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ABSTRACT 

This research defines the goals and purposes of the Al al analyzed to reach the 

educational dimensions in the hearts of Muslims based on the grace of Allaah this Surah 

is virtually limited to the treatment of the issue of unification. She travels to the human 

heart in successive rounds, sign his instruments rhythms successive, and sustained a 

deep shake shook; to print the fact that standardization, enable, and denies him all 

suspicion, and all under the taint of this fact. 

We all know that the Koran is an integral whole  whole  connected to a ship, separates 

and explains mutually, not only this but one Sura is one block contiguous and cohesive, 

and has dealt with the subject of one or more but the same contact, Sura at hand is 

virtually limited to the intended one it is uniformity, which is important and essential 

in human life issue, because it is his destiny to decide to happiness or misery, they are 

connected to one destination from its inception to its conclusion in the many and varied 

fence. 

The stand on the purposes of the law and know the ills and provisions, which are part 

of the purposes of Quranic, makes self-assured to initiate certainty and foresight, away 

from any thought, because the source Alim expert, Between the destination of the 

creation of man, and as the worship based on human existence and survival alive, and 

thus ,  The Quranic Purposes  divided into three section sections related to God and 

unification, and a section related to who will unite God and worship him, and a section 

related to important rights and the continuation of his life and ensure his safety, and to 

humans achieved three objectives must be adherence to the laws of Islam and work hard 

right dogma, not a slogan raises, not to serve political objectives, economic or 

intellectual, or self-interests, but based on the sum of human interests in general, there 

must be consensus and coherence purposes Quranic three each other nuances: the 

essential, representing conservation of religion, life, mind, and supply, money, and 
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 widgets that is sponsoring the five purposes, and then the desirable interests that 

complement the necessities and widget 
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 لص  امل

ةلى فضل عحيدد هذا البحث أهداف ومقاصد سورة الزمر وحتةليةلها لةلوصول اىل األبعاد الرتبوي  يف نفوس املسةلمني القائم  
هللا تعاىل هذه السورة تكاد تكون مقصورة عةلى عالج قضي  التوحيد. وهي تطوف ابلقةلب البشري يف جوالت متعاقب ، 
وتوقع عةلى أواتره إيقاعات متالحق ، وهتزه هزًّا عميقاً متواصاًل؛ لتطبع فيه حقيق  التوحيد، ومتكنها، وتنفي عنه كل شبه ، 

 وكل ظل يشوب هذه احلقيق .
يعةلم ان القرآن الكرمي كل ال يتجزأ فأوله متصل أبخره, يفصل ويفسر بعضه بعضاً, وليس هذا فحسب امنا السورة  كةلنا

الواحدة عبارة عن كتةل  واحدة مرتابط  ومتماسك , وقد تعاجل موضوعًا واحدًا او اكثر ولكن بنفس االتصال, السورة اليت 
التوحيد, وهي قضي  مهم  واساسي  يف حياة االنسان, ألهنا تقرر  بني ايدينا تكاد تكون مقصورة عةلى قصد واحد وهو

 مصريه اىل السعادة او اىل الشقاء, فهي ذات مقصد واحد متصل من بدئها اىل ختامها يف سور عديدة ومتنوع .
مئن مبباشرة طإن الوقوف عةلى مقاصد الشريع  ومعرف  عةلةلها وأحكامها، واليت هي جزء من املقاصد القرآني ، جيعل النفس ت 

اليقني واالستبصار، بعيدا عن أي ظن، ألن مصدرها العةليم اخلبري، فبني املقصد من خةلق اإلنسان، ومبا أن العبادة قائم  
عةلى وجود اإلنسان وبقائه حيًّا، وابلتايل، فاملقاصد القرآني  تنقسم إىل ثالث  أقسام قسم متعةلق ابهلل وتوحيده، وقسم متعةلق 

ويعبده، وقسم متعةلق مبكان اإلنسان واستمرار حياته وما يضمن سالمته، ولكي تتحقق لدى اإلنسان مبن سيوحد هللا 
املقاصد الثالث  ال بد من االلتزام بشعائر اإلسالم والعمل اجلاد ابلعقيدة الصحيح ، ليس شعارا يرفع، ال ليخدم أهدافا 

 ائم عةلى جمموع مصاحل اإلنسان عموما، فال بد من توافقسياسي  واقتصادي  أو فكري ،  أو مصاحل ذاتي  فحسب، وإمنا ق
وترابط املقاصد القرآني  بدرجاهتا الثالث بعضها ببعض وهي: الضروري ، واملتمثةل  حبفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، 

 .اجياتحلواملال، واحلاجيَّات اليت ترعى املقاصد اخلمس ، ومن مث املصاحل التحسيني  اليت تكمل الضرورايت وا
 الكلمات املفتاحية

 )مفهوم التفسري املقاصدي(،  )التعريف العام بسورة الزمر(،  )التفسري املاقصدي لسورة الزمر(
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 .70سورة التوب ، اآلي : (1)

 مقدمة

َعُم ابخلري مجيَع املخةلو ، وأبمره قامت األرض والسماوات، وبشرعه احلمد هلل الذي بفضةله تتم الصاحلات قات، أرسل الرسل يَ ن ْ
ٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوقـَْومه َأَلَْ َيَِْتههْم نـََبُأ الَّذهيَن مهن قـَْبلهههْم قـَْومه نُو الناس من الظةلم والظةلمات، قال هللا تعاىل: ﴿ابلبينات لينقذ 

ْلبَـيههَناته َفَما َكاَن اّللهُ لهَيْظلهَمُهْم  ُهْم ُرُسُلُهم ِبه لَـكهن َكانُوْا َأنُفَسُهْم وَ إهبـَْراههيَم وهَأْصَحابه َمْدَيَن َواْلُمْؤتَفهَكاته َأتـَتـْ
  .(3()1)﴾َيْظلهُمونَ 

السابق لةلخةلق نوره، والرمح  لةلعاملني ظهوره؛ عدد خةلقه ورضا نفسه، وعةلى آله وصحبه  والصالة والسالم عةلى سيدان حممد
 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

زجر كل زمان ومكان، أايً كا ثقافته وادبه. والقرآن الكرمي ي  فان القرآن الكرمي قد أبنه معجزة ابقي  تتحدى كل انسان يف
ابلدر والةلؤلؤ، ومهما مجع منه الصيادون ال ينتهي جوهره وال ُدره، كذلك القرآن العظيم حبر وما فيه من اجلواهر ال حيصيه 

 املفسرون ويتجدد هذا العطاء عةلى مر االزمن  والعصور.
حانه وتعاىل وبعد توفيٍق من هللا عز وجل وجهد جهيد هداين اىل موضوع احسبه ومن خالل حيب العميق لكتاب هللا سب

( الذي دفعين أن أخوض غمار سورة الزمر من خالل دراس  التفسري املقاصدي لسورة الزمرأبذن هللا مقبواًل اال وهو )
 األهداف واملقاصد هلذه السورة.

ها د، فإن ظل اآلخرة جيةلل هذه السورة من أوهلا إىل آخرها، وسياقفهذه السورة تكاد تكون مقصورة عةلى عالج قضي  التوحي
 .يُطّوف ابلقةلب البشري يف كل شوط من أشواطها القصرية، ويعيش به يف ظالل العامل اآلخر معظم الوقت

 املبحث االول
 مفهوم التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي

 .لفظ من ألفاظه، مث نعرِّف املصطةلح برتكيبهمركَّب وصفي، ينبغي أن يعرَّف كلُّ  التفسري املقاصدي
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 .654القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزَاابدي: (2)
 .33سورة الفرقان، اآلي : (3)
  . 23املدخل إىل التفسري املوضوعي، عبدالستار فتح هللا سعيد،: (4)
 .2242/ 4اإلتقان يف عةلوم القرآن،   جالل الدين السيوطي: (5)
 . 261/ 2الربهان يف عةلوم القرآن، بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي: (6)
 .7-2/4مناهل العرفان يف عةلوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين: (7)
 .2242-2242/ 4اإلتقان يف عةلوم القرآن: (8)
 .62سورة التوب ، اآلي : (9)

: تعريف التفسري   أوالا
غطَّى التفسري لغة:

ُ
ْْلَقهه وَ ، ومنه قوله تعاىل: (2)من "الفْسر"، وهو اإلابنَُ  وكْشُف امل َناَك ِبه ئـْ ََثٍل إهالَّ جه َأْحَسَن }َواَل َيَْتُوَنَك ِبه

رياا ، ويقال: هو مقةلوب السَّفر، تقول: أسَفر الصبح، (4)القرآن الكرمي إال يف هذه اآلي  فقط، ومل يَرِّد هذا الةلفظ يف ( 3){تـَْفسه
رة؛ وهي اسم ملا يَعرف به الطبيب املرض  .(5)إذا أضاء، وقيل: مأخوذ من الت َّْفسِّ

