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و صورة من دون إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أ
 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1
اليزاي االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك ألغراض املحيق جلامعة املدينة العاملية  .2

 .هية، ال ألغراض جتاريّة أو تسوقيتعليم
إذا  ،اج نسخ من هذا البحث غري املنشورالعاملّية مباليزاي استخر حيق ملكتبة جامعة املدينة  .3

 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 الشكر والتقدير

وأسال هللا  خراً أحصيل العلمي، فاحلمد هلل أوالً و بنعمة التعلم والتعلي  الشكر كله هلل تعاىل الذي من
 .تباع سنة نبيه حممد إعل عملي خالصاً له ولنصرة دينه و عز وجل أن جي

 أقدم كل شكري وامتناين جلامعة املدينة العاملية، اليت قامت بدورها معي كطالب يف اجلامعة 

العمل الكامل ابجلامعة، وشكري ألساتذيت الكرام  على أكمل وجه، وكل الشكر لإلداريني وطاقم
من العلم هنل أا جهودهم املباركة املوفقة، حىت الذين كانوا معي خالل فرتة دراسيت، والذين قدموا لن

 .احلنيف من محلة هذا الدين اإلسالمي كونأواملعرفة و 

 عداد الذي أشرف على إ علي الشحات األستاذ الدكتور/املتويلوشكر خاص لفضيلة 

ملام، ومل يقصر معي أبداً يف جهوده اإلعرفة و املرفيع و ال خلقلل هذه الرسالة وكان خري مثال، صاحب
 معي يف دراسيت. من كان كلوأشكره وأشكر   ح واإلرشاد،النص كل  بل على العكس قدم يل

 ينبو  الدكتور/خالد األستاذ كال منة التدريس بقسم التفسري وأخص  وأقدم شكري ألعضاء هيئ 

الغين قمر، واألستاذ الدكتور/هادي حسني، واألستاذ الدكتور/ الصايف صالح  واألستاذ الدكتور/عبد
الكرمي الصايف، واألستاذ الدكتور سيد جنم، على جهودهم احلثيثة يف نشر التفسري وعلوم القرآن 

 مجيعاً. تعاىل وجل حفظهم هللا  وخدمة كتاب هللا عز

مجيعاً ملا حيبه  تعاىل وفقنا هللا ،رساليت مصادرابستعارة اليت ساعدتين وأقدم شكري أيضاً  للمكتبات 
 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. ، وآخرةال الظاهرة والباطنويرضاه من األقوال واألعم
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 اإلهداء

 

 أهدي رساليت بكل تواضع:

 إىل من هلم الفضل بعد هللا تعاىل يف وجودي وتربييت وتعليمي. -

 جح مجُّٱ ي الكرميني أهديهما مثرًة من مثار غراسهما داعيًا هللا تعاىل هبذا الدعاء:إىل والد -

 [24]اإلسراءٱَّٱ...جس مخ جخ مح

 وأخص منهم فضيلة  ،أصدقاءو  وطلبة علم مشايخإىل كل من أعانين يف دراسيت هذه من  -

 وابرك يف عمره ، ومتعه ابلصحة والعافية،تعاىل حفظه هللا الدكتور/ املتويل علي الشحات األستاذ

 وجل ووفقه لكل خري. طاعة هللا عز يف

 وإىل كل العاملني فيها ،العاملية إىل جامعيت املباركة، جامعة املدينة -

 إىل كل  من علمين وأرشدين إىل اخلري. -

 مجيعاً  هذا اجلهد املتواضع.ليكم أ -

  



 ك
 

 امللخص

ا ومعرفة املعىن احلقيقي هلا، وما هي يتناول البحث دراسة حتليلية لسورة املزمل، من حيث مفهومه
 هالتأثري  ،األمة اإلسالمية ملثل هذه الدراسات تعترب هذه الدراسة مهمة نظرًا حلاجة؟ صفاهتا ومبادئها

على هنضة األمة سواء على مستوى الفرد أو اجملتمع أو العالقات بني اجملتمعات املختلفة جبميع 
واشتمل البحث على ، في( وهو ما يناسب هذا البحث)الوصواتبعت يف حبثي املنهج  مكوانهتا

 أماوهيكل البحث،  أمهية البحث وأسباب اختياره اشتملت علىة فصول، املقدمة بعمقدمة وس
 فيحتوي على مقاصد السورة وشيء من فوائدها، مث الفصل الثاين: حيتوي على: الفصل األول

: لث، مث الفصل الثاانزوهلهتا وأسباب يف املصحف وعدد آاي التعريف ابلسورة من حيث ترتيبها
يشتمل على مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها ومناسبة أول السورة آبخرها، وسبق ذلك حملة عن 

، واألمر بقيام  : تضمن أول نزول الوحي على النيب رابعبة لغة واصطالحا، مث الفصل المعىن املناس
: يصور حال الكفار املعاندين املكذبني امسله، مث الفصل اخلالقرآن وترتي الليل وأوقاته وفضله، وقراءة

راكهم ابهلل شإ، وما أعده هللا تبارك وتعاىل هلم من العذاب وتوعدهم فيه جزاء كفرهم و لدعوة النيب 
هذه األمة مببعثه، وحال من كفر مبا  مكراإو  تباع النيب ا: يصور فضل ادسسعز وجل، والفصل ال

: ما أعده هللا عز وجل بعوالفصل السا ،ساب وكيف سيكون حال الناسجاء به، ووصف يوم احل
 تبارك وتعاىل، وختمت هذه السورة خالقه ألمر هاديهبذه الدعوة وانق هاميق، جزاء لنبيه 

 تباع النيب استغفار، وسعة رمحة هللا عز وجل بعباده، وقد توصلت يف هذا البحث إىل فضل ابال
اإلكثار من النوافل من قيام الليل وتالوة القرآن الكرمي وتدبر معانيه واملداومة واملداومة على العبادات و 

 جل واملداومة على االستغفار، والتيقن بسعة رمحه هللا عز وجل بعباده.و  على ذكر هللا عز
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ABSTRACT 

The research has an analytic study of Muzzamil Surah in terms concept and knowledge of real 

meaning of it and what are its qualities and principles.The study is considered very important 

for the Islamic nation's need to such studies to the influence of leadership on the rising of the 

nation on the individual level or community or the relationships among different communities 

with their structures.In this research , I follow the descriptive approach which suits the 

best.The research contains an introduction and six chapters. The introduction is about the 

importance of the research and the causes of choosing it and the research structure. Then, the 

first chapter : It has the definition of the Surah for its order in the Mushaf and the number of 

its Quranic verses, the cause of coming down. The second chapter contains the suitability of 

Surah with what is before and after it, and the suitability the beginning with the end of the 

Surah.( We mentioned before what meaning of the suitability is in language and in idioms.) 

The third chapter contains the first coming down of the revelation on the Prophet (PBUH),the  

order of night prayers and the times, the favor of reading and reciting Quraan.The fourth 

chapter describes the status of the stubborn infidels and the rejecters  to the invitation , and 

what Allah –Blessed and Exalted-prepares of torture and threatens as a punishment for their 

infidelity and polytheism in Allah Almighty.The fifth chapter describes the favor of the 

prophet (PBUH) and honouring this Nation by sending him. It describes the status of the 

infidelity with what the prophet comes with. It also describes the Judgment Day and how 

people will beThe seventh chapter is about What Allah had prepared for his Prophet as a 

reward  for his Invitation and obeying his Creator.The Surah ends in asking for forgiveness 

from Allah and His wide mercy to His slaves.I reached in this research to the favor of 

following and tracing the Prophet (PBUH) and continuing worships and doing a lot of extra 

worships ( nawafil) for example: night prayers , reciting Quraan Kareem and thinking of its 

meanings,Keeping mentioning Allah (zikr) and asking for forgiveness and convincing of 

Allah wide mercy to his slaves. 
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 خلفية البحث
الصالة و نذيراً وبشرياً للعاملني، و على رسوله األمني، هدى للمتقني  احلمد هلل الذي أنزل القرآن الكرمي

 وصحابته الغر امليامني،على آله والسالم على خامت األنبياء، واملرسلني نبينا حممد و 
 أما بعد:

 وال  والسعادة، ال متل منه النفوساء املعجزة، فيه الغنفالقرآن الكرمي هو الربهان واحلجة واآلية و 
القرآن الكرمي أو يقاربه، يف أتثريه يف  إلنسانية يف اترخيها كتاابً يضاهيتنقضي عجائبه، ومل تعرف ا

 [1]هود: ٱٱَّ رنزنمنننىنين ىليلاممممليكُّٱ تعاىل:قال  قارئيه، أو سامعيه نفوس
 نث ُّٱ :قال تعاىل، املبعوث رمحة للعاملني، أنزله هللا على قلب خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

 ام يل ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

إعجازه حجة قاطعة يف استمراره وحفظه و ، و آية ظاهرة، [21:احلشر] َّ من  زن رن مم
، فقد تعاهد اإلميان به اعتقاداً وقوال وعمالومساعه، واالفتقار إىل هدايته، و  والتعبد بتالوته وهدايته

 ن نقبل على القرآن الكرمي، تالوة، وتدبرا، وعمال، وأن جنعله منهاجا حلياتنا، وغذاءأمران هللا سبحانه أ
 حص مس خسحس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ قال تعاىل:ألرواحنا، 

 مق حق  مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص

لننال به احلياة السعيدة يف ظالل هديه ونظفر بسعادة الدنيا واآلخرة،  ،[44:فصلت] َّ خك حك جك
هبديه  أثر الصحابة الكرام رضي هللا عنهم الذين تربوا يف مدرسة النبوة، فحرصوا على التمسك مقتفيني

ه وحقائق أتويله فكانت أما دقائق معانيواالعتصام حببله املتني، فعكفوا على معرفة أحكامه الظاهرة و 
حىت أصبحوا منارة ، عنه تظهر هلم بعد البحث والتأمل والنظر، وما كان يشكل عليهم سألوا النيب 

يكون هذا كله، وقد أخرج هللا به البشرية من ظلم العبودية واجلهل إىل نور  فكيف ال ،اسهداية الن
 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ، قال تعاىل: التوحيد والعلم

والقرآن ، [16:املائدة] َّىليل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق
 ميني ٰىريزيُّٱقال تعاىل: ،الكرمي هو امليزان الواضح حلال األمة اإلسالمية

دت عملت به يف مجيع شؤوهنا سعفكلما اهتدت هبداه و  ،[155:]األنعام َّىيييجئحئ
 هل مل خل حل جل مك  لك ُّٱ      قال تعاىل: توعز جانبها، وكلما ابتعدت عنه ضعف
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وملا  ، [44:األنعام] َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم
ت هبذا الكتاب العظيم كمعجزة ابقية إىل يوم الدين خصهذه الشريعة ابقية إىل يوم الدين كانت 

ه آمن عليه اآلايت ما مثل ما من األنبياء نيب أعطي من » :قال  لينتفع هبا ذوو البصائر واأللباب
 (1)« يوم القيامة ، فأرجوا أن أكون أكثرهم تبعا إيلأوحاه هللا ذي أوتيته وحياوإمنا كان الالبشر 

وقد ظهر إعجاز القرآن الكرمي يف فنون كثرية كالبالغة والفصاحة اليت أعجزت الفصحاء والبلغاء  
وأهل اللسان من خطباء اجلن واإلنس، وحتداهم املوىل عز وجل أن أيتوا مبثله حىت ولو اجتمعوا كلهم 

 ل هذا القرآن كانت العرب يف العصر الذهيب من الفصاحة والبالغة واللغةعلى ذلك، مع أنه عندما نز 
ا مل أيتوا مبثله أو بعشر سور ، ومل[34:الطور] َّميىي خي حي جي يه ىه ُّٱ :قال تعاىل 

 منىن ممىميمجنحنخن خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ :تعاىل قال ،مثله

 خضمض حض مصجض خص حصُّٱتعاىل: أوبسورة مثله، قال ،[13:هود] َّىهيه مه ينجه

أظهر ، ف[23:البقرة]َّحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحك
 ىيييٰذ خيمي حنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيُّٱ: تعاىل عجزهم بقوله

 تعاىل تصوراً جلانب من علم هللا الكرمي ولقد حوى هذا القرآن ،[88:اإلسراء]َّٰرٰىٌٍّّ
ع من خالل ذلك نور مل املعلوم منها واجملهول، ويسطليهتدي به العقل البشري فرياتد آفاق العا الشامل

لك الداين تبارك وتعاىل، الذي بيده مفاتيح العلوم كلها، فإن القرآن الكرمي اإلميان املطلق بوحدانية امل
أتسر القلوب، فيتعامل  ث تناول كل القضااي بطريقة مثريةليتناول مجيع ما خيص احلياة الكونية، حي

مع مجيع قضااي اإلنسان مبا يدركه عقله، ويتعامل معه يف حدود طاقته وحاجته، وهذا تشريف هلذا 
 ان حىت يصل بذلك إىل احلقيقة اليت توصله إىل اخلالق العظيم، مث يصل بذلك إىل اإلميان ابهللاإلنس
واليقني مبعجزة هذا القرآن الكرمي، فال معىن إلميان غري مقرتن بعمل، وذلك من أجل أن نصل  تعاىل

ن الكرمي ليس  إىل معرفة ما غاب عن علمنا احلايل، وكل ذلك بضوابط ترضي هللا عز وجل عنا، فالقرآ
كتاب نظرايت علمية ومل أييت بنصه منهجا للعلم التجرييب، بل هو منهاج احلياة كلها، وسبيل 

                                                           

(، ط. طوق 182 /6اب فضائل القرآن، ابب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، )البخاري يف صحيحه، كت أخرجه االمام(1)
، (، ورواه مسلم أيضًا يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 4981النجاة حديث رقم)

 (، ط. دار إحياء الرتاث العريب 152(، حديث رقم)1/134)



 

4
 

أن نوجه األنظار علينا ، وجب ومبا أن هذا الكتاب العزيز معجزة نبينا لتشجيع العقل ليعمل وينتج 
 هذا اجلانب وألفوا يفإىل معرفة مقاصد آيته وسوره، وقد أدىل كثري من سلف هذه األمة بدلوهم 

وتتابعت القرون من بعدهم وخترجت أجيال أقامت احلضارة اإلسالمية اليت مل يعرف  مصنفات قيمة
قال تعاىل:  رهبم، نورها إال عندما ابتعد بعض املسلمني عن كتاب مل ينطفئو  لهلا مثي

 خئمئ حئ نيىيييجئميينٰىريزي ىنمننن زن امممرنُّٱ

: تعاىل قال، و [48الشورى ]َّحتختمتهتمث هبجت خبمب حبجبهئ
 تابهك  حبفظ تكفل هللا ولكن ،[30الفرقان:]َّحسخسمس حجمججحمحجخمخجسُّٱ

ها وقيض لألمة من ينهض هبا ويوقظ [9:احلجر]َّزنمنننىن يلامممرنُّٱقال تعاىل: 
من غفلتها، ويرشدها إىل طريق عزها فنبغ علماء أكابر أجالء حفظوا كتاب هللا وسارعوا إىل تربية 

مع هذا  تعلم تفسريه، و إلقبال على حفظه، و النشء على تعلمه، والتأدب آبدابه، والتمسك هبديه، وا
وكتاب األحكام  كله فالقرآن ال تنتهي عجائبه وال تنقضي بالغته، فهو كتاب كل زمان ومكان

واملقاصد، اليت جاءت مع كل سورة من سوره، حيث أن كل سورة تربز لنا مقصداً وهدفاً تدور حوله 
كل الفصحاء والبلغاء الذين وقفوا وقفة إجالل   تؤكد عليه، لقد أعيت فصاحة هذا القرآن وبالغته،و 

 وتعظيم أمام هذا اإلعجاز البليغ فكلما ازداد املؤمن الصادق علما هبذا القرآن، ازداد إمياان به.

 هذا حبث متواضع حيدد إن شاء هللا مقاصد سورة املزمل، وبعض األحكام واإلرشادات اليت ف
، واقتدى هبا صحابته الكرام من بعده وسلفنا عليها النيب قف اإلميانية اليت سار ادلت عليها واملو 

الصاحل رضي هللا عنهم أمجعني، وكيف أهنم استفادوا من هذا القرآن العظيم وجعلوه دستورهم األوحد 
هبذا الكتاب واالقتداء مبعلمهم األول العامل  همتمسكووقفوا عند هنيه، فسادوا ب فعملوا مبا أمر به

، على ل عظيم يف ذلك الزمان، ومن خالل ما تبينه هذه اآلية من صرب النيب أبسره، وخضع هلم ك
املشركني واملكذبني بدعوته، وما اعد هللا هلم من العقوبة ابآلخرة واخلزي والعار الذي سيلحقهم، يف 

وأصحابه  ،النيب  ةوتسليءت بعض صفاته من خالل هذا اآلية، ذلك اليوم العظيم الذي جا
ام يف الليل والتبتل والتضرع إىل هللا عز وجل يف هذا القيام، واملداومة على تالوة القرآن وأمرهم ابلقي

على االستغفار، بعد احلث و واحملافظة على الصالة والزكاة واإلكثار من فعل النوافل واملستحبات، 
قصري ذلك التن العبد ال خيلو من التقصري فيما أمر به، فأمر برتقيع أفعال الطاعة واخلري، وذلك أل
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ن كل ما يفعله إو يتغمده هللا بواسع فضله ورمحته، وإال فإنه هالك ال حمالة، واخللل ابالستغفار، ل
 املسلم من خري سيجده أمامه عند هللا عز وجل يف كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها.

 مشكلة البحث

يث أن هذه املقاصد مل ح سورة املزمل يعاجل هذا البحث مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تناولتها
اليت ترشد بعض األمور  يف حبث مستقل، ومل يتعرض هلا أحد من قبل، ومن هذه املقاصدتبحث 

ا يالقي يف الدعوة إىل هللا وكيف يكون الصرب اجلميل، مث مسألة اإلنسان املسلم وحتضه على الصرب مل
مني إال ما رحم ربك عند تالوته، وكيف تكون هذه تدبر القرآن الكرمي اليت غفل عنها كثري من املسل

عزميته على فعل الطاعات ليل، مث معاجلة تقوية اإلنسان التالوة، وأفضل أوقاهتا اليت تكون يف وقت ال
من خالل تذكر فضل هللا عز وجل وما عنده يف اآلخرة من نعيم مقيم، ذلك من نوافل العبادات و 

 .ين قدموا اآلخرة على الدنيا الزائلةوكل ذلك أعده لعباده الصاحلني الذ

 البحثأسئلة البحث / فروض 

 ؟هبا _ وهي التزمل _ ، نبيهاحلق جل وعال  خاطب الة والصفة اليتما هي احل -
 ؟ املسلمنيوأثر ذلك على  زملها سورة املتاليت تضمن املقاصد ما هي  -
 ؟ السورةمن خالل بعض اآلايت يف هذه  ترتيل القرآن الكرميمن فائدة ما ال -
 ر مبدأ الصرب يف الدعوة إىل هللا ؟تقريكيفية  -
 ؟ فيما خيص هول يوم القيامة هذه السورةما هي األوصاف اليت ذكرهتا  -
 ؟ عز وجل نبيه واملؤمنني معهمباذا أمر هللا  -

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إىل عدة أمور ومنها

 بيان ألمهية أهداف ومقاصد السورة وحتليلها. -
 بعض املسائل واألحكام املستفادة واملستنبطة من السورة.استخراج  -
 مجع الفوائد واملعلومات اليت جاءت ابلسورة من أمهات كتب التفسري. -
 .يف بداية نزول الوحي عليه ،النيب  شيء من حال ذكر -
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 .دعوة الناس لدين احلقاحلض على الصرب يف  -
 شركني.أُعد هللا للمكذبني من امل أنواع من العذاب الذي ذكر -
 ه عليها. تدهلذه األمة وشها، فضل إرسال النيب  -
، والقيام مبا أمر به من الواجبات واإلكثار خمافة هللا عز وجل ومراقبته يف مجيع األحوالغرس  -

 من النوافل واالستغفار وذلك لتدارك اخلطأ الذي يطرأ على العبد خالل الليل والنهار.

 ن هللا علي ابلفتح من عنده ألنفعث املتواضع أن ميوإنين ألسعى من خالل هذا العمل والبح
أميت ما استطعت، لنصل إىل ما وصل إليه سلفنا الصاحل من مكارم األخالق الذي أساسه ومنبعه هو 

رضوانه فذلك هو الطريق املوصل إبذن هللا تعاىل إىل  ،وطاعتهم لرسوله  ،إمياهنم ابهلل عز وجل
 هلها بفضله ومنه وكرمهأسأل هللا أن جيعلنا من أ ته،نجو 

 :البحث مصطلحات

الشريعة  من األمور املهمة، وخاصة للمتخصص بدراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسة تعد
 ومرادها وحدها حيث إن علم مقاصد الشريعة اإلسالمية ال يقف عند جزيئات الشريعة، اإلسالمية

بل ينفذ منها إىل كلياهتا وأهدافها، يف كل جوانب احلياة، فهو يربز الغاية ابملقاصد، والغاية اليت خلقنا 
ٱَّّٰرئزئمئنئىئيئُّٱته، قال تعاىل:عبادتوحيد هللا و  هيو  حتقيقهاو ، هللا من أجلها

ملسلمني قد استنبطوا هذا والناظر يف دراسة مقاصد الشريعة اإلسالمية جيد أن العلماء ا ،[56]الذارايت:
 .حىت عصران هذا، مراحل اترخيية ممتدة من عصر النيب  العلم وضبطوه عرب

 تعريف املقاصد لغة:  -أوالا 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱفهو قاصد، وقوله تعاىل: ، قصد يقصد قصدا ،استقامة الطريق :القصد

 [9:النحل]َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ
، أي: ومنها ومنها جائر عاء إليه ابحلجج والرباهني الواضحةالطريق املستقيم والد بيان: على هللا أي

      ز:العزي التنزيل ويف، قريب سهل: وسفر قاصد، مستقيمسهل  وطريق قاصد ،طريق غري قاصد
سفرا قاصدا، أي: غري ": ابن عرفة ال، ق[42:التوبة]َّىهيهجيحيخيمي مهُّٱ

http://www.alukah.net/sharia/0/94949/
http://www.alukah.net/sharia/0/94949/
http://www.alukah.net/sharia/0/94949/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6676&idto=6676&bk_no=122&ID=6688#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14120
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االعتماد واالعتزام وطلب الشيء  يف املعيشة أال تسرف وال تقرت دوالقص ،لالعد والقصد، شاق
 .(1)"له وإليه قصًداوإثباته: تقول: قصدت الشيء، و 

 :املقاصد اصطالحاا 
  يكن هلا مصطلح خاص هبا عند قدماء األصوليني، ولكن عربوا عنها أبلفاظ مثل: األمور مبقاصدهامل

 ،إخل.مراد الشارع، أسرار الشريعة، االستصالح، رفع احلرج والضيق، العلل اجلزئية لألحكام الفقهية..
يف تعريف ين املتأخر عبارات تنوعت لكن، داملتقدمنيعن الشرعية للمقاصد تعريف يرد مللذلك

ومن أهم  ، حىت اآلنعند الفقهاء املعاصرين بداية من الشاطيب ات متقاربةتعريفجاءت  مثاملقاصد، 
الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة "فت به أبهنا: ومن أمجعها ما عر  ت،التعريفاهذه 
 .(2)"العباد

األهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة هي املعاين و "وقيل: 
 .(3)"واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

وفيما يلي بعض إشارات ، حاول كثري من الباحثني اختيار أحسن تعريف للمقاصد اصطالحياً وقد 
 :تعريفات املعاصرين أثرت على اليت -ابملقاصديتعلق  فيما -العلماء القدامى 

 عودف ،أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة" :رمحه هللا يقول أبو حامد الغزايل -1
وصالح اخللق يف  مضرة ولسنا نعين به ذلك، فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق،

ع من حتصيل مقاصدهم، لكن نعين ابملصلحة احملافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشار 
ت هذه وكل ما يفو ، اخللق مخسة وهو: أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم

 .(4)"مصلحةاألصول فهو مفسدة ودفعها 

                                                           

 ه1414، دار صادر بريوت 1(، ط.353 /3لمة القصد )مادة )قصد( كلسان العرب ابن منظور  (1)

 (7)ص  ، د،ط،نظرية املقاصد عند الشاطيبأمحد الريسوين،  (2)

( 61)ص  ،1ط.، األصول العامة لوحدة الدينوهبة الزحيلي،  (3)

(174)ص، 1ط. املستصفىالغزايل  (4)
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عندما عرب عن سبب أتليف قواعد األحكام يف مصاحل األانم رمحه هللا أما العز بن عبدالسالم  -2
مقاصد هذا الكتاب: الغرض بوضع هذا فصل يف بيان ": يشري إىل جزء من معىن املقاصد، فقال

الكتاب بيان مصاحل الطاعات واملعامالت وسائر التصرفات لسعي العباد يف حتصيلها، وبيان 
إما تدرأ مفاسد وجتلب  ،والشريعة كلها مصاحل، مفاسد املخالفات ليسعى العباد يف درئها

ائه فال فتأمل وصيته بعد ند ،َّحتختمتُّٱ ل:يقو  عز وجل مصاحل فإذا مسعت هللا
 .(1)"والزجرجتد إال خريا حيثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو مجعاً بني احلث 

سبحانه، وهي ما  هومأمورات هأبهنا الغاايت احملمودة يف مفعوالت": تعاىل رمحه هللاوعرفها ابن تيمية  -3
 . )2("البالغةمن العواقب احلميدة اليت تدل على حكمته  هومأمورات هتنتهي إليه مفعوالت

تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال " :رمحه هللا قال الشاطيب -4
أن تكون  تكون حاجية والثالث: أن والثاين: ضرورية، تعدو ثالثة أقسام: أحدها: أن تكون

 )4("وقال إن الشارع قصد ابلتشريع إقامة املصاحل األخروية والدنيوية، )3(حتسينية
املقصود من شرع احلكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو ": رمحه هللا مدياآلن سيف الديقال 

ابلنسبة للعبد، و إذا عرف أن املقصود من شرع احلكم إمنا هو حتصيل املصلحة أو  جمموع األمرين
فإن كان يف الدنيا فشرع احلكم إما أن يكون  دفع املضرة، فذلك إما أن يكون يف الدنيا أو يف اآلخرة

 )5("يا إىل حتصيل أصل املقصود ابتداء أو دواما أو تكميالمفض
هي املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية، واملرتتبة "فها الدكتور نور الدين اخلادمي بقوله: عر و  -5

عليها، سواء أكانت تلك املعاين ِحكًما جزئية، أم مصاحل كلية أم مسات إمجالية، وهي تتجمع 

                                                           

 (1/10) ،1ط.  مصاحل األانم يف األحكام قواعد  عبدالسالم بن العز(1)

 (3/19ن )3، ط.جمموع الفتاوىابن تيمية (2)

 (2/17، )1ط. املوافقاتالشاطيب  (3)

 (2/62املصدر السابق ) (4)

 (2/296) ،1، ط.اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي  (5)
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وهذا تعريف موفق ، (1)"ودية هللا ومصلحة اإلنسان يف الدارينضمن هدف واحد، هو تقرير عب
 وهو تقرير العبودية هلل سبحانه، ويتبعه مصاحل العباد، إال أنه ألنه انتبه إىل مقصد املقاصد ،اً جد

نستنتج أن علم املقاصد التكرار الذي ال داعي له، واالستطراد والتطويل يف التعريف،  يؤخذ عليه
كم اليت من احلو لة إمجااًل، واألحكام الشرعية اخلاصة، ويعتين بدراسة املعاين هو علم يدرس األد

هو  د تكون خاصة، فعلم املقاصد حقيقةأجلها شرعت األحكام الشرعية، وقد تكون عامة وق
فإهنا يف آخر  وإن كانت تعريفاته عند العلماء متفاوتة، الم مرتبط أبصول الفقه وابلفقه معع

اه واحد، يهدف إىل أن املقاصد الشرعية متعلقة بدراسة األدلة واألحكام املطاف تصب يف اجت
من ورائها، حتقيًقا للمصلحة ودرًءا ة ود الشارع منها، والغاية املرجو ومقص الشرعية، وفهم مناطها

 من الدين، والنفس والنسل، والعقل ،الضرورايت اخلمس ا إىل حفظللمفسدة، وهي تسعى دائم
ىل ثالث مراتب وهي الضرورايت مث إهل العلم على تقسيم املقاصد أ فقد اصطلح، واملال

 حوالأتضمن من  احلاجيات مث التحسينيات وهو اصطالح قدمي متوافق مع اتريخ التشريع وما
ما مرتبة الضرورايت فهي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت أ وحاالت

فوت النجاة والنعيم ة خر بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف اآل ةستقامامل جتري الدنيا على 
وهي أعلى املراتب بل هي الغاية األوىل من نزول التشريع وهي جارية يف ، والرجوع ابخلسران

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل  العبادات واملعامالت والعادات وهي على الرتتيب مخس:
 تليها، و يعدم األصل بفوته عود على أصله ابإلبطال والي وهلذه املرتبة مكمل ال ،واملال

وهي املفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إيل احلرج واملشقة : احلاجيات
جتري عليه الضرورايت بل تعترب هذه  كاإلجارة وهي جارية على ما  ،الالحقة بفوت املطلوب

وهي التحسينيات فهي حماسن العادات  :ةأما الثالث، املرتبة من مكمالت مرتبة الضرورايت
زالة النجاسات وسرت إكيف الضروري   يف احلاجي وال يؤثر ال داب حبيث انعدامها الومكارم اآل
والتقرب بنوافل اخلريات من الصدقات وتعترب من مكمالت احلاجيات  ةخذ الزينأالعورات و 
 توالضروراي

 
                                                           

 52، ص1، ط.االجتهاد املقاصدياخلادمي  ((1
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 :أول من ألف يف علم املقاصد

   هبا حىت يتصور املراحل اليت مر؟ رخيههم لدراسة أي فن معرفة كيف نشأ ذلك الفن واتمن امل
وعلم املقاصد كغريه من العلوم الشرعية مل يظهر إىل الوجود دفعة  ،والرجال الذين سامهوا يف إبرازه

آلن، وميكن املعهودة ا ابلصورةالتدوين و واحدة ولكنه مر مبراحل متتابعة حىت وصل إىل مرحلة التبويب 
 مبرحلتني:اليت مر هبا علم املقاصد  تلخيص املراحل

 أن مقاصد الشريعة  عهد النبوة، ومما يدل على وجوده مرحلة ما قبل التدوين يف: األوىل
 اقرتنت مبجيء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة

قوله  مثلف أسباهباو نستطيع أن نالحظها من خالل تعليل هللا عز وجل لألحكام  :ففي القرآن الكرمي
 نث زثمث رث يت ُّٱ[39احلج]َّحن خمممىميمجنحمجم ىليل خلملُّٱٱتعاىل:

 زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

ألهنم ظلموا وأخرجوا من دايرهم بغري  ،علة اإلذن ابلقتال األوىل يف اآلية، [37 :األحزاب]َّنن من
رضي هللا عنها بعد  من أم املؤمنني زينب بنت جحش، ويف اآلية الثانية: علة زواج النيب ، حق

            .وعدم إحراج املؤمنني يف ذلك، طالقها من زيد بن حارثة رضي هللا عنه، حترمي النيب 
أيًضا كثريًا من األحكام املعللة، وربطت بني األحكام الشرعية وغايتها  دجن :املطهرةويف السنة النبوية 
، لبنيت وال أن قومك حديثو عهد بِشركل » لعائشة رضي هللا عنها: قوله ، الفعلية من ذلك

                                                                                 )1(«م الكعبة على قواعد إبراهي
متثلت مقاصد الشريعة يف فهم الصحابة رضي هللا عنهم هلا أما يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم، فقد 

هللا عنه مانعي ناسب حلل املشكالت اجلديدة الطارئة، مثل قتال أيب بكر رضي يف إجياد التشريع امل

                                                           

