(2)
، لمسمرقندم )(3)  (.  2/218بحر العمـك
 (.  3/6تفسير الخازف )(4)
، لمسمرقندم )انظر: بحر ا(5)  (.  2/218لعمـك
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يصػػير ذلػػؾ كحػػاهط عميػػو ال خػػركج لػػو منػػو، فأكلهػػؾ أصػػحاب النػػار، كمػػف قػػرأ )خطيهتػػو(، فاعتبػػارا 
 .(1)كمف قرأ )خطيهاتو(، فاعتبارا بآحاد الذنكب  بالجنس،

آيػة }عمػى محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ  ىػبل أنػزؿ :مػف أىػؿ مكػة لػكال أم" {:ويقوؿ الذيف كفروا}
كناقػة صػالح ذلػؾ ألنيػـ لػـ يقنعػكا بمػا رأكا مػف اآليػات التػي  ،يعنػي مثػؿ عصػى مكسػى {:مف ربو

أم لػػيس عميػػؾ يػػا محمػػد غيػػر اإلنػػذار  {:ت منػػذرإنمػػن أنػػ} ،جػػاء بيػػا النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ
قػاؿ ابػف عبػاس: اليػادم ىػك اهلل، كىػذا  {:ولكػؿ قػـو ىػند}كالتخكيؼ، كليس لؾ مف اآليات شػيء 

قكؿ سػعيد ابػف جبيػر كعكرمػة كمجاىػد كالضػحاؾ كالنخعػي، كالمعنػى إنمػا عميػؾ اإلنػذار يػا محمػد 
أخػػرل عنػػو كأبػػك الضػػحى: اليػػادم ىػػك  كقػػاؿ عكرمػػة فػػي ركايػػة ،اهلل ييػػدم مػػف يشػػاء كاليػػادم ىػػك

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المعنى: إنما أنت منذر كأنت ىاد، كقاؿ الحسػف كقتػادة كابػف زيػد: 
 .(2)" يعني كلكؿ قـك نبي ييدييـ

 :الرد عمى المشركيف
}أإذا كنػن ترابػػًن أإنػػن البعػػث قػاهميف:  إنكػارىـ ألمػرعجيػب الكفػار مػػف  اآليػػاتتضػمنت ىػذه 

كعابت عمييـ أنيـ لـ ينظركا إلى آيات قدرتو  ،مع أف اهلل  تعالى خمقيـ أكؿ مرة خمؽ جديد{لفي 
بعقػكليـ لعممػكا أف  شػرككفكلػك فكػر ىػؤالء الم ،كمػا بينيمػا ،كما فييمػا ،في خمؽ السمكات كاألرض

ف كػػاف كػػؿ شػػيء أمػػاـ قػػدرة اهلل  مػػف قػػدر عمػػى إنشػػاء تمػػؾ الكاهنػػات ، فإنػػو قػػادر عمػػى إعادتيػػا، كا 
 .(3) سكاء، فيك الذم يقكؿ لمشيء كف فيككف

 سنبعًن: من ترشد إليو اآلينت: 
عمػػى أف العػػذاب  بػػو العممػػاءاحػػتج  {وأولئػػؾ أصػػحنب النػػنر ىػػـ فييػػن خنلػػدوف}"قكلػػو تعػػالى: -3

د ال يفيػػد أنيػػـ ىػػـ المكصػػكفكف بػػالخمك  {،ىػػـ فييػػن خنلػػدوف}فقػػالكا قكلػػو:  ،المخمػػد لػػيس إال لمكفػػار
 .(4)" الكباهر ال يخمدكف في النار عمى أف أىؿغيرىـ، كذلؾ يدؿ 

مف أنكر البعث كالقيامة، فيك كافر، إلنكاره القدرة اإلليية كالعمـ كالصدؽ في الخبر، كيساؽ "-5
فيذه أكصاؼ ثبلثة لمنكرم البعث: أكلهؾ ، بلؿ كالسبلسؿ، كىك خالد في النارإلى جينـ باألغ

 .(5)" عناقيـ، كأكلهؾ أصحاب النار ىـ فييا خالدكفالذيف كفركا بربيـ، كأكلهؾ األغبلؿ في أ
تشير اآليات إلى كجكب االتعاظ بمصير األمـ السابقة كتجنب أسباب ىبلكيا كتعذيبيا، "-1

كالعاقؿ الحصيؼ ىك الذم يستفيد مف أخبارىـ كأحكاليـ، فيقبؿ عمى اهلل تعالى بالمداكمة عمى   
                                                           

 (.1/243تفسير الراغب األصفياني  )(1)
 (.  3/6تفسير الخازف )(2)
 (. 5/409انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(3)
 (. 19/10مفاتيح الغيب، لمرازم )(4)
 (. 13/116التفسير المنير، لمزحيمي )(5)
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دعكة إلى رسالة اإلسبلـ بحسف المعاممة، كالحكمة، ، كالدعكة إليو، كاالجتياد في الالعبادات
 .    (1)كالمكعظة الحسنة" 

إف اهلل تعالى لذك تجاكز عف المشركيف إذا آمنكا، كعف المذنبيف إذا تابكا، كقد يعفك تعالى "-4
عف صاحب الكبيرة قبؿ التكبة في رأم أىؿ السنة، ألف قكلو تعالى عمى ظمميـ أم حاؿ 

قاؿ ابف عباس: أرجى آية في ، بالظمـ ال يككف المرء فييا تاهباكحاؿ االشتغاؿ اشتغاليـ بالظمـ، 
ف ربؾ لذك مغفرة لمناس عمى ظمميـ  .(2)" كتاب اهلل تعالى: كا 

تيدؼ اآليات إلى إيضاح حكمة عدـ تمبية اهلل عز كجؿ لمطالب المشركيف في رؤية معجزات -5
أرادكه، كقد كاف اهلل عز كتعالى عمى تحقيؽ ما مادية قاىرة لتعنتيـ كشططيـ، مع قدرتو سبحانو 

كجؿ في الرساالت السابقة يستجيب لطمب بعض المعجزات، فيجرييا عمى أيدم أنبياهو كرسمو، 
كرغبة في التفكو، فإنو  إذا كاف طمب المعجزة فيو سكء قصدلمداللة عمى صدؽ الدعكة، أما 

ألنيـ كطنكا أنفسيـ عمى الجحكد كالعناد سبحانو كتعالى ال يستجيب لطمبيـ، كال يمتفت إلييـ 
 ، قاؿ تعالىيعطيـ مطمكبيـ لعممو تعالى أنيـ ال ينتفعكف بوكلـ  ميما رأكا مف آيات كبراىيف،

ـْ ُمْعِرُضوفَ } ـْ َلَتَولَّْوا َوُى ـْ َوَلْو َأْسَمَعُي ـْ َخْيرًا أَلَْسَمَعُي ـَ المَُّو ِفيِي فسبحانو  ،[23]األنفاؿ:{ َوَلْو َعِم
مؽ مف المعجزات ما يشاء بقدرتو، كيختار بحكمتو ما يشاء منيا، كليس بمقدكر الخمؽ، كال مف يخ

حقيـ أف يختاركا عمى اهلل ما يشاؤكف، ككؿ نبي يدعك قكمو بما يعطيو اهلل مف اآليات، ال بما 
 .(3) يقترح القكـ عمى أنبياهيـ حسب مراد كفرىـ

ثـ  بلن عمى أف دعكة الرسؿ جميعان إلى تكحيد اهللدلي }ولكؿ قـو ىند{: إف في قكلو تعالى"-6
مف أحكاـ  عبادتو دعكة كاحدة، أما شراهعيـ فمختمفة، كالشريعة ما أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى لمناس

ـْ ِشْرَعًة َوِمْنَينًجن}لتنظيـ حياتيـ عمى لساف رسمو الكراـ، مصداقان لقكلو تعالى  { ِلُكَؿ َجَعْمَنن ِمْنُك
، كانت كيستفاد مف ذلؾ أف الشراهع التي تقدمت رسالة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، [48]الماهدة:

محصكرة في أقكاـ معينة كأزماف محدكدة، في حيف كانت رسالة خاتـ األنبياء، كالمرسميف عالمية 
َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَمن َأْرَسْمَننَؾ ِإاَّ َكنفًَّة ِلمنَّنِس }لصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف مصداقان لقكلو تعالى: 

    .(4)" [28]سبأ:{ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّنِس َا َيْعَمُموفَ 
 
 

                                                           
 (. 4/584مصطفى مسمـ )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، ل(1)
 (. 13/116التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
 (. 4/584انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(3)
 (. 4/585المرجع السابؽ )(4)
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
 (15-8مقاصد وأهداف سورة الرعد من اآلية )

 :يفطعكيشتمؿ عمى مق
 مف دالهؿ عمـ اهلل كعظيـ سمطانو. المقطع األوؿ:
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 قطع األوؿالم
 مف دائؿ عمـ اهلل وعظيـ سمطننو

ـُ َوَمن َتْزَداُد َوُكؿُّ َشْيٍء ِعْنَدُه } :قاؿ تعالى ـُ َمن َتْحِمُؿ ُكؿُّ ُأْنَثى َوَمن َتِغيُض اأْلَْرَحن المَُّو َيْعَم
ـُ اْلَغْيِب َوالشََّينَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعنِؿ  *ِبِمْقَداٍر  ـْ مَ  *َعنِل ْف َأَسرَّ اْلَقْوَؿ َوَمْف َجَيَر ِبِو َوَمْف َسَواٌء ِمْنُك

َلُو ُمَعقَّْبنٌت ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر  *ُىَو ُمْسَتْخٍؼ ِبنلمَّْيِؿ َوَسنِرٌب ِبنلنََّينِر 
َذا َأرَاَد المَُّو ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُو َوَمن المَِّو ِإفَّ المََّو َا ُيَغيُّْر َمن ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َمن ِبأَ  ـْ َواِ  ْنُفِسِي

ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمْف َواٍؿ  ـُ اْلَبْرَؽ َخْوًفن َوَطَمًعن َوُيْنِشُئ السََّحنَب الثَّْقنَؿ  *َلُي َوُيَسبُّْح  *ُىَو الَِّذي ُيِريُك
ـْ ُيَجنِدُلوَف ِفي الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْف ِخيفَ  َواِعَؽ َفُيِصيُب ِبَين َمْف َيَشنُء َوُى ِتِو َوُيْرِسُؿ الصَّ

 [.13-8]الرعد: {المَِّو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحنؿِ 
 أوًا: المننسبة:

بعد أف حكى اهلل سبحانو إنكار المشركيف لمبعث كاستبعادىـ لو، أكرد األدلة عمى قدرتو "
يء، فيك يعمـ ما في األجنة التي في البطكف، كيعمـ الغاهب عنا عمى ذلؾ بعممو المحيط بكؿ ش

المتناثرة كمكاضعيا في البر كالبحر  كالمشاىد لنا، كيعمـ السر كأخفى، كيعمـ جميع أجزاء اإلنساف
 كأجكاؼ الحيكاف، فيعيدىا مرة أخرل.

 كبعد أف حكى عف المشركيف أنيـ طمبكا آيات أخرل غير ما أتى بو الرسكؿ صمى اهلل
عميو كسمـ، بيف أنو تعالى عالـ بجميع المعمكمات، فيعمـ مف حاليـ أنيـ: ىؿ طمبكا اآلية األخرل 
لبلسترشاد، أك ألجؿ التعنت كالعناد؟ كىؿ ينتفعكف بظيكر تمؾ اآليات، أك يزداد إصرارىـ عمى 

 .(1)" الكفر كاستكبارىـ؟
 أسبنب النزوؿ:ثننيًن: 

 ية عمى ثبلثة أقكاؿ:اختمؼ العمماء فيمف نزلت ىذه اآل
أنيا نزلت في كفار مكة، حيث سألكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يأتييـ العذاب -1

 استيزاءن منيـ بذلؾ.
 أنيا نزلت في مشركي العرب.-2
 .(2)أنيا نزلت في النضر بف الحارث -3

ـُ َمن َتحْ }، فقاؿ: ى منكرم البعثفجاءت ىذه اآليات ردان عم"   .(3) "{ِمُؿ ُكؿُّ ُأْنَثىالمَُّو َيْعَم
 

                                                           
 (.  13/119التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (.  2/483انظر: زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم )(2)
 (.  2/484لمرجع السابؽ )ا(3)
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 التحميؿ المغوي:ثنلثًن: 
كغػػػػػػػػػاضى ثمػػػػػػػػػفي الًسػػػػػػػػػمعًة،  غػػػػػػػػػاضى المػػػػػػػػػاءي يىغػػػػػػػػػيضي غىٍيضػػػػػػػػػان، أم قىػػػػػػػػػؿ  كنضػػػػػػػػػب{: َتِغػػػػػػػػػيُض }*

ـُ{كقكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى: ، أم نقػػػػػػػػػػػص ، قػػػػػػػػػػػاؿ االخفػػػػػػػػػػػش: أم كمػػػػػػػػػػػا  }ومػػػػػػػػػػػن تغػػػػػػػػػػػيُض األرحػػػػػػػػػػػن
ي ٍضػػػػػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػػػػػدمعى: نقصػػػػػػػػػػػػػتو كحبسػػػػػػػػػػػػػتو ،تػػػػػػػػػػػػػنقص  ،كيقػػػػػػػػػػػػػاؿ: غػػػػػػػػػػػػػاض الكػػػػػػػػػػػػػراـ، أم قمػػػػػػػػػػػػػكا ،كغى

، أم قمػػػػػػػػػيبلن مػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػر ،كفػػػػػػػػػاض المهػػػػػػػػػاـ، أم كثػػػػػػػػػركا  كقػػػػػػػػػكليـ: أعطػػػػػػػػػاه غىٍيضػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػيضو
(1). 

ـُ{ م تفسػػػػػػػػػػػػده األرحػػػػػػػػػػػػاـ، فتجعمػػػػػػػػػػػػو كالمػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػذم تبتمعػػػػػػػػػػػػو أ: }ومػػػػػػػػػػػػن تغػػػػػػػػػػػػيُض األرحػػػػػػػػػػػػن
كالغػػػػػػػػػػػػيض: المكػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػذم يقػػػػػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػاء فيبتمعػػػػػػػػػػػػو، كليمػػػػػػػػػػػػة غاهضػػػػػػػػػػػػة: أم  األرض،
 . (2)مظممة 

، كمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػزداده فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدد الكلػػػػػػػػػػد...، قػػػػػػػػػػاؿ المراغػػػػػػػػػػي: أم كمػػػػػػػػػػا تنقصػػػػػػػػػػو األرحػػػػػػػػػػاـ
، كفػػػػػػػػػي (3)كفػػػػػػػػي جسػػػػػػػػػده، فقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف تامػػػػػػػػػان، كقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػكف نػػػػػػػػػاقص الخمػػػػػػػػػؽ، كىػػػػػػػػػك المخػػػػػػػػػدج 

حاطتػػػػػػػػو بكػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيء، كمػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػؾ  إخبػػػػػػػػار عػػػػػػػػف عمػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػـ اهلل تعػػػػػػػػالى كسػػػػػػػػعة اطبلعػػػػػػػػو، كا 
 .  (4)تنقص األرحاـ مما فييا إما بإىبلؾ الحمؿ، أك تضاؤلو، أك اضمحبللو 

رحػػػػػـ بفػػػػػتح الػػػػػراء ككسػػػػػر الحػػػػػاء كبكسػػػػػر الػػػػػراء كسػػػػػككف الحػػػػػاء مسػػػػػتكدع جمػػػػػع " {:اأْلَْرَحػػػػػنـُ }*
 .(5) "كالرحـ أيضا القرابة كالمراد ىنا األكؿ ،كىي مؤنثة ،الجنيف في أحشاء الحبمى

كبان " {:َسػػػػنِربٌ }* ػػػػرىب يىٍسػػػػريب سيػػػػري ومػػػػف }كفػػػػي التنزيػػػػؿ:  ،: ذىػػػػبكسػػػػرب فػػػػي األرض ،: خػػػػرجسى
كيقػػػػاؿ: خػػػػؿ سػػػػربو  ،بالنيػػػػار فػػػػي سػػػػربوأم ظػػػػاىر  {:ىػػػػو مسػػػػتخؼ بنلميػػػػؿ وسػػػػنرب بنلنيػػػػنر

أم طريقػػػػػػو، فػػػػػػالمعنى: الظػػػػػػاىر فػػػػػػي الطرقػػػػػػات، كالمسػػػػػػتخفي فػػػػػػي الظممػػػػػػات، كالجػػػػػػاىر بنطقػػػػػػو، 
 .(6)" كالمضمر في نفسو، عمـ اهلل فييـ سكاء

أم جماعػػػػػػة مػػػػػػف مبلهكػػػػػػة يعقػػػػػػب بعضػػػػػػيـ بعضػػػػػػا فػػػػػػي حفظػػػػػػو، يحفظكنػػػػػػو مػػػػػػف " {:ُمَعقَّْبػػػػػػنتٌ }*
صػػػػياغة الجمػػػػع المؤنػػػػث، عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف داللتيػػػػا  صػػػػيغت، ك (7) "أجػػػػؿ أمػػػػر اهلل ليػػػػـ بحفظػػػػو

 ذلؾ عمى معنييف: ر سٌ عمى جمع الذككر، كىـ المبلهكة، كفي 

                                                           
 (. 3/1096انظر: الصحاح، لمفارابي )(1)
 (.  619انظر: مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفياني )ص(2)
 (.  13/74انظر: تفسير المراغي )(3)
 (.  1/414انظر: تفسير السعدم )(4)
 (. 5/88إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(5)
 (. 1/462لساف العرب، البف منظكر )(6)
 (. 3/632مجمع بحار األنكار، لمكجراتي )(7)
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التأنيػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػى معنػػػػػػػػػى المبالغػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التكػػػػػػػػػرار كالكثػػػػػػػػػرة، عمػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػكليـ لمػػػػػػػػػف  األوؿ:
 . كثر عممو: عبلمة، كنسابة

 .(1) أف يككف "معقبة" صفة لجماعة، ثـ جمع ىذا الكصؼ الثنني:
سيد قطب رحمو اهلل: "كالحفظة التي تتعقب كؿ إنساف، كتحفظ كؿ شاردة، ككاردة، يقكؿ 

 .(2)ككؿ خاطرة كخالجة، كالتي ىي مف أمر اهلل" 
كأصمو مف جدلت الحبؿ إذا أحكمت فتمتو، كأف ، مف الجدؿ، كىك شدة الخصكمة {:ُيَجنِدُلوفَ }*

  . (3)المجادليف يفتؿ كؿ منيما اآلخر عف رأيو 
ألعداهو، يقاؿ محؿ فبلف بفبلف إذا كايده، كعرضو مف المماحمة، كالمكايدة  :{اْلِمَحنؿِ  َشِديدُ }*

 .  (4)لميبلؾ، كتمحؿ إذا تكمؼ باستعماؿ الحيمة 
  ثنلثًن: اإلعراب: 
 :تحتمؿ ثبلثة أكجو متساكية {من} {:اهلل يعمـ من تحمؿ كؿ أنثى}

صمة كالعاهد  {تحمؿ كؿ أنثى}جممة ك  {يعمـ}أف تككف مكصكلة في محؿ نصب مفعكؿ  األوؿ:
  .محذكؼ أم تحممو

  .ليا فالجممة بعدىا ال محؿ {يعمـ}أف تككف مصدرية كىي مع مدخكليا مفعكؿ  :الثنني
ما مفعكؿ ك  ،خبر كالجممة معمقة لمعمـ {تحمؿ}كجممة  ،إما مبتدأ ،أف تككف استفيامية :الثنلث
 .(5){ تحمؿ}مقدـ ؿ

 معنني اإلعراب:
اهلل يعمـ الذم تحممو كؿ انثى في بطنيا، كعمكميا يقتضي عمـ اهلل بحاؿ الحمؿ وؿ: المعنى األ 

قاكة مف شالمكجكد مف ذككرة كأنكثة، كتماـ كنقص، كحسف كقبح، كطكؿ كقصر كلكف، كغيرىا 
 .(6) كسعادة كرزؽ

أم أف اهلل يعمـ حمؿ كؿ أنثى، كعمى ىذا يككف المصدر المؤكؿ منصكب  المعنى الثنني:
 .(7) مـ(ب)يع

                                                           
 (. 242انظر: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، لمطالب: د.عبد الرزاؽ االقادكسي )ص(1)
 (. 4/2049في ظبلؿ القرآف )(2)
 (. 3/1875انظر: في رحاب التفسير، لعبد الحميد كشؾ )(3)
  (.3/1875انظر: المرجع السابؽ )(4)
 (. 5/88إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(5)
 (.  . 3/92انظر: فتح القدير، لمشككاني )(6)
 (. 5/88انظر: إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(7)
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اهلل يعمـ ما تحمؿ في بطنيا، كعمى أم حاؿ ىك، كفي ىذا المعنى تككف ما المعنى الثنلث: 
  .   (1) ضع نصب مفعكؿ ؿ)يعمـ(كالجممة مف الفعؿ كمفعكليا في مك مفعكؿ لتحمؿ، 
 رابعًن: القراءات:

 .(2) }المتعنلي{ قرأىا ابف كثير، كيعقكب بياء في الكقؼ كالكصؿ}المتعنؿ{: 
 : البال ة:مسنً خن

كفي  ،{أسر وجير}كفي  ،{الغيب والشيندة}كفي  ،{تغيض وتزداد}يكجد طباؽ في "
 .(3)" {مستخؼ وسنرب}كفي  ،{بنلميؿ وبنلنينر}

 سندسًن: التفسير اإلجمنلي:
يستمر السياؽ القرآني في ىذه اآليات في بياف قدرة اهلل عز ك جؿ، فدالهؿ قدرتو بارزة 

عميو سبحانو شيء مف حاؿ خمقو، كىك الذم يرسؿ السحاب الثقاؿ، كما  لمناس كافة، فبل يخفى
 .(4)يحممو مف نافع الغيث لجميع الكاهنات الحية 

 أوًا: أطوار خمؽ اإلنسنف:
 عمـ اهلل بمن تحمؿ األنثى:-1

عف تماـ عممو الذم ال يخفى عميو  في ىذه اآلية يخبر اهلل تعالى" }اهلل يعمـ من تحمؿ كؿ أنثى{:
، فيك يعمـ بما تحممو الحكامؿ مف كؿ إناث الحيكانات، أىك ذكر أك أنثى، كاحد أك متعدد، شيء

  .اهص كأكصاؼ، طكيؿ العمر أك قصيرهحسف أك قبيح، ذك خص
ذا أمكف معرفة نكع الجنيف عمميا بالتحميؿ مثبل مف ككنو ذكرا أك أنثى، فبل يككف ذلؾ  كا 

نما عممو كاسع محيط بكؿ شيء مف الخكاص  معارضا اآلية، ألف عمـ اهلل ال ينحصر بو، كا 
 .(5)" كالصفات األخرل

 عمـ اهلل بمن تغيض األرحنـ ومن تزداد: -1
 كجييف: {ومن تغيض األرحنـ ومن تزداد}يحتمؿ قكلو: 

ضكضة أم: ما ال تحمؿ شيها؛ كىي التي تككف عقيما ال تمد، كالغي {ومن تغيض األرحنـ} :األوؿ
  .أم: ما تحمؿ {ومن تزداد}، أم: ذىب ،{و يض المنء}عالى: تككف ذىاب الشيء، قاؿ ت

 

                                                           
 (. 6/356انظر: البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي )(1)
 (. 114العنكاف في القراءات السبع، لمسرقسطي )ص(2)
 (.  13/119لتفسير المنير، لمزحيمي )ا(3)
 (. 4/587انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(4)
 (.  13/120المرجع السابؽ )(5)
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ومن } أشيرتنقص عف التسعة ف تمد بدكف الكقت الذم تمد النساء،أم:  {ومن تغيض األرحنـ}
 .(1) عمى تسعة أشير فتزيد عمى الكقت الذم تمد النساء {تزداد

ء فقدره تقديرا بما يككف اؿ ابف عباس: يريد عمـ كؿ شيق ،أم: بقدر" }وكؿ شيء عنده بمقدار{
 .(2) "قبؿ أف يككف، ككؿ ما ىك كاهف إلى يـك القيامة

كىك تعالى عالـ  ،و الخمؽ، كالشاىد ما يعرفو الخمؽالغاهب ما ال يعرف" }عنلـ الغيب والشيندة{
كىك تعالى يمتنع أف يككف كبيرا بحسب الجثة كالحجـ  {الكبير} ،بكؿ األحكاؿ عمى التفصيؿ