ها ومدنيِّّها، وحمكمِّها يِّّ هو عِّةلُم نزول اآلي  وسورهتا، وأقاصيصها واإلشارات النَّازل  فيها، مثَّ ترتيُب مكِّ  التفسري اصطالحاا:
ها، ومطةلقِّها ومقيدِّها، وجممةلِّها ومفسرِّها...، وزاد فيها قوم فقالوا: عِّةْلُم  ها وعامِّّ ها، وخاصِّّ ها ومنسوخِّ ومتشاهبِّها، وانسخِّ

ا  .(6)حالهلا وحرامها، ووْعدِّها ووعيدِّها، وأمرِّها وهنيِّها، وعِّرَبِّها وأمثاهلِّ
ااًن ملراد ريفني، ومن السهل رجوعه إىل التعريف األول؛ ألنَّ ما ذُكر هنا ابلتفصيل يُعترب بيقال: "وهذا تعريٌف وسٌط بني التع

 .(7( )7)"هللا من كالمه بَقدر الطَّاق  البشريَّ  يف شيء من التفصيل
ملعاين واجلَمل، ا قال الراغب: "التفسري أعم من التأويل، وأكثَ ُر استعمالِّه يف األلفاظ ومفرداهتا، وأكثر استعمال التأويل يف

ا وأكثر ما ُيستعمل يف الكتب اإلهلي ، والتفسرُي يستعمل فيها ويف غريها"، وقال غريه: "التفسرُي بياُن لفٍظ ال حيتمل إال وجهً 
ٍه إىل معاٍن خمتةلف    .(8)إىل واحد منها مبا ظهر من األدلَّ " -واحًدا، والتأويُل توجيُه لفظ متوجِّّ

 اثنياا: تعريف املقاصد
ٌد وقوله تعاىل "وعةلى هللا َقْصُد السبيل" َأي عةلى هللا تبيني الطريق املستاملقاصد لغة:  ُد َقْصداً فهو قَاصِّ قيم، وطريٌق َقَصَد يَ ْقصِّ

 ،(9){َداا اَلتَـّبَـُعوكَ }َلْو َكاَن َعَرَضاا َقرهيَباا َوَسَفَراا قَاصه قاصِّد سهل مستقيم وَسَفٌر قاصٌد سهل قريب ويف التنزيل العزيز: 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 138 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .3/653لسان العرب، ابن منظور: (10)
 .3/653لسان العرب: (11)
 .3/392كتاب العني، اخلةليل بن أمحد الفراهيدي: (12)
 .656القاموس احمليط: (13)
 .192معجم مقياس الةلغ ، بن فارس: (14)
 .7ومكارمها، عالل الفاسي: مقاصد الشريع  اإلسالمي  (15)
 . 7الشاطيب، أمحد الريسوين:نظري  املقاصد عند اإلمام (16)
.http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613(27) 

/Maqasid%20Shariah.htm.zaharuddin.com/v1)18(  

َأي غرَي شاقٍّ والَقْصُد َقْصُدَك وَقْصَدَك َأي ُُتاَهك، والقصد يف املعيش  َأن ال ُيْسرَِّف وال يُ َقرتِّّ يقال فالن مقتصد يف  
 .(10)النفق 

: َأصل )ق ص د( ومواقعها يف كالم العرب االعتزاُم و  التوجُّه، و هي اأَلمُّ والتوجُّه والنهوض، قال ابن منظور: "قال ابن جينِّّ
والنهوُد والنهوُض حنو الشيء، عةلى اعتداٍل كان ذلك أو َجْور؛ هذا َأصةله يف احلقيق ، وإْن كان قد ُُيَصُّ يف بعض املواضع 

 .(11)"بقصد االستقام  دون امليل
ْعر، والَقصيدُة: خُمَُّ  الَعظمِّ إذا َخَرَجْت وانَقَصَدتْ  عها وَخَرَجْت أي انَفصَ  الَقصيُد: ما ََتَّ َشْطرا أبَنيتِّه من الشِّّ ةَلْت من موضِّ

 .(12)وانَقَصَد الرُّْمُح أي انَكَسَر نِّصَفنْي 
 .(13)واْلَقصُد استقام  الطريق واأَلمُّ، واْلَقْصُد ضد اإلفراط، ومواصةل  الشاعر عمل الَقَصائِّد

َصَد احلجاج البيت العتماد واأَلمُّ ، تقول: قَ َقَصَد الشيء وأَمَُّه وأتى إليه، واكتن زه، وأثبته، أو العدل فيه. ومن معاين قصد : ا
 .(14)احلرام ، إذا أموا تةلك اجله  واعتمدوها . يقول ابن فارس: " وإمنا قيل ذلك، ألنه مل حُيَد عنه

ا املقاصد أحكام الشريع  اإلسالمي ، لتحقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل، هي ما تَ َغيَّاُه الشَّارع من وضع  :اصطالحا
، (15)قال عالل الفاسي: "املراد مبقاصد الشريع : الغاي  منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل ُحْكم من أحكامها"

َعت الشريعُ  ألجل حتقيقها ملصةلح  العباد وعريف أمحد الريسوين: أبهنا:  .(16)"وقال أمحد الريسوين: "هي الغاايت اليت ُوضِّ
 .(17)"الغاايت اليت وضعتها الشريع  ألجل حتقيقها ملصةلح  العباد"

هي املعاين واحلكم املةلحوظ  لةلشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها "بن عاشور: عريف ا
 . (18) "ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريع 

 
 

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613
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 .54سورة الذارايت، اآلي : (19)
.http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613(20) 
 .24/634تناسب اآلايت والسور, ابراهيم عمر البقاعي: نظم الدرر يف (21)

 :التفسري املقاصدي للقرآن الكرمياثلثاا: تعريف 
إن الوقوف عةلى مقاصد الشريع  ومعرف  عةلةلها وأحكامها، واليت هي جزء من املقاصد القرآني ، جيعل النفس تطمئن مبباشرة  

َما وَ اليقني واالستبصار، بعيدا عن أي ظن، ألن مصدرها العةليم اخلبري، فبني املقصد من خةلق اإلنسان، قال هللا تعاىل: }
نَس إهالَّ لهيَـْعُبُدونه خَ  ، ومبا أن العبادة قائم  عةلى وجود اإلنسان وبقائه حيًّا، وابلتايل، فاملقاصد القرآني  (19){َلْقُت اْلْهنَّ َواْْله

 تنقسم إىل ثالث  أقسام قسم متعةلق ابهلل وتوحيده، وقسم متعةلق مبن سيوحد هللا ويعبده، وقسم متعةلق مبكان اإلنسان 
وما يضمن سالمته، ولكي تتحقق لدى اإلنسان املقاصد الثالث  ال بد من االلتزام بشعائر اإلسالم والعمل  واستمرار حياته

اجلاد ابلعقيدة الصحيح ، ليس شعارا يرفع، ال ليخدم أهدافا سياسي  واقتصادي  أو فكري ،  أو مصاحل ذاتي  فحسب، وإمنا 
ي: افق وترابط املقاصد القرآني  بدرجاهتا الثالث بعضها ببعض وهقائم عةلى جمموع مصاحل اإلنسان عموما، فال بد من تو 

الضروري ، واملتمثةل  حبفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال، واحلاجيَّات اليت ترعى املقاصد اخلمس ، ومن مث املصاحل 
 .(20)التحسيني  اليت تكمل الضرورايت واحلاجيات

 املبحث الثاين
 لزمرالتعريف العام بسورة ا

 اوالا: اسم السورة
سورة الزمر وتسمى تنزيل والغرف. والزمر هي اجلماعات املختةلف  من الناس، ومل ترد هذه الكةلم  يف القرآن الكرمي اال يف 

 هذه السورة التيس مسيت هبا.
الشياء يف ا "مقصودها الدالل  عةلى انه سبحانه صادق الوعد، وانه غالب لكل شيء فال يعجل ألنه ال يفوته شيء، ويضع

اوفق حماهلا, يعرف ذلك أولو االلباب, وعةلى ذلك دلت تسميتها )الزمر( ألهنا إشارة إىل انه انزل كاًل من احملشورين داره 
املعدة له بعد االعذار يف االنذار واحلكم بينهم مبا استحقته أعماهلم عدالً منه سبحانه وتعاىل يف اهل النار فضالً عةلى املتقني 

 .(21)كذا تسميتها )تنزيل( ملن أتمل آايهتا, وحقق عباراهتا واشارهتا"االبرار, و 
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 2/37مجال القراء وكمال االقراء, عةلي بن حممد بن عةلم الدين السخاوي: (22)
 .56/ 2اإلتقان يف عةلوم القرآن: (23)
 .20سورة الزمر، اآلي : (24)
 .25/232اجلامع ألحكام القرآن, ايب عبد هللا حممد القرطيب: (25)
 .24/634ناسب اآلايت والسور: نظم الدرر يف ت(26)
 .20سورة الزمر، اآلي : (27)
 .3سورة الزمر، اآلي : (28)
 .211لباب النقول يف اسباب النزول, جالل الدين عبد الرمحن: (29)