(، ومسلم يف كتاب احلج، 1583برقم ) (،146 /2) ،1ط.البخاري كتاب احلج، ابب فضل مكة وبنياهنا،  االمام أخرجه (1)
 (1333( برقم )2/969ابب نقض الكعبة )

، اإلميانكتاب   ،مسلم(،و 1388برقم ) (،529 /2ابب أخذ العناق يف الصدقة ) ،كتاب الزكاةيف   بخاريالاالمام أخرجه  (2)
 (.133(، برقم )38 /1األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا، ) ابب
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  (1)« ، لقاتلتهم على منعهاهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا و »الزكاة وقوله: 
هللا عنه ذلك هو بناء على مقصد احملافظة على استقرار الدولة  بكر رضياملقصد من قول وفعل أيب 

 ة يف ذلك العصرإلسالميا

 أما املرحلة الثانية:

أبرز من ألف يف هذا الفن وكان و  قدميةهي مرحلة التدوين والتأليف يف املقاصد الشرعية وهي كثرية و ف
فهو مؤسس هذا العلم حيث   اإلمام الشافعي رمحه هللا،، له أتثري عليه ومتيز يف إظهار مسائله وجتديده

 الذي حققه الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا تعاىل، وهو كتاب الرسالة، كتب أول كتاب أبصول الفقه،
أول كتاب تكلم يف علم مقاصد و م، 1940ه، 1358بطبعته األوىل يف مصر، مكتبة احلليب، سنة 

وهو مطبوع بتحقيق  ،حماسن الشريعة الشريعة هو كتاب أيب بكر القفال املعروف ابلشاشي كتاب
وأول من ألف م، 2007ه، 1428، سنة الطبع كتب العلميةيف لبنان دار ال حممد علي مسك،

أمام احلرمني اجلويين يف كتابه  الربهان يف أصول وشرح مقاصد الشريعة يف كتب أصول الفقه هو 
مطبوع مبجلدين حتقيق صالح حممد عويضة، يف لبنان، دار الكتب العلمية، سنة الطبع  ،الفقه

، الذي قام شفاء الغليلاملقاصد يف كتبه وذكر  مث جاء أبو حامد الغزايلم، 1997ه، 1418
م  1971ه، 1390سنة  بتحقيقه الدكتور محد الكبيسي، وطبع ببغداد، مكتبة االرشاد،

فهو مطبوع بتحقيق حممد عبدالسالم عبد الشايف، يف لبنان بدار الكتب العلمية، سنة املستصفى، و 
، فهو مطبوع بستة جملدات، حتقيق طه لمث تبعه الفخر الرازي يف كتاب احملصو م، 1993ه، 1413

 حكاماإل يف كتاب مث اآلمديه، 1400يف السعودية، مطبوعات جامعة اإلمام، سنة  جابر العلواين،
وهو مطبوع أبربع جملدات بتحقيق عبدالرزاق عفيفي، يف لبنان، املكتب  ،يف أصول األحكام

كتاب قواعد األحكام يف مصاحل   مث العز بن عبد السالم يف م، 2003ه، 1424سنة االسالمي، 
ه، 1414، طبع بعناية عبدالرؤف سعد، مبجلدين، يف مصر مبكتبة الكليات األزهرية، سنة األانم

وهو مطبوع يف  ،يف اختصار احملصول وكذلك تلميذه القرايف يف كتابه شرح تنقيح الفصول م،1994
رمحة هللا  جاء األمام الشاطيب حىترمحهم هللا مجيعا،  م،2004ه، 1424لبنان، بدار الفكر سنة 

علم وجعل له كياان مستقال الاملؤسس واملنظر هلذا العلم وألنه هو الذي شهر هذا  يعتربحيث عليه، 
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وهو مطبوع يعترب هو العمدة يف علم مقاصد الشريعة،  كتابه املوافقات يف أصول الشريعةوعلما ابرزا و 
 م1997ه،1417دار ابن عفان، سنة بسعودية، يف ال، مشهور حسن سلمان بسبع جملدات بتحقيق

مطبوع بتحقيق حممد اتمر، يف لبنان بدار الكتب  ،اء بعده اإلمام الزركشي يف كتاب البحر احمليطمث ج
مطبوع   اقتضاء الصراط املستقيمشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتبه و  م،2000ه، 1421العلمية سنة، 

 م        1999ه، 1419دار عامل الكتب، سنةب مبجلدين، بتحقيق انصر العقل، يف لبنان
درء ه، و 1403، املطبوع بتحقيق حممد رشاد سامل، يف السعودية، جامعة االمام، سنة ستقامةاالو 

يضا مطبوع بعشر جملدات، بتحقيق حممد رشاد سامل يف السعودية بدار الكنوز أ ،تعارض العقل والنقل
ملطبوع خبمسة وثالثون جملدا يف السعودية، بدار الوفاء، ا جمموع الفتاوى،ه،  و 1391األدبية، سنة 

، املطبوع بتحقيق حممد النعساين مث تلميذه ابن قيم اجلوزية يف كتابه شفاء العليل ه،1426سنة 
املطبوع  و إعالم املوقعني عن رب العاملني م،1978ه، 1398احلليب، يف لبنان بدار الفكر، سنة 
 رحم هللا اجلميع. م1973، يف لبنان بدار اجليل، سنة سعد أبربع جملدات بتحقيق عبدالرؤف
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 االستنباطي: تعريف املنهج الوصفي -اثنياا 

استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف  احلاضر بقصد "املنهج الوصفي: هو  
 (1)"أخرى تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر

استخراج املعاين من النصوص بفرط "ستنباطي: قال اجلرجاين يف التعريفات: اصطالحا املنهج اال
 (2)"ةالذهن وقوة القرحي
  نبط الفقيه إذا استخرج الفقه من الباطن ابجتهادهتساستخراج و اال"ستنباط: االوقال ابن منظور: 

 (3)"وفهمه

 أمهية البحث

، ومن شدة احلاجة يف هذا العصر لفهم عميق علقه بكتاب هللا العظيمتنبع أمهية هذا البحث من ت
 لكتاب هللا عز وجل

ا روح على اجلملة، وإذا كان  فقد صار العمل ذ عمالرواح األأاملقاصد فإن ": رمحه هللايقول الشاطيب 
  (4)"حفإنه جسد بال رو  ،القصد ووافق العمل، أو خالفا معااعترب خبالف ما إذا خالف  ،كذلك

نه ليس بفقيه إن مل نقول إوالفقيه بال مقاصد فقيه بال روح  ،وهلذا الفقه بال مقاصد فقه بال روح
ومن هنا تربز  ،سالم بال مقاصد دعاة بال روحىل اإلإوالدعاة  ،بال روحواملتدين بال مقاصد متدين 

ىل إن نشري أتهد فيكفي نسبة للفقيه اجملالبف ،ىل معرفة مقاصد الشريعةإحاجة اجملتهد واملسلم العادي 

                                                           

 (97، )1، ط.مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي،  ((1

 (1/38) التعريفاتاجلرجاين،  ((2

 (7/410، ابب الطاء، فصل السني )لسان العرب ،( ابن منظور(3

 (3/44( املوافقات )(4
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سرارها أو  ىل دقائقهاإشياء والنفوذ ال مبعرفة حقائق األإيتحقق  صله اللغوي الأن الفقه حىت يف أ
 .أسرارهو وابلتايل فليس الفقه حقيقة سوى العلم مبقاصد التشريع 

 عنه ملعربا يف التفقه بلكل عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه يف العبارة، " :أيضاً  قالو 
 املساقات ختتلف ابختالف األحوال ، كما يعلم من أن(1)"هذا اليراتب فيه عاقل املراد بهما و 

فإن فرق النظر  آخره ليحصل له املقصود منهفال حميص للمتفهم عن التعلق أبول الكالم و   واألوقات
صل يف فهم معاين كالم أفهو  ة هو أصل معانيها اليت ترجع إليهأن مقصد السور   دمل يتوصل إىل املرا

أن ، و وهلذا فإن معاين السورة ال تتحقق إال بعد استيفاء مجيعها ابلنظر واستخراج مقصدها هللا تعاىل
وتفسري كالم هللا على  ،معرفة مقصد السورة الذي تنتظم به معانيها وآايهتا سبيل للسالمة من اخلطأ

، فابتعادان عن اللغة وجل ب هللا عزالكت ومن شدة احلاجة يف هذا العصر لفهم عميق ،غري مراده
ري فهمنا بوالشعوب ببعضها، وانفتاح الدنيا على مصراعيها، أضعف بشكل ك اختالط األممو  العربية

ملقصود القرآن الكرمي الذي كان يفهمه أوائل هذه األمة من أول وهلة، الفهم العميق الذي أدركه حىت 
 زبمبنبىبيبُّٱ على الوليد بن املغرية ، قرأ النيب": قال عكرمة، أكابر املشركني

فقال: ، [90النحل: ]َّنثىثيثىفمثمتنتىتيترثزث رتزت
: وهللا إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أصله ملورق وأعاله أعاد عليه فقالف ،أخي أعدبن ا اي

  )2("ملثمر، وما هو بقول بشر
 وقد كان أفاضل ر مصاعد النظر يف مقاصد السو  همؤكداً يف كتاب": رمحه هللايقول البقاعي و 

أصاليب  دقيق منهاج الفكر البشرية، ولطيفالسلف يعرفون هذا مبا يف سليقتهم من األفانني العربية، و 
 (3)"من الفنون كغريه  الغرابة،صار حد النوازع العقلية، مث تناقص العلم حىت انعجم على الناس، و 

 

 

                                                           

 (4/262املصدر السابق ) ((1

 (10/165، )1ط. ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب  (2)
 (1/153) ،1ط. ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،البقاعي (3)
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 ويشتمل على الفصل الثاين: أدبيات البحث

 لنظرياإلطار ا -أوالا 

 الدراسات السابقة -اثنياا 

 املقارنة -اثلثاا 

 

 اإلطار النظري -أوالا 

هلداية الناس، وهداية الناس ال تتحقق على  ،على حممد هللا عز وجل  هأنزل الكرمي هذا القرآنإن 
بتحقيق التوحيد هلل عز وجل، فالقرآن الكرمي هو املعجزة الكربى، الدالة على صدق وجه الكمال إال 

ٱ، والدعوى العظمى من هللا تعاىل إىل التوحيد اخلالص والطريق املستقيم، قال تعاىل:ة حممد رسال

  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ
نزل القرآن ق يف القرآن الكرمي، ومعرفة ما أابلتأمل الدقيوالتوحيد ال يتحقق إال  ،[5البينة:] َّجغمغ

      ،ني إال ابلنظر إىل مقصود سور القرآن سورة سورةيتب ال ،نزل القرآن من أجلهما أمن أجله، و 
وها هو قد  ،[29ص:]ٱَّيئربزب رئزئمئنئىئ ُِّّّٰٱ قال تعاىل:

كما أنزل زال كما وعد هللا عز وجل حمفوظا  مضى على نزوله أكثر من أربعة عشر قرانً من الزمان وال ي
 ض وما عليهار ث هللا األترتيب، وسيبقى كذلك إىل أن ير  مل يتغري فيه عما نزل حرف وال كلمة، وال

إىل ذلك كانت  نا، وإذا اهتدياتدي إىل املقصود منههننظر إىل تفاصيل ما يف هذه السور، مث نن حف
 ىه ىنينجهمهٱُّٱأجلها  نزل القرآن منهي اليت أ العامة هذه هداية عامة، وهذه اهلداية

وقد يسر هللا تبارك  ،[9:اإلسراء] َّحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ يهجي
 ري ٰى ين ىن ُّٱواحلفظ، ومعانيه للفهم والتفسري والتدبر، قال تعاىل: وتعاىل ألفاظه للتالوة

ٱ، ألصحابه معانيه كما بني ألفاظه قال تعاىل:وقد بني النيب  [17القمر:]َّىي ني مي زي

، فقد [44:النحل] َّىيييٰذٰرٰىٌٍّّ ميحيخي جييهمهىهُّ
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كتابته يف ، فكانوا يفزعون لتلقى الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني القرآن غضاً طرايً من النيب 
الصحف، مث يبادرون إىل حفظ تلك اآلايت، ومن مث إىل فهم معانيها إن مل تتضح هلم، وتلك مسة 

ابرزة متيز هبا ذلك اجليل الذي تلقى القرآن من املعلم األول وبتلك الطريقة املثلى أخذوا القرآن 
ن ابحلفظ مث ال وحفظوه وفهموه، فلم يفصل بني حفظه وفهمه فاصل بل كاان متالزمني، فيشرعو 

 هلم استظهار القرآن، وفهم معانيهجياوزون ما مل يفهموا معناه حىت يفهموه، فتسابق إىل قلوهبم وعقو 
فتمكن اإلميان من قلوهبم، واستقر القرآن يف عقوهلم، فعمرها وأانرها، فصاغ ذلك األسلوب الرفيع يف 

ابة رضوان هللا عليهم أمجعني يرجعون إىل الصح أنتج العمل بكتاب هللا تعاىل، وبقيالتعليم حياهتم، ف
إن القرآن نزل "، قال ابن خلدون يف مقدمته: عليهم اآلايت من معان م ما يشكليف فه، النيب 

لكنهم   لمون معانيه يف مفرداته وتراكيبهبلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه، ويع
ابن كثري رمحه ال ، ق(1)"واحد منهم ما ال يغيب عن اآلخركانوا يتفاوتون يف الفهم، فقد يغيب عن 

وحينئذ إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلك إىل ": يف مقدمة تفسريه تعاىلهللا 
ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت  ، فإهنم أدرى بذلك،رضوان هللا عليهم أمجعني أقوال الصحابة

الذين هم صحيح والعمل الصاحل، السيما علمائهم وكربائهلم من الفهم التام والعلم ال اختصوا هبا، وملا
، عبد هللا بن مسعودو  ،األئمة املهتدين املهديني ،األربعة اخللفاء الراشدين اشتهروا ابلتفسري، كاألعالم

أنس بن و  سى األشعري، وعبد هللا بن الزبري  وابن عباس، وأيب بن كعب، وزيد بن اثبت، وأبو مو 
بن عمر، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، وعائشة الصديقة بنت مالك، وعبد هللا 

 .(2)"، على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرةالصديق رضي هللا عنهم أمجعني
وبعد انقضاء عهد الصحابة الكرام برز عدد من التابعني تتلمذوا عليهم واخذوا عنهم التفسري، وزادوا 
عليه ما استنبطوا وفهموا أبنفسهم مما كان غامضاً على الناس يف عصرهم، قال األستاذ حممد حسني 

يف فهمهم لكتاب هللا تعاىل على ما  -أي التابعني -املفسرون وقد اعتمد هؤالء "الذهيب رمحه هللا: 
، وعلى ما رووه عن الصحابة جاء يف الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول هللا 

يف تفسريهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء يف كتبهم، وعلى ما يفتح هللا به 
                                                           

 (345)ص، 3ط. ،مباحث يف علوم القرآنمناع خليل القطان  (1)

 ( 1/8)، 2ط.، تفسري القرآن العظيمكثري ابن  ( 2)
 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000020&spid=215
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، ومن أشهر التابعني يف التفسري هم الذين (1)"يف كتاب هللا تعاىل عليهم من طريق االجتهاد والنظر
 هد بن جرب  خترجوا من مدرسة ابن عباس رضي هللا عنه يف مكة، فأوهلم سعيد بن جبري، وجما

وعكرمة موىل ابن عباس، وطاووس بن كيسان اليماين، وعطاء بن أيب رابح، ويف املدينة اشتهر تالميذ 
هم زيد بن أسلم، وأبو العالية، وحممد بن كعب القرظي، ويف العراق كانت أيب بن كعب وعلى رأس

 ، واألسود بن يزيدمدرسة ابن مسعود رضي هللا عنه، ومن أشهر تالميذه علقمة ابن قيس، ومسروق
وقتادة بن دعامة السدوسي، مث ظهرت أنواع من فنون التفسري وعلومه، ومنها علم املقاصد لآلايت 

ملقاصد الشرعية بعد عصر النبوة وعصر السلف الصاحل وعلى مر اتريخ الفقه شهدت اوالسور، ف
 اإلسالمي تطوراً متزايداً واهتماماً ملحوظاً. وميكن إيراد ذلك فيما يلي:

 املقاصد يف عهدهم متثلت يف دعوهتم إىل إعمال القياس  املقاصد يف عهد الصحابة والتابعني:
 ، وكانعراف واملصاحل وتقرير كثري من األحكام مبوجبها ومقتضاهاوالرأي والتعليل والتفاهتم إىل األ

  نظريها،فيها أو يفالصحابة إنه ما من مسألة يسأل عنها إال وقد تكلم "يقول:  اإلمام أمحد
 ،كانوا حيتجون يف عامة مسائلهم ابلنصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا جيتهدون رأيهموالصحابة  

من قبيلها جند مجع و  ،جداً وشواهد ذلك كثرية ، (2)"الصحيح أيضا ابلقياسحيتجون ويتكلمون ابلرأي و 
واالجتماع لصالة الرتاويح، وعدم إقامة حد  والطالق الثالث، تقسيم الغنائم، وصالة الرتاويحو  القرآن

مما هو وقتل اجلماعة ابلواحد، وتدوين الدواوين، ووضع السجالت، وغري ذلك السرقة عام اجملاعة
 رضاهم.أ سرية السلف الصاحل رضي هللا عنهم و منثور يف

من  كثركان من أصحاب الرأي، وكان ي  يروى أن إبراهيم النخعي املقاصد يف عهد كبار األئمة:
مصاحل راجعة كم و  تعاىل هلا غاايت هي حكان يقول: إن أحكام هللااس والتعليل و ياستعمال الق

أمحد وأبو حنيفة ابلنظر املقاصدي واالجتهادي رف األئمة األربعة مالك والشافعي و كما ع،إلينا
املصلحي األصيل، مع التفاوت امللحوظ من حيث درجة االعتداد ابملقاصد، على حنو: االستحسان 

اهتم كثري من العلماء قدمياً ف، وسد الذرائع وغري ذلك ومسائل التعليل واملناسبة والعرفوالقياس 

                                                           

 (91 /1)ط، د.التفسري واملفسرون حممد حسني الذهيب،  (1)

 (، 19/285، )3ط. ،جمموع الفتاوىابن تيمية  ((2
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وحنن  ،الشرعية هلذا الكتاب العزيز الكثري من املقاصد ستنبطواوحديثاً ببيان مقاصد القرآن الكرمي، وا
اليوم يف هذا العصر مع سرعة التقدم واحلداثة ونظم املعلومات، إال أننا حباجة ماسة لبيان مقاصد 
القرآن الكرمي، حىت نثبت للعامل أمجع أن هذا الكتاب العظيم صاحل لكل زمان ومكان وأنه السائد 

 ع التشريعات حىت قيام الساعة.على كل الكتب ومجي
 ابتدأته ذو أهل العلم قدر ما استطعت، حيثويف هذا البحث املتواضع لسورة املزمل ألحذو ح

ابلنظر يف سورة املزمل آية آية، مث بيان وجه الداللة من اآلايت على املقاصد الشرعية، فأقرأ تفسري 
ول استخراج العبارات اليت تبني املقصد أو اآلية وأطلع على معانيها من أمهات كتب التفسري، وأحا

اإلخالص وأسأل هللا عز وجل اإلعانة والسداد و  يان املقصد،مبا يساعد على ب تفصله، أو توضح اآلية
 والعمل.يف القول 

كما قال ذلك ،  سورة املزمل ليس هلا إال هذا االسم من خالل البحث يف كتب علوم القرآن الكرمي، ف
( عرفت ابإلضافة هلذا السورة إال اسم )سورة املزمل ليس هلذه": تعاىل ه هللاالطاهر بن عاشور رمح

موصوفا ابحلال ، ، وجيوز أن يراد به النيب فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ ،اللفظ الواقع يف أوهلا
، وهي السورة الثالثة والسبعون حسب ترتيب املصحف (1)"اي أيها املزمل الذي نودي به يف قوله تعاىل

واألصح الذي  ،يف ترتيب نزول السور واختلف يف عد هذه السورةالعثماين نزلت بعد سورة القلم، 
فيما نزل بعد سورة العلق،  ة العلق واختلفتضافرت عليه األخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سور 

وقيل نزل بعد العلق سورة املدثر، ويظهر أنه  [،1القلم: ]َّيثىفيفىقىثنثُّٱ: سورة فقيل:
يف تعداد نزول  جابر بن زيد األرجح، مث قيل نزلت سورة املزمل بعد القلم فتكون اثلثة، وهذا قول

ن الضريس يف فضائل القرآن حدثنا حممد بن عبد هللا بن ع الذي نقله السوطي رمحه هللا: " السور،
أيب جعفر الرازي أنبأان عمرو بن هارون حدثنا عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه عن ابن عباس قال  

هللا فيها ما شاء وكان أول ما أنزل من القرآن كانت إذا أنزلت فاحتة سورة مبكة كتبت مبكة مث يزيد 
 (2)وهكذا" اقرأ ابسم ربك مث ن مث اي أيها املزمل مث اي أيها املدثر مث تبت

                                                           

 (252 /29) ،1.، ط التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  (1)

(24ص) اإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي (2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4297&idto=4314&bk_no=61&ID=4370#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867
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وعلى القول أبن املدثر هي الثانية، حيتمل أن تكون القلم اثلثة واملزمل رابعة، وحيتمل أن تكون املزمل  
عروة بن  دثر نزلت قبل املزمل وهو ظاهر حديثهي الثالثة والقلم رابعة واجلمهور على أن امل

من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم فكان ال يرى  ، أول ما بدء به رسول هللا »  عائشة عن الزبري
 وهو التعبد -الء وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخل

الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت جاءه  -
احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال: اقرأ قال: ما أان بقارئ قال: فأخذين فغطين حىت بلغ مين 

قال: فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث  ، : اقرأ قلت: ما أان بقارئاجلهد مث أرسلين فقال
:فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقال ،أرسلين فقال اقرأ  فقلت: ما أان بقارئ

فرجع هبا  ،[3 – 1]العلق:ٱَّٰىريزيميملىليلامممرنزنمنننىنينٱُّٱ
ا فقال زملوين زملوين ، يرجف فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد رضي هللا عنه رسول هللا

فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال خلدجية: وأخربها اخلرب لقد خشيت على نفسي فقالت خدجية: كال 
وهللا ما خيزيك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على 

، إال واحدة من آخرها، ةأي نزلت يف مكوهي من السور املكية  ،(1) «نوائب احلق ...احلديث
 ملىليلجمحمخمممىميمُّٱ هي يف قول اجلمهور مكية إال قوله تعاىل:"ابن عطية رمحه هللا:  قال

مثل هذا  رمحه هللا القرطيب وحكى، ىل هناية السورة فذلك مدينإ ،َّجنحنخنمنىنين
ي يف املدين األخري وتسع عشرة يف املكي خبالف عنه ويف البصر ، وآايهتا مثاين عشرة (2)الثعليب عن

مة، ومسيت وعدد كلماهتا مئتان ومخسة ومثانون كل، (3)ويف املكي من روايتنا وعشرون يف عدد الباقني
سورة املزمل مقصودها اإلعالم أبن حماسن األعمال "قال البقاعي رمحه هللا:  سوره املزمل الفتتاحها،

امللك املتعال والتجرد تدفع األخطار واألوجاع وختفيف األمحال واألثقال والسيما الوقوف بني يدي 
وحمو ظلل الضالل واملعني  اإلله لقبول األفعال واألقوال، خدمته يف ظلمات الليال، فإن نعميف 

                                                           

حديث رقم  (1/7،)، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا كتاب بدء الوحي،  البخاري يف صحيحه االمام أخرجه (1)
 (.252)حديث رقم  (،1/139ي )، ابب بدء الوحمسلم يف صحيحه، كتاب اإلمياناالمام و  (3)

 (19/32، )1، ط.اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب  (2)

 (257ص، )1، ط.البيان يف عد أي القرآن( األموي الداين 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
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لزوال، والقلعة واالرحتال وامسها املزمل ا األعظم على الصرب واالحتمال ملا يرد من الكدورات يف دار
فضل هذه السورة، إمنا جاء حديث  ، مل يرد حديث صحيح يف(1)"وأدل ما فيها على هذا املقال

دفع عنه العسر يف الدنيا  -أي سورة املزمل-من قرأها  » موضوع وهو عن ُأيب رضي هللا عنه أنه
 (2)«واآلخرة

 
 أسباب نزوهلا

 الرجل هذات: مسوا قالف الندوة دار يف قريش اجتمعت قال جابر عناه و بسند  والطرباين البزار اخرج
، قالوا: جنون، قالوا: ليس مبجمنون الوا: كاهن، قالوا: ليس بكاهن، قالوا:عنه الناس، ق امسا يصد

: فقال جربيل اتهها، فأيه فتدثر فثياب يف، فتزمل ساحر قالوا: ليس بساحر، فبلغ ذلك النيب 
 َّمئهئجبُّٱ، َّخلملىلٱُّٱ

 احلاكم ما أخرجهه يرد، َّملىليلجمحمخمممىميمجنُّٱ ه:قول إن استثناء :اإلتقان يف وقال
وذلك حني فرض قيام الليل يف أول اإلسالم قبل فرض  عد نزول صدر السورة بسنةنزل ب عائشةعن 

أمر  قم الليل : فتكون السورة كلها مكية فتعني أن قولهأي ،مبكة يعين وذلك كله، الصلوات اخلمس
إىل آخر السورة نزل مفصوال  َّ......ملىليلجمحمُّٱ قوله والرواايت تظاهرت على أن، مكة به يف
روى  ومثله ،نزل بعد صدر السورة بسنة: عائشة ، فقالتقدرها زول ما قبله مبدة خمتلف يفعن ن

 ابملدينة إىل آخرها إن ربك يعلم ونزل مبكة : نزل صدر السورةقال اجلمهور ابن عباس، عن الطربي
 إىل آخر السورة َّملىليلُّٱ فالظاهر أن األصح أن نزول، : بعد نزول أوهلا بسننيأي 

إن مل يكن ذلك إنباء مبغيب على وجه  وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا: لقوله تعاىل ابملدينة نزل
 النيب  اي أيها املزمل، مكث، ه : ملا أنزل هللا على نبيقال سعيد بن جبري عن الطربي وروىة، املعجز 
 ،وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه ر سنني يقوم الليل كما أمره هللاعلى هذا احلال عش ،

: نزلت اآلايت األخرية ، أيوأقيموا الصالة إىل إن ربك يعلم أنك تقوم فأنزل هللا بعد عشر سنني
 والرواايتري جم غف، وهو قول سنني كان عشر مبكة،  مقام النيب بناء على أن املدينة يف

                                                           

 (8/202) ،د.ط،نظم الدرر يف ترتيب اآلايت والسور، البقاعي (1)

 (961( رقم )3/1062ي )(، وقال املناوي موضوع، الفتح السماو 4/371أخرجه الواحدي يف الوسيط ) (2)
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مضطربة بعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض  عائشة عن
وبعض  ،مبكة وذلك يقتضي أن أول السورة نزل ،يف نقل صاحب اإلتقان احلاكم الصالة وهو ما رواه

تسامع الناس ن الليل فحصريا فصلى عليه م، الرواايت يقول فيها: إهنا كانت تفرش لرسول هللا 
ٱٱَّيلجمحمخممم ملىل خلُّٱل:نز  الليل قيام عليهم يكتب أن خشيو  مغضبا فخرج فاجتمعوا

فكتبت عليهم مبنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك مثانية أشهر مث وضع هللا ذلك عنهم  ،[2-1]املزمل:
وضع عنهم و فردهم إىل الفريضة   فتاب عليكم إىل إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل فأنزل

هو يقتضي أن و  عائشة، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بسندين إىل الطربي وهذا ما رواه ،لنافلةا
وألن قوهلا " فخرج مغضبا " يقتضي  املدينة  إال يف بعائشة مل ينب،ألن النيب  ،يةالسورة كلها مدن
ولعل سبب هذا ، ، ويؤيده أخبار تثبت قيام الليل يف مسجدهه املفضي إىل مسجدهأنه خرج من بيت

فالذي نعتمد عليه أن أول ، فيهفرض قيام الليل وبني الرتغيب  االضطراب اختالط يف الرواية بني
 إن ربك يعلم أنك تقوم وأن قوله ،إان سنلقي عليك قوال ثقيال: قوله تعاىل ،ال حمالة مبكة رة نزلالسو 

وأنه  ،ألن فيه انسخا لوجوب قيام الليل بعد سنني من نزول أول السورة ابملدينة ىل آخر السورة نزلإ
ض أن أول ما فرض قيام الليل قبل فر  عائشة وأن ما رووه عن،  انسخ لوجوب قيام الليل عن النيب

 مراألو  ،نبينا حممد  املرسلني سيد مع بساطاالن خطابالسورة  مقصودفمعظم ، (1) الصالة غريب
 النار عذاب، وهتديد الكافرين بالكفارجفاء  على ابلصرب مراألو ، التوحيدحجة  وبيان الليل قيامب

 القيامة ويلهبت والتخويفعليه وعلى نبينا الصالة والسالم،  موسى، برسالة رسالة النيب  وتشبيه
من الذنوب  راستغفالاملساحمة يف قيام الليل، واحلث على الصدقة واإلحسان، واألمر ابو  يلالتسهو 

 (2) َّىيييجئحئخئنيزيميُّٱفيقوله: والعصيان،

 

 

                                                           

واحلديث يف صحيح االمام مسلم، كتاب املساجد، ابب جامع صالة  (254 /29) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  (1)
 (746( برقم )1/513الليل )

 (331)ص  د.ط، ،بصائر دوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزأابدي  حممد بن يعقوب الفريوز (2)
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 السابقةالدراسات  -اثنياا 

 مصب واحد لتلتقي يف تنظيم السورة وتوجيه آايهتا اواملراد هب داللة عامة اهلالكرمي  مقاصد القرآن
لتكوين معىن عام  الدالالت اجلزئية للمقاطع واآلايت تعين استجماع خرى مقاصد السورةأبعبارة و 

خيفيها التعدد  السورة البحث عن املقاصد هو افرتاض وحدة كامنة يف ة،صر تخمبعبارة و  مشرتك
  يف، البقرة لسورة حتليل الشيخ الدكتور عبد هللا دراز هبذه الصورة التطبيقات اليت فضلومن أ، الظاهري

خرج أحاديثها عبداحلميد و  وهو كتاب له عدة طبعات ومنها اليت اعتىن هبا العظيم"كتابه "النبأ 
ورسائل كثرية تناولت مقاصد  وهناك دراسات سابقة،الدخاخين، املطبوع بدار طيبة للنشر والتوزيع،  

ريها من  املوضوعي وغالسور وحبثت يف هذا الفن، وبعدة ختصصات منها التفسري والفقه والتفسري
من كتبة اإلسالمية، بعد البحث تبني أن موضوع حبثي جديد على املو فنون علوم القرآن األخرى، 

عام  خالل الدراسات السابقة ملقاصد السورة تبني أن البعض قد تناول موضوع بعض السور بشكل
عالقات املسلمني تناول جزءا من موضوعات السور، كالذي أخذ ضمن دراسة قرآنية شاملة أو 

نافقني بغريهم يف بعض السور، ومنهم من تناول الدراسة االجتماعية يف أخرى، وآخر تناول أحوال امل
 كاملةفيه الباحث موضوعات سورة املزمل   أما هذا البحث فيتناول وغريها من املوضوعاتيف القرآن 

حتليلية شاملة ومتكاملة ار دراسة يف إط ما هو جديد من أهدافها ومقاصدها حماوال استنباط
 هوو  كلهن  القرآ إنزال هذا من املقصد حتقيق راجع إىل ن علم مقاصد السور، فإملوضوعات السورة

 [29ص:]َِّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبُّٱ :تعاىل قال ،كماةاهلدايو  التدبر

يف  ، وليس املقصود ابلتدبر هو النظرالعمل بهملعرفة مراده تعاىل من كالمه و   تعاىل أمران ابلتدبر هللفا
، وما هتدي إليه سوره وآايته من اهلداايت مراد هللا تعاىل فيهعباراته وألفاظه دون النظر ملقاصده و 

حتقيق  ، إذ أنه يركز علىمن هنا تتبني أمهية علم املقاصد، و الت اليت هبا يتحقق الفهم والعملوالدال
علماء التفسري بتوضيح  اهتمو ، يهامعان، ابلنظر إىل جممل السورة وبيان جممع مراد هللا تعاىل يف كالمه

مقاصد السور ولكن كان أييت ذلك عرضاً يف تفسري اآلايت والسور ومل يصنف يف املاضي كتباً 
علم دراسة  ربتويع لذكر مقاصد كل سورة على حدا، وقد كان يسمى سابقا بعلم املناسبات، ةمستقل



 

23
 

عناية هبا ألمهيتها لطالب العلم، وحلافظ مقاصد السور من العلوم املستجدة اليت دعت احلاجة إىل ال
 ، ومما وقفت عليه من دراسات سابقة.، وعلماء األصول ولسائر األمةاملفسرالقرآن، والفقيه و 

 

 :رمحه هللاأهداف كل سورة ومقاصدها للدكتور عبد هللا شحاتة  -1

طبع  ،وتوجيهاهتاا عامة وأفكارها الرئيسية ومبادئهحيث قدم فيه لكل سورة من سور القرآن صورهتا ال
، والفرق بني دراسيت هذه هو أن الدكتور عبد هللا م1976اهليئة املصرية للكتب العامة سنة الطباعة 

 صورهتا العامة وأفكارها هذه الدراسة كل سورة من سور القرآن الكرمي يفشحاته رمحه هللا، حبث يف 
ا سيطر على مبادئها وتوجيهاهتهتا، ويآايف الروح الذي يسرِي بني تشحتاول أن تكفدراسته ة، الرئيس

فذكر لكل سورة أهدافها، وسبب نزوهلا، ومكية أم مدنية، وأمساء كل سورة إن كان هلا اسم غري الذي 
اشتهرت فيه، مث ذكر الغرض من السورة، مث مساهتا، ومنهجها، والدروس املستفادة منها، وشبه 

على تلك الشبه، وتناول رمحه هللا سور القرآن الكرمي الكافرين اليت ممكن أن تطرأ على السورة والرد 
حسب ترتيب املصحف ابلنسبة لسوره، من سورة البقرة حىت سورة اجلاثية، هناية اجلزء اخلامس 

 والعشرون بينما دراسيت كانت دراسة حتليلية لسورة واحدة من القرآن الكرمي .

