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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

 إال ، وأشهد أن ال إلهومن يضلل فلن جتد له وليّا مرشداسيئات أعمالنا من يهده اهلل فهو املهتدي 
 اهلل وحده ال شريك له وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله وصفّيه من خلقه وحبيبه.

 أّما بعد :
وهو الذي فإنّ القرآن الكرمي كتاب هداية للبشرية مجعاء، وهو حجة اهلل البالغة على خلقه     

 لئه...وهو البحر الذي ال يدرك غوره وال حياط بغرره وآل نقضي عجائبه وال خيلق على كثرة الردّ ا
فلم تنفّك جهود علماء  والتـّدبّر ولذلك حتفـّزت إليه العقول الّنرية واتـّجهت إليه اهلمم العالية بالنـّظر

هداياته لوقوف على مالمح إعجازه واستنباط وبيان معانيه لعن تفسريه  -على مّر التاريخ -األمـّة
 لتتحقق احلياة حلامله قال تعاىل:  له لالستهداء به واالستجابةاستخراج نوره و غرر أحكامه وحكمه و 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  چ 

 .الشورىچڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسم الكتاب والسنة  وعلى ضوء هذا أضع بني يدي طلبة

لتكون هلم عونا على تكوين رؤية منهجية لدراسة مادة التفسري  قل ،امل، وهي جهد هذه احملاضرات
والوقوف على العلوم اليت  إىل أمهات مصادره القدرة على البحث فيه بالرجوعلتكون هلم التحليلي و 

 تكون لدىتترجيحاته وهبذا  يستمد منها املفسر تفسريه وإدراك األسس اليت يبين عليها املفسر
 .لطالب ملكة التدبر والتأمل يف كتاب اهلل عز وجلا
الورقات  يف هذه رأىطلب من كل من أ فأنينوعليه  اإلنسانمسة غالبة على  واخلطأالسهو  نأ علوممو 

 يتصدق به علي.  أنما هو جمانب للصواب 
 احلق واىل سواء السبيل وصلى اهلل على سيدنا حممد.  إىلهو اهلادي سبحانه واهلل 
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 حاضرة األولى مال
 

 وفيها :
 معنى التفسير والتأويل

 الفرق بين التفسير والتأويل
 ووجه الحاجة إليه التفسير علمفضل 
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 معنى التفسير والتأويل  :أوال

 المعنى والتفسير والتأويل: معاين العبارات اليت يعترب هبا عن األشياء ترجع إىل ثالثة 1قال ابن فارس
فهو القصد واملراد يقال: عنيت هبذا الكالم كذا :فأما املعىن؛ وهي وإن اختلفت فاملقاصد هبا متقاربة

منه أي قصدت وعمدت وهو مشتق من اإلظهار يقال عنت القربة إذا مل حتفظ املاء بل أظهرته و 
 . وقيل: مشتق من قوهلم عنت األرض بنبات حسن إذا انبتت نباتا حسنا عنوان الكتاب

معاين القرآن كالزجاج  قلت: وحيث قال املفسرون: قال أصحاب املعاين فمرادهم مصنفو الكتب يف
ذا  ومن قبله وغريهم ويف بعض كالم الواحدي أكرب أهل املعاين الفراء والزجاج وابن األنباري قالوا ك

كذا ومعاين القرآن للزجاج مل يصنف مثله وحيث أطلق املتأخرون أهل املعاين فمرادهم هبم مصنفو 
 .العلم املشهور

 التفسرة  حول معىن اإلظهار والكشف،وأصله يف اللغة منمعىن كلمة تفسري : يدور لغة التفسريوأما 
بالنظر فيه يكشف عن علة املريض وهي القليل من املاء الذي ينظر فيه األطباء فكما أن الطبيب 

فكذلك املفسر يكشف عن شأن اآلية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه وكأنه تسمية 
 .باملصدر ألن مصدر فعل جاء أيضا على تفعلة حنو جرب جتربة وكرم تكرمة

 أفسره  فالتفسري كشف املغلق من املراد بلفظه وإطالق للمحتبس عن الفهم به ويقال: فسرت الشيء
 تفسريا وفسرته أفسره فسرا واملزيد من الفعلني أكثر يف االستعمال ومبصدر الثاين منها مسى أبو الفتح 

 .وقال آخرون: هو مقلوب من سفر ومعناه أيضا الكشف، ابن جين كتبه الشارحة الفسر
يف اآلية القرآنية  القرآن الكرمي مبعىن الكشف والبيان كما هو وارديف ل كلمة التفسري ااستعمجاء وقد 

 ،سورة الفرقانچ   پ  پ  پ  پ  ٻ     ٻ   ٻ  ٱٻ چ ٹ ٹ  الوحيدة:
 . . وقال ابن عباس يف قوله تعاىل: }َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا{ أي تفصيال2أي: بيانا وكشفا

 وإمنا بنوه على التفعيل ألنه للتكثري فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية...أضاء أي يقال: أسفر الصبح 
 . بعد أخرى

                                                           
 هـ(احملقق : حممد أبو الفضل إبراهيم497بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي )املتوىف : لالقرآن الربهان يف علوم1

 . مدار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه 6994 -هـ  6741الطبعة : األوىل ، 

 فصيال.وعىن بقوله) وأحسن تفسريا ( وأحسن مما جاءوا به من املثل بيانا وت:قال الطبري  2
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 وقال الراغب: الفسر والسفر يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما لكن جعل الفسر إلظهار املعىن
 .عقولامل

 لألبصار فقيل  ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول: تفسرة ومسي هبا قارورة املاء وجعل السفر إلبراز األعيان
 . سفرت املرأة عن وجهها وأسفر الصبح

ل ومعىن قوهلم: ما تأويل هذا الكالم؟ أي إالم تؤول العاقبة يف املراد أصله من األوْ :فلغة  التأويلوأما 
أي تكشف عاقبته ويقال آل األمر إىل كذا أي صار إليه وقال  (يـَْوَم يَْأِت تَْأِويُلهُ ) به كما قال تعاىل:

آل وهو العاقبة واملصري وقد أولته فآل أي وأصله من امل(  َذِلَك تَْأِويُل َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصرْباً )تعاىل: 
فمأخوذ من األول وهو الرجوع  صرفته فانصرف فكأن التأويل صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين

والصريورة، ومنه آلت إليه السلطة، أي: رجعت إليه، وقد وردت يف القرآن الكرمي فاستعملت مصدرا 
 چۉ  ۉ  ۅ       ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭچيف قوله تعاىل:

وقد وردتفي آيات قرآنية أخرى،ومل يرد استعمال كلمة التأويل إال يف املقام الذي يعّز فيه ،4:آل عمران
 البيان،ويدق فيه الفهم، كاآليات املتشاهبات واألحالم والرؤى، واملصري اجملهول.

 و التفسري اصطالحا :
تاب اهلل املنزل على نبيه حممد وبيان معانيه واستخراج أحكامه التفسري علم يفهم به ك:3قال الزركشي

 وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغه والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج 
 .ملعرفه أسباب النزول والناسخ واملنسوخ 

عن القرآن الكرمي من والتفسري يف االصطالح: علم يبحث فيه بقوله : 4وعرفه صاحب مناهل العرفان
 حيث داللته على مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البشرية.

هو:إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اجملازية من غري أن خيل :5و التأويل اصطالحا 
 ذلك بعادة لسان العرب من التجوز، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقاربه ...

 .غري ذلك من األشياء اليت تعورفت يف أصناف الكالم اجملازي أو
  

                                                           
 هـ(احملقق : حممد أبو الفضل إبراهيم497بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )املتوىف : لالربهان يف علوم القرآن3

 . 2.ج  مدار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه 6994 -هـ  6741الطبعة : األوىل ، 
 الطبعة الثالثة الطبعة :هـ( مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه6714العظيم الزرقاين )املتوىف :  مد عبدحمل مناهل العرفان يف علوم القرآن4

 م 6991 -هـ  6769الثانية،  الطبعة:دمشق / بريوت -عدنان حممد زرزوردار القلم / دار الشاميه لمدخل إىل تفسري القرآن وعلومه5
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: التأويل صرف اآلية إىل معىن 6والكواشي وغريهم وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي
 .موافق ملا قبلها وما بعدها حتتمله اآلية غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط

. وقال يف موضع حمظور على العلماء بالتفسري وقد رخص فيه أهل العلم قالوا: وهذا غريقال الزركشي:
 . فأما التأويل املخالف لآلية والشرع فمحظور ألنه تأويل اجلاهلنيآخر: 
 :7الفرق بين التفسير والتأويلثانيا :

وإذا أردنا أن نعرفالفرق بني التفسري والتأويل رجعنا إىل القرءان نفسه فنجد أن لفظ التفسري ورد يف  
  پ  پ  ٻ     ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چ :كتاب اهلل مرة واحدة يف معرض الرد على املشركني وهي قوله تعاىل 

 .سورة الفرقانچ   پ  پ
 فقد وردت يف الكتاب العزيز يف مواضع متعددة وسياقات خمتلفة : أما كلمة التأويل

  ٹ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ چقال تعاىل :فيما يتعلق بالمتشابه : - أ

  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ٹۀ

 . آل عمرانچ  ى  ى  ى   ې     ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ       ۅ  ۋ  ۋ
    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ چ ٹ ٹ :فيما يتعلق بتأويل الرؤيا  - ب

 پ    پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ چ:وقوله تعاىل.يوسف چ  ٴۇ...ڱ  ڱ

 .يوسفچپ  ڀ
يف تأويل األعمال وبيان ما يقصد منها قال تعاىل حاكيا عن العبد الصاحل خياطب موسى  - ت

  گ  ک  ک  ک       ک  ڑ     ڑ  ژ  ڈژ    ڈ  ڎ  ڌڎ چ ٹ ٹعليه السالم   

  ى  ی  ی  ی     ی  ى  ىى چوبعد أن شرح له ذلك شرحا تاما قال .الكهفچ

 . 12: الكهفچ
  ېچ:وردت كلمة تأويل يف صحة ما ينبئ به القرءان ،وأنه أمر حمقق الوقوع قال تعاىل  - ث

 .79: يونسچ   ى  ...ىى  ى  ى  ى  ى  ې  ې      ې
وإذا تأملنا هذه اآليات الكرمية وإطالقها نستطيع أن ندرك الدقة يف الفرق بني التفسري والتأويل 
من تعبريات القرءان نفسها فاملواضع اليت عرب فيها بالتأويل هي يف احلقيقة حباجة إىل الروية 

ل جبانب وإعمال الفكر وحباجة إىل عملية عقلية وال أدل على ذلك من من استعمال كلمة التأوي
 ...املتشابه وتأويل الرؤى

                                                           
  2ج  هلل بن هبادر الزركشيبدر الدين حممد بن عبد الالربهان يف علوم القرآن6

 وما بعدها  617ص اتقان الربهان يف علوم القرءان الدكتور فضل عباس 7
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ندرك من هذا إذا أن استعماالت القرءان،كما يشري احلس اللغوي،تفرق بني التفسري والتأويل 
وإليه ذهب كثري من الكاتبني القدامى كما يعرف ذلك من كالمهم ولقد أدرك الراغب األصفهاين 

قدر عظيم من املعرفة اللغوية الدينية هذا الفرق بفهمه الدقيق للقرءان فلقد كان رمحه اهلل على 
 :فذكر يف مقدمته فروقا بني التفسري والتأويل 

 وأن هذه اخلصوصية أتت من جهتني : ، أخص التأويلوأن التفسري أعم منها أن  -6
هو بيان اجلمل ومعانيها وهذا ما يؤكد ما التأويل: فأما ، ...األلفاظ بيان غريبالتفسري ا( إن 

 .حباجة إىل الدقة وإعمال الفكر التأويلسبق أن قلناه إن 
أغلب استعماله يف الكتب اإلهلية، وهذه الكتب حباجة إىل أن يرتوى فيها أكثر التأويل: ب( إن

 من غريها فال يلقى فيها الكالم جزافا خبالف التفسري فإنه يستعمل فيها ويف غريها. 
 راية ...ما خيتص بالرواية والتأويل خيتص بالد التفسريمنها أن  و -2

 :8التفسيرعلم فضل ثالثا :
التفسري من أجلِّ علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوًعا وغرًضا وحاجة إليه ألن 

ومعدن كل فضيلة وألن الغرض منه هو  ،موضوعه كالم اهلل تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة
االعتصام بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية وإمنا اشتدت احلاجة إليه؛ ألن كل كمال ديين 

 أو دنيوي ال بد وأن يكون موافًقا للشرع، وموافقته على العلم بكتاب اهلل.
ا اإلنسان تفسري القرآن بيان ذلك قال األصبهاين أشرف صناعة يتعاطاه:9قال السيوطي يف اإلتقان 

 بشرف غرضهاوإما ...مثل الصياغة فإهنا أشرف من الدباغة  بشرف موضوعهاأن شرف الصناعة إما 
مثل صناعة الطب فإهنا أشرف من صناعة الكناسة ألن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة 

ليه أشد من احلاجة إىل الطب إذ ما من كالفقه فإن احلاجة إ  لشدة احلاجة إليهاوإما  ،تنظيف املسرتاح
واقعة من الكون فيحد من اخللق إال وهي مفتقرة إىل الفقه ألن به انتظام صالح أحوال الدنيا والدين 

 .خبالف الطب فإنه حيتاج إليه بعض الناس يف بعض األوقات
ة املوضوع إذا عرف ذلك فصناعة التفسري قد حازت الشرف من اجلهات الثالث أما من جهيقول : 

فألن موضوعه كالم اهلل تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما 
 . بعدكم وحكم ما بينكم ال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه

                                                           
 .649ص 2عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي جـل اإلتقان يف علوم القرآن8
 عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطيل اإلتقان يف علوم القرآن9
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وأما من جهة الغرض فألن الغرض منه هو االعتصام بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية  
وأما من جهة شدة احلاجة فألن كل كمال ديين أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إىل  .اليت ال تفىن 

 .العلوم الشرعية واملعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب اهلل تعاىل 
 ى التفسير :الحاجة إلجه و : رابعا
 إالة وتوثّبها إىل املعايل وحتّفزها إىل العمل الصاحل وانطالقها يف الدعوة إىل اهلل ال يكون هنضة األمإن 