وقاال:  (23), وكذلك االمام السيوطي االتقان(22)وسبب تسميتها ابلغرف؛ هو كما ذكرها االمام السخاوي يف مجال القراء  
ْن فَـ }مسيت سورة الغرف ذلك ألنه ذكر هذا الةلفظ فيها دون لفظ الغرفات يف قوله تعاىل:  ْوقهَها ُغَرٌف ََلُْم ُغَرٌف مه

 .(24){َمْبنهيَّةٌ 
وقال القرطيب يف تفسريه: "ويقال سورة الغرف, قال وهب ابن منبه: من احب إن يعرف قضاء هللا عز وجل يف خةلقه فةليقرأ 

 .(25)سورة الغرف"
شراف جزئيه, النوري , تسمي  لةلشيء أب"والغرف إشارة إىل حكمه سبحانه وتعاىل يف الفريقني اهل الظةلل الناري  والغرف 

يَعادَ }. (26)..., ويزيد اهل الغرف ختام آيتهم" ُ اْلمه  .(27){َوْعَد اّللَّه ال ُُيْلهُف اّللَّ
 اثنياا: اسباب نزوَلا

إن من االمور املهم  اليت البد إن أنخذها بنظر االعتبار ونعرج عةليها, وهي أسباب النزول اليت وردت حول بعض اآلايت 
ضمن السورة لكي تتجةلى امامنا املقصد الذي تدور حوله السورة, فاآلايت اليت نزلت وكان هلا تعةلق بسبب أو حادث ، 

 وتفصيل ذلك كما يةلي:
ُُْلَف  إهنَّ له  َأال ّللهَّه الدههيُن اْْلَالهُ  َوالَّذهيَن اَّتََُّذوا مهْن ُدونههه َأْولهَياَء َما نـَْعُبُدُهْم إهالَّ }قوله تعاىل:  اآلية االوىل: يـَُقرههبُوََ إهىَل اّللَّه 

نَـُهْم ِفه َما ُهْم فهيهه َُيَْتلهُفوَن إهنَّ اّللََّ ال يـَْهدهي َمْن ُهَو َكاذهٌب َكفَّارٌ  َ ََيُْكُم بـَيـْ  .(28){اّللَّ
 سةلمه كانوا نييقول السيوطي: "اخرج جويرب عن ابن عباس يف هذه اآلي  قال: انزلت يف ثالث  احياء, عامر, كنان , وب

 .(29)يعبدون االواثن, ويقولون املالئك  بناته, فقالوا نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفا"
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 .9سورة الزمر، اآلي : (30)
 .267اساب النزول, االمام الواحدي: (31)
 .27سورة الزمر، اآلي : (32)
 .267اساب النزول: (33)
 .21-27الزمر، اآلي : سورة (34)
 .261-267اساب النزول: (35)
 .249لباب النقول يف اسباب النزول: (36)
 .22سورة الزمر، اآلي : (37)

 
َرَة َويـَْرُجو َرْْحََة رَبهههه ُقلْ }قوله تعاىل:  اآلية الثانية: داا َوقَائهماا ََيَْذُر اآلخه َء اللَّْيله َساجه ََ يَن  َهْل َيْسَتوهي َأمَّْن ُهَو قَانهٌت آ الَّذه

َا يـََتذَكَُّر ُأْوُلوا األَْلَبابه   .(30){يـَْعَلُموَن َوالَّذهيَن ال يـَْعَلُموَن إهَّنَّ
يقول الواحدي: "قال ابن عباس يف رواي  عطاء, نزلت يف ايب بكر الصديق )رضى(, وقال ابن عمر نزلت يف عثمان بن 

 .(31)عفان )رضى( وقال مقاتل نزلت يف عمار بن ايسر"
بُوا إهىَل اّللَّه ََلُْم اْلُبْشَرى فَـ }قوله تعاىل:  الثالثة:اآلية  ََ ْر عهَبادهيَوالَّذهيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها َوَأ  .(32){َبشهه

و بيقول الواحدي: "قال ابن زيد نزلت يف ثالث انفار كانوا يف اجلاهةلي  يقولون: ال اله إال هللا, زيد بن عمرو بن نفيل, وا
 .(33)ذر الغفاري, وسةلمان الفارسي"

ْر عهَبادهي}قوله تعاىل:  اآلية الرابعة: ُعوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَّبهُعوَن َأْحَسَنُه ُأْولَئه  ۞فـََبشهه ُ َوُأْولَئهَك الَّذهيَن َيْسَتمه َك الَّذهيَن َهَداُهْم اّللَّ
 .(34){ُهْم ُأْوُلوا األَْلَبابه 

( وصدقه فجاء عثمان, وعبد الرمحن عباس: ابن ااب بكر الصديق )رضى( امن ابلنيب ) يقول الواحدي: "قال عطاء عن ابن
 .(35)بن عوف, وطةلح , والزبري, وسعد بن زيد, وسعد بن ايب وقاص, فسألوه فأخربهم أبميانه فأمنوا, ونزلت فيهم"

( ار النيب )ابواب( اتى رجل من انصوقال السيوطي: "اخرج جويرب بسنده عن جابر ابن عبد هللا قال: ملا نزلت )هلا سبع  
 .(36)"{ْر عهَبادهيفـََبشهه }فقال: اي رسول هللا, إن يل سبع  مماليك واين قد اعتقت لكل ابب منهم ممةلوكاً, فنزلت هذه اآلي 

ُ َصْدرَُه لهإلهْسالمه فـَُهَو َعَل  نُوٍر مهْن رَبهههه }قوله تعاىل:  اآلية اْلامسة: َيةه قـُُلوبـُُهْم مهْن ذهْكره اّللَّه فَـ َأَفَمْن َشَرَح اّللَّ َوْيٌل لهْلَقاسه
 .(37){ُأْولَئهَك ِفه َضالٍل ُمبهيٍ 
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 .261اساب النزول: (38)
 .23سورة الزمر، اآلي : (39)
 .261اساب النزول: (40)
 .230-229لباب النقول يف اسباب النزول: (41)
 .34سورة الزمر، اآلي : (42)
 219النقول يف اسباب النزول: لباب (43)
 .65سورة الزمر، اآلي :(44)
 .219لباب النقول يف اسباب النزول: (45)
 .53سورة الزمر، اآلي : (46)

 
قال الواحدي: "نزلت يف محزة وعةلي وايب هلب وولده, فعةلي ومحزة ممن شرح هللا صدره, وابو هلب واوالده الذين قست قةلوهبم 

 .(38)عن ذكر هللا"
ْنُه ُجُلوُد الَّذه }قوله تعاىل:  اآلية السادسة: َ تـَْقَشعهرُّ مه اا َمثَاينه ُ نـَزََّل َأْحَسَن اْْلَدهيثه كهَتاِبا ُمَتَشاِبه َّ تَلهُي اّللَّ يَن َُيَْشْوَن رَبَـُّهْم 

ْن َهادٍ فَ  ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم إهىَل ذهْكره اّللَّه َذلهَك ُهَدى اّللَّه يـَْهدهي بههه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلهْل اّللَُّ   .(39){َما َلُه مه
ُ نـَزََّل َأْحسَ } ذكر الواحدي: "عن سعد بن ايب وقاص قال: اي رسول هللا لو حدثتنا, فانزل هللا تعاىل:  .(40)"{َن اْْلَدهيثه اّللَّ

( القرآن, فتاله عةليهم زماانً فقالوا اي وقال السيوطي: "روى احلاكم وغريه عن سعد ابن ايب وقاص قال: انزل عةلى النيب )
ُ نـَزََّل َأْحَسَن اْْلَدهيثه }رسول هللا لو حدثتنا فنزل   .(41)"{اّللَّ

لَّذهيَن مهْن ُدونههه َوَمْن ُيْضلهْل اّللَُّ }قوله تعاىل:  اآلية السابعة: ُ بهَكاٍف َعْبَدُه َوُُيَوههُفوَنَك ِبه ْن َهادٍ َألَْيَس اّللَّ  .(42){ َفَما َلُه مه
(: لتكفن عن شتم آهلتنا أو لنأمرهنا فةلتخبةلنك, فنزلت يقول السيوطي: "اخرج عبد الرزاق معمر قال يل رجل قالوا لةلنيب )

ْن ُدونههه } لَّذهيَن مه  .(43)"{َوُُيَوههفُوَنَك ِبه
َُّْت قـُُلوُب }قوله تعاىل:  اآلية الثامنة: َرةه وَ َوإهَذا ذُكهَر اّللَُّ َوْحَدُه اْْشََأ آلخه ُنوَن ِبه إهَذا ذُكهَر الَّذهيَن مهْن ُدونههه إهَذا الَّذهيَن ال يـُْؤمه

ُرونَ   .(44){ُهْم َيْستَـْبشه
 .(45)( النجم عند الكعب  وفرحهم عند ذكر االهله"يقول السيوطي: "اخرج ابن املنذر عن جماهد أهنا نزلت يف قراءة النيب )