 :للدكتور حممد عبد هللا الربيعة علم مقاصد السوركتاب: -2

بعلم ه وأدلته وحتدث عن عناية العلماء وذكر أتصيلأمهيته، تناول فيه الباحث التعريف بعلم املقاصد و 
فيها وطرق الكشف عن مقاصد السور، طبع مركز البحوث الشرعية يف كلية  املقاصد ومناهجهم

الربيعة وكتاب الدكتور  ، والفرق بني دراسيتم2011ه، 1432الشريعة جبامعة القصيم، سنة الطبع 
م يف كتابه مبا خيص علم املقاصد بشكل عام يف القرآن الكرمي مع متهيد عام لعلم مقاصد لكهو أنه ت

 الشريعة، ودراسيت كانت تطرقت ملوضوع املقاصد ابإلضافة للدراسة التحليلية لآلايت اليت درستها.

 يف فهم التفسري قاصد السور وأثر ذلكم  -3

لكرمي وأثر اعن رسالة تناول فيها املؤلف علم مقاصد سور القرآن  وهي عبارة، للشيخ صاحل آل الشيخ
واالستفادة من أحكامه  هذا العلم يف فهم التفسري الفهم الصحيح، وذلك من خالل تدبر القرآن
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 مل تطبع، (PDF)بصيغة  العظيمة ومقاصده اجلليلة، وهي رسالة موجودة على موقع الشيخ نفسه
ة ذلك ييفن الشيخ صاحل تكلم عن الفهم الصحيح للتفسري وكيت هو ألوالفرق بني هذه الرسالة ورسا
ن الكرمي، وموضوع رساليت يتكلم عن دراسة حتليلية ختص سورة معينة من خالل التدبر آلايت القرآ

 .من القرآن الكرمي

 املقاصد الكربى يف سورة األنعام -4
رى للباحثة عابديه جامعة أم القوهو حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الدعوة وأصول الدين من 

 ت اليت تدل على كل موضوعدت اآلايمت فيه البحث إىل موضوعات رئيسه، مث أور حممد سعيد، قس
ودالالت اآلايت على مقصود املقاصد مع ذكر احلكم و  ،مث تفصيالً  ،مث تناولت فيه املعىن إمجاال

تكاد ورساليت،  هذه الرسالة ق هنا بنيوالفر  ،مل تطبع والرسالة إىل اآلن، الشارع احلكيم جل شأنه
 كما خصت رساليت سورة اثنية  الكرمي تكون متقاربة مع رساليت إال أهنا ختص سورة معينة من القرآن

 فالرسالتان تتكلم عن مقاصد سور معينة من القرآن الكرمي.

 اجملتمع اإلسالمي كما تصوره سورة املائدة: -5
الدعوة وأصول الدين من جامعة أم القرى للباحثة عفاف  وهو حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف

والتعاون على الرب تمع اإلسالمي من الوفاء ابلعهود حممد سعيد، تكلمت فيه عن أسباب استقرار اجمل
والتقوى دون اإلمث والعدوان، وتكلمت فيه عن السمع والطاعة هلل ورسوله وأهنما واجبتان يف كل حال 

ورساليت هو أن هذه الرسالة  الفرق بني هذه الرسالةو  ي رسالة مل تطبع أيضاوعلى قدر االستطاعة، وه
تكلمت عما خيص اجملتمع اإلسالمي مما جاء يف سورة املائدة، بينما رساليت كانت دراسة حتليلية لكل 

 .ما جاءت به سورة املزمل

 املقارنة -اثلثاا 

البحث مل أعثر على حبث خيتص بسورة ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة واملقارنة هبذا 
يف تفسريه  رمحه هللا الطاهر بن عاشورالشيخ املزمل ومقاصدها وإمنا ذكر شيء من أغراض السورة، 

اد جتد سورة مل يتحدث ممن يعنون بذلك يف تفاسريهم عناية خاصة حىت ال تكهو و  التحرير والتنوير،
لقد سلك ، فال يذكر سورة حىت يبني أغراضها ،أحد علماء هذا الشأنمقاصدها، كيف ال وهو عن 
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 كثرية  اي عظيمة، متضمناً علوماً فجاء حمتوايً على مزا يف تفسريه منهجاً متميزاً رمحه هللا، عاشور ابن 
وقد بذل يف هذا التفسري قصارى جهده، واستجمع قواه العقلية  ،وفوائد مجة ورمبا كانت عزيزة

ومنهجه  لنادرة،كعبه وعلميته الفذة ا  وة، وتبني من خالله علبه املتعددفتجلت فيه مواه ،والعلمية
مبقدمات  هدأ تفسري ب يف مقدمته الرائعة منهجه إبمجال، رمحه هللا ولقد بنية إلصالحيا ونظراته الرتبوي،

 اإلعجاز اهتم ببيان وجوهو  عاد كثريللباحث يف التفسري، وتغنيه عن م عوانً  :كما يقوللتكون   ،عشر
مل يغادر سورة إال وبني أغراضها، وما تشتمل عليها و ، ة العربية، وأساليب االستعمالونكت البالغ

مما خلت عن ضبط كثري منه معاين املفردات بضبط وحتقيق  بيانو  اهتم بتحليل األلفاظو ، إبمجال
على استلهام العرب من القرآن  صرح نيابستنباط الفوائد، وربطها حبياة املسلم ينع، اللغة قواميس

كما ذكر صاحب كتاب ،  نه، وسار عليهفهذا جممل منهجه الذي بي تكون سبباً يف النهوض ابألمةل
ي بعض التفصيل لتلك ابدآ الفريوزحملمد بن يعقوب  لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوى التمييز يف
من  يءحيتوي على مقدمة فيها فضل القرآن وشو  يبحث يف بعض علوم القرآنالسورة، فكتابه هذا 

سورة  خذ يف ذكر مباحث تتعلق ابلقرآنووجوه املخاطبات، مث أي ،ملباحث العامة املتعلقة به كالنسخا
عدد و  موضع النزول وهيمباحث  تسعةكل سورة   على ترتيبها املعروف يف املصحف، فيذكر يف هسور 

السورة  اسمو  ،جمموع فواصل السورةو  ،اختالف القراء يف عدد اآلايتو  ،احلروف والكلماتو  اآلايت
 فضل السورة، و املتشابه منها، و الناسخ واملنسوخ، و ا هي متضمنة لهمقصود السورة ومو  مساؤهاأو أ

صبهاين لكن مع توسع لأل مفردات غريب القرآن كتابطريقة  فردات غريب القرآن على وذكر أيضا م
يق بني مضمون التفر علينا ب وج، فصنع الفريوز أابدي هنا هو ذكر  مضمون السورة، فوفوائد أكثر

 صنعه فاملضمون هو جمرد تعداد للموضوعات اليت وردت يف السورة، وهذا ما، السورة ومقصدها
 يراد يف بصائره وغريه من املفسرين، يف حني إن مقصد السورة هو الغرض والغاية اليت الفريوز أابدي

الغاية إال مبعرفة موضوعات والعالقة وثيقة بني األمرين، فلن تصل للغرض و  إيصاهلا للقارئ من السورة
 البقاعي، ومث هناك جهبذ يف هذا الفن وهو اإلمام السورة إال أن بينهما فرقاً جيب التنبه له، والعناية به

هـ 885املتوىف سنة  البقاعي يعدلإلشراف على مقاصد السور حيث  كتابه مصاعد النظررمحه هللا يف  
 النظر لإلشراف على مقاصد السور مصاعدكتابه   يف" مقاصد السور"ر احلقيقي ملصطلح ظنهو امل

وبينها، والقارئ لكتابه خيرج مبلكة علمية يف  مقصد السورة أبسس منهجية اتبعها فقد وصل إىل
يف استخراجه ملقصد السورة  البقاعي موضوع مقاصد السور، كما يتعرف على األسس اليت سار عليها
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والبقاعي يبني يف مقدمته  ،رفة لطريقة الوصول للمقصددون أن يكون أسرياً الجتهاد املؤلف دون مع
فرتتب  أوهلا وآخرها، ويستدل عليه فيها كل سورة هلا مقصد واحد يدار عليه"حيث قال: للكتاب 

ه حيتاج إىل دليل استدل علي شيء، وإذا كان فيها مبدع هنجو ، متقن املقدمات الدالة عليه على وجه
فإذا وصل األمر إىل غايته ختم مبا منه كان ابتدأ، مث انعطف ، وهكذا يف دليل الدليل، وهلم جرا

ما مجع ما خيص ، ك(1) "آخر بديع، ومرقى غري األول منيع إليه، وعاد النظر عليه، على هنج الكالم
يف تفسري القرآن العظيم هذه السورة ومقاصدها املؤلف عبد الرمحن القماش صاحب كتاب احلاوي 

هذا الكتاب موسوعة ضخمة يف  يعدحيث  ، تفسري كالم امللك اخلالق(جنة املشتاق يفاملسمى )
اءات وإعراب الكتب من تفاسري، وقر  فسري القرآن الكرمي وعلومه، تضم أكثر ما حوته أمهاتت

ى عليه الكتاب من فضالً عما احتو  وغري ذلك، فوائد وفرائد وإعجاز علميو  ولطائف وبالغة
يف قرابة مثان مائة  يقعجداً كبري ، وهو سفر  ولغوية وعقدية وفقهية يةاترخي األحباث العلمية املتنوعة

، موزعة على واحد وأربعون جملد، وهناك بعض األحباث واملقاالت يف مقاصد بعض وأربعون جزأ
السور، على شكل رسائل وحبوث، ومنها ما هو منثور يف بعض كتب التفسري املعتمدة، ألئمة التفسري 

ختلوا من الفوائد واألحكام النوادر من اللطائف التفسريية، اليت ال يعرف قدرها إال املعتربين، فهي ال 
وسأقوم مستعيناً ابهلل الواحد القهار يف هذا البحث بتفسري من وفق واطلع عليها، واستفاد منها، 

مع ربط املقاصد بعضها ببعض، وربط أول السورة آبخرها ما  بيان مقاصدها آية آيةاآلايت و 
 هللا اهلادي إىل سواء السبيل.ت واستطع

 

 

 

 

 

                                                           

 (1/149) النظر لإلشراف على مقاصد السور مصاعدالبقاعي،   (1)
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 :منهج الدراسة

مفهوم علم املقاصد يف القرآن ، وفيها إبذن هللا سنعمد إىل بيان حتليليةيعترب هذا البحث مبثابة دراسة 
الكرمي، وتطبيق ذلك على هذه السورة، اعتمادا على بعض كتب التفسري والسرية وكتب السنة 

 الصحيحة.
 املنهج املتبع

 االلتزام بقواعد التفسري ابملأثور والرأي احملمود، وتتبع أصول البحث العلمي:

 تفسري القرآن ابلقرآن. -
 .تفسري القرآن ابلسنة املطهرة -
 تفسري القرآن أبقوال الصحابة، وعلماء التفسري إىل يومنا هذا. -
 تفسري القرآن ابللغة العربية وخاصة الغامض والغريب منها. -
 إتباع خطوات التفسري املوضوعي للسورة. -
 احلديث عن حمور السورة األساس. -
 احلديث عن موضوعات السورة األساسية وعالقتها مبحورها األساس. -
 سة موضوعات السورة، وربط بعضها ببعض.التفصيل يف درا -
 وضع رؤية مستقلة ملوضوعات السورة وربطها بواقعنا املعاصر ما أمكن. -
 نسبة اآلايت إىل سورها مع ذكر رقم اآلية، ويكون ذلك يف املنت لكثرة اآلايت. -
االستدالل ابألحاديث الصحيحة واحلسن منها أحياان، ونقلها من أصوهلا احلديثية حسب  -

كتب التسعة مع عزوها إىل ل املتبعة يف البحوث العلمية، وخاصة ما كان منها يف الاألصو 
ا، وذكر احلكم نقال عن العلماء إال ما كان يف البخاري ومسلم، وما كان غري ذلك مظاهن
 بينته.

 يعها حسب أمساء املؤلفني أجبدايكتب املراجع مجفهرست  كان ترتيب  -



 

29
 

ملالئمته للبحث وهو  (االستنباطي الوصفياملنهج ) استخدمتوأما املنهج املستخدم فقد  -
 وخيدم البحث.يفي بغرض الدراسة 

 تعاىل:وسأتبع اخلطوات التالية يف هذا البحث إن شاء هللا 

 البحث.كتابة مقدمة عن البحث وأسباب اختيار  .1
 للبحث.مجع املصادر الالزمة للرجوع إليها وأخذ ما أحتاجه  .2
وأهم التوصيات بعد  ابلبحث،ائج اليت أكون قد توصلت إليها كتابة خامتة للبحث تشمل النت .3

 البحث.االنتهاء من 
 كتابة فهارس لآلايت القرآنية ، واألحاديث النبوية  واملصادر واملراجع واملوضوعات . .4

 أسباب اختيار البحث

 ألسباب أساسية: بحثوقد مت اختيار هذا امل

 أسبابمن دوافعي األساسية الختيار هذا املوضوع عدة 
 التشرف خبدمة كتاب هللا تعاىل ولو بشيء يسري -1
 االطالع على بعض أسراره واإلسهام يف إظهار أحكامه وفوائده اليت ال حتصى -2
 من حيث -كما أعلم-أمهية املوضوع حيث مل يتعرض أحد هلذه السورة بشكل مستقل   -3

 املقاصد القرآنية يف تلك السورة
 .رك هللا فيه عمره وجهدهاملشرف يل على هذه الرسالة ابتشجيع  -4

فبعد االستخارة ومث االستشارة لبعض من أساتذة اجلامعة حفظهم هللا وابرك يف علمهم وبنك 
املعلومات يف جامعة املدينة العاملية، وقع االختيار على هذا البحث، وذلك ملا يتضمنه هذا 

 البحث لألمور التالية:

 واألحكام من اآلايت القرآنية يضمن هذا املنهج جناح عملية استنباط املقاصد -
 يوفر هذا املنهج بياان شامال لتدبر اآلايت القرآنية -
يساعد على ازدايد امللكة العلمية ابلنسبة لعلوم القرآن وذلك من خالل االطالع على   -

 كتب التفسري والفنون األخرى اليت هتتم بشىت علوم القرآن
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 إجراءات البحث

عزو  ية حسب ترتيب املصحف العثماينمي بذكر اسم السورة ورقم اآلالكر  سيتم عزو اآلايت إىل القرآن
من األحاديث املذكورة ابلبحث إىل أمهات كتب السنة مع ذكر درجة صحة احلديث إن مل يكن 

وسأقتصر  كتب التفسري كل إىل مصدره األصليعزو النصوص املقتبسة من  ، الصحيحنيأحاديث 
سري الطربي وابن كثري والسيوطي والبغوي والقرطيب غريهم على النقل من أمهات كتب التفسري، كتف

من األئمة الكبار رمحهم هللا تعاىل، ومن املعاصرين كصاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور 
 واآللوسي والشوكاين، وغريهم ممن أحتفوان وأوصلوا لنا هذا العلم النافع املاتع رمحهم هللا مجيعا.

 حدود البحث:

هذا البحث متواضع حيدد إن شاء هللا مقاصد سورة املزمل، وبعض األحكام واإلرشادات ومنهجي يف 
 .وحتليلهاالسورة  وأهداف ومقاصد أمهية نييب اليت دلت عليها مث

 بداية نزول الوحي عليه. يف، وذكر شيء من حال النيب 
 احلق.وعالج مشكلة الصرب على دعوة الناس لدين 

 لذي أُعد هللا للمكذبني من املشركني مث ذكر أنواع من العذاب ا
 هلذه األمة وشهوده عليها. ، وفضل إرسال النيب 

وغرس خمافة هللا عز وجل ومراقبته يف مجيع األحوال، والقيام مبا أمر به من الواجبات واإلكثار من 
 والنهار.النوافل واالستغفار وذلك لتدارك اخلطأ الذي يطرأ على العبد خالل الليل 

ألسعى من خالل هذا العمل والبحث املتواضع أن مين هللا علي ابلفتح من عنده ألنفع أميت ما  وإنين
استطعت، لنصل إىل ما وصل إليه سلفنا الصاحل من مكارم األخالق الذي أساسه ومنبعه هو إمياهنم 

أسأل   جلنةفذلك هو الطريق املوصل إبذن هللا تعاىل إىل رضوانه وا ،ابهلل عز وجل وطاعتهم لرسوله 
 هللا أن جيعلنا من أهلها بفضله ومنه وكرمه.
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 :دوات البحثأ

 .والشبكة العنكبوتيةاحلاسب اآليل  -
 الشاملة.املكتبة الرقمية  -
 الكتب والدراسات املتعلقة مبوضوع البحث. -
 جامعة املدينة العاملية -
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 الفصل الرابع

 اخلامتة

ا وتفسري  وجل، هو أول ما يعتنون به، حفظا وفهما يكون كتاب هللا عز جيدر بطلبة العلوم الشرعية أن
تدبرا، وال ريب أن من أعظم ما يعني على فهمه واالستنباط منه، هو تدبره، وتفهمه، وذلك من و 

خالل الرجوع إىل تفسريه، ومعرفه أحكامه، فحري أبهل االختصاص من ذوي الكفاءات العلمية هبذا 
ال العظيم، ووضع شيء من الكتاابت اليت اجملًا من جهدهم يف التأليف يف هذا اجملال أن يولوا شيئ

 ختدم هذا اجلانب املشرق لكتاب هللا تبارك وتعاىل.

هذا العلم  اتمن خالله بوضع لبنة من لبن أستطيعأسأل هللا عز وجل أن يعينين يف هذا البحث حىت ف
شيء  ن أقدم ألميت اإلسالميةأاً إىل يوم الدين، و بنيانه العظيم شاخم بقىضمن صرح القرآن الكرمي، لي

من هذا النور املبني، كما إنين أختم حبثي مبلخص ما توصلت إليه من خالل هذه السورة، مث أضع 
وبعدها  حاديث النبويةقائمة املصادر واملراجع اليت نقلت عنها، مث فهرس لآلايت القرآنية، وفهرس لأل

ز وجل أن يتم نعمته علينا، ويغفر لنا ذنوبنا، اليت حالت بيننا وبني كثري ، كما أسأله عقائمة احملتوايت
من بركاته، وخطااي وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آايته، فأرجوا وآمل أن ال حيرمنا خري ما عنده 

 بشر ما عندان، فإنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون، وال يقنط من رمحته إال الضالون.
يل وملشاخيي وألساتذيت لوجهه الكرمي، وأن يغفر  ه عز وجل أن جيعل عملي هذا خالصاسألهذا وا

وابإلجابة جدير           جواد كرمي  الزلل إنه لنايغفر و  األجر، لنايعظم أن و وكل من أعانين بنصح وتوجيه 
 رب العاملني. واحلمد هلل، وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا على نبينا حممد 
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 وشيء من فوائدها مقاصد السورةالفصل األول: 

 يف هذه السورةاجلدول اليومي لإلنسان املسلم املبحث األول: 

هذه السورة املباركة تنظم اجلدول اليومي للمسلم حيث تبين هذا اجلدول على أعمال عدة أمهها قيام 
والتأمل والتفكر فيه، وإقامة  الليل بتالوة القرآن الكرمي ابلشكل الصحيح، خبشوع على وجه التدبر

حروفه وحدوده، من حيث حتكيمه، ابلوقف على ما هنى عنه من معاصي وآاثم ، وفعل ما أمر به من 
ة النفس ابالنقياد إىل طاعة هللا عز وجل التخلق والتحلي ابلصرب على جماهد طاعات وقرابت، مث

ي يقع على الداعية إىل تعاىل، خالل دعوته والتمسك مبا أمر هللا تعاىل به،  مث الصرب على األذى الذ
وتبليغه لدين هللا عز وجل، مث العمل اجلاد يف النهار ومكابدة النفس على حتصيل ما يتطلب هلا، يف 

احلياة اليومية، وكل ذلك ال يتحقق إال من خالل العمل اجلاد الذي يكون شعاره تقوى هللا تبارك 
 تعاىل، بكل األمور، مث التفكر والتذكر يف أحوال األمم وتعاىل، مع النية الصادقة واإلخالص هلل

السابقة من خالل ضرب املثل هبذه االية الكرمية لفرعون وقومه وما حل هبم، وصار ذلك عربة 
على الدقائق والثواين للمعتربين، مث االهتمام ابلوقت يف حياة املسلم، فمن وفقه هللا تعاىل يف احملافظة 

تالوة القرآن الكرمي، ألن القرآن العظيم أفضل الذكر بطاعة هللا عز وجل وذكره، فشغاهلا يف حياته وإ
املستقيم، والقائد إىل رضوان هللا وإىل جنات النعيم، حرز من  يحياة القلوب، ونور العقول، واهلد

طى ذكر هللا عز وجل أعة، فالشيطان وقربة إىل الرمحن، تالوته عبادة، والتفكر يف معانيه فوز وسعاد
الدنيا يجد املؤمن أثره يف ف د،ء ماال حييط به وصف وال حيصيه عدمن الثواب واجلزاتبارك وتعاىل عليه 

ويكون  ،فمن ثواب الذكر هلل تعاىل أن هللا يذكر من ذكره يف املأل األعلى ،وما يف اآلخرة أعظم وأبقى
أان عند  :ل هللا تعاىلو قي »: هللا مع الذاكرين، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

ظن عبدي يب، وأان معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وان ذكرين يف مأل ذكرته يف 
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م، وإن تقرب إيل بشرب تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه ابعا، وإن مأل خري منه
يورث احلب فطمأنينة القلب وثباته ويقينه،  حتصل كرالذ  فباحملافظة على ،(1)«أاتين ميشي أتيته هرولة

به املسلم نفسه  رزوحي، وتنشرح به الصدور، ويزيد اإلميان، وتتيسر به األمور هلل تعاىل ولرسوله 
 مئ هي مي خيحي جي ٰه  مه جه هن ُّٱ: قال هللا تعاىلن، من مكائد الشيطاوحيصنها 
لى الذكر يف مجيع أوقاته ، كان حيافظ ع[، فنبينا وخري اخللق 28الرعد: ] َّ مب هئ

فعلى املسلم التقرب إىل هللا مبلىء مجيع األوقات ابالستغفار والذكر فقد  وخصوصا يف وقت الليل،
جاء ابلسنة النبوية أذكار جلميع أعمال املسلم اليومية كأذكار الصباح واملساء ودبر كل صالة، وأذكار 

ملنزل، والطعام والركوب وغريها، فإن األمر يف هذا النوم واالستيقاظ ، والدخول واخلروج من املسجد وا
[، فإن يف ذكر هللا طمأنينة 8املزمل: ] َّ زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱواسع، قال تعاىل: 

بناء روح الداعية إىل هللا تعاىل، وذلك من خالل ذكر الزاد هي  فهذه االعمالللقلب وراحة للنفس، 
د واملصاعب يف هذه احلياة، وذكر مواجهة الشدائ جلأمن وقيامها الذي يعينه على بناء تلك الروح 

، وكله من أجل وقيام وتبتل وصرب على األذى هلل تعاىل، توحيد وإخالص وذكرمن نواع هذا الزاد أ
 بليغ هذه الدعوة الصادقة العظيمة ، وأصحابه الكرام ومن سار على هنجهم لتتثبيت قلب النيب 

 ، املؤيد من ربه تبارك وتعاىل بكل ما جاء به،ا النيب مع توعد املكذبني هلا اجلاحدين صدق هذ
 ُّٱتعاىل:  يف الغالب ال أييت إال ممن وسع هللا عليهم ابلنعم لذلك قال، عرتاضالتكذيب واالحيث أن 

 [11]املزمل:  َّ رن مم ام يل  ىل مل
 

 

 

 
                                                           

واالمام مسلم يف صحيحه   ،(7405قم )ر ب (9/121) ابب وحيذركم هللا ،أخرجه االمام البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد (1)
 (2675برقم )، (8/62) ابب احلث على ذكر هللا ،كتاب الذكر والدعاء
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 :صد الدعوة اىل قيام الليلاملبحث الثاين: مق 

 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمن خالل قوله تبارك وتعاىل: 
من النوافل املطلقة، وحكمه  قيام الليليتبني لنا أن  [4 – 1]املزمل:  َّ يه ىه مه جه

سهل بن سعد الساعدي رضي عن به،  سنة مؤكدة، ولقد أمر هللا سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي 
اعمل ما شئت فإنك فقال اي حممد عش ما شئت فإنك ميت و  جاء جربيل إىل النيب »هللا عنه: 

ؤمن قيام الليل وعزه اسغناؤه عن جمزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف امل
لألجر والفضل الكبريين، ويكون  وطلبا،  نيباقتداء ابل ،يسن للمسلمني قيام الليل، ف(1)«الناس

طلب  ر، ويكثر فيهالفج بيل أذانوز طيلة الليل إىل قجيالة العشاء، و بعد ص وقت هذا القيام من
 تقضى حوائجقيام الليل دعوة تستجاب و فب ،غفرة من خالل االجتهاد يف الدعاءاحلوائج والفرج وامل

 الطمأنينة وقوعو ، وحتصيل للسكينةملك الداين، إلميان والتلذذ ابخلشوع للوزايدة يف ا وذنب يغتفر
ستجاب هبا الدعاء، وخاصة يف الثلث فيعد قيام الليل من أكثر السنن احملببة إىل هللا سبحانه، وامل

حيث ، مث القيام يف الثلث األول من النصف الثاين، يل بعد نصفه فيقسم الليل أنصافااألخري من الل
وتكون فيها  ظات، نزوالً يليق بعظمته وجاللتهإىل السماء الدنيا يف هذه اللح جل وعالباري ينزل ال

إذا مضى شطر »: هللا  هريرة، قال: قال رسوليب عن أ ،ساعة استجابة ال يرد هللا هبا دعاء العبد
هل من داع ى؟ هل من سائل يعط ول:السماء الدنيا، فيق إىل ينزل هللا تبارك وتعاىل، الليل، أو ثلثاه
ومن مزااي هذا القيام العظيمة أنه ، (2) «ه؟ حىت ينفجر الصبحل هل من مستغفر يغفر ؟يستجاب له

، قال تبارك وتعاىل، فكان من أول األوامر اليت أمر هللا تعاىل هبا نبيه  إىل هللاساعد على الدعوة ي
 الداعية إىل هللا تعاىليتعلمه شيء  أولف   [2 – 1]املزمل:  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱتعاىل:

                                                           

 »«    (627سنه االلباين يف صحيح الرتغيب برقم )اخرجه احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب وح ((1

أخرجه االمام مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واألجابة فيه  (2)
 (170( حديث رقم )1/522)
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لتبليغ دين  التأهب وضع اجلد واإلجتهادإىل لتباطؤ وجوب االنتقال من وضع اهو  الدين ومبلغ هذا
عبادة عظمى ترفع فمن هنا يظهر لنا أنه  ،الليل بعد النوم أدعى لتدبر القرأن واالنتفاع بهقيام هللا، ف

لذلك جعل هللا  ،وهبا تظهر حقيقة التوحيد ،اإلنسان ألعلى عليني ألهنا عبادة خفية بني العبد وربه
كانت   ولذلك نالقلب والذهن فارغا يكونحيث  وقاتاألأفضل تبارك وتعاىل وقتها الذي تؤدى به 

ملا  [،6املزمل: ] َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ قال تعاىل: العبادات بعد الفريضة فضلأ
مل يذكر عدد ركعاته وإمنا ذكر مدته ومقداره  هذه السورةقيام الليل يف  حلق جل وعال سبحانهذكر ا

ىل مر من هللا تعامها أيضا جاء األالذي يؤدى به، ومن عظهو الزمن فيه الزمين ليبني أن املهم 
 صالة الليل[ ف4]املزمل:  ﴿ ورتل القرآن ترتيال ﴾، فقال تعاىل:ناء جبودة التالوة وحتسني األداءعتالاب

ته ملن رزقه هللا لفه وتنسيان، والسالمة من الكرمي على تذكر القرآن عوانشد أ برتتيل وعناية يف التالوة
  صالة النهار وهللا الذي خلق هذاجيده يف قد ال نسالداعية األقلب يف  علالقيام جيف ،تعاىل حفظه

بالرتتيل حيصل ف تفتحا واستعداداو نفعا وأي األوقات يكون أكثر  ه،تمداخالتقلباته و  لقلب يعلم ا
القرآن هللا تبارك وتعاىل صف و و ، مث ترسخ يف ذهن احلافظ أكثر فأكثر، ر يف اآلايتالتدبر والتفك

 ءليعظم كل شي ،معانيهتدبره والتفكر يف ءته ويتعمق يف يف قرا هقارئيتمهل حىت ابلقول الثقيل الكرمي 
ن يستعني ابهلل ى كل داعية ان يستشعر عظم هذا األجر وفضله أ، فعلفيه ويتجنب االستهانة به

ى عاتق سؤولية وثقل املهمة امللقاة علاستشعاره عظم املويبذل األسباب اليت تعينه على هذا القيام، فب
خلري  هليةمستصحبا يف ذلك الرتبية اإل اقة وزاد خيتلف عن غريه من الناس،وهو ما حيتاج لط الداعية،
 الدعاة 

 مقصد التوكل على هللا تبارك وتعاىل املبحث الثالث:

هللا تبارك وتعاىل ويتوكل إىل ن يلجأ والداعية اىل هللا تعاىل، خصوصا أفيجب على االنسان عموما 
على هللا هو صدق االعتماد فالتوكل يف مجيع األمور،  عليه حق التوكل وذلك بعد بذل كل االسباب