 عن طريق االسرتشاد بتعاليم القرآن ونظمه احلكيمة اليت روعيت فيها مجيع عناصر السعادة للنوع
 اه يكون إال بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف على ما حو أن العمل هبذه التعاليم ال معلومو ،البشري 

د واإلملام مببادئه عن طريق تلك القوة اهلائلة اليت حيملها أسلوبه البارع املعجز ارشإنصح و تعاليم و من 
وهذا ال يتحقق إال عن طريق الكشف والبيان ملا تدل عليه ألفاظ القرآن وهو ما نسميه بعلم 

فالتفسري هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر اليت احتواها هذا الكتاب اجمليد النازل إلصالح  ،التفسري
 . صسورة چ  چ  چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ ٹ ٹ،  البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العامل

ات لتذكر واالعتبار ومعرفة هداية اهلل يف العقائد والعبادفاحلاجة إىل التفسري تكمن يف البيان ل
هدفه األعلى جتلية وليكن )العاجلة واآلجلة. يخبري  اجلماعاتواملعامالت واألخالق ليفوز األفراد و 

هدايات القرآن وتعاليم القرآن وحكمه اهلل فيما شرع للناس يف هذا القرآن على وجه جيتذب األرواح 
تفسري وفيه يساق ويفتح القلوب ويدفع النفوس إىل االهتداء هبدي اهلل وهذا هو اخلليق باسم ال

 .(10احلديث إذا تكلمنا عن فضله واحلاجة إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الطبعة الثالثة الطبعة :هـ( مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه6714مد عبد العظيم الزرقاين )املتوىف : حمل القرآنمناهل العرفان يف علوم 10
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 المحاضرة الثانية 
 

 مفهوم التفسير التحليلي
 أهمية التفسير التحليلي

 خطوات منهج التفسير التحليلي
 من مصادر التفسير التحليلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا: مفهوم التفسري التحليلي :
 .تعريفه قبل جزأيه لبيان ،حيتاج"وصفي مركب" التحليلي التفسري

 :كلمتني من مكون وهو تعريفال -أ
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 الفرقان، سورة يف تعاىل قوله والتبيني،ومنه اإليضاح :اللغة يف ،وهو"التفسري" :األوىل الكلمة
 .وبيانًا إيضاًحا :أي الفرقانچٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ٹٹ

 :الثانية: التحليلي الكلمة
 العقدة، فك على تدل مادة وهي ،11اللغة: ح ل ل : َحلَّ العقدة فتحها فاحْنَّلت يف والتحليل
 ووظيفةكلٍّمنها.  أجزائها بيان :اجلملة وحتليل عناصره، إىل إرجاع الشيء على يطلق والتحليل

 اصطالحا : التحليلي التفسري تعريف -ب
 : أن يعمد املفسر إىل تفسري اآليات حسب 12عرفه الدكتور مساعد الطيار فقال التفسري التحليلي

ترتيبها يف السورة،ويذكر ما فيها من معاٍن وأقوال وإعراب وبالغة وأحكاٍم وغريها مما يعتين به  
 سواء املصحف ترتيب حسب اآليات املفسر أن يتتبع وميكننا أن نقول : التفسري التحليلي هواملفّسر.

 معاين من آية بكل يتعلق ويبينما كله الكرمي ،أوالقرآن سورةكاملة اآليات متتابعة،أو من مجلة تناول
 أحكام وِحكٍم. من يتعلق هبا وما وجدت إن نزوهلا وأسباب البالغة فيها وإعراهبا ألفاظها،و وجوه

 : 13أهمية التفسير التحليليسادسا: 
 وقراءة وإعرابا وبالغةإن املنهج التحليلي منهج يغوص يف أعماق النص القرآين؛ كلمة وسببا ومناسبة 

،فهذا األسلوب يوصل الباحث إىل اهلدف الذي يسعى من  ومعىن واستخالصا للفوائد واهلدايات
أجله، وهو كشف اللثام عما بعد فهمه من النص، وإزالة االلتباس، وإظهار األسلوب املعجز له، 

النص القرآين بالواقع  ومناقشة اآلراء وترجيح الصائب منها بالدليل، عرب خطوات منهجيه، وربط
لتوجيه جوانب احلياة وفق منطلقات قرآنية، وكل املناهج التفسريية األخرى، إمنا تنهل مما سطره متبعوا 

 .هذا املنهج يف التأليف
 سابعا: خطوات منهج التفسير التحليلي : 

 هذا املبحث النظر يف: بني يدي السورة ويتضمنالخطوة األولى:
 عدد آيها وفضلها وكوهنا مكية أم مدنية وسبب نزوهلا وزمن نزوهلا.و تسميتهااملدروسة و فاحتة الّسورة

 واهلدف من هذه اخلطوة هو جعل هذه املباحث كاملقدمة للسورة املدروسة لتكوين تصور شامل هلا.   
 اخلطوة الثانية : املناسبات وتتضمن هذه اخلطوة :

                                                           
 حممود خاطر حتقيق :6999 – 6769طبعة جديدة ،  بريوت –مكتبة لبنان ناشرون  حممد بن أيب بكر الرازي خمتار الصحاحانظر  11
 .ملتقى أهل التفسري  مساعد الطيارد 12

 .ملتقى أهل التفسري  أياد مظفر الرمضاين. د13
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اسبة بني افتاحية الّسورة وخامتتها وأما املناسبة بني مقاصد املنمناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها و 
السورة الفرعية وبني آيها فاهنا تدرس يف موضعها .واهلدف من هذا املبحث التأكيد على تناسب 

 السور واآليات. 
اخلطوة الثالثة :القراءات.وهو مبحث هدفه الوقوف على القراءات الواردة يف السورة مع متحيص 

 الشاذ منها وهو مبحث يساعد يف بيان تنوع املعاين القرآنية.الصحيح من 
 اخلطوة الرابعة : مقصد الّسورة العام ومقاصدها الفرعّية :

 واهلدف من هذه اخلطوة ـ واعتمادا على اخلطوات السابقة ـ : تدبّر السورة الستخراج مقصدها العام 
املقاصد الفرعية للسورة والوصول إىل  وهو مبحث حيتاج إىل طول تأمل ونظر وتدبر ، مث استخراج

 ضبط املناسبة بينها.
 إن تقسيم السورة إىل مقاصد فرعية ـ بعد معرفة املقصد العام ـ يساعد على دراسة :

 غريب القرآن:وهبذه اخلطوة نزداد تعمقا وتدبرا بالنظر يف األلفاظ القرآنية للوقوف على معانيها. 
  املعىن اإلعراب:إعراب املواضع املؤثرة يف

 ثالثة: البالغة الكرمي،وعلوم القرآن يف البياين أسرار األعجاز تربز القضايا البالغية واليت
 والبديع . والبيان املعاين

املعىن اإلمجايل آليات املستخلص من كتب التفسري واملدعم بالسنة الصحيحة واآلثار الثابتة وذلك 
 لكل مقصد فرعي من مقاصد السورة لنصل يف النهاية إىل فهم السورة كلها. 

 استنباط األحكام واهلدايات. 
 :من مصادر التفسير التحليلي ثامنا: 
 (ه310ت)الطربي جرير البن البيان جامع -
 (ه606 ت)الرازي الدين لفخر الغيب ومفاتيح -
 ( ه 516ت) للبغوي يلنز الت ومعامل -
 ( ه774ت)كثري البن العظيم القرآن وتفسري -
 ( ه542 ت)عطية البن الوجيز واحملرر -
 ( ه671 ت) للقرطيب القرآن ألحكام واجلامع -
 (ه1250ت)للشوكاين القدير وفتح -
 ( ه951ت) السعود أليب السليم العقل وإرشاد -
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 (ه1270ت) لآللوسي املعاين وروح -
 ( م1973ه1393 :ت)عاشور التنويرالبن و التحرير تفسري املعاصرين تفاسري ومن -
 . وغريهم(6971ت )جمالس التذكري للشيخ عبد احلميد ابن باديس اجلزائري  -
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 المحاضرة الثالثة 

 التفسير التحليلي لسورة النبأ 

 تسمية السورة ،اتح السور و وفيها :فبين يدي السورة 

 وسبب نزولها وزمنه    تهاوعدد آياتها ومكي

 

 

 

 

 

 أوال : بين يدي الّسورة :
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 :(6)فواتح الّسور 
 افتتح اهلل سبحانه وتعاىل كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء من الّسور عنها : 

 )احلَْْمُد لِلَِّه( و)تـََباَرَك( و)ُسْبَحاَن (و)َسبِِّح ( .حنو القرآنية ما افتتح بالثناء  فمن الّسور 
 ومنها ما افتتح حبروف التهجي حنو سورة البقرة)أمل( و آل عمران )أمل( و األعراف)أملص(  ...

 ...حنو )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا( و)يَا أَيُـَّها النَّيبُّ( و)يَا أَيُـَّها الناس( ومنها ما افتتح بالنداء 
 َيْسأَلوَنَك َعِن األَنـَْفاِل( و)بـَرَاَءٌة ِمَن اللَِّه( و)ُسوَرٌة أَنـْزَْلَناَها( ...ومنها ما افتتح باجلمل اخلربية حنو ) 

 حنو )َوالصَّافَّاِت(و )َوالذَّارِيَاِت(و )َوالطُّوِر(و )َوالنَّْجِم( ...ومنها ما افتتح بالقسم 
 قـََعِت اْلَواِقَعُة(و )ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن(و )ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت(...حنو )ِإَذا وَ ومنها ما افتتح بالشرط 

 ُقْل أُوِحَي( و)اقـْرَْأ بِاْسِم رَبَِّك( و)ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد( ...ومنها ما افتتح باألمر حنو)
 ِلُكلِّ مهََُزٍة(و )تـَبَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب( ...َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفنَي(و )َوْيٌل ومنها ما افتتح بالدعاء يف ثالث سور )

 يف موضع واحد وهو: )إِليالِف قـَُرْيٍش( . ومنها ما افتتح بالتعليل 
َهْل أََتى(و)َعمَّ يـََتَساَءُلوَن(و)َهْل أَتَاَك(و)َأملَْ َنْشرَْح(و)َأملَْ تـََر( و)أَرَأَْيَت( ومنها ما افتتح باالستفهام: )

 ومن هذه السور سورة النبأ ..فتلك سّت سور ..
 تسميتها:- 2

 مسّيت هذه الّسورة يف أكثر املصاحف وكتب التفسري وكتب السنة :
 )سورة النَبأ( لوقوع كلمة )الَنبأ( يف أوهلا الفتتاحها بقول الّله تبارك وتعاىل:  -ا (
 .چ  پ       پ  ٻ  ٻ چ

كما يف چٱ  ٻ    ٻ چ الّله تبارك وتعاىلوتسّمى سورة )عّم يتساءلون( الفتتاحها بقول   -ب(
 بعض املصاحف ويف ) صحيح البخاري ( ويف ) تفسري ابن عطية ( و)الكشاف( . 

 
 
 
 .  616 -617ص 6(  الربهان يف علوم القرآن الزركشي النوع السابع يف أسرار الفواتح والسور .ج 6)
 
 
 

 ومن األحاديث اليت ورد فيها هذا االسم :
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 (6):)) أنه قرأ في المغرب بـ)يس( و)عم يتساءلون((عن نافع عن ابن عمر  
 عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول اهلل ما شيبك ؟ ، قال :  

 . (2)(( شيبتني هود والواقعة والمرسالت وعم يتساءلون و إذا الشمس كورت))         
  بن مسعود رضي اهلل عنهما ، فقال : عن هنيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد اهلل

 " قرأت املفصل الليلة يف ركعة . فقال : هّذا مثل هّذ الشعر ، ونثرا مثل نثر الّدقل ، 
 إمنا فصل لتفّصلوا " لقد علمنا النظائر اليت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ

 عنهما ، كل سورتني عشرين سورة الرمحن و النجم على تأليف ابن مسعود رضي اهلل 
 يف ركعة . عم يتساءلونيف ركعة ، وذكر الّدخان و

 .(7)فقلت إلبراهيم : أرأيت ما دون ذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رمبا قرأت أربعا يف ركعة "    
 وتسمى: ) سورة عم ( كما يف ) تفسري القرطيب ( أي دون زيادة ) يتساءلون ( تسمية هلا   -جـ( 

 بأول مجلة فيها .     
 .ڌڌڎڎڈڈوسورة )املعصرات(: لقوله تعاىل :   -د(
 . (7)لوقوع )يتساءلون( يف أوهلاوسورة )التساؤل( كما مساها أبو عمرو الداني  -هـ(

 عدد آيات سورة النبأ :
 عدد آيات سورة النبأ أربعون آية ، وقيل واحد و أربعون آية .

 وأربعون آية يف البصري ، وأربعون يف عدد الباقني اختالفها آية :وهي إحدى الداني: قال اإلمام 
 
 
 
 
 
 كتاب الصالة ، ما يقرأ به يف املغرب .  -(  مصنف ابن أيب شيبة  6)
 ( مصنف ابن أيب شيبة،كتاب فضائل القرآن ما جاء يف صعاب السور.2)
 ( شرح معاين اآلثار للطحاوي . باب مجع السور يف ركعة. 7)
 . .حتقيق عبد املهيمن عبد السالم طحان769البيان يف القراءات السبع:  ص  ( جامع7)
 

 (6))عذابا قريبا( عّدها البصري ومل يعّدها الباقون ....
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 : وآيها إحدى وأربعون يف البصري ، وأربعون فيما سواه.اختالفها آية :)عذاباً قريباً( (2)قال البقاعي 
 عّدها البصرّي، ومل يعّدها الباقون.

 فضل سورة الّنبأ :
: " شيبتني عن ابن عباس قال : قال أبو بكر رضي اهلل عنه : يا رسول اهلل أراك قد شبت ،قال  

 هود ، والواقعة ، والمرسالت ، وعم يتساءلون ، وإذا  الشمس كورت ". 
 لعل ذلك ملا ذكر فيها من أهوال القيامة ومواقفها .