ههْم ال تـَْقَنطُوا مهْن َرْْحَةه اّللَّه إهنَّ ا ُقْل يَ }قوله تعاىل:  اآلية التاسعة: ّللََّ يـَْغفهُر الذُّنُوَب عهَبادهي الَّذهيَن َأْسَرُفوا َعَل  َأنـُْفسه
يمُ  يعاا إهنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحه  .(46){َجَه
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 .269-261اساب النزول: (47)
 . 257-4/254صحيح االمام البخاري: كتاب التفسري ابب )قل اي عبادي الذين اسرفوا( (48)
 .46سورة الزمر، اآلي : (49)
 البصري, هو احلسن ابن يسار البصري كان امام اهل البصرة وحرب االم  يف زمنه وهو احد العةلماء الفقهاء الصةلحاء الشجعان, ولد ابملدائناحلسن (50)

 .2/224ه, ينظر: االعالم, خري الدين الزركةلي: 220وشب يف كنف عةلي بن ايب طالب )عةليه السالم( تويف ابلبصرة سن  
 .290لنزول: لباب النقول يف اسباب ا(51)
 .47سورة الزمر، اآلي : (52)
 .365-366سنن االمام الرتمذي, حممد بن عيسى الرتمذي: (53)

 
يقول الواحدي: "قال ابن عباس: نزلت يف أهل مك , قالوا يزعم حممد إن من عبد األواثن وقتل النفس اليت حرم هللا مل يغفر 
له, فكيف هناجر ونسةلم وقد عبدان مع هللا إهلاً آخر وقتةلنا النفس اليت حرم هللا, فانزل هللا هذه اآلي , وقال ابن عمر: نزلت 

 عذبوا  ربيع  والوليد ابن ايب الوليد ونفر من املسةلمني كانوا اسةلموا مث فتنوا مث تركوا دينهم بعذاب هذه اآلي  يف عياش ابن ايب
به, فنزلت هذه اآلايت وكان عمر كاتبًا فكتبها إىل عياش ابن ايب ربيع  والوليد ابن ايب الوليد وأولئك النفر, فأسةلموا 

 .(47)وهاجروا"
عن ابن عباس: "إن انساً من اهل الشرك كانوا قد قتةلوا واكثر, وزنوا واكثروا, فأتوا وقد اخرج البخاري يف صحيحه ما رواه 

ي الَّذهيَن َأْسَرُفوا ُقْل َي عهَباده } ( فقالوا: إن الذي تقول وتدعوا إليه حلسن, لو ختربان إن ملا عمةلنا الكفارة, فنزل:حممداً )
ههمْ   .(48){"َعَل  َأنـُْفسه
َر اّللَّه َتَُْمُروَنِنه َأْعُبُد َأيُـَّها اْْلَاههُلونَ }قوله تعاىل:  اآلية العاشرة:  .(49){ُقْل َأفـَغَيـْ

( أتظةلل اابءك واجدادك , قال: قال املشركون لةلنيب )(50)يقول السيوطي: "اخرج البيهقي يف الدالئل عن احلسن البصري
َر اّللَّه َتَُْمُروَنِنه }اي حممد؟ فأنزل هللا   .(51)"{َأْعُبُد َأيُـَّها اْْلَاههُلونَ  ُقْل َأفـََغيـْ
يعاا قـَْبَضُتهُ يـَْوَم اْلقهَياَمةه َوالسَّموَ }قوله تعاىل:  اآلية اْلادي عشر: َ َحقَّ َقْدرههه َواأَلْرُض َجَه ينههه َوَما َقَدُروا اّللَّ ٌت بهَيمه اُت َمْطوهيَّ

 .(52){ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرهُكونَ 
( فقال: كيف تقول اي ااب القاسم إذا وضع هللا السماوات الرتمذي وصححه عن ابن عباس قال: "مر يهودي ابلنيب )اخرج 

 .(53)"{َوَما َقَدُروا اّللََّ َحقَّ َقْدرههه }عةلى ذه واالرض عةلى ذه واملاء عةلى ذه واجلبال عةلى ذه, فانزل هللا 
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 .290لباب النقول يف اسباب النزول: (54)
 .3/2722م: 2910،  دار الشروق، بريوت، 9يف ظالل القرآن، سيد قطب، ط(55)
 .261-25/267مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: -التفسري الكبري(56)

 
ن قال: غدت إىل هود فنظروا يف خةلق السماوات واالرض واملالئك  فةلما وقال السيوطي: "واخرج ابن ايب حاَت عن احلس

 صف  الرب واخرج سعيد بن جبري قال: تكةلمت اىل هود يف َوَما َقَدُروا اّللََّ َحقَّ َقْدرههه{}فرغوا اخذوا يقدرونه, فنزل هللا 
 .(54)"فقالوا مبا مل يعةلموا ومل يروا, فانزل هللا هذه اآلي 

 السورةاثلثاا: مقاصد 
قال سيد قطب: "هذه السورة تكاد تكون مقصورة عةلى عالج قضي  التوحيد، وهي تطوف ابلقةلب البشري يف جوالت 

ل متعاقب ، وتوقع عةلى أواتره إيقاعات متالحق ، وهتزه هزًّا عميقاً متواصاًل؛ لتطبع فيه حقيق  التوحيد، ومتكنها، وتنفي عنه ك
 :(56)وميكن رصد مقاصد هذه السورة بشيء من التفصيل وفق التايل .(55)"شبه ، وكل ظل يشوب هذه احلقيق 

التنويه بشأن القرآن تنويهاً تكرر يف ست  مواضع من هذه السورة؛ ألن القرآن جامع ملقاصدها، ومقاصدها كثرية،  -2
أكاذيبهم، و  حتوم حول إثبات تفرد هللا تعاىل ابإلهلي ، وإبطال الشرك فيها، وإبطال تعةلةلالت املشركني؛ إلشراكهم

 .ونفي َضْرب من ضروب اإلشراك، وهو زعمهم أن هلل ولداً 
االستدالل عةلى وحداني  هللا يف اإلهلي  بدالئل تفرده إبجياد العوامل العةلوي  والسفةلي ، وبتدبري نظامها، وما حتتوي  -2

 .عةليه مما ال ينكر املشركون انفراده به
م سان واحليوان، واالستدالل عةليهم بدليل من فعةلهم، وهو التجاؤهاإلشارة إىل اخلةلق العجيب يف أطوار تكون اإلن  -3

 .إىل هللا عند ما يصيبهم الضر
بيان أن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من أن حيل ابملشركني ما حل أبهل الشرك   -6

 .من األمم املاضي 
(؛ فاهلل غين عن عبادهتم، ورسوله ال ُيشاهم، وعند رسوله ) إعالم املشركني أبهنم وشركاءهم ال يُعبأ هبم عند هللا  -5

 .وال ُياف أصنامهم؛ ألن هللا كفاه إايهم مجيعاً 
الدالل  عةلى أنه سبحانه صادق الوعد، وأنه غالب لكل شيء، فال يعجل؛ ألنه ال يفوته شيء، ويضع األشياء   -4

 .يف أوفق حماهلا
 .احلياتني: احلياة الدنيا، واحلياة اآلخرةمتثيل حال املؤمنني وحال املشركني يف   -7
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 .9سورة الزمر، اآلي :(57)
 .1سورة الزمر، اآلي :(58)
 .69سورة الزمر، اآلي : (59)
 .23/322التحرير والتنوير, حممد الطاهر ابن عاشور: (60)
 .93-92كربى اليقينيات الكوني  وجود اخلالق ووظيف  املخةلوق, حممد رمضان البوطي: (61)

 
ختةلل .دعاء املشركني لإلقالع عن اإلسراف عةلى أنفسهم، ودعاء املؤمنني لةلثبات عةلى التقوى ومفارق  دار الكفر  -1

  َهْل َيْسَتوهي الَّذهيَن يـَْعَلُموَن َوالَّذهيَن ال} :السورة وعيد ووعد، وأمثال، وترهيب وترغيب، ووعظ، وإمياء بقوله
 .إىل أن شأن املؤمنني أهنم أهل عةلم، وأن املشركني أهل جهال ؛ وذلك تنويه برفع  العةلم، ومذم  اجلهل.(57){يـَْعَلُمونَ 

وتنبيههم عةلى كفراهنم شكر النعم .  .دعوة الناس إىل التدبر فيما يةلقى إليهم من القرآن، الذي هو أحسن احلديث  -9
 .املخةلصني هلل واملقابةل  بني حاهلم وبني حال املؤمنني

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا رَبَّهُ تضمنت السورة ملسات من واقع حياة البشر، وسرب أغوار نفوسهم،}  -20  ُمنهيباا إهلَْيهه َوإهَذا َمسَّ اْله
ْن قـَْبُل َوَجَعَل ّللهَّه َأْنَداداا لهُيضه  َي َما َكاَن يَْدُعو إهلَْيهه مه ْنُه َنسه فَإهَذا َمسَّ }.(58){ َعْن َسبهيلههه لَّ َّ إهَذا َخوََّلُه نهْعَمةا مه

َا ُأوتهيُتُه َعَل  عهْلمٍ  ْلَناُه نهْعَمةا مهنَّا قَاَل إهَّنَّ َّ إهَذا َخوَّ  ََ ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا  .(59){اْله
إثبات البعث واجلزاء؛ لتجزى كل نفس مبا كسبت، ومتثيل البعث إبحياء األرض بعد موهتا، وضرب هلم مثةله ابلنوم  -22