فاختيار هللا عز وجل  ه يف مجيع األمور وترك االختيار له تبارك وتعاىلعز وجل واللجوء إلي يهعل
به من نفسه وهو القادر على  وتدبريه للعبد أفضل من تدبري العبد لنفسه فهو األعلم مبصلحته وأرحم

ه. وللتوكل فضائل يتبارك وتعاىل مث يتوكل عل هللا ابألسباب اليت قدرها أيخذأن املسلم على ، فنفعه
جيلب حمبته تعاىل على هللا ، فالتوكل سبحانه هلل عظيمة يف الدنيا واآلخرة ال يدركها إال من فوض أمره

http://knowingallah.com/ar/articles/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/
http://knowingallah.com/ar/articles/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
http://knowingallah.com/ar/articles/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
http://knowingallah.com/ar/articles/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
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 ىت نت ُّٱ، قال تعاىل: ل عليه وحدهابلتوك، نبيه  ىل ألنه حيب املتوكلني وقد أمرسبحانه وتعا

ن هللا هو رب املشرق واملغرب اإلنسان أبوقن يعندما ف[، 9املزمل: ] َّ يث ىث نث مث زث رث يت
سهال يف النهار  هحيسبتيف الليل و  هسيكون قياموكفيال، تخذه وكيال يو  ،هو إالمعبود حبق ال إله و 
من كان يعلم أبن الكون  نزال حوائجه كلها بيد هللا تبارك وتعاىل، ف، مث التوكل عليه بصدق، وإرايسم

، وبنفس الوقت فإن التوكل يستوجب حب ضعيف وينزل به حاجتهل يبحث عن ههللا اكله بيد 

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱالباري تبارك وتعاىل، قال تعاىل: 

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي

سبب من أسباب النجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة والفوز [، وهو 159آل عمران: ] َّ رب

عرضت علي األمم، فجعل النيب والنبيان " :ن عباس: قال رسول هللا اب عنابجلنة بغري حساب، 
؟  ؟ أميت هذه ميرون معهم الرهط، والنيب ليس معه أحد، حىت رفع يل سواد عظيم، قلت: ما هذا

قيل: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إىل األفق، فإذا سواد ميأل األفق، مث قيل يل: انظر ها هنا وها 
ة من هؤالء سبعون ألفا قيل: هذه أمتك، ويدخل اجلن ماء، فإذا سواد قد مأل األفقالس هنا يف آفاق

فأفاض القوم، وقالوا: حنن الذين آمنا ابهلل واتبعنا رسوله، فنحن  بغري حساب" مث دخل ومل يبني هلم
هم »خرج فقال: ف، هم، أو أوالدان الذين ولدوا يف اإلسالم، فإان ولدان يف اجلاهلية، فبلغ النيب 

فقال عكاشة بن حمصن: أمنهم أان « وال يتطريون، وال يكتوون، وعلى رهبم يتوكلون الذين ال يسرتقون
فاإلنسان  (1)«سبقك هبا عكاشة»؟ قال:  فقام آخر فقال: أمنهم أان« نعم»؟ قال:  اي رسول هللا

شائعة من األمراض ال لق وال يعاينالراحة النفسية فال يشعر ابلقتوكل على هللا يشعر ابلطمأنينة و امل

 ٱ، فالتوكل على هللا دليل على صدق اإلميان قال تعاىل:الناجتة عن القلق والتوتر

                                                           

 (5705( حديث رقم )7/126البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، ابب من اكتوى أو كوى غريه )م أخرجه االما ((1
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ

التوكل على هللا عبادة هذه اآلايت واألحاديث تبني لنا أن ف[، 2ألنفال: ]ا َّ نئ  مئ
        :تعاىلولياءه املؤمنني، قال ءه املرسلني، وأالصادقني، وسبيل املخلصني، أمر هللا تعاىل به أنبيا

 َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ[، وقال تعاىل:58الفرقان: ]

فقد قال يف عدة مواضع من القرآن الكرمي   وأمر به املؤمنني ،[219 – 217الشعراء: ] َّ ىن

 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ:  تعاىلهللا

اللجوء والفزع لتوكل و أن ميأل قلوبنا اب القدير العلي تعاىل سأل هللا، فأ[51التوبة: ] َّ  يك
 يف مجيع أعمالنا وأقوالنا، وأن يرزقنا صدق التوكل عليه  االعتماد عليهو 
 

 لرابع: مقصد الصرباملبحث ا
 مث أييت مقصد عظيم يف هذه اآلية الكرمية، أال وهو الصرب

 تعرض له من أذية املشركنيتأول األمر مما كانت  يف تتأذى الزكية ، الطاهرة  نيبالنفس قد كانت ل
عليه  دعاءات ضدهاالو  نشر الوشاايتو  وهلذا الدين، ،دعوته شتمهم، ومن عيبهم لو  سبهم ومن

بني قومه منذ نعومة  نشأ، وخاصة أنه يف قومه ، وهو الطاهر الزكي الصادق الصالة والسالم
يت قضاها بينهم ال حياتهقي بداية ال يصفونه حيث كانوا ه، وهو عظيم الشأن، جليل القدر، أظفار 

  جليل يكرمه برسالته إال بكل وصف محيد وخلقيوحي إليه و و  هللا تبارك وتعاىلقبل أن يبعثه 
 اءاهتماهروا ابفرت حىت ابتعثه هللا تعاىل ابلتوحيد ونبذ الشرك، فأظهروا عداوته، وجكالصادق واألمني، 

 ر من شأهنا يف نفسهمن تلك االفرتاءات، وصغ نهوخفف ع، إال أن هللا جل وعال قد سلى نبيه 
 ويشاع من قبل أهل الزيغ والضالل مر اإلهلي ابلصرب على كل ما يقال حيث ظهر جليا من خالل األ

أصول كيفيه بيان  ، يظهر هنا [10]املزمل:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٱُّٱقال تعاىل: 
 هم اهلجرهجر و الذي يكون بسببهم، أ لصرب على األذىاب ن تكونأ إماف ابلصرب، تعامل مع الناسال

 مال حىت يف اهلجر والعتاباجلروعة و الو  ،دب، فهذا من أعلى مراتب األجمادلتهم تركاجلميل وهو 
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غيبتهم على  ناس لكال حيملنك ما تسمعه من أذى ال، فَّ ىك مك لك ٱُّٱقال تعاىل:
 وال غيبة اال جزع فيهعليك أن تعاملهم ابحلسىن وهو هذا اهلجر ابلصفة اجلميلة اليت ا إمنهجرهم، و 
أال تعجبون كيف يصرف هللا عين شتم : » عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا ف

 (1)«قريش ولعنهم، يشتمون مذمما، ويلعنون مذمما وأان حممد
 تبارك وتعاىل على اهلجر من هجرهم ولذلك قدمه االصرب على أذى الناس أعلى مقاملكن  
    : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، قال: أهنا قالت للنيب  ن عائشة رضي هللا عنهاع
لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن  »

دت، فانطلقت وأان مهموم على وجهي، فلم أستفق إال عبد ايليل بن عبد كالل، فلم جيبين إىل ما أر 
وأان بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أان بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال: 
إن هللا قد مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، 

، مث قال: اي حممد، فقال، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي
: بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده، ال يشرك به األخشبني؟ فقال النيب 

 (2)«ئاشي
كل ف ،وهو خري البشربدعوته للناس أوذي ، وهو خري اخللق وأكرمهم على هللا تعاىل، الرسول ف 

 صرب وكفاح، ورأفة ورمحة، لكرمية حياته وسريته ا
، وأن يتأسى ابلرمحة من غري سخط وال جزع نفسه على دعوة الناس اهدجيصرب و يأن  حري ابلداعيةف

إىل هللا تعاىل األذى الذي يلقاه الداعية املهداة والنعمة املزجاة صلى هللا عليه وعلى آله ومن وااله، ف
أعظم زاد فهذا  ،ابلقرآن يف جوف الليل  عز وجلاة هللامثل مناج يءيف طريقه لن يلطفه ويهونه ش

ابلصرب  كل املعاانةبعد   ،خري خلقه  أمر هللا تعاىل ، فقدهاللداعية على طول طريق الدعوة ومشقت

[، 10املزمل: ] َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّٱل: اجلميل، على أذى قومه فقا

                                                           

 (3533رقم )ب  ( ،4/185)مساء الرسولأجاء يف  حيحه كتاب املناقب ابب ماأخرجه االمام البخاري يف ص (1)

يف االمام مسلم و ، (3231) رقمب( 4/115) ابب اذا قال احدكم امني ،أخرجه االمام البخاري يف صحيحه كتاب بدء اخللق ((2
 (1795رقم )( ب3/1420، ) ي النيبلق صحيحه كتب اجلهاد، ابب ما
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هبتان  أعداؤك يف حقك من ما يقولهأى: اجعل اي حممد اعتمادك وتوكلك على وحدي، واصرب على 
 عنهم، وقاطعهم مقاطعة حسنةواهجرهم هجرا مجيال، أى: واعتزهلم وابتعد وأقوال ابطلة،  أكاذيبو 
 ،نبينا ول، فسبهم، أو ترميهم ابلقبيح من القأبن ت هجرهم علثلها، وال جتسيئة مبال تقابل السيئة و 

ذا الدين ولو كره املشركون، وإنه ملن املهم أن يدرك كل هل بةمؤيد بتأييد هللا، والعاقو حمفوظ حبفظ هللا، 
ا الدين، كما أبقوال املشبهني، واحملادين هلذ لثبات على هذا الدين، وأال يغرتما ينبغي عليه من ا داعية

أن يشرف أبن حيمل هم هذا الدين، وهم  ىل هللا تعاىل،املسلم عموما والداعية إأن من املتعني على 
 به ناسمني، فالدعوة إىل اإلسالم وتعريف البه كل املسل ه، وهم الدعوة إليه، فهذا خماطبالدفاع عن

بذلك بقدر ما عنده من  بخماط ، بل كل مسلموالدعوة فقط على أهل العلم ليست مهمة مقتصرة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: جل وعال يقول يف كتابه الكرميوهللا العلم والقدرة، 

  [3 – 1العصر: ] َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
وأما املواقف اليت ، عديدة يف كالم هللا تبارك وتعاىلوهكذا فاآلايت اليت حتثه وأمته على الصرب كثرية و 

هو ، نا نبيها ما جاء يف هذه السورة املباركة، ففهي كثرية وعديدة فمن، جتلى فيها صرب النيب 
اه منذ بدء دعوته إىل أن توف، أتمل حاله سوة العظمى والقدوة الكربى يف هذا األمر، فإن من األ

، وهذا  فهذا صرب نبينا، ، فإنه كان على منهاج الصرب والثقة ابهلل جل وعالاحلق تبارك وتعاىل
دعاة كانوا أبهل اإلسالم  وما كان من تضحيته يف ذلك، فحريجانب من سريته يف دعوته للناس، 

، ويسريوا على دربه حىت يبلغوا هذا الدين على مسلكهأن يكونوا على منواله، وأن يكونوا أو عامة، 

 مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱالعظيم قال تعاىل: 

 [21األحزاب: ] َّ جم هل
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 املبحث اخلامس: ماتضمنته اآلية األخرية من هذه السورة

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱفأوهلا قال تعاىل:  ية الكرميةذكر هللا تعاىل أمور عدة يف هذه اآل
رة من الليل فمرة كانت ثلثي الليل واتفذكر هللا أوقات قيامهم  َّين ىن من  خن حن جن

ففيه إشارة  ألمته،أسوة  هواألصل أن، أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من املؤمننينصفه واترة ثلثه، و 
من النهار مشقة، فالليل يف بعض أايم السنة يكون أطول  هفي نلعدم القدرة على قيام الليل كامال أل

لما كان حترير الوقت بينهما، ف الوقت متساويويف أايم يكون  ،ويف أايم أخرى يكون النهار أطول
 مي خي ٱُّٱفقال تعاىل:  التسهيل مشقة على الناس، أخرب أنه سهل عليهم يف ذلك غايةفيه  املأمور به 
ارك وتعاىل ، لذلك خفف هللا تبأي: يعلم مقاديرمها وما ميضي منهما ويبقى َّٰر  ٰذ يي ىي

 أي: من غري حتديد بوقت، َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱعن هذه األمة وجوب هذا القيام، فقال: 
ة، ويؤيد ذلك ما جاء يف سورة وعرب عن الصالة ابلقراء منه، ، ولكن قوموا من الليل ما تيسرمعني

 [110اإلسراء: ] َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱاإلسراء بقوله تعاىل: 
 لفه لذلكأيها املوفق هلذا القيام لك  تعاىل هللامن تربية  هذا حبد ذاته قيامك ابلليل للصالةف

بفعل الطاعات  ، فإهنا من أعظم النعم وأجلها عليك، فقدم هلا الشكرذه الربوبية اخلاصةهب تاستشعر 
 واجتناب احملرمات

قال  للتخفيفاألسباب املناسبة واثين أمر ذكر يف هذه اآلية هو ذكر أهل األعذار من هذه األمة و  
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱتعاىل: 
أعذار  أهلعلم أن سيكون من هذه األمة أي أن هللا تبارك وتعاىل  َّىث نث مث زث رثيت ىت  نت

، وال يكون ثلثه، فليصل املريض املتسهل عليهيشق عليهم صالة ثلثي الليل أو نصفه أو  ،من مرضى
  وله أجر ما ك، بل لو شقت عليه الصالة النافلة، فله تركهاأيضا مأمورا ابلصالة قائما عند مشقة ذل
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إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل  »:  ، قال رسول هللاكان يعمل صحيحا
 ،(1)«مقيما صحيحا 

ويتكففوا  ليستغنوا عن اخللق، تجارة وكسب العيشرض يبتغون من فضل هللا يف السافرين يف األاملو 
ن منكم علم أ، َّرت يب ىب نب مب زب رب  يئٱُّتعاىل:  ، قالعن الناس

، وهلذا خفف عنه يف صالة الفرض، فأبيح هتناسبختفيف  ةحال لمسافرلف مسافرين يسافرون للتجارة،
يف هذا املوضع تعاىل و  هللا تبارك فذكر، له مجع الصالتني يف وقت واحد، وقصر الصالة الرابعية

نشاطه، من غري أن يكلف عليه حترير الوقت، بل حالة ه ختفيفني، ختفيفا للصحيح املقيم، يراعي في
واء كان وختفيفا للمريض أو املسافر، س، يتحرى الصالة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه األول

   حنو ذلك حج، أو عمرة، و  غري ذلك من قرابت من قتال أو جهاد، أو سفره للتجارة، أو لعبادة
والذود  رين مشغولني مبا هو األهم يف حقهم من الغزو يف سبيل هللاوآخفإنه أيضا يراعي ما ال يكلفه، 

هذه فلله احلمد والثناء، الذي ما جعل على ، قيام الليل فرخص هلم وخفف عنهم عن االسالم وأهله،
شرعه، وراعى أحوال عباده ومصاحل دينهم ودنياهم  ويسر األمة يف الدين من حرج، بل سهل

وذلك من خال ذكر القتال يف سبيل هللا، والقتال مل  ى أن هذه اآلية مدنية هذا دليل علويف ،وأبداهنم
 يكن إال بعد اهلجرة إىل املدينة.

مما يدل على فضل وهذا قرن بني اجلهاد والضرب يف األرض لطلب الرزق تعاىل هللا واألمر الثالث  أن 
ألمة عن صنفني اآلخرة، فهنا جعل اوالدار  طلب الرزق وأنه يعدل اجلهاد إذا ابتغى به املسلم وجه هللا

 الثاين: الذينو ، من جتارة وحرف أعمال دنيوية ، رض يبتغون من فضل هللاألا يضربون يفاألول: 
هللا تعاىل عن ف خف، فخرآلعلى ثغر ويكمل ا من الصنفني وكل ، يقاتلون يف سبيل هللاجياهدون و 
، وذلك على والتجارة واجلهاد يف سبيل هللاض املر العارضة ك ألسبابلبعض ايف قيام الليل هذه األمة 

به،  وقيام الليلالكرمي، لعظم قراءة القرآن  وجه اإلجياز والتخفيف من وقته، ال على تركه ابلكلية وذلك
الكرمي  قرأ شيئا من القرآنيأن  ىنسيال يجب عليه أن من مشاغل الدنيا ف عند اإلنسان كانمهما  ف

 ام يل ىل مل ٱُّٱقول هللا تعاىل: عل، فحري بكل مسلم أن جيحىت ولو شيئا يسريا منه هيوم يف
                                                           

( برقم 4/57مام البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب يكتب للمسلفر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة )أخرجه اال ((1
(2996) 
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اللهم اجعل خري ، قرن من املعروف شيئاحينصب عينك وال  َّٰى ين ىن نن  من زن رن مم
 خواتيمها وخري أايمنا يوم لقاءك أعمالنا

 ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱمث األمر الرابع يف هذه اآلية قال تعاىل: 
مها أم و ، عظيمتني بعبادتني هعباد  تعاىلهللا مرهنا أ َّٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل

وال تراتح نفس املؤمن إقامة الصالة، اليت ال يستقيم الدين إال هبا، وهي  ،وعمادهاوأساسها العبادات 
ٱ ل: لفقراء واملساكني، وهلذا قالوإيتاء الزكاة اليت هي برهان اإلميان، وهبا حتصل املواساة إال أبدائها، 

 أبركاهنا عليكم،اليت فرضها هللا تعاىل قيموا صالتكم الواجبة أأي:  َّ يق ىق يف ىف ٱُّٱ
خالصا لوجه هللا، من نية صادقة، وتثبيت من  يف أموالكم،وآتوا الزكاة املفروضة  وشروطها، ومكمالهتا

اىل متوجبة ، فهذه حقوق هلل تعواملستحبة ب، ويدخل يف هذا، الصدقة الواجبةالنفس، ومال طي
مث حث على  كمل وجه فاز وجنى، ومن حجدها ومل يؤدها هلك وخسر،ى أعليكم فمن أداها عل

من  ، فمن أقرض هللا تعاىل قرضا حسناَّٱيكىك مك لك  اكُّ: عموم اخلري وأفعاله فقال
احلسنة بعشر أمثاهلا، إىل سبعمائة ، فعلى ذلك أحسن اجلزاء وأوفره ه، فإن هللا جيازيالصدقات

 لهحاصل  و خريفه يديهبني املسلم سيجده ال حمال  هقدميجميع ما ، فضعف، إىل أضعاف كثرية
يعلم أن مثقال ذرة من اخلري يف هذه ا، فعلى املسلم املوفق أن الدنيهذه يف ه نفسل ىوهو خري مما أبق

النعيم املقيم، من اللذات الكرامة دار وما عليها يف دار  أضعاف الدنياالدار، يقابله أضعاف 
على فلنحرص  والرب يف دار القرار، وأساسهاخلري  أصلهذه الدنيا،  اخلري والرب يف والشهوات، وأن

فيارب  بغري األعمال الصاحلات، ن تنقضيقبل أزمان األعلى يف الغفالت، و حىت ال متضي وقات األ
املستغاث، وال املستعان و  ، فلك اللهم احلمد، وإليك املشتكى، وبك كوعظو  بذكرك ناقلوب أغث

من ن فرض الزكاة أل ن هذه اآلية نزل يف املدينة، وذلكأخر على أ يلدلذا وه، حول وال قوة إال بك
 واألحكام والتشريعات نزلت يف املدينة كما هو معلوم ،األحكام

 ريةفائدة كبفلهذا بعد احلث على أفعال الطاعة واخلري،  مث جاء يف آخر السورة األمر ابالستغفار،
 فعله أصال أو يفعله على وجه انقصال ي همر به، إما أنوذلك أن العبد ما خيلو من التقصري فيما أ

 مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته إذاعبد يذنب آانء الليل والنهار، ففأمر برتقيع ذلك ابالستغفار، فإن ال
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يف  همن اإلكثارو عموما، الصاحلة  هأعمالمجيع االستغفار يف ختام  على كل مسلم  ينبغي، ففإنه هالك
وقات وعند هناية العبادات كما جاء ذلك ، فإن االستغفار مندوب يف مجيع األخصوصا وقت السحر

 العظيمة سورةهذه الحق على الداعية أن يتدبر عند السالم من صالة الفرض وغريها من العبادات، ف
ن الطرق اليت جيب أإىل هللا تعاىل، وأرشدت إىل أنفع  فقد حوت زاد الطريق للسالكني درب الدعاة

 مامها رسول اهلدى ة هذه الدعوة العظمية اليت كان إمسري تسلك يف 
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 : بني يدي السورةثاينالفصل ال

 املبحث األول

 التعريف العام ابلسورة

من شأن  ، والرابط على قلبه، والرافعلنيب لسلي امل طابابخل سورة املزمل هي من السور املليئة
 حاهلم يف الدارينإىل ما يسعدهم ويصلح ومرشد للصحابة الكرام هو خطاب موجه ، و القرآن الكرمي

هذا ر ، ويذكعلى كفرهم وشركهماملصري إذا ما استمروا العاقبة و بسوء  شركني ويتوعدهمويهدد امل
اليت تشيب هلا الولدان، مث يتلطف  ةـأبهوال يوم القياممجيعهم مسلمهم وكافرهم الناس اخلطاب 
الثواب ابألجر الكبري و  ، وإاثبتهمبعباده محة الباري عز وجلسر شريعته ور من ي نواعأ يسوقاخلطاب ل

عن هذه السورة مقصودها: رمحه هللا قال البقاعي ، وأفعاهلم الكرمية، على أعماهلم الصاحلةالعظيم 
سيما الوقوف واألثقال والاإلعالم أبن حماسن األعمال تدفع األخطار واألوحال، وختفف األمحال "

 واألقوالامللك املتعال، والتجرد يف خدمته يف ظلمات الليل، فإنه نعم اإلله لقبول األفعال بني يدي 
 ا يرد من الكدورات يف دار الزوالعني األعظم على الصرب واالحتمال، ملوحمو ظلل الضالل، وامل

ورة اسم غري ، مل يعرف هلذه الس(1)ل"ا على هذا املقاوالقلعة واالرحتال، وامسها "املزمل" أدل ما فيه
وهلا هبذا اللفظ، فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ، وجيوز أن أزمل( عرفت به للنداء الواقع يف )سورة امل

ول ما جاءه جربيل عليه السالم أالذي كان عليه عند النداء فإنه  موصوفا ابحلال، يراد به النيب 
يها أاء جربيل وانداه وقال: اي ك إذ جخاف فرجع من اجلبل مرتعدا وقال: زملوين فبينما هو كذل

وهي يف قول مجهور املفسرين  ،املزمل وكان انئما ابلليل متزمال يف قطيفة فنودي مبا يصف تلك احلالة
إىل هناية السورة  [20املزمل: ] َّ..... ٱٱٱ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱ: مكية إال قوله تعاىل

 (2)فذلك مدين حكى ذلك ابن عطية
                                                           

 (8/202) ، د.ط،نظم الدرر يف ترتيب اآلايت والسور البقاعي (1)

 (5/386، )1ط. احملرر الوجيز، األندلسي ابن عطية (2)
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 املبحث الثاين

 ب السورة يف املصحف وعدد آايهتا وأمساءهاترتي

فرتتيبها هي السورة الثالثة والسبعون حسب ترتيب املصحف  :أما عن ترتيب السورة يف املصحف
والصحيح  -ئة وتسعون كلمة اأن كلماهتا م "القرآن  تالعثماين، وقال صاحب البيان يف عد آاي

انية وثالثون حرفا، وهي مثاين عشرة آية يف املدين مئة ومث وحروفها مثان - سة ومثانون كلمةمئتان ومخ
من  ويف املكي وعشرون يف عدد الباقني ،ويف البصرياألخري وتسع عشرة يف املكي خبالف عنه 

يعدها  ملو  ،ملدين األول والشاميا و ويف دها الكع َّ مل خل ٱُّٱ تاختالفها أربع آاي، روايتنا
 هب ٱُّٱ ،ارها أو آخر رؤوس اآلي بعدهشاكل آخ ن حيثم َّ هئ مئ ٱُّٱ عد الباقون وكلهم
يعدها املكي  مل َّ مح جح مج ٱُّٱ ،ملكي ومل يعدها الباقونا اعده َّ خت حت جت

 يعدها املدين األخري مل َّ جع مظ ٱُّٱ ،لباقون وهو الصحيح عن املكيوعدها ا خبالف عنه
 (1)"وعدها الباقون

 أمساؤها

غري  اليس هلفسم املزمل، امسًا للسورة غري امل أجد  يف كتب علوم القرآن الكرميالبحث واالطالع  بعد
ليس هلذه السورة إال اسم )سورة املزمل( عرفت "قال الطاهر بن عاشور رمحه هللا: ، سمهذا اال

 ، راد به النيبـ، وجيوز أن يراد به حكاية اللفظـفيجوز أن ي اابإلضافة هلذا اللفظ الواقع يف أوهل
 (2)"املزملتعاىل: اي أيها موصوفا ابحلال الذي نودي به يف قوله 

 

 

                                                           

 (257ص) ،1.ط القرآن، أي عد يف البيان الداين األموي( 1)

 (29/252) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور ( 2)



 

47
 

 

 :املبحث الثالث

 السورة العام حمور

 خطاب انبساط ، وكان من أبرزها خماطبة هللا عز وجل لنبيه ،تكلمت السورة عن عدة مواضيع
  ه بقيام الليلومن خالل هذا اخلطاب أمره بعدة أمور، ومن أعظمها احملافظة على الصالة، وأمر 

لصرب هبذه العبادات، مع بيان حجة التوحيد، واألمر اب تعاىل لتقرب إىل هللا، واالكرمي وتالوة القرآن
بذكر أخيه ، النيب  ةهلم من العذاب املهني، وتسلي تعاىل وهتديدهم مبا أعد هللا على جفاء املشركني

 وجهىل فرعون وقومه، وكان ذلك على إ ،من قبل عندما أرسله هللا عز وجل عليه السالم موسى
ورسالة موسى عليه السالم، قال الطاهر بن عاشور رمحه هللا يف أغراض ، بني رسالة حممد التشبيه 

واشتملت على األمر  بندائه بوصفه بصفة تزمله،،  اإلشعار مبالطفة هللا تعاىل رسوله"هذه السورة: 
ل، وعلى والثناء على طائفة من املؤمنني محلوا أنفسهم على قيام اللي غالب الليل، بقيام النيب 

  الة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقاتواألمر إبدامة إقامة الصي الوحبتحمل إبالغ ، تثبيت النيب 
وأمره ابلتمحض للقيام مبا أمره هللا من التبليغ وأبن يتوكل عليه، وأمره ابإلعراض عن تكذيب 

ذاب اآلخرة، ووعظهم مما املشركني، وتكفل هللا له ابلنصر عليهم وأن جزاءهم بيد هللا، والوعيد هلم بع
وذكر يوم القيامة ووصف أهواله، ونسخ قيام معظم الليل  ملا كذبوا رسول هللا إليهم حل بقوم فرعون

والوعد ابجلزاء العظيم على أفعال اخلريات واملبادرة  لألعذار املالزمة مراعاةقيام بعضه ابالكتفاء ب
 (1)"أعمال النهار ال يغين عنها قيام الليل وأن يف ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره دمجو  ابلتوبة

 

 

 

 
                                                           

 (29/255)التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور  (1)
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 املبحث الرابع

 أسباب نزول السور

وهذه  أسباب نزول بعض اآلايت من السورةأما عن سبب النزول، فقد جاءت عدة رواايت تشري إىل 
 :اآلايت هي

 َّخلملُّٱٱ -1
 َّيلجمحمخمٱُّٱ -2
خيميىيييٰذحيمهىهيهجيجهملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينُّ -3

رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر
ملىليلامممرنيكىكىفيفىقيقاكلكمكيثزثمثنثىثرثمتنتىتيت
 َّىيييجئحئنيزيميريزنمنننىنينٰى

قالت:   أخرج مسلم يف صحيحه عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيين عن قيام رسول هللا
فإن هللا قد افرتض قيام الليل يف أول هذه  »ألست تقرأ هذه السورة اي أيها املزمل قلت: بلى قالت: 

هم وأمسك هللا خامتتها يف السماء اثين وأصحابه حوال حىت انتفخت أقدام،  السورة فقام رسول هللا
       (1) « الفريضة عشر شهرا مث أنزل هللا التخفيف يف آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد

قالوا  ف ،مسوا هذا الرجل امسا يصدر عنه الناس وا:الندوة فقال جتمعت قريش يف دار»ا :عن جابر قال
فبلغ ذلك  ،قالوا ليس بساحر ،قالوا ساحر ،نون قالوا ليس مبجنونقالوا جم ،قالوا ليس بكاهن ،كاهن
 (2)«َّمئهئٱُّٱٱٱٱ،َّخلملُّٱ :فأاته جربيل فقال ،فتزمل يف ثيابه فتدثر فيها، النيب 

                                                           

صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب جامع صالة الليل ومن انم عنه أو مرض مسلم يف أخرجه االمام  (1)
 (.746حديث رقم ) ،(1/513)

 ، وفيه معلى بن عبد الرمحن وهو كذاباألوسط البزار والطرباين يفرواه قال اهليثمي يف جممع الزوائد  (2)
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احلاكم عن عائشة  أخرج َّيلجمحمخمُّٱ ٱ: قوله تعاىليف سبب نزول بكر السيوطي رمحه هللا  أبو قال
: قال تعاىل زلتة حىت ورمت أقدامهم فأناموا سنق ، َّخلملىليلجمحمخمُّٱ قالت: ملا أنزلت

 يف اإلتقان:أيضا وقال ، (1)وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغريه ،ٌٍََُُِّّّّّّّٱٱ
 كاه األصبهاينح َّ يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّٱا  منهاستثين"

 إىل آخر السورة حكاه ابن الفرس ،[20]املزمل َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّٱوقوله: 
نزل بعد نزول صدر السورة بسنة، وذلك حني فرض قيام الليل أنه يرده ما أخرجه احلاكم عن عائشة و 

ملا نزلت أول املزمل كانوا  » ابن عباس قال ، وعن(2)"ل اإلسالم قبل فرض الصلوات اخلمسيف أو 
: فتكون أي (3)«يقومون حنوا من قيامهم يف شهر رمضان حىت نزل آخرها وكان بني أوهلا وآخرها سنة

: قوله نأ والرواايت تظاهرت على أمر به يف مكة، َّجم يلُّٱ :قوله نأفتعني  مكية،السورة كلها 
إىل آخر السورة نزل مفصوال عن نزول ما قبله مبدة  َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱٱ

لف يف قدرها، فقالت عائشة: نزل بعد صدر السورة بسنة، ومثله روى الطربي عن ابن عباس تخم
إىل آخرها ابملدينة، أي: بعد نزول أوهلا  َّيل ىل ملُّٱونزل هور: نزل صدر السورة مبكة وقال اجلم

إىل آخر السورة نزل ابملدينة لقوله  َّيل ىل ملُّٱزول ــبسنني فالظاهر أن األصح إن ن
إن مل يكن  َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱتعاىل:

نزل هللا على نبيه أملا "بري قال: ذلك إنباء مبغيب على وجه املعجزة، وروى الطربي عن سعيد بن ج
 ،كث النيبم ٱَّمل خلُّٱ وكانت لى هذا احلال عشر سنني يقوم الليل كما أمره هللا، ع ،

 ىفُّٱ إىل َّحم جم يل ىل ملُّٱ معه فأنزل هللا بعد عشر سنني طائفة من أصحابه يقومون
 كان عشر سننية  كمب، أي: نزلت اآلايت األخرية يف املدينة بناء على أن مقام النيب  ،(4) "َّيف

                                                           

 (205) ،ط. د ،يف أسباب النزول لباب النقولالسيوطي  (1)

 (.54)ص:  اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي  (2)

 ( وصححه األلباين1307(، برقم )1/503نسخ قيام الليل والتيسري فيه ) كتاب الصالة، اببسننه يف أبو داود رواه ( 3)

وأصله عند مسلم كتاب املساجد، ابب جامع  (23/361) ،1، ط.جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي ابن جرير  (4)
 (746( برقم )1/513صالة الليل)
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صدرها  نوأا يقتضي أن السورة كلها مكية وهو قول جم غفري والرواايت عن عائشة مضطربة بعضه
، وذلك ذكره السيوطي رمحه هللا تعاىل آنفا يف اإلتقاننزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصالة وهو ما 

: أنه كانت تفرش لرسول فيها عن عائشة ة عند الطربيرواي يفورة نزل مبكة، و يقتضي أن أول الس
 ، حصريا فصلى عليه من الليل فتسامع الناس فاجتمعوا فخرج مغضبا وخشي أن يكتب عليهم
كتبت عليهم مبنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك مثانية ف ٱَّخلملىليلجمحمخمُّٱ ونزل م الليلقيا

 ٱَّٱٰر ٰذٱٱُّإىل َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱٱ، فأنزلذلك عنهمتعاىل أشهر مث وضع هللا 
مل ،وهذا يقتضي أن السورة كلها مدنية، ألن النيب  (1)م إىل الفريضة ووضع عنهم النافلةردهف

" فخرج مغضبا" يقتضي أنه خرج من بيته املفضي إىل  :وألن قوهلا املدينة، إال يف بعائشة ينب
ولعل سبب هذا االضطراب اختالط يف الرواية  مسجده، ويؤيده أخبار تثبت قيام الليل يف مسجده،

يف قوله " ي:النخع قال قال: الثعليب إىل تفسري القرطيب ني فرض قيام الليل وبني الرتغيب فيه، ونسبب
وهي مرط نصفه عليها وهي انئمة ونصفه  ،عائشة قطيفةمتزمال ب، كان النيب  اي أيها املزمل تعاىل

فالذي نعتمد عليه أن أول  ،(2)"يف املدينة بعائشة، وهو يصلي، وإمنا بىن النيب ، على النيب 
 يل ىل ملُّٱٱن قوله تعاىل:أو ، َّيي ىي مي خي حيٱُّ قوله تعاىل: ال حمالة مبكة السورة نزل
ن نزول أول السورة، ألن فيه انسخا لوجوب قيام بعد سنني م ابملدينة ىل آخر السورة نزلإ َّ حم جم

 (3)غريبة الصالأول ما فرض قيام الليل قبل فرض  أنعن عائشة وأن ما رووه  الليل عن النيب 

 
 
 
 

                                                           

 (23/360املصدر السابق ) ((1

 (19/32، )1، ط.ناجلامع ألحكام القرآ( القرطيب (2

واحلديث يف صحيح االمام مسلم، كتاب املساجد، ابب جامع صالة  (254 /29) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  (3)
 (746( برقم )1/513الليل )

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4297&idto=4314&bk_no=61&ID=4370#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4297&idto=4314&bk_no=61&ID=4370#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4297&idto=4314&bk_no=61&ID=4370#docu
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 : املناسبة يف السورةلثالفصل الثا

 

 املبحث األول: معىن املناسبة لغة واصطالحا

 هاجاء للمناسبة عدة تعاريف ومن أشهر  املناسبة لغة:

األبوين وذلك ة: اشرتاك من جهة أحد نسب، النسب والنسب"يث قال: تعريف الراغب األصفهاين ح
وبين  ب ابلعرض كالنسبة بني بين اإلخوةبناء، ونسول كاالشرتاك من اآلابء واألنسب ابلط ضرابن:

سيب ، وقيل: فالن ن[54الفرقان]ٱَّجكحكخكلكمقخفمفحقٱُّٱ :مام، قال تعاىلاألع
واحد منهما  بعض التجانس خيتص كل نسبة يف مقدارين متجانسنيل الستعمفالن، أي: قريبه، وت

ب الشاعر ابملرأة سىل املرأة بذكر العشق، يقال: نر إابآلخر، ومنه: النسيب، وهو االنتساب يف الشع
 (1)"يبانسبا ونس

 :ملناسبةاجملاز: ا، و من أي قريبه ه:نسيبفهو  ،فالانب فالن يناس": تعاىل رمحه هللا وقال الزبيدي
تشاكل، وكذا قوهلم: ال نسبة بينهما، و  أي مشاكلة يئني مناسبة وتناسب:الش : بنييقال املشاكلة

، يتضح مما سبق أن املناسبة ترجع إىل مادة )نسب( وهي تدل على أكثر من (2)"ريبةوبينهما نسبة ق
ملشاكلة واملشاهبة، وأتيت معىن فأحياان أتيت مبعىن االشرتاك يف النسب، طوال أو عرضان وأتيت مبعىن ا

 مبعىن االتصال والتشابك.