 مكية الّسورة : -7
 (7).باتفاق قال صاحب غيث الّنفع: مكية اتفاقا مكّيةسورة النّـبأ 

 وعّدت السورة الثمانني يف ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ، نزلت بعد سورة املعارج 
 .(9)وقبل سورة النازعات 

 
 
 
 
 
 . 212ص ( البيان يف عد اآلي :  اإلمام الداين 6)
 . 691ص 7مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد الّسور ج (2)
 ( أخرجه ابن حجر يف املطالب العالية و الرتمذي يف اجلامع الصحيح و احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ...7)

هذا مرسل صحيح ، إال أنه موصوف باالضطراب ، أخرجه أبو يعلى ، عن العباس بن الوليد ، وخلف بن هشام قال ابن حجر 
يف الشمائل من وجه آخر ، عن أيب إسحاق ، عن أيب جحيفة قال : قالوا :  فرقهما كالمها عن أيب األحوص ، به . ورواه الرتمذي

 فذكره بلفظ " هود وأخواهتا " .
 وقال احلاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه . 

 وقال الرتمذي يف اجلامع الصحيح : هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه.
 . 117ص 6يف صحيح اجلامع .ج  7427و قال الشيخ األلباين :  صحيح ، انظر حديث رقم :  
 غيث النفع يف القراءات السبع أليب احلسن علي بن سامل بن حممد النوري الصفاقصي(7)

 .6297صحتقيق الكتاب رسالة دكتوراه لـ:سامل بن غرم اهلل الزهراين     
 .9ص 71والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج (التحرير9)
 
 سبب النزول :  -9
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 قال ابن جرير الطربي:
 يقول تعاىل ذكره: عن أّي شيء يتساءل هؤالء املشركون باهلل ورسوله من قريش يا حممد، وقيل

 ذلك له صلى اهلل عليه وسلم، وذلك أّن قريشا جعلت فيما ذكر عنها ختتصم وتتجادل يف 
 دعاهم إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اإلقرار بنبوته، والتصديق مبا جاء به منالذي 

 عند اهلل، واإلميان بالبعث، فقال اهلل لنبيه: فيم يتساءل هؤالء القوم وخيتصمون،و)يف( و)عن( 
 .(6)يف هذا املوضع مبعىن واحد 

 و بعدها قال :
 عن مسعر، عن حممد بن جحادة، عن احلسن، قال:حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع بن اجلراح، 

 ملا بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فأنزل اهلل:) عم يتساءلون عن النبأ 
 .(2)العظيم ( يعين : اخلرب العظيم 

 زمن نزول سورة النبأ : -1
 اهلل عليه وسّلم .يفهم من بعض اآلثار أّن سورة النبأ نزلت يف أول مبعث النيب صّلي 

 :(7)قال صاحب اللباب يف علوم الكتاب 
قال : كانت قريش جتلس ملَّا نزل القرآن فتتحدث  -رضي اهلل عنه  -روى أبو صاحل عن ابن عباس 

 فيما بينهم  فمنهم املصّدُق ومنهم املكّذُب به فنزلت )َعمَّ يـََتَسآَءُلوَن ( .
 اّن هذه السورة نزلت يف أول البعث . :وهذا يقتضي(7)جاء يف التحرير والتنوير 

 
 
 
 
 
 
 . 9ص27( تفسري الطربي ج 6)
 . 9ص27( تفسري الطربي ج 2)
 .  92ص21ه(  ج  111(اللباب أليب حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي ) ت 7)
 .9ص 71والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج (التحرير7)
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 : المناسبات - 4
 مناسبة سورة النبأ لما قبلها وما بعدها :

 : وجه تناسبها مع الّسورة التي قبلها )المرسالت(
  ى  ى  ى  ى  ىچقال السيوطي:  وجه اتصاهلا مبا قبلها: تناسبها معها يف اجلمل ففي تلك: 

ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             چ املرسالت چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ املرسالت چ  ى   ى  ى

 ،  النبأ چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   چ إىل آخره ويف عّم: ، املرسالتچڤ  
إىل آخره ...مع اشرتاك هذه الّسورة واألربع قبلها يف االشتمال على وصف اجلنة والنار، ما عدا 

 دثر، يف االشتمال على وصف يوم القيامة وأهواله، وعلى ذكر بدء اخللق، وإقامة الدليل على امل
 البعث .

 ( ويف هذهألي يوم ُأّجلت ليوم الفصل وما أدراَك ما يوم الفصلوأيضاً يف سورة املرسالت: )
 ِإىل آخره ...فكأّن هذه( ِإّن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يُنفخ في الصور فتأَتون َأفواجا  الّسورة: ) 
 ...(6) السورة شرح يوم الفصل اجململ ذكره يف الّسورة اليت قبلها. 

 وأما صاحب الربهان يف تناسب سور القرآن فقد نظر إىل تناسب مطلع الّسورة مع التهديد 
وذلك على سبيل  چ  ى  ىې  ې   چ يف قوله تعاىل:  املرسالتفي سورة الذي تكّرر عشر مرات

 االلتفات .
قال : أما مطلعها فرتتب على تساؤل واستفهام وقع منهم، وكأنه وارد هنا يف معرض العدول 

 فمناسب للوعيد املتكّرر يف چڀ         ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   ٿ  چ هوااللتفات وأما قول
 .(2)تكذيبهم املرسالت.وكأن قد قيل : سيعلمون عاقبة چ  ى  ىېې   چ:تعاىل قوله

 
 
 
 
 .671أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص (6)

 . 797هـ( ص  411-هـ124(  الربهان يف تناسب سور القرآن أمحد ابن إبراهيم بن الزبري الثقفي ) 2)
 
 

 : (6) –سورة النازعات  –وجه تناسبها مع السورة التي بعدها 
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.النبأ چڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ  چ ملا أوضحت سورة النبأ حال الكافر يف قوله تعاىل :  
 عند نظره ما قّدمت يداه ومعاينته من العذاب العظيم ما يراه ، وبعد ذكر تفصيل أحوال وأهوال ، 

أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه يف دنياه من استبعاد عودته يف أخراه وذكر هون ذلك 
(2)چ  ى    ى  ىې               ې  چإىل قوله تعاىل:چٹ  ٹ  ۀ  چعليه...فقال تعاىل:  

  ى  ىچ أي : صيحة  (7)چ  ى      ى   ى  ى  ىچ أي : يستبعدون ذلك ويستدفعونه

أي األرض، قياما ينظرون ما قّدمت أيديهم ...مّث ذكر من قّصة فرعون وطغيانه ما  (7)چ  ى  ى
 يناسب احلال يف قصد االتّعاظ واالعتبار ..

 ورة وخاتمتها : المناسبة بين افتاحية السّ 
تساءل املشركون عن وقوع البعث بعد املوت على وجه االستهزاء مع استبعاد وقوع هذا اليوم العظيم 
الذي يقوم فيه الناس لرّب العاملني يف مطلع الّسورة فجاء يف ختامها ذكر هلذا اليوم وما يكون فيه من 

 ندامة الكافر فيه ومتنيه أن يكون ترابا، قال تعاىل :

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

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

 .چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ     
 
 
 
 
 
 . 799/711( نفسه ص 6)
 . 66إىل اآلية  6( سورة النازعات من اآلية 2)
 . 67( سورة النازعات 7)
 .67 ( سورة النازعات7)
 
 
 
 
 القراءات :  -1
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( : عن ما يتساءلون ، فأدغمت النون يف امليم ، ألّن امليم تشرك الّنون يف الغّنة يف عمّ األصل يف )
 .  (6)األنف ...واملعىن عن أّي شيء يتساءلون ، فاللفظ لفظ استفهام واملعىن : تفخيم القّصة ...

 . خلف البزي يف زيادة هاء السكت لدى الوقف جلي (َعمَّ : )(2)جاء يف غيث النفع-
: وروي عن ابن كثري أنه كان يقف )عّمه( ومه باهلاء . (7)ويف إعراب القراءات السبع وعللها-  

 ال ما رواه ابن جماهد عن ابن عامر منإيف املوضعني يقرآن بالياء (كال سيعلمون: )قوله تعاىل 
 .(7)أنتم : ومل يقل  (الذي هم فيه خمتلفون:)تعاىللقوله ، الياء :التاء واالختيار  

: أن املتقّدم على لفظ الغيبة عن النبأ العظيم. الذي هم فيه خمتلفون. كال سيعلمون (9)حّجة الياء
[، فهذا هو الوجه البنّي، واجلمهور عليه، والتاء على: قل هلم ستعلمون، ومعنىستعلمون: 7، 2]النبأ/ 

 ... اناستعرفون ذلك مشاهدة وعي
 
 
 
 
 . 246معاين القرآن وإعرابه للزجاج ص  (6)
علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الصفاقسي املقرئ املالكي ل غيث النفع يف القراءات السبعغيث النفع  (2)

الطبعة: األوىل،  احملقق: أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفي دار الكتب العلمية  بريوت،هـ(6661)املتوىف: 
 .6297ص. م 2117 -هـ  6729

 771ص 2إعراب القراءات السبع وعللهاج (7)
 الطبعة  بريوت –دار الشروق  ،احلجة يف القراءات السبع: احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهلل (7)

 .716.ص  حتقيق : د. عبد العال سامل مكرمهـ 6716الرابعة ، 
 .بن جماهد  أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي الكتاب السبعة يف القراءات    و

 . حتقيق :د.شوقي ضيف6711القاهرة الطبعة الثانية ،  ،دار املعارف
بشري  -بدر الدين قهوجي  حتقيقهـ(744: تحلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي) احلجة للقراء السبعة(9)

 م6997 -هـ  6767الثانية،  ط:بريوت ،دمشق،دار املأمون للرتاث ،ودققه: عبد العزيز رباح  أمحد يوسف الدقاق ابرياجعه جويج
 
 
 

معا يصح يف األول الوقف على ما قبله واالبتداء به والوقف عليه  (وَكالَّ ): (6)ويف غيث النفع 
 يبتدأ به.ول أحسن، وأما الثاين فال يوقف عليه وال واالبتداء مبا بعده واأل
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 .شديدقرأ الكوفيون بتخفيف التاء بعد الفاء والباقون بالتّ  (َوفُِتَحتِ )
 مشّددة.69 : النبأ(ماء فكانتحت السّ وفتّ )وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر: 

بالتشديد أوفق لقوله:  (فتحت)وقرأ عاصم ومحزة والكسائي: وفتحت بالتخفيف.قال أبو علي: 
ة خفيف يكون للقليل والكثري، وحجّ التّ  ، وفتحت بالتخفيف ألنّ 91 :ص.األبوابهلم (مفتحة)

 .(2)7 :األنعام(فتحنا عليهم أبواب كل شيء)التخفيف:
تى به على أنه أثبت أة ملن فإنه حذفها فاحلجّ ، محزةاأللفإال :يقرأ بإثبات (ال بثين فيها:)قوله تعاىل

طول  :فرح وحذر ومعىن اللبث: تى به على وزنأنه أف واحلجة ملن حذ، عامل وقادر :القياس كقوهلم
 . (7).قال : ومها مبعىن واحد(7)االقامة

قرأ حفص عن عاصم واملفضل عن عاصم :يقرأ بالتشديد والتخفيف  (وغساقا:)وقوله تعاىل 
 ، مشددا (اقاوغسّ )وقرأ محزة والكسائى،خفيفة  (وغساقا)وروى أبو بكر عنه  ،مشددة (اقاوغسّ )

 .(9)خفيفة(وغساقا)وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
 
 
 
 
 
 .6297غيث النفع ص (6)
 .هـ(744: تاحلجة للقراء السبعةحلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي) (2)
 .6716دار الشروقبريوتالطبعة الرابعة ، .لحسني بن أمحد بن خالويهلاحلجة يف القراءات السبع (7)

 . د. عبد العال سامل مكرمحتقيق : 
 هـ( وحتقيق: عبد الكرمي 917مفاتيح األغاين يف القراءات واملعانيمحمد بن أيب احملاسن الكرماين، احلنفي )املتوىف: بعد  (7)

 .م 2116 -هـ  6722األوىل، الطبعة لبنان –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  .مصطفى مدجل
 د.شوقي ضيفحتقيق6711الثانيةط  دار املعارفالقاهرة.بن جماهد التميمي البغدادي ال كتاب السبعة يف القراءات (9)
 

 ( .اباال يسمعون فيها لغوا وال كذّ :)قوله تعاىل 
 .14دةبفتح الذال خفيفة وقرأ الباقون كذابا مشدّ ( اباوال كذَ )قرأ الكسائى وحده 

                                                           
 د.شوقي ضيفحتقيق6711الثانيةط  دار املعارفالقاهرة.بن جماهد التميمي البغدادي ال كتاب السبعة يف القراءات14
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 األوىلتكذيبا وكذابا فدليل : وهو على وجهني  (بواوكذّ )راد املصدر من قوله أنه أد جة ملن شدّ فاحلّ 
راد املصدر أه نّ أف ة ملن خفّ واحلجّ  (وكذبوا بآياتنا كذابا)ودليل الثاين  (وكلم اهلل موسى تكليما: )قوله

 . 15كاذبته مكاذبة وكذابا كما قالوا قاتلته مقاتلة وقتاال :من قوهلم 
. 16املصدر قال الفراء : وهي لغة مينية فصيحة قراءة اجلمهور )كّذابا( بتشديد الذال يف الفعل و   

َمنُ قوله تعاىل: ) نَـُهَما الرَّحأ َرأِض َوَما بـَيـأ (، فيه ثالثة أوجٍه من القراءة: رفعهما َربُّ السََّماَواِت َواألأ
 بالقطع من اجلرِّ الذي قبله، )َربُّ السََّماَواِت( ابتداء وخربه )الرَّمْحَُن(.