  .واإلفاق  بعده، وأنه يوم الفصل بني املؤمنني واملشركني
 املبحث الثالث

 صدي لسورة الزمرقاالتفسري امل
 وحدانية هللا عز وجل -3

الالت كثرية حتوم حول اثبات تفرد هللا تعاىل ابإلهلي  وإبطال الشرك فيها وإبطال تع  -أي السورة–قال ابن عاشور: )وأغراضها 
فالوحداني  هي: )سةلب تصور  (60)واكاذيبهم, ونفي ضرب من ضروب اإلشراك وهو زعمهم ان هلل ولدا(املشركني إلشراكهم 

الكمي  يف ذاته وصفاته سبحانه وتعاىل سواء الكمي  املتصةل  والكمي  املنفصةل , أي فهو سبحانه وتعاىل ليس مركبا من أجزاء 
مكوانً  م ابنه سبحانه وتعاىل ليس كاًل مركباً من أجزاء وال كةلياً وال مكوان من جزيئات,..., فاملقصود بوحداني  هللا؛ ان تعةل

 .(61)من جزئيات(
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 .5سورة الزمر، اآلي : (62)
 .266-24/263مفاتيح الغيب:  -كبريالتفسري ال(63)
 .4سورة الزمر، اآلي : (64)
 .4سورة الزمر، اآلي : (65)
 .265-24/266مفاتيح الغيب,  -التفسري الكبري(66)
ُد اْلَقهَّاُر{ الزمر/ (67) ُ اْلَواحِّ  .6صراح , مثل قوله تعاىل: }ُهَو اَّللَّ
ْنَساَن (68)  .1ُضرٌّ َدَعا َربَُّه...{ سورة الزمر، اآلي : إشارة؛ مثل قوله تعاىل: }َوإَِّذا َمسَّ اإلِّ
ُ َمَثالً َرُجاًل...{ سورة الزمر، اآلي : (69)  29تشبيها او متثيال؛ مثل قوله تعاىل: }َضَرَب اَّللَّ
 6سورة الزمر، اآلي : (70)

 
ما الفلكية اوقد قسمها الرازي رمحه هللا بقوله: )ان الدالئل اليت ذكرها هللا تعاىل يف اثبات اهليته؛ اما فةلكي  او عنصري . 

 فأقسامها:
 خةلق السماوات وأعراضنا, وهذا املعىن يدل عةلى ان وجود اإلله القادر من وجوه كثرية. أوَلا:
وذلك,..., يدل ان كل   (62){يَُكوههُر اللَّْيَل َعَل  النـََّهاره }اختالف أحوال الةليل والنهار, وهو املراد هاهنا من قوله:  الثاين:

 واحد منها مغةلوب مقهور وال بد من غالب قاهر هلا يكوانن حتت تدبريه وقهره وهو هللا سبحانه وتعاىل..
اعتبار أحوال الكواكب السيما الشمس والقمر؛ فان الشمس سةلطان النهار والقمر سةلطان الةليل واكثر مصاحل  والثالث:

 .(63) هذا العامل مربوط  هبما..(
هَ }الدالئل العنصري  فقد بدأها اإلمام الرازي: )بذكر اإلنسان فقال:  واما نـْ َّ َجَعَل مه َدةٍ  ْن نـَْفٍس َواحه َُْوَجَهاَخَلَقُكْم مه . (64){ا 

,..., واعةلم انه تعاىل ملا ذكر االستدالل خبةلقه اإلنسان عةلى وجود الصانع, ذكر عقيبه االستدالل بوجود احليوان عةليه, 
َُْواجٍ َوَأنْـ }فقال:   .(66). وهي اإلبل والبقر والضأن واملعز((65){َزَل َلُكْم مهْن األَنـَْعامه ََثَانهَيَة َأ

, عةلى وحداني  هللا (69)او متثيالً  (68)او إشارة(67)كل ذلك جنده واضحًا يف السورة, من خالل اآلايت اليت تدل صراح ً 
 سبحانه وتعاىل, وسوف نقتصر عةلى ذكر عدد من هذه اآلايت.

ُ ا}قوله تعاىل:  اآلية األوىل: َذ َوَلداا الْصَطَف  ِمهَّا َُيُْلُق َما َيَشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اّللَّ ُ َأْن يـَتَّصه ُد اْلَقهَّارُ َلْو َأرَاَد اّللَّ  .(70){ْلَواحه
 فاآلي  الكرمي  ميكن لن نقسمها عةلى قسمني:

ُ َأْن }قوله تعاىل:  القسم األول: َذ َوَلداا الْصطََف  ِمهَّا َُيُْلُق َما َيَشاءُ َلْو َأرَاَد اّللَّ قد جاءت اآلي  مبثاب  احلج  الدامغ  ف {يـَتَّصه
 والدليل الناصح عةلى كذب من ادعى ان هلل ولدا سبحانه, حيث ان اآلي  تقيم الدليل العقةلي عةلى كذهبم وافرتاءهم, 
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 .24/262مفاتيح الغيب,  -التفسري الكبري(71)
 .23/225احلسن بن حممد النيسابوري: ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان,  نظام الدين (72)
 .652-652/ 23نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور, املفسر إبراهيم عمر البقاعي: (73)
 .4سورة الزمر، اآلي : (74)

 
وان الولد ال حيصل اال من الزوج والزوج , والزوجان البد ان يك وان عبادهتم امنا هي انبع  عن اتباع اهلوى وفساد النفوس)ان

 .(71)من جنس واحداً فةلو كان له ولد ملا كان واحداً, بل كانت زوجته من جنسه(
 وهذا ممتنع عقال ألنه لو وجد إهلني لتناقض يف الصفات واألفعال.

ي ال يقهره هبذا مقهور ابملوت ال قاهُر, فالقاهر هو الذواحملتاج إىل ولد هو الذي ميوت فيخةلفه ولد بعده ويقوم مقامه, وهو 
 .(72)غريه, وال يكون حمتاج لغريه فيكون الولد حبقه حماال

ُد اْلَقهَّارُ }قوله تعاىل:  القسم الثاين: ُ اْلَواحه  {ُسْبَحانَُه ُهَو اّللَّ
( أي, له اّللَّ قال: )من التنزيه يف هذا املقام, ف)وملا كانت نسب  الولد كنسب  الشريك او أشنع,..., نزه نفسه مبا يةليق جبالله 

( التنزيه العام عن كل نقيضه, مث أقام الدليل عةلى هذا التنزيه املقتضى بتفرده, فقال: ) لفاعل هلذه األفعال والقائل أي ااّللَّ
دُ هلذه األقوال ظاهرا وابطنا. فقال ) ال ولد, ألنه يكون له صاحب  و  ( أي؛ الذي ال ينقسم أصالً وال يكون له مثل فالاْلَواحه

 لو كاَن شيء من ذلك كان, وال جمانسا وال جنس له وال شبه بوجه من الوجوه.
أي؛ الذي له هو الصف  فكل شيء حتت قهره آهلتهم وغريها عةلى سبيل التكرار واالستمرار, فصح من غري شك اْلَقهَّار( )

  داعي يبعث عةليه حبيث ينزه عن العاقل فكيف من كان له الكمال انه ال حيتاج إىل شيء أصال وجعل ماال حاج  إليه وال
 .(73)كةله(

ْن األَنـَْعامه ََثَانهَيةَ }قوله تعاىل: اآلية الثانية:  َُْوَجَها َوَأنـَْزَل َلُكْم مه َها  نـْ َّ َجَعَل مه َدٍة  ْن نـَْفٍس َواحه َُْواٍج َُيُْلُقُكْم ِفه َخَلَقُكْم مه  َأ
ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال إهَلَه إهالَّ ُهَو فََأّنَّ بُطُونه أُمََّهاتهُكْم  ْن بـَْعده َخْلٍق ِفه ظُُلَماٍت َثالٍث َذلهُكْم اّللَّ  .(74){ ُتْصَرُفونَ َخْلقاا مه

بعد ان بني هللا سبحانه وتعاىل األدل  عةلى وحدانيته وقهره, انتقل سبحانه إىل نوع آخر من األدل  اليت هي اشد داللته 
إىل عقول اجلاحدين واملنكرين وهي األدل  العنصري  وبدأ خبةلق اإلنسان وأصةله. وإذا أردان تفسري هذه اآلي  البد ان واقرب 

 نقسمها إىل ثالث  أقسام:
َُْوَجَها}قوله تعاىل: القسم األول:  َها  نـْ َّ َجَعَل مه َدٍة  ْن نـَْفٍس َواحه َّ الم )ان آدم عةليه السواملراد ابلنفس سيد{ َخَلَقُكْم مه

َُْوَجَها َها  نـْ  اءت ( هذه اجلمةل  عطف أبداة العطف )مث( عةلى اجلمةل  اليت سبقتها, و)مث( اليت تفيد الرتاخي والرتتيب وجَجَعَل مه
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 .243/ 7؛ زاد املسري يف عةلم التفسري,: 2/572ينظر: الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد, الواحدي: (75)
تةليان الرتقوتني والقصرى اسفل األعضاء وقيل هي آخر األضالع؛ ينظر: تفسري أيب السعود, وإرشاد العقل السةليم إىل مزااي القصرياين مها ضةلعان (76)