 ناسبة اصطالحا:امل
به العقول ويعرف به قدر القائل فيما  زواعلم أن املناسبة علم شريف حتر "تعريف الزركشي حيث قال: 

اللغة املقاربة، وفالن يناسب فالات أي يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو  يقول، واملناسبة يف
                                                           

 ، كتاب النون، كلمة نسب، نسخة الشاملة(490) مفردات غريب القرآنالراغب األصفهاين(1)

 .ت، طبعة دار اهلدايةدابب نشب، كلمة نسب،  (4/265) من جواهر القاموس اتج العروس الزبيديمرتضى  (2)
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ومنه   هما، وهو القرابةب املتصل كاألخوين وابن العم وحنوه، وإن كاان متناسبني مبعىن رابط بينالقري
نه إذا حصلت مقاربته له ظن عند ب القياس، الوصف املقارب للحكم ألاملناسبة يف العلة من اب

ابلقبول  مر معقول، إذا عرض على العقول تلقتهأوجود ذلك الوصف وجود احلكم، وهلذا قيل املناسبة 
 (1)"وخوامتها ومرجعها توكذلك املناسبة يف فواتح اآلاي

هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن وهو سر البالغة، ألدائه إىل " :رمحه هللا وعرفها البقاعي
حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال، وتتوقف اإلجازة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب 

 ية النفاسةويفيد ذلك يف معرفة املقصود من مجيع مجلها، فلذلك كان هذا العلم يف غاذلك فيها، 
 (2)"وكانت نسبته من علم التفسري كنسبة علم البيان من النحو

أطلق على التناسب "ي رمحه هللا بـنظام القرآن، حيث قال: يدمث عرب عنها الشيخ عبد احلميد الفراه
 ة متكاملة، مث تكون ذات مناسبة ابلسورة السابقة والالحقة، وعلىاسم النظام، أن تكون السورة وحد

وبعضهم   اآلخر إىل األول من يف أجزائه وترتيب مناسبة ذا واحداً  كالماً   كله  القرآن ترى األصل، هذا
(3)"يبحثه حتت ما يسمى ابلوحدة املوضوعية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1/35، )1ط. الربهان يف علوم القرآن( الزركشي (1

 (1/6)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور( البقاعي (2

 (75، د.ط )دالئل النظامعبداحلميد الفراهيدي اهلندي  ((3



 

53
 

 املبحث الثاين: مناسبة السورة ملا قبلها " سورة اجلن"

ن هنا مثة ترابط وتناسب بني سورة اجلن وسورة املزمل وبرز هذا التناسب والرتابط من خالل أحظ يال
مث  يف هنايتهاالصالة والسالم رساالت رهبم األنبياء والرسل عليهم  تبليغ جلن بذكراختتام سورة ا

قيام الليل على ،  هحض، ابلتبليغ واإلنذار، وهجر الراحة، و افتتحت سورة املزمل أبمر النيب 
، مث ذكر هللا عز وجل يف هناية سورة اجلن توعد الكفار واملشركني بعذاب والتضرع والتبتل هلل عز وجل

قال تعاىل:  نه قريب ال حمالة، مث ذكر علم الغيب واإلظهار عليه حيثأهللا، و 
حطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمٱُّٱ
وما أوكل إليه من ربه وما   ، سالة حممد مث افتتح سورة املزمل بذكر بداية ر  ،[27 - 25اجلن: ]َّخم

بعث بني يدي ، كلفه به من عبادة ودعوة، وإنذار ابلساعة، ويوم البعث، حيث بني أن النيب 
، فهو الذي ارتضاه احلق تبارك وتعاىل ليطلعه ) )1الساعة كما جاء ذلك يف أحاديث كثرية عنه 

 .بعثعلى الغيب، وأنه بني يدي الساعة ويوم احلساب وال

: ملا كان ذكر إسالم اجلن قد أحرز غاية انتهى مرماها، ومت تعاىل رمحه هللا قال أبو جعفر الغرانطي
مقصدها ومبناها، وهي اإلعالم ابستجابة هؤالء وحرمان من كان أوىل ابالستجابة وأقرب يف ظاهر 

مبا يلزمه من  ، األمر إىل اإلانبة بعد تقدمي وعيدهم وشديد هتديدهم، صرف الكالم إىل أمره
قال  ة وألطف خماطبةملذلك أبمجل مكا يف أذكاره من ليله وهناره مفتتحاوظائف عبادته وما يلزمه 

: كما ورد يف قوله تعاىل،  تسلية له  ،[1:املزمل] َّمل خلُّٱ تعاىل:
 ننىنينٰىريمنىليلامممرنزن مل يكىك ىفيفىقيقاكلكمكُّٱ

جلجه، واتبع اكرتاث بعناد من قدم عناده وكثر  يوليحصل منه أ ،[8فاطر:]ٱَّمينيىيييجئزي
 ىك مك لك اك يق ىق يفُّٱ: قوله تعاىل   ذلك مبا يشهد هلذا الغرض ويعضده وهو

                                                           

أخرجه االمام البخاري   «"وقرن بني السبابة والوسطىكهذه من هذه، أو: كهاتني  ةبعثت أان والساع» :قال رسول هللا  ((1
 (5301( حديث رقم )7/53كتاب الطالق، ابب اللعان )
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وهذا عني الوارد يف قوله: ، [11-10: املزمل]ٱَّ رن مم ام يل ىل يكمل
  [8فاطر:] ٱَّجئ يي ىي ني مي زيننىنينٰىريُّ

 [45ق: ]َّجسحسخسمسحصمخمججحمحجخحجختمتهتمثٱُّٱ :تعاىل ويف قوله

وجدهتا  ةوإذا أتملت هذه اآلي م،هل أعدفذكر ما ، [12املزمل: ]ََّّمنننىنينُّٱ: مث قال تعاىل
 (1)قاطعة مبا قدمناه وابن لك التحام ما ذكره

ملا تقدم يف آخر اجلن من تعظيم الوحي وأن من تعظيمه حفظ املرسل ": تعاىل رمحه هللا قال البقاعي
تقاه به من مجيع اآلفات املفرتة عن إبالغه مبا له سبحانه من إحاطة العلم والقدرة وندب نبيه الذي ار 

أول هذه إىل القيام أبعباء النبوة ابملناجاة هبذا الوحي يف ، لرسالته واالطالع على ما أراده من غيبه 
وقت األنس واخللوة ابألحباب، والبسط واجللوة ملن دق الباب، لالعتالء واملتاب، املهىيء حلمل أعباء 

اً ابألداة الصاحلة للقرب والبعد املختصة الرسالة، واملقوي على أثقال املعاجلة ألهل الضاللة، فقال معرب 
يراد به غاية القرب ابألمور  ،أبنه ال يقال بعدها إال األمور اليت هي يف غاية العظمة، أشار إىل أنه 

  (2)"البعيدة عن تناول اخللق بكوهنا خوارق للعادات ونواقض للمألوفات املطردات

هلا مبا قبلها أنه سبحانه ختم سورة اجلن بذكر الرسل وجه اتصا": تعاىل رمحه هللا املراغيالشيخ قال 
 السورة السالفة: يف، أنه قال عليهم السالم وافتتح هذه مبا يتعلق خبامتهم 

 (3) "َّيلجمحمخمٱُّٱ هذه: يفوقال  ،َّرتزتمتنتىتيتُّٱ

 
 
 
 

                                                           

 (350، )1ط. الربهان يف تناسب سور القرآنأمحد بن إبراهيم الثقفي الغرانطي  (1)

 (8/202)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور البقاعي  (2)

 (29/109) ،1.ط تفسري املراغيد بن مصطفى املراغي أمح( 3)
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 املبحث الثالث

 مناسبة السورة ملا بعدها "سورة املدثر

نمط واحد، وهو خطاب من حيث استفتحت السورتني ب مناسبتها لسورة املزمل واضحةفسورة املدثر 
إىل نيب عظيم، أيمره ابإلنذار والصدع ابحلق، مع الوصية ابلصرب يف اآليتني، على مشاق  جليل كرمي

الدعوة وما سيالقيه يف هذا الطريق الذي ستكون هنايته جنة عرضها السماوات واألرض أعدت للذين 
 ساروا عليه وثبتوا حىت هنايته.

أييت يف املدثر على أن فيه مع ذلك إشارة إىل البشارة ابلقوة على محل ": تعاىل رمحه هللا عيال البققا
أعباء ما يراد به، من قوهلم: زمل الشيء إذا رفعه ومحله، وقال ابن عطاء: اي أيها املخفي ما تظهره 

األمر، وقال السدي:  عليه من آاثر اخلصوصية هذا أوان كشفه، وقال عكرمة: اي أيها الذي محل هذا
أراد اي أيها النائم، وقال غريه: كان هذا يف ابتداء الوحي ابلنبوة، واملدثر يف ابتداء الوحي ابلرسالة، مث 

يف  أعباء نبوتنا واالزدمال ابالجتهادخوطب بعد ذلك ابلنيب والرسول: }قم{ أي يف خدمتنا حبمل 
 (1)"االحتمال، واترك التزمل فإنه مناف للقيام

هذه متآخية مع السورة اليت قبلها يف االفتتاح ": تعاىل ل احلافظ جالل الدين السيوطي رمحه هللاقا
 :وصدر كليهما انزل يف قصة واحدة وقد ذكر عن ابن عباس يف ترتيب نزول السور،  النيب خبطاب

 ضعف ظاهروال، (2)"أن املدثر نزلت عقب املزمل أخرجه ابن الضريس وأخرجه غريه عن جابر بن زيد
 بن سلمة أاب سألت: قال كثري  أيب بن حيىي عن، حلديث جابر بن عبدهللا عند البخاري القول هذا
 يل ىل مل ُّٱ: يقولون: قلت ، َّ هئ مئ ُّٱ :فقال القرآن من نزل ما أول عن الرمحن عبد
 قلت ما مثل له وقلت ذلك عن هللا عبد بن جابر سألت: سلمة أبو فقال[ 1: العلق] َّ مم ام
 هبطت جواري قضيت فلما حبراء جاورت»: قال،  هللا رسول حدثنا ما إاّل  أحدثك ال: جابر فقال

                                                           

 (8/203)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور البقاعي (1)

 ( 149) ط،د. أسرار ترتيب القرآنالسيوطي  (2)
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 ،شيئا أر فلم خلفي ونظرت ،شيئا أر فلم مشايل عن ونظرت ،شيئا أر فلم مييين عن فنظرت فنوديت
 رعبا منه فجئثت واألرض السماء بني كرسي  على جالس حبراء جاءين الذي امللك فإذا رأسي فرفعت

كذلك لو أتملنا و ، (1)َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ فنزلت فدثروين دثروين فقلت جعتفر 
رى فيها إخبار عن ي َّملىليلجم خلُّٱٱ إىل آخر اآليةَّمسحصخصمصجضُّٱ: قوله تعاىل

ة وأمور عظيمة تشيب هلا الساعة وأهواهلا وما سيكون يف ذلك اليوم العظيم من أحداث جسيم
 سورة املزمل وذكر شيء من هذا الوصف أيضا يف ،الوالدان

 
 

   املبحث الرابع

 مناسبة أول السورة آبخرها

من املالحظ أن هناك ترابط بني أول السورة وآخرها من حيث املوضوع فقد جاء أبول السورة خطاب 
مره عليه الصالة والسالم أبوامر العبادة والقيام وتالوة وذلك أب، التلطف من احلق جل وعال لنبيه 

وأبصحابه رضى هللا عنهم  ،رجع الكالم يف آخر السورة إىل التلطف به القرآن والدعوة،  مث 
وأجزل جزاءهم مع وقوع التقصري ممن يصح منه تعظيم املعبود احلق جل جالله وهذا واضح من خالل 

ومن معه من أصحابه ابالستغفار وذلك جلرب ما حيصل من تقصري  ،أمر احلق تبارك وتعاىل نبيه 
، فهذه السورة ترشد إىل قيام الليل الذي هو مبثابة الزاد احملفز للداعي م اليوميةالبشر يف خالل حياهت

مث  َّيلجمُّٱألنه حباجة هلذا الزاد يف مسريته الدعوية، فبدأت السورة بقوله جل وعال: تعاىل إىل هللا 
 هناية انتقل الكالم عن موسى عليه السالم وكيف واجه فرعون املتجرب وقومه، مث عاد صياغ الكالم يف

ومواجهة صعاب  على دعوة الناس ابلنهار  نه املعني بعد هللا جل وعالأالسورة إىل قيام الليل، ليتضح 
واختتمت أيضا به  م الليل، على صيغة األمر والوجوباحلياة اليومية فالواضح أن السورة بدأت بقيا

ية االقسم األول من بدف الحظ أن السورة تنقسم إىل قسمنيولكن على صيغة االستحباب، ومن امل
فكان سياق القسم األول  سم الثاين كان لآلية العشرونالسورة حىت هناية اآلية التاسعة عشر، والق

                                                           

 (4922( برقم )6/161أخرجه االمام البخاري يف صحيحه ، كتاب التفسري، سورة املدثر ) (1)
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واألهوال اليت  ه، مع ذكر بعض التهديد للمخالفنييتكلم عن التكليف واجلد أبمر الدعوة والعزم علي
 مننن ملىليلامممرنزنُّٱٱستحل هبم يف يوم البعث والنشور

مث ذكر هول املوقف ووصف األرض وما سيحل هبا ، َّىنينٰىريزيمينيىي
من السورة فجاء فيه أمر  ، أما القسم الثاينَّجئحئخئمئهئجبحبخبُّٱ: فقال

،  وهو نسخ قيام الليل، وأيضا فيه البشارة العظيمة من احلق جل وعال مبا أعده لنبيه التخفيف
ها وكل ذلك حىت تطمئن وأصحابه الكرام جزاء صربهم وحتملهم تكاليف العبادة والدعوة والصرب علي

صور لنا الدعوة إىل هللا وجل هلم، فالقسمني هلذه السورة ي قلوهبم وتراتح نفوسهم، مبا اختاره هللا عز
 على هذا الطريق، وهي قيام الليل ، حيث أمره أبمور تعينهتعاىل عز وجل، وكيف يتهيأ الداعي إىل هللا

والتذلل له خبشوع، وكل هذا من أجل الصرب على  ، والتضرع إىل هللا عز وجلالكرمي وتالوة القرآن
أذى املخالفني عند دعوهتم، الن هذه األوامر واألعمال ستعني الداعية على الصرب اجلميل واهلجر 

 اجلميل للمكذبني املعاندين، وتسليم أمرهم للحق جل وعال، وذلك بعد دعوهتم وإقامة احلجة عليهم.

   د رجع آخر السورة ابلرتغيب يف العمل وذكر جزائه على أوهلاولق" :تعاىل قاعي رمحه هللاقال الب
األمر ابلقيام بني يديه وإبشارة االستغفار إىل عظم املقام وإن جل العمل ودام وإن كان ابلقيام يف 

 األانم إلحاطته ابجلالل واإلكرامظالم الليايل والناس نيام، فسبحانه من له هذا الكالم املعجز لسائر 
 (1)"ن إله جابر القلوب املنكسرةفسبحانه م

 
 
 
 
 

 ، وأمره ببعض العباداتحممد  النيبنزول الوحي على : رابعالفصل ال

 ، وأمر هللا عز وجل له بقيام الليل بحث األول: ابتداء نزول الوحي عليهامل
                                                           

 (8/219)اآلايت والسور نظم الدرر يف تناسب البقاعي  (1)
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 املكرمةمكة  أعلى جبل النور يف مشال مدينة الواقع يف حراءغار  يف، ابتدأ نزول الوحي على النيب 
الكون ويف آاثر قدرة اّلّل ملكوت هذا ل يف يتعبد اّلّل ويتأم، حيث كان  شرفها هللا وحرسها،

 رضملكوت السماوات واأل ، األول:ر يف أمرين، قبل أن يبلغ مقام النبوةكان يفك،  ، فهو وعظمته
قلبه وعقله النور من الكائنات نور اخلالق العظيم وقدرته وعظمته، فتفتح إىل  فريى يف مالمح كل

اجملتمع يف ياة احلفساد تلك احلقبة الزمنية من يف أما األمر الثاين: فهو الوضع السائد واملهيمن  هلياإل
الفساد وإصالحه، فجاء بعد هذا التفكر األمر  ذلك كيفية رفع كليتفكر ب، و الذي كان يعيشه املكي

إعالان  ،ه هلية إليالرسالة اإلسالم إبيصال اإلهلي من احلق تبارك وتعاىل حيث أوحى جلربيل عليه ال
بضع آايت كبداية ، وأول هذا الوحي والبشارة والرسالة، مقام الرسالةو تتوجيه ابلنبوة ، بذلك له 

، هي مجع املفسرون على أن أول آية نزلت على النيب الفالح، فقد أو  دايةاهله العزيز كتاب لكتاب
أول ما بدء به  »بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: وة جاء يف الصحيحني عن عر  سورة العلق
من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث  ، رسول هللا

الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع  - وهو التعبد -حبب إليه اخلالء وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه 
زود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء فجاءه إىل أهله ويت

امللك فقال: اقرأ قال: ما أان بقارئ قال: فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال: اقرأ 
فقلت: ما قال: فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال اقرأ   ، قلت: ما أان بقارئ

 ملىليلامممرنزنمنننىنينٱُّٱ: فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقال ،أان بقارئ

، يرجف فؤاده فدخل على خدجية  فرجع هبا رسول هللا ،[3 – 1]العلق:ٱَّٰىريزيمي
بنت خويلد رضي هللا عنها فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال خلدجية: وأخربها 

الت خدجية: كال وهللا ما خيزيك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم وحتمل اخلرب لقد خشيت على نفسي فق
 (1) «الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق ...احلديث

فقيل  ها،أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعدأن  الذي تضافرت عليه األخبار الصحيحة
مث قيل نزلت سورة املزمل بعد  ،دثر، ويظهر أنه األرجحسورة ن والقلم، وقيل نزل بعد العلق سورة امل

                                                           

حديث رقم  (1/7،)، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا كتاب بدء الوحي،  البخاري يف صحيحه االمام أخرجه (1)
 (.252)حديث رقم  (،1/139، ابب بدء الوحي )مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمياناالمام و  (3)
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، وعلى القول أبن املدثر هي الثانية (1)وهذا قول جابر بن زيد يف تعداد نزول السور ،القلم فتكون اثلثة
واملزمل رابعة ، وحيتمل أن تكون املزمل هي الثالثة والقلم رابعة، واجلمهور  ،حيتمل أن تكون القلم اثلثة

لسابق ذكره، مث توالت ا ةملدثر نزلت قبل املزمل، وهو ظاهر حديث عروة بن الزبري عن عائشعلى أن ا
، حىت جاءت سورة املزمل  األحداث والوقائع، وتكرر اللقاء بني جربيل عليه السالم والنيب حممد

ة ، وتعينه على ما يالقي من الصعاب يف دعو حتمل بني ثناايها أمور عظيمة، تواسي حال النيب 
غري املسلمني، وترشده إىل ما يعينه على أمور دنياه وآخرته، وهو التضرع والدعاء وااللتجاء للحق عز 

عز وجل، أال وجل وكيف تكون صورة هذا التضرع، وترشد إىل أفضل أوقاته وأعالها وأحبها للموىل 
 خنمنىنينجهمه خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّٱ تعاىل:وهو قيام الليل، قال 

 يئ زئمئنئىئ ىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئ
    [9–1املزمل]َّيثىف ربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىث

وينهض إىل  وهو: التغطي يف الليل، أن يرتك التزمل ،أيمر تعاىل رسوله "قال ابن كثري رمحه هللا: 
 زنمننن ىليلامممُّ :كما قال تعاىل  القيام لربه عز وجل

مره هللا تعاىل به من ممتثال ما أ، وكذلك كان رسول هللا ، [16 السجدة:] َّىنينٰى
  نتىت نبىبيبرتزتمتُّٱ:، كما قال تعاىل، وقد كان واجبا عليه وحدهيلقيام الل

ٱ:وهاهنا بني له مقدار ما يقوم ، فقال تعاىل [79اإلسراء:]ٱَّيترثزثمث
فكانت هذه من أعظم العبادات اليت أمر هللا عز  (2)"[2-1]املزمل:َّ يلجمحمخممم خلملىلُّٱ

ها، وذلك ألهنا تؤدى حني وجل نبيه هبا، أال وهي قيام الليل فهي سهام السحر اليت ال ختيب هدف
ينام الناس مجيعا إال من وفقه هللا للقيام، حيث البعد عن أنظار الناس لكي ال يشوهبا الرايء، والعجب 

د بن هشام قال : قلت يأخرج مسلم يف صحيحه عن سعوال يدخل فيها شيء من حظوظ النفس، 
 ،السورة اي أيها املزمل قلت: بلى، قالت : ألست تقرأ هذه لعائشة: أنبئيين عن قيام رسول هللا 

وأصحابه حوال حىت ، قالت: فإن هللا قد افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة فقام رسول هللا 
يف السماء اثين عشر شهرا مث أنزل هللا التخفيف يف آخر هذه  انتفخت أقدامهم وأمسك هللا خامتتها

                                                           

 (24ص) اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي  (1)

 (.8/249) تفسري القرآن العظيمثري ( ابن ك2)
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عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن  خرج البخاريأو ، (1)ةالسورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريض
كان حيتجر حصريا ابلليل فيصلي عليه، ويبسطه ابلنهار   ،عائشة، رضي هللا عنها: أن النيب 

اي أيها  »فيصلون بصالته حىت كثروا، فأقبل فقال:  ،فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إىل النيب 
هللا ال ميل حىت متلوا، وإن أحب األعمال إىل هللا ما دام الناس، خذوا من األعمال ما تطيقون، فإن 

يتضح من هذه النصوص أن قيام الليل أول ما فرض كان واجبا مث نسخ إىل   (2) «وإن قل
مث كان مع األمر هبذه العبادة، األمر بقراءة القرآن الكرمي وترتيله على متهل وتروي وذلك ، االستحباب

، عن قتادة قال: أثناء تالوته يه وفهم مراده، وهذا كان منهجه حىت يكون عوان على تدبر معان
م، ميد ببسم كانت مداً، مث قرأ بسم هللا الرمحن الرحي»؟ فقال:   سئل أنس: كيف كانت قراءة النيب

 (3)«وميد ابلرحيم هللا، وميد ابلرمحن 

 

 الليل وفضله ين: حتديد وقت قياماملبحث الثا

، بقيام الليل أرشده إىل املقدار الذي يتوجب عليه وإىل أفضل يه حممد عندما أمر هللا عز وجل نب
األوقات اليت يؤدى فيها هذا القيام، فاهلل عز وجل ال خيتار لعبده إال اخلري، وال يدله إال على ما فيه 

ختار ملناجاة احلق تبارك وتعاىل، وا الليل للعبادة وهو أفضل األوقات خرة، فاختار لهاآلخريي الدنيا و 
 أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال: رسول هللا فعن  من العبادة القيام والتبتل والتضرع إليه عز وجل،

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل هللا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل  »
، فأي فضل بعد (4)«يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له حىت ينفجر الصبح

، وأمته من بعده، فكان أول هذا الفضل وأي خري بعد هذا اخلري الذي أكرم هللا عزوجل نبيه 

                                                           

 46سبق خترجيه ص( 1)

 (5861( حديث رقم )7/155) كتاب اللباس، ابب اجللوس على احلصري وحنوه  يف صحيحه،البخاري االمام خرجه أ( (2

 (.5046حديث رقم ) (6/195) البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ابب مد القراءةاالمام  أخرجه (3)

حديث  (،1/521) مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل، االمام أخرجه (4)
 (.758)رقم
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       [4 – 3املزمل: ]َّىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيُّٱٱٱ:اخلطاب يف قوله تعاىل
أي أمرانك أن تقوم  َّيمجنحنخنىنينجهُّل دل من الليب ٱَّىمُّٱٱ:"قال ابن كثري رمحه هللا

 نبىبيبُّٱ ، قال تعاىل:(1)"أو نقصان قليل ال حرج عليك يف ذلك نصف الليل بزايدة قليلة

 هريرة رضيعن أيب احلديث يف جاء  ،[79اإلسراء: ]ٱَّرتزتمتنتىتيترثزثمث
وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ أفضل بعد املكتوبة؟  سئل: أي الصالة ال:ق » يرفعههللا عنه 

ل الصيام بعد شهر رمضان، صيام ، وأفضالليل بعد املكتوبة الصالة يف جوف صالة: أفضل القالف
 .(2) «شهر هللا احملرم

 املبحث الثالث: فضل قراءة القرآن وترتيله وذكر هللا والتبتل إليه عز وجل

 يف خاصة، وفضائل القرآن، وسور آايت جلميع عامة فضائل: قسمني إىل تنقسم القرآنقراءة  فضائل
 البقرة سورة من األخريتني واآليتني الكرسي، آية قراءة مثلالكرمي،  القرآن من وآايت سور بعضقراءة 

وقراءته آانء الليل  وتعليمه القرآن تعلم على الصاحل السلف حرص وقد وغريها واملعوذتني، والفاحتة،
 فضائل استشعروا ألهنم وذلكوأصفيائهم،  خيارهم سلوك يف احلرص هذا رفوع ،وأطراف النهار

   حممد ذلك يف وقدوهتم واآلخرة، الدنيا يفوتالوته  علمهوت تعليمه على املرتتب واألجر القرآن
 .وفضله مبنزلته الناس أعرف فهو القرآن، عليه أنزل الذي

 وما ورد من فضائل  ،الوارد يف فضل القرآن وتالوته وترتيله العامةوسأذكر هنا بعض الفضائل 
 خاصة ابلتبتل واالنقطاع للعبادة

 أوال: الفضائل العامة

          ىه مه جه ين ىن ُّٱٱٱي إىل الطريق القومي والسبيل املستقيم قال تعاىل:القرآن يهد -1

 [9اإلسراء: ]َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

                                                           

 (.8/250)العظيم تفسري القرآن ابن كثري  (1)

 (.1163)حديث رقم  (2/821) الصيام، ابب فضل صوم احملرم صحيحه كتابمسلم يف االمام  أخرجه (2)
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واألهواء  الفاسدة واآلراء واجلهالة، ه،الشب القلوب من القرآن شفاء ورمحة للمؤمنني، شفاء ألمراض -2
 الرمحة إىل املؤدية واألسباب لوسائلا من فيه ملاوأسقامها،  آالمها من لألبدان وشفاء والبدع،
 خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ قال تعاىل:واآلجل،  العاجل والثواب األبدية، والسعادة والفوز
 نت مت زتُّٱ تعاىل:وقال  ،[82]اإلسراء:  ٱَّجت هب مب خب حب جب هئ مئ
  [57يونس: ] َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 جف مغجغ مع مظجع حط مض خضحض جض مص خص حص مس ٱُّٱ: وقال تعاىل

 [44صلت: ف]ٱَّخكحك جكحقمق مفخفحف
هم أصفياء هللا من خلقه، وهم خري هذه األمة اليت هي خري أمة أخرجت للناس  الكرمي أهل القرآن -3

 حي جي يه ىه ٱُّٱ هو سبب حصول هذه اخلريية والفضل هلم قال تعاىل:الكرمي والقرآن 

 مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذييىي مي خي
: قال  نيبعن ال عن عثمان بن عفان، رضي هللا عنه،، [32فاطر: ]َّرب يئ ىئ نئ

 (1)« خريكم من تعلم القرآن وعلمه»

 جغمغ مع جع مظٱُّ: قال تعاىل ،القرآن سبب الفوز ابألجر الكبري والثواب اجلزيلتالوة  -4

جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلمل

 قال: رضي هللا عنه قال مسعود بنفعن ا ،[30 – 29فاطر: ] َّخمممجنحنحمهلجم
 َّآملُّ: أقول ال أمثاهلا بعشر واحلسنة حسنة به فله هللا كتاب  من حرفا قرأ من » : هللا رسول
 (2)« حرف وميم حرف والم حرف ألف ولكن حرف

ال ابن ق ٱَّيه ىه مهُّٱ :عامة أيضا ترتيل القرآن الكرمي قال تعاىلومن الفضائل ال -5
وقال جماهد: )بعضه على إثر بعض ،  مبيناً معىن الرتتيل يف اآلية السابقة )بينه تبيناً("عباس: 

 علىالثناء ، وذلك من خالل ب فيهرغمالرتتيل ف (3)"رسل فيه ترسالت :وقال أيـضاً (، على تؤدة
يقال لصاحب  »: عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  ،قارئه

                                                           

 (.5027( برقم )6/192ي، يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ابب خريكم من تعلم القرآن وعلمه )البخار  االمام أخرجه( 1)

 (2910(، برقم )5/175، أبواب فضائل القرآن، ابب من قرأ حرفا )ذي يف جامعهالرتم االمام أخرجه (2)

 (8/313)الدر املنثور يف  السيوطي (10/525) مصنف ابن أيب شيبة( 2/490) مصنف عبد الرزاق (3)
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فقد دلت  ،(1)« ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها القرآن اقرأ وارتق
فعلى قارئ  ،التمهل والتـؤدة حال التالوةهو على أن املراد ابلرتتيل لسابقة ية واألحاديث اهذه اآل
وإعطائها حقها، فال يهذه هذاً وال يسرده سرداً، وال  هروفحإابنة به و الرتسل  الكرمي القرآن

فوصفت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها  ، تيلههكذا كان تر ، حيث يستعجل يف قراءته
، وجاء من حديث (2)"لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها،ال كسردكم هذا"بقوهلا: ،  قراءته

سبحته قاعدا حىت كان قبل وفاته  يفلى ص"،  ما رأيت رسول هللاحفصة رضي عنها قالت: 
 (3)"سبحته قاعدا وكان يقرأ ابلسورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها يفبعام فكان يصلى 

مث مضى  ،عند املائة فافتتح البقرة فقلت يركعذات ليلة ،  النيب صليت مع": عن حذيفة قالو 
مث افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران  ،ركعة فمضى فقلت يركع هبا فقلت يصلى هبا يف

فقرأها يقرأ مرتسال إذا مر آبية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع 
مث  ،«محدههللا ملن  مسع»فكان ركوعه حنوا من قيامه مث قال  ،«العظيمرىب  سبحان»فجعل يقول 

 (4)"فكان سجوده قريبا من قيامه ،«األعلىرىب  سبحان» :قام طويال قريبا مما ركع مث سجد فقال

 اثنيا: فضائل خاصة ابلتبتل واالنقطاع للعبادة:

د، أما املذموم فهو الذي يكون برتك فالتبتل هو االنقطاع، وأييت على نوعني تبتل مذموم، وتبتل حممو 
ديد على النفس لذ من املأكوالت، كاللحم وغريه، والتشلنكاح، وترك أكل ماما أحل هللا من الزواج وا

واالنقطاع   ، وسلوك مسلك النصارى كالرتهب يف الصوامعتباع سنه النيب يف العبادة، برتك ا
 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ للعبادة قال تعاىل:

 [27]احلديد:  َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زيري ٰى

                                                           

، وأبو داود يف سننه ـ كتاب الصالة ـ ابب استحباب الرتتيل يف (6799(، برقم )11/403)أمحد يف املسند االمام  أخرجه (1)
( 2914)(، برقم 5/177) 18فضائل القرآن ابب أبواب والرتمذي يف جامعه كتاب  (،1466)برقم  (1/547)القراءة 

 8122برقم صحيح اجلامع حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف :وقال

 (3568( برقم)4/190،)وأصله يف صحيح البخاري كتاب املناقب، ابب صفة النيب (4/637الزخمشري يف الكشاف ) (2)

 (1746( برقم )2/164. )ابب جواز النافلة قائماً وقاعداً  ،كتاب صالة املسافرينمسلم يف صحيحة،،  االمام أخرجه  (3)

( برقم 2/186حيحة، كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب تطويل القراءة يف الصالة، )مسلم يف ص االمام أخرجه (4)
(1850) 
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ولو أذن له  التبتلعلى عثمان بن مظعون »،  ول رد رسول هللاسعد بن أيب وقاص يقعن 
فهذا هو التبتل املذموم، ألن فاعل حيرم على نفسه ما أحل هللا من املباحات، بدون  (1)«اختصينال

  يف السورة اليت هي موضوع حبثنا تبارك وتعاىلوجه حق، وأما التبتل احملمود: فهو الذي ذكره احلق 
وهو فهذا أمر من هللا عز وجل ابلتبتل،  ،[8املزمل: ]َّزتمت رت يب ىب نب مبُّٱ: قال تعاىل
صنع  :رضي هللا عنها قالت  عائشة عنوحده،  تعاىل مع إخالص العبادة لهإليه تبارك و االنقطاع 

فخطب فحمد هللا مث قال: ما ابل  » ،النيب ذلك  فرخص فيه فتنزه عنه أقوام، فبلغ شيئا ،النيب 
نس رضي هللا ، وعن أ(2)«هللا إين ألعلمهم ابهلل وأشدهم له خشية فو عهأقوام يتنزهون عن الشيء أصن

 بعضهم: ال أتزوج فقال ،عن عمله يف السر، ألوا أزواج النيب ، سالنيب نفراً من أصحاب عنه أن 
: فحمد هللا وأثىن عليه فقال ،وقال بعضهم: ال أانم على فراشالنساء وقال بعضهم: ال آكل اللحم، 

فمن رغب عن  ،ولكين أصلي وأانم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ،ما ابل أقوام قالوا: كذا و كذا»
ال يتناىف مع ، عبادةللواالنقطاع  لتبتل احملمودعلى أن ا دلت هذه األحاديثف، (3)«سنيت فليس مين

 سيدخري اخللق و ن ، فإوالنوم على الفراش وحنو ذلك وغريه، وأكل اللحمفعل ما ذكر من النكاح 
قد فعل ذلك، فالرغبة  ، العابدين واملتبتلني وأتقى األولني واآلخرين هلل رب العاملنياملرسلني وإمام 

 الصحيحة اليت أمر هللا عز وجل هبا. وسوء فهم للعبادة خمالفة هلديهعما فعل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (5073( برقم )7/4كتاب النكاح، ابب ما يكره من التبتل واخلصاء، ) البخاري، صحيحهاالمام أخرجه  (1)

ه من التعمق والتنازع والغلو يف الدين ، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكر  ، البخاري يف صحيحهاالمام أخرجه  (2)
 ( 2356( برقم )4/1829، ابهلل تعاىل )(، ومسلم يف كتاب الفضائل، ابب علمه 7301( برقم )9/97والبدع )

ٍ(، ومسلم يف صحيحه ، كتاب 5063( برقم )7/2البخاري يف كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح ) االمام أخرجه (3)
 (1401( برقم )2/1020ب النكاح ملن اتقت نفسه )النكاح، ابب استحبا
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 صوير حال الكفار املعاندين اجلاحدين لدين هللات: امساخل فصلال

 :وصف حال الكفار املكذبني لدعوته  األول:بحث امل

صنام ، ممتدة لفرتة اجلاهلية اليت قبلها، من عبادة األبعثته كانت احلالة االجتماعية السائدة أثناء 
، فكان للقوي ناس ابلباطلأكل الراب وشرب اخلمر، وأكل أموال الو واختاذها آهلة تعبد من دون هللا 

بينهم مكانة ووجاهة، والضعيف مسلوب احلق واإلرادة، فجاءت دعوة احلق، وظهر نور النبوة، الذي 
جوانبها  كلمن  يف مرحلة العهد املكي ،  تعرضت دعوتهف شع على ظالم عصر اجلاهلية املقيتة،

الفرتة  هنم ساموا املسلمني يف تلكعلى أيدي الكفار املعاندين، حيث أاألذى والبطش لعدة أنواع من 
، فما لبث هذا العذاب إال وتضمن بشارات ولطائف النصر والتمكني اليت كانت أقسى أنواع العذاب

فكانت هذه الفرتة وتشد من أزرهم على هذا االمتحان  وأصحابه وتسليهم وتصربهم،، النيب تعني 
تكذيب لدعوته، وتعديهم عليه وعلى من املشركني ال،  عصيبة من اتريخ الدعوة، فقد القى

  هذه املرحلة من أذى وحزن، إال أن له من إخوته من ، يف صحابه معنواي وجسداي، ومع ما القىأ
 إال واجه أعداء إىل قومه ما من نيب وال رسول أرسله هللا عز وجلف يف ذلك، ةاألنبياء واملرسلني أسو 

 ىل:تعا قال وجل عز هللا سنن من هذهو  رسالته صدق يف الناس يكذبونه ويشككون من بين قومه
 رئزئمئ ييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ ىيُّٱ

كانت ف، مبراحل ته دعو مرت قد ف، [112]األنعام: َّيبرتزتمتىبيئربزبمبنبىئنئ
، ومل حيدث خالل قاتثىل املقربني واملأمونني الإ هتجو حيث ، سريةدعوة  سنوات األولالثالث  يف

، إىل نوع من التضيق أو  املؤمنة ابلنيب تعرض هذه الفئة، ومل تشركنيدم مع املاصت هذه املرحلة أي
 رت يب ُّٱ ، دعوة علنية وذلك عند نزول قوله تعاىل:السريةالدعوة  أضحت هذه مثالعذاب، 

 [94احلجر: ]َّجهمهىهيه ين ىن من ُّٱ: وقوله تعاىل ،[214الشعراء: ]َّزتمت
كانت مدة ، و اجملاهبة والقتال ابللسان فقط دونالدعوة ذه ، وهو اجلهر هبمرحلة اثنيةلدعوة فدخلت ا

إىل املدينة النبوية، مث دخلت الدعوة املرحلة  ، هجرتهإىل ت حيث امتد ،هذه الفرتة عشر سنوات
بني العداء بدأ  ،بدعوته وجهر هبا،  الثالثة، وهي الصراع والصدام مع املشركني، فعندما صدع النيب

لتوحيد هللا ،  أهل الباطل املشركني، عباد األصنام سفهاء األحالم، دعاهمق من املؤمنني، و أهل احل
عز وجل، وترك ما دونه من اآلهلة املزعومة، والعادات املذمومة واألخالق السيئة القبيحة والتحلي 

http://www.alukah.net/spotlight/0/59891
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فأعرضوا عن مساع احلق، واالنقياد  ابألخالق الفاضلة واخلصال احلميدة، فأخذت املشركني العزة ابإلمث
للفطرة السليمة، فأصروا على عبادة األواثن واألصنام، ومتسكوا ابخلرافات وابألخالق الذميمة 

، وأصحابه الذين اتبعوه، فبات  واخلبيثة، ومل يكتفوا هبذا الغي بل أعلنوا العداء واحلرب على النيب
  النيب قتل على والتآمر البدين اإليذاء عن يتورعوا وملهذا العداء صرحيا لدعوة التوحيد وأهله، 

 واالفرتاءات الباطلة، الشبهات وأاثروا ،هذا الدين احلق يف والطعن واالستهزاء السخرية من أكثرواف
مث  ،(1)الوسائل والطرق بكل القرآن ومساع الدعوة وبني الناس بني احليلولة يف وسعواحوله، ، الكاذبة

أحلقوا من األذى والضرر من سب وشتم وتعذيب وتنكيل، و  ألواانجام غضبهم و ى املسلمني عل اصبو 
بشع أب قد اهتم ف ،أصحابه إىل قتل بعض هبم وصل األمر  مث، أببداهنم وأهليهم وأمواهلمضرار األ

 يكن هلم العداء،أبنه  وههتماكاهن وجمنون و شاعر و ساحر و  :وقالوا ،كاذبفقالوا عنه:   التهم وأشنعها،
، أو اطلع على سريته ، تتضح لكل من عرف شخصيته واهية وهتم جمرد شبهات ابطيله األوهذ

يف تلك الفرتة مشحون ابحلقد واجلرأة على هذا الدين وعلى الداعي له  فكان حال املشركني العطرة،
، يب ومعتنقيه، فاستهزؤوا هبم، وأذاقوا املسلمني أشد أنواع العذاب، وكان من أشد الكفار عداوة للن

داً عليه كان شديعدة شخصيات من كبار كفار قريش، أوهلم عمه عبد العزى املعروف أبيب هلب ف
، الننت على ابب الرسول  يطرح، فكان له األذى ، دائمرسالته تكذيب ساعيا يفوعلى املسلمني، 

الساعة قال والقاذورات، وكانت امرأته تعينه على هذا األذى، حىت نزل حبقهم قرآن يتلى إىل قيام 
 ملىليلاممم ىكيك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكُّٱتعاىل:

وأيضا من الشخصيات اليت  ،املسد[سورة ]َّرنزنمنننىنينٰىريزيمي
املكىن أيب احلكم، ومساه املسلون أبيب جهل، فكان من عمرو بن هشام العداء ، انصبت النيب 

 سروأصحابه، فهو الذي قتل مسية والدة الصحايب اجلليل عمار بن اي أشهر املشركني أذى للنيب 
األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد يف دعوته، ابن خاله وهو  وممن وقف يف وجه الرسول 

بفقراء الصحابة املسلمني، مث األخوين  املستهزئنيأكثر كان من ف ،ابن خال النيب  مناف بن زهرة،
يب أُ  ، وتكذيبه، جاء ر ما عليه أحد من أذى رسول هللاكاان على شحيث  ابنا خلف،  أميةو  أيب
ٱففته يف يده وقال: زعمت أن ربك حييي هذا العظم، فنزلت: ، بعظم فخذ إليه

                                                           

 بتصرف ، 1، ط.السرية النبوية والدعوة يف العهد املكيأمحد أمحد علوش  ((1
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ومن أكثرهم سوءا أيضا  ،[78يس: ]َّرنزنمنننىنينٰىمميكملىليلامُّٱ
: هلم قالسم احلج و و قبل م مع قريشقام جبهو الذي فيكىن أاب عبد مشس  كانالذي  الوليد بن املغرية، 

ويقول  ساحر :كم فيه فيقول هذالمد فتختلف أقواإن الناس أيتونكم أايم احلج فيسألونكم عن حم
مما يقولون، ولكن أصلح ما  قول هذا: جمنون، وليس يشبه واحدا، ويهذا: كاهن، ويقول هذا: شاعر

آهلتنا سببنا إهله،  جهل: لئن سب حممدوقال أبو  ،نه يفرق بني املرء وأخيه وزوجتهقيل فيه ساحر أل
 جس مخ جحمحجخمججبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجُّٱ: فأنزل هللا تعاىل

 السهمي، العاص بن وائلوأيضا ، [108األنعام:]ٱَّخض حض جض مص خص حص مس خس حس
 وكان من املستهزئني، وهو القائل ملا مات القاسم ابن النيبوالد الصحايب اجلليل عمرو بن العاص، 

 ،اآلية هللا تبارك وتعاىل فأنزل ذكر، ولد له يعيش ال أبرت حممدا :إن 
 م الكثري من أكابر املشركني اجملرمني الذين انصبوا وغريه ،[3لكوثر: ا]َّىقيقاكلكمكُّٱ

  أنه فلما رأت قريشوا مبا جاء به من دعوته لدين احلق، ؤ آذوه واستهز و وأصحابه العداء، ، النيب 
دونه ومل يسلمه هلم، مشى رجال من أشرافهم إىل  ام، وأن أاب طالب قد قهال يعتبهم من شيء يكرهون

 ريةغشام، واألسود بن املطلب، والوليد بن امله ة، وأبو البخرتي بنيعا ربعتبة وشيبة ابن: أيب طالب
اج، ومن مشى منهم، فقالوا: اي أاب جبيه ومنبه ابنا احلنوأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، و 

 ناان، فإما أن تكفه عءه أحالمنا، وضلل آابفتنا، وعاب ديننا، وسآهل طالب، إن ابن أخيك قد سب
طالب قوال مجيال و فقال هلم أب ،خالفه نى مثل ما حنن عليه ملي بيننا وبينه، فإنك عوإما أن ختل

ينهم حىت ببينه و  مث شري األمر، ملا هو عليه  عنه، ومضى رسول هللا واوردهم ردا رِفيقا فانصرف
 طالب مرة تذمروا فيه، فمشوا إىل أيبو  ، ال فتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول هللاجتباعد الر 

تفعل، وإان  ن تنهى ابن أخيك فلمأ ا، وإان قد اشتهيناكفنا وشر س أخرى فقالوا: اي أاب طالب إن لك
ك يف ذلك اييه أحالمنا، حىت تكفه عنا أو ننازله وإفذا من شتم آهلتنا وآابئنا وتسوهللا ال نصرب على ه

ممن وقفوا بوحه دعوة النيب ، وغريهم كثري (1)الوا، مث انصرفوا عنها قأحد الفريقني، أو كم حىت يهلك
ووجه أصحابه ، 

 إمهاهلم على غرورهم وغيهم وهتديدهم بذكر بعض أنواع العذاب الذي أعده هللا هلم. املبحث الثاين:
                                                           

 ( 1/661) ،1ط. الكامل يف التاريخابن األثري،  (1)



 

68
 

، وأصحابه ألشد أنواع العذاب والقهر والتضيق من قبل املشركني، جاءت بعدما تعرض النيب 
، ابلصرب على ما يقوله سفهاء قومه من رك توصي النيب البشارة العظيمة واألمر اإلهلي من احلق تبا

الباطل واالفرتاء، هبجرهم اهلجر اجلميل وهو الذي ال عتاب فيه، على ما يقول ويفعل هبم اجملرمون، 
: رمحه هللا قال الفخر الرازي، [10-9املزمل ]َّيفىقيقاكلكمكىكيكُّٱ: قال تعاىل

فإنين ملا كنت وكيال لك أقوم ن وفوض أمرهم إيل املعىن إنك ملا اختذتين وكيال فاصرب على ما يقولو "
إبصالح أمرك أحسن من قيامك إبصالح أمور نفسك، واعلم أن مهمات العباد حمصورة يف أمرين:  

واألول أهم من الثاين فلما ذكر تعاىل يف أول  ،كيفية معاملتهم مع هللا، وكيفية معاملتهم مع اخللق
بعه مبا يتعلق ابلقسم الثاين، وهو سبحانه مجع كل ما حيتاج إليه هذه السورة ما يتعلق ابلقسم األول أت

وذلك ألن اإلنسان إما أن يكون خمالطا للناس أو جمانبا عنهم فإن  ،من هذا الباب يف هاتني الكلمتني
، فإنه إن كان يطمع منهم يف اخلري والراحة مل جيد فيقع يف بد له من املصابرة على إيذائهمخالطهم فال 

واألحزان، فثبت أن من أراد خمالطة مع اخللق فال بد له من الصرب الكثري، فأما إن ترك  الغموم
املخالطة فذاك هو اهلجر اجلميل، فثبت أنه ال بد لكل إنسان من أحد هذين األمرين، واهلجر اجلميل 

قوله تعاىل:  هونظري ، أن جيانبهم بقلبه وهواه وخيالفهم يف األفعال مع املداراة واإلغضاء وترك املكافأة
 [199األعراف: ]َّيئربزبمبُّٱٱ،[63النساء :] َّممرنزنُّٱ

ة القتال مث نسخت : هذه اآلية إمنا نزلت قبل آيقال املفسرون، [29النجم: ]ٌٍََُُِّّّّّّّّٰٱ
القبول فال يرد  : بل ذلك هو األخذ إبذن هللا فيما يكون أدعى إىلابألمر ابلقتال، وقال آخرون

 .(1)هذا أصحو  النسخ يف مثله

ال هللا عز وجل متوعدا الكفار ومهددا هلم، فهو الذي ال يقف أمام غضبه أحد، قال تعاىل: مث ق
يف هذه اآلية تقرير جلرائم املشركني اليت قاموا ، [11املزمل: ]َّملىليلامممرنزنُّٱ

، من تكذيب وظلم واعتداء، وإمهاهلم على هذه األعمال الشنيعة لكن وأصحابه ،هبا حبق النيب 

                                                           

(30/689) ،3.ط أو التفسري الكبري مفاتح الغيب الرازي (1)
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، وأصحابه على  وكان ذلك  دافع للنيب ،عند وقوع العذاب الذي سيحل هبم هذه املهلة ستنتهي
 ضي ابلدعوة والصرب على املصاعبامل

  فيه القول، [11املزمل:]َّملىليلامممرنزنُّٱ: هللا قال الطاهر بن عاشور رمحه
 وال بتكذيبهم الهتتم :أي وإايهم دعين: أي ،[44]القلم: َّمنىنينجهمهٱُّٱ يف كالقول
 معه املفعول على املكذبني وانتصب، أكفيكهم فأان تسبهم وال تغضب وال ليهمع الرد ربتكرا تشتغل
 من للنيب  املكذبون وهم ،(واهجرهم( )يقولون) بضمري عناهم من هم واملكذبون ة،املعي واو والواو
 بـأويل ووصفهم ،التهديد هذا سبب هو التكذيب أن إلفادة اإلضمار مقام يف إظهار فهو مكة أهل

 واملكذبني ذرين قال الذي أبن هلم وهتديدا حاهلم، بسعة وبطرهم لغرورهم كذبوا  أبهنم هلم بيخاتو  النعمة
 ووفرة العيش سعة يعدون كانوا  ألهنم، ابلتهكم تعريض الوصف هذا ويف، التنعم ذلك عنهم سيزيل
: تعاىل قال ابخلصاصة آمنوا الذين يعريون وكانوا كماال،  املال
          [30 – 29فني: املطف]َّمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنُّٱ

إشارة إىل أهنم  ،(1)[12]حممد: ٱَّمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميُّٱ: تعاىل وقال
تعيش كما يف رغد من العيش، من متتع مبلذات احلياة الدنيا واالستمتاع مبحرماهتا، فهم يعيشون  

من هداية وصالح وخريي الدنيا واآلخرة، مث  ،األنعام اليت ال تعقل، مع إعراضهم، عما جاء به 
: أخرب هللا تبارك وتعاىل ما أعده هلم وتوعدهم به بقوله

، ما أعده هللا تبارك وتعاىل [13-12]املزمل:ٱَّمنننىنينٰىريزيمينيىيييُّٱ
ا املوضع، قال القرطيب رمحه للمشركني من العذاب أنواعه كثرية، وصوره خمتلفة، ومنها ما ذكر يف هذ

 ل، وهو ما منع اإلنسان من احلركةنك األنكال: القيود، عن احلسن وجماهد وغريمها، واحدها: هللا
 أرجل أهل النار الشعيب: أترون أن هللا تعاىل جعل األنكال يف قال، وقيل: مسي نكال ألنه ينكل به

 : إنه أنواع العذابوقيل، ستفلت هبماولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا  ،ال وهللا ،خشية أن يهربوا
   طعاما يغص به آكله: انر تسعر، وطعام ذا غصة: ، واجلحيم كما قال الطربي رمحه هللا(2)الشديد

وشراب هؤالء املشركني املكذبني،كما وصفه هللا طعام ، ف(3)فال هو انزل عن حلقه ، وال هو خارج منه
                                                           

 (29/269) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور ( 1)
 (19/45) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب  (2)
 (23/690) جامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربي 1)
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يغلي  واحلميم والغسلني الغساقهو الزقوم والضريع و  تبارك وتعاىل يف عدة مواضع من القرآن الكرمي،
 ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئُّٱ يف بطوهنم قال تعاىل:

هم ال جيدون له طعم وال فمع بشاعة هذا الطعام والشراب ف ،[46 - 43الدخان: ]َّىئيئرب
 ذاب وعقوبة من هللا تبارك وتعاىل لذة وال تنتفع به أجسادهم، إمنا أكلهم وشرهبم له عبارة عن ع

من أهل  يؤتى أبنعم أهل الدنيا »،رسول  :قال :عن أنس بن مالك قالجزاء ما اقرتفت أيدهم، 
النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث يقال اي بن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط 

فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال  ،ويؤتى أبشد الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة ،فيقول ال وهللا اي رب
رب ما مر يب بؤس قط وال ال وهللا اي  :فيقول ،بك شدة قطاي بن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر  :له

 (1)«رأيت شدة قط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من خالل هذه السورة وصف األرض واجلبال حال قيام الساعة املبحث الثالث:

                                                           

صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أشدهم بؤسا ابب  صفة القيامة واجلنة والنار،كتاب   ، هصحيحيف مسلم االمام أخرجه  (2)
(2807) رقم( 4/2162يف اجلنة، )
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بعد ذكر أنواع العذاب وأشكاله ووصف طعام وشراب أهل النار، يصور احلق تبارك وتعاىل حال 
تبارك  ا تعترب من أعظم خملوقات هللافإهناألرض واجلبال يوم قيام الساعة، وكيف سيكون مآهلا، 

 ، وكالعهن املنفوشطايرصري كالرمل املتا ستأهن، و بتهاصالو  قوهتاكيف يذهبها ويزيلها مع ف وتعاىل،

 :هللاقال ابن كثري رمحه  ،[14املزمل: ]َّجئحئخئمئهئجبحبخبمبُّٱٱقال تعاىل:

ان الرمل بعد ما  : تصري ككثبأي َّهئجبحبخبمبُّٱٱ ،تزلزل :يأ ٱَّجئحئخئمئُّٱ"
ذهب، حىت تصري األرض قاعا ، مث إهنا تنسف نسفا فال يبقى منها شيء إال رة صماءكانت حجا

شيء : ال شيء ينخفض وال ا عوجا أي: واداي، وال أمتا، أي: رابية، ومعناه، ال ترى فيهصفصفا
  القيامة يوم وذلك عليه، مبن اضطرابه ذلك: ورجفان"وقال ابن جرير الطربي رمحه هللا:  ،(1)"يرتفع
واملهيل: مفعول من ، كانت اجلبال رمال سائال متناثرا: و يقول، َّهئجبحبخبمبُّٱ :وقوله

وللعرب يف ذلك  ، فاهنال عليه من أعالهرك أسفله، وذلك إذا حقول القائل: هلت الرمل فأان أهيله
 القرآنعدة مواضع من يف  ذكر هللا عز وجل، كما (2)"ل: مهيل ومهيول، ومكيل ومكيول، تقو لغتان
: تتعرض له األرض واجلبال حال قيام الساعة، قال تعاىلسما  الكرمي

ومجلة ومحلت "قال الطاهر بن عاشور رمحه هللا:  ،[14احلاقة:]َّزئمئنئىئيئربزبُّٱ
إخل يف موضع احلال ألن دك األرض واجلبال قد حيصل قبل النفخ يف الصور ألن به  ...األرض واجلبال

ن أبعدت األرض جبباهلا عن مدارها املعتاد ومعىن محلت: أهنا أزيلت من أماكنها أب ،فناء الدنيا
 مل احلامل شيئا ليلقيه على األرض، فشبهت هذه احلالة حبطمت أبجرام أخرى يف الفضاء فدكتافارت

، وجيوز أن يكون تصرف املالئكة املوكلني بنقض نظام العامل يف الكرة مثل محل الكرة بني الالعبني
مل وذلك كله عند اختالل اجلاذبية اليت جعلها هللا حلفظ األرضية إببعادها عن مدارها مشبها ابحل

                                                           

 (.8/256) تفسري ابن كثري، ابن كثري (1)
.(23/692) جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي  (2)
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رقت أجزاء ، أي فإذا فوالدك: دق شديد يكسر الشيء املدقوق، ىلنظام العامل إىل أمد معلوم هلل تعا
 : وكقوله تعاىل (1)"األرض وأجزاء جباهلا

يقول "قال ابن كثري رمحه هللا:  ،[1 احلج]َّحمخمممىميمجنجمخلملىليلُّٱٱ
ما ، أما (2)"وزالزهلا وأحواهلا، وخمربا هلم مبا يستقبلون من أهوال يوم القيامة بتقواه آمرا عباده :تعاىل

قال الطاهر بن  ،[105طه:]ٱَّاكلكمكىكيكملىليلُّٱ: تعاىل قال جاء عن اجلبال
ملا جرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف للذين أنكروه من خطئهم يف شبهتهم " عاشور رمحه هللا:

،  شبهاهتم كانوا يسألون هبا النيبأجزائها ذكرت أيضا شبهة من  بتعذر إعادة األجسام بعد تفرق
: فأين تكون هذه اجلبال اليت يلون انقضاء هذا العامل ويقولون، فكانوا حيسؤال تعنت ال سؤال استهداء

ألن موطنهم الطائف وفيه ، وهم أهل جبال عن ذلك، وروي أن رجال من ثقيف سأل النيب  ،نراها
إبطاال لشبهتهم فقد أنبأهم هللا مبصري اجلبال  ،اان سؤاهلم استهزاء أم اسرتشادك  وسواء ،جبل كرى

 حيخي ينجهمهىهيهجيُّٱتعاىل: وقال، (3)"وتعليما للمؤمنني

 ، [47الكهف ]َّميىيييٰذ

 لها من أماكنها من على وجه األرضأي نزي اجلبال املعىن واذكر يوم نسري"قال القرطيب رمحه هللا: 
مث تكسر فتعود إىل  ،ل يف آية أخرى وهي متر مر السحابا قاكم  ،ونسريها كما نسري السحاب

، وليس عليها ما يسرتها ومعىن ابرزة ظاهرة، : وبست اجلبال بسا فكانت هباء منبثاكما قال  ،األرض
 فهي ابرزة ظاهرة، هدم بنياهنا، و أي قد اجتثت مثارها وقلعت جباهلا ،من جبل وال شجر وال بنيان

كما ،  من الكنوز واألموات: وترى األرض ابرزة أي برز ما فيها وقيل ،فسريوعلى هذا القول أهل الت

                                                           

 (27/307) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  (1)
(5/389) تفسري ابن كثري( ابن كثري، 2)
 (30/125) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور (3)
  (10/372) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ( 4)
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، فهذه اآلايت تعترب من (1)"وهذا قول عطاء قال وألقت ما فيها وختلت وقال وأخرجت األرض أثقاهلا
وبديع  فهي تبني عظمة احلق تبارك وتعاىلاملعجزات اليت أخرب عنها هللا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي، 

 صنعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (10/372) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ( 1)
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 .وحال من كفر به وخالفه ،، وتصديقهس: فضل إتباع الرسول سادالفصل ال

 ، وشهوده على كل من بلغته دعوته.إكرام هذه األمة ابلنيب  املبحث األول:

   أضاء نور اإلسالم والتوحيد وسطع ، حيث مببعثهأكرم هللا عز وجل هذه األمة مببعث النيب 
إليه  ىأمة أساس دينها هو التوحيد الذي دعمها، فهي دت اجلاهلية، وتبدد ظالوأظلم الشرك واسو 

، فإكرام هللا عز وجل هلذه األمة وتفضيلها على غريها من مجيع األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم
:  قال: قال رسول هللا أنس بن مالك عناألمم، كان أبمور كثرية، منها ما جعلها أمة مرحومة، ف

ن هذه األمة مرحومة عذاهبا أبيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إىل كل رجل من املسلمني رجل من إ»
ميت هذه أمة أ »  :قال: قال رسول هللا  أيب موسى وعن،  (1)«املشركني فيقال هذا فداؤك من النار

هي ، وهذه األمة  )2) «مرحومة ليس عليها عذاب يف اآلخرة عذاهبا يف الدنيا الفنت والزالزل والقتل
يف قبة محراء ، كنا مع رسول هللا  :هللا قال عبد فعن ويف رواية ثلثا أهل اجلنة، نصف أهل اجلنة،

أترضون أن تكونوا ثلث  أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة، قلنا: نعم، قال: »فقال:  حنواً من أربعني
ن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن الذي نفسي بيده إين ألرجو أ قلنا: نعم، قال: فو أهل اجلنة

اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة وما أنتم من أهل الشرك إال كالشعرة البيضاء يف جلد ثور أسود أو 
 ذلك هذه األمة منو ومائة صف،  أهل اجلنة عشرون »: قال ، (3)« السوداء يف جلد ثور أمحر

عبد  عن                              والثواب،  األجر ألمةاذه هللا يضاعف هل. مث إن (4)« مثانون صفا

                                                           

 األلباين وصححه( 4292( برقم )2/1434، ) ، كتاب الزهد، ابب صفة أمة حممدسننهيف  ابن ماجهاالمام أخرجه  ((1

 األلباينصححه و  (4280( برقم )4/169، ابب ما يرجى يف القتل )سننه أبو داود االمام أخرجه ((2

 (3661( رقم )6/176) سندامليف  أمحد االمام أخرجه ((3

 (23061)( رقم 38/161)املسند أمحد يف أخرجه االمام  ((4
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منا مثلكم واليهود والنصارى  إ »: قال، ن رسول هللا أ :رضي هللا عنهما اخلطاب هللا بن عمر بن
فعملت اليهود على  ،يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط قرياط: من كرجل استعمل عماالً فقال

رب ذين تعملون من صالة العصر إىل مغمث أنتم ال ،اط قرياطمث عملت النصارى على قري  ،قرياط قرياط
وأقل عطاء، قال:  ا: حنن أكثر عمالوقالو  فغضبت اليهود والنصارى،، الشمس على قرياطني قرياطني

ال يزال وهذه األمة  (1) «ءفقال: فذلك فضلي أوتيه من أشا ظلمتكم من حقكم شيئاً، قالوا: الهل 
يعيدها وجيدد هلا دينها و  ضعف، هيأ هللا هلا من أبنائها من ينهض هبا   أوفرت كلما  اخلري فيها مستمرا

س كل مائة سنة من جيدد إن هللا يبعث هلذه األمة على رأ » :قال رسول هللا  إىل الطريق املستقيم
قال رسول  :قالاخلدري  أيب سعيد عنتشهد على ابقي األمم، سمة مث إن هذه األ، (2)« دينهاهلا
بلغكم،  هلفيقول: ألمته  تعاىل هل بلغت فيقول: نعم أي رب جييء نوح وأمته فيقول هللا»:  هللا

نشهد أنه قد وأمته ف، فيقولون: ال ما جاءان من نيب، فيقول لنوح: من يشهد لك، فيقول: حممد 
 رئ َُِّّّّٰ ييٰذٰرٰىٌٍُّّّٱٱتعاىل: بلغ وهو قوله

الكثرية اليت ذكرها هللا عز وجل يف   لالفضائ غري ذلك من، (3)« العدلوالوسط  [314]البقرة:ٱَّزئ
 هبجتحتختمتهتمثحجُّٱ، يف أحاديث كثرية قال تعاىل:كتابه العزيز ونبيه 

واملراد سائر  قريش، مث قال خماطبا لكفار"قال ابن كثري رمحه هللا:   [15املزمل: ] َّمججحمح
كما أرسلنا إىل فرعون رسوال (  أبعمالكم أي:)           ان أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم: إالناس

                                                           

(2149( رقم )2/792كتاب اإلجارة، ابب اإلجارة إىل نصف النهار وصالة العصر )  صحيحهالبخاري  يف  االمامأخرجه (1(

 األلباين وصححه( 4293( رقم )4/178) ائةابب ما يذكر يف قرن املكتاب املالحم،    سننهيف  أبو داوداالمام  أخرجه (2 (

 3161( رقم )3/1215، كتاب األنبياء، ابب قوله تعاىل إان أرسلنا نوحا )صحيحه، يف البخاري االمام أخرجه(3)
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 ة والسدي والثوري: أخذاوقتاد وجماهدس ابن عبا لقا عون الرسول فأخذانه أخذا وبيالفعصى فر 
أي: شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول، فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث  وبيال،

وأنتم أوىل ، [25النازعات:]َّمئنئىئيئربُّٱ: أخذه هللا أخذ عزيز مقتدر كما قال تعاىل
ابن  ويروى عن موسى بن عمران ألن رسولكم أشرف وأعظم من ،ذبتمابهلالك والدمار إن ك

  (1)"وجماهد عباس

أرسله ، يريد النيب  َّ.......هبجتحتختمتهتُّٱ :قوله تعاىل"قال القرطيب رمحه هللا: 
 أي كذب به ومل يؤمن فعصى فرعون الرسول موسى وهو ما أرسلنا إىل فرعون رسوالك قريش إىل
، كما ألنه ولد فيهم ،واستخفوا به،  حممدا ازدروا أهل مكة ألن ،وفرعون موسى ذكرل: مقات قال
  :املهدوي قال ك فينا وليدا: أمل نرببينهم، كما قال تعاىل ألنه رابه ونشأ ،موسى فرعون ازدرى أن

ك اختري يف أول الكتب سالم عليكم، ويف آخرها ولذل ،أللف والالم يف الرسول لتقدم ذكرهودخلت ا
 ابن عباس أي شديد قاله :وضرب وبيل وعذاب وبيل ،وبيال أي ثقيال شديدام، السالم عليك

أي ثقيال غليظا ومنه قيل للمطر ج: الزجا  وقال، األخفش قاله ،ومنه مطر وابل أي شديد ،وجماهد 
هذه النصوص واألقوال يتبني فضل ، فمن خالل (2)"، واملعىن عاقبناه عقوبة غليظةقيل: مهلكاو  ،وابل

مبىن تصديقه فيما أخرب، يقوم على تباعه وحال من كذبه وخذله ومل يؤمن به، ف، واالنيب  تصديق
وعصاه ، أما من خالف أمره فمن أقر له ابلرسالة، وجب عليه تصديقه مطلقا ابلرسالة ،اإلقرار له 

 :شهد هلذا أدلة كثرية كقوله تعاىلياحلق تبارك وتعاىل بعاقبة وخيمة، و وكذب رسالته، فقد توعده 
: تعاىل لقاو   [85آل عمران]ٍََُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبُّٱ
 حبخب هئجب مئخئ ىيييجئحئنيىنينٰىريزيميُّٱ

 [20آل عمران: ]َّهبجتحتمب
                                                           

 (8/256) تفسري القرآن العظيمابن كثري  ((1

 (19/46) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب  ((2
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هودي وال يرجل من هذه األمة وهللا ال يسمع يب  »: قال يب هريرة رضي هللا عنه قال: عن أ
مل يكن عنده علم  ، كل من خالف ما جاء به الرسول، ف(1)« الناردخل  ين مث ال يؤمن يب إالنصرا

قال تعاىل:  ،نبل ال يكون عنده إال جهل وظلم وظ بذلك وال عدل
وذلك ألن ما أخرب به  ،[23النجم: ]َّحكخكلكمكجلجكمغجفحفخفمفحقمقُّٱ

يكون احلق يف نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد الرسول فهو حق ابطناً وظاهراً، فال ميكن أن يتصور أن 
فهو عدل ال ، نقيضه كان اعتقاده ابطالً، واالعتقاد الباطل ال يكون علماً، ومـا أمر به الرسول 

 فإن ضد العدل الظلم، ل، ومن أمر بضده فقد أمر ابلظلمظلم فيه، فمن هنى عنه فقد هنى عن العد
فكل ما خالف حكم اّلّل ورسوله، فإما ، وما هتوى األنفس ظناً و فال يكون ما خيالفه إال جهالً وظلماً 

 حبخبٱُّٱ: بغري إذن من اّلّل، كما قال مفرتوإما شرع مبدل ما شرعه اّلّل، بل شرعه  ،شرع منسوخ

، فكل من خالفه وكذبه ومل يؤمن به توعده [21:الشورى]َّمبهبجتحتختمتهتمثحجمج
 م القيامة.هللا تبارك وتعاىل ابخلزي يف الدنيا، وأشد العذاب يو 

 لنيب األمي العريب البشري النذيريقول تعاىل: امحدوا ربكم على إرسال هذا ا"قال السعدي رمحه هللا: 
فتعصوا  عمة اجلليلة، وإايكم أن تكفروها،الشاهد على األمة أبعماهلم، واشكروه وقوموا هبذه الن

إىل هللا، وأمره ابلتوحيد، فلم  فدعاه موسى بن عمران، رسولكم، فتكونوا كفرعون حني أرسل هللا إليه
 (2)"يصدقه، بل عصاه، فأخذه هللا أخذا وبيال أي: شديدا بليغا

 
 
 

                                                           

 ( 157)حديث رقم ،1ط  ،ةحيث الصحيسلسلة األحاداأللباين اخرجه  ((1

 (893، )1ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( عبدالرمحن السعدي (2
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ضرب املثل بفرعون وموسى عليه السالم، واألمر اجلامع بني مشركني مكة وفرعون  املبحث الثاين:
 وقومه.

ا عدد من األنبياء ضرب هللا تبارك وتعاىل األمثال يف القرآن الكرمي، يف مواضع عدة، وذكر فيه
حيث أتيت األمثال  يف دالالهتا تدبر واملتمعنامل عرفهاألمثال فوائد ومثرات يفكان هلذه اوالصاحلني، 

مراعية جلوانب عديدة حسب اجلانب الذي جاءت ألجله فإن األمثال تؤثر أكثر من الكالم اجملرد 
احلجاب عن القلوب الغافلة وتؤلف ألهنا تقرب الصورة وجتلب االنتباه وتسخر الوهم للعقل وترفع 

، وممن ذكرهم هللا تبارك وتعاىل وضرب هبم املثل من األنبياء، هو نيب هللا موسى عليه املطلوب وتقربه
وذكر قصته يف  ،، فقد ذكره هللا تعاىل يف مواضع كثرية متفرقة من القرآنوعلى نبينا الصالة السالم

، ففي هذا املوضع من السورة وحاله مع فرعون وقومه مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغري مطولة،
، كان أول مثل ضربه هللا تبارك وتعاىل للمشركني للتهديد مبصري أمثاهلم، قال أيب حيان رمحه ةالكرمي

 كذب موسى   ، إذوكيف أخذه هللا تعاىل فرعون ، ذكرهم حبالملا هدد املكذبني أبهوال القيامةو ": هللا
واخلطاب عام لألسود  َّهبجتحتُّٱل: فقا ام تكذيبهم أهلكهم هللا تعاىلن دوأنه إ ،ليه السالمع

النحل: ]ٱَّىيييٰذٰرٰىٱُّٱ: كما قالَّٱٱٱختمتهتُّٱٱة مك : ألهلوقيل ،واألمحر

نهما راب يف قومه ألن كال م ،التعينيل موسى إىل فرعون على إبرساة مك أهل إرساله إىله وشب [،89
: وقيل رعون، فناسب أن يشبه اإلرسال ابإلرسالف ، وكان عندهم علم مبا جرى من غرقمهاواستحقرو 

: لقيت رجال فضربت الرجل ألن كما تقول  ،ألنه تقدم ذكره فأحيل عليه ،الرسول بالم التعريف
أن   نقل الكالم إىل خماطبة املشركني بعد": قال الطاهر بن عاشور رمحه هللا، (1)"املضروب هو امللقي

سبة لذلك التخلص إىل وعيدهم بعد أن أمره ابلصرب على ما واملنا،  كان اخلطاب موجها إىل النيب
استئناف  فالكالم وعذااب أليما :إىل قوله وذرين واملكذبني: يقولون وهجرهم هجرا مجيال إذ قال له

 هإىل غرض غري الغرض الذي كان قبل ألن الكالم نقل ،اخلطاب من االلتفات ، وال يعد هذاابتدائي
                                                           

(10/317)، 1ط  التفسرييف  البحر احمليطاألندلسي  أيب حيان ((1
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واملقصود من هذا اخلرب التعريض ابلتهديد أن يصيبهم مثل ، اخلطاب فيه جار على مقتضى الظاهرف
ه هللا للمشركني أول مثل ضرب وهذا، لمشركنيل ما أصاب أمثاهلم ممن كذبوا الرسل فهو مثل مضروب

بفرعون مع  املثل واختري هلم ضرب ة،ى قول اجلمهور يف نزول هذه السور عل للتهديد مبصري أمثاهلم
يف سبب اإلعراض عن دعوة  أهل مصر وحال أهل مكة ألن اجلامع بني حال عليه السالم، موسى

 والتعاظم على الرسول ، وما ميأل نفوسهم من التكربوع ما هم عليه من عبادة غري هللاالرسول هو جمم
: هللا تعاىل عنهم بقوله قال املبعوث إليهم بزعمهم أن مثلهم ال يطيع مثله كما

 حبخبمبهبُّٱة: كأهل م وقد قال، [47املؤمنون: ]َّزتمتنتىتيترثزثُّٱ

 ملىليلجمٱُّ: قد حكى هللا عنهم أهنم قالواو ، [31الزخرف]َّجتحتختمتهتمث

د وق، [21الفرقان ]َّيهجي مهىه ىنينجهمنحمخمممىميمجنحنخن
لبني عليه ؤ وامل،  ني للنيبئوهو زعيم املناو  أليب جهل بفرعون ضرب املثلالكرمي تكرر يف القرآن 

ونكر ، أن هللا أرسل إليهم رسوالألن املخاطبني منكرون  ،وأكد اخلرب بـإنا، كفر  قريش وأشد صناديد
 ، وألن مناط التهديد والتنظري ليس شخص الرسول به يف هذا الكالم ألهنم يعلمون املعين ،رسوال

واملراد ، بكونه شاهدا عليهم، وأدمج يف التنظري والتهديد وصف الرسول ، بل هو صفة اإلرسال
 موافقا الستعمال (شاهدا)يكون وصف  وبذلك سة بتبليغ ما أراده هللا من النا: الشهادابلشهادة هنا

وأما  ،: هو شاهد عليكم اآلن مبعاودة الدعوة واإلبالغالوصف ابسم الفاعل يف زمن احلال، أي
رسلهم أبلغوا  فهي شهادة بصدق املسلمني يف شهادهتم على األمم أبن يوم القيامة،  النيبشهادة 

 ٌٍَُّّّّ ٰىييٰذٰرُّٱ: إليهم رساالت رهبم، وذلك قوله تعاىل

ألن االعتبار ، فرعون ( املرسل إىلوتنكري )رسوال [143البقرة: ]َِّّّٰرئزئ
إذ تقديره   ،سلنا إىل فرعونكما أر  إذ التشبيه تعلق ابإلرسال يف قوله ،ابإلرسال ال بشخص املرسل

إمياء إىل أن ذلك هو الغرض من هذا اخلرب  فعصى فرعون الرسول وتفريع، رسوال فرعون كإرسالنا إىل
 اسم فرعون يف إظهارن، و بفرعو  مثل ما حل، ل ابملخاطبني ملا عصوا الرسول وهو التهديد أبن حي
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وملا جرى ذكر ، دون أن يؤتى بضمريه للنداء عليه بفظاعة عصيانه الرسول)فعصى فرعون(  يف قوله
  ريرفا بالم العهد وهو العهد الذكمعاثنية أول مرة جيء به يف ذكره مرة  فرعون الرسول املرسل إىل

 .(1)"فة ابلالم كان مدلوهلا عني األوىلسول املذكور آنفا فإن النكرة إذا أعيدت معر : الر أي

 وصف هول يوم احلساب وكيف سيكون حال الناس. املبحث الثالث:

يصف احلق تبارك وتعاىل هول يوم القيامة، مصور أحوال مجيع الناس صاحلهم ومسيئهم، قال تعاىل: 
   [18 – 17املزمل]ٱَّخفمفحقحفمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفٱُّٱ

وسيتحول شباب  يف حلظة واحدة كجراد منتشر، قبورهميخرج الناس من العظيم سففي هذا اليوم 
وقد خفتت كل حركة وخيم اخلليقة وصغارهم إىل شيبا كبار، وذلك من هول الصدمة وعظم املوقف، 

شر صحف األعمال، فيكشف املخبوء، ويظهر املستور، ويفتضح املكنون ، حيث تنالرهيب الصمت
 فال تنفعهم توبة وال ندامة عدال وال صرفا، يقبل من الذين كفروا وماتوا على كفرهم ال، فر الصدو يف

        فتداء به من العذاب، فليس هناك من شيء يصلح لالوال يقبل منهم فدية من مال وال ولد
وهو متفرع ( مستعمل يف التعجيز والتوبيخ االستفهام بـ )كيف"ال الطاهر بن عاشور رمحه هللا: ق

 وما أدمج فيه من، ابلفاء على ما تضمنه اخلطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول 
وقد انتقل هبم ، شهادة إال املؤاخذة مبا شهد بهشاهد عليهم فليس بعد ال، التسجيل أبن الرسول 

لوعيد بعقاب أشد إىل ا موسى مع فرعون من التهديد ابألخذ يف الدنيا املستفاد من متثيل حاهلم حبال
وهو عذاب يوم القيامة وقد نشأ هذا االستفهام عن اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد مبا حل 

، وأهنم إن كانوا أهل جالدة النجاة من الوقوع فيما هددوا به أبمثاهلم مما شأنه أن يثري فيهم تفكريا من
فدلت فاء التفريع واسم االستفهام  ،اذا يصنعون يف اتقاء عذاب اآلخرةعلى حتمل عذاب الدنيا فم

ففعل  ب الدنيا فكيف تتقون عذاب اآلخرةكم أقدمتم على حتمل عذاو أنفاملعىن: ه، على هذا املعىن
ألن ما يقتضيه الشرط من  ،تعمل يف معىن الدوام على الكفر: )إن كفرمت( مسالشرط من قوله
كفرهم حاصل من قبل نزول هذه وإال فإن   (على إرادة معىن الدوام من فعل )كفرمت االستقبال قرينة

يوم اتقاء ما يقع فيه من عذاب أي: على واتقاء ال ،)يوما( منصوب على املفعول به لـ )تتقون(و ة،اآلي
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ه ألن ،ا يقع فيه من األهوال واألحزانوصف له ابعتبار م جيعل الولدان شيبا ووصف اليوم أبنه ،رالكف
أقواها أسند إليه  ،هم ذلك اليوم ابلشدة البالغة ، فلما أريد وصفشاع أن اهلم مما يسرع به الشيب

 الكرمي رآنوهي من مبتكرات الق، وهذه مبالغة عجيبة ،يشيب الولدان الذين شعرهم يف أول سواده
حيتمل أن يكون ": وقال ابن كثري رمحه هللا، (1)"ب، ألين مل أر هذا املعىن يف كالم العر فيما أحسب

فكيف ختافون أيها الناس يوما د: "ابن مسعو  عن قراءة ابن جرير ، كما حكاهيوما معموال لتتقون
:  موال لكفرمت، فعلى األولوحيتمل أن يكون مع ،"با إن كفرمت ابهلل ومل تصدقوا بهجيعل الولدان شي

: كيف حيصل لكم تقوى إن  وعلى الثاين ،يوم هذا الفزع العظيم إن كفرمت حيصل لكم أمان من كيف
 وماه: )يومعىن قول، ، وهللا أعلموكالمها معىن حسن، ولكن األول أوىل، القيامة وجحدمتوهكفرمت يوم 

يقول هللا آلدم: ابعث بعث  ي: من شدة أهواله وزالزله وبالبله، وذلك حنيجيعل الولدان شيبا( أ
، قال (2)"، وواحد إىل اجلنةتسعمائة وتسعة وتسعون إىل النار : من كل ألففيقول ،فيقول من كم النار

ٱاىل:د إىل ختويفهم ابلقيامة مرة أخرى، فقال تعمث إنه تعاىل عا"زي رمحه هللا: الفخر الرا

  ل:وفيه مسائ، [17املزمل: ]ٱَّمصجضحضخضمضحطمظجعٱُّٱ
يوما جيعل الولدان شيبا إن   ، أي فكيف تتقون اآلية تقدمي وأتخريي: يفالواحد : قالاملسألة األوىل

 .(3)كفرمت
 اله " يوما "وجوهألة الثانية : ذكر صاحب الكشاف يف قو املس

 : فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفرعول به، أي: أنه مفاألول
 يا يوم القيامة إن كفرمت يف الدن: وكيف لكم ابلتقوى يفوالثاين: أن يكون ظرفا، أي

يوم  : فكيف تتقون هللا وختشونه إن جحدمت"كفرمت" على أتويل جحدمت، أيب والثالث: أن ينتصب 
 هى هللا ال معىن هلا إال خوف عقابألن تقو  ،القيامة واجلزاء
 نتعاىل ذكر من هول ذلك اليوم أمري: أنه املسألة الثالثة

 ن:فيه وجهاو  َّ جع مظ  حط  ُّٱه: األول: قول
                                                           

(30/275) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  ((1

 (8/256) تفسري القرآن العظيمابن كثري  ((2

 (30/691)التفسري الكبريالرازي  الفخر ((3
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، واألصل فيه أن ل يف الشدة يقال يف اليوم الشديد، يوم يشيب نواصي األطفال: أنه مثاألولالوجه 
نقصار الروح اوجب ، ألن كثرة اهلموم تاقمت على اإلنسان أسرع فيه الشيبحزان إذا تفاهلموم واأل

األجزاء نقصار يوجب انطفاء احلرارة الغريزية ، وضعفها يوجب بقاء ، وذلك االإىل داخل القلب
ب ابيضاض ، وذلك يوجيوجب استيالء البلغم على األخالط، وذلك الغذائية غري اتمة النضج

 وا الشيب كناية عن الشدة واحملنةجعل حصول الشيب من لوازم كثرة اهلموم،رأوا أن ، فلما الشعر
إىل الصبيان غري ، ألن إيصال األمل واخلوف ك اليوم جيعل الولدان شيبا حقيقةوليس املراد أن هول ذل

 ةجائز يوم القيام
لغون فيه أوان الشيخوخة ب، وأن األطفال يم ابلطول: جيوز أن يكون املراد وصف ذلك اليو الثاينالوجه 

 ، (1)والشيب

 . : ثناء هللا عز وجل على نبيهبعالفصل السا

 ، حبق القيام الذي أمر به.وفاء النيب  املبحث األول:

يف مواضع كثري فقال تعاىل:  يف القرآن، على رسوله حممد  تبارك وتعاىل هللا ثىنأ
: له تعاىلوأثىن عليه يف آايت ُأخر منها قو  ،[4القلم:]َّزنمنننىنُّٱ
     [21]األحزاب ٱَّجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمُّٱ

 يي ىيميينجهمهىهيهجيحيخيىنىميمجنحنخنمنُّٱه: قال سبحان
فوصفه خبلق ، [159آل عمران]َّنئىئيئربمئُِّّّٰرئزئَّٰذٰرٰىٌٍّّ

 جبحبخبُّٱٱوقال سبحانه: الرمحة ولني اجلانب، ونفى عنه ما يقابلهما من سوء األخالق،

وصفه ، ف[9التوبة:]َّمبهبجتحتختمتهتمثحجمججح
عنتم( أي يشق عليه ضرركم وأذاكم، وأنه حريص عليكم أي على ما سبحانه أنه )عزيز عليه ما 

وصدق هللا تعاىل إذ ، ينفعكم يف دنياكم وأخراكم، وختم اآلية أبنه ابملؤمنني رؤوف رحيم
، الرمحة  هكذا كان خلق الرسول،[107األنبياء ] َّاكلكمكىكيكُّٱقال:

مث  ،ث عن أخالق ومشائل الرسول تتحد وغريها يف القرآن الكرمياآلايت الكرمية ، فهذه واإلحسان
                                                           

 (642-4/641، )1ط.عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف الزخمشري  ((1
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، مبا أمره ربه به من قيام الليل والتضرع والتقرب ابلدعاء إىل جاء الثناء يف هذه السورة، عندما قام 
        َّملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينُّٱٱربه جل وعال، قال تعاىل: 

 َّحن جن ىميم ملىليلجمحمخمممُّٱ وقولهرمحه هللا:  قال إمام املفسرين ابن جرير الطربي
 هونصفه وثلث  ك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليايعلم أن حممد إن ربك اي: د حمم بيهيقول لن"

ونصفه وثلثه، مبعىن وأدىن من  ،ابخلفض والبصرة املدينة : فقرأته عامة قراءالقراء يف قراءة ذلك تاختلف
لثي الليل ومن ، فقوموا أدىن من ثل مبا افرتض عليكم من قيام الليل، إنكم مل تطيقوا العمنصفه وثلثه
 من ثلثي إنك تقوم أدىنابلنصب، مبعىن  الكوفة وعامة قراء مكة وقرأ ذلك بعض قراء ،نصفه وثلثه

  قراءاتن معروفتان صحيحتا املعىن والصواب من القول يف ذلك أهنماثه، الليل وتقوم نصفه وثل
الذين   : من أصحاب رسول هللا عين، يَّخنمنىنين ُّٱه:وقول ،فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

كر هللا يف أول هذه ذ "قال السعدي رمحه هللا:  (1)"الليل مؤمنني ابهلل حني فرض عليهم قيامكانوا 
وذكر يف  مته يف األحكامألأسوة  هواألصل أن أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، السورة أنه

حترير الوقت املأمور به مشقة على  ملا كان، و هذا املوضع، أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من املؤمنني
 أي: يعلم ،َّجي يه ىه مه ُّٱل: الناس، أخرب أنه سهل عليهم يف ذلك غاية التسهيل فقا

 من ( أبهنمووصف )طائفة"، قال الطاهر بن عاشور رمحه هللا: (2)"امقاديرمها وما ميضي ويبقى منهم
صاحبة يف عمل مما سيق له الكالم، أي : املاملراد ابملعية املعية احلقيقية، أي فإن كان الذين معك،

يف  عائشة ، ففي حديث"ن يف تفسريه تعيني لناس أبعياهنم يك،ملاملصاحبني لك يف قيام الليل
صلى ذات ليلة يف املسجد فصلى بصالته انس مث صلى من  ،ن رسول هللا البخاري أ  صحيح

فلما أصبح ، رسول هللا رابعة فلم خيرج إليهم القابلة فكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو ال
 ،(3)« خشيت أن تفرض عليكمقد رأيت الذي صنعتم ومل مينعين من اخلروج إليكم إال أين  »:قال

 إن كانت املعية معية جمازية وهي االنتساب والصحبة واملوافقة فقد عددان منهمو  ن،وذلك يف رمضا

                                                           

 (23/697) جامع البيان عن أتويل آايت القرآنالطربي  ((1

(894) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( عبدالرمحن السعدي (2

(1077( رقم )1/380، على صالة الليل والنوافل )البخاري كتاب أبواب التهجد، ابب حتريض النيب  االمامأخرجه  ((3
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اعلم أن صدر هذه اآلية و  اري،البخ ورد ذكرهم مفرقا يف أحاديث التهجد من صحيح ممن الكثري،
ك، وعلى الطائفة الذين اتبعوه يف ذل، يف وفائه بقيام الليل حق الوفاء ،إمياء إىل الثناء على النيب 

، فأي فضل أعظم من (1)"االكناية عن الرضى عنهم فيما فعلو فاخلرب أبن هللا يعلم أنك تقوم مراد به 
ابلتخفيف عنهم  ، والرأفة به وأبمتهوتعاىل على نبيه هذا الفضل والكرم الذي جاء به احلق تبارك 

نعم مد هلل عز وجل على ما أببعض أمور العبادات على حسب ما يطيقون ويستطيعون، فالشكر واحل
 ، وعلى آله وأصحابه أمجعني.به على هذه األمة املرحومة أمة النيب حممد 

 

 طيقون قيام الليل.ذكره سبحانه وتعاىل أعذار الذين ال ي املبحث الثاين:

وضع هللا تبارك وتعاىل التخفيف على هذه األمة قيام الليل بعد أن كان واجبا يف أول األمر كما ذكر 
مجع من أهل العلم، مث ذكر أصحاب األعذار والذين ال يطيقون القيام ألسباب متنوعة، فقال تعاىل: 

رئزئمئنئىئيئٌٍَُِّّّّّّٰٰىخيميىيييٰذٰرحيمهىهيهجيُّٱٱ
ىفيفىقيقاكيثزثمثنثىثرثربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيت

: وقولهقال ابن جرير الطربي رمحه هللا:  َّىليلامممرنزنمنننىنينٰىمليكلكمكىك
: ول تعاىل ذكرهق، َّ ...... رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
ل )وآخرون أضعفه املرض عن قيام اللي علم ربكم أيها املؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد"

 املعاش فأعجزهمسافروا لطلب  ة قد جتار يبتغون من فضل هللا يف يف سفريضربون يف األرض( 
وآخرون أيضا منكم جياهدون  :يقول ل )وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا(فأضعفهم أيضا عن قيام اللي

)فأقرئوا  ، ووضع عنكم فرض قيام الليلعدو فيقاتلوهنم يف نصرة دين هللا، فرمحكم هللا فخفف عنكمال
 التكم ما تيسر من القرآنليل يف ص: فاقرءوا اآلن إذ خفف ذلك عنكم من الما تيسر منه( يقول

، وقال ابن كثري (2)"وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل، قوله "منه" من ذكر القرآنيف واهلاء 
م أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا ل)ع"ه: وقول: رمحه هللا

                                                           

(30/281) التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  ((1

 (23/699) جامع البيان عن أتويل آايت القرآنالطربي  ((2
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من  ،ترك قيام الليل : علم أن سيكون من هذه األمة ذوو أعذار يفأي (وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا
، وآخرين من فضل هللا يف املكاسب واملتاجر، ومسافرين يف األرض يبتغون مرضى ال يستطيعون ذلك

مكية، ومل  -بل السورة كلها - م يف حقهم من الغزو يف سبيل هللا، وهذه اآليةاأله مشغولني مبا هو
وهلذا  ،ابملغيبات املستقبلة، ألنه من ابب اإلخبار يكن القتال شرع بعد، فهي من أكرب دالئل النبوة

ارك ، فكل هذا تفضل من الباري تب(1)"هقال: )فاقرءوا ما تيسر منه( أي: قوموا مبا تيسر عليكم من
وتعاىل على عباده، حيث ينظر إىل حاهلم وخيفف عنهم ماال يطيقون ويكلف كل على حسب 

دىن من ثلثي أ "استطاعته ويرخص ألهل األعذار كل حسب عذره، قال الزخمشري رمحه هللا: 
ألن املسافة بني الشيئني إذا دنت: قل ما  ،وإمنا استعري األدىن وهو األقرب لألقل ،أقل منهما الليل

نصب على أنك تقوم أقل من وقرئ: "ونصفه وثلثه" ابل ،وإذا بعدت كثر ذلك ،بينهما من األحياز
سورة: من التخيري بني قيام النصف بتمامه وتقوم النصف والثلث: وهو مطابق ملا مر يف أول ال الثلثني

 وقرئ: ونصفه ،وبني قيام الزائد عليه وهو األدىن من الثلثني -الثلث وهو  -وبني قيام الناقص منه 
وثلثه: ابجلر، أي: تقوم أقل من الثلثني وأقل من النصف والثلث، وهو مطابق للتخيري بني النصف: 

والربع: وهو أدىن من الثلث، وهو الوجه  من النصف لثني والثلث: وهو أدىنوهو أدىن من الث
  مة من الرخص والتسهيل ورفع احلرجفاحلمد هلل على ما تفضل به على هذه األ ،(2)"األخري

 
 ختم السورة ابالستغفار لسعه رمحة هللا وعفوه ومغفرته. املبحث الثالث:

ىل ابالستغفار بعد أن ذكر بعض مة اليت ختمها هللا تبارك وتعايمن خالل خامتة هذه السورة العظ
أبمره ابالستغفار وذلك ملا يعرتي ، أحوال العباد من أهل األعذار والرخص، فقد خاطب نبيه 

ل وجتاوزات وبعض الذنوب، فجاءت رمحة هللا عز وجل اليت لبشر خالل احلياة اليومية من مشاغا
 ملىليلاممميكىفيفىقيقاكلكمكىكٱُّٱقال تعاىل:  وسعت كل شيء،

وما )"ه:وقولقال ابن جرير الطربي رمحه هللا:  َّحئىيييجئنيزيميريىنينٰى رنزنمننن

                                                           