جب أف يككف كبيرا بحسب القدرة كالمقادير اإلليية ثـ كصؼ تعالى نفسو بأنو كالمقدار، فك 
كىك المتنزه عف كؿ ما ال يجكز عميو كذلؾ يدؿ عمى ككنو منزىا في ذاتو كصفاتو  {المتعنؿ}

كأفعالو فيذه اآلية دالة عمى ككنو تعالى مكصكفا بالعمـ الكامؿ كالقدرة التامة، كمنزىا عف كؿ ما 
ذلؾ يدؿ عمى ككنو تعالى قادرا عمى البعث الذم أنكركه كعمى اآليات التي اقترحكىا ال ينبغي، ك 

كعمى العذاب الذم استعجمكه، كأنو إنما يؤخر ذلؾ بحسب المشيهة اإلليية عند قكـ كبحسب 
 .(3)" المصمحة عند آخريف

أظيره، أعمنو ك  {ومف جير بو}أم أخفاه ككتمو  {:مف أسر القوؿ}: مستك منكـ {سواء منكـ}
المستخفي:  {ومف ىو مستخؼ بنلميؿ وسنرب بنلنينر} ،لمعنى: أف السر كالجير سكاء عندهكا

 .(4) ىك المستتر المتكارم في ظممة الميؿ، كالسارب بالنيار: الظاىر المتصرؼ في حكاهجو
كة أم هلل مبلهكة يتعاقبكف بالميؿ كالنيار، فإذا صعدت مبلهكة الميؿ أعقبتيا مبله {لو معقبات}

 الحفظ {:يحفظونو مف أمر اهلل} ،كالسارب بالنيار ،أم المستخفي بالميؿ {مف بيف يديو} ،النيار
ـ يحتمؿ أف يككف تككيؿ المبلهكة بيـ لحفظيـ مف الكحكش كاليكاـ كاألشياء المضرة، لطفا منو بي

 .(5) أم بأمر اهلل كبإذنو {:مف أمر اهلل}
 ف الكريـ:ثننيًن: قننوف التغيير اإلليي في القرآ

جرت السنة اإلليية بأنو تعالى ال يبدؿ ما  {إف اهلل ا يغير من بقـو حتى يغيروا من بأنفسيـ}
حتى يترككا ما تعكدكه كاتصفكا بو مف عمؿ صالح كخمؽ قكيـ  ،بقكـ مف نعمة كعافية كأمف كدعة

كحينهذ يستحقكف  متجييف إلى أضداىا، ألنيـ بذلؾ قد أىممكا الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا،
الحرماف مف النعمة كقد يضـ إليو إنزاؿ العذاب بيـ إف عظمت ذنكبيـ كقد يصاب بو الصالحكف 

كقد يشترككف في استحقاؽ ، الذيف يعيشكف بينيـ، كذلؾ عمى سبيؿ االبتبلء ال عمى سيبؿ العقاب
                                                           

 (.  6/313انظر: تفسير الماتريدم )(1)
 (. 2/484زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم )(2)
 (.  19/16مفاتيح الغيب، لمرازم )(3)
 (. 2/485زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم )(4)
 (. 9/292انظر: تفسير القرطبي )(5)
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نى: إف اهلل ال العقكبة، لتراخييـ في األمر بالمعرؼ كالنيي عف المنكر، كيصح أف يككف المع
يغير ما بقكـ مف العقاب كالببلء حتى يغيركا ما بأنفسيـ مف المعاصي، ليككف أىبل لعفكه 

فاهلل سبحانو كتعالى ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ، فإف كانكا في خير ، (1)كرحمتو
كا حاليـ إلى شر يأتييـ رزقيـ رغدان مف كؿ مكاف، ال يغير حاليـ إلى ضراء كبأساء إال إذا غير 

أصابيـ الضر كالشر كالخذالف كاليزيمة أماـ االعداء، إال إذا غيركا كانحراؼ، كال يغير حاؿ قـك 
حاليـ مف فساد إلى صبلح، كمف تخاذؿ نفسي، كتفريؽ كياني، إال إذا غيركا أنفسيـ، كاجتمعكا 

 .(2)عمى الحؽ 
ذا أراد اهلل بقـو سوءاً } ذا شاء اهلل بقكـ  :{وا  ببلء مف مرض أك فقر أك ىزيمة أك عذاب أك أم كا 

أم فبل دافع لببلهو عمى اختبلؼ أنكاعو، كقيؿ إذا أراد  :{فال مرد لو}، غير ذلؾ مما يسكء كيؤلـ
ه بأنفسيـ فيستحيؿ لذلؾ اهلل بقـك سكءا أعمى أبصارىـ كبصاهرىـ فاختاركا ما فيو ىبلكيـ، كعممك 

ليس ليـ ممجأ غيره يقييـ مف أخذ اهلل ليـ كيتكلى  أم :{ومن ليـ مف دونو مف واؿ} ،رده عنيـ
أمكرىـ فيمنعيـ كيدفع عنيـ السكء الذم ينزلو بيـ، بسبب تغيير ما بأنفسيـ، كفي ىذا داللة 
يذاف بأنيـ بسبب إنكارىـ البعث كاستعجاؿ السيهة  قاطعة عمى أف تخمؼ مراد اهلل محاؿ، كا 

كالعقاب األليـ الذم ال يستطيع أحد دفعو عنيـ، إذا كاقتراح اآلية، قد استحقكا العذاب الشديد، 
 .(3) أراده اهلل بيـ

 ثنلثًن: مف آينت اهلل التي تحمؿ الخوؼ، والطمع في كـر اهلل:
يعني: خكفا لممسافر، كطمعا لممقيـ الحاضر، كيقاؿ: " }ىو الذي يريكـ البرؽ خوفًن وطمعًن{

لبعض األشياء المطر، ألف المطر يككف خكفا لمف يخاؼ ضرر المطر، كطمعا لمف يحتاج إلى 
 .(4) "يخمؽ السحاب الثقاؿ مف الماء {وينشئ السحنب الثقنؿ} ،ضررا، كلبعضيا رحمة

دليؿ عمى كجكد مكجكد خالؽ  إف حدكث الرعد،  }ويسبح الرعد بحمده والمالئكة مف خيفتو{
تسبيح كالتقديس فإف صكت الرعد يسبح اهلل عز كجؿ ألف ال قادر متعاؿ عف جميع النقاهص،

ف مف شيء إال يسبح  ،عبارة عف تنزيو هلل عز كجؿ عف جميع النقاهص تسبيحا كمنو قكلو: كا 
كقيؿ المراد مف تسبيح الرعد أف مف سمعو سبح اهلل فميذا المعنى أضيؼ التسبيح إليو،  ،بحمده

 .(5) شيتوكقكلو كالمبلهكة مف خيفتو يعني كيسبح المبلهكة مف خيفة اهلل عز كجؿ كىيبتو كخ

                                                           
 (.5/417انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (. 7/3911انظر: زىرة التفاسير، ألبي زىرة )(2)
 (.5/417انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(3)
 (.2/220تفسير السمرقندم )(4)
 (.3/9تفسير الخازف )(5)
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البعض، كيذىب عقؿ البعض، قيؿ: الصعقة: الصيحة التي فييا مكت  {:ويرسؿ الصواعؽ}
وىـ يجندلوف في ، }كقيؿ: ىي اسـ العذاب ،صعؽ مف في السماكات كمف في األرضفكقكلو: 

وىو شديد }في تكحيد اهلل؛ ألف أىؿ الكفر كميـ كانت مجادلتيـ في تكحيد اهلل كألكىيتو أي:  {اهلل
 .(1) شديد االنتقاـ كالعقكبة {محنؿال

 حكمة تخصيص البرؽ في اآلية الكريمة:
 صيص البرؽ في ىذه اآلية ألحد أمريف:كرد تخ"

إمػػػػػػا رجػػػػػػاء الخيػػػػػػر منػػػػػػو لػػػػػػكفرة المطػػػػػػر كاعتػػػػػػداؿ سػػػػػػقكطو معػػػػػػان فيتػػػػػػأتى عنػػػػػػو خصػػػػػػب الػػػػػػزرع -
، كالضػػػػػػرع، ككبلىمػػػػػػا ضػػػػػػركرم لحيػػػػػػاة اإلنسػػػػػػاف الػػػػػػذم يعػػػػػػيش عمييمػػػػػػا كتنعػػػػػػدـ حياتػػػػػػو بػػػػػػدكنيما

 كىذا داخؿ في باب نعمة اهلل كفضمو عمى عباده.
أك ذىاب بأبصار الناس لشدة بريقو حيف يضيء جانبان مف قبة السماء، كما في الصكاعؽ -

الحارقة كاألمطار الشديدة المدمرة، كما ينجـ عنيا مف السيكؿ الجارفة، كىذا مندرج في باب 
  .(2) "عبادهبعض الخكؼ مف نقمة اهلل عمى 

 من ترشد إليو اآلينت:: سنبعنً 
يعمـ  ،دلت عمى إحاطة عممو تعالى بخمقو في ليميـ كنيارىـ، في حاؿ سككنيـ كحاؿ حركتيـ-1

أيضا ما ىك مختؼ في قعر بيتو في ظبلـ الميؿ، كالتنصيص عمى ىذه الحالة تنبيو عمى رقابة 
 .(3) يو أحداهلل في كؿ مكاف قد يظف صاحبو أنو بتكاريو عف أنظار الناس، ال يطمع عم

تؤكد اآليات عدـ جكاز التطير مف ىبكب الريح أك صكت الرعد، أك البرؽ أك المطر الشديد "-2
رادتو، فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف  ."فالقدر تدبير اهلل لؤلشياء حسب عممو، كا 

ة "تقرر اآليات أف لمدعاء كالتضرع عند نزكؿ الغيث أثران عظيمان، ألجؿ ذلؾ شرعت صبل-3
 .(4)االستسقاء عند انحباس المطر"

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.  6/320انظر: تفسير الماتريدم )(1)
 (.4/587التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(2)
 (. 13/122انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (.4/587التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ )(4)
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 المقطع الثنني
 مصير الدعوات

ـْ ِبَشػػػْيٍء }قػػػاؿ تعػػػالى:  َلػػػُو َدْعػػػَوُة اْلَحػػػؽّْ َوالَّػػػِذيَف َيػػػْدُعوَف ِمػػػْف ُدوِنػػػِو َا َيْسػػػَتِجيُبوَف َلُيػػػ
َمػػػن ُدَعػػػنُء اْلَكػػػنِفِريَف ِإاَّ ِفػػػي َضػػػاَلٍؿ ِإاَّ َكَبنِسػػػِط َكفَّْيػػػِو ِإَلػػػى اْلَمػػػنِء ِلَيْبمُػػػَه َفػػػنُه َوَمػػػن ُىػػػَو ِبَبنِلِغػػػِو وَ 

ـْ ِبنْلُغػػػػػُدوّْ َواآْلَصػػػػػنؿِ  *  {َوِلمَّػػػػػِو َيْسػػػػػُجُد َمػػػػػْف ِفػػػػػي السَّػػػػػَمنَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعػػػػػن َوَكْرًىػػػػػن َوِظاَلُلُيػػػػػ
 [.16-15]الرعد

 أوًا: التحميؿ المغوي: 
 .(1)" ة الغداة كطمكع الشمسا، كىك بالضـ ما بيف صبلك  دي غدا يغدك غي  مف": {اْلُغُدوّْ }*
جمػػػػع األصػػػػيؿ كىػػػػك الكقػػػػت بػػػػيف العصػػػػر كالمغػػػػرب كيجمػػػػع أيضػػػػا عمػػػػى آصػػػػاؿ " :{اآْلَصػػػػنؿِ *}

 .(3) ، كقيؿ غير ذلؾ قيؿ ىك بعد العشاء(2)" كأصاهؿ كأصؿ كأصبلف
 :البال ةثننيًن: 

 أفتشػػػػػبيو تمثيمػػػػػي، شػػػػػبو حػػػػػاؿ الكػػػػػافريف فػػػػػي دعػػػػػاء األصػػػػػناـ بمػػػػػف أراد " {:إا كبنسػػػػػط كفيػػػػػو}
أك شػػػػػبو عػػػػػدـ اسػػػػػتجابة األصػػػػػناـ لمػػػػػف يػػػػػدعكنيا بعػػػػػدـ  ،يغتػػػػػرؼ المػػػػػاء ليشػػػػػربو بكػػػػػؼ مبسػػػػػكط
 .(4)" استجابة الماء لباسط كفيو إليو مف بعيد

 ثنلثًن: التفسير اإلجمنلي:
 :ؽدعوة الح أوا:

 :فيو كجياف كفيو
الػػػػػذم ىػػػػػك نقػػػػػيض الباطػػػػػؿ، كمػػػػػا تضػػػػػاؼ الكممػػػػػة إليػػػػػو  أف تضػػػػػاؼ الػػػػػدعكة إلػػػػػى الحػػػػػؽ :األوؿ

مختصػػػػػة بػػػػػو، كأنيػػػػػا بمعػػػػػزؿ لػػػػػؾ: كممػػػػػة الحػػػػػؽ، لمداللػػػػػة عمػػػػػى أف الػػػػػدعكة مبلبسػػػػػة لمحػػػػػؽ فػػػػي قك 
كالمعنػػػػػى أف اهلل سػػػػػبحانو يػػػػػدعى فيسػػػػػتجيب الػػػػػدعكة، كيعطػػػػػى الػػػػػداعي سػػػػػؤالو إف  ،مػػػػػف الباطػػػػػؿ

كػػػاف مصػػػمحة لػػػو، فكانػػػت دعػػػكة مبلبسػػػة لمحػػػؽ، لككنػػػو حقيقػػػان بػػػأف يكجػػػو إليػػػو الػػػدعاء، لمػػػا فػػػي 
 ؼ ما ال ينفع كال يجدل دعاؤه. بلدعكتو مف الجدكل كالنفع، بخ

تضػػػػاؼ إلػػػػى الحػػػػؽ الػػػػذم ىػػػػك اهلل عػػػػز كعػػػػبل، عمػػػػى معنػػػػى: دعػػػػكة المػػػػدعٌك الحػػػػؽ  أف الثػػػػنني:
 .(5) الذم يسمع فيجيب

                                                           
 (.4/13كجراتي )مجمع بحار األنكار، لم(1)
 (.5/106إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش )(2)
 (.1/62مجمع بحار األنكار )(3)
 (. 13/129التفسير المنير، لمزحيمي )(4)
 انظر: المرجع السابؽ. (5)
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 ثننيًن: عبندة  ير اهلل:
ال  ،عبػػػػػػػػػػػدكف األصػػػػػػػػػػػناـ مػػػػػػػػػػػف دكف اهلل تعػػػػػػػػػػػالىأم: ي" {والػػػػػػػػػػػذيف يػػػػػػػػػػػدعوف مػػػػػػػػػػػف دونػػػػػػػػػػػو}

نفػػػػػػػػػػع أك دفػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػر،  ريدكنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػفيسػػػػػػػػػػتجيبكف ليػػػػػػػػػػـ بشػػػػػػػػػػيء، أم: ال يجيبػػػػػػػػػػكنيـ بشػػػػػػػػػػيء ي
أم: إال كباسػػػػػػط كفيػػػػػػػو  {إا كبنسػػػػػػط كفيػػػػػػو إلػػػػػػػى المػػػػػػنء ليبمػػػػػػه فػػػػػػػنه ومػػػػػػن ىػػػػػػػو ببنلغػػػػػػو}

ليقػػػػػػػػػبض عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػاء، كالقػػػػػػػػػابض عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػاء ال يكػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػده شػػػػػػػػػيء كال يبمػػػػػػػػػغ إلػػػػػػػػػى 
 تضػػػػػػػػر كال تنفػػػػػػػػع ال يكػػػػػػػػكف بيػػػػػػػػده فيػػػػػػػػو منػػػػػػػػو شػػػػػػػػيء، كػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػدعك األصػػػػػػػػناـ كىػػػػػػػػي ال

فيػػػػػػػػػك يشػػػػػػػػػير  ،لعطشػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػذم يريػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػػداكقيػػػػػػػػػؿ: معنػػػػػػػػػاه كالرجػػػػػػػػػؿ  ،شػػػػػػػػػيء
 .(1) "كيدعكه بمسانو فبل يأتيو أبدا ،بكفو إلى الماء

 ثنلثًن: حقيقة السجود هلل تعنلى:
 ،)يسػػػػجد( عمػػػػى حقيقػػػػة السػػػػجكد يسػػػػجد لػػػػو المػػػػؤمف }وهلل يسػػػػجد مػػػػف فػػػػي السػػػػموات واألرض{:

مػػػػف النػػػػاس مػػػػف دخػػػػؿ فػػػػي ف  ،(2) كالكػػػػافر جميعػػػػا أمػػػػا المػػػػؤمف فإنػػػػو يسػػػػجد لػػػػو باالختيػػػػار كالطػػػػكع
دخػػػػػؿ فػػػػػي فسػػػػػجد ك  رأسػػػػػو بالسػػػػػيؼ، اإلسػػػػػبلـ طكعػػػػػا كمػػػػػنيـ مػػػػػف لػػػػػـ يػػػػػدخؿ حتػػػػػى فحػػػػػص عػػػػػف

 ،اإلسبلـ في أكؿ أمره كرىا
أف يكػػػػكف السػػػػجكد الخضػػػػكع هلل، فمػػػػف النػػػػاس مػػػػف يخضػػػػع  {:طوعػػػػن وكرىػػػػن}كجػػػػاهز أف يكػػػػكف 

ف كاف عميو فيو كره  .(3) كيقبؿ أمر اهلل فيما سيؿ عميو، كمنيـ مف تقبمو كا 
 كيحتمؿ ما ذكر مف السجكد كجكىا:

 : حقيقة السجكد فإف كاف ىذا فيك في الممتحنيف خاصة.األوؿ
سػػػػجكد الخمقػػػػة فػػػػإف كػػػػاف عمػػػػى ىػػػػذا فيػػػػك فػػػػي جميػػػػع الخبلهػػػػؽ جعػػػػؿ اهلل فػػػػي خمقػػػػة كػػػػؿ  الثػػػػنني:

 كآية ألكىيتو كربكبيتو. ،شيء داللة كحدانيتو
عػػػػا أمػػػػا المػػػػؤمف فيػػػػك يسػػػػجد لػػػػو فػػػػي سػػػػجكد األحػػػػكاؿ، فيػػػػك فػػػػي المػػػػؤمف كالكػػػػافر جمي الثنلػػػػث:

كػػػػؿ حػػػػاؿ كأمػػػػا الكػػػػافر فإنػػػػو يسػػػػجد لػػػػو كيخضػػػػػع فػػػػي حػػػػاؿ الشػػػػدة كالضػػػػيؽ كال يسػػػػجد لػػػػو فػػػػػي 
حػػػػػاؿ السػػػػػعة كالرخػػػػػاء كيشػػػػػبو أف يكػػػػػكف الكػػػػػافر يكػػػػػكف سػػػػػجكده هلل اختيػػػػػارا كطكعػػػػػا حيػػػػػث قػػػػػالكا: 

ف )مػػػػػػػا نعبػػػػػػػدىـ إال ليقربكنػػػػػػػا إلػػػػػػػى اهلل زلفػػػػػػػى(، كقػػػػػػػكليـ: )ىػػػػػػػؤالء شػػػػػػػفعاؤنا عنػػػػػػػد اهلل( إن يػػػػػػػـ؛ كا 
عبػػػػدكا األصػػػػناـ؛ فيػػػػركف السػػػػجكد كالعبػػػػادة هلل، لكنػػػػو لػػػػـ يقبػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػنيـ؛ إلشػػػػراكيـ غيػػػػره فػػػػي 

 .(4) ذلؾ

                                                           
 (. 3/13تفسير البغكم )(1)
 (. 6/322تفسير الماتريدم)(2)
عرابو، لمزجاج )(3)  (. 3/144معاني القرآف كا 
 (. 6/322تفسير الماتريدم )(4)
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أم: يسجد ظبلليـ بالغدك كاآلصاؿ، ينتقؿ ظؿ كؿ أحد بانتقاؿ  {وظالليـ بنلغدو واآلصنؿ}
 .نفسو؛ ينتقؿ حيث تنتقؿ نفسو؛ فذكر الغدك كاآلصاؿ؛ ألنو بالغدك كالعشي يظير الظؿ

كيحتمؿ السجكد: أنو يسجد لو؛ أم: يخضع لو مف في السماكات كاألرض طكعا ككرىا؛ 
فإف كاف عمى الخضكع؛ فيك في الخبلهؽ كميـ؛ في البشر كغير البشر؛ كذم الركح كغير ذم 

 .(1) الركح
 من ترشد إليو اآلينت:رابعًن: 

تيـ ليـ إذ كانكا يستنصركف ي اآلية دليؿ عمى يأس الكفار كالمشركيف، كتكىميـ في نفع آليف-1
كيستمطركف كيستشفكف بيا، فدعكتيـ آلليتيـ غير حؽ، فيذه اآللية بزعميـ ال تستجيب ليـ 

أك استغاثة، كدعكة الحؽ كقؼ عمى اهلل تعالى، كما دعاءىـ إال  دعاء، كال تسمع ليـ نداء،
لو في الماء، كال ضبلؿ كشرؾ كالسراب الذم يراه الظمآف ماءان في الصحراء، أك مف يرل خيا

  .(2)يستطيع إليو طمبان حتى يدركو المكت عطشان، أك ال تنالو كفاه لبعده كصعكبة الكصكؿ إليو 
هلل الدعكة الحؽ، فمف يدعكه فدعكتو ىي الحؽ، أما دعاء األصناـ كأمثاليا مف اآللية -2

 المزعكمة دكف اهلل فيك باطؿ ال يفيد شيها.
ر مف دكف اهلل ال يحققكف ألحد مطمبا، كما استجابتيـ إال كاستجابة اآللية الذيف يدعكنيـ الكفا-3

الماء لباسط كفيو إلى الماء، كالماء جماد ال يشعر بأحد كال بحاجتو إليو، كال يقدر أف يجيب 
دعاء داعيو، فكذلؾ ما يدعكنو جماد ال يحس بدعاهيـ، كال يستطيع إجابتيـ، كال يقدر عمى 

 نفعيـ.
عمى أنو يجب عمى كؿ مف في السمكات كاألرض أف يسجد هلل إما  {يسجد..وهلل }دؿ قكلو: -4

السجكد عبارة عف االنقياد كالخضكع كعدـ االمتناع، ككؿ مف في السمكات ك طكعا أك كرىا، 
 كاألرض ساجد هلل بيذا المعنى ألف قدرتو كمشيهتو نافذة في الكؿ.