 .5/310الكتاب الكرمي: 
 .225نزه  األعني يف عةلم الوجوه والنظائر, ابن اجلوزي: (77)
 .23/260لدين حممود األلوسي: تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب ا(78)
 .3/72ينظر: صفوة التفاسري, حممد عةلي الصابوين: (79)
 .23/264تفسري املراغي, امحد مصطفى املراغي: (80)
 .6/2034صحيح مسةلم, ابب خةلق اآلدمي يف بطن أمه, مسةلم بن احلجاج النيسابوري: (81)

 
هنا لةلرتاخي, الن اآلي  الكرمي  سبقت االستدالل عةلى وحداني  هللا تعاىل وإبطال دعوة الشركاء مبراتبهم, أي ان خةلق آدم 

 . (75)وال أم, دليل عةلى قدرته وخةلق حواء من قصريه من غري أب
ويؤيد ذلك ما قاله اإلمام الزخمشري رمحه هللا يف تفسريه )مها آيتان من مجةل  اآلايت اليت عددها داال عةلى وحدانيته وقدرته, 

جل, فكانت ر تشعب هذا الفائت لةلحصر من نفس آدم, وخةلق حواء من قصريه..., ومل ختةلق أنثى غري حواء من قصريي 
 .(76) ادخل يف كوهنا آي  واجةلب لعجب السامع بعطفهما ب )مث( عةلى اآلي , لةلدالل  عةلى مباينتها فضال ومزي  وتراخيا عنها(

َُْواجٍ } قوله تعاىل:القسم الثاين:  ْن األَنـَْعامه ََثَانهَيَة َأ  .(77)ان الفعل انزل جاء مبعىن خةلق{ َوَأنـَْزَل َلُكْم مه
رمحه هللا: )استدالل بنوع آخر من العامل السفةلي, واإلنزال جماز عن القضاء والقسم  فانه تعاىل إذا قضى واثبت قال االلوسي 

ذلك يف الةلوح احملفوظ ونزلت به املالئك  املوكةل  إبظهاره, ووصفه ابلنزول مع انه شائع متعارف كاحلقيق  والعالق  بني االنزال 
تبعيه,..., وحيوز ان ميون التجوز يف نسب  اإلنزال إىل األنعام واملنزل حقيق  أسباب  والقضاء الظهور بعد اخلفاء استعارة

 .(78)حياهتا كاألمطار(
َُْواجٍ قوله تعاىل: )  .(79)ر وأنثىمثاني  أزواج من نوع ذك -اإلبل, البقر, الغنم, واملعز -( أي أوجد لكم من األنعامََثَانهَيَة َأ

ْن بـَْعده َخْلٍق ِفه ظُُلَماٍت َثالثٍ  }قوله تعاىل: القسم الثالث:   .{َُيُْلُقُكْم ِفه بُطُونه أُمََّهاتهُكْم َخْلقاا مه
ومعىن هذه اآلي  )يبتدئ خةلقكم أيها الناس يف بطون أماتكم خةلقاً من بعد خةلق, فيكون أحدكم أوال نطف , مث يكون عةلق  

 .(80)مث يكون مضغ  مث يكون حلما وعظما وعصباً(
)ان أحدكم جيمع خلقه ِف بطن أمه أربعي يوما ( عن هذه األطوار, فقال: لصيح الذي بني فيه الرسول )ويف احلديث ا

 .(81)نطفه ُ يكون علقة مثل ذلك ُ يكون مضغة مثل ذلك, ُ يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح(
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 .95ينظر: وجود هللا حقيق  عةلمي , حسن عداي الدجيةلي:  (82)
 .241-247الظاهرة القرآني  والعقل دراس  مقارن  لةلكتب املقدس , عالء الدين مشس الدين الكيالين: (83)
 .21/27: 2947يف ظالل القرآن, (84)
 .24/265مفاتيح الغيب:  -التفسري الكبري(85)
 .79ينظر: قضي  اخلةلق بني املاديني واملثاليني, عبد الرسول مهدي عبدة:(86)
 .5: سورة الزمر، اآلي (87)

 
ع  اشهر من يبدئ ابحلرك  بعد استكمال ارب وهذا التدرج يكون متامه يف اربع  اشهر, وقد ثبت عند عةلماء األجن  ان اجلنني

 .(82)خةلقه يف بطن أمه
ستوجب هذا املقطع من اآلي  الكرمي  )تتطةلب هذه اآلي  تفسريا عسريا جدا, ي يقول األستاذ عالء الدين الكيالين تعةليقاً عةلى

االستعان  ابلعةلوم احلديث  بشكل دقيق وهلذا حتري املفسرون قدميا يف تفسريها, حيث فسروا الظةلمات الثالث ابلبطن والرحم 
 املستقر لنمو , كما ان الرحم هو األرضي  أووالغشاء احمليط ابجلنني, ولكن اآلي  تذكر بوضوح اخلةلق يف البطون يف البداي 

ِفه )اجلنني وهلذا ال ميكن إضاف  صف  الظةلم  احمليط  لةلجنني إىل البطن أو الرحم, إذن تعىن الغشاء اجلنيين ولكن هللا قال:  
  .(83)ومل يقل يف ظةلم  واحدة ظُُلَماٍت َثالٍث(

شا يشبه جنني احليوان يف أطواره اجلسدي , لكن جنني االنسان ين)هذا هو اإلنسان ذو اخلصائص املتميزة, فجنني اإلنسان 
آخر ويتحول اىل تةلك اخلةلفي  املتميزة, املستعدة لالرتفاع ويبقى جنني احليوان يف مرتب  احليوان, جمردا من خصائص االرتقاء 

 . (84)والكمال, اليت ميتاز هبا جنني اإلنسان(
هذه الدالئل ووصفها قال: "ذلكم هللا ربكم" اي ذلك الشيء الذي عرفتم عجائب ويقول الرازي: )واعةلم انه تعاىل مل شرح 

أفعاله, هو هللا ربكم وفيه دالل  عةلى كونه سبحانه وتعاىل منزها عن اجلسمي  واملكاني , وذلك انه تعاىل عندما أراد عبارة 
اء من األعضاء لكان تعريفه بتةلك األجز  ذاته املخصوص , ومل يذكر اال كونه فاعال هلذه األشياء ولو كان جسما مركبا

واألعضاء تعريفا لةلشيء أبجزاء حقيقته,..., وذلك يدل عةلى كونه سبحانه وتعاىل متعاليا عن اجلسمي  واألعضاء 
 .(85)واألجزاء(
 الظواهر الكونية -1

 .(86)النجومان الكون عبارة عن نظام يضم ألوف املاليني من اجملرات وكل جمرة حتتوي عةلى ألوف املاليني من 
ْْلَقهه يَُكوههُر اللَّْيَل َعَل  النـََّهاره َويَُكوههُر النـََّهاَر َعَل  اللَّْيله َوَسصََّر الشَّْمسَ  َخَلَق السََّمَواته }تعاىل: قال   َواْلَقَمَر  َواأَلْرَض ِبه

 .(87){ُكلٌّ جَيْرهي أَلَجٍل ُمَسمًّ  َأال ُهَو اْلَعزهيُز اْلَغفَّارُ 
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 .23/265تفسري املراغي: (88)
 .5/40ينظر: التفسري احلديث, حممد عزة دروزة: (89)
 .23/23يف ضالل القرآن: (90)
 .5سورة الزمر، اآلي : (91)
 .22/22يف ضالل القرآن: (92)

 
يقول الشيخ مصطفى املراغي: )أي ُيشى كل منهما اآلخر كأنه يةلفه عةليه لف الةلباس عةلى الالبس أو جيعةلهما يف تتابعها 
 أشبه بتتابع أكوار احلمام  بعضها عةلى بعض, اال ترى إىل األرض وقد دارت حول نفسها وهي مكروه فاخذ النهار احلادث 

ار ب ويةلف وحوهلا طاواي النهار, فاألرض كالرأس والظالم والضياء يتتابعان اكو من مقابةلتها لةلشمس يسري من الشرق إىل الغر 
احلمام , ويةلتفان متتابعني حوهلا ويف هذا إحياء إىل كوري  األرض أوال, واىل دوراهنا حول نفسها اثنيا. فتكوير األرض ظاهر 

 .(88)اآلي , ودوراهنا آٍت اتبعاً ابلرمز واإلشارة(
ع  يف أسةلوهبا ولفتها لةلنظر إىل مشاهد عظيم  هللا ونواميس مةلكوته وخةلق الناس وافضاله عةلى خةلقه, فهذه اآلي  قوي  رائ

 .(89)بسبيل الربهن  عةلى استحقاقه وحده لةلعبادة, وضالل الذين يشركون غريه معه فيها
الكروي  تدور  ض, فاألرضمث ذكر سيد قطب رمحه هللا قائاًل: )فان هذا التعبري يصور حقيق  مادي  مةلحوظ  عةلى وجه األر 