(8/259) تفسري القرآن العظيمابن كثري  ((1

 (4/643) التفسري الكشافالزخمشري  ((2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=73&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=73&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=73&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=73&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=73&ayano=20#docu


 

86
 

: وما تقدموا أيها املؤمنون ألنفسكم يف دار الدنيا من ولتقدموا لنفسكم هو خري وأعظم أجرا( ويق
طاعة هللا من ، أو عمل بو غري ذلك من نفقة يف وجوه اخلري، أة أو نفقة تنفقوهنا يف سبيل هللاصدق

عند هللا يوم  ، جتدوهري يف طلب ما عند هللاك من أعمال اخل، أو غري ذلصالة أو صيام أو حج
: أي ثوابه أعظم من ذلك الذي هو خريا لكم مما قدمتم يف الدنيا، وأعظم منه ثوااب القيامة يف معادكم

: وسلوا هللا غفران ذنوبكم يصفح يقول تعاىل ذكره) واستغفروا هللا(  قدمتموه لو مل تكونوا قدمتموه
، وذو لذنوب من اتب من عباده من ذنوبه : إن هللا ذو مغفرةيقولهللا غفور رحيم( ا )إن لكم عنه
مث أمر هللا تعاىل "، قال ابن عطية األندلسي رمحه هللا: (1)"ايعاقبهم عليها من بعد توبتهم منهرمحة أن 

صالة وأوجب لنفسه صفة الغفران، ال إله غريه، قال بعض العلماء: فاالستغفار بعد ال ابالستغفار
 وابألسحار هم يستغفرون انوا قليال من الليل ما يهجعون: ك مستنبط من هذه اآلية ومن قوله تعاىل

وعهدت أيب رمحه هللا يستغفر إثر كل مكتوبة ثالاث بعقب السالم : رمحه هللا القاضي أبو حممد القـ
وأيثر يف ذلك حديثا، فكأن هذا االستغفار من النقص وتقلب الفكر أثناء الصالة، وكان السلف 

، فاالستغفار ميحو (2)" يصلون إىل طلوع الفجر مث جيلسون لالستغفار إىل صالة الصبحالصاحل
الذنوب واخلطااي، اليت يقرتفها اإلنسان يف حياته اليومية فالبد من احملافظة عليه، فقد جاء احلث عليه 

قص يف تلك يف مواضع كثرية، وأوهلا بعد الصالة املكتوبة، وغريها من أعمال الرب وذلك ليجرب ما ن
 َّ حئ جئ يي ىي نيمي زي ٱُّٱالطاعة، إن كان هناك نقص أو تقصري، قال السعدي رمحه هللا:

فائدة كبرية، وذلك أن العبد ال خيلو من  ،احلث على أفعال الطاعة واخلري بعداألمر ابالستغفار  يف"
 ك ابالستغفارقص، فأمر برتقيع ذلالتقصري فيما أمر به، إما أن ال يفعله أصال أو يفعله على وجه ان

  (3)"مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته، فإنه هالك إنبد يذنب آانء الليل والنهار، ففإن الع
 
 
 

                                                           

 (23/700) جامع البيان عن أتويل آايت القرآنالطربي  ((1

 (5/362) تفسري ابن عطية عطية األندلسيابن  ((2

 (895) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعدي ( عبدالرمحن الس(3
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 اخلامتة

 أهم النتائج:

 وقد خلصت من هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها: 

 .تدبر القرآن الكرمي وذلك من خالل اإلطالع على كتب التفسريبعلم املقاصد مرتبط  –أوالا 

 هذه السورة العظيمةنباط بعض األحكام من خالل تاس –اثنياا 

 يف الواقع. ء وشروط وصفات ينبغي مراعاهتا والنظر إليها وتطبيقهاىمقومات ومبادتدبر أن لل -اثلثاا 

 من القرآن الكرمي والتدبر استنباط األحكام يف   االمام والقدوةهو  ،أن النيب  –رابعاا 

األثر  مكان هل  أئمة من املفسرينيف إبراز ، وأصحابه الكرام الرسول هج نملقد أسهم  – خامساا 
قوهتا، و نبل  من حيث، ة يف اترخيـها الطويل هلا نظرياً مل تعرف البشري مدارس للتفسريالعظيم يف صنع 

 .كافه  للناسإيصاهلا ، و ابألحكامأهدافها، وعنايتها 
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 املقرتحات

واملتدبر  ىل أن املتأمل يف كتاب هللا سبحانه وتعاىلوعلى ضوء ما سبق، خيلص الباحث إ
ا أمرهم هللا تبارك وتعاىل، بدعوة الناس للدين القومي نبياء والرسل، كانوا يقومون مبجيد أن األ معانيه،

كانوا يتلقون اصطفى هللا من عباده خرية خلقه ألداءه، ف مرموق، ولتوحيد رب العاملني، فهذا عمل
، ولنا فيما ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف هؤالء دعوهتم للخلقبري أثناء قيامهم باخل التوجيهات من العلي

ألعظم  نيب األنبياء والرسل من مسات وما قاموا به من أعمال وما يتلقونه من توجيهات ويف سرية ال
 جبميع نواحي احلياة اليت يستفاد منهاالكثرية الدروس والعرب 

 الباحث: يقرتحلذا مما 

نا، والبشرية مجعاء وجمتمع أمتنا أكثر من نسق حبثي نفيد فيهمن خالل  تدبرتناول موضوع ال هو -1 
يف   تدبر والتفسري،ي والعميق لتطبيقات مفهوم المما ميكننا استشرافه من خالل املنظور اإلسالمي الثر 

فهم الو سليم ال نظرذلك من خالل الو  الفوائد،و  نباط األحكامعن طريق است ،كل مناحي احلياة
حىت تتمكن البشرية من االستفادة منه، لتحقيق  صحيح سليم، سلوبللقرآن الكرمي أب صحيح ال

 الدنيا، والفوز ابجلنة يف الدار اآلخرةحلياة يف استقامة التامة اال
أن هذا املوضوع مل أيخذ حقه جيدا من جهة البحث مع أنه موضوع من األمهية مبكان خاصة  -2

 ذه األمة يف مجيع أمورها احلياتية والدينية.لتأثريه على هنضة ه

التدبر والتفسري وذلك من أن تعقد مؤمترات وندوات ودورات لنشر الوعي وتصحيح مفاهيم  -3
 .األمةهذه يف فسرين وخاصة عظماء امل ئمة األوائل، يف هذا الفن،اإلقتداء ابألخالل 

يت تتناول موضوعات مماثلة ملوضوع هذا ملا كان ميدان البحث يفتقر إىل البحوث والدراسات ال -4
 البحث، وسعيا إىل إثراء هذا امليدان ابلبحوث ذات الّصلة.
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إلجراء مزيد من  توجيه طلبة الدراسات العليا يف أقسام التفسري وعلوم القرآن يف اجلامعات، -5
 التدبر والدراسات التحليلية لسور القرآن الكرمي.والدراسات حول  ثالبحو 

بصورة عملية تطبيقية وتفعيله يف  التدبر والتفسري،ب بعض الطالب على مهارات تبين تدري -6
 اجلامعات.

 يف اجلامعات ومعرفة النتائج. التفسريإجراء دراسات حول أثر ممارسة  -7

 

الكرمي إنه ويل ذلك أسأل هللا العلي القدير أن خيتم لنا ولكم خبري، وجيعل أعمالنا خالصة لوجهه 
 والقادر عليه

 ا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيهللا وسلم على نبينوصلى 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 فهرس اآلايت
 الصفحة رقمها اآلية السورة م

 3 23 َّ...ٱ جض مص خص حص ُّٱ ...سورة البقرة 1

 سورة البقرة 2
  َّ ٰذ يي ُّٱ

143 73-77 

 سورة آل عمران 3
 75 20  َّ يل ىل مل ُّٱٱ

 74 85  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ ة آل عمرانسور  4

 80-35 159 َّ خن حن  جن يم ىم ُّٱ سورة آل عمران 5

َّ مل يك ىك مك ُّٱ سورة النساء 6  63 66 

 سورة املائدة 7
 2 16  َّ  مث زث رث يت ٱُّٱ

 سورة األنعام 8
َّ  حل جل مك  لك  ُّٱٱ  

44 3 

 سورة األنعام  9
َّ مب  خب حب جب ُّٱ  

108 65 

 سورة األنعام 10
  َّ ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ

112 63 

 سورة األنعام 11
َّ مي زي ري ٰى ٱُّٱ  

155 2 

 سورة األعراف 12
َّ ىئ  نئ مئ زئ ٱُّٱ  

199 66 

 سورة األنفال 13
َّ ......ىي مي خي ٱُّٱ  

2 36 

 سورة التوبة  14
َّ زت رت يب ىب نب ٱُّٱ  

9 80 
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 سورة التوبة 15
  َّ....... يه ىه مه ٱُّٱ

42 6 

َّ.....ٱ.. مث زث رث ُّٱ سورة التوبة 16  

 

51 36 

  سورة يونس 17
 59 57  َّ  ىت نت مت زت ُّٱ

 سورة هود 18
َّ ام يل ىل مليكُّٱ  

1 2 

 سورة هود 19
َّىل مل خل ٱُّٱ  

13 3 

 سورة الرعد 20
َّ ٰه  مه جه هن ٱُّٱ  

28 33 

 سورة احلجر 21
َّ رن مم ام يل ُّٱٱ  

9 4 

 سورة احلجر 22
 63 94  َّ ين ىن من ُّٱٱ

 سورة النحل 23
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ  9 6 

 سورة النحل  24
َّ  حي جي يهىه مه ُّٱ  

44 15 

 سورة النحل 25
َّ ىه  مه جه ين ىن ُّٱ  

89 76 

 سورة النحل 26
 َّ يب  ىب نب مب زب ُّٱ

90 14 

 سورة اإلسراء 27
َّ مه جه ين ىن ُّٱٱ  

9 15-59 

 سورة اإلسراء  28
َّ  رت يب ىب نب ٱُّٱ  

79 57-58 

 سورة اإلسراء  29
َّ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ  

82 59 

 سورة اإلسراء 30
َّ ين ىن من خن  حن  ُّٱ  

88 3 
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 سورة االسراء 31
 39 110 َّمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ

 سورة الكهف  32
 َّ يه  ىه مه جه ين ُّٱٱ

47 69 

 سورة طه  33
َّ  مك لك اك ُّٱٱ  

105 69 

 سورة األنبياء 34
 َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ

107 81 

 سورة احلج  35
َّيل ىل مل خل ُّٱٱ  

1 69 

 سورة احلج 36
 َّ ىل مل خل ُّٱ

39 10 

 سورة املؤمنون  37
َّ نت مت زت ُّٱٱ  

47 77 

 سورة الفرقان 38
َّ حم جم يل ىل مل ُّٱ  

21 77 

 سورة الفرقان 39
َّ جح  مج حج ُّٱ  

30 4 

 سورة الفرقان  40
َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱ  

54 49 

 سورة الفرقان 41
  َّ.... مي خي  حي  ُّٱٱ

58 36 

 سورة الشعراء 42
َّ زت رت يب ُّٱ  

214 54 

 سورة الشعراء 43
  َّ ىن نن .....  ىك مك ُّٱٱ

217-219 36 

 سورة السجدة  44
 َّ مم ام يل ىل ُّٱ

16 57 

 سورة األحزاب 45
َّ حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ  

21 39-80 

 سورة األحزاب 46
َّ نث مث  زث رث يت ُّٱٱ  

37 10 
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 سورة فاطر 47
 51 8 َّمك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ

 سورة فاطر  48
َّري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ  

8 52 

 سورة فاطر 49
 َّ  جن..... مع جع مظ ُّٱ

30،29 60 

 سورة فاطر 50
 َّ حي جي يه ىه ُّٱ

32 60 

 سورة يس 51
 َّ ىل  مل يك ُّٱ

78 65 

 سورة ص 52
َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ  

29 15-21 

 سورة فصلت  53
َّ حج مث هت مت ٱُّٱ  

44 2-59 

 سورة الشورى 54
َّ هب مب خب حب ٱُّٱ  

21 75 

 سورة الشورى 55
َّ زن رن  مم ام ٱُّٱ  

48 4 

 سورة الزخرف 56
َّ جت هب مب خب  حب  ُّٱ  

31 77 

 سورة الدخان  57
َّ يئ  ىئ  ٱ ....ٰى ٰر ُّٱ  

 68 46إىل 43من

 سورة حممد 58
َّ ين ىن من ُّٱ  

12 67 

 سورة ق  59
َّمث هت مت خت ُّٱ  

45 52 

 سورة الذارايت 60
َّ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱ  

56 6 

 سورة الطور 61
َّ جي يه ىه ٱُّٱ  

34 3 

 سورة النجم 62
َّ مص خص حص مس خس ٱُّٱ  

23 75 
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 66 29 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ سورة النجم 63

 سورة القمر 64
َّ ري ٰى ين ىن ُّٱ  

17 15 

 سورة احلديد 65
َّ ىل مل ُّٱٱ  

27 61 

 سورة احلشر 66
َّ ىف  يث ىث نث ٱُّٱ  

21 2 

 سورة القلم  67
َّ يف ىف يث ىثنثُّٱ  

1 18 

 سورة القلم 68
َّ ىن نن من زن ُّٱ  

4 80 

 سورة القلم 69
َّمه جه ين ىن من ٱُّٱ  

44 67 

 سورة احلاقة  70
َّ نئ مئ زئ ٱُّٱ  

14 69 

 سورة اجلن  71
َّ  ىت نت مت زت رت ُّٱٱ  

19 52 

 سورة اجلن  72
 َّ مه جه ...جع مظ حط ٱُّٱ

 51 27إىل25من

 سورة املزمل  73
َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  

1،2 
20-22-34-
36-38-47 

 سورة املزمل 74
َّ خم حم جم يل ُّٱ  

2 36-38-42-44 

 سورة املزمل 75
َّ يه....مل ٱ خل ٱُّٱ  

 48 4إىل1

 سورة املزمل 76
َّ  خن حن جن يم ىم ُّٱٱ  

3 51 

 سورة املزمل  77
 َّ يه ىه ..... يم ىم ُّٱ

4،3 49 



 

95
 

 سورة املزمل 78
َّ يي  ىي مي خي حي ٱُّٱ  

5 39 

 سورة املزمل 79
َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ  

8 52 

 سورة املزمل 80
 َّ يث  .......مل خل ٱُّٱ

 47 9إىل1

 سورة املزمل 81
َّ اك يق ىق  يف  ٱُّٱ  

10 56 

 سورة املزمل 82
َّ  ىل مل ُّٱٱ  

11 57 

 سورة املزمل  83
 َّ رن مم   ...... يف  ٱُّٱ

10 ،11 42 

 سورة املزمل  84
َّ ين ىن نن من ُّٱٱ  

12 42 

 املزمل  سورة 85
 َّ ىي ني  ....ىل مل ٱُّٱ

13،12،11 44 

 سورة املزمل 86
 َّ ىي ني ....نن من ُّٱ

13،12 57 

 سورة املزمل  87
َّ خئ حئ جئ ُّٱ  

14 44-58 

 سورة املزمل  88
َّ خب حب جب هئ ٱُّٱ  

14 59 

 سورة املزمل 89
َّ خت حت جت هب ُّٱ  

15 62-65 

 سورة املزمل 90
َّ خض حض جض مص ُّٱ  

17 68 

 سورة املزمل 91
َّ حق مف  .... جض مص ٱُّٱ  

17،18 67 

 سورة املزمل 92
َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ  

20 
19-20-36-
37-38-39-
70-71-73 
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 سورة املدثر  93
َّ هئ مئ ُّٱٱ  

1 19-46 

 سورة املدثر 94
َّ يل ىل  .....خص حص مس ٱُّٱ  

8- 48 44 

 سورة النازعات 95
َّ يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ  

25 74 

 سورة املطففني 96
َّ حي جي .... حل  جل مك ٱُّٱ  

 29 - 31 67 

 سورة العلق  97
َّ زي  ري  ...ىل مل ُّٱ  

1 - 3 56 

 سورة البينة 98
َّ مس خس حس جس مخ ٱُّٱ  

5 15 

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ سورة العصر 99
َّ حم  

1-2 38 

 سورة الكوثر  100
َّ لك اك يق ىق ٱُّٱ  

3 65 

 سورة املسد 101
َّ زي ري........   مث ٱُّٱ  

1- 5 64 
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 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث الرقم

 72 "..... ضون أن تكونوا ربع اهل اجلنةأتر  " 1

 40 " إذا مرض العبد أو سافر........" 2

 58-34 طر الليل أو ثلثه ينزل ..." شإذا مضى " 3

 37 " أال تعجبون كيف يصرف هللا...."  4

 72 أميت هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب ..."" 5

 73 ة..."إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سن" 6

 48-20 " أن أول ما فُرض قيام الليل قبل فرض الصالة غريب"   7

 57-46 قالت ألست تقرأ هذه السورة..." "أنبئيين عن قيام الرسول  8

 32 " أان عند ظين عبدي يب ....." 9

 73 إمنا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عاماًل..."" 10

 62 سألوا أزواج...."  " أن نفراً من أصحاب النيب 11

 72 إن هذه األمة مرحومة عذاهبا أبيديها...." " 12

 19 " أنه من قرأها ُدفع عنه العسر يف الدنيا واآلخرة" 13

14  " "...72 أهل اجلنة عشرون ومائة صف هذه األمة منها 
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 56 ، من الوحي الرؤاي الصاحلة...""أول ما بدأ به رسول هللا   15

 51 عثت اان والساعة كهذه من هذه ....."" ب  16

 54 "جاورت حبراء فلما قضيت  ....."   17

 60 " خريكم من تعلم القرآن وعلمه" 18

 62 على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا..."   "رد الرسول  19

 58 فقال كانت مداً" "سئل أنس كيف كانت قراءة النيب  20

 59 "كتوبة؟ .....لصالة أفضل بعد امل"سئل: أي ا 21

 81 " صلى ذات ليلة يف املسجد فصلى بصالته...." 22

 61 " صلى سبحته قاعدا حىت كان ...." 23

 61 ذات ليلة ففتتح بسورة البقرة ...." " صليت مع النيب  24

 62 شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه األقوام...." " صنع النيب             25

 36 " عرضت علي األمم........."            26

 48 حصرياً..." " كنت أجعل لرسول هللا  27

 38 " لقد لقيت من قومك........" 28

 47 " ملا أنزل هللا على نبيه سورة املزمل مكث ...." 29

 47 " ملا نزلت أول املزمل كانوا يقومون حنواً من قيامهم يف شهر ... " 30
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 10 قومك حديثو عهد بشرك لبنيت ..." " لوال أن 31

 10 " وهللا لو منعوين عناقاً يؤدوهنا إىل رسول هللا لقاتلتهم على منعها..." 32

 3 نيب أعطي....."األنبياء "ما من  33

 60 " من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة " 34

 75 رجل من ..." يب" وهللا ال يسمع  35

 58 خذوا من......"" اي أيها الناس  36

 33 " اي حممد عش ما شئت ........" 37

 73 " جييء نوح وأمته فيقول هللا تعاىل: هل بلغت؟ ..." 38

 61 " يُقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا" 39

 68 " يؤتى أبنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم..."  40
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 فهرس األعالم
 الصفحة الَعلم قمالر 

 48-18 إبراهيم النخعي 1

 17 رضي هللا عنه ُأيّب بن كعب 2

 52 أمحد بن إبراهيم الغرانطي 3

 72-61-57 أمحد بن حنبل 4

 7 أمحد الريسوين 5

 11 أمحد شاكر 6

 73 األخفش  7

 17 األسود بن يزيد 8

 25 األصبهاين 9

 73 األلباين  10

 29 اآللوسي 11

 11-8 ياآلمد 12

 44 األموي الداين 13

 81-62-60-58-56-54-40-38-37-33-19-10-3 البخاري 14
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 47-20 البزار 15

 42-29 البغوي 16

 55-53-51-43-32-25-19-14 البقاعي 17

 10 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 18

 50 أبو بكر ابن العريب  19

 61 الرتمذي 20

 17-11-8 ابن تيمية 21

 44-19 يبالثعل 22

 72 الثوري 23

 56-53-47-19 جابر بن زيد 24

 46-17 جابر بن عبد هللا 25

 13 اجلرجاين 26

 51 أبو جعفر الغرانطي 27

 11 اجلويين  28

 47-21-20 احلاكم 29

 62 حذيفة  30
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 11-7 أبو حامد الغزايل 31

 18 أبو حنيفة 32

 76 أيب حيان األندلسي 33

 16 ابن خلدون 34

 72-71-47 أيب داوود 35

 43-17 الذهيب 36

 49 الراغب األصفهاين 37

 13 رحيم العزاوي 38

 17 زيد بن أسلم 39

 17 زيد بن اثبت 40

 10 زيد بن حارثة 41

 73 الزجاج 42

 50-11 الزركشي 43

 83-79-61 الزخمشري 44

 62 زينب بنت جحش 45

 62 سعد بن أيب وقاص  46
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 47 سعد بن هشام 47

 48-20 سعيد بن جبري 48

 72-53 السدي 49

 84-81-75-33 السعدي 50

 60-53-47-33-29-21 السيوطي  51

 72 أيب سعيد اخلدري  52

 48-20 أيب سلمة بن عبد الرمحن 53

 42-12-11-8-7 الشاطيب 54

 18-11 الشافعي 55

 67 الشعيب 56

 29 الشوكاين 57

 22 صاحل آل شيخ 58

 53 ابن ضريس 59

 17 طاووس بن كيسان اليماين 60

 الطاهر بن عاشور 61
18-20-29-44-45-49-56-67-69-70-78-79-

82 
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 46-20 الطرباين 62

 84-82-80-69-68-47-37-20 الطربي )ابن جرير( 63

 80-62-61-58-47-37-20 عائشة بنت أيب بكر 64

 22 عابدية حممد سعيد  65

 17  العالية أبو 66

 72-61-53-36-17-20 سابن عبا 67

 50 عبد احلميد الفراهيدي 68

 26 عبد الرمحن الّقماش 69

 17 عبد هللا بن الزبري 70

 20 عبد هللا دراز 71

 22 عبد هللا شحاتة 72

 71-17 عبد هللا بن عمر 73

 60-17 عبد هللا بن عمرو بن العاص 74

 78-61-17 عبد هللا بن مسعود 75

 60 عثمان بن عفان  76

 62 عثمان بن مظعون 77
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 17 عطاء بن ايب رابح 78

 53 ابن عطاء 79

 84-43-19 ابن عطية األندلسي 80

 22 عفاف حممد سعيد   81

 53-14 عكرمة 82

 17 بن قيسعلقمة  83

 55-19 عروة بن الزبري 84

 12-8 العز بن عبد السالم  85

 79-66-11 الفخر الرازي 86

 25 الفريوز أابدي 87

 72-17 قتادة بن دعامة الدوسي 88

89 
شيخ ابن  القاضي أبو حممد
 عطية

84 

 11 القرايف 90

 74-71-70-67-48-44-29-19-14 القرطيب 91

 11 أيب بكر القفال )الشاشي( 92
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 12 ابن القيم  93

 83-79-74-78-69-57-48-44-29-16 ابن كثري 94

 18 مالك بن أنس 95

 73-61-17 جماهد بن جرب 96

 17 حممد بن كعب القرظي 97

 22 حممد عبد هللا الربيعة 98

 20 حممد بن يعقوب الفريوز أابدي 99

 49 مرتضي الزبيدي 100

 17 مسروق 101

 68-61-59-58-49-47-34 مسلم بن احلجاج   102

 73 مقاتل  103

 50 املراغي 104

 72 ابن ماجه 105

 16 مناع القطان 106

 34 افظاملنذري احل 107

 43-13-7 ابن منظور 108
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 71-17 أبو موسى األشعري 109

 63 املهدوي  110

 73-59-48-37-34-32-19 أيب هريرة  111

 7 وهبة الزحيلي 112

 9 نور الدين اخلادمي 113
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قائمة املصادر واملراجع

مد شعباين، د،ط،                 حتقيق حم ،الربهان يف تناسب سور القرآنبن ابراهيم الغرانطي، أمحد  -1
 (م1999ه،1410وزارة األوقاف ابملغرب، املغرب، 

بريوت، لبنان الدار العاملية ) ،1،، طنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبأمحد الريسوين،  -2
 ، د.ت(للكتاب اإلسالمي

 لرسالة،مؤسسة ا ، )بريوت، لبنان،1ط،، السرية النبوية يف العهد املكيأمحد حممد علوش،  -3
 (م2003ه، 1424

قدوري حتقيق: غامن  البيان يف عد آي القرآن،األموي الداين: أبو عمر األموي الداين،  -4
 (م1994ه، 1414الكويت، مركز املخطوطات العربية، د،ط، )احلمد، 

، حتقيق سيد اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي: علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن،  -5
 (م1984ه، 1404لبنان، دار الكتاب العريب بريوت، ، )1ط،اجلميلي، 

الكامل يف أبو احلسن علي بن أيب الكرم الشيباين اجلزري ابن األثري، ابن األثري  -6
 (م1997ه، 1417دار الكتاب العريب، )بريوت، لبنان،  ،1ط،،التاريخ

بريوت،  ) ،1،، طصحيح البخاريه، 256البخاري: حممد بن امساعيل البخاري املتوىف -7
 م2005ه، 1425، طوق النجاة ،لبنان

البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي الشافعي املتوىف  -8
 ، 1ط، حتقيق عبدالرزاق غالب مهدي، ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسوره، 885

 (م1995ه، 1415دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، )
الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي الشافعي املتوىف  البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن -9

، وُيَسمَّى: "املقصد األمسى يف مطابقة مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السورهـ  885
 (م1987ه، 1408مكتبة املعارف، الرايض، السعودية، ) ،1،ط،اسم كل سورة للمسمى"

)الرايض، السعودية، دار الوفاء،  3.، طجمموع الفتاوىابن تيمية: أمحد عبداحلليم ابن تيمية،  -10
 ه(1426
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)بريوت    ،2ط، ، حتقيق أمحد شاكر،سنن الرتمذيحممد بن عيسى الرتمذي، الرتمذي:  -11
 (م1975ه، 1395دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، 

البحر احمليط حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي،  :أبو حيان -12
 م2000،ه1420دار الفكر لبنان، بريوت، قيق صدقي حممد مجيل،د.ط، )حت، يف التفسري

) 
،                         1ط،، بتعليق الشيخ األلباين، سنن أيب داودسليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود:  -13

 د،ت(دار الكتاب العريب، ، بريوت، لبنان)
ه، 1429 د.ط، )د.م، د.ن، ،مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي،  -14

 (م2008
اتج الزبيدي: حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين أبو الفيض امللقب ابملرتضى الزبيدي،  -15

 ، د،ت(دار اهلداية)د.ط، د.م، ، العروس
، حتقيق حممد ابراهيم، د،ط، الربهان يف علوم القرآن الزركشي: بدر الدين حممد بن هبادر، -16

 م(1957الكتب العربية،  )بريوت لبنان، دار إحياء
حتقيق  ،يسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتالسعدي: عبد الرمحن بن انصر،  -17

 م(2000ه، 1420مؤسسة الرسالة ، بريوت، لبنان) ،1، ط عبدالرمحن بن معال اللوحيق،
لباب النقول يف أسباب هـ( 911السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )املتوىف: -18

 ، عناية أمحد عبدالشايف، د،ط، )بريوت، لبنان،دار الكتب العلمية، د،ت(لالنزو 
د،ط، ، اسرار ترتيب القرآنهـ( 911عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )املتوىف:السيوطي:  -19

 ، د.ت(دار الفضيلة للنشر والتوزيعمصر،  )القاهرة،
، د،ط ان يف علوم القرآناإلتق هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )املتوىف:السيوطي:  -20

 م(2015ه، 1436)بريوت ،لبنان، دار ابن حزم، 
ه 790الشاطيب: ابراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي املعروف ابلشاطيب، املتوىف -21

دار الدمام، السعودية، ، )1ط،حتقيق مشهور حسن سلمان،  ،يف اصول األحكام املوافقات
 (م1997ه، 1417ابن عفان، 
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مصر، دار  القاهرة )د.ط،  ،املعجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، الطرباين:  -22
 (ه1415احلرمني، 

جامع البيان يف أتويل آي ه، 310الطربي: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،املتوىف سنة -23
دار هجر للطباعة ، الرايض، السعودية، )1ط،، حتقيق عبدهللا عبداحملسن الرتكي،القرآن

 م(2001،ه، 1422التوزيع، والنشر و 
تونس، دار د.ط، )،التحرير والتنويرابن عاشور: الشيخ حممد الطاهر بن حممد التونسي،  -24

 (م1997سحنون للنشر، 
املطبعة احملمدية  مصر، القاهرة،) د،ط، ،دالئل النظامعبداحلميد الفراهيدي اهلندي،  -25

  (ه1388
سالم املعروف بسلطان العلماء، املتوىف العز بن عبد السالم: عزالدين عبدالعزيز بن عبدال -26

القاهرة، مصر، ) د.ط، ، تعليق عبدالرؤف سعد،قواعد احلكام يف مصاحل األانمه، 660
 (م1994ه، 1414مكتبة الكليات األزهرية، 

ابن عطية: أبو حممد عبداحلق بن غالب بن عبدالرمحن بن عطية األندلسي احملاريب،  -27
دار الكتب  بريوت لبنان،) د،ط،،تفسري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف ه، 542املتوىف

 (ه1422العلمية،
مفاتح الغيب من القرآن حممد بن عمر بن احلسن الرازي الشافعي املعروف،  :الفخر الرازي -28

 ، د،ت(دار إحياء الرتاث العريبد،ط، ) بريوت، لبنان، ، الكرمي
اجلامع ألحكام ه، 671القرطيب: حممد بن امحد بن فرج األنصاري القرطيب املتوىف -29

ه، 1423الرايض، السعودية،دار عامل الكتب، ) ،1ط،  ،حتقيق مسري النجار،القرآن
 (م2003

 تفسري القرآن العظيم ه،774ابن كثري: امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، املتوىف -30
 م(1999ه، 1420دار طيبة للنشر، ، الرايض، السعودية، )2ط، حتقيق سامي سالمة،

حتقيق حممد فؤاد  ،سنن ابن ماجةبن ماجة، حممد بن يزيد أيب عبدهللا القزويين، ا -31
 د،ت(دار الفكر ، لبنان، بريوتعبدالباقي،د.ط، )
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القاهرة، ) د،ط، ،التفسري و املفسرونالذهيب: الدكتور حممد حسني الذهيب حممد حسني  -32
 (م2012ه، 1433دار احلديث، ، ،مصر

القاهرة، مصر، مكتبة مصطفى د.ط، ) ،تفسري املراغياغي، أمحد بن مصطفى املر املراغي:  -33
 (م1946ه، 1365البايب احلليب 

بريوت، لبنان دار إحياء ) ،1،، طصحيح مسلمه، 261بن احلجاج بن مسلم املتوىف مسلم -34
 د.ت( الرتاث العريب،

،) الرايض، السعودية، مكتبة 3، ط.مباحث يف علوم القرآنمناع خليل القطان،  -35
 ه(1421املعارف،

د.ط،  ،لسان العربه، 911ابن منظور: حممد بن مكرم بن علي ابن منظور اإلفريقي املتوىف -36
 م(1993،ه 1414بريوت، لبنان، دار صادر، )

رائسة احملاكم الشرعية )قطر،  ،1ط،  ،االجتهاد املقاصدينور الدين بن خمتار اخلادمي،  -37
 (م1998ه، 1419بدولة قطر، واألقاف والشؤون الدينية 

 األصول العامة لوحدة الدين احلقالزحيلي،  بن حممد الزحيلي: وهبة بن مصطفى بةوه -38
 )د.ط، د.م، د.ن، د.ت( نسخة املكتبة الشاملة

، 1،، طمقاصد الشريعة عند ابن تيميةالبدوي: يوسف أمحد حممد البدوي،  يوسف -39
  د.ت( دار النفائس،.عمان، األردن)