سكاء كاف مؤمنا أك كافرا، فإف  عمى أف كؿ شخص، {واآلصنؿ وظالليـ بنلغدو}دؿ قكلو: -5
ظمو يسجد هلل. قاؿ مجاىد: ظؿ المؤمف يسجد هلل طكعا، كىك طاهع، كظؿ الكافر يسجد هلل كرىا، 
كىك كاره. كقيؿ: إف المراد مف سجكد الظبلؿ أم ظبلؿ الخمؽ: ميبلنيا مف جانب إلى جانب، 

 مستسممة في طكليا كقصرىاكتختمؼ طكال كقصرا بسبب انحطاط الشمس كارتفاعيا، فيي منقادة 
نما خصص الغدك كاآلصاؿ بالذكر ألف الظبلؿ إنما تعظـ كتكثر  كميميا مف جانب إلى جانب. كا 

 .(3) في ىذيف الكقتيف

                                                           
 (. 6/322تفسير الماتريدم)(1)
 (.  2/521الكشاؼ، لمزمخشرم )(2)
 (.   13/137انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
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  لثلثاملبحث الثااملبحث الثا
 (18-16مقاصد وأهداف سورة الرعد من اآلية )

 :يفطعكيشتمؿ عمى مق
 ضرب المثؿ لمحؽ كالباطؿ. المقطع األوؿ:

 .الترغيب كالترىيب  الثنني:المقطع 
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 المقطع األوؿ
 ضرب المثؿ لمحؽ والبنطؿ

ـْ ِمْف ُدوِنِو َأْوِلَينَء َا }قاؿ تعالى:  ُقْؿ َمْف َربُّ السََّمنَواِت َواأْلَْرِض ُقِؿ المَُّو ُقْؿ َأَفنتََّخْذُت
ـْ َنْفًعن َوَا َضرِّا ُقْؿ َىْؿ َيسْ  ـْ َىْؿ َتْسَتِوي الظُُّمَمنُت َوالنُّوُر َيْمِمُكوَف أِلَْنُفِسِي َتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأ

ـْ ُقِؿ المَُّو َخنِلُؽ ُكؿّْ َشْيٍء َوُىوَ  ـْ َجَعُموا ِلمَِّو ُشَرَكنَء َخَمُقوا َكَخْمِقِو َفَتَشنَبَو اْلَخْمُؽ َعَمْيِي اْلَواِحُد  َأ
نًء َفَسنَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدرَِىن َفنْحَتَمَؿ السَّْيُؿ َزَبًدا رَاِبًين َوِممَّن ُيوِقُدوَف ( َأْنَزَؿ ِمَف السََّمنِء مَ 11اْلَقيَّنُر )

َبُد َفَيْذَىُب َعَمْيِو ِفي النَّنِر اْبِتَغنَء ِحْمَيٍة َأْو َمتَنٍع َزَبٌد ِمْثُمُو َكَذِلَؾ َيْضِرُب المَُّو اْلَحؽَّ َواْلَبنِطَؿ َفَأمَّ  ن الزَّ
 .[17-16]الرعد{ مَّن َمن َيْنَفُع النَّنَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَؾ َيْضِرُب المَُّو اأْلَْمثَنؿَ ُجَفنًء َوأَ 

 ة:أوًا: المننسب
لما ذكر تعالى في اآليات السابقة أف في األرض دعكتيف: دعكة الحؽ، كدعكة الباطؿ، 

ذكر تعالى ىنا  ،ىي دعكة الباطؿ عبدكف مف دكنوكذكر أف دعكة اهلل ىي دعكة الحؽ، كدعكة ما ي
مثميف ضربيما لمحؽ كأىمو، كالباطؿ كحزبو، ليتضح الفرؽ بيف اليدل كالضبلؿ، كالرشد كالغي، 

 .(1) ثـ أعقبو بذكر مآؿ المؤمنيف في دار النعيـ، كالكافريف في دار الجحيـ
  ثننيًن: التحميؿ المغوي:

لذم يسيؿ فيو الماء، كالفرجة بيف الجبميف، كقد يراد االكدية جمع كادو كىك المكضع ا{: َأْوِدَيةٌ }*
    .(2) بو الماء الذم يجرم فيو

ىاج البحر  ،أك سرعة حركتو ،لرغكة عند غميانوما يعمك الماء كغيره مف ا"الزبد:  {:َزَبًدا رَاِبًين}*
 يرىامف المعادف مف نفايات عند صخبث، ما يخرج ىك:  }فأمن الزبد فيذىب جفنء{: ،فكثر زبده

، رابيان: "عاليان مرتفعان فكؽ (3) "وممن يوقدوف عميو في الننر ابتغنء حمية أو متنع زبد مثمو{}
 .(4)الماء، فالسيؿ لو زبد عاؿو ال ينتفع بو" 

: فيك ما ينتفع الحمية ىك ما ييتحمى بو، أم يتزيف، كىك المصكغ، كأما المتاع {:ِحْمَيٍة َأْو َمتَنعٍ }*
، كىك ما يتمتع بو كينتفع بو مما يتعامؿ بو الناس مف (5)اس كالرصاص بو مف الحديد كالنح

   .(6)الذىب كالفضة 

                                                           
 (.    2/73صفكة التفاسير، لمصابكني )(1)
 (.   3/1879انظر: في رحاب التفسير، لعبد الحميد كشؾ )(2)
 (.    2/971د. أحمد عمر ) معجـ المغة العربية المعاصرة،(3)
 (.    3/14تفسير البغكم )(4)
 (.   1/604انظر: تفسير مجاىد، لمجاىد المخزكمي )(5)
 (.   13/120انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر)(6)
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أم مف زبد اجتمع لمماء، يقاؿ: جفأ الكادم جفاء، إذا رمى بالزبد  :الزبد الجفاء {:ُجَفنءً }*
مف  أخفاء أم:كاهميـ، شبيكا بجفاء السيؿ، مف الناس، أم سرعانيـ كأ انطمؽ جفاء :كمنو ،القذلك 

ف عبل في كقت فيك إلى اضمحبلؿ {:من الزبد فيذىب جفنءأف}الناس،   و:من، أم الباطؿ كا 
أم فرغكىا  :فجفأكا القدكر ،يجتمع عمى رأسيا مف الزبد كالكسيجفأت القدر إذا رميت بما 

 .(1)كقمبكىا
 ثنلثًن: اإلعراب:

َفَأْوِقْد ِلي َين }، كقكلو: ؛ ألنو قد يكقد عمى ما ليس في النار{توقدوف}ب متعمؽ" :الننر{ ي}ف
ف كاف يمحقو كىجيا [ فيذا إيقاد عمى ما ليس في الن38]القصص:  {َىنَمنُف َعَمى الطّْيفِ  ار، كا 

  .(2) "كلييبيا
 معنى اإلعراب:

 ، ىكالذم يكقد عميو البتغاء الحميةك  ،يريد أف ىذه الجكاىر تدخؿ النار فيكقد عمييا"
البتغاء األمتعة، الحديد كالصفر كالنحاس كالرصاص، يتخذ  الذىب كالفضة، كالذم يكقد عميو

 .(3) "منيا األكاني كاألشياء التي ينتفع بيا، كالمتاع كؿ ما يتمتع بو
 رابعًن: القراءات:

 اقكف بالتاء، كخالؼ ىشاـ أصموالب ،سكل حفصبالياء، الككفيكف " ت{:أـَ ىؿ يستوي الظممن}
 .(4)" فاظير البلـ عند التاء

 .(5) "بالياء، األخكاف كحفص" {:يوقدوف عميووممن }
 توجيو القراءات:

 :كجياف لخطاب فيومى الخطاب، كىذا ابالتاء ع }توقدوف{
  .{قؿ أفنتخذتـ مف دونو أولينء}األكؿ: أنو خطاب لممذككريف في قكلو: 

النار  الثاني: أنو يجكز أف يككف خطابا عاما يراد بو الكافة، كأنو قاؿ: كمما تكقدكف عميو في
 .(6) أييا المكقدكف

 خنمسًن: البال ة:
 فيو إيجاز بالحذؼ، أم اهلل خالؽ السمكات كاألرض. {:اهلل قؿ}

                                                           
 (. 1/367مجمع بحار األنكار )(1)
 (.  12/335التفسير البسيط، لمكاحدم )(2)
 (.  12/335المرجع السابؽ )(3)
 ( 114العنكاف في القراءات السبع، لمسرقسطي )ص(4)
 ( 114المرجع السابؽ )ص(5)
 (. 19/30انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(6)
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 فييما طباؽ. :{الظممنت والنور}ك {األعمى والبصير}
 فييمػػػػػا اسػػػػػتعارتاف، {:ىػػػػػؿ يسػػػػػتوي األعمػػػػػى والبصػػػػػير أـ ىػػػػػؿ تسػػػػػتوي الظممػػػػػنت والنػػػػػور}

مػػػػػػؤمف، كاسػػػػػػتعار لفػػػػػػظ الظممػػػػػػات كالنػػػػػػكر لمكفػػػػػػر اسػػػػػػتعار لفػػػػػػظ األعمػػػػػػى لممشػػػػػػرؾ، كالبصػػػػػػير لم
 . كاإليماف

  .(1) اليمزة لئلنكار، أم بؿ جعمكا {:أـ جعموا}
 :الحػػػػؽ كالباطػػػؿ بتشػػػػبيو راهػػػػع يسػػػػمى شػػػػبو تعػػػػالى :{ء فسػػػػنلت أوديػػػػةنء مػػػػننػػػػزؿ مػػػػف السػػػػم}أ"

ألف كجػػػػو الشػػػػبو فيػػػػو منتػػػػزع مػػػػف متعػػػػدد، فمثػػػػؿ الحػػػػؽ بالمػػػػاء الصػػػػافي الػػػػذم  ،التشػػػػبيو التمثيمػػػػي
قر فػػػػػي األرض، كالجػػػػػكىر الصػػػػػافي مػػػػػف المعػػػػػادف الػػػػػذم بػػػػػو ينتفػػػػػع العبػػػػػاد، كمثػػػػػؿ الباطػػػػػؿ يسػػػػػت

بالزبػػػػػػػد كالرغػػػػػػػكة التػػػػػػػي تظيػػػػػػػر عمػػػػػػػى كجػػػػػػػو المػػػػػػػاء، كالخبػػػػػػػث مػػػػػػػف الجػػػػػػػكىر الػػػػػػػذم ال يمبػػػػػػػث أف 
كىمػػػػػػا فػػػػػػي ، صػػػػػػكرة الحػػػػػػؽ كالباطػػػػػػؿ ،ؿ، كالصػػػػػػكرة التػػػػػػي تػػػػػػكحي بيػػػػػػا اآليػػػػػػةيتبلشػػػػػػى كيضػػػػػػمح

الزبػػػػػد فيػػػػػذىب جفػػػػػآء وأمػػػػػن مػػػػػن ينفػػػػػع النػػػػػنس }فأمػػػػػن صػػػػػراع كالزبػػػػػد الػػػػػذم تتقاذفػػػػػو األمػػػػػكاج 
  .كىك تمثيؿ في منتيى الركعة كالجماؿفيمكث في األرض{ 

مجػػػػػاز عقمػػػػػي مػػػػػف إسػػػػػناد الشػػػػػيء لمكانػػػػػو كاألصػػػػػؿ فسػػػػػالت ميػػػػػاه  :}فسػػػػػنلت أوديػػػػػة بقػػػػػدرىن{
 األكدية.

ؿ كأمثػػػػػػػا ،أمثػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػؽ :جػػػػػػػاز بالحػػػػػػػذؼ أمفيػػػػػػػو إي :}كػػػػػػػذلؾ يضػػػػػػػرب اهلل الحػػػػػػػؽ والبنطػػػػػػػؿ{
 .(2)"الباطؿ
 ًن: التفسير اإلجمنلي:سندس

 أوًا: عقيدة التوحيد وعجز آليتيـ ألنين مخموقة:
حيػػػػػث قػػػػػرر  :{قػػػػػؿ اهلل }قػػػػػؿ مػػػػػف رب السػػػػػموات واألرض كتمثمػػػػػت فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى:

كاألرض، كىػػػػػػك  مػػػػػػؽ السػػػػػػماكاتذم ختعػػػػػػالى أنػػػػػػو ال إلػػػػػػو إال ىػػػػػػك، أنيػػػػػػـ معترفػػػػػػكف بأنػػػػػػو ىػػػػػػك الػػػػػػ
اء يعبػػػػػػدكنيـ، مػػػػػػع أنيػػػػػػـ ال يممكػػػػػػكف ربيمػػػػػػا كمػػػػػػدبرىما، كىػػػػػػـ مػػػػػػع ىػػػػػػذا اتخػػػػػػذكا مػػػػػػف دكنػػػػػػو أكليػػػػػػ

  .(3)ألنفسيـ نفعان، كال ضران 
 }مػػػػػػف رب السػػػػػػموات واألرض{ أمػػػػػػر اهلل تعػػػػػػالى نبيػػػػػػو أف يقػػػػػػكؿ لمشػػػػػػركي قػػػػػػريشكقػػػػػػد 

كه تقريػػػػػران ألنػػػػػو جعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ قػػػػػال ،إف لػػػػػـ يقكلػػػػػكا ذلػػػػػؾ إفيامػػػػػان  }قػػػػػؿ اهلل{ثػػػػػـ أمػػػػػره أف يقػػػػػكؿ ليػػػػػـ: 
ثػػػـ أمػػػره صػػػمى  وف ألنفسػػػيـ نفعػػػًن وا ضػػػرًا{}قػػػؿ أفنتخػػػذتـ مػػػف دونػػػو أوليػػػنء ا يممكػػػ ،إلزامػػػان 

اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ أف يقػػػػػػكؿ ليػػػػػػـ ىػػػػػػذا بعػػػػػػد اعتػػػػػػرافيـ بػػػػػػاهلل: أفاتخػػػػػػذتـ مػػػػػػف دكف الخػػػػػػالؽ المػػػػػػنعـ 

                                                           
 (. 13/138انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )(1)
 (. 2/778صفكة التفاسير، لمصابكني )(2)
 (.3/1878انظر: في رحاب التفسير، لعبد الحميد كشؾ )(3)
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آليػػػػة مػػػػف أصػػػػناـ كأكثػػػػاف فعبػػػػدتمكىا مػػػػف دكنػػػػو , ال يممكػػػػكف ألنفسػػػػيـ نفعػػػػان يكصػػػػمكنو إلييػػػػا كال 
  .(1) ذا إلزاـ صحيحنفعان أك ضران؟ كى ضران يدفعكنو عنيا , فكيؼ يممككف لكـ

 ثننيًن: ضرب المثؿ لممؤمف والكنفر:
كىذا مثؿ  }قؿ ىؿ يستوي األعمى والبصير أـ ىؿ تستوي الظممنت والنور{قاؿ تعالى 

ضربو اهلل لممؤمف كالكافر كاألعمى كالبصير , كاليدل كالضبللة كالظممات كالنكر , فالمؤمف في 
ي ضبللو كاألعمى يمشي في الظممات , كىما ال ىيداه كالبصير يمشي في النكر , كالكافر ف

يستكياف , فكذلؾ المؤمف كالكافر ال يتسكياف , كىذا مف أصح مثؿ ضربو اهلل تعالى كأكضح 
كىؿ تستكم الظممات التي ال ترل فييا المحجة فتسمؾ كال يرل فييا السبيؿ فيركب، ، (2) تشبيو

يقكؿ: إف ىذيف ال شؾ لغير مستكييف،  كالنكر الذم يبصر بو األشياء كيجمك ضكءه الظبلـ؟
فكذلؾ الكفر باهلل، إنما صاحبو منو في حيرة يضرب أبدا في غمرة ال يرجع منو إلى حقيقة، 
كاإليماف باهلل صاحبو منو في ضياء يعمؿ عمى عمـ بربو، كمعرفة منو بأف لو مثيبا يثيبو عمى 

 .(3) فعا ينفعوإحسانو، كمعاقبا يعاقبو عمى إساءتو، كرازقا يرزقو، كنا
قاؿ ابف األنبارم: معناه أجعمكا هلل شركاء خمقكا مثؿ ما خمؽ  }أـ جعموا هلل شركنء خمقوا كخمقو{

اهلل فتشابو خمؽ الشركاء بخمؽ اهلل عندىـ؟ كىذا استفياـ إنكار، أم: ليس األمر عمى ىذا حتى 
 كساهر الشركاء ال يخمقكف خمقان  يشتبو األمر، بؿ إذا فكركا بعقكليـ كجدكا اهلل ىك المنفرد بالخمؽ،

بؿ إذا تفكركا بعقكليـ كجدكا اهلل تعالى ىك المنفرد بخمؽ ساهر األشياء " ،(4) يتشابو بخمؽ اهلل
ذا كاف األمر  كالشركاء مخمكقكف لو أيضا ال يخمقكف شيها حتى يشتبو خمؽ اهلل بخمؽ الشركاء، كا 

أم قؿ يا محمد ليؤالء  {: خنلؽ كؿ شيءقؿ اهلل} :كذلؾ فقد لزمتيـ الحجة، كىك قكلو تعالى
اهلل خالؽ كؿ شيء مما يصح أف يككف مخمكقا، كقكلو اهلل خالؽ كؿ شيء مف العمـك  :المشركيف

الذم يراد بو الخصكص ألف اهلل تعالى خمؽ كؿ شيء كىك غير مخمكؽ كىك الكاحد يعني كاهلل 
ده حتى يدخميـ تحت قضاهو كقدره تعالى ىك الكاحد المنفرد بخمؽ األشياء كميا القيار لعبا

رادتو  . (5)"كا 
 ثنلثًن: ضرب المثؿ لمحؽ والبنطؿ:

لمػػػػػا شػػػػػبو اهلل عػػػػػز كجػػػػػؿ الكػػػػػافر بػػػػػاألعمى كالمػػػػػؤمف بالبصػػػػػير " ًا{:أنػػػػػزؿ مػػػػػف السػػػػػمنء مػػػػػنء}
أنػػػػػػزؿ مػػػػػػف }فقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  ،كشػػػػػػبو الكفػػػػػػر بالظممػػػػػػات، كاإليمػػػػػػاف بػػػػػػالنكر ضػػػػػػرب لػػػػػػذلؾ مػػػػػػثبل

                                                           
 (. 3/105ردم )تفسير الماك (1)
 (. 3/105تفسير الماكردم )(2)
 (. 13/494جامع البياف، لمطبرم )(3)
 (. 3/12التفسير الكسيط، لمكاحدم )(4)
 (.3/12تفسير الخازف )(5)
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كىػػػػك المفػػػػرج بػػػػيف  ،أكديػػػػة جمػػػػع كاد {،أوديػػػػة بقػػػػدرىن فسػػػػنلت}يعنػػػػي المطػػػػر  ًا{السػػػػمنء مػػػػنء
تقػػػػػػديره فسػػػػػػاؿ فػػػػػػي  ،كقكلػػػػػػو: فسػػػػػػالت أكديػػػػػػة فيػػػػػػو اتسػػػػػػاع، كحػػػػػػذؼ ،الجبمػػػػػػيف يسػػػػػػيؿ فييػػػػػػا المػػػػػػاء

لداللػػػػػة  ،فحػػػػػذؼ فػػػػػي ،كالمػػػػػراد جػػػػػرل المػػػػػاء فػػػػػي النيػػػػػر ،فيػػػػػك كمػػػػػا يقػػػػػاؿ جػػػػػرم النيػػػػػر ،الػػػػػكادم
صػػػػػػغير بقػػػػػػدره كالكبيػػػػػػر كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف جػػػػػػريج: ال ،بمثميػػػػػػا :قػػػػػػاؿ مجاىػػػػػػد {بقػػػػػػدرىن} ،الكػػػػػػبلـ عميػػػػػػو

نمػػػػػػا نكػػػػػػر أكديػػػػػػة ألف المطػػػػػػر إذا نػػػػػػزؿ ال يعػػػػػػـ جميػػػػػػع األرض،  بقػػػػػػدره، كقيػػػػػػؿ: بمقػػػػػػدار ماهيػػػػػػا كا 
فميػػػػػػذا  ،رض دكف أرض كيسػػػػػػيؿ فػػػػػػي كاد دكف كادكال يسػػػػػػيؿ فػػػػػػي كػػػػػػؿ األكديػػػػػػة بػػػػػػؿ ينػػػػػػزؿ فػػػػػػي أ

 .(1)" السبب جاء ىذا بالتنكير
  ضرب المثؿ في ىذه اآلية:

اء يعنػػػػػي قرآنػػػػػا كىػػػػػذا مثػػػػػؿ ضػػػػػربو اهلل تعػػػػػالى قػػػػػاؿ ابػػػػػف عبػػػػػاس: أنػػػػػزؿ مػػػػػف السػػػػػماء مػػػػػ
فسػػػػالت أكديػػػػة بقػػػػدرىا يريػػػػد باألكديػػػػة القمػػػػكب شػػػػبو نػػػػزكؿ القػػػػرآف الجػػػػامع لميػػػػدل كالنػػػػكر، كالبيػػػػاف 
بنػػػػػزكؿ المطػػػػػر ألف المطػػػػػر إذا نػػػػػزؿ عػػػػػـ نفعػػػػػو ككػػػػػذلؾ نػػػػػزكؿ القػػػػػرآف كشػػػػػبو القمػػػػػكب باألكديػػػػػة، 

إليمػػػػػاف كالعرفػػػػػاف ببركػػػػػة نػػػػػزكؿ ألف األكديػػػػػة يسػػػػػتكف فييػػػػػا المػػػػػاء ككػػػػػذلؾ القمػػػػػكب يسػػػػػتكف فييػػػػػا ا
 .القرآف فييا، كىذا خاص بالمؤمنيف ألنيـ الذيف انتفعكا بنزكؿ القرآف

 .اع ككذلؾ الناس ألنيـ منيا خمقكاقاؿ العمماء: كاألرض ثبلثة أنك 
األرض الطيبػػػػػػػة التػػػػػػػي تنتفػػػػػػػع بػػػػػػػالمطر فتنبػػػػػػػت بػػػػػػػو العشػػػػػػػب فينتفػػػػػػػع النػػػػػػػاس بػػػػػػػو  :النػػػػػػػوع األوؿ

ككػػػػذلؾ النػػػػكع األكؿ مػػػػف النػػػػاس مػػػػف يبمغػػػػو اليػػػػدل مػػػػف  ،ذلػػػػؾ كالػػػػدكاب بالشػػػػرب كالرعػػػػي كغيػػػػر
 غير ذلؾ مف العمـ فيحيا بو قمبو كيحفظو كيعمؿ بو كيعممو غيره فينتفع بو كينفع غيره. 

: أرض ال تقبػػػػػػؿ االنتفػػػػػػاع فػػػػػػي نفسػػػػػػيا لكػػػػػف فييػػػػػػا فاهػػػػػػدة لغيرىػػػػػػا، كىػػػػػػي إمسػػػػػػاؾ النػػػػػػوع الثػػػػػػنني
ع الثػػػػػاني مػػػػػف النػػػػػاس ليػػػػػـ قمػػػػػكب حافظػػػػػة، المػػػػػاء لغيرىػػػػػا لينتفػػػػػع بػػػػػو النػػػػػاس كالػػػػػدكاب ككػػػػػذا النػػػػػك 

لكػػػف لػػػػيس ليػػػػـ أفيػػػػاـ ثاقبػػػػة فيبقػػػػى مػػػػا عنػػػدىـ مػػػػف العمػػػػـ حتػػػػى يجػػػػيء المحتػػػػاج إليػػػػو المػػػػتعطش 
 .فيأخذه منيـ فينتفع بو ىك كغيره لما عندىـ مف العمـ

أرض سػػػػبخة ال تنبػػػػت مرعػػػػى كال تمسػػػػؾ مػػػػاء كػػػػذلؾ النػػػػكع الثالػػػػث مػػػػف النػػػػاس  النػػػػوع الثنلػػػػث:
ة، كال أفيػػػػػاـ ثاقبػػػػػة فػػػػػإذا بمغيػػػػػـ شػػػػػيء مػػػػػف العمػػػػػـ ال ينتفعػػػػػكف بػػػػػو فػػػػػي لػػػػػيس ليػػػػػـ قمػػػػػكب حافظػػػػػ
 .(2) أنفسيـ كال ينفعكف غيرىـ

أخػػػػػرج البخػػػػػارم كمسػػػػػمـ بسػػػػػندييما مػػػػػف حػػػػػديث أبػػػػػي مكسػػػػػى األشػػػػػعرم رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو 
كمثػػػػؿ  ،إف مثػػػػؿ مػػػػا بعثنػػػػي اهلل بػػػػو مػػػػف اليػػػػدل كالعمػػػػـ) عػػػػف النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ قػػػػاؿ:

نيػػػػػا طاهفػػػػػة طيبػػػػػة قبمػػػػػت المػػػػػاء فأنبتػػػػػت الكػػػػػؤل كالعشػػػػػب الكثيػػػػػر، غيػػػػػث أصػػػػػاب أرضػػػػػا فكانػػػػػت م

                                                           
 (.3/13المرجع السابؽ )(1)
 (.3/13انظر: تفسير الخازف )(2)
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ككػػػػاف منيػػػػا أجػػػػادب أمسػػػػكت المػػػػاء نفػػػػع اهلل بيػػػػا النػػػػاس، فشػػػػربكا منيػػػػا كسػػػػقكا كرعػػػػكا، كأصػػػػاب 
طاهفػػػة منيػػػا أخػػػرل إنمػػػا ىػػػي قيعػػػاف ال تمسػػػؾ مػػػاء كال تنبػػػت كػػػؤل فػػػذلؾ مثػػػؿ مػػػف فقػػػو فػػػي ديػػػف 

مػػػػف لػػػػـ يرفػػػػع بػػػػذلؾ رأسػػػػا كلػػػػـ يقبػػػػؿ ىػػػػدل اهلل اهلل كنفعػػػػو مػػػػا بعثنػػػػي اهلل بػػػػو فػػػػتعمـ، كعمػػػػـ كمثػػػػؿ 
 .(1)( الذم أرسمت بو

الحؽ كأىمو بالماء الذم ينزلو مف السماء فتسيؿ بو أكدية الناس  في ىذه اآلية مثؿف
 يفي صكغ الحمى منو كاتخاذ األكان فيحيكف بو كينفعيـ أنكاع المنافع، كبالفمز الذم ينتفعكف بو 