الذي قبلهما، وهو قوله: )ِمْن َربَِّك(. ومن خفض األول أتبعه اجَلرَّ الذي  اجلرّ  بإتباعوخفضهما  
 ...17قبلهما، واستأنف بقوله )الرَّمْحَُن(، وجعل )اَل مَيِْلُكوَن( يف موضع خربه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 . د. عبد العال سامل مكرم : حتقيق.6716دار الشروقبريوتالطبعة الرابعة ، .بن خالويهالاحلجة يف القراءات السبع15

 .219ص 61القراءات ج معجم16
 عبد الكرمي  :وحتقيق هـ(917مفاتيح األغاين يف القراءات واملعانيمحمد بن أيب احملاسن الكرماين، احلنفي )املتوىف: بعد 17

 .م 2116 -هـ  6722األوىل، الطبعة لبنان –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  .مصطفى مدجل
 . د. عبد العال سامل مكرم : حتقيق.6716دار الشروقبريوتالطبعة الرابعة ، .بن خالويهالالسبعاحلجة يف القراءات وانظر 

 .711و  799و الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي بن أيب طالب ص
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 الخامسة  المحاضرة

 
 مقصد الّسورة العام ومقاصدها الفرعّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام :مقصد الّسورة أّوال :
 مقصودها الداللة على أّن يوم القيامة الذي كانوا جممعني على نفيه ، وصاروا بعد بعث النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم يف خالف فيه مع املؤمنني ثابت ثباتاً ال حيتمل شكاً وال خالفاً بوجه،
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 مسكناً وأتقنه،ألن خالق اخللق مع أنه حكيم قادر على ما يريد دبرهم أحسن تدبري، بىن هلم 
 وجعلهم على وجه يبقى به نوعهم من أنفسهم حبيث ال حيتاجون إىل أمر خارج يرونه، فكان

 ذلك أشّد إللفتهم وأعظم ألنس بعضهم ببعض ، وجعل سقفهم وفراشهم كافلني ملنافعهم، 
 واحلكيم ال يرتك عبيده وهو تام القدرة كامل السلطان ميرحون يبغي بعضهم على بعض ويأكلون

 خريه ويعبدون غريه بال حساب، فكيف إذا كان حاكماً فكيف إذا كان أحكم احلاكمني ، هذا  
 ما ال جيوز يف عقل وال خطر ببال أصالً، فالعلم واقع به قطعاً ، وكل من امسيها واضح يف ذلك 

 .(6)بتأمل آيته ومبدأ ذكره وغايته
 (:9-6من اآلية األوىل إىل اآلية اخلامسة  ) : املقصد األول : (2)ثانيا : املقاصد الفرعية للّسورة

 تساؤل المشركين عن البعث وإنكارهم له. 
متهيد : ذكر اهلل تعاىل خوض املشركني يف شأن إثبات البعث ، وُسؤاُل بعضهم بعضاً عن الرأي يف 
 .  وقوعه مستهزئني باإِلخبار عن وقوعه ، وهتديدهم على استهزائهم... وقيل خوضهم يف شأن القرآن

 ٺ   ٺ     ڀ   ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ       پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ چقال تعاىل

 .چ  ٿ   ٿ          ٺ  ٺ
 سورة النبأ من الّسور اليت افتتحت بالتساؤل كما مّر قريبا .

باهلل ورسوله يا حممد، وقيل ذلك له  -من قريش  -واملعىن : عن أّي شيء يتساءل هؤالء املشركون 
ختتصم وتتجادل يف الذي دعاهم  -فيما ذكر عنها -عليه وسلم، وذلك أّن قريشا جعلت صلى اهلل 

إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اإلقرار واإلميان بالبعث، فقال اهلل لنبيه: فيم يتساءل هؤالء 
 القوم وخيتصمون؟.

 
 .619ص 26نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور برهان الدين البقاعي ج  (6)
 . 1ج ص 71( التحرير والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 2)

 . 61إىل  7ص من  9التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي جملموعة من العلماء إشراف الدكتور مصطفى مسلم ج  -    
 .696ص 7برهان الدين البقاعي ج مصاعد النظر يف مقاصد السور  -   
 . 711ص 71التفسري املنري الدكتور وهبة الزحيلي ج  -   

 :التحليل اللفظي 
 .هل تساؤهلم على احلقيقة ؟ چ   ٻ چ
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سؤال فيجوز أن تكون مستعملة يف حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضًا :(6)جاء يف التحرير والتنوير 
 . أمرهم على اإِلنكار استقرّ  ثمة ما أنبئوا به من صحّ  للعلم ألهنم حينئذ مل يزالوا يف شكّ  عمتطلّ 

يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون بانتفاء وقوع ما :وري وجيوز أن تكون مستعملة يف اجملاز الصّ 
 .ؤال االستهزاءقصدوا بالسّ فيكونون  ...يتساءلون عنه 
 رون فريقني يف كلتا الطريقتني يُرّجُح كلُّ فريق ما ذهب إليه .وذهب املفسّ 

 ...املشركني كانوا متفاوتني يف التكذيب  على كلتيهما ألنّ محل اآلية :والوجه  
 فإطالق لفظ التساؤل حقيقي ألنه موضوع ملثل تلك املساءلة وقصُدهم منه غري حقيقيمث قال : 

 جيوز أن يكون ضمرَي مجاعة الغائبني مراداً به املشركون ومل يسبق (يتساءلون)وضمري .مي بل هتكّ  
كن ذكرهم متكرر يف القرآن فصاروا معروفني بالقصد من بعض ضمائره هلم ذكر يف هذا الكالم ول

 فإن جعلت الكالم من باب االلتفات فالضمري ضمرُي مجاعة املخاطبني .
دود حل عنه وهوله وخروجه عن و ؤ سلإليذان بفخامة شأن امل : واالستفهام (2)جاء يف روح املعاين

ة وإن مل يسبق الضمري ألهل مكّ (، يتساءلون)عن أي شيء عظيم الشأن  :األجناس املعهودة أي
 ذكرهم  ألشعاره بأنّ  واإلهانةا مع ما يف الرتك على ما قيل عنه حبضورهم حسّ  لالستغناءذكرهم 

 ...اهـ.مما يصان عنه ساحة الذكر احلكيم
  (ُلونَ َعمَّ يـََتَسآءَ )وجوه أحدها : وهو قول البصريني أن قوله : :(7)كيفية اتصال هذه اآلية بما قبلها

إال أنه حذف  (يـََتَسآَءُلوَن * َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ )والتقدير :  (َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ )، مث قال : كالم تامّ 
 .حصوله يف اآلية األوىل يدل عليه  يتساءلون يف اآلية الثانية ، ألنّ 

استفهامًا متصاًل مبا قبله ، والتقدير : عم يتساءلون أعن  (َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ )وثانيها : أن يكون قوله :
النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون ، إال أنه اقتصر على ما قبله من االستفهام إذ هو متصل به ، 

 ...وكالرتمجة والبيان له 
 
 . 1ص 71( التحرير والتنوير ج6) 
 .  7ص  71( روح املعاين لآللوسي ج2)
 . 1 ص 76( التفسري الكبري الرازي ج 7)

شيء يتساءلون عن  وثالثها : وهو اختيار الكوفيني أن اآلية الثانية متصلة باألوىل على تقدير ، أليّ 
 شيء ، وهذا قول الفراء. كأهنا يف املعىن أليّ (عمّ )النبأ العظيم ، و

 چ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ       پ  ٻ  ٻ چ
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 : اغب وقال الرّ 
غلبة ظن ، وال يقال للخرب يف األصل نبأ حىت  والنبأ خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أ :(6)نبأ 

يتضمن هذه األشياء الثالثة ، وحق اخلرب الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخرب اهلل 
كقولك أخربته تعاىل وخرب النيب عليه الصالة والسالم ، ولتضمن النبإ معىن اخلرب يقال أنبأنه بكذا  

 اهـ. بكذا ، ولتضمنه معىن العلم قيل أنبأته كذا كقولك وأعلمته كذا
وقرئ عظما فيهما ، ومنه قيل ( عظاما فكسونا العظام حلما ): العظم مجعه عظام ، قال (2)عظم 

 عظمة الذراع ملستغلظها ، وعظم الرحل خشبة بال أنساع ، وعظم الشيء أصله كرب عظمه مث 
 عذاب يوم )استعري لكل كبري فأجري جمراه حمسوسا كان أو معقوال ، عينا كان أو معىن ، قال 

 والعظيم (من القريتني عظيم ( ،)عم يتساءلون عن النبإ العظيم (،)قل هو نبأ عظيم ( ،)عظيم 
 مث قد إذا استعمل يف األعيان فأصله أن يقال يف األجزاء املتصلة ، والكثري يقال يف املنفصلة ،  

يقال يف املنفصل عظيم حنو جيش عظيم ومال عظيم ، وذلك يف معىن الكثري ، والعظيمة النازلة ، 
 اهـواإلعظامة والعظامة شبه وسادة تعظم هبا املرأة عجيزهتا . 

كونه وارداً من عامِل الغيب زاده عظَم أوصاف هنا زيادة يف التنويه به ألن ّ  (العظيمــ)ب (النبأ  )ووصف 
ال ، فوصف النبأ بالعظيم باعتبار ما ُوصف فيه من أحوال البعث يف ما نزل من آيات القرآن وأهو 

 .  14/11يف سورة ص  (قبَل هذا . ونظريه قوله تعاىل:) قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
 ما املقصود من )النبأ( ؟

 بعضهم: أريد به القرآن.واختلف أهل التأويل يف املعين بالنبأ العظيم، فقال : (7)قال الطبري
 عن جماهد يف قول اهلل:) عن النبإ العظيم ( قال: القرآن.مث ذكر الرواية :   

 عن قتادة يف قوله:) عن النبإ العظيم ( وهو البعث بعد املوت.
 
 . 716( كتاب النون ص 912املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين : )ت  (6)
 . 779نفسه : كتاب العني ص  (2)
 .1و9ص  71ه( ج 761-227تفسري الطربي : ) (7)
 

 : )قيل هو القرآن ، وقيل عن البعث وقيل عن أمر النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم(6)الزجاجوقال 
 والذي يدّل عليه قوله )إّن يوم الفصل كان ميقاتا ( يدّل على أهنم كانوا يتساءلون عن البعث( اهـ 
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البعث ( أنه النبإ العظيمإىل أن األقرب من املقصود بـ :) -كما يف الكشاف  –فقد ذهب  الرازيوأما 
 : (2)على أن يكون القرآن أو بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ولذلك قال  بعد املوت

 : (7)ذكر املفسرون يف تفسري النبأ العظيم ثالثة أوجه
 وهذا هو األقرب ويدل عليه وجوه هو القيامة: أنه أحدها 

والظاهر أن املراد منه أهنم سيعلمون هذا الذي يتساءلون عنه حني ال  (َسيَـْعَلُمونَ )ها : قوله : أحد
 .تنفعهم تلك املعرفة ، ومعلوم أن ذلك هو القيامة 

 إىل قوله (َأملَْ ََنَْعِل االْرَض ِمَهـاًدا): أنه تعاىل بني كونه قادرًا على مجيع املمكنات بقوله :  وثانيها
وذلك يقتضي أنه تعاىل إمنا قدم هذه املقدمة لبيان كونه تعاىل قادراً  (يـَْوَم يُنَفُخ ىِف الصُّوِر ): تعاىل

على إقامة القيامة ، وملا كان الذي أثبته اهلل تعاىل بالدليل العقلي يف هذه السورة هو هذه املسألة ثبت 
 .أن النبأ العظيم الذي كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة

 العظيم اسم هلذا اليوم بدليل قوله :  : أنّ ها وثالث
 .(7)چ   ى   ى   ى   ى   ى  ى  ى    ى  ى  ى  ى   ى  ى  ې  ې چ

 (9)چ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ چوقوله :

 ذلك منتهى فزع اخللق وخوفهم منه فكان ختصيص اسم  هذا اليوم أعظم األشياء ألنّ  وألنّ 
 .العظيم به الئقاً 

 . يدل على أهنم كانوا يتساءلون عن البعث (ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتاً :)(1)قال القرطبّي 
 
 
 . 246( ص  766( معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ت 6)
 .297ص 1ه(ج971-714. و الكشاف للزخمشري ) 9و  1ص 76ه( ج117-977( التفسري الكبري للرازي)2)
 الذي اختاره .( نكتفي بذكر الوجه 7)
 .1و9و7: املطففني ( سورة 7)
 .11و14ص : ( سورة 9)
 . 641ص  69( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج1)
 

 : (6)، يقول ال شريك لهفيذهب إىل أنّه : اإلنباء بأّن اهلل واحد  الّتحرير والتّنويرأما صاحب 
 داللة  يدلّ  (2)(إىل قوله : )وجنات ألفافاً  (وَسوق االستدالل بقوله : )أمل َنعل األرض مهاداً 
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 اهلل واحد ال شريك له . اإلنباء بأنّ  ( :النبأ العظيم )املراد من  نة على أنّ بيّ 
 ( النبأ العظيمأقول : وإذا أضفنا هذا الوجه إىل األوجه الثالثة املذكورة سابقا صار املقصود من )

 وت كما ذهب إليه الرازي. أربعة أوجه ، واملختار منها : البعث بعد امل
 ر النبأ العظيم بالقرآن قال اختالفهم فيه هو ) فمن فسّ :(7)قال اخلازنچ    ڀ  ڀ   پ  پ چ

 قوهلم إنه سحر أو شعر أو كهانة أو حنو ذلك مما قالوه يف القرآن ، ومن فسر النبأ العظيم بالبعث
 قال اختالفهم فيه فمن مصدق به ، وهم املؤمنون ومن مكذب به ، وهم الكافرون ومن فسره  

 اهـ بنبوة حممد) صلى اهلل عليه وسلم ( قال اختالفهم فيه كاختالفهم يف القرآن (

 يف صلة املوصول دون أن يقول : الذي خَيتلفون فيه أو حنو ذلك ، لتفيد  االمسيةجيء باجلملة و 
 االمسيةاالختالف يف أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم لداللة اجلملة  أنّ  يةاالمساجلملة

 على الدوام والثبات .
 نكارفمنهم من يقطع بإنكار البعث مثل الذين حكى اهلل عنهم اإلوهم خمتلفون يف مراتب 

  ى  ى  ى             ى  ى  ى  ى   ى  ى    ى  ى           ې    ې  ې چبقوله :

چى  ىى 
(7). 

 ى  ى  ى  ى   ى   ى  ى چومنهم من يشّكون فيه كالذين حكى اهلل عنهم بقوله :

ى  ى  ى  ى  ى    ى  ى    ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى  
(9). 