حول نفسها يف مواجه  الشمس؛ فاجلزء الذي يواجه الشمس من سطحها املكور يغمره الضوء ويكون هناراً, لكن هذا اجلزء 
ال يثبت الن األرض تدور وكةلما تركت بدء الةليل يغمر السطح الذي كان عةليه النهار, وهذا السطح مكور فالنهار كان 

ه مكورًا كذلك. وبعد فرتة يبدأ النهار من الناحي  األخرى ويتكور عةلى الةليل وهكذا يف حرك  عةليه مكور والةليل يتبع
 .(90)دائب (

)فقد اتضح ان الكون املعروف لةلبشر  (91)ُكلٌّ جَيْرهي أَلَجٍل ُمَسمًّ {}مث نرجع إىل املقطع اآلخر من اآلي  اخلاص  ابلسورة 
بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيع  واحدة, وقد اتضح كذلك ان مجيع مؤلف كةله من ذرات متحدة يف ماهيتها واهنا 

الذرات ومجيع األجرام اليت تتألف منها سواء يف ذلك اليت نسكنها أم الكوكب والنجوم األخرى يف حرك  دائم  وان هلذه 
دالئل الوحدة  عن جديد من احلرك  قانوان اثبتا هو اآلخر يؤتى بوحدة اخلةلق ووحدة التدبري. ويف كل يوم يكشف اإلنسان

يف تصميم هذا الوجود, ويكشف عن حق اثبت يف هذا التصميم ال ينقةلب مع هوى, وال ينحرف مع ميل وال يتخةلف 
 .(92)حلظ  وال حييد(
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 .256ينظر: احلياة الربزخي  من املوت إىل البعث, حممد عبد الظاهر خةليف : (93)
 .49-47الزمر، اآلي : سورة (94)
 .6/42تفسري القرآن العظيم, بن كثري: (95)
 .26/65يف ظالل القرآن: (96)
 .3/593ينظر: الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد: (97)

 
 مشهد األرض يوم القيامة -1

ال وفضائح تكون أهوال وأهو عندما ُيتل نظام العامل وتدق ساع  اخلطر مؤذن  بقرب زوال الدنيا معةلن  بدنو انقضاء أجةلها, 
 .(93)وشدائد تصم اآلذان وتصك األسنان وتفزع القةلوب وختشع األبصار وهتةلع النفوس وتزعجها

لذلك حفةلت سورة التنزيل احلكيم آبايت عدة, تصور مشهد األرض يوم القيام , وبصدد احلديث عن سورة الزمر حصراً 
َوَما َقَدُروا اّللََّ } تصوره لنا آايت سورة الزمر, يقو احلق تبارك وتعاىل:عةلينا ان نتكةلم عن مشهد األرض يوم القيام  كما 

ٌت بهَيمهينههه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل  يعاا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلقهَياَمةه َوالسَّمَواُت َمْطوهيَّ  َونُفهَخ ِفه  ۞ َعمَّا ُيْشرهُكوَن َحقَّ َقْدرههه َواأَلْرُض َجَه
َّ نُفهَخ فهيهه ُأْخَرى فَإهَذا ُهْم قهَياٌم يـَْنظُُروَن  َمْن ِفه السََّمَواته الصُّوره َفَصعهَق   ُ َوَأْشَرَقْت  ۞َوَمْن ِفه اأَلْرضه إهالَّ َمْن َشاَء اّللَّ

ْلَْقهه  نَـُهْم ِبه َي بـَيـْ لنَّبهيههَي َوالشَُّهَداءه َوُقضه يَء ِبه َع اْلكهَتاُب َوجه َا َوُوضه  .(94)ُهْم ال يُْظَلُموَن{وَ  اأَلْرُض بهُنوره َرِبهه
إذ جاء مطةلع هذه اآلايت يبني )ان الكفار مل يقدروا هللا حق قدره والغرض من الكالم ان املشركني ما قدروا هللا حق قدره 
حني عبدوا معه غريه وهو العظيم الذي ال اعظم منه القادر عةلى كل شيء املالك لكل شيء وكل شيء حتت قهره 

 . (95)وقدرته(
الء الذين مل يقدروا هللا حق قدره )هم املشركون حني عبدوا مع هللا بعض خةلقه وهم ال يدركون وحدانيته وعظمته وهو وهؤ 

ال يستشعرون جالله وقوته مث يكشف هلم عن جانب من عظم  هللا وقوته عةلى طريق  التصور القرآني  اليت تقرب البشر من 
ا من هذه الصور واملشاهد إمنا هو تعريف لةلحقائق اليت ال ميكن لةلبشر إدراكهاحلقائق الكةلي  يف صورة جزئي  وكل ما يريد 

 .(96)بغري ان توضح هلم يف تعبري يدركونه ويف صورة يتصوروهنا(
ولننتقل إىل جزئي  أخرى هي صةلب موضوعنا إذ جاءت هذه اآلي  تصف األرض يوم القيام  بكوهنا يف قبض  هللا سبحانه 

 .(97)هي ما قبضت عةليه جبميع كفكوتعاىل, والقبض  لغً  
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 .3/593الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد: (98)
 .3/17ينظر: صفوة التفاسري:  (99)
 .3/70صفوة التفاسري: (100)
 .6/220وجوه التأويل, الزخمشري,: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف (101)
 .3/593الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد: (102)
 .653, رقم احلديث 6/2122صحيح اإلمام البخاري: (103)
 .25/279اجلامع ألحكام القرآن, أيب عبد هللا حممد القرطيب,: (104)

 
وهذا يبني عظم  هللا الباري عز وجل إذ اخرب سبحانه وتعاىل: )عن قدرته فذكر ان األرض كةلها مع عظمتها وكثافتها يف 
مقدوره كالشيء الذي يقبض عةليه القابض بكفه فذكر القبض  وان كان ال يقبض عةليها تفهيما لنا عةلى عادة التخاطب 

 .(98) ان نقول: هو يف يد فالن ويف قبضته لةلشيء الذي يهون عةليه التصرف فيه وان مل يقبض عةليه(فيما بيننا أل
. وبعد ان (99)وهكذا األرض مع سعتها وبسطتها يوم القيام  تكون يف قبض  هللا تعاىل وسةلطانه وهذه غاي  العظم  واجلالل

صور لنا فيه مشهد السماوات يف ذلك اليوم وكيف ان صورت اآلي  مشهد األرض يوم القيام ، انتقةلت إىل مشهد آخر لت
ٌت بهَيمهينههه{}  .(100)مبعىن )مضمومات وجمموعات بقدرته تعاىل( َوالسَّمَواُت َمْطوهيَّ

ويف ذلك يقول املفسر الكبري الزخمشري )والغرض من هذه اآلالم تصوير عظمته والتوقيت عةلى كنه جالله ال غري ذهاب 
 .(101)جه (ابلقبض  واليمني إىل 

وهذا يعين انه يطويها تبارك وتعاىل بقدرته العظيم  كما يطوي احدان شيئا يف قبضته مقدور له طيه, أما ذكره لةليمني إمنا هو 
 .(102)لةلمبالغ  يف االقتدار مبعىن انه قادر قدرة عظيم  ال تضاهيها أي قدرة أخرى

. (103)ألرض(األرض ويطوي السماء بيمينه مث: أان املةلك أين مةلوك اويف معىن هذه اآلي  املبارك  جاء احلديث )يقبض هللا تعاىل 
 .(104)والدعاوي تنقطع يوم القيام  ومل تبق قدرة او ممةلك  إىل قدرته ومةلكه تبارك وتعاىل لذلك خص يوم القيام  ابلذكر

ةلق يف األوىل منهما وت اخلامام التفسري القرطيب يقول: )النفخ يف الصور بعد قبض األرض وطي السماء وامنا مها نفختان مي
وحييون يف الثاني  والذي ينفخ يف الصور هو إسرافيل )عةليه السالم( وقيل معه جربئل )عةليه السالم( وهم املستثنون بقوله 

 وقيل هم جربيل وميكائيل وإسرافيل ومةلك املوت فيقول هللا اي مةلك املوت من بقي من خةلقي }إهالَّ َمْن َشاَء اّللَُّ{تعاىل: 
و اعةلم فيقول اي رب بقي جربيل وميكائيل فيخران ميتني كالطودين العظيمني فيقول هللا تعاىل من اي مةلك املوت فيموت وه

 فيقول اله تعاىل جلربيل اي جربيل من بقي فيقول تباركت وتعاليت اي ذا اجلالل واإلكرام  وجهك الباقي الدائم وجربيل امليت 
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 .25/210اجلامع ألحكام القرآن: (105)
 .27/21مفاتيح الغيب: -التفسري الكبري(106)
 .27/21مفاتيح الغيب: -ينظر: التفسري الكبري(107)
 .26/64ينظر: يف ظالل القرآن:  (108)
 27/29مفاتيح الغيب: -ينظر: التفسري الكبري(109)
 .25/212ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: (110)
 .7/291ينظر: زاد املسري يف عةلم التفسري: (111)
 .25/212ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: (112)
 .27/29مفاتيح الغيب: -الكبريالتفسري (113)