إال الحديد الذم فيو البأس الشديد لكفى بو، كأف ذلؾ ماكث في كاآلالت المختمفة، كلك لـ يكف 
، كالثمار التي بارآثاره في العيكف كاآل كتبقى ،قاء ظاىرا، يثبت الماء في منافعواألرض باؽ ب

كشبو الباطؿ في سرعة  ،كذلؾ الجكاىر تبقى أزمنة متطاكلةتنبت بو مما يدخر كيكنز، ك 
د السيؿ الذم يرمى بو، كبزبد الفمز الذم يطفك بالمنفعة، بز ؾ زكالو كانسبلخو عف اضمحبللو ككش
 .(2) فكقو إذا أذيب

 سنبعًن: من ترشد إليو اآلينت:
ف كاآلية رد عمى المشركيف كالقدرية الذي ،شيء، فمـز لذلؾ أف يعبده كؿ شيء اهلل خالؽ كؿ"-1

القيار الغالب لكؿ شيء، كاهلل تعالى ىك الكاحد قبؿ كؿ شيء، ك  ،زعمكا أنيـ خمقكا كما خمؽ اهلل
  .(3)" يؼ يصح بعد ىذا القكؿ بشريؾ هللالذم يغمب في مراده كؿ مريد، فك

عمى خمؽ األفعاؿ، أم أف أفعاؿ  }قؿ اهلل خنلؽ كؿ شيء{ استدؿ أىؿ السنة بيذه اآلية" -2
نما  العباد مخمكقة هلل تعالى، كأف العبد ال يخمؽ فعؿ نفسو ألف فعمو شيء كاهلل خالؽ كؿ شيء، كا 

 .(4) "يحصؿ منو الكسب كالتكجيو كاختيار ما خمؽ اهلل لو
الكافريف بالزبد الذم يطفك فكؽ الماء، كالخبث الذم يطفك عف صير الذىب  حكمة تشبيو" -3

الحؽ التي فييا نفع لمبشرية إلى قياـ الساعة، كنفع الماء لمكاهنات  كالمعادف، تقرير عالمية دعكة
رية إال بيذه الرسالة المخمصة ليا مف ضبلالتيا، كأكجاعيا، كىمكميا، الحية، إذ ال خيار لمبش

 ، عمى مدار العصكر، ككر الدىكر، تمامان كما يمكث في األرض مف ماءو زالؿ، كذىب صاؼو
فبكفرتيما تنعـ الدكؿ، كالممالؾ، كالبشر، كتشعر بالضيؽ، كالحرج مف قمتيما، أكشحيما، فالبشرية 

                                                           
(، كصحيح مسمـ: كتاب 1/27( )79)صحيح البخارم، كالمفظ لو: كتاب العمـ، باب فضؿ مف عمـ كعمـ، رقـ (1)

 (.4/1787( )2282الفضاهؿ، باب بياف مثؿ ما بعث بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ )
 (.2/522انظر: تفسير الزمخشرم )(2)
 (.13/142التفسير المنير، لمزحيمي )(3)
 (.13/142المرجع السابؽ )(4)
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، كحاجتو إليو كحاجة اإلنساف لياكية التي تتردل فييا، إال باإلسبلـ الحؽاليكـ ال عاصـ ليا مف ا
     .(1)كالحيكاف كالنبات لمماء" 

تشبيو الحؽ كاإليماف بالماء المستقر كالمعدف النقي الصافي، كتشبيو الباطؿ كالكفر بالزبد  -4
ك تشبييو بالطافي فكؽ الذم يعمك الماء، فإنو يضمحؿ كيعمؽ بجنبات األكدية، كتنسفو الرياح، أ

الصافي مف  المعدف المذاب فكذلؾ الكفر كشبياتو كخياالتو تذىب كتضمحؿ، كيبقى الجكىر
كىذاف المثبلف المذاف ضربيما اهلل لمحؽ في ثباتو، كالباطؿ في اضمحبللو، ، الماء، كالمعدف النقي

القمكب بالمطر، لعمكـ خيره  المراد تشبيو القرآف كما يدخؿ منو، فيمفتاف النظر إلى عكاقب األمكر
كبقاء نفعو، كشبو القمكب باألكدية، يدخؿ فييا مف القرآف مثمما يدخؿ في األكدية بحسب سعتيا 

 .(2) كضيقيا
كاستقراره في  ،الحؽ الذم ىك القرآف الكريـ في نزكلو مف عند اهلل مثؿ اهلل تبارؾ كتعالى" -5

دار الحكمة مكزكنا بميزاف العمـ كالمعرفة كؿ شيء قمكب المؤمنيف، كثباتو فييا كانتفاعيـ بو بمق
، ىذا مقدران  عنده بمقدار في المعاش كالمعاد بالماء النازؿ مف السماء الساهؿ في أكدية سيبلنان 

ما كاف القرآف  المقدار ىك المناسب لكؿ كاد حتى ال يحصؿ خطر مف سيبلف الماء فيو، كألمرو 
قكاـ الحياة كجعمنا مف الماء كؿ شيء حي كالقرآف عميو كالماء، كما ذاؾ إال ألف الماء عميو 

 .(3)" نظاـ الككف كحياة العالـ أجمع
إلى  ييا ضرب األمثاؿ الذم يكصؿ المعانكمف بين ،إلى الحؽ بطرؽ الدعكة المتنكعةالدعكة  -6

 .(4) القمكب في يسر كسيكلة، لما لو مف تأثير بميغ في النفكس
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 (.4/603ـ )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسم(1)
 (.13/149التفسير المنير، لمزحيمي )(2)
 (.2/224التفسير الكاضح، لمحجازم )(3)
 (.5/427انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(4)
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 المقطع الثنني
 ب والترىيبالتر ي

ـْ َمن ِفي }قاؿ تعالى:  ـْ َيْسَتِجيُبوا َلُو َلْو َأفَّ َلُي ـُ اْلُحْسَنى َوالَِّذيَف َل ِلمَِّذيَف اْسَتَجنُبوا ِلَربِّْي
ـُ َوِبْئَس الْ  ـْ َجَينَّ ـْ ُسوُء اْلِحَسنِب َوَمْأَواُى      { ِمَيندُ اأْلَْرِض َجِميًعن َوِمْثَمُو َمَعُو َاْفَتَدْوا ِبِو ُأوَلِئَؾ َلُي

 [.18:لرعد]ا
 أوًا: المننسبة:
 ،إلنساف الذم كٌرمو اهلل بالعقؿليختار ا ،لمحؽ كالباطؿىذا المثؿ اهلل تعالى ضرب بعدما 

بالحؽ  ،النافع كىك اإليماف، كيترؾ الٌضاٌر المتبلشي كىك الكفر، فيكثر أىؿ الحؽ كاإليماف
مصير  في ىذه اآلية ذكر اهلل تعالى ،كالظبلـ بالباطؿ ،الضبلؿ كالكفرافكالٌنكر، كيضعؼ أىؿ 

 .(1) أىؿ الحؽ كأىؿ الباطؿ، كمآؿ السعداء كاألشقياء، ترغيبا كترىيبا
 ثننيًن: اإلعراب:

 ففيو كجياف:  :{لمذيف استجنبوا لربيـ الحسنى}
 كلمذيف خبره.  ،محمو الرفع باالبتداء األوؿ:
  .لمصدر محذكؼ فيككف الحسنى صفة ،أنو متصؿ بما قبمو الثنني:

 معنني اإلعراب: 
أنو تـ الكبلـ عند قكلو: كذلؾ يضرب اهلل األمثاؿ ثـ استأنؼ الكبلـ المعنى عمي الوجو األوؿ: 

  بقكلو: لمذيف استجابكا لربيـ الحسنى
أف يككف التقدير: كذلؾ يضرب اهلل األمثاؿ لمذيف استجابكا لربيـ االستجابة  المعنى الثنني:

 .(2)الحسنى 
 البال ة:ثًن: ثنل
 .(3) "بينيما طباؽ السمب :والذيف لـ يستجيبوا{} {،}لمذيف استجنبوا"

 رابعًن: التفسير اإلجمنلي:
 *مآؿ السعداء واألشقينء:

لمػػػػػذيف اسػػػػػتجابكا هلل فأطػػػػػاعكه، كأطػػػػػاعكا رسػػػػػكلو، إذا أم  }لمػػػػػذيف اسػػػػػتجنبوا لػػػػػربيـ الحسػػػػػنى{:
ضػػػػػػػرب األمثػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذم يكصػػػػػػػؿ  كمػػػػػػػف بينيػػػػػػػا ،دعػػػػػػػاىـ إلػػػػػػػى الحػػػػػػػؽ بطػػػػػػػرؽ الػػػػػػػدعكة المتنكعػػػػػػػة

المعػػػػػػانى إلػػػػػػى القمػػػػػػكب فػػػػػػي يسػػػػػػر كسػػػػػػيكلة، لمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف تػػػػػػأثير بميػػػػػػغ فػػػػػػي النفػػػػػػكس لتصػػػػػػكيره 

                                                           
 (.2/1159انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي )(1)
 (.19/31انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
 (.2/78صفكة التفاسير، لمصابكني )(3)
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كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ  ،كىػػػػػػػي الجنػػػػػػة ،المعقػػػػػػكؿ بصػػػػػػػكرة المحسػػػػػػكس، ليػػػػػػػؤالء الميتػػػػػػديف المثكبػػػػػػػة الحسػػػػػػنى
أنيػػػػػػا الحيػػػػػػاة الحسػػػػػػنى التػػػػػػي ال يشػػػػػػكبيا كػػػػػػدر أصػػػػػػبل، أك ىػػػػػػي  :كعػػػػػػف مجاىػػػػػػد ،كغيػػػػػػره ،قتػػػػػػادة

 دنيا كالنعيـ المقيـ غدا.النصر في ال
أم  :{ألرض جميعػػػن ومثمػػػو معػػػو افتػػػدوا بػػػووالػػػذيف لػػػـ يسػػػتجيبوا لػػػو لػػػو أف ليػػػـ مػػػن فػػػي ا}

لػػػػػك أنيػػػػػـ يممكػػػػػكف مػػػػػا فػػػػػي  ،مػػػػػع كضػػػػػكحو كجبلهػػػػػو ،كأعرضػػػػػكا عػػػػػف الحػػػػػؽ ،أف الػػػػػذيف عانػػػػػدكا
األرض جميعػػػػػػا مػػػػػػف أصػػػػػػناؼ األمػػػػػػكاؿ المتنكعػػػػػػة، كيممكػػػػػػكف مثػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ معػػػػػػو، لقػػػػػػدمكه افتػػػػػػداء 

ليتخمصػػػػكا ممػػػػا ىػػػػـ فيػػػػو مػػػػف عػػػػذاب كنكػػػػاؿ، كفيػػػػو مػػػػف تيكيػػػػؿ مػػػػا ينػػػػزؿ بيػػػػـ مػػػػا ال  ألنفسػػػػيـ،
 يحيط بو بياف.

فػػػػبل تقبػػػػؿ مػػػنيـ حسػػػػنة، كال يتجػػػػاكر ليػػػـ عػػػػف سػػػػيهة، كيحاسػػػػب  :{أولئػػػػؾ ليػػػػـ سػػػػوء الحسػػػػنب}
 ء.يمنيـ عمى ذنبو كمو ال يترؾ منو شكؿ 
منيػػػػػػػػػا أم أف مقػػػػػػػػػاميـ كمسػػػػػػػػػكنيـ جيػػػػػػػػػنـ يتخػػػػػػػػػذكف  :{ومػػػػػػػػػأواىـ جيػػػػػػػػػنـ وبػػػػػػػػػئس الميػػػػػػػػػند}

نػػػػػػػػو لبػػػػػػػػهس الفػػػػػػػػراش الػػػػػػػػذم أعػػػػػػػػدكه ألنفسػػػػػػػػيـ، يسػػػػػػػػيؿ عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػا ينسػػػػػػػػاب مػػػػػػػػف  ،فراشػػػػػػػػا ليػػػػػػػػـ كا 
جمػػػػػػػػػكدىـ ممػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػمكنو مػػػػػػػػػف نارىػػػػػػػػػا ككممػػػػػػػػػا نضػػػػػػػػػجت جمػػػػػػػػػكدىـ بػػػػػػػػػدليـ اهلل جمػػػػػػػػػكدا غيرىػػػػػػػػػا 

 .(1) ليذكقكا أشد العذاب كأقساه
 :مذيف لـ يستجيبوا أنواع أربعة مف العذاب والعقوبةذكرت اآلية الكريمة ل

قكلػػػػو: لػػػػك أف ليػػػػـ مػػػػا فػػػػي األرض جميعػػػػا كمثمػػػػو معػػػػو الفتػػػػدكا بػػػػو كاالفتػػػػداء جعػػػػؿ : النػػػػوع األوؿ
 ر.الشيهيف بدال مف اآلخ أحد

 ،مػػػػف أنػػػػكاع العػػػػذاب الػػػػذم أعػػػػده اهلل ليػػػػـ ىػػػػك قكلػػػػو: أكلهػػػػؾ ليػػػػـ سػػػػكء الحسػػػػاب النػػػػوع الثػػػػنني:
  ؾ ألف كفرىـ أحبط أعماليـ.لذك 

عػػػػاكفيف عمػػػػى  العبػػػػادة،غػػػػافميف عػػػػف  كذلػػػػؾ ألنيػػػػـ كػػػػانكا ،كمػػػػأكاىـ جيػػػػنـ :قكلػػػػو النػػػػوع الثنلػػػػث:
عنػػػػدىـ شػػػػيء آخػػػػر  لػػػػذات الػػػػدنيا، فػػػػإذا مػػػػاتكا فػػػػارقكا معشػػػػكقيـ فيحترقػػػػكف عمػػػػى مفارقتيػػػػا كلػػػػيس

 .يجبر ىذه المصيبة
كال  ،ثػػػػػـ إنػػػػػو تعػػػػػالى كصػػػػػؼ ىػػػػػذا المػػػػػأكل فقػػػػػاؿ: كبػػػػػهس الميػػػػػاد ،مػػػػػأكاىـ جيػػػػػنـ النػػػػػوع الرابػػػػػع:

  .(2) شؾ أف األمر كذلؾ
 : خنمسًن: من ترشد إليو اآلية

لمػػػػػػف عمػػػػػػؿ  ، ككعيػػػػػػدان لمػػػػػػف عمػػػػػػؿ خيػػػػػػران  ككعػػػػػػدان  ،كترىيبػػػػػػان  ،ترغيبػػػػػػان  اآليػػػػػػة الكريمػػػػػػة تضػػػػػػمنت-1
 .شران 

                                                           
 (.5/427انظر: التفسير الكسيط، لمجمكعة مف العمماء )(1)
 (.19/32انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم )(2)
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المحبػػػػػكب بالػػػػػذات لكػػػػػؿ إنسػػػػػاف ىػػػػػك ذاتػػػػػو، ككػػػػػؿ مػػػػػا سػػػػػكاه فإنمػػػػػا يحبػػػػػو لككنػػػػػو كسػػػػػيمة إلػػػػػى "-2
ككػػػػاف مالكػػػػا لمػػػػا يسػػػػاكم عػػػػالـ  ،مصػػػػالح ذاتػػػػو، فػػػػإذا كانػػػػت الػػػػنفس فػػػػي الضػػػػرر كاأللػػػػـ كالتعػػػػب

اح فإنػػػػػو يرضػػػػػى بػػػػػأف يجعمػػػػػو فػػػػػداء لنفسػػػػػو، ألف المحبػػػػػكب بػػػػػالعرض ال بػػػػػد كأف األجسػػػػػاد كاألرك 
 .(1)" يككف فداء لما يككف محبكبا بالذات

لمطاهعيف أىؿ السعادة الذيف أجابكا إلى ما دعا اهلل مف التكحيد كالنبكات الجزاء الحسف، كىك -3
اكة الذيف لـ يجيبكا إلى كلمعصاة أىؿ الشق، في اآلخرةالنصر في الدنيا، كالنعيـ المقيـ غدا 

اإليماف بنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، ال يتمكنكف مف فداء أنفسيـ في اآلخرة بمؿء األرض 
ذىبا، كمثمو معو، كليـ سكء العذاب، فبل يقبؿ ليـ حسنة، كال يتجاكز ليـ عف سيهة، كمسكنيـ 

اع مف العذاب كالعقكبة: عدـ كمقاميـ النار، كبهس الفراش الذم ميدكا ألنفسيـ، فيذه أربعة أنك 
قبكؿ الفداء، كالتعرض لسكء الحساب، كمأكاىـ جينـ، كبهس المياد ميادىـ أم بهس المستقر 

 .(2)ىي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.19/31مفاتيح الغيب، لمرازم ) (1)
 (.13/150التفسير المنير، لمزحيمي ) (2)
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 الخنتمة

الذم أعانني عمى إتماـ  و كتعالى،انأحمده سبح، منو كفضؿو كرحمة بحمد البارم كنعمةو 
دعي أ كال ،ؿو قً جيد م الإفما ىذا  الذم كاف رحمة راهعة مع كتاب اهلل عز كجؿىذا البحث العممي 

م بعكف اهلل فذاؾ مراد تف اصبإف م،فيو قصارل جيد تبذل يانف مكلكف عذر  ،فيو الكماؿ
الذم أعتز  بو، كالذم أسأؿ  التعمـشرؼ  يلك  أت فمف نفسي، كمف الشيطاف، كاف أخط كتكفيقو،

ا لكجيو الكريـ، كأف يتقب مو منٍّي، كأف ينفعني بو كالمسمميف،  اهلل تبارؾ كتعالى أف يجعمو خالصن
 الم ييـ  آميف.

ؿ أىـ  النتاهج التي انتيت إلييا الدٍّراسة  كبعد أف أتيتي عمى نياية المكضكع أسجٍّ
متي إلييا، حتى يت كضكع، كالكقكؼ عميو مكف القارئ مف جمع أطراؼ المكالمقترحات التي تكص 

 .كقفة إجماؿ

  النتنئج:أىـ أوًا: 

إف المقكمات العالية مف عمـ، كخمؽ، كأدب، كحسف تصرؼ، تبكئ صاحبيا المنزلة السامية -3
ظيكر البراءة، ك، يده لعبده كرسكلو، كاضحة المعالـمعية اهلل كنصره كتأيف ،كالمكانة الرفيعة

لحكـ عند ممؾ مصر، كفي ىذا درس لكؿ مف يؤمف باهلل كيعتصـ بو، كيخمص دينو هلل كاستبلـ ا
، كنصره قريب  .كىك محسف، ففرج اهلل آتو

أف الطاعة كاإليماف ال يحصبلف إال مف اهلل، كأف انصراؼ النفس مف الشر ال يككف إال -5
 برحمتو.

مـ التدبير كالتربية؛ كأنو أفضؿ مف فضيمة العمـ، عمـ األحكاـ كالشرع، كعمـ تعبير الرؤيا، كع-1
الصكرة الظاىرة ، كلك بمغت في الحسف جماؿ يكسؼ عميو السبلـ، فإف يكسؼ عميو السبلـ 
بسبب جمالو حصمت لو تمؾ المحنة كالسجف، كبسبب عممو حصؿ لو العز كالرفعة كالتمكيف في 

 .كاآلخرة مف آثار العمـ كمكجباتو األرض، فإف كؿ خير في الدنيا

االتكاؿ عمى اهلل، كاالعتماد عميو كالثقة بو كحده، ألف حصكؿ كؿ الخيرات كدفع كؿ اآلفات -4
 مف اهلل تعالى.

عمى المسمـ أف يحذر أخاه مما يخاؼ عميو، كيرشده إلى ما فيو طريؽ السبلمة كالنجاة، فإف -2
، فإنو لما طاؿ أف الفرج مع الكرب؛ كأف مع العسر يسرا، ك الديف النصيحة، كالمسمـ أخك المسمـ

الحزف عمى يعقكب كاشتد بو إلى أنيى ما يككف، ثـ حصؿ االضطرار آلؿ يعقكب كمسيـ الضر، 
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أذف اهلل حينهذ بالفرج، فحصؿ التبلقي في أشد األكقات إليو حاجة كاضطرارا، فتـ بذلؾ األجر 
سر ليمتحف كحصؿ السركر، كعمـ مف ذلؾ أف اهلل يبتمي أكلياءه بالشدة كالرخاء، كالعسر كالي

 .صبرىـ كشكرىـ، كيزداد بذلؾ إيمانيـ كيقينيـ كعرفانيـ

ليس مف العدؿ أف يؤخذ شخصه ما بجريرة شخصو آخر ككيؼ يقاـ العدؿ إذا أيطمؽ المجـر -6
 كأخذ مكانو البرمء.

ثمرة اليأس المرة، كنتاهجو الكخيمة عمى الفرد خاصة، كعمى األمة عامة، فاليأس بالنسبة لمفرد -7
غبلؽ ألبكاب التكبة في كجيو، أما بالنسبة لؤلمة فيك ىدـ لعزتيا، كقطع قطع أل سباب األمؿ، كا 

 .التصاليا بأسباب التقدـ كاإلبداع

مف آذل مسمما في نفسو أك مالو أك غير ذلؾ ظالما لو، فإنو يجب عميو أف يتحمؿ منو -8
 .كيطمب صفحة عنو كمسامحتو عميو، كيخبره بالمظممة كقدرىا

مطمكب في جميع األمكر الصغار كالكبار في معاممة السمطاف لرعيتو، كمعاممة العدؿ -9
الكالديف لؤلكالد، كالقياـ بحقكؽ الزكجات، كغير ذلؾ في المحبة كاإليثار كنحكىا، كأف القياـ 
بالعدؿ في ذلؾ تستقيـ األمكر صغارىا ككبارىا بو، كيحصؿ لمعبد ما أحب، كفي اإلخبلؿ بذلؾ 

 .كيحصؿ لمعبد المكركه مف حيث ال يشعرتفسد األحكاؿ، 

ينبغي لمعبد أف يمح داهما عمى ربو في تثبيت إيمانو، كأف يحسف لو الخاتمة، كأف يجعؿ خير -31
 أيامو آخرىا، كخير أعمالو خكاتميا، فإف اهلل كريـ جكاد رحيـ

نصيبيـ فييا،  إف القادريف عمى الدعكة إلى اهلل تعالى مف عمماء المسمميف ينبغي أف يتحممكا-35
 .كيقكمكا بيا خير قياـ، كما قاـ أسبلفيـ مف قبؿ

، يجكد عمى عبده بخير الدنيا كاآلخرة، كأف خير سبحانو كتعالى اهلل -31 كاسع الجكد كالكـر
اآلخرة لو سبباف ال ثالث ليما: اإليماف بكؿ ما أكجب اهلل اإليماف بو، كالتقكل التي ىي امتثاؿ 

ب النكاىي، كأف خير اآلخرة خير مف ثكاب الدنيا، كممكيا، كأنو ينبغي األكامر الشرعية كاجتنا
لمعبد أف يدعك نفسو كيشكقيا لثكاب اهلل، كال يدعيا تحزف إذا رأت لذات الدنيا كرياساتيا كىي 

 عاجزة عنيا، بؿ يسمييا بالثكاب األخركم ليخفؼ عمييا عدـ حصكؿ الدنيا

قؿ، كحرية اإلرادة كاالختيار، كالقدرة عمى التمييز بيف اإلنساف الذم منحو اهلل عز كجؿ، الع-34
الخير كالشر، كالحؽ كالباطؿ، كاالستعداد لمخير كاليداية، قادر عمى إدراؾ كجكد اهلل عز كجؿ، 
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مف خبلؿ مشاىدتو لمظكاىر الككنية المتعددة، كما أف اإلنساف العاقؿ يستخدـ عقمو، كيعمؿ 
جؿ تكظيؼ العمـ في الدعكة إلى اإلسبلـ، لمقارعة الغرب تفكيره فيما حكلو مف المخمكقات أل

 .بالمغة التي يفيمكنيا

الدعكة إلى الحؽ بطرؽ الدعكة المتنكعة، كمف بينيا ضرب األمثاؿ الذم يكصؿ المعاني إلى -32
 .القمكب في يسر كسيكلة، لما لو مف تأثير بميغ في النفكس

ىي كارثة الرساالت جميعان,  ى اهلل عميو كسمـ صمعالمية الرسالة المحمدية, كأف أمة محمد -36
 كأف اإليماف برسؿ اهلل تعالى يعني تشريفيـ كتكريميـ كتعظيـ شأف رساالتيـ.