 
 
 

 .61ص 71التحرير والتنويرللشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج (6)
 .61النبأ :  (2)
 . 749ص 7( ج ه741للخازن )ت لباب التأويل يف معاين التنزيل  (7)
 . 4سورة سبأ  (7)
 .72 اجلاثية(سورة9)     

 
 

 . النبأچ  ٿ   ٿ          ٺ  ٺ  ٺ   ٺ         ڀ چ:و قوله تعاىل 
 ردع للمتسائلني . وقرأ اجلمهور : بياء الغيبة فيهما . ( : َكالَّ : )(6)جاء في البحر المحيط

 بالياء على الغيبة . وهذا التكرار توكيدوعن الضحاك : األول بالتاء على اخلطاب ، والثاين 
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 يف الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل ، أي سيعلمون ما حيل هبم . 
 :  (2)وفي التفسير المنير

 :أي( َكالَّ َسيَـْعَلُموَن، مُثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُموَن )دا إنكارهم القيامة بقوله:الّله تعاىل عليهم متوعّ  ردّ  مثّ 
ينبغي هلم أن خيتلفوا يف شأن البعث، فهو حق ال ريب فيه، وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة ال 

 دع مع الوعيد دليل تكرير الرّ وهذا هتديد شديد، ووعيد أكيد، قال أهل املعاين: .. تكذيبهم.
 . ويف مُثَّ إشارة إىل أن الوعيد الثاين أبلغ من األول.هديدعلى غاية التّ 

حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالبًا يف الكالم يقتضي ردع ( :َكالَّ ):(2)والتنويروفي التحرير 
 الذي هم )املنسوب إليه وإبطال ما نسب إليه ، وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن النبأ العظيم

 (يتساءلون )على ما حيتمله التساؤل من املعاين املتقدمة ، وإبطال ملا تضمنته مجلة  (فيه خمتلفون
 ..تساؤل معلوم للسامعني .من 

 أن تعّقب بكالم يبنيِّ ما أمجلْته من الردع واإِلبطال فلذلك عقبت (كالّ   )والغالب يف استعمال 
وهو زيادة يف إبطال كالمهم بتحقيق أهنم سيوقنون بوقوعه ويعاقَبون على  (هنا بقوله : )سيعلمون 

 وقوِع البعث ، وعلٌم يف العقاب عليه . إنكاره ، فهما علمان حيصالن هلم بعد املوت : علم حبق
 .فلذلك مل يتعد ، ستعرفون :والعلم يف هذه اآلية مبعىن :(2)وعلى هذا يفهم قول ابن عطية

 
 
 
 
 .  717ص  1ه( ج479(البحر احمليط أليب حيان األندلسي)6)
 .  746و741ص 71( التفسري املنري د وهبة الزحيلي ج2)
 . 66ص  71( التحرير والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج 7)
 . 727ص 9ه ( ج971)ت بن عطية األندلسي الاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (7)
 
 
 

 املعىن اإلمجايل لآليات : 
 پ پ پ  ٻ  ٱٻٻٻچينكر الّله تعاىل على املشركني تساؤهلم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها، فيقول:

شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ مث أجاب الّله تعاىل عن هذا السؤال بقوله: أّي  چڀ ڀ ڀ پ
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أن الذي اختلفوا يف أمره، بني مكّذب ومصّدق، وكافر عن اخلرب العظيم الشّ : أي ( َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم )
 چ: حكى الّله عنهم بقولهومؤمن به، ومنكر ومقّر، وشاّك ومثبت، وهو يوم البعث بعد املوت، كما 

 .املؤمنونسورة چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ     ۋ   ٴۇ  ۈ

  ى    ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى   ى   ىى چوقوله: 

 . اجلاثيةسورة چ   ى  ى  ى  ى  ى    ى
امعني من أمراملشركني. وإيراد الكالم يف واملراد من االستفهام تفخيم األمر وتعظيمه وتعجيب السّ 

 صورة السؤال واجلواب، أقربإىل التفهيم واإليضاح، وتثبيت اجلواب يف نفوس الناس السائلني، 
 دا إنكارهم القيامة بقوله:الّله تعاىل عليهم متوعّ  مث ردّ 

وا يف شأن البعث، فهو حق ال ريب أي ال ينبغي هلم أن خيتلف (َكالَّ َسيَـْعَلُموَن، مُثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ )
سيعلم هؤالء املشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر هلم ما اهلل فاعل هبم يوم القيامة، مث سيتأكد هلم و فيه، 

البعث. وهذا هتديد ووعيد أمر ذلك، ويتأكد هلم صدق ما جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم، من 
 هلم.

إشارة إىل أن الوعيد الثاين  (مُثَّ )دليل على غاية التهديد. ويف  قال أهل املعاين: تكرير الردع مع الوعيد
 أبلغ من األول.

 
 عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكيل التفسري امليسر(6)

 .مصدر الكتاب : موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
 هـ 6761دمشقالطبعة : الثانية ،  –دار الفكر املعاصر. د وهبة الزحيلي. والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف العقيدة و 
 م 2111 -هـ 6726دار الكتب العلمية  بريوت  . إلمام فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعيلمفاتيح الغيب و 

 . الطبعة : األوىل
 
 
 
 

 :(6)اآليات هدايات 
 ثابت ال ريب فيه. وهتويله وتعظيم أمره، وتأكيد وقوعه وأنه حقّ تفخيم شأن البعث  -6
 سيعلم الكفار املكّذبون صدق ما جاء به حممد صّلى الّله عليه وسّلم من القرآن ومما -2

 ذكره هلم من البعث بعد املوت، حني حيل هبم العذاب والنكال.
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 بعد موهتا . القرآن إثبات إعادة خلق أجساِمهم اهباء اليت أخرب نباألأعظم من  -7
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 السادسة  المحاضرة
 

 06إلى اآلية  6المقصد الثاني :   من اآلية 
 .داللة االنفراد بالخلق على اإلعادة بالبعث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فإنّ : املقصد من هذه اآليات لفت النظر إىل عجيب صنع اهلل الذي أتقن كّل شئ خلقه  تمهيد
 ، ومن جهة إحكامها وإتقاهنا تدلّ ته سبحانه وتعاىلعلى قدر  األشياء من جهة حدوثها تدلّ  هذه

 ه سبحانه ، ويف هذا داللة على إعادة األجساد بعد البلى . علىعلم
 ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ٹ ٹ چ 
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 ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ   چ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

 النبأ  چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
 مناسبة هذا المقطع لما قبله : -0

 أنكروا البعث واستبعدوه وتساءلوا عنه سؤال  :ملا(6)التفسير الموضوعي لسور القرآنجاء يف 
 املستبعد لوقوعه املنكر له ، ناسب أن تذكر هلم الشواهد الناطقة بقدرة اخلالق سبحانه وتعاىل

 وأنه اليعجزه شيء يف األرض وال يف السماء . 
 الداللة ه تعاىل ملا حكى عنهم إنكار البعث واحلشر ، وأراد إقامةاعلم أنّ : (2)تفسير الرازيويف 

جبميع  عالما  على مجيع املمكنات قادرا  : م لذلك مقدمة يف بيان كونه تعاىل ة احلشر قدّ على صحّ  
املعلومات ، وذلك ألنه مهما ثبت هذان األصالن ثبت القول بصحة البعث ، وإمنا أثبت هذين 

 من تلك األشياء  إنّ د أنواعاً من خملوقاته الواقعة على وجه اإلحكام واإلتقان ، فاألصلني بأن عدّ 
، ومىت ثبت هذان  ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم،  على القدرة جهة حدوثها تدلّ 

ثبت ال محالة كونه تعالى قادرا  األصالن وثبت أن األجسام متساوية يف قبول الصفات واألعراض ، 
، فهذا هو اإلشارة إىل   خرةإيجاد عالم اآل، وعلى  على تخريب الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضها

 اهـكيفية النظم.
 

 
 .9ص  9(التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي جملموعة من العلماء ج 6)
 . 1ص76(التفسري الكبري للرازي ج 2)

 
 

مث أورد تعاىل من مجيل صنعه وما إذا اعتربه املعترب علم أنه مل خيلق شيء منه عبثًا بل قال البقاعي : 
من وقت ينكشف فيه الغطاء وجيازي اخلالئق  ويستوضح وجهاحلكمة فيه ، فعلم أنه ال بدّ يعترب به 

ر من عر واخلضوع ملن نصب جمموع تلك الدالئل ، ويستشعلى نسبة من أحواهلم يف االعتبار والتدبّ 
 . راد احلكمتكرار الفصول وجتدد احلاالت وإحياء األرض بعد موهتا ، جرى ذلك يف البعث واطّ 

 
 : معنى اآليات  ـ 3
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دا على هؤالء املشركني نعمه وأياديه عندهم، وإحسانه إليهم، يقول تعاىل ذكره معدّ : الطبري  قال
 ..هلم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه، وأليم عذابه وكفراهنم ما أنعم به عليهم،ومتوعدهم مبا أعدّ 

خلق األشياء العجيبة الدالة على قدرته مث أورد الّله تعاىل بعض مظاهر قدرته العظيمة على : الزحيلي
على  دا تسعة أشياء تثبت صحة البعث واحلشر الذي أنكروه، وتدلّ على أمر املعاد وغريه. فقال معدّ 

 قدرته على مجيع املمكنات وعلمه جبميع املعلومات:
تادا  ) َرأَض ِمهادا َوالأِجباَل َأوأ َعِل األأ  (:أََلمأ َنجأ

.أي كيف تنكرون البعث، وقد اهـوهو التفات من طريق الغيبة إىل طريق اخلطاب التحرير والتنوير:-
لة للخالئق، كاملهد للصيب: وهو ما ميهد له دة مذلّ عاينتم أدلة قدرة الّله التامة، من جعل األرض ممهّ 

من الفراش، فينّوم عليه، وجعل اجلبال الراسيات كاألوتاد لألرض، لتسكن وال تتحرك، وهتدأ وال 
 . النازعاتچ  ہ    ہ  ۀ چضطرب بأهلها، كما قال تعاىل:ت

 .واهلمزة للتقرير مبا بعد النفيقال اآللوسي :
 :(6)جاء يف: تفسري اآليات الكونية د النجار

 )ألّن األرض لو بقيت جباال شاهقة االرتفاع ، متشابكة التضاريس ، معدومة املمرّات واملسالك ، 
ملا أمكن العيش على سطحها فسبحان الذي أنزل هذه اللفتة القرآنية املبهرة يف حمكم كتابه من قبل  

 كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنني وهي حقيقة مل يدركها اإلنسان إال يف العقود األخرية من 
 القرن العشرين ( .

 
 
 .211ص 7(تفسري اآليات الكونية د زغلول النجار ج6)
 

 ،وهي لفظة تصف الشكل اخلارجي للجبل  واجلبال لألرض أوتادا أن متيد بكم)واجلبال أوتادا (:
 وامتداده الداخلي ووظيفته ألن الوتد أغلبه يدفن يف األرض وأقله يظهر على السطحووظيفته التثبيت

 وهذا ما أثبته علم األرض احلديث .
ناُكمأ َأزأواجا  )  ( :َوَخَلقأ

والتعاون واحلفاظ على النوع البشري، كما قال تعاىل:  أصنافا: ذكورا وإناثا، لإلنسأي وأوجدناكم 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحَةً ) ، ِإنَّ يف ذِلَك َوِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزواجًا لَِتْسُكُنوا إِلَْيها، َوَجَعَل بـَيـْ

 [.26/ 71الروم ] (آَلياٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
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َمُكمأ ُسباتا ، َوَجَعلأَنا اللَّيأَل لِباسا  ) أي وجعلنا نومكم راحة ألبدانكم وقطعا للحركة (َوَجَعلأنا نـَوأ
وألعمالكم املتعبة يف النهار، فبالنوم تتجدد القوى، وينشط العقل واجلسم، والسبات: أن ينقطع عن 

 احلركة، والروح يف بدنه.
اللباس الذي يغطي بظالمه األشياء واألجسام، فكما أن اللباس يغطي اجلسد وجعلنا الليل سكنا وك

ويقيه من احلر والربد، ويسرت العورات، كذلك الليل يسترت فيه من أراد االختفاء لقضاء مصاحل وحتقيق 
 فوائد ال تتيسر يف النهار، كاالستتار من العدو وقضاء بعض احلوائج.

أي وجعلنا وقت النهار مشرقا مضيئا ليتمكن الناس من حتصيل أسباب  (َوَجَعلأَنا النَّهاَر َمعاشا  )
 املعايش والتكسب والتجارة والزراعة والصناعة وحنو ذلك من موارد الرزق.

َقُكمأ َسبأعا  ِشدادا ، َوَجَعلأنا ِسراجا  َوهَّاجا   ) أي وبنينا فوقكم سبع مسوات قوية اخللق،  (َوبـَنَـيأنا فـَوأ
قنة الصنع، مزينة بالكواكب الثوابت والسيارات، وجعلنا الشمس سراجا منريا على حمكمة البناء، مت

مجيع العامل، يستضاء به، ويستنار بنوره، ويشع حبرارته، فإن الوهج جيمع النور واحلرارة، وهبما تستفيد 
 مجيع الكائنات احلية.

ِرَج ِبِه ) َزلأنا ِمَن الأُمعأِصراِت ماء  َثجَّاجا  لُِنخأ أي وأنزلنا من السحب (َحبًّا َونَباتا  َوَجنَّاٍت أَلأفافا  َوأَنـأ
والغيوم اليت تنعصر باملاء ومل متطر بعد مطرا منصبا بكثرة، كثري السيالن، لنخرج بذلك املاء الكثري 

 الطيب النافع حبا يقتات به الناس، كاحلبوب املختلفة من قمح وشعري وذرة وأرز، ونباتا تأكله
الدواب من التنب واحلشيش وسائر النبات، وبساتني وحدائق ذات هبجة وأغصان ملتفة على بعضها 

 ومثرات متنوعة وألوان خمتلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك يف بقعة واحدة، كما قال تعاىل: 
 
 
ُر ِصْنواٍن، ُيْسقى مباٍء َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت، َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعناٍب، َوَزرٌْع َونَِ ) يٌل ِصْنواٌن َوَغيـْ

 .7/ 67الرعد  (واِحٍد، َونـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى بـَْعٍض يف اأْلُُكِل، ِإنَّ يف ذِلَك آَلياٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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 : (6)وقد ختم صاحب التحرير والتنوير تفسريه لآليات بقوله 

وتضمنت  باإلهليةوهبذا االستدالل واالمتنان ختمت األدلة اليت أقيمت هلم على انفراد اهلل تعاىل 
اإِلمياء إىل إمكان البعث وما أدمج فيها من املنن عليهم عساهم أن يذكروا النعمة فيشعروا بواجب 

اإِلخبار بالبعث  وينظروا فيما بلغهم عنه من اإلهليةشكر املنعم وال يستفظعوا إبطال الشركاء يف 
 واجلزاء فيصرفوا عقوهلم للنظر يف دالئل تصديق ذلك .