 ثننيًن: التوصينت:

حث الطمبة عمى إكماؿ المسيرة التعميمية, كالخكض في غمار البحث العممي, كعدـ االقتصار -3
 اىر كاسع ال ينتيي, كفكاهده عظيمة.عمى مرحمة البكالكريكس, فالعمـ بحر خضـ ز 

بتكظيؼ الطاقات ، الفتف  ألمة كقادتيا الصادقيف إلى التسمح بالصبر, كمكاجيةدعكة عمماء ا-5
خراج األمة مف الظممات كابتكار أساليب كطرؽ جديدة مف أجؿ مكاجية طرؽ الفساد المختمفة , كا 

 تحت راية اإلسبلـ. ،إلى النكر

مة إلى االىتماـ بحفظ كتاب اهلل تعالى كفيـ آياتو ، كالعمؿ بمقتضاىا أدعك المجتمعات المسم-1
نما  في مختمؼ فهاتيـ العمرية ، كعدـ االقتصار فقط عمي االىتماـ بصغار السنف كالشباب، كا 

 يجب عمينا االىتماـ أيضان بكبار السف في ىذا المجاؿ. 

ة حسنة، كنمكذج راهع في الصبر دعكة شباب األمة إلى اتخاذ سيدنا يكسؼ عميو السبلـ أسك -4
 عمى المكاره، كالعفة، كضبط النفس مف الكقكع في المحرمات.

في سردم  ةن جيد المتكاضع أتمنى أف أككف مكفقكىكذا لكؿ بداية نياية ، كبعد ىذا ال
ياكـ لما فيو صالحنا جميعان ال ممؿ فيو كال تقصير سابقة سردان لمعناصر ال كآخر  ،، كفقني اهلل كا 

 .بينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيفا أف الحمد هلل رب العالميف, كصمى اهلل كسمـ عمى ندعكان
 



 
 
 
 
 

  الفهارس العلميتالفهارس العلميت
 

 

  :عمى شتمؿكت

 فيرس اآليات.أوًا: 

 .كاآلثار فيرس األحاديثثننيًن: 

 فيرس األعبلـ المترجـ. ًن:ثنلث

 .قاهمة المصادر كالمراجع رابعًن:

 فيرس المكضكعات.ًن: خنمس
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 فيرس اآلينت القرآنية
ا أيٍنًزؿى إً  مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كى مى { ]البقرة: }كى ٍسمىاًعيؿى ـى كىاً   122.............................[136لىى ًإٍبرىاًىي

ـٍ ًبشى  ن كي لىنىٍبميكى ٍكًؼ كىاٍلجيكعً }كى  140......................................[155{ ]البقرة: ٍيءو ًمفى اٍلخى
كهي{ ]البقرة: }كىاٍعمىميكا أىف  الم وى يىٍعمىـي ما ـٍ فىاٍحذىري  48.................................[235ًفي أىٍنفيًسكي

ي  اٍلقىي    149[...................................3-1]آؿ عمراف {كـي }الـ* الم وي ال ًإلوى ًإال  ىيكى اٍلحى
عىٍمنىا مً  ـٍ ًشرٍ }ًلكيؿٍّ جى ا{ ]الماهدة:ٍنكي ًمٍنيىاجن  163...........................................[48عىةن كى

ميكسى  ييكسيؼى كى مىٍيمىافى كىأىي كبى كى سي ي ًتًو دىاكيكدى كى ًمٍف ذيرٍّ ك }كى  9.....................[84{ ]األنعاـ:فى كىىىاري
عىٍمنىا ًلكيؿٍّ نىًبيٍّ عىديٌكان  كىذىًلؾى جى { ]األنعاـ:}كى ٍنًس كىاٍلًجفٍّ  88.........................[112شىيىاًطيفى اأٍلً

رىجه ًمٍنوي  }المص* ًكتابه أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى فىبل يىكيفٍ  ٍدًرؾى حى  149....[..............2-1]األعراؼ {ًفي صى
ا بىطىفى  مى بٍّيى اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى ـى رى ر   135......................[33]األعراؼ:  {}قيٍؿ ًإن مىا حى

{ ]األعراؼ: ًسعىٍت كيؿ  شىٍيءو فىسىأىٍكتيبييىا ًلم ًذيفى يىت قيكفى  113........................[156}كىرىٍحمىًتي كى
ـٍ ميٍعًرضي  ل ٍكا كىىي ـٍ لىتىكى لىٍك أىٍسمىعىيي ـٍ كى ىٍسمىعىيي ٍيرنا ألى ـٍ خى ـى الم وي ًفيًي ًم لىٍك عى { ]األنفاؿ:}كى  163..........[23كفى

ـٍ فيٍرقىاننا{ ]االنفاؿ:  113..........................[.29}يىا أىي يىا ال ًذيفى آمىنيكا ًإٍف تىت قيكا الم وى يىٍجعىٍؿ لىكي
 139......................................[45}يىأىٌييىا اٌلًذيفى آمىنيكىٍا ًإذىا لىًقيتيـٍ ًفهىةن فىاٍثبيتيكٍا{ ]األنفاؿ: 

{ ]التكبة: ت بىعيكؾى سىفىرنا قىاًصدنا الى ا قىًريبنا كى  35..................................[194}لىٍك كىافى عىرىضن
ًكيـً   149[...........................................2-1{ ]يكنس:}الر* ًتٍمؾى آياتي اٍلًكتاًب اٍلحى

ٍكؼه عى }أىالى ًإف  أىٍكًليىا نيكفى ءى الم ًو الى خى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي   112......................[.64-62{ ]يكنس:مىٍيًي
ٍينىا ًإلىى ميكسىى كىأىًخيًو أىٍف تىبىك آ ًلقىٍكًمكيمىا ًبًمٍصرى بيييكتنا{ ]يكنس:   59.......................[87}كىأىٍكحى

مىفى مىٍف فً  ب ؾى آلى لىٍك شىاءى رى ًميعنا ي}كى ـٍ جى  149...........................[.99{ ]يكنس:اأٍلىٍرًض كيم يي
 13................................................[1ٍلًكتىاًب اٍلميًبيًف{ ]يكسؼ: }الر ًتٍمؾى آيىاتي ا

مىٍيؾى  ًص{ ]يكسؼ:}نىٍحفي نىقيص  عى  13،30........................................[3أىٍحسىفى اٍلقىصى
دى عى   16.......................[.4]يكسؼ: شىرى كىٍككىبنا{}ًإٍذ قىاؿى ييكسيؼي أًلىًبيًو يىا أىبىًت ًإنٍّي رىأىٍيتي أىحى

{ ]يكسؼ:  بٍّي أىٍحسىفى مىٍثكامى ًإن وي ال ييٍفًمحي الظ اًلميكفى  15................................[23}ًإن وي رى
{ ]يكسؼ: }كىذىًلؾى  ٍنوي الس كءى كىاٍلفىٍحشىاءى ًإن وي ًمٍف ًعبىاًدنىا اٍلميٍخمىًصيفى     52................[24ًلنىٍصًرؼى عى

{ ]يكسؼ: وي قيد  ًمٍف قيبيؿو شىًيدى شىاًىده ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف كىافى قىًميصي   52......................[.27-26}كى
اًطًهيف{ ]يكسؼ:}كىاٍستىٍغًفًرم ًلذىٍنًبًؾ إً   52...................................[.29ن ًؾ كيٍنًت ًمفى اٍلخى

ًدينىًة اٍمرىأىةي اٍلعىًزيًز تي  قىاؿى ًنٍسكىةه ًفي اٍلمى ٍف نىٍفًسًو{}كى  67......................[30]يكسؼ: رىاًكدي فىتىاىىا عى
[ } ـى ٍف نىٍفًسًو فىاٍستىٍعصى ٍدتيوي عى لىقىٍد رىاكى  52............................................[32يكسؼ:}كى

{ ]يكسؼ: ٍيره أىـً الم وي اٍلكاًحدي اٍلقىي اري  29،146.............................[39}أىأىٍربابه ميتىفىرٍّقيكفى خى
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ًتي قىط   ا بىاؿي النٍٍّسكىًة البل  { ]يكسؼ:}مى  57.........................................[50ٍعفى أىٍيًديىييف 
{ ]يكسؼ: مىٍيًو ًمٍف سيكءو ًمٍمنىا عى اشى ًلم ًو مىا عى  52......................................[.51}قيٍمفى حى

ا أيبىرٍّئي نىٍفًسي ًإف  الن ٍفسى  مى ىم ارىةه ًبالس كءً }كى  35،50،52...........................[.53{ ]يكسؼ:ألى
قىاؿى الٍ   54،55................................[.54{ ]يكسؼ:ي ًبًو أىٍستىٍخًمٍصوي ًلنىٍفًسيمىًمؾي اٍهتيكنً }كى

زىاًهًف اأٍلى  مىى خى ًميـه{}قىاؿى اٍجعىٍمًني عى ًفيظه عى  64[.............................55يكسؼ:] ٍرًض ًإنٍّي حى
زىاًهًف ا مىى خى ًميـه  أٍلىٍرًض ًإنٍّي}قىاؿى اٍجعىٍمًني عى ًفيظه عى  59.......................[.57-55{ ]يكسؼ:حى

مىٍيًو فىعىرى  ميكا عى اءى ًإٍخكىةي ييكسيؼى فىدىخى {}كىجى كفى ـٍ لىوي ميٍنًكري ـٍ كىىي  69.......................[58]يكسؼ: فىيي
ـٍ قىاؿى اٍهتيكنً  يىاًزًى ـٍ ًبجى ي زىىي لىم ا جى ـٍ ًمٍف أىًبيكيـٍ }كى  70......................[60،59]يكسؼ: {ي ًبأىخو لىكي

{ ]يكسؼ: }قىاليكا سىنيرىاًكدي عىٍنوي  ن ا لىفىاًعميكفى  67...........................................[61أىبىاهي كىاً 
كفى  ـٍ لىوي ميٍنًكري ـٍ كىىي فىيي مىٍيًو فىعىرى ميكا عى اءى ًإٍخكىةي ييكسيؼى فىدىخى  66................[.63-58]يكسؼ: {}كىجى

الً  تىييـٍ ًفي ًرحى اعى قىاؿى ًلًفٍتيىاًنًو اٍجعىميكا ًبضى ـٍ لىعىم ييـٍ يىٍعًرفيكنىيىا{}كى  71...............[.63-62]يكسؼ: ًي
ديكا بً  كا مىتىاعىييـٍ كىجى لىم ا فىتىحي ـٍ ريد ٍت ًإلىٍيًيـٍ }كى اعىتىيي  78..............................[65{ ]يكسؼ:ضى

{ ]يكسؼ:}قىا مىى أىًخيًو ًمٍف قىٍبؿي ـٍ عى مىٍيًو ًإال  كىمىا أىًمٍنتيكي ـٍ عى نيكي  74،77،79،83......[68-64ؿى ىىٍؿ آمى
مى  ميكا عى لىم ا دىخى اهي }كى  84،86.............................[.76-69{ ]يكسؼى ييكسيؼى آكىل ًإلىٍيًو أىخى

 90...............................[.80-77]يكسؼ: {وي ًمٍف قىٍبؿي }قىاليكا ًإٍف يىٍسًرٍؽ فىقىٍد سىرىؽى أىخه لى 
ـٍ فىقيكليكا يى   97...........................[86-81ا أىبىانىا ًإف  اٍبنىؾى سىرىؽى{ ]يكسؼ:}اٍرًجعيكا ًإلىى أىًبيكي

{ ]يك  كفى ٍكًح الم ًو ًإال  اٍلقىٍكـي اٍلكىاًفري  107..............................[87سؼ: }ًإن وي الى يىٍيهىسي ًمٍف رى
س سيكا ًمٍف ييكسيؼى كىأىًخيوً   104..............................[88-87]يكسؼ {}يىا بىًني  اٍذىىبيكا فىتىحى

ا فىعىٍمتيـٍ ًبييكسيؼى كىأى  ًمٍمتيـٍ مى اًىميكفى }قىاؿى ىىٍؿ عى  109،111............[91-89{ ]يكسؼًخيًو ًإٍذ أىٍنتيـٍ جى
{ ]يكسؼ: ـي الر اًحًميفى ـٍ كىىيكى أىٍرحى ـي اٍليىٍكـى يىٍغًفري الم وي لىكي مىٍيكي  114...........[98-92}قىاؿى الى تىٍثًريبى عى

ميكا ًمٍصرى  قىاؿى اٍدخي ٍيًو كى مىى ييكسيؼى آكىل ًإلىٍيًو أىبىكى ميكا عى  16،119........[100-99]يكسؼ: {}فىمىم ا دىخى
 127..................................[104-102{ ]يكسؼ:اًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى ٍنبى }ذىًلؾى ًمٍف أى 

مى } كفى عى كىأىيٍٍّف ًمٍف آيىةو ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىمير   29.........................[105ٍييىا{ ]يكسؼ:كى
كىأىيٍٍّف ًمٍف آيىةو ًفي الس مىاكىاًت كى  مىٍييىا اأٍلىٍرضً }كى كفى عى  130،146..........[107-105{ ]يكسؼ:يىمير 

مىى بىًصيرىةو }قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعي   133..........................[109-108{ ]يكسؼك ًإلىى الم ًو عى
ظىن كا أىن ييـٍ قىٍد كيًذبيكا{ ]يكسؼ: ت ى ًإذىا اٍستىٍيأىسى الر سيؿي كى  137..............[...............110}حى

لًكٍف تى  ًديثان ييٍفتىرل كى  29،30،141،146..........[111ٍصًديؽى ال ًذم بىٍيفى يىدىٍيًو{ ]يكسؼ:}ما كافى حى
ؽ   }المر ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب كىال ًذم أيٍنًزؿى  بٍّؾى اٍلحى  146.......................[.1{ ]الرعد:ًإلىٍيؾى ًمٍف رى

ؽ { ]الرعد:ٍلًكتاًب كىال ًذم أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى }ًتٍمؾى آياتي ا  29،30...........................[2بٍّؾى اٍلحى
{ ]الرعد: }كىىيكى ال    32........................................................[3ًذم مىد  اأٍلىٍرضى
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فىعى الس مىاكىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو  ٍكنىيىا{ ]الرعد: }الم وي ال ًذم رى  150.................................[4-2تىرى
اكً  ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى { ]الرعد:}كى ن اته ًمٍف أىٍعنىابو  157...............................[4رىاته كىجى

ـٍ أىًإذىا كين ا تيرىابنا ٍب فىعىجىبه قىٍكلييي ٍف تىٍعجى ٍمؽو  }كىاً  ًديدو أىًإن ا لىًفي خى  159..................[7-5{ ]الرعد:جى
ا تىٍزدىادي{ ]الرعد: مى ـي كى ا ا تىًغيضي اأٍلىٍرحى مى ا تىٍحًمؿي كيؿ  أيٍنثىى كى ـي مى  165................[13-9}الم وي يىٍعمى

ييسىبٍّحي الر   ٍمًدًه{: ]الرعد: }كى  19.......................................................[13ٍعدي ًبحى
{ ]الرعد ـٍ ًبشىٍيءو ؽٍّ كىال ًذيفى يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو الى يىٍستىًجيبيكفى لىيي  172...........[16-15}لىوي دىٍعكىةي اٍلحى

 176................................[.17-16}قيٍؿ مىٍف رىب  الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض قيًؿ الم وي { ]الرعد
ـي }ًلم ًذيفى اسٍ  بًٍّي ابيكا ًلرى ٍسنىىتىجى  381...............................................[18{ ]الرعد:اٍلحي

نىعيكا قىاًرعىةه{ ]الرعد:  كا تيًصيبيييـٍ ًبمىا صى  20...............................[31}كىالى يىزىاؿي ال ًذيفى كىفىري
ما كافى ًلرىسيكؿو أىٍف يىٍأًتيى ًبآيىةو إً    31...................................[38ال  ًبًإٍذًف الم ًو{ ]الرعد:}كى

ٍكا أىن ا نىٍأًتي اأٍلىٍرضى  ـٍ يىرى لى يىا ًمٍف أىٍطرىاًفيىا{ ]الرعد:  }أىكى  32...............................[41نىٍنقيصي
ـي اٍلًكتىاًب{ ]الرعد: } ٍف ًعٍندىهي ًعٍم مى  20،32..................................................[43كى

اًت ًإلىى الن كر{ ]إبراىيـ: ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى الن اسى ًمفى الظ ميمى  31...................[.1}الر ًكتىابه أىٍنزى
ـٍ ًبسيٍمطافو ًإال  ًبًإٍذًف الم ًو{ ]إبراىيـ:  31..................................[11}ما كافى لىنا أىٍف نىٍأًتيىكي

ٌنا لوي لحافظكف{ ] الحجر:   1.........................................[9}ًإٌنا نىٍحفي نىٌزلنا الذٍّكرى كاً 
بًٍّو إً  ًة رى ٍف يىٍقنىطي ًمٍف رىٍحمى مى { ]الحجر: }كى ال كفى   107....................................[56ال  الض 

فٍ  { ]الحجر:}فاٍصفىٍح اٍلصى ًميؿى  117...................................................[85حى اٍلجى
مىى الم وً   35......................................................[9قىٍصدي الس ًبيًؿ{ ]النحؿ:  }كىعى

{ ]النحؿ: ـٍ ـٍ بىٍأسىكي سىرىاًبيؿى تىًقيكي  137.....................................................[.81}كى
{ ]النحؿ: ـٍ ميٍحًسنيكفى  112...............................[.128}ًإف  الم وى مىعى ال ًذيفى ات قىٍكا كىال ًذيفى ىي
ـٍ كىالم وي  كا أىالى تيًحب كفى أىف يىٍغًفرى الم وي لىكي ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى    117.............[22ر: غىفيكره ر ًحيـه{ ]النك  }كى

{ ]النمؿ: مىي   ج...............................[.19}رىٌب أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى ال ًتي أىٍنعىٍمتى عى
{ ]النمؿ:  137 ........................................[33}قىاليكا نىٍحفي أيكليك قيك ةو كىأيكليك بىٍأسو شىًديدو

ميكا قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا ٍت ًإف  اٍلميميكؾى ًإذىا}قىالى   58......................................[34{ ]النمؿ:دىخى
اًقبىةى ال ًذيفى أىسىاءيكا الس كأىل{  48[............................................10]الركـ:}ثيـ  كىافى عى

مىٍينىا نىصٍ  قًّا عى كىافى حى { ]الركـ: ري الٍ }كى ٍؤًمًنيفى   107............................................[47مي
لىقىٍد آىتىٍينىا ليٍقمىافى الًحٍكمىةى أىفً   ج ..........................................[12{ ]لقماف:اٍشكيٍر هللً  }كى

مىؽى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيىقيك  لىًهٍف سىأىٍلتىييـٍ مىٍف خى  131........................[25ليف  الم وي{ ]لقماف:}كى
ٍمنىاؾى ًإال  كىاف ةن  ا أىٍرسى مى نىًذيرنا }كى  129،169................................[28{ ]سبأ:ًلمن اًس بىًشيرنا كى

ًديًث ًكتىابنا ميتى   13.......................................[23شىاًبينا{ ]الزمر: }الم وي نىز ؿى أىٍحسىفى اٍلحى
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ـٍ الى يىمىس ييـي الس كءي كىالى  ًتًي ي الم وي ال ًذيفى ات قىٍكا ًبمىفىازى يينىجٍّ { ]الزمر:}كى نيكفى ـٍ يىٍحزى  113............[197ىي
ـٍ ييكسيؼي ًمٍف قى  اءىكي لىقىٍد جى  9...........................................[34ٍبؿي ًباٍلبىيٍّنىاًت{ ]غافر:}كى

ري  مىنىا كىال ًذيفى آمىنيكا }ًإن ا لىنىٍنصي  107.............................................[.51{ ]غافر: ريسي
{ ]الر حمف: زىاءي اإًلٍحسىاًف ًإال  اإًلٍحسىافي  ........ج.....................................[60}ىىٍؿ جى

{}فىبلى تيزىك كا أىٍنفيسىكي   64............................................................[32]النجـ: ـٍ
ـٍ شىت ى{ ]الحشر: قيميكبييي ًميعنا كى ـٍ جى ـٍ شىًديده تىٍحسىبييي ـٍ بىٍينىيي  137...........................[.14}بىٍأسييي

يىٍرزيٍقوي  ا* كى ٍف يىت ًؽ الم وى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مى { ]الطبلؽ:}كى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي  113............[.3-2ًمٍف حى
ٍف يىت ًؽ الم وى يىٍجعىٍؿ لىوي ًمفٍ  مى  113.......................................[4أىٍمًرًه ييٍسرنا{ ]الطبلؽ: }كى

ييعٍ  ٍنوي سىيٍّهىاًتًو كى ٍف يىت ًؽ الم وى ييكىفٍٍّر عى مى ـٍ لىوي أىٍجرنا{ ]الطبل}كى  113..............................[5ؽ:ًظ
ـي اٍلغىٍيًب فىبل  اًل دنا}عى ٍيًبًو أىحى مىى غى  124................................[27، 26{ ]الجف: ييٍظًيري عى

ًة{ ]القيامة:  ـي ًبالن ٍفًس الم ك امى  52.....................................................[2}كىالى أيٍقًس
ًهن ةي{ ]الفجر:    52....................................................[27}يىا أىي تييىا الن ٍفسي اٍلميٍطمى

{ ]التيف:  55.............................................................[3}كىىذىٍا ٍالبىمىدي ٍاألىًمٍيفي
سىد{ى ]الف اًسدو ًإذىا حى ًمٍف شىرٍّ حى  79.......................................................[5مؽ:}كى
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 واآلثنرفيرس األحنديث 
ف ظف شرا فمو(.  107..........................)أنا عند ظف عبدم بي إف ظف بي خيرا فمو، كا 

  14......................(........إف الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ يكسؼ بف يعقكب)
ف القمب ليحزف، كما نقكؿ إال ما يرضي ربنا  103(..........................)إف العيف تدمع، كا 

 123..............................(...)إف قمكب بني آدـ كميا بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف
 181..................(...ضان )إف مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدل كالعمـ، كمثؿ غيث أصاب أر 

األرض،  ذكر لنا أف رجبل أتى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو فقاؿ: "يا أمير المؤمنيف أجدبت)
 101...(.........................................كقحط المطر، كقنط الناس، قاؿ: إذف مطرتـ

 123...................................)الرؤيا الصالحة جزء مف ستة كأربعيف جزءا مف النبكة(
) كاف المشرككف يقكلكف: لبيؾ ال شريؾ لؾ، قاؿ: فيقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "كيمكـ، 

 130....................................(...قد قد" فيقكلكف: إال شريكا ىك لؾ، تممكو كما ممؾ
 120(..................أعربي اًف يختًصماف في بهر)كنت ال أدرم ما فاًطري السمكات حت ى أتاني 

 ج..........................................................الناس( )ال يشكر اهلل مف ال يشكر
ما نقصت صدقة مف ماؿ، كما زاد اهلل عبدا بعفك إال عزا، كما تكاضع أحد هلل إال رفعو اهلل )

 117.........................................................(........................تعالى
، قبؿ أال يككف دينار كال  )مف كانت لو مظممة ألخيو مف عرضو أك شيء، فميحممو منو اليـك

 118...............................................................................(...درىـ
فقالكا: حدثنا عف أمر ..... هلل صمى اهلل عميو كسمـ فتبل عمييـ زمانان نزؿ القرآف عمى رسكؿ ا)

ًبيًف{  13(..............يعقكب ككلده كشأف يكسؼ، فأنزؿ اهلل عز كجؿ }الر ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلمي
 11(.................................................................نزلت سكرة يكسؼ بمكة)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

391 

 و أهداف الحزب الخامس والعذرون من القرآن الكريم الدرادة التحليلية لمقاصد

 س األعالـ المترجـ ليـفير 
 357............................................................................األنبارم ابف

 9................................................................................ابف عاشكر
 33..................................................................................الثعمبي 

 23....................................................................................الرازم
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 قنئمة المصندر والمراجع
 القرآف الكريـ

اجسػػػػػػػتير، قسػػػػػػػـ العقيػػػػػػػدة رسػػػػػػػالة مقدمػػػػػػػة لنيػػػػػػػؿ درجػػػػػػػة الم، اآليػػػػػػػات الككنيػػػػػػػة دراسػػػػػػػة عقديػػػػػػػة-3
 ،كالمػػػػػػػذاىب المعاصػػػػػػػرة، كميػػػػػػػة أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػديف، جامعػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ محمػػػػػػػد بػػػػػػػف سػػػػػػػعكد اإلسػػػػػػػبلمية

إشػػػػػػػػراؼ: عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد ، إعػػػػػػػػداد: عبػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الػػػػػػػػكعبلف، الريػػػػػػػػاض
 .ىػ3415، الحميدم، األستاذ المشارؾ