 ما على  وقد ابتدئت هذه الدالئل بدالئل خلق األرض وحالتها وجالت هبم الذكرى على أهمّ 
 جوالمث تصاعد هبم التّ  ،ما يف األفق من أعراض الليل والنهار األرض من اجلماد واحليوان ، مثّ 

 حاب واملطر فنزلوا معه نُزل هبم إىل دالئل السّ  مس مثّ اوات وخباصة الشّ بالنظر يف خلق السم
 نائعومنتهى املنافع فإذا هم ينظرون منحيث َصدروا إىل ما خيرج من األرض من بدائع الصّ 

 .در العجز على الصّ  وذلك من ردّ 
 

 . 21ص  71( التحرير و التنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج 6)
 
 

 هدايات اآليات : 
 ت اآليات على ما يأِت:دلّ 

الّله تعاىل على منكري البعث، وأثبت هلم قدرته على البعث واملعاد واحلشر والنشر من  ردّ  -6
خالل اإلتيان مبا هو مشاهد معاين هلم وهو إجياد عجائب املخلوقات، والقدرة على 

 إجياد هذه األمور أعظم من القدرة على اإلعادة.
 ذكر الّله تعاىل من عجائب خملوقاته الدالة على كمال القدرة ومتام العلم واحلكمة أمورا   - 2

 : تسعةهي
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 . جعل األرض ممهدة مذللة كاملهد للصيب، وهو ما ميهد له فينّوم عليه - 
 بأهلها،  متيدوجعل اجلبال كاألوتاد لألرض ، لتسكنوتثبت وال  -
 . التعاون ،ويتحققبقاء النوع اإلنساين يستمرّ لوخلق الناس أصنافا ،  -
 .نشاطالد ا، ويستعىقو التتجدد لالنوم راحة لألبدان وقطع للحركة واألعمال  -
 .الليل لباس ساتر  -
 .النهار وقت معاش -
 .وات حمكمات، حمكمة اخللق، وثيقة البنيانابناء سبع مس -
 ذلك خري ونفع لإلنسان. اد ويف كلّ وقّ  مضيءالشمس سراج  -
 موهتا. الغيث الذي حييي األرض بعد  فينزلباملاء،  احلافلةحب وإنزال األمطار من السّ  -
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 السابعة  المحاضرة

 
 31إلى اآلية   01المقصد الثالث: من اآلية 

 
 من أهوال يوم الفصل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقد أّكد اهلل تعاىل وقوع الفصل بني  ورةافتتحت هبالسّ ما املقصود من سياق ذا هو وه:تمهيد 
 اخلالئق وذكر بعض أهوال هذا اليوم ، تعظيما له وحثّا على الطاعة . 

 مناسبة هذا المقصد لما قبله :
وهو املقصود من  . 7/ 2النبأ :  (هذا بيان ملا أمجله قوله :)عن النبإ العظيم الذي هم فيه خمتلفون

 سياق الفاحتة اليت افتتحت هبا السورة وهيأْت لالنتقال مناسبة ذكر اإِلخراج من قوله:)لنخرج به 
 ه بإخراج أجساد الناس للبعث كما قال تعاىل :ذلك ُشبّ  اخل ، ألنّ ... 69النبأ :(حباً ونباتاً 

 ( . 66/ 9يف سورة ق )  (  كذلك اخلروج)إىل قوله : ( احلصيد  ) فأنبتنا به جنات وحبّ  
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 اآلية فيما قصد به   69النبأ :  ( لنخرج به حباً ونباتاً )وهو استئناف بياين أعقب به قوله :
 فيه إبطاالً إِلنكار املشركني  د الكالم حبرف التأكيد ألنّ من اإِلمياء إىل دليل البعث .وأكّ 

 (6)وتكذيبهم بيوم الفصل .
 گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ 

 .النبأ چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  
 ( 2)چڳ  ڳ      گ  گ  گ  گ چ

يوم يفصل اهلل فيه بني خلقه،  وقوله:) إن يوم الفصل كان ميقاتا ( يقول تعاىل ذكره: إنّ قال الطربي: 
 فيأخذ فيه من بعضهم لبعض، كان ميقاتا ملا أنفذ اهلل هلؤالء املكذبني بالبعث، ولضربائهم من اخللق.

مه اهلل، يفصل اهلل فيه بني األولني يوم الفصل كان ميقاتا( وهو يومعظّ  عن قتادةقوله:)إنّ مّث نقل 
 واآلخرين بأعماهلم.

املؤمنني والكافرين وبني احلّق يفصل فيه بني  -تعاىل  -؛ ألنَّ اهلل وم القيامة هو ي: (7)قال ابن عطية
 . والباطل

 
 .29ص  71(التحرير والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج 6)
 (مسى اهلل تعاىل يوم القيامة بـ )يوم الفصل( يف مواضع من كتابه الكرمي منها :2)
 .الدخانچٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ .و الصافاتچى  ى  ى         ى  ى  ى  ى  ىچ
 .املرسالت چٴۇ     ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  چ . املرسالتچھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

   694ص 27ج تفسري الطربي (7)
 . 729ص  9(احملرر الوجيز البن عطية ج 7)

يقول تعاىل خمربا عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود، ال يزاد : (6)قال ابن كثري
وما نؤخره إال ألجل )عليه وال ينقص منه، وال يعلم وقته على التعيني إال اهلل عز وجل، كما قال: 

 اهـ. 617هود : (معدود 
تًا ( . أي : وقتًا وجممعًا وميعادًا لألولني قوله تعاىل : ) ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقا: (2)ويف اللباب 

 واآلخرين ؛ ملا وعد اهللُ اجلزاء والثواب ، ومسِّي يوم الفصل ؛ ألنَّ اهلل تعاىل يفصل فيه بني خلِقه .
 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں   چ

 (...ورالصّ : )واختلف يف معىن:  (7)قال الطربّي  
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ا على األرض، والثانية لنشر كل إحدامها لفناء من كان حيّ فقال بعضهم: هو قرن ينفخ فيه نفختان: 
  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ چتعاىلوا لقوهلم ذلك بقوهلت. واعتلّ ميّ 

 ،11سورة الزمر: چ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ
هو قرن ينفخ )ور: ه قال إذ سئل عن الصّ وباخلرب الذي روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنّ 

 (7) .(فيه
 فتحىي ...ور" يف هذا املوضع مجع"صورة"، ينفخ فيها روحها وقال آخرون:" الصّ 

 : (9)وقد رّجح الطربي ما دّلت عليه اآلثار قال
واب من القول يف ذلك عندنا، ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنه والصّ 

ور قرن ه قال:"الصّ وأنّ  (1)ور وحىن جبهته، ينتظر مىت يؤمر فينفخ"، تقم الصّ إسرافيل قد ال قال:"إنّ 
 ينفخ فيه". 

 
 . 717ص  1ج(تفسري ابن كثري 6)
 -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي . اللباب يف علوم الكتاب( 2)

 611ص  21ج األولىتحقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوضمالطبعة :  6991-هـ  6769
 .771و779ص  9(تفسري الطربّي : ج7)
 . 1914( رواه أمحد يف مسند عبد اهلل بن عمرو رقم: 7) 

يف الصور" ، من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،والرتمذي يف باب"ما جاء  721، رقم: 721: 7ورواه أبو داود يف سننه 
، وقال: "حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه" ،  911: 7وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ورواه احلاكم يف املستدرك 

 ووافقه الذهيب. و"القرن" ، البوق يتخذ من القرون ، ينفخ فيه.
 .771ص   9( تفسري الطربّي : ج9)
 .  774: 7( رواه الرتمذي يف باب"ما جاء يف الصور" ، ويف أول تفسري سورة الزمر وذكره ابن كثري يف تفسريه 1)

 : (6)ويف تفسري املنار 
ْسرَائِيِليَِّة أَنَُّه  تَـَقرُّ َأرأَواِح الأَخلأِق َويف بـَْعِض اآْلثَاِر اإْلِ النـَّْفَخُة  ، فَِإَذا نُِفَخ ِفيِه نـَْفَخُة اْلبَـْعِث ُتِصيبُ ُمسأ

 .تِْلَك اأْلَْرَواَح ، فـََتْذَهُب ِإىَل َأْجَساِدَها بـَْعَد َأْن َيُكوَن اهللُ َقْد أََعاَدَها َكَما َبَدأََها 
جُيَْمُع َعَلى فـَُعٍل اِء َوَردَُّه اللَُّغوِيُّوَن أَْيًضا بَِأنَّ اْلَمِقيَس يف َكاَلِم اْلَعَرِب َأنَّ َما َكاَن َعَلى َوْزِن فـُْعَلٍة ِبَضمِّ اْلفَ 

َواِو يف قـَْولِِه ِبَضمِّ اْلَفاِء َوفـَْتَح اْلَعنْيِ ، َكُغْرَفٍة َوُغَرٍف ، َوُصورٍَة َوُصَوٍر ، َوَقْد َأمْجََع اْلُقرَّاُء َعَلى فـَْتِح الْ 
ِبَضمٍّ َفُسُكوٍن َكُبْسٍر َوُصوٍف  ( َوأَمَّا َما َجاَء ِمْن مَجِْعهِ 17:  71تـََعاىَل : )َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم( )

ِبَسَنِدِه َعْن فـَُهَو َخاصٌّ مبَا َسَبَق اْسِتْعَماُل اجلَْْمِع ِفيِه َعَلى اْسِتْعَماِل اْلَواِحِد ،َوَرَوى اأْلَْزَهرِيُّ َهَذا الرَّدَّ 
 َعَرِب ، فـََقْد َأطَاَل اْلَكاَلَم يف اْلَمْسأََلِة ِفيِهَما .َأيب اهْلَْيَثِم ، َويـُرَاَجُع يف َمادََِّتْ ُسوَرٍةَوُصَوٍر ِمْن ِلَساِن الْ 
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ِهْم بَِأَسانِيَد مَلْ َوأَمَّا اأْلَْخَباُر اْلَمْرُفوَعُة يف الصَُّوِر فـََقْد َأْخَرَجَها َأْصَحاُب السَُّنِن َوالتـَّْفِسرِي اْلَمْأثُوِر َوَغريِْ 
َها َشْيٌء َعَلى َشْرِط الشَّيْ  َها َشْيًئا ، َوأَقـَْواَها َما َرَواُه أَبُو َداُوَد، َيِصحَّ ِمنـْ َخنْيِ ، َوِلَذِلَك ملَْ خُيْرَِجا ِمنـْ

اَل : ُسِئَل َوالتـِّْرِمِذيُّ َوَحسََّنُه ، َوالنََّساِئيُّ َوَغيـْرُُهْم ، َوَصحََّحُه احْلَاِكُم ِمْن َحِديِث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر قَ 
َفُخ ِفيِه " َوُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه  -ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَّ  -النَّيبُّ  َعِن الصُّوِر فـََقاَل : " ُهَو قـَْرٌن يـُنـْ

َفُخ ِفيِه ، َوَوَرَد يف رَِوايَاٍت يـَُقوِّي بـَْعُضَها بـَْعًضا ، َوَصحََّح بـَْعَضهَ    ا احْلَاِكمُ قَاَل : الصُّوُر َكَهْيَئِة اْلَقْرِن يـُنـْ
 كَِّل ِبِه َمَلَكانِ َأنَّ اْلَمَلَك اْلُموَكََّل بِالصُّوِر ُمْسَتِعدٌّ لِلنـَّْفِخ ِفيِه ، يـَْنَتِظُر َمىَت يـُْؤَمُر ، َويف بـَْعِضَها أَنَُّه ُو 

 .أّمة أّمة: قال ابن زمنني .كما يف صحيح البخاري ، كتاب التفسري، أي زمرا چڱ  ڱچ
أفواجا ( ألن كل أمة أرسل اهلل إليها رسوال تأِت مع الذي أرسل إليها  إمنا قيل:) فتأتون : (2)الطربي

 . 46اإلسراء  كما قال:) يوم ندعو كل أناس بإمامهم (
واألفواج : مجع فوج بفتح الفاء وسكون الواو ، والفوج : اجلماعة : ...  (7)ويف التحرير والتنوير

األمم أفواجًا ، ويكون الصاحلون وغريهم  ملتصاحبة من أناس مقسَّمني باختالف األغراض ، فتكون
  ۇ  ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے          ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ چأفواجًا قال تعاىل:

 .. اهـاآلية .امللكچ
 
 هـ(6797تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(املؤلف : حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف : ( 6)

 .976ص  4. ج   م 6991للكتابسنة النشر :  الناشر : اهليئة املصرية العامة
 .69ص 27( تفسري الطربي ج 2)
 . 76ص  71( التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج7)

 
 واملعىن : فتأتون مقسَّمني طوائف ومجاعات ، وهذا التقسيم حبسب األحوال كاملؤمنني والكافرين وكلّ 

 أولئك أقسام ومراتب .
َفُخ يف الصُّوِر، فـََتْأتُوَن أَْفواجاً أي إنّ :  (6)الزحيلي يوم الفصل هو اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل  يـَْوَم يـُنـْ

بالبوق أوالقرن، فتأتون أيها اخلالئق من قبوركم إىل موضع العرض زمرا زمرا، ومجاعات مجاعات، تأِت 
 اهـ.  سراءاإلچ  ۓ...ۀہ   ۀ  ٹ  ٹ  ڻ چأمة مع رسوهلا، كما قال تعاىل فيه كلّ 

 : چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    چ
وفتحت السماء فكانت قطعا كقطع اخلشب املشققة ألبواب الدور واملساكن، قالوا: : (2)الطربي

ماء فكانت قطعا كاألبواب، فلما أسقطت الكاف صارت األبواب ومعىن الكالم: وفتحت السّ 
 ...اخلرب
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هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حىت كأنه قد والتعبري بالفعل املاضي على : (7)التحرير والتنوير 
 مضى وقوعه .