ىػػػػػ(، حققػػػػو كشػػػػرحو 123اإلتبػػػػاع، عبػػػػد الكاحػػػػد بػػػػف عمػػػػي الحمبػػػػي، أبػػػػك الطيػػػػب المغػػػػكم )ت -5
 ـ.3963 -ىػ 3181: مجمع المغة العربية، دمشؽ،كقدـ لو: عز الديف التنكخي، الناشر

أثػػػػػػر القػػػػػػػراءات القرآنيػػػػػػة فػػػػػػػي الصػػػػػػػناعة المعجميػػػػػػة تػػػػػػػاج العػػػػػػػركس نمكذجػػػػػػان، الػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػد -1
الػػػػػرازؽ بػػػػػف حمػػػػػكدة القادكسػػػػػي، رسػػػػػالة دكتػػػػػكراه بإشػػػػػراؼ األسػػػػػتاذ الػػػػػدكتكر رجػػػػػب عبػػػػػد الجػػػػػكاد 

 .ـ5131ىػ / 3413سـ المغة العربية ، كمية اآلداب، جامعة حمكاف، إبراىيـ، ق
أسػػػػػػاس الببلغػػػػػػة، أبػػػػػػػك القاسػػػػػػـ محمػػػػػػػكد بػػػػػػف عمػػػػػػػرك بػػػػػػف أحمػػػػػػػد، الزمخشػػػػػػرم جػػػػػػػار اهلل )ت -4

، ىػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػد باسػػػػػؿ عيػػػػكف السػػػػػكد، الناشػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػػركت، لبنػػػػػاف218
 ـ.3998 -ىػ 3439الطبعة األكلى، 

، عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبيػػػػػد اهلل األنصػػػػػارم، أبػػػػػك البركػػػػػات، كمػػػػػاؿ أسػػػػػرار العربيػػػػػة-2
قػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػي األرقػػػػػػػػػػػػػػـ، الطبعػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػ(، الناشػػػػػػػػػػػػػػر: دار األر 277الػػػػػػػػػػػػػػديف األنبػػػػػػػػػػػػػػارم )ت 

 ـ.3999 -ىػ3451،األكلى
إعػػػػػػراب القػػػػػػرآف، إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف الفضػػػػػػؿ بػػػػػػف عمػػػػػػي القرشػػػػػػي الطميحػػػػػػي التيمػػػػػػي -6

ىػػػػػػ(، تقػػػػػديـ كتكثيػػػػػؽ: الػػػػػدكتكرة فػػػػػاهزة 212السػػػػػنة )ت  األصػػػػػبياني، أبػػػػػك القاسػػػػػـ، الممقػػػػػب بقػػػػػكاـ
 ـ. 3992 -ىػ  3432بنت عمر المؤيد، الطبعة األكلى، 

إعػػػػراب القػػػػرآف العظػػػػيـ، زكريػػػػا بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف زكريػػػػا األنصػػػػارم، زيػػػػف الػػػػديف أبػػػػك -7
ىػػػػػػ(، حققػػػػػو كعمػػػػػؽ عميػػػػػو: د. مكسػػػػػى عمػػػػػى مكسػػػػػى مسػػػػػعكد )رسػػػػػالة 956يحيػػػػػى السػػػػػنيكي )ت 

 ـ. 5113 -ىػ  3453طبعة األكلى، ماجستير(، ال
إعػػػػراب القػػػػرآف العظػػػػيـ، زكريػػػػا بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف زكريػػػػا األنصػػػػارم، زيػػػػف الػػػػديف أبػػػػك -8

ىػػػػػػ(، حققػػػػػو كعمػػػػػؽ عميػػػػػو: د. مكسػػػػػى عمػػػػػى مكسػػػػػى مسػػػػػعكد )رسػػػػػالة 956يحيػػػػػى السػػػػػنيكي )ت 
 ـ. 5113 -ىػ  3453ماجستير(، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، الناشػػػػر 3411بػػػػف أحمػػػػد مصػػػػطفى دركيػػػػش )ت إعػػػػراب القػػػػرآف كبيانػػػػو، محيػػػػي الػػػػديف -9
 ىػ. 3432: دار اإلرشاد لمشهكف الجامعية، سكرية، الطبعة الرابعة ، 
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 بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف فػػػػػارس، الزركمػػػػػي الدمشػػػػػقياألعػػػػػبلـ، خيػػػػػر الػػػػػديف بػػػػػف محمػػػػػكد بػػػػػف محمػػػػػد -31
 ـ. 5115 ،ىػ(، الناشر: دار العمـ لممبلييف، الطبعة الخامسة عشر3196)ت 
فػػػػػػي أسػػػػػػهمة كأجكبػػػػػػة عػػػػػػف غراهػػػػػػب آم التنزيػػػػػػؿ، زيػػػػػػف الػػػػػػديف أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل  أنمػػػػػػكذج جميػػػػػػؿ-33

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: د. عبػػػػد الػػػػرحمف 666محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر الحنفػػػػي الػػػػرازم )ت 
 -ىػػػػػػ 3431بػػػػػف إبػػػػػراىيـ المطػػػػػركدل، الناشػػػػػر: دار عػػػػػالـ الكتػػػػػب، الريػػػػػاض، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، 

 ـ. 3993
ف عمػػػػػػي بػػػػػػف كىػػػػػػؼ القحطػػػػػػاني، الناشػػػػػػر: مطبعػػػػػػة أنػػػػػػكاع الصػػػػػػبر كمجاالتػػػػػػو، د. سػػػػػػعيد بػػػػػػ-35

 سفير، الرياض، تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض.
أىػػػػػػداؼ التربيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية، د. ماجػػػػػػػد عرسػػػػػػاف الكيبلنػػػػػػػي األردنػػػػػػػي، الناشػػػػػػػر: دار القمػػػػػػػـ، -31

د الطبعػػػػة أنػػػػكار التنزيػػػػؿ كأسػػػػرار التأكيػػػػؿ، ناصػػػػر الػػػػديف أبػػػػك سػػػػعيد عبػػػػد اهلل بػػػػف عمػػػػر بػػػػف محمػػػػ
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف المرعشػػػػػػػمي، الناشػػػػػػػر: دار 682الشػػػػػػيرازم البيضػػػػػػػاكم )ت 

 ىػ. 3438إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 
أىػػػػػداؼ كػػػػػؿ سػػػػػػكرة كمقاصػػػػػدىا فػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػريـ، د. عبػػػػػد اهلل محمػػػػػػكد شػػػػػحاتو، الييهػػػػػػة -34

 ـ .3976المصرية العامة لمكتاب، 
ىػػػػػػػ(، الناشػػػػػػر: 3415د محمػػػػػػد عبػػػػػػد المطيػػػػػػؼ بػػػػػػف الخطيػػػػػػب )ت أكضػػػػػػح التفاسػػػػػػير، محمػػػػػػ-32

 ق. 3181المطبعة المصرية كمكتبتيا، الطبعة السادسة، 
بحػػػػػػػر العمػػػػػػػكـ، أبػػػػػػػك الميػػػػػػػث نصػػػػػػػر بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف إبػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػمرقندم )ت -36
 ىػ(.171
البحػػػػػر المحػػػػػيط فػػػػػي التفسػػػػػير، أبػػػػػك حيػػػػػاف محمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف -37

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: صػػػػػػػدقي محمػػػػػػػد جميػػػػػػػؿ، الناشػػػػػػػر: دار 742يف األندلسػػػػػػػي )ت حيػػػػػػػاف أثيػػػػػػػر الػػػػػػػد
 ىػ. 3451الفكر، بيركت، 

بصػػػػػاهر ذكم التمييػػػػػز فػػػػػي لطػػػػػاهؼ الكتػػػػػاب العزيػػػػػز، مجػػػػػد الػػػػػديف أبػػػػػك طػػػػػاىر محمػػػػػد بػػػػػف -38
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عمػػػػػي النجػػػػػار، الناشػػػػػر: المجمػػػػػس األعمػػػػػى 837يعقػػػػػكب الفيركزآبػػػػػادل )ت 

 ء التراث اإلسبلمي، القاىرة.لمشهكف اإلسبلمية، لجنة إحيا
بيػػػػػػػاف المعػػػػػػػاني، عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر بػػػػػػػف مػػػػػػػبٌل حػػػػػػػكيش السػػػػػػػيد محمػػػػػػػكد آؿ غػػػػػػػازم العػػػػػػػاني )ت -39

 ق. 3185ىػ(، الناشر: مطبعة الترقي، دمشؽ، الطبعة األكلى، 3198
تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػػكاىر القػػػػامكس، محٌمػػػػد بػػػػػف محٌمػػػػد بػػػػف عبػػػػػد الػػػػرٌزاؽ الحسػػػػيني، أبػػػػػك -51

بيػػػػػػػدم )ت:  الفػػػػػػػيض، الممقٌػػػػػػػب بمرتضػػػػػػػى، ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف المحققػػػػػػػيف، 3512الز 
 الناشر: دار اليداية.
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تػػػػػاريي إربػػػػػؿ، المبػػػػػارؾ بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف المبػػػػػارؾ بػػػػػف مكىػػػػػكب المخمػػػػػي اإًلربمػػػػػي، المعػػػػػركؼ -53
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػامي بػػػػػػػف سػػػػػػػيد خمػػػػػػػاس الصػػػػػػػقار، الناشػػػػػػػػر: كزارة 617بػػػػػػػابف المسػػػػػػػتكفي )ت

 ـ.3981عراؽ، الثقافة كاإلعبلـ، دار الرشيد لمنشر، ال
التبيػػػػػاف فػػػػػي إعػػػػػراب القػػػػػرآف، أبػػػػػك البقػػػػػاء عبػػػػػد اهلل بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عبػػػػػد اهلل العكبػػػػػرم )ت -55
 ىػ(، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم، الناشر : عيسى البابي الحمبي كشركاه.636
التحريػػػػػػر كالتنػػػػػػكير )تحريػػػػػػر المعنػػػػػػى السػػػػػػديد كتنػػػػػػكير العقػػػػػػؿ الجديػػػػػػد مػػػػػػف تفسػػػػػػير الكتػػػػػػاب -51

ىػػػػػ(، 3191لطػػػػاىر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف عاشػػػػكر التكنسػػػػي )تالمجيػػػػد(، محمػػػػد ا
 ىػ. 3984الناشر : الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 

 التحصيف مف كيد الشياطيف، د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي.-54
تحفػػػػة األريػػػػب بمػػػػا فػػػػي القػػػػرآف مػػػػف الغريػػػػب، أبػػػػك حيػػػػاف محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف عمػػػػي بػػػػف -52

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: سػػػػػمير المجػػػػػذكب، الناشػػػػػر: 742ر الػػػػػديف األندلسػػػػػي )ت يكسػػػػػؼ بػػػػػف حيػػػػػاف أثيػػػػػ
 ىػ.3411المكتب اإلسبلمي، الطبعة األكلى، 

تحفػػػػػػة المجػػػػػػد الصػػػػػػريح فػػػػػػي شػػػػػػرح كتػػػػػػاب الفصػػػػػػيح )السػػػػػػفر األكؿ(، شػػػػػػياب الػػػػػػديف أحمػػػػػػد -56
بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف عمػػػػػػػى بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ المبمػػػػػػػي أبػػػػػػػك جعفػػػػػػػر الفيػػػػػػػرم المقػػػػػػػرم المغػػػػػػػكم المػػػػػػػالكي 

عبػػػػػػػد الممػػػػػػػؾ بػػػػػػػف عيضػػػػػػػة الثبيتػػػػػػػي، األسػػػػػػػتاذ المسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي كميػػػػػػػة ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: د. 693)ت
 ـ.3997 -ىػ 3438المعمميف بمكة المكرمة، 

تفسػػػػير آيػػػػات مػػػػف القػػػػرآف الكػػػػريـ، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب بػػػػف سػػػػميماف التميمػػػػي النجػػػػدم -57
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: الػػػػػدكتكر محمػػػػػد بمتػػػػػاجي، الناشػػػػػر: جمعػػػػػة اإلمػػػػػاـ محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعكد، 3516)ت 

 الرياض.
أبػػػػػػي السػػػػػػعكد )إرشػػػػػػاد العقػػػػػػؿ السػػػػػػميـ إلػػػػػػى مزايػػػػػػا الكتػػػػػػاب الكػػػػػػريـ(، أبػػػػػػك السػػػػػػعكد  تفسػػػػػػير-58

ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي، 985العمػػػػػادم محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػطفى )ت 
 بيركت.

تفسػػػػػػير اإلمػػػػػػاـ الشػػػػػػافعي، الشػػػػػػافعي أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػس بػػػػػػف العبػػػػػػاس بػػػػػػف -59
 ىػػػػػ(،514د منػػػػاؼ المطمبػػػػي القرشػػػػي المكػػػػي )ت عثمػػػػاف بػػػػف شػػػػافع بػػػػف عبػػػػد المطمػػػػب بػػػػف عبػػػػ

جمػػػػػػػػػع كتحقيػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػة: د. أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػطفى الفػػػػػػػػػر اف )رسػػػػػػػػػالة دكتكراه(،الناشػػػػػػػػػر: دار 
 ـ. 5116 - 3457التدمرية، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 

التفسػػػػػػػػير البسػػػػػػػػيط، أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي الكاحػػػػػػػػدم، -11
ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي، جامعػػػػػة اإلمػػػػػاـ محمػػػػػد 468لشػػػػػافعي )ت النيسػػػػػابكرم، ا

 ىػ. 3411بف سعكد اإلسبلمية، الطبعة األكلى، 
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ىػػػػػػػػػ(، إعػػػػػػػػداد 3453تفسػػػػػػػػير جػػػػػػػػزء عػػػػػػػػـ، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف صػػػػػػػػالح بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد العثيمػػػػػػػػيف )ت -13
كتخػػػػػريج: فيػػػػػد بػػػػػف ناصػػػػػر السػػػػػميماف، الناشػػػػػر: دار الثريػػػػػا لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، الريػػػػػاض، الطبعػػػػػة 

 ـ.5115 -ىػ  3451نية، الثا
ىػػػػػػػػػػػ(، الناشػػػػػػػػػػر: 3438تفسػػػػػػػػػػير الشػػػػػػػػػػعراكم )الخػػػػػػػػػػكاطر(، محمػػػػػػػػػػد متػػػػػػػػػػكلي الشػػػػػػػػػػعراكم )ت -15

.  مطابع أخبار اليـك
تفسػػػػػير الطبػػػػػرم، جػػػػػامع البيػػػػػاف عػػػػػف تأكيػػػػػؿ آم القػػػػػرآف، محمػػػػػد بػػػػػف جريػػػػػر بػػػػػف يزيػػػػػد بػػػػػف -11

بػػػػػف ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: الػػػػػدكتكر عبػػػػػد اهلل 131كثيػػػػػر بػػػػػف غالػػػػػب اآلممػػػػػي، أبػػػػػك جعفػػػػػر الطبػػػػػرم )ت: 
عبػػػػػػػد المحسػػػػػػػف التركػػػػػػػي بالتعػػػػػػػاكف مػػػػػػػع مركػػػػػػػز البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات اإلسػػػػػػػبلمية بػػػػػػػدار ىجػػػػػػػر، 

 -ىػػػػػػػػػ  3455الػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػد السػػػػػػػػند حسػػػػػػػػف يمامػػػػػػػػة، الناشػػػػػػػػر: دار ىجػػػػػػػػر، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى، 
 ـ. 5113
تفسػػػػػير القػػػػػرآف، أبػػػػػك المظفػػػػػر، منصػػػػػكر بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الجبػػػػػار ابػػػػػف أحمػػػػػد المػػػػػركزل -14

 السمعاني التميمي الحنفي.
تفسػػػػػير القػػػػػرآف )اختصػػػػػػار لتفسػػػػػير المػػػػػػاكردم(، أبػػػػػك محمػػػػػد عػػػػػػز الػػػػػديف عبػػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػػف -12

عبػػػػػد السػػػػػبلـ بػػػػػف أبػػػػػي القاسػػػػػـ بػػػػػف الحسػػػػػف السػػػػػممي الدمشػػػػػقي، الممقػػػػػب بسػػػػػمطاف العممػػػػػاء )ت 
، بيػػػػػركت، 661 ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: الػػػػػدكتكر عبػػػػػد اهلل بػػػػػف إبػػػػػراىيـ الػػػػػكىبي، الناشػػػػػر: دار ابػػػػػف حػػػػػـز

 ـ.3996 -ىػ3436الطبعة األكلى، 
التفسػػػػػػػير القرآنػػػػػػػي لمقػػػػػػػرآف، عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ يػػػػػػػكنس الخطيػػػػػػػب، الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر العربػػػػػػػي، -16

 القاىرة.
تفسػػػػير المػػػػاكردم )النكػػػػت كالعيػػػػكف(، أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف حبيػػػػب -17

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: السػػػػيد ابػػػػف عبػػػػد المقصػػػػكد بػػػػف 421البصػػػػرم البغػػػػدادم، الشػػػػيير بالمػػػػاكردم )ت 
 ار الكتب العممية، بيركت.عبد الرحيـ، الناشر: د

ىػػػػػػػػػػ(، الناشػػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػػة 3173تفسػػػػػػػػػير المراغػػػػػػػػػي، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػطفى المراغػػػػػػػػػي )ت -18
 ـ. 3946 -ىػ  3162كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، الطبعة األكلى، 

تفسػػػػػير مقاتػػػػػؿ بػػػػػف سػػػػػميماف، أبػػػػػك الحسػػػػػف مقاتػػػػػؿ بػػػػػف سػػػػػميماف بػػػػػف بشػػػػػير األزدم البمخػػػػػى -19
كت  محمػػػػػػػػػكد شػػػػػػػػػحاتو، الناشػػػػػػػػػر: دار إحيػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػراث، بيػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػد اهلل321)ت 

 .ىػ3451)الطبعة األكلى(، 
التفسػػػػػػػػير المنيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي العقيػػػػػػػػدة كالشػػػػػػػػريعة كالمػػػػػػػػنيج، د. كىبػػػػػػػػة بػػػػػػػػف مصػػػػػػػػطفى الزحيمػػػػػػػػي، -41

 ىػ. 3438الناشر : دار الفكر المعاصر، دمشؽ، الطبعة الثانية، 
ء التفسػػػػػػير كعمػػػػػػـك القػػػػػػرآف، التفسػػػػػػير المكضػػػػػػكعي لسػػػػػػكر القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ، نخبػػػػػػة مػػػػػػف عممػػػػػػا-43

 ـ5131-ق3413مصطفى مسمـ، جامعة الشارقة  بإشراؼ أ د.
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التفسػػػػػػػير الكاضػػػػػػػح، الحجػػػػػػػازم، محمػػػػػػػد محمػػػػػػػكد، الناشػػػػػػػر: دار الجيػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػد، بيػػػػػػػركت، -45
 ىػ. 3431الطبعة العاشرة، 

التفسػػػػػػير الكسػػػػػػيط لمقػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ، محمػػػػػػد سػػػػػػيد طنطػػػػػػاكم، الناشػػػػػػر: دار نيضػػػػػػة مصػػػػػػر، -41
 بعة األكلى.القاىرة، الط

التفسػػػػػػػػير الكسػػػػػػػػيط لمقػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػريـ، مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العممػػػػػػػػاء بإشػػػػػػػػراؼ مجمػػػػػػػػع البحػػػػػػػػكث -44
اإلسػػػػػػػػػػػػبلمية بػػػػػػػػػػػػاألزىر، الناشػػػػػػػػػػػػر: الييهػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػػػػهكف المطػػػػػػػػػػػػابع األميريػػػػػػػػػػػػة، الطبعػػػػػػػػػػػػة 

 ىػ. 3434-ىػ  3191األكلى،
لفكػػػػػػػػر، دمشػػػػػػػػؽ، كىبػػػػػػػػة بػػػػػػػػف مصػػػػػػػػطفى الزحيمػػػػػػػػي، الناشػػػػػػػػر: دار ا .التفسػػػػػػػػير الكسػػػػػػػػيط، د-42

 .ىػ3455األكلى، الطبعة 
، محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف صػػػػػبلح بػػػػػف محمػػػػػد الحسػػػػػني، ريالتنػػػػػكير شػػػػػرح الجػػػػػامع الصػػػػػغ-46

ػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػراىيـ، 3385الكحبلنػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػنعاني، )ت  ػػػػػػػػػد إسػػػػػػػػػحاؽ محم  ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: د. محم 
 ىػ. 3415الناشر: مكتبة دار السبلـ، الرياض، الطبعة األكلى، 

ب: لعبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف عبػػػػػػػاس رضػػػػػػػي اهلل تنػػػػػػػكير المقبػػػػػػػاس مػػػػػػػف تفسػػػػػػػير ابػػػػػػػف عبػػػػػػػاس، ينسػػػػػػػ-47
ىػػػػػػػػ(، 837عنيمػػػػػػػا، جمعػػػػػػػو: مجػػػػػػػد الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك طػػػػػػػاىر محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب الفيركزآبػػػػػػػادل )ت 

 الناشر: دار الكتب العممية، لبناف.
ىػػػػػػػػ(، 171تيػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف األزىػػػػػػػرم اليػػػػػػػركم، أبػػػػػػػك منصػػػػػػػكر )ت-48

بيػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة  تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد عػػػػػػػػكض مرعػػػػػػػػب، الناشػػػػػػػػر: دار إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي،
 ـ.5113األكلى، 

التكضػػػػيح عػػػػف تكحيػػػػد الخػػػػبلؽ فػػػػي جػػػػكاب أىػػػػؿ العػػػػراؽ كتػػػػذكرة أكلػػػػي األلبػػػػاب فػػػػي طريقػػػػة -49
الشػػػػػػيي محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الكىػػػػػػاب، سػػػػػػميماف بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الكىػػػػػػاب )ت 

 ـ.3984ىػ/ 3414ىػ(، الناشر: دار طيبة، الرياض، الطبعة األكلى، 3511
ىػػػػػػػ(، الناشػػػػػػر: دار 3434اديػػػػػػث التفسػػػػػػير، محمػػػػػػد المكػػػػػػي الناصػػػػػػرم )ت التيسػػػػػػير فػػػػػػي أح-21

 ـ. 3982 -ىػ  3412الغرب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، 
عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف ناصػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد اهلل  ،تيسػػػػػير الكػػػػػريـ الػػػػػرحمف فػػػػػي تفسػػػػػير كػػػػػبلـ المنػػػػػاف-23

سػػػػػالة، ،تحقيؽ: عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف معػػػػبل المكيحػػػػػؽ، مؤسسػػػػػة الر بػػػػف ناصػػػػػر بػػػػػف حمػػػػػد آؿ سػػػػعدم
 ـ.5112-ق3456الطبعة الرابعة، 

تيسػػػػػػير المطيػػػػػػؼ المنػػػػػػاف فػػػػػػي خبلصػػػػػػة تفسػػػػػػير القػػػػػػرآف، أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل، عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف -25
ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: كزارة الشػػػػػهكف 3176ناصػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف ناصػػػػػر بػػػػػف حمػػػػػد آؿ سػػػػػعدم )ت 

كلػػػػػػػػى، المممكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػعكدية، الطبعػػػػػػػػة األ -اإلسػػػػػػػػبلمية كاألكقػػػػػػػػاؼ كالػػػػػػػػدعكة كاإلرشػػػػػػػػاد 
 ىػ.3455
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جػػػػامع البيػػػػاف فػػػػي القػػػػراءات السػػػػبع، عثمػػػػاف بػػػػف سػػػػعيد بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف عمػػػػر أبػػػػك عمػػػػرك -21
ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: جامعػػػػػة الشػػػػػارقة، اإلمػػػػػارات، )أصػػػػػؿ الكتػػػػػاب رسػػػػػاهؿ ماجسػػػػػتير 444الػػػػػداني )ت 

مػػػػػػػف جامعػػػػػػػة أـ القػػػػػػػرل كتػػػػػػػـ التنسػػػػػػػيؽ بػػػػػػػيف الرسػػػػػػػاهؿ كطباعتيػػػػػػػا بجامعػػػػػػػة الشػػػػػػػارقة(، الطبعػػػػػػػة 
 ـ. 5117 -ىػ  3458األكلى، 

ػػػػٍكرة بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف الضػػػػحاؾ، (، سػػػػنف الترمػػػػذم )الجػػػػامع الكبيػػػػر-24 محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى بػػػػف سى
الناشػػػػػػػر: دار الغػػػػػػػرب ، بشػػػػػػػار عػػػػػػػكاد معػػػػػػػركؼ ، تحقيػػػػػػػؽ:ىػػػػػػػػ(579 تالترمػػػػػػػذم، أبػػػػػػػك عيسػػػػػػػى )

 .ـ 3998،بيركت ،اإلسبلمي
الجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف )تفسػػػػير القرطبػػػػي(، أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر -22
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػػي 673ف فػػػػرح األنصػػػػارم الخزرجػػػػي شػػػػمس الػػػػػديف القرطبػػػػي )ت بػػػػ

بػػػػػػػػراىيـ أطفػػػػػػػػيش، الناشػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػب المصػػػػػػػػرية، القػػػػػػػػاىرة، الطبعػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة،   -ىػػػػػػػػػ 3184كا 
 ـ. 3964
ى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ كسػػػػننو الجػػػػامع المسػػػػند الصػػػػحيح المختصػػػػر مػػػػف أمػػػػكر رسػػػػكؿ اهلل صػػػػم-26

 ، تحقيػػػػػػػؽ:حمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ أبػػػػػػػك عبػػػػػػػداهلل البخػػػػػػػارم الجعفػػػػػػػيم(، صػػػػػػػحيح البخػػػػػػػارم)كأيامػػػػػػػو
 .ىػ3455األكلى،  الطبعة ،الناشر: دار طكؽ النجاة، الناصر محمد زىير بف ناصر

ىػػػػػ(، الناشػػػػر: 3176الجػػػػدكؿ فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآف الكػػػػريـ، محمػػػػكد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحيـ صػػػػافي )ت 
 ىػ. 3438دار الرشيد، دمشؽ، الطبعة الرابعة، 

كدكرىػػػػػا فػػػػػي تربيػػػػػة األمػػػػػة، عبػػػػػد الغنػػػػػي أحمػػػػػد جبػػػػػر مزىػػػػػر، الناشػػػػػر: كزارة  خطبػػػػػة الجمعػػػػػة-27
الشػػػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػػػبلمية كاألكقػػػػػػػػػاؼ كالػػػػػػػػػدعكة كاإلرشػػػػػػػػػاد، المممكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعكدية، الطبعػػػػػػػػػة 

 ىػ.3455األكلى، 
الدراسػػػػػػة التحميميػػػػػػة لمقاصػػػػػػد كأىػػػػػػداؼ الحػػػػػػزب الحػػػػػػدم عشػػػػػػر مػػػػػػف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ، رسػػػػػػالة -28

سػػػػمية دكيػػػػدار، الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، غػػػػزة، قسػػػػـ التفسػػػػير كعمػػػػـك ماجسػػػػتير مقدمػػػػة مػػػػف الطالبػػػػة 
  القرآف.  

دراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػو المقاصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػيف المقاصػػػػػػػػػد الكميػػػػػػػػػة كالنصػػػػػػػػػكص الجزهيػػػػػػػػػة، د. يكسػػػػػػػػػؼ -29
 القرضاكم، دار الشركؽ، القاىرة.

درج الػػػػدرر فػػػػي تفسػػػػير اآلم كالسػػػػكر، أبػػػػك بكػػػػر عبػػػػد القػػػػاىر بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد -61
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: طمعػػػػػت صػػػػػبلح الفرحػػػػػاف، محمػػػػػد 473الجرجػػػػػاني الػػػػػدار )ت الفارسػػػػػي األصػػػػػؿ، 

 ىػ. 3411أديب شككر أمرير، الناشر: دار الفکر، عماف، األردف، الطبعة األكلى، 
الػػػػػػدر المصػػػػػػكف فػػػػػػي عمػػػػػػـك الكتػػػػػػاب المكنػػػػػػكف، أبػػػػػػك العبػػػػػػاس، شػػػػػػياب الػػػػػػديف، أحمػػػػػػد بػػػػػػف -63

حقيػػػػػػؽ: الػػػػػػدكتكر أحمػػػػػػد ىػػػػػػػ(، ت726يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػداهـ المعػػػػػػركؼ بالسػػػػػػميف الحمبػػػػػػي )ت 
 محمد الخراط، الناشر: دار القمـ، دمشؽ.
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الػػػػدر المنثػػػػكر فػػػػي التفسػػػػػير بالمػػػػأثكر، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػػف الكمػػػػاؿ جػػػػبلؿ الػػػػديف السػػػػػيكطي، -65
 ـ.3991الناشر : دار الفكر، بيركت ، 

درة الغػػػػكاص فػػػػي أكىػػػػػاـ الخػػػػكاص، القاسػػػػػـ بػػػػف عمػػػػػي بػػػػف محمػػػػػد بػػػػف عثمػػػػػاف، أبػػػػك محمػػػػػد -61
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: عرفػػػػػػػػػات مطرجػػػػػػػػػي، الناشػػػػػػػػػر: مؤسسػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػب 236)ت  الحريػػػػػػػػػرم البصػػػػػػػػػرم

 ىػ.3438/3998الثقافية، بيركت، الطبعة األكلى، 
دليػػػػػػػؿ الػػػػػػػكاعظ إلػػػػػػػى أدلػػػػػػػة المػػػػػػػكاعظ )مكضػػػػػػػكعات لمخطػػػػػػػب بأدلتيػػػػػػػا مػػػػػػػف القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ -64

مػػػػػع مػػػػػا تيسػػػػػر مػػػػػف اآلثػػػػػار كالقصػػػػػص كاألشػػػػػعار، شػػػػػحاتة محمػػػػػد صػػػػػقر، ، كالسػػػػػنة الصػػػػػحيحة(
 قاف لمتراث، دار الخمفاء الراشديف، دار الفتح اإلسبلمي، مصر.الناشر: دار الفر 

رفقػػػػػان بػػػػػالقكارير )نصػػػػػاهح لػػػػػؤلزكاج(، أمػػػػػة اهلل بنػػػػػت عبػػػػػد المطمػػػػػب، مكقػػػػػع مكتبػػػػػة المسػػػػػجد -62
 النبكم، الكتاب الكتركني لـ يطبع بعد.

زاد المسػػػػير فػػػػي عمػػػػـ التفسػػػػير، جمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػك الفػػػػرج عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد -66
ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرزاؽ الميػػػػػػػػػدم، الناشػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػػي، 297زم )ت الجػػػػػػػػػك 

  ق.3455بيركت، الطبعة األكلى، 

الزاىػػػػػر فػػػػػي معػػػػػاني كممػػػػػات النػػػػػاس، محمػػػػػد بػػػػػف القاسػػػػػـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف بشػػػػػار، أبػػػػػك بكػػػػػر -67
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: د. حػػػػػػػػاتـ صػػػػػػػػالح الضػػػػػػػػامف، الناشػػػػػػػػر: مؤسسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالة، 158األنبػػػػػػػػارم )ت 

 ىػ. 3435كلى، بيركت، الطبعة األ
زىػػػػػرة التفاسػػػػػير، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػػف مصػػػػػطفى بػػػػػف أحمػػػػػد المعػػػػػركؼ بػػػػػأبي زىػػػػػػرة )ت: -68

 ىػ(، الناشر: دار الفكر العربي.3194
السػػػػػػراج المنيػػػػػػر فػػػػػػي اإلعانػػػػػػة عمػػػػػػى معرفػػػػػػة بعػػػػػػض معػػػػػػاني كػػػػػػبلـ ربنػػػػػػا الحكػػػػػػيـ الخبيػػػػػػر، -69

شػػػػػر: مطبعػػػػػة ىػػػػػػ(، النا977شػػػػػمس الػػػػػديف، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد الخطيػػػػػب الشػػػػػربيني الشػػػػػافعي )ت 
 ىػ. 3582بكالؽ، القاىرة، 

 غض, كالشػػػػػػػحناء, كاليجػػػػػػػر، كالقطيعػػػػػػػة سػػػػػػػبلمة الصػػػػػػػدر، كخطػػػػػػػر الحقػػػػػػػد, كالحسػػػػػػػد, كالتبػػػػػػػا-71
مفيػػػػكـ، كأسػػػػباب، كآداب، كأحكػػػػاـ، كعػػػػبلج فػػػػي ضػػػػكء الكتػػػػاب كالسػػػػنة، د. سػػػػعيد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف 

 كىؼ القحطاني، الناشر: مطبعة سفير، الرياض.
 .أحمد القطاف.سكرة يكسؼ دراسة تحميمية، د-73
ٍكًجردم الخراسػػػػاني، أبػػػػك -75 ٍسػػػػرى شػػػػعب اإليمػػػػاف، أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف مكسػػػػى الخي

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ كمراجعػػػػػػة كتخػػػػػػريج: الػػػػػػدكتكر عبػػػػػػد العمػػػػػػي عبػػػػػػد الحميػػػػػػد 428بكػػػػػػر البييقػػػػػػي )ت 
حامد،أشػػػػػرؼ عمػػػػػى تحقيقػػػػػو كتخػػػػػريج أحاديثػػػػػو: مختػػػػػار أحمػػػػػد النػػػػػدكم، صػػػػػاحب الػػػػػدار السػػػػػمفية 

الناشػػػػر: مكتبػػػػة الرشػػػػد لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع بالريػػػػاض بالتعػػػػاكف مػػػػع الػػػػدار السػػػػمفية ببكمبػػػػام، الينػػػػد، 
 ـ 5111 -ىػ  3451ببكمبام باليند، الطبعة األكلى، 
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شػػػػػمس العمػػػػػـك كدكاء كػػػػػبلـ العػػػػػرب مػػػػػف الكمػػػػػكـ، نشػػػػػكاف بػػػػػف سػػػػػعيد الحميػػػػػرل اليمنػػػػػي )ت -71
يكسػػػػػػؼ  ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: د حسػػػػػػيف بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل العمػػػػػػرم، مطيػػػػػػر بػػػػػػف عمػػػػػػي اإلريػػػػػػاني، د271

محمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد اهلل، الناشػػػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػػػر المعاصػػػػػػػػػر، بيػػػػػػػػػركت، دار الفكػػػػػػػػػر، دمشػػػػػػػػػؽ، الطبعػػػػػػػػػة 
 ـ.3999 -ىػ  3451األكلى، 

الصػػػػػػػحاح تػػػػػػػاج المغػػػػػػػة كصػػػػػػػحاح العربيػػػػػػػة، أبػػػػػػػك نصػػػػػػػر إسػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػف حمػػػػػػػاد الجػػػػػػػكىرم -74
تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد عبػػػػػػد الغفػػػػػػكر عطػػػػػػار، الناشػػػػػػر: دار العمػػػػػػـ لممبليػػػػػػيف، ، ىػػػػػػػ(191الفػػػػػػارابي )ت 

 ـ. 3987 -  ىػ 3417لطبعة الرابعة بيركت، ا
صػػػػػػػػيد األفكػػػػػػػػار فػػػػػػػػي األدب كاألخػػػػػػػػبلؽ كالحكػػػػػػػػـ كاألمثػػػػػػػػاؿ، القاضي:حسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد -72

ـ، 5119عضػػػػػػػػػك المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا لمجميكريػػػػػػػػػة اليمنيػػػػػػػػػة، الناشػػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػاب،  -الميػػػػػػػػػدم 
 راجعو: األستاذ العبلمة عبد الحميد محمد الميدم.

حمػػػػػػد أبػػػػػػك نصػػػػػػػية آؿ حسػػػػػػيف التميمػػػػػػي، الطبعػػػػػػػة: العتػػػػػػاب بػػػػػػيف األصػػػػػػدقاء، عمػػػػػػػي بػػػػػػف م-76
 ـ 5133 -ىػ  3415األكلى، 

 عقيدة المؤمف, أبك بكر الجزاهرم, الطبعة الثانية, الناشر: مكتبة اإليماف.-77
العنػػػػكاف فػػػػػي القػػػػػراءات السػػػػػبع، أبػػػػػك طػػػػػاىر إسػػػػماعيؿ بػػػػػف خمػػػػػؼ بػػػػػف سػػػػػعيد المقػػػػػرئ األنصػػػػػارم 

الػػػػػػػدكتكر خميػػػػػػػؿ العطيػػػػػػػة، الناشػػػػػػػر: ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ الػػػػػػػدكتكر زىيػػػػػػػر زاىػػػػػػػد، 422السرقسػػػػػػػطي)ت 
 ىػ.3412عالـ الكتب، بيركت 

عمػػػػػػػـ مقاصػػػػػػػد السػػػػػػػكر، د. محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل الربيعػػػػػػػة،  فيرسػػػػػػػة مكتبػػػػػػػة الممػػػػػػػؾ فيػػػػػػػد -78
 ـ 5133-ق 3451الكطنية، الرياض، الطبعة األكلى 

عمػػػػػػـ المقاصػػػػػػد الشػػػػػػرعية، نػػػػػػكر الػػػػػػديف بػػػػػػف مختػػػػػػار الخػػػػػػادمي، الناشػػػػػػر: مكتبػػػػػػة العبيكػػػػػػاف، -79
 ـ.5113 -ىػ3453ألكلى، الطبعة ا

 عكف الكريـ في بياف مقاصد سكر القرآف الكريـ، محمد عبد اليادم المصرم.-81
غراهػػػػػػب التفسػػػػػػير كعجاهػػػػػػب التأكيػػػػػػؿ، محمػػػػػػكد بػػػػػػف حمػػػػػػزة بػػػػػػف نصػػػػػػر، أبػػػػػػك القاسػػػػػػـ برىػػػػػػاف -83

ىػػػػػػػ(، الناشػػػػػػر: دار القبمػػػػػػة لمثقافػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية، 212الػػػػػػديف الكرمػػػػػػاني كيعػػػػػػرؼ بتػػػػػػاج القػػػػػػراء )ت 
 .ة عمـك القرآف، بيركتجدة، مؤسس

بيػػػػػػػد القاسػػػػػػػـ بػػػػػػػف سػػػػػػػبٌلـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل اليػػػػػػػركم البغػػػػػػػدادم )ت -85 غريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث، أبػػػػػػػك عي
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: د. محمػػػػػد عبػػػػػد المعيػػػػػد خػػػػػاف، الناشػػػػػر: مطبعػػػػػة داهػػػػػرة المعػػػػػارؼ العثمانيػػػػػة، 554

 .ـ3964 -ىػ 3184، الطبعة األكلى، حيدر آباد 
عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر أبػػػػك الفضػػػػؿ العسػػػػقبلني فػػػػتح البػػػػارم شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم، أحمػػػػد بػػػػف -81

الشػػػػػافعي، ، تػػػػػرقيـ: محمػػػػػد فػػػػػؤاد عبػػػػػد البػػػػػاقي، أشػػػػػرؼ عمػػػػػى طبعػػػػػو: محػػػػػب الػػػػػديف الخطيػػػػػب، 
 ق.3179الناشر: دار المعرفة، بيركت، 
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البيػػػػػاف فػػػػػي مقاصػػػػػد القػػػػػرآف، أبػػػػػك الطيػػػػػب محمػػػػػد صػػػػػديؽ خػػػػػاف بػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػي  فػػػػػتح-84
ػ(، تقػػػػػػديـ، كمراجعػػػػػػة: خػػػػػػادـ العمػػػػػػـ ىػػػػػػ3117ابػػػػػػف لطػػػػػػؼ اهلل الحسػػػػػػيني البخػػػػػػارم الًقن ػػػػػػكجي )ت 

عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراىيـ األنصػػػػػػػػارم، الناشػػػػػػػػر: المكتبػػػػػػػػة العصػػػػػػػػرية لمطباعػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػر، صػػػػػػػػيدا، 
 ىػ. 3435بيركت، 

فريػػػػػػػدة الػػػػػػػدىر فػػػػػػػي تأصػػػػػػػيؿ كجمػػػػػػػع القػػػػػػػراءات، محمػػػػػػػد إبػػػػػػػراىيـ محمػػػػػػػد سػػػػػػػالـ )المتػػػػػػػكفى: -82
 ىػ. 3454ىػ(، الناشر: دار البياف العربى، القاىرة، الطبعة األكلى، 3411
الفػػػػػتح السػػػػػماكم بتخػػػػػريج أحاديػػػػػث القاضػػػػػي البيضػػػػػاكم، زيػػػػػف الػػػػػديف محمػػػػػد المػػػػػدعك بعبػػػػػد -86

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػد مجتبػػػػػػػى، 3113الػػػػػػػرؤكؼ بػػػػػػػف تػػػػػػػاج العػػػػػػػارفيف بػػػػػػػف عمػػػػػػػي المنػػػػػػػاكم )ت 
  .الرياض ،الناشر: دار العاصمة

 شػػػػػريؼ،كعبػػػػػد اهلل ال يكمحاضػػػػػرات، محمػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػبلـ كفػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـك القػػػػػرآف دراسػػػػػات-87
 ، بيركت.ةالناشر: دار النيضة العربي

فػػػػيض القػػػػدير شػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػغير، زيػػػػف الػػػػديف محمػػػػد المػػػػدعك بعبػػػػد الػػػػرؤكؼ بػػػػف تػػػػاج -88
ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: 3113العػػػػػارفيف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف زيػػػػػف العابػػػػػديف الحػػػػػدادم ثػػػػػـ المنػػػػػاكم القػػػػػاىرم )ت

 ق.3126المكتبة التجارية الكبرل، مصر، الطبعة األكلى، 
ط، مجػػػػػػػػد الػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػك طػػػػػػػػاىر محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يعقػػػػػػػػكب الفيركزآبػػػػػػػػادل )ت: القػػػػػػػػامكس المحػػػػػػػػي-89
ىػػػػػػػػػػ(،تحقيؽ: مكتػػػػػػػػػب تحقيػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػراث فػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػالة، بإشػػػػػػػػػراؼ: محمػػػػػػػػػد نعػػػػػػػػػيـ 837

العرقسيكسػػػػػي، الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة الثامنػػػػػة، 
 ـ. 5112 -ىػ  3456
عجػػػػػػػازه العممػػػػػػػي، محمػػػػػػػد إسػػػػػػػما-91 عيؿ إبػػػػػػػراىيـ، الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر العربػػػػػػػي، دار القػػػػػػػرآف كا 

 الثقافة العربية لمطباعة.
قصػػػػػػص القػػػػػػرآف دركس كعبػػػػػػر، سػػػػػػعد يكسػػػػػػؼ أبػػػػػػك عزيػػػػػػز، الناشػػػػػػر: دار الفجػػػػػػر لمتػػػػػػراث، -93

 ـ. 5114-ق3452القاىرة، الطبعة الثانية، 
قكاعػػػػػػػػد المقاصػػػػػػػػد عػػػػػػػػف اإلمػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػاطبي عرضػػػػػػػػان كدراسػػػػػػػػة كتحمػػػػػػػػيبلن، د. عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف -95

  ـ.3989الكيبلني، األردف، الجامعة األردنية،  إبراىيـ
كتػػػػػػػػػاب الرؤيػػػػػػػػػا، حمػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف التػػػػػػػػػكيجرم )ت -91

 ىػ.3435ىػ(، الناشر: دار المكاء، الطبعة األكلى، 3431
كتػػػػػػاب السػػػػػػبعة فػػػػػػي القػػػػػػراءات، أحمػػػػػػد بػػػػػػف مكسػػػػػػى بػػػػػػف العبػػػػػػاس التميمػػػػػػي، أبػػػػػػك بكػػػػػػر بػػػػػػف -94

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: شػػػػػػػكقي ضػػػػػػػيؼ، الناشػػػػػػػر: دار المعػػػػػػػارؼ، مصػػػػػػػر، 154مجاىػػػػػػػد البغػػػػػػػدادم )ت 
 ىػ.3411الطبعة الثانية، 
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كتػػػػػػاب العػػػػػػيف، أبػػػػػػك عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف الخميػػػػػػؿ بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػرك بػػػػػػف تمػػػػػػيـ الفراىيػػػػػػدم -92
تحقيػػػػػػػؽ: د ميػػػػػػػدم المخزكمػػػػػػػي، د إبػػػػػػػراىيـ السػػػػػػػامراهي، الناشػػػػػػػر: دار ، ىػػػػػػػػ(371البصػػػػػػػرم )ت 
 كمكتبة اليبلؿ.

الكتػػػػػػػب كالفنػػػػػػػكف، مصػػػػػػػطفى بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل كاتػػػػػػػب جمبػػػػػػػي كشػػػػػػػؼ الظنػػػػػػػكف عػػػػػػػف أسػػػػػػػامي -96
ىػػػػػػػ(،الناشر: مكتبػػػػػػة المثنػػػػػػى، بغػػػػػػداد، 3167القسػػػػػػطنطيني المشػػػػػػيكر باسػػػػػػـ حػػػػػػاجي خميفػػػػػػة )ت 

 ـ.3943تاريي النشر: 
الكشػػػػؼ كالبيػػػػاف عػػػػف تفسػػػػير القػػػػرآف، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ الثعمبػػػػي، أبػػػػك إسػػػػحاؽ -97
ر، مراجعػػػػػػة كتػػػػػػدقيؽ: األسػػػػػػتاذ نظيػػػػػػر تحقيػػػػػػؽ: اإلمػػػػػػاـ أبػػػػػػي محمػػػػػػد بػػػػػػف عاشػػػػػػك ، ىػػػػػػػ(457)ت 

 -ىػػػػػػػػػ 3455السػػػػػػػػاعدم، الناشػػػػػػػػر: دار إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى، 
 ـ.5115
الكميػػػػػػػػات، معجػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي المصػػػػػػػػطمحات كالفػػػػػػػػركؽ المغكيػػػػػػػػة، أيػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػى الحسػػػػػػػػيني -98

ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: عػػػػػػػػدناف دركيػػػػػػػػش، محمػػػػػػػػد 3194القريمػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػكم، أبػػػػػػػػك البقػػػػػػػػاء الحنفػػػػػػػػي )ت 
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت.المصرم

ػػػػػف العربػػػػػي، ابػػػػػف السػػػػػكيت، أبػػػػػك يكسػػػػػؼ يعقػػػػػكب بػػػػػف إسػػػػػحاؽ )ت -99 الكنػػػػػز المغػػػػػكم فػػػػػي المىسى
 ىػ(، تحقيؽ: أكغست ىفنر، الناشر: مكتبة المتنبي، القاىرة.544
 ال تحزف، عاهض بف عبد اهلل القرني، الناشر: مكتبة العبيكاف.-311
نزيػػػػؿ، عػػػػبلء الػػػػديف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف عمػػػػر لبػػػػاب التأكيػػػػؿ فػػػػي معػػػػاني الت-313

ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد عمػػػػػػػي شػػػػػػػاىيف، 743الشػػػػػػػيحي أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػف، المعػػػػػػػركؼ بالخػػػػػػػازف )ت 
 ىػ.3432الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

المبػػػػاب فػػػػي عمػػػػـك الكتػػػػاب، أبػػػػك حفػػػػص سػػػػراج الػػػػديف عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف عػػػػادؿ الحنبمػػػػي -315
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: الشػػػػػيي عػػػػػادؿ أحمػػػػػد عبػػػػػد المكجػػػػػكد كالشػػػػػيي عمػػػػػي 772عمػػػػػاني )ت الدمشػػػػػقي الن

-ىػػػػػػػػػػ  3439محمػػػػػػػػد معػػػػػػػػػكض، الناشػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى، 
 ـ3998
المبػػػػػػػاب فػػػػػػػي قكاعػػػػػػػد المغػػػػػػػة كآالت األدب النحػػػػػػػك كالصػػػػػػػرؼ كالببلغػػػػػػػة كالعػػػػػػػركض كالمغػػػػػػػة -311

ف شمسػػػػػػػي باشػػػػػػػا، الناشػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر، كالمثػػػػػػػؿ، محمػػػػػػػد عمػػػػػػػي الس ػػػػػػػراج، مراجعػػػػػػػة: خيػػػػػػػر الػػػػػػػدي
 ىػ. 3411دمشؽ، الطبعة األكلى، 

لسػػػػػاف العػػػػػرب، محمػػػػػد بػػػػػف مكػػػػػـر بػػػػػف عمػػػػػى، أبػػػػػك الفضػػػػػؿ، جمػػػػػاؿ الػػػػػديف ابػػػػػف منظػػػػػكر -314
ىػػػػػػػػػػ(، الناشػػػػػػػػػر: دار صػػػػػػػػػادر، بيػػػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػػػة 733األنصػػػػػػػػػارم الركيفعػػػػػػػػػى اإلفريقػػػػػػػػػى )ت: 

 ىػ. 3434الثالثة، 
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د الكػػػػػريـ بػػػػػف ىػػػػػكازف بػػػػػف عبػػػػػد الممػػػػػؾ القشػػػػػيرم لطػػػػػاهؼ اإلشػػػػػارات تفسػػػػػير القشػػػػػيرم، عبػػػػػ-312
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: إبػػػػػراىيـ البسػػػػػيكني، الناشػػػػػر: الييهػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لمكتػػػػػاب، مصػػػػػر، 462)ت 

 الطبعة الثالثة.
مباحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي التفسػػػػػػػػير المكضػػػػػػػػكعي، مصػػػػػػػػطفى مسػػػػػػػػمـ، الناشػػػػػػػػر: دار القمػػػػػػػػـ، الطبعػػػػػػػػة -316

 ـ.5112 -ىػ 3456الرابعة 
رآف، أ. د. أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الخػػػػػراط، الناشػػػػػر: مجمػػػػػع المجتبػػػػػى مػػػػػف مشػػػػػكؿ إعػػػػػراب القػػػػػ-317

 ىػ. 3456الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة، 
مجمػػػػػة البحػػػػػكث اإلسػػػػػبلمية، مجمػػػػػة دكريػػػػػة تصػػػػػدر عػػػػػف الرهاسػػػػػة العامػػػػػة إلدارات البحػػػػػكث -318

فتػػػػػػػػػاء العمميػػػػػػػػة كاإلفتػػػػػػػػػاء كالػػػػػػػػػدعكة كاإلرشػػػػػػػػػاد، الرهاسػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة إلدارات البحػػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػػة كاإل
 كالدعكة كاإلرشاد.