ماوات اليت هي مقّرهم نزواًل حيضرون به لتنفيذ وفتح السماء : انشقاقها بنزول املالئكة من بعض السّ 
 .الفرقانچ  ژ  ژ           ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ:أمر اجلزاء كما قال تعاىل

بتشديد الفوقية ،  (حت وفتّ  )و عمرو وأبو جعفر ويعقوب وقرأ نافع وابن كثري وابن عامر وأب -
ماء ال السّ  شقّ  ألنّ  إشارة إلى أنه فتح عظيموهو مبالغة يف فعل الَفتح بكثرة الفتح أو شدته 

 يقدر عليه إال اهلل .
وقرأه عاصم ومحزة والكسائي وخَلف بتخفيف الفوقية على أصل الفعل وجمرد تعلق الفتح  -

 فتح شديد . بالسماء مشعر بأنه
السماوات كانت ملتئمة فإذا فسد التئامها وختللتها مفاتح كان معه انرام نظام  ويف الفتح عربة ألنّ 

إىل قوله : ) يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك   (إذا السماء انشقت  )العامل الفاين قال تعاىل : 
 .  1 -6االنشقاق :  (كدحاً فمالقيه 

 
 
 . 716و711ص 69وهبة الزحيلي مج  (التفسري املنري د6)
 .69ص  27( تفسري الطربي ج 2)
 .  72ص  71( التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ج 7)

 . 64النبأ :  (يوم الفصل  )فالتفتح والفتح سواء يف املعىن املقصود ، وهو هتويل 
تشبيه بليغ،  (أبوابًا  )أي ذات أبواب.فقوله (فكانت أبوابًا )وفُرع على انفتاح السماء بفاء التعقيب 

 أي كاألبواب ، وحينئذ ال يبقى حاجز بني سكان السماوات وبني الناس كما تقدم يف قوله تعاىل:
 .  7املعارج : ( ) تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة 

 چۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   چ
 ل فكانت سرابا ( يقول: ونسفت اجلبال فاجتثت من أصوهلا، وقوله:) وسريت اجلبا: الطربي 

 راب الذي يظن من يراه من بعد ماء، وهو يف احلقيقة هباء.فصريت هباء منبثا، لعني الناظر، كالسّ 
الزجر عن  ومبا أن املراد هبذه األمور يوم القيامة، فيكون املقصود باآلية األخرية يف األصحّ : الزحيلي

 يب يف الطاعة.املعصية، والرتغ
 َوُسيـَِّرِت اجْلِباُل أزيلت عن أماكنها، وأصبحت يف اهلواء كاهلباء.
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 َسراباً مثل السراب، إذ ترى على صورة اجلبال وليست جباال يف احلقيقة بل غبارا.
: جعل الشيء سائرًا ، أي ماشيًا . وأطلق هنا على النقل من املكان لتسيير ا: ويف التحرير والتنوير

اجلبال وقلعت من مقاّرها بسرعة بزالزل أو حنوها كما دل عليه قوله تعاىل : ) يوم ترجف  أي نقلت
( ، حىت كأهنا تسرّي من مكان إىل آخر  67األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيبًا مهياًل ) ) املزمل : 

ب أن ال وهو نْقل يصحبه تفتيت كما دل عليه تعقيبه بقوله : ) فكانت سرابًا ) ألن ظاهر التعقي
 تكون معه مهلة ، أي فكانت كالسراب يف أهنا ال شيء .

 .  69النبأ : (وفتحت السماء )للمجهول كالقول يف  (ُسريت )والقوُل يف بناء 
 .  69النبأ :  (هو كقوله : ) فكانت أبواباً  (وكذلك قوله : ) فكانت سراباً 

 ء ولكنه حالة يف اجلو القريب : ما يلوح يف الصحاري مما يشبه املاَء وليس مباوالسراب 
 تنشأ من َتراُكِم أخبرة على سطح األرض . 

 
 
 
 
 
 

 : املعىن اإلمجايل لآليات
اهلل  يوم الفصل بني اخللق، وهو يوم القيامة، كان وقًتا وميعاًدا حمدًدا لألولني واآلخرين، يفصل فيه إنّ 

يوم ينفخ امللك يف وهو الثواب والعقابينالون فيه ما وعدوا به من ،فحبكمه بني خلقه جّل جالله
 ة مع إمامهم."القرن" إيذانًا بالبعث فتأتون أممًا، كل أمّ 

 مث ذكر الّله تعاىل عالمات ثالثا هلذا اليوم، فقال:
تأِت  فقبورإىل موضع العرض زمرا زمرا، ومجاعات مجاعات، الاخلالئق من  الصُّوِر، فتأِتالنفخ يف -6

 . كل أمة مع رسوهلا
 ذات أبواب كثرية وطرقا ومسالك لنزول املالئكة،. وهذا يعين تبدل ريصت، فشقّ تع السماء و تصدّ ت-2

 نظام الكون، وذهاب التماسك بني أجزائه.
 .  هباء منبثا، يظن الناظر أهنا سراب ونكتدت يف اهلواء، فبدّ فتاجلبال عن أماكنها، الة ز إ-7
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 هدايات اآليات : 
 ما يأِت:أرشدت اآليات الكرميات إىل 

من فيه وميعاد لألولني واآلخرين، ملاوعد الّله فهيفصل الّله فيه بني اخلالئق  يوميوم القيامة  -6
 اجلزاء والثواب.

 الناس إىل أعماهلم فمن أصاب ريصيذهب اآلصار و تاألسباب و فيه نقطع يوم الفصل ت -2
 يومئذ خريا سعد به ومن أصاب يومئذ شرا شقي به

نفخ يف الصور فيأِت الناس من المة ثالث ظواهر خطرية: هي حتدث يف بداية يوم القيا -7
قبورهم زمرا ومجاعات، وتفّتح وتشّقق السماء، فتصري كلها كأهنا أبواب، وتسري اجلبال 

 .فتصري كالسراب  زال من أماكنها األصليةتو 
 ورغب يف الطاعة. زجر عن املعصيةإذا علم العبد أنه وافد على ربه ليجد ما عمل : ان -7

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثامنة  المحاضرة
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 . 21إلى اآلية   30ن اآلية م :المقصد الرابع
 
 

 أحوال األشقياء .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ملا بنّي اهلل تعاىل للمشركني أّن يوم الفصل مؤجل مليقات يوم معلوم أخرب عما يكون تمهيد 
 عن معصيته ويرغبوا يف طاعته . فيه من أحوال األشقياء ترهيبا مما أعّد هلم من أليم عقابه لينزجروا

 ٹ ٹ

ہ  ھ  ھ      ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  چ 

  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى     ى  ى  ى  ى  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

 النبأچ ى  ى  ى  ى
 مناسبة هذا المقطع لما قبله : -6

الفصل هلذا اليوم العظيم وما فيه من أهوال ناسب أن يذكر: ما أعّد اهلل  ملا ذكر اهلل تعاىل اسم يوم
 فيه للطاغني الذين ال يرجون ثوابا وال خيافون حسابا. 
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 : (6)القراءات  -  2
 محزة فإنه حذفها فاحلجة ملن  األلفإاليقرأ بإثبات  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ:قوله تعاىل

 به على وزن  أتىنه أواحلجة ملن حذف  (قادر)و (عامل)به على القياس كقوهلم  أتىنه أثبتأ
 . قال الفراء مها مبعىن واحد يقال البث ولبثاإلقامة. طول : ث ومعىن اللبْ  (رحذِ )و (حفِر )

ث ، وال ث أقوى ، ألّن الالبث من وجد منه اللبْ ) لبثني ( واللبْ وقرىء ) البثني ( : (2)قال الزخمشري 
 . ث ، كالذي جيثم باملكان ال يكاد ينفك منه اللبْ يقال ) لبث ( إال ملن شأنه 

 
 
 
 
 

 ،بريوت الطبعةالرابعة الشروق هـ ( ،دار 741أبوعبداهلل ) خالويه بن أمحد بن السبع للحسني القراءات يف (احلجة6)
 .  274مكرم . ص  سامل العال عبد. د:  قيقحت
 .  299ص  1م . ج 6991هـ /  6761، 6هـ ( مكتبة العبيكان . ط  971/ 714( الكشاف للزخمشري )2)

 
 

 الّتحليل الّلفظي :- 7
الذي يكون  عليها والكافر يدخلها. وقيل:املرصاد احلدّ  اخللق فاملؤمن ميرّ  طريقًا عليه ممرّ چہھھھھچ

الطاغني الذين يرصدون فيه للعذاب وهي مآهبم ، أو هي مرصاد ألهل اجلنة  فيه الرصد أي هي حدّ 
 .جمازهم عليها  ترصدهم املالئكة الذين يستقبلوهنم عندها ألنّ 

 .للكافرين مرجعاً چۓ  ے   ے چ
 اللُّْبث و اللَّْبث و اللََّبث : اإلقامة  .  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ
ظرف مجع حقب وهو الدهر ومل يرد به عدد حمصور بل األبد كلما مضى  (َأْحَقابًا)يف جهنم ا(ِفيهَ  )

حقب تبعه آخر إىل غري هناية ، وال يستعمل احلقب واحلقبة إال إذا أريدتتابع األزمنة وتواليها. وقيل : 
 احلقب مثانون سنة.

رد ريح وال ظّل أي: ال يذوقون فيها ب النار أو نوماً  س عنهم حرّ روحاً ينفّ (أي: بـَْرًدا )چڭۇۇۆۆۈۈچ
.  يسكن عطشهم ولكن يذوقون فيها محيمًا ماء حارًا حيرق ما يأِت عليه (َوال َشرَابًا  وال نوم .)
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عري عنهم، إال السّ  ) ال يذوقون فيها بردا وال شرابا ( يقول: ال يطعمون فيها بردا يربد حرّ الطربي : 
 احلميم.ة العطش الذي هبم، إال الغساق، وال شرابا يرويهم من شدّ 

 .يسيل من صديدهم : ما يغَسق أي: احلميم املاء احلار ، الغّساق هوچ  ۅ  ۋ  ۋ     ٴۇ چ
 .فوافق العذاب الذنب  موافقاً ألعماهلم مصدر مبعىن الصفة أوذا وفاق (ِوفَاقًا  )جوزوا جزاء چۅۉۉچ
 ال خيافومنحاسبة اهلل إياهم أومل يؤمنوا بالبعث فريجوا چ  ى  ى  ې  ې   ې  ې چ

 .حساباً 
 .ه فاشتكذيباً وفّعال يف باب فّعل كلّ چ  ى              ى  ى  ى چ
نَـاُه ِكتَـابًا  )نصب مبضمر يفسره چى  ىى ى ىچ  مكتوباً يف (َأْحَصيـْ
 يكون  اإلحصاءاللوح حال أو مصدر يف موضع إحصاء ، أو أحصيناً يف معىن كتبنا ألن  

 بالكتابة غالباً.
 
 
 ة الغضب فذوقوا جزاءكم وااللتفات شاهد على شدّ چ ى  ى  ى  ى  ى  ى چ

 (.فـََلن نَّزِيدَُكْم ِإال َعَذابًا )    
 : (6)المعنى اإلجمالي - 7
 للكافرين مرجًعا، ماكثني فيها فهي  أهل الكفر الذين أُِعدَّت هلم،م كانت يومئذ ترصد جهنّ  إنّ 

 ريويهم، ما يشربوهنفعري عنهم، وال دهورًا متعاقبة ال تنقطع، ال َيْطَعمون فيها ما يـُرْبد حرَّ السّ 
 ارًا،وصديد أهل النار، جياَزون بذلك جزاء عادال موافًقا ألعماهلم اليت كانوا يعملوهنا حإال ماًء 

 الدنيا. يف
 فمن جرائمهم اليت ارتكبوها وهم ال يطمعون يف ثواب :

 ألهنم ال يؤمنون بالبعث . هنم كانوا ال خيافون يوم احلساب فلم يعملوا لهأ -
هذا يف و ،ذبوا باآليات وبالرباهني الدالة على التوحيد والنبوة واملعاد تكذيبا شديداوأهنم ك -

 . ل تكذيباو سوكذَّبوا مبا جاءهم به الرّ   جحدوا احلقّ إشارةإىل فساد عقائدهم، حىّت 
 . كلَّ شيء علمناه وكتبناه يف اللوح احملفوظ: و مث أخرب الّله تعاىل عن إحصاء مجيع أعماهلم 

 :چ ى  ى  ى  ى  ىى چمث ذكر ما يقال هلم يف التعذيب تقريعا وتوبيخا هلم:
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، فهم يف مزيد من  فوق عذابكمجزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إال عذابًا  -أيها الكافرون-فذوقوا 
 أشّد ما يف القرآن على أهل النار.من هذه اآلية العذاب أبدا . و 

 
 
 
 

 
 صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ.عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور ل التفسري امليسر (6)

 .  942م . ص  2119هـ  6771. 2. املدينة املنورة ط ملك فهد لطباعة املصحف الشريفا جممع
 .  716ص  1هـ ( ج  971/ 714و انظر الكشاف للزخمشري )        

 .  هـ 6761دار الفكر املعاصر دمشقالطبعة : الثانية ، ، د وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجو 
 . 717ص  71ج         

 
 

 :  اآلياتهدايات – 7
 دّلت اآليات على اهلدايات اآلتية : 

 ألهنمكاملنتظرة لقدومهم  ،فهيوتراقبهم حىت ينزلوا فيها ملطغاة ، ترصدهامرصد  هيجهنم  نّ إ-ا 
 تكربوا على طاعة رهبم وخالفوه يف أمره.     
 وهي ال نقطع إىل األبد ما دامت األحقاب تتواىل هاماكثني في فهميف النار: الطاغني  استقرار–ب 

 .فكلما مضى حقب جاء حقب
 يسّكن عطشهم .، وال شرابا احلرّ عنهم ال يذوق الطغاة يف جهنم بردا خيفف  -ج
 هو موافق ألعماهلم، فإهنم كانوا ال خيافون حماسبة على أعماهلم فاجلزاء كان على وفق جرمهم -د 

 شديدا. وهذا دليل على أهنم  ألهنم ال يؤمنون بالبعث، وكّذبوا مبا جاءت به األنبياء تكذيبا
 ...كذبوا جبميع دالئل الّله تعاىل يف التوحيد والنبوة 

.فمن أنكر اآلخرة، مل يقدم على شيء من املستحسنات، ومل حيجم عن شيء من املنكرات -هـ   
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 التاسعة  المحاضرة
 

 . 21إلى اآلية   20ن اآلية م :المقصد الخامس 
 

 أهل الّسعادةأحوال 
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 : إذا كان اهلل قد أعّد للطاغني مآبا خمزيا فإنه تعاىل قد أعّد للمتقني مفازا مفرحا .  تمهيد
 ٹ ٹ 

 ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  چ 

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

 . النبأچڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   
 مناسبة هذا المقطع لما قبله : -6

 ملا ذكر اهلل تعاىل اسم يوم الفصل هلذا اليوم العظيم ناسب أن يذكر ما أعّد للمتقني بعدما 
 عداء واألشقياء جمالويف إيراد أحوال السّ ذكر ما أعّد للطاغني ترغيبا هلم فيما عنده سبحانه .