 عددا(، تصدر عف المنتدل اإلسبلمي. 518مجمة البياف )-319
مجمػػػػػػع بحػػػػػػار األنػػػػػػكار فػػػػػػي غراهػػػػػػب التنزيػػػػػػؿ كلطػػػػػػاهؼ األخبػػػػػػار، جمػػػػػػاؿ الػػػػػػديف، محمػػػػػػد -331

ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: مطبعػػػػػة مجمػػػػػس 986طػػػػػاىر بػػػػػف عمػػػػػي الصػػػػػديقي الينػػػػػدم الفىت نًػػػػػي الكجراتػػػػػي )ت 
 ـ.3967 -ىػ  3187ة الثالثة، داهرة المعارؼ العثمانية، الطبع

مجمػػػػكع فتػػػػاكل العبلمػػػػة عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف بػػػػاز رحمػػػػو اهلل، عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف -333
 ىػ(، أشرؼ عمى جمعو كطبعو: محمد بف سعد الشكيعر.3451باز )ت 
محاسػػػػػف التأكيػػػػػؿ، محمػػػػػد جمػػػػػاؿ الػػػػػديف بػػػػػف محمػػػػػد سػػػػػعيد بػػػػػف قاسػػػػػـ الحػػػػػبلؽ القاسػػػػػمي -335
حمػػػػػد باسػػػػػؿ عيػػػػػكف السػػػػػكد، الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػو، بيػػػػػركت، ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: م3115)ت 

 .ىػ 3438الطبعة األكلى، 
المحػػػرر الػػػػكجيز فػػػي تفسػػػػير الكتػػػاب العزيػػػػز، أبػػػك محمػػػػد عبػػػد الحػػػػؽ بػػػف غالػػػػب بػػػف عبػػػػد -331

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد السػػػػػبلـ عبػػػػػد 245الػػػػػرحمف بػػػػػف تمػػػػػاـ بػػػػػف عطيػػػػػة األندلسػػػػػي المحػػػػػاربي )ت 
 ىػ.3455تب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، الشافي محمد، الناشر: دار الك

المحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ، أبػػػػػك الحسػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف سػػػػػيده المرسػػػػػي )ت: -334
ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد ىنػػػػػػػداكم، الناشػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، الطبعػػػػػػػة 428

 ـ. 5111 -ىػ  3453األكلى، 
حمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػد القػػػػػػادر مختػػػػػػار الصػػػػػػحاح، زيػػػػػػف الػػػػػػديف أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل م-332

ىػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػؽ: يكسػػػػػػؼ الشػػػػػػيي محمػػػػػػد، الناشػػػػػػر: المكتبػػػػػػة العصػػػػػػرية، 666الحنفػػػػػػي الػػػػػػرازم )ت 
 ـ.3999ىػ / 3451الدار النمكذجية، بيركت، الطبعة الخامسة، 
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ىػػػػػػ(، 428المخصػػػػػص، أبػػػػػك الحسػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف سػػػػػيده المرسػػػػػي )المتػػػػػكفى: -336
ناشػػػػػر: دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، تحقيػػػػػؽ: خميػػػػػؿ إبػػػػػراىـ جفػػػػػاؿ، ال

 ـ.3996-ىػ 3437
مػػػػػػػػدخؿ إلػػػػػػػػى مقاصػػػػػػػػد الشػػػػػػػػريعة، أ د. أحمػػػػػػػػد الريسػػػػػػػػكني، الناشػػػػػػػػر: دار الكممػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر -337

 .5131كالتكزيع، المنصكرة، الطبعة األكلى، 
بلـ مرعػػػػاة المفػػػػاتيح شػػػػرح مشػػػػكاة المصػػػػابيح، أبػػػػك الحسػػػػف عبيػػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػد عبػػػػد السػػػػ-338

ىػػػػػػػػ(، 3434بػػػػػػػف خػػػػػػػاف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أمػػػػػػػاف اهلل بػػػػػػػف حسػػػػػػػاـ الػػػػػػػديف الرحمػػػػػػػاني المبػػػػػػػاركفكرم )ت 
الناشػػػػػػر: إدارة البحػػػػػػكث العمميػػػػػػة كالػػػػػػدعكة كاإلفتػػػػػػاء، الجامعػػػػػػة السػػػػػػمفية، الينػػػػػػد، الطبعػػػػػػة الثالثػػػػػػة 

 ـ. 3984ىػ،  3414،
المسػػػػػند الصػػػػػحيح المختصػػػػػر بنقػػػػػؿ العػػػػػدؿ عػػػػػف العػػػػػدؿ إلػػػػػى رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو -339
: محمػػػػػػد ، تحقيػػػػػػؽىػػػػػػػ(563 تمسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج أبػػػػػػك الحسػػػػػػف القشػػػػػػيرم النيسػػػػػػابكرم )، مـكسػػػػػػ

 .بيركت ،لناشر: دار إحياء التراث العربيا، فؤاد عبد الباقي
مشػػػػػارؽ األنػػػػػكار عمػػػػػى صػػػػػحاح اآلثػػػػػار، عيػػػػػاض بػػػػػف مكسػػػػػى بػػػػػف عيػػػػػاض بػػػػػف عمػػػػػركف -351

 كدار التراث. ىػ(، دار النشر: المكتبة العتيقة244اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت 
المطمػػػػع عمػػػػى ألفػػػػاظ المقنػػػػع، محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي الفػػػػتح بػػػػف أبػػػػي الفضػػػػؿ البعمػػػػي، أبػػػػك عبػػػػد -353

ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػكد األرنػػػػػػػػاؤكط، ياسػػػػػػػػيف محمػػػػػػػػكد الخطيػػػػػػػػب، 719اهلل، شػػػػػػػػمس الػػػػػػػػديف )ت 
 ـ. 5111 -ىػ 3451الناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع، الطبعة األكلى، 

بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف األزىػػػػػرم اليػػػػػركم، أبػػػػػك منصػػػػػكر )ت  معػػػػػاني القػػػػػراءات لؤلزىػػػػػرم، محمػػػػػد-355
ىػػػػػػ(، الناشػػػػػر: مركػػػػػز البحػػػػػكث فػػػػػي كميػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػعكد، المممكػػػػػة العربيػػػػػة 171

 ـ. 3993 -ىػ  3435السعكدية، الطبعة األكلى، 
معػػػػاني القػػػػرآف، أبػػػػك زكريػػػػا يحيػػػػى بػػػػف زيػػػػاد بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف منظػػػػكر الػػػػديممي الفػػػػراء )ت -351
أحمػػػػػػػد يكسػػػػػػػؼ النجػػػػػػػاتي، محمػػػػػػػد عمػػػػػػػي النجػػػػػػػار، عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح إسػػػػػػػماعيؿ  ىػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ:517

 الشمبي، الناشر: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، الطبعة األكلى.
معػػػػالـ التنزيػػػػؿ فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف )تفسػػػػير البغػػػػكم(، محيػػػػي السػػػػنة، أبػػػػك محمػػػػد الحسػػػػيف -354

ثمػػػػػاف جمعػػػػػة ضػػػػػميرية، ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عبػػػػػد اهلل النمػػػػػر، ع231بػػػػػف مسػػػػػعكد البغػػػػػكم )ت 
 -ىػػػػػػػ  3437سػػػػػػميماف مسػػػػػػمـ الحػػػػػػرش، الناشػػػػػػر: دار طيبػػػػػػة لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، الطبعػػػػػػة الرابعػػػػػػة، 

 ـ. 3997
معتػػػػػرؾ األقػػػػػراف فػػػػػي إعجػػػػػاز القػػػػػرآف، كييسػػػػػم ى )إعجػػػػػاز القػػػػػرآف كمعتػػػػػرؾ األقػػػػػراف(، عبػػػػػد -352

ىػػػػػػػػػ(، دار النشػػػػػػػػر: دار الكتػػػػػػػػب 933الػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي بكػػػػػػػػر، جػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػديف السػػػػػػػػيكطي )ت 
 ـ. 3988 -ىػ  3418ممية، بيركت، الطبعة األكلى، الع
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معجػػػػػػػـ ديػػػػػػػكاف األدب، أبػػػػػػػك إبػػػػػػػراىيـ إسػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػف إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف الفػػػػػػػارابي، )ت -356
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: دكتػػػػػكر أحمػػػػػد مختػػػػػار عمػػػػػر، مراجعػػػػػة: دكتػػػػػكر إبػػػػػراىيـ أنػػػػػيس، مؤسسػػػػػة دار 121

 ـ.5111 -ىػ 3454الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة، 
ىػػػػػػػ( 3454عجػػػػػػـ المغػػػػػػة العربيػػػػػػة المعاصػػػػػػرة، د. أحمػػػػػػد مختػػػػػػار عبػػػػػػد الحميػػػػػػد عمػػػػػػر )ت م-357

 ـ. 5118 -ىػ  3459بمساعدة فريؽ عمؿ، الناشر: عالـ الكتب، الطبعة األكلى، 
معجػػػػػػـ مقػػػػػػاييس المغػػػػػػة، أحمػػػػػػد بػػػػػػف فػػػػػػارس بػػػػػػف زكريػػػػػػاء القزكينػػػػػػي الػػػػػػرازم، أبػػػػػػك الحسػػػػػػيف -358
 -ىػػػػػػػػػػ 3199ناشػػػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػػػر، ىػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػبلـ محمػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػاركف، ال192)ت 

 ـ.3979
المعجػػػػػػـ الكسػػػػػػيط، مجمػػػػػػع المغػػػػػػة العربيػػػػػػة بالقػػػػػػاىرة، )إبػػػػػػراىيـ مصػػػػػػطفى، أحمػػػػػػد الزيػػػػػػات، -359

 حامد عبد القادر، محمد النجار(، الناشر: دار الدعكة.
مفػػػػػػاتيح الغيػػػػػػب )التفسػػػػػػير الكبيػػػػػػػر(، أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػػػف -311

ىػػػػػػػ(، الناشػػػػػػر: 616ممقػػػػػػب بفخػػػػػر الػػػػػػديف الػػػػػرازم خطيػػػػػػب الػػػػػرم )ت: الحسػػػػػيف التيمػػػػػػي الػػػػػرازم ال
 ىػ. 3451دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة الثالثة،

المفػػػػػػػردات فػػػػػػػي غريػػػػػػػب القػػػػػػػرآف، أبػػػػػػػك القاسػػػػػػػـ الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد المعػػػػػػػركؼ بالراغػػػػػػػب -313
ىػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ: صػػػػػػػػفكاف عػػػػػػػػدناف الػػػػػػػػداكدم، الناشػػػػػػػػر: دار القمػػػػػػػػـ، الػػػػػػػػدار 215األصػػػػػػػػفيانى )ت 

  ىػ. 3435شامية، دمشؽ بيركت، الطبعة األكلى، ال
المعيد الناشػػػػػػػػػػر:المقاصػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػبلمية، د. يكسػػػػػػػػػػؼ حامػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػالـ ، -132

 ـ.3994، بعة الثانيةطالالعالمي لمفكر اإلسبلمي، الرياض، 
مقاصػػػػد الٌسػػػػكر كأثػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي فيػػػػـ التفسػػػػير، لمشػػػػيي صػػػػالح بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز آؿ الشػػػػيي -311

 فٌرغ(.)شريط م
مقاصػػػػػد كأىػػػػػداؼ سػػػػػكرة التكبػػػػػة، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير مقدمػػػػػة مػػػػػف الطالػػػػػب حسػػػػػف الخطيػػػػػب، -314

 الجامعة اإلسبلمية، غزة قسـ التفسير كعمـك القرآف.  
ٍرقػػػػػػػاني )ت -312 ىػػػػػػػػ(، 3167مناىػػػػػػػؿ العرفػػػػػػػاف فػػػػػػػي عمػػػػػػػكـ القػػػػػػػرآف، محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد العظػػػػػػػيـ الز 

 لثة.الناشر: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، الطبعة الثا
ػػػػػد فػػػػػي المغػػػػػة، عمػػػػػي بػػػػػف الحسػػػػػف اليينػػػػػاهي األزدم، أبػػػػػك الحسػػػػػف الممقػػػػػب بػػػػػػ )كػػػػػراع -316 المينىج 

النمػػػػػؿ(، تحقيػػػػػػؽ: دكتػػػػػكر أحمػػػػػػد مختػػػػػار عمػػػػػػر، دكتػػػػػػكر ضػػػػػاحي عبػػػػػػد البػػػػػاقي، الناشػػػػػػر: عػػػػػػالـ 
 ـ 3988الكتب، القاىرة، الطبعة الثانية، 

ديف أبػػػػك العبػػػػاس أحمػػػػد منيػػػػاج السػػػػنة النبكيػػػػة فػػػػي نقػػػػض كػػػػبلـ الشػػػػيعة القدريػػػػة، تقػػػػي الػػػػ-317
بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف أبػػػػي القاسػػػػـ بػػػػف محمػػػػد ابػػػػف تيميػػػػة الحرانػػػػي 
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ىػػػػػػػ(تحقيؽ: محمػػػػػػد رشػػػػػػاد سػػػػػػالـ، الناشػػػػػػر: جامعػػػػػػة اإلمػػػػػػاـ محمػػػػػػد 758الحنبمػػػػػػي الدمشػػػػػػقي )ت 
 ـ. 3986 -ىػ  3416بف سعكد اإلسبلمية، الطبعة األكلى، 

حبػػػػاف، أبػػػػك الحسػػػػف نػػػػكر الػػػػديف عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف  مػػػػكارد الظمػػػػآف إلػػػػى زكاهػػػػد ابػػػػف-318
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: حسػػػػػيف سػػػػػميـ أسػػػػػد الػػػػػٌداراني، عبػػػػػده عمػػػػػي الككشػػػػػؾ، 817سػػػػػميماف الييثمػػػػػي )ت 

 ىػ(. 3435 - 3433الناشر: دار الثقافة العربية، دمشؽ، الطبعة األكلى، )
صػػػػػػحابة مكسػػػػػػكعة األخػػػػػػبلؽ كالزىػػػػػػد كالرقػػػػػػاهؽ، )قصػػػػػػص تربكيػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػاة األنبيػػػػػػاء كال-319

كالتػػػػػػػػػابعيف كالصػػػػػػػػػالحيف(، ياسػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف، الناشػػػػػػػػػر: مؤسسػػػػػػػػػة اقػػػػػػػػػرأ لمنشػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػع 
 ـ. 5117 -ىػ  3458كالترجمة، القاىرة، الطبعة األكلى، 

مكسػػػػػػػكعة العبلمػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ مجػػػػػػػدد العصػػػػػػػر محمػػػػػػػد ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف األلبػػػػػػػاني، أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد -341
األشػػػػػػقكدرم األلبػػػػػػاني الػػػػػػرحمف محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف، بػػػػػػف الحػػػػػػاج نػػػػػػكح بػػػػػػف نجػػػػػػاتي بػػػػػػف آدـ، 

ىػػػػػػػػػ(، الناشػػػػػػػػر: مركػػػػػػػػز النعمػػػػػػػػاف لمبحػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػبلمية كتحقيػػػػػػػػؽ 3451)المتػػػػػػػػكفى: 
 ـ. 5131 -ىػ  3413التراث كالترجمة، صنعاء، الطبعة األكلى، 

 المكسكعة القرآنية، خصاهص السكر، جعفر شرؼ الديف.-343
عبػػػػػػػػػد اهلل دراز )ت  النبػػػػػػػػػأ العظػػػػػػػػػيـ نظػػػػػػػػػرات جديػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػريـ، محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف-345
ىػػػػػػػػ(، اعتنػػػػػػػى بػػػػػػػو : أحمػػػػػػػد مصػػػػػػػطفى فضػػػػػػػمية، قػػػػػػػدـ لػػػػػػػو : أ. د. عبػػػػػػػد العظػػػػػػػيـ إبػػػػػػػراىيـ 3177

 ـ.5112 -ىػ3456المطعني، الناشر : دار القمـ لمنشر كالتكزيع، 
 نحك تفسير مكضكعي لسكر القرآف الكريـ، محمد الغزالي.-341
القػػػػادر بػػػػف جػػػػابر أبػػػػك بكػػػػر نػػػػداءات الػػػػرحمف ألىػػػػؿ اإليمػػػػاف، جػػػػابر بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف عبػػػػد -344

-ىػػػػػػػػ3453الجزاهػػػػػػػرم، الناشػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػة العمػػػػػػػـك كالحكػػػػػػػـ، المدينػػػػػػػة المنػػػػػػػكرة، الطبعػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة، 
 ـ.5113
نضػػػػػػرة النعػػػػػػيـ فػػػػػػي مكػػػػػػاـر أخػػػػػػبلؽ الرسػػػػػػكؿ الكػػػػػػريـ صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ، عػػػػػػدد مػػػػػػف -342

المختصػػػػػػيف بإشػػػػػػراؼ الشػػػػػػيي صػػػػػػالح بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف حميػػػػػػد إمػػػػػػاـ كخطيػػػػػػب الحػػػػػػـر المكػػػػػػي، 
 شر : دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة، الطبعة الرابعة.النا

نظريػػػػػػػة المقاصػػػػػػػد عنػػػػػػػد الشػػػػػػػاطبي، د. أحمػػػػػػػد الريسػػػػػػػكني، دار الكممػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع، -146
 ـ.3997
نظػػػػـ الػػػػدرر فػػػػي تناسػػػػب اآليػػػػات كالسػػػػكر، إبػػػػراىيـ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف حسػػػػف الربػػػػاط بػػػػف عمػػػػي -347

 تاب اإلسبلمي، القاىرة.ىػ(، الناشر: دار الك882بف أبي بكر البقاعي )ت 
اليدايػػػػة إلػػػػى بمػػػػكغ النيايػػػػة فػػػػي عمػػػػـ معػػػػاني القػػػػرآف كتفسػػػػيره، كأحكامػػػػو، كجمػػػػؿ مػػػػف فنػػػػكف -348

ٌمػػػػكش بػػػػف محمػػػػد بػػػػف مختػػػػار القيسػػػػي القيركانػػػػي ثػػػػـ  عمكمػػػػو،أبك محمػػػػد مكػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب حى
ىػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽ: مجمكعػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػاهؿ جامعيػػػػػػػػػػة بكميػػػػػػػػػػة 417األندلسػػػػػػػػػي القرطبػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػالكي )ت 
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العميػػػػػػػػا كالبحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي، جامعػػػػػػػػة الشػػػػػػػػارقة، بإشػػػػػػػػراؼ أ. د: الشػػػػػػػػاىد البكشػػػػػػػػيخي، الدراسػػػػػػػػات 
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 ـ. 5118 -ىػ  3459الشارقة، الطبعة األكلى، 
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المكجػػػػػكد، الشػػػػػػيي عمػػػػػي محمػػػػػػد معػػػػػكض، الػػػػػػدكتكر أحمػػػػػد محمػػػػػػد صػػػػػيرة، الػػػػػػدكتكر أحمػػػػػد عبػػػػػػد 
الغنػػػػي الجمػػػػؿ، الػػػػدكتكر عبػػػػد الػػػػرحمف عػػػػكيس، تقػػػػديـ: األسػػػػتاذ الػػػػدكتكر عبػػػػد الحػػػػي الفرمػػػػاكم، 

 ـ. 3994 -ىػ  3432الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
 بكة االنترنت.ش-323
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 الممخص
التحميميػػػػػػػػة لمقاصػػػػػػػػد كأىػػػػػػػػداؼ الحػػػػػػػػزب الخػػػػػػػػامس  الدراسػػػػػػػػة ا البحػػػػػػػػثلقػػػػػػػػد تنػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػذ

(، كحتػػػػػػى سػػػػػػكرة 333-21ابتػػػػػػداءان مػػػػػػف سػػػػػػكرة يكسػػػػػػؼ اآليػػػػػػة ) كالعشػػػػػػريف مػػػػػػف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ ،
 (.38-3مف اآلية )الرعد 

تعريػػػػؼ عػػػػاـ لسػػػػكرتي يكسػػػػؼ كالرعػػػػد، كذكػػػػر بمثابػػػػة التمييػػػػدم لمدراسػػػػة فكػػػػاف الفصػػػػؿ 
المناسػػػػػػػػػػػبات بينيمػػػػػػػػػػػا، كالتعريػػػػػػػػػػػؼ بالمقاصػػػػػػػػػػػد كاألىػػػػػػػػػػػداؼ، كأىميتيػػػػػػػػػػػا، كالتعريػػػػػػػػػػػؼ بالدراسػػػػػػػػػػػة 

  التحميمية.   
لمقاصػػػػػػػد كأىػػػػػػػداؼ سػػػػػػػكرة يكسػػػػػػػؼ مػػػػػػػف اآليػػػػػػػة  تحميميػػػػػػػةن  دراسػػػػػػػةن  األكؿ،ككػػػػػػػاف الفصػػػػػػػؿ   
لتحديػػػػد كاكتشػػػػاؼ مػػػػا احتكتػػػػو اآليػػػػات مػػػػف  تػػػػـ تقسػػػػيـ ىػػػػذه اآليػػػػات إلػػػػى مقػػػػاطع(، ك 21-333)

  مقاصد، كأىداؼ كتحميميا.
ػػػػػا الفصػػػػػؿ الثػػػػػا ني، فكػػػػػاف دراسػػػػػةن تحميميػػػػػةن لمقاصػػػػػد كأىػػػػػداؼ سػػػػػكرة الرعػػػػػد مػػػػػف اآليػػػػػة أم 

 (، كتـ تقسيـ اآليات إلى مقاطع حسب الطريقة المتبعة في الفصؿ األكؿ.3-38)
  ؿ تكصمت إليو البحثة مف نتاهج كتكصيات.كالخاتمة كفييا أىـ م
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Abstract 

This research has addressed analytical study for purposes and 

objectives of the Twenty-fifth Hizb from Qur'an Karim, starting 

from Surah Yousof from verse (53-111), to Surah Al-Ra'd from 

verse (1-18). 

 So, the introductory chapter of the study was a general definition 

of Surah Yosof and Al-Ra'd, mentioned events between them, the 

definition of goals and objectives, its importance, and the 

definition of analytical study. 

The first chapter, an analytical study of the purposes and 

objectives of Surah Yusuf from verse (53-111), these verses were 

divided into sections to identify and find out what it contained of 

the purposes, objectives and then analyzed. 

The second chapter, an analytical study of the purposes and 

objectives of Surah Al-Ra'd from verse (1-18), the verses were 

divided into sections according to the method used in the first 

chapter. 

The conclusion contains the key findings of the research findings 

and recommendations. 

 