 .للتأمل واملقارنة
 : (6)القراءات -2

 .خفيف شديد والتّ يقرأ بالتّ  چٺٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ   چ:(6)قوله تعاىل
 ابا فدليل تكذيبا وكذّ :وهو على وجهني ( بواوكذّ ) راد املصدر من قوله أنه أد ة ملن شدّ فاحلجّ 
 . 21( النبأ  وكذبوا بآياتنا كذابا) ودليل الثاين ، 617(النساء وكلم اهلل موسى تكليما)قوله  األوىل
 . وقتاال  قاتلةً ه مُ كما قالوا قاتلتُ ،املصدر من قوهلم كاذبته مكاذبة وكذابا  أراده نّ أف ة ملن خفّ واحلجّ 

 چڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چ: (2)قوله تعاىل 
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نه أة ملن رفعهما فاحلجّ  (الرمحنُ )ورفع  (ربِّ )بالرفع واخلفض فيهما وخبفض  (الرمحنُ ) و (ربُّ )يقرأ
، (ٿٹٹٹ   ٹ):من قوله تعاىل  أبدهلماه نّ أة ملن خفضهما واحلجّ . وخمربا فرفعهمااستأنفهما مبتدئا 

نه جعله بدال ورفع الثاين مستأنفا واخلرب األوألة ملن خفض واحلجّ  ، رض الرمحنِ السموات واأل ربِّ 
 . عائدة عليه  (منه)اهلاء اليت يف  نّ أل( ال ميلكون منه  :)قوله

 
 

 الشروق هـ ( ،دار 741اهلل ) أبوعبد خالويه بن أمحد بن للحسني السبع القراءات  يف احلجة (6)
 .  274مكرم . ص  سامل العال عبد. د:  الرابعة،حتقيق بريوت الطبعة

 . 271و274نفسه ص  (2)

 : التحليل اللفظي -7
واملقصود من املتقني املؤمنون الذين آمنوا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم  واتبعوا ما أمرهم به چٻٻٻ ٱچ

 واجتنبوا ما هناهم عنه ألهنم املقصود من مقابلتهم بالطاغني املشركني .
 منجى من النار إىل اجلنة، وخملصا منها هلم إليها، وظفرا مبا طلبوا.)مفازا( 

على كلمة : اجلنة ، ألن يف اشتقاقه إثارة الندامة يف نفوس املخاطبني بقوله : (مفازاً )وأوثرت كلمة   
 .71 النبأ : (وبقوله : ) فذوقوا فلن نزيدكم إال عذاباً   61النبأ : () فتأتون أفواجاً  

 . نّ لدات مستويات يف السّ  (أَتْـرَابًا  )،نواهد قد كعب ثديهن چڀ   پ  پ چ
 كأسا مألى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتالء .چڀ  ڀ   ڀ چ
 ( َوال ِكذاَّبًا  )باطالً  (َلْغًوا  )يف اجلنة ال يسمعون چ  ٿ        ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ
 .مكاذبة أي ال يكذب بعضهم بعضاً وال يكاذبه : خفيف مبعىن و بالت 

 مصدر أو  (مِّن رَّبَِّك َعطَآءً  )مصدر أي جزاهم جزاء چ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ
 عطاء حسابا أي كافيا يقال أعطاين ما أحسبين أي ما كفاين(:ِحَسابًا  )جزاء(،)بدل من 

 .أو على حسب أعماهلم  ،أصل هذا أن تعطيه حىت يقول حسيب :ويقال 
 ال ميلكون الشفاعة من عذابه تعاىل إال بإذنه أو ال يقدر أحد چ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ چ

 منه .أن خياطبه تعاىل خوفاً 
 

 : المعنى اإلجمالي -7
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هلم بساتني عظيمة وأعنابًا، وهلم  فوزًا بدخوهلم اجلنة. إنّ  :للذين خيافون رهبم ويعملون صاحلًا إنّ 
 واحدة، وهلم كأس مملوءة مخرًا. ال يسمعون يف ، نواهد مستويات يف سنّ نّ زوجات حديثات السّ 

 هذه اجلنة باطال من القول، وال يكذب بعضهم بعًضا.
محِن م كل ذلك جزاء ومنَّة من اهلل وعطاًء كثريًا كافًيا هلم، ربِّ السموات واألرض وما بينهما، ر هل

 .  الدنيا واآلخرة، ال ميلكون أن يسألوه إال فيما أذن هلم فيه
 
 

 هدايات اآليات :  -9
 :مقامات مخسة عند رهبم لمتقني ل

 النجاة مما فيه أهل النار.بالفوز  -6
 الثمار.التمتع بالرياض الغناء واحلدائق أو البساتني املتنوعة األشجار و  -2
 يف السن.االستمتاع باحلور الكواعب األقران  -7
 .الكؤوس املألى غري املسكرةالتمتع بلذة    -7
 .األمن النفسي يف اجلنة، حيث ال يسمع أهلها باطال من الكالم، وال تكذيبا لبعضهم بعضا  -9
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 الحادية عشرة  المحاضرة
 
 

 . 21إلى اآلية   23ن اآلية م :المقصد السادس 
 

 يوم الفصلتوصيف لبعض ما يقع 
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 يف هذا املقطع األخري من السورة يصف اهلل تعاىل بعض ما يقع يف هذا اليوم العظيم .تمهيد :
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ٹ ٹ چ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ   

 النبأ .چ
 مناسبة هذا املقطع ملا قبله : -6

 سبحانهباإلخبار عن عظمته السورة واملتقني، ختم  كيف فصل بينالطاغنيالّله تعاىل   بنّي بعد أن 
فيفصل فيه بني املتقني ،الرجوع فيه إىل اهلل ال ريب يف، حق الفصل  يوم أنّ ،و أخرب ومشول رمحته 

 والطغاة .
 التحليل اللفظي : -2

 چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ

 وهو من أحوال والقيام : الوقوف وهو حالة االستعداد للعمل اجِلدّ جاء يف التحرير والتنوير :
 القرآن دلّ  ألنّ املفسرين  بعضجربيل عند (:هو الرُّوُح .) اليت ال ُتستحق إال هلل تعاىل العبودية احلقّ 

 . الشعراء چ  ڱ  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ چ، قال تعاىل :على أن هذا االسم اسم جربيل عليه السالم
وقوله:) يوم يقوم الروح ( اختلف أهل العلم يف معىن الروح يف هذا املوضع، فقال قال الطربي: 

 وقال..وقال آخرون: هو جربيل عليه السالم...بعضهم: هو ملك من أعظم املالئكة خلقا.
 وقال آخرون:..وقال آخرون: هم بنو آدم...ون: خلق من خلق اهلل يف صورة بين آدم.آخر  
 ..قيل: ذلك أرواح بين آدم. 

 وبعد عرضه هلذه اآلراء والروايات الواردة يف ذلك قال: 
 خلقه ال ميلكون منه خطابا، يوم  اهلل تعاىل ذكره أخرب أنّ  والصواب من القول أن يقال: إنّ 

 يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه األشياء اليت ذكرت، واهلل أعلم 
 ة تدلّ ذلك هو، وال خرب بشيء من ذلك أنه املعين به دون غريه جيب التسليم له، والحجّ  أيّ 

 عليه، وغري ضائر اجلهل به.
 
 . وما بعدها 71ص 27(تفسري الطربي ج 6)
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الناس يف املقامات اليت يكون فيها أمر عظيم فصّف  وإمنا يصطفّ  نيأي مصطفّ (:َواْلَملَـائَكُة َصفًّا  )

 املالئكة تعظيم هلل وخضوع له .
املالئكة أعظم املخلوقات قدرًا ورتبة ، وأكثر قدرة  وذلك ألنّ : (6)( قال الرازي ال يـََتَكلَُّموَن  )

  موقف القيامة إجالالً لرهبم وخوفاً منه وخضوعاً له، فكيف أهنم ال يتكلمون يفومكانة ، فبنّي 
 .ريهمغ يكون حال

 . يف الكالم أو يف الشفاعة (ِإال َمْن أَِذَن َلُه الرَّمْحَـاُن  )
وأِذن : فعل مشتق  ...واإلذن: اسم للكالم الذي يفيد إباحَة فعل للمأذونقال يف التحرير والتنوير:  

السمع ، فأصل معىن أِذَن له : أمال أذنَه  أي مَسَْعه إليه يقال : أذن  من اسم األْذن وهي جارحة
يأَذن أذنًا كَفرح ، مث استعمل يف الزم السمع وهو الرضى باملسموع فصار أِذَن مبعىن رضي مبا يطلب 
منه أو ما شأنه أن يطلب منه ، وأباَح فعله ، ومصدره إذن بكسر اهلمزة وسكون الذال فكأّن 

 ة املصدرين لقصد التفرقة بني املعنيني .اختالف صيغ
واب حقًا بأن قال املشفوع له ال إله إال اهلل يف الدنيا أو ال يؤذن إال ملن يتكلم بالصّ  (َوقَاَل َصَوابًا  )

 يف أمر الشفاعة.
 ؟(2)إلى من يعود االستثناء 

 وح واملالئكة الرّ  على أنّ  دلّ تاآلية فالروح واملالئكة ، وعلى هذا التقدير : إىل االستثناء إما أن يعود
 ال يتكلمون إال بإذن اهلل.

 .عائد إىل أقرب عائد الضمري يكون  وىل أن.واألموات واألرضعائد إىل مجيع أهل السّ  هأنوإما 
 چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ڈڈژ  ڎچ

 فيه. كائن ال شكّ   يعين: يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح واملالئكة صفا)احلق( يقول: إنه حقّ 
وقوله:) فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا ( يقول: فمن شاء من عباده اختذ بالتصديق هبذا اليوم احلق، 

 .) مآبا ( ، يعين: مرجعا، واالستعداد له، والعمل مبا فيه النجاة له من أهواله
 

 .21ص  76تفسري الرازي ج (6)
 بتصّرف.21ص  76نفسه ج ( 2)
 

 چ   ڻ  ڻ          ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ چ
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 ڳيقول: إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قد دنا منكم وقرب، وذلك)چگ گ گ گچوقولهالطربي: 

( املؤمن) ما قدمت يداه ( من خري اكتسبه يف الدنيا، أو شر سلفه، فريجو ثواب اهلل على صاحل ڳڳ
 سيئها.أعماله، وخياف عقابه على 

 ثالثة أقوال :ه ) يوم ينظر املرء ( في
املكلف إن كان قدم عمل املتقني ، فليس له إال الثواب  عام يف كل أحد ، ألنّ ( املرء )األول : أن 

 العظيم ، وإن كان قدم عمل الكافرين ، فليس له إال العقاب الذي وصفه اهلل تعاىل 
املؤمن ينظر إىل ما قدمت يداه ، فهنا هو الكافر ، ه ء(املر )والقول الثاين : وهو قول عطاء : أنّ 

 ، .ال يرى إال ما قدمت يداه ، فكذلك ينظر إىل عفو اهلل ورمحتهو 
 : واحلجة ههنا هو املؤمن (املرء) والقول الثالث : وهو قول احلسن ، وقتادة أنّ 

فلما كان هذا بيانًا حلال الكافر ،  (رَابَا َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَالَْيَتىِن ُكنُت تُـ )أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية ،-
 .وجب أن يكون األول بياناً حلال املؤمن 

أن املؤمن ملا قدم اخلري والشر فهو من اهلل تعاىل على خوف ورجاء ، فينتظر كيف حيدث احلال ،  -
أما الكافر فإنه قاطع بالعقاب ، فال يكون له انتظار أنه كيف حيدث األمر ، فإن مع القطع ال حيصل 

 االنتظار.
 :من عذاب اهلل تمنيا ملا يلقى ميقول تعاىل ذكره: ويقول الكافر يومئذ  چڱڱںںڻچوقوله
 .وهو املعىن الذي اقتصر الطربي  يا ليتين كنت ترابا كالبهائم اليت جعلت ترابا -     

 مل يكن حياً مكلفاً أو  -
 ...وهي معان حمتملة واهلل أعلم مبراده.و: يا ليتين مل أبعث للحساب،وبقيت كما كنت تراباً أ -

 ، أي ينظر أيّ (قدمتـ)ل: أهنا استفهامية منصوبة بفيه وجهان األو  (َما َقدََّمْت َيَداه قال الرازي: )
، والتقدير: ينظر إىل الذي (ينظربـ )الذي وتكون منصوبة : الثاين: أن تكون مبعىنو شيء قدمت يداه 

 .قدمت يداه
 
 
 

 :  المعنى اإلجمالي لآليات -7
 يوم يقوم جربيل عليه السالم واملالئكة مصطفِّني، ال يشفعون إال ملن أذن له الرمحن يف الشفاعة، 
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 چوقوله سبحانه:.255:البقرةچۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆچومثل هذا قوله تعاىل : وقال حًقا وسداًدا

 هودچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ
 .طهچ  ۋ  ۋ      ٴۇ  ۈ  ۈ     ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چوقوله عز وجل: 

ذلك اليوم احلق الذي ال ريب يف وقوعه، فمن شاء النجاة ِمن أهواله فليتخذ إىل ربه مرجًعا بالعمل 
 الصاحل.

إنَّا حذَّرناكم عذاب يوم اآلخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خري أو اكتسب من إمث، 
 ويقول الكافر من هول احلساب: يا ليتين كنت ترابًا فلم أُبعث. 

 :  الهدايات التي دلت عليها اآليات -7
 . اىلالعبودية اليت ال ُتستحق إال هلل تعا للفصل بني اخلالئق من الوقوف استعداد ( أ

أعظم املخلوقات قدرًا ورتبة ال  حىت الشفاعةعلى الكالم أو يقدر أحد يوم القيامة ال    ( ب
 .ريهمغيتكلمون إجالالً لرهبم وخوفاً منه وخضوعاً له، فكيفيكون حال 

عيد من اخّتذ فيه إىل ربّه مرجعا باإلميان والعمل واقع حتما ال شك فيه، فالسّ الفصل يوم ( ت
 الصاحل.

 ما أعظم املوقف حني النظر يف حصاد العمر .   ( ث
ف أن يكون ترابا أوحيوانا غري مكلّ  -ملا يرى من أنواع العذاب -يتمىن الكافر يوم القيامة  ( ج

 بشيء.