اي ذا اجلالل  ل ال بد من موتك فيقع ساجدا ُيفق جبناحيه يقول سبحانك ريب تبارت وتعاليتالفاين فيقول هللا تعاىل اي جربي
 اما حرب األم  عبد هللا بن عباس فيقول )عند نفخ  الصعق وهي النفخ  األوىل ميوت من يف السماوات  (105) واإلكرام(

وت مث ميت واسرافيل ويبقى جربيل ومةلك امل ومن يف األرض اال جربيل وميكائيل واسرافيل ومةلك املوت مث ميوت ميكائيل
 . (106) جربيل(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                            (107)وميكن ان يستدل من القرآن العظيم ان النفخ  الثاني  متأخرة عن األوىل وذلك الن حرف العطف )مث( هنا يفيد الرتاخي
 .(108)وال نعةلم كم ميضي من الوقت بني النفختني فهو ماال يستطيع ان يعةلمه او جيزم به أحد

عىن ان )قيامهم يف مب ا ُهْم قهَياٌم يـَْنظُُروَن{}فَإهذَ  وأييت بيان حال الناس بعد تةلك النفخات حيث يقول احلق تبارك وتعاىل:
القبور حيصل عقب هذه النفخ  األخرية وينتظرون يقةلبون أبصارهم يف اجلهات نظر املبهوت اذا فاجأه خطب عظيم وينظرون 

 (109)ماذا يفعل هبم وجيوز ان يكون القيام مبعىن الوقوف واخلمود يف مكان ألجل استيالء احلرية والدهش  عةليهم(
َوَأْشَرَقْت } مث انتقةلت اآلايت الكرمي  تصور لنا مشهدا جديدا من مشاهد األرض يوم القيام  إذ يقول احلق تبارك وتعاىل:

َا{ واملراد  (110)ومعىن ذلك )إشراقها أضاءهتا يقال أشرقت الشمس اذا أضاءت وأشرقت وشرقت اذا طةلعت( اأَلْرُض بهُنوره َرِبهه
. واملراد هبا ب )نور رهبا( أي بعدل رهبا, ويقول احلسن أي حبكمه تبارك وتعاىل (111)عرصات القيام ابألرض يف هذه اآلي  

وكالمها مبعىن واحد, واملراد اانرت واضاءت بعدل هللا وقضائه ابحلق بني عباده والظةلم ظةلمات يوم القيام  اما العدل 
 ,(113)ل أشرقت اآلفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك(الن )لفظ النور يدل عةلى العدل فالناس يقولون العاد (112)فنور
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 .2325, رقم احلديث 2/146صحيح االمام البخاري:  (114)
 .25/212اجلامع ألحكام القرآن: (115)
 .6/674ينظر: الفتح القدير اجلامع بني فين الرواي  والدراي  من عةلم التفسري, الشوكاين: (116)
 72سورة الزمر، اآلي : (117)
 204؛ ينظر: من موضوعات سور القرآن الكرمي, الشيخ عبد احلميد حممود طهماز: 27/20الغيب: مفاتيح  -ينظر: التفسري الكبري(118)
 .6/45تفسري القرآن العظيم: (119)

وهناك قول آخر يف معىن هذه اآلي  هو )ان هللا ُيةلق نورا يوم القيام   (114)(الظلم ظلمات يوم القيامة( )وقال النيب ) 
 ومن املمكن ان يضاف إىل تةلك معىن آخر لنور األرض يف اآلي  يوم القيام   (115)يةلبسه وجه األرض فتشرق األرض به(

أبنه )قد يكون هناك نور مضاف إىل هللا تعاىل وال يةلزم كون ذلك النور صف  ذات هللا تعاىل الن النور من خةلق هللا, وشرفه 
 .(116)ابن اضافُه إىل نفسه كقوله تعاىل بيت هللا, وانق  هللا(

 يوم القيامةمشهد الكافرين  -4
وسور القرآن الكرمي تصف حال الكافرين يوم القيام  عةلى مشاهد خمتةلف  واختارت سورة الزمر مشهدًا من تةلك املشاهد 

َُُمراا َحَّتَّ إهَذا َجاُءوَها فُته } لتصفه لنا, حيث يقول احلق تبارك وتعاىل: يَق الَّذهيَن َكَفُروا إهىَل َجَهنََّم  قَاَل ََلُْم َحْت َأبـَْوابـَُها وَ َوسه
ُلوَن َعَلْيُكْم آَيته رَبههُكْم َويـُْنذهُروَنُكْم لهَقاَء يـَْومهُكْم َهذَ  ْنُكْم يـَتـْ قَاُلوا بـََل  َوَلكهْن َحقَّْت َكلهَمُة  اَخَزنـَتـَُها َأَلَْ َيَْتهُكْم ُرُسٌل مه

 .(117)اْلَعَذابه َعَل  اْلَكافهرهيَن{
 ابلعنف والدفع مبا يتناسب ضالل أولئك.وأي سوق قصدتُه اآلي  الكرمي , انه السوق 

وأما الزمر: فواحدهتا زمرة كظةلم . واملراد هبا اجلماعات واألفواج املتفرق , حيث تدخل جهنم بعضها اثر بعض عةلى حسب 
 .(118)دركاهتم يف جهنم, إذ ان رؤساء الكفر والضالل يساقون بشدة وعنف أقوى واسبق من اتباعهم

)اهنم يدخةلون عطاش ظماءا وهم يف تةلك احلال صم وبكم وعمي منهم من ميشي عةلى وجهه,  وأي دخول دخوهلم إىل جهنم
 .(119) ومبجرد وصوهلم إليها فتحت هلم أبواب سريعا لتعجل هلم العقوب (

ا َحَّتَّ إهَذا َجاُءوهَ }وتنتقل بنا اآلي  الكرمي  إىل وصف آخر وهو استقبال خزن  جهنم هلؤالء الكفار, فيقول جل يف عاله: 
ُلوَن َعَلْيُكْم آَيته رَبههُكْم{. ْنُكْم يـَتـْ    فُتهَحْت َأبـَْوابـَُها َوقَاَل ََلُْم َخَزنـَتـَُها َأََلْ َيَْتهُكْم ُرُسٌل مه
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 .26/64؛ ويف ظالل القرآن: 6/45ينظر: تفسري القرآن العظيم: (120)
 .76-73سورة الزمر، اآلي : (121)
 25/216ألحكام القرآن: ؛ اجلامع 27/22مفاتيح الغيب:  -ينظر: التفسري الكبري(122)

موقف الكفار يف ذلك اليوم هو موقف ذل وإذعان وتسةليم ليس هلم أي قوة من اجلدل واملخاصم  فيسجل هلم اخلزن  
ابألسباب اليت صريهتم إىل ما صاروا إليه فضال عن ذلك, فان صفات أولئك الزابني  واخالقهم وتتصف استحقاقهم ويذروهنم 

 .(120)ابلغةلظ  والشدة
 مشهد املتقي يوم القيامة  -5

دأبت سور القرآن الكرمي يف الغالب اذا ذكرت مشهدا لةلكافرين تذكر يف مقابةلته مشهدا لةلمؤمنني, فبعد ان عرضت السورة 
 الكرمي  صورة من صور الكفار وهم يساقون إىل حيث سعري جهنم, أخذت تعرض ملشهد املؤمنني وهم يساقون إىل جن  

يَق الَّذهيَن اتَـَّقْوا رَبَـُّهْم إهىَل اْْلَنَّةه }ني؛ قال تعاىل: اخلةلد ومةلك ال يبةلى, إال انه شتان ما بني السوق َُُمراا َحَّتَّ إهَذا َجاُءوَها  َوسه
ُتْم فَاْدُخُلوَها َخالهدهيَن   َدُه قَاُلوا اْْلَْمُد ّللهَّه الَّذهي َصَدقـََنا َوعْ وَ  ۞َوفُتهَحْت َأبـَْوابـَُها َوقَاَل ََلُْم َخَزنـَتـَُها َسالٌم َعَلْيُكْم طهبـْ

ْن اْْلَنَّةه َحْيُث َنَشاُء فَنهْعَم َأْجُر اْلَعامهلهَي{ إذ ان سوق املؤمنني املقصود به سوق مراكبهم  (313) (121)َوَأْورَثـََنا اأَلْرَض نـَتَـبَـوَّأُ مه
وليس سوقهم؛ ألهنم يذهب هبم إىل اجلن  راكبني, فجاء السوق هنا ليدل عةلى مدى اإلسراع هبم إىل دار الكرام  كما يقدم 

 .(311) (122)عةلى املةلوك زائرا
 اْلامتة
سعى هلا ويعمل عةلى اليت ينبغي لكل مسةلم ان ي ينبغي ان تكون العبادة خالص  لوجه هللا تعاىل ألهنا طريق اجلن  ومثرهتا -2

 حتقيقها.
العقيدة السةليم  هي اليت يهدي إليها العقل والعةلم؛ هي اإلميان بوجود هللا ووحدانيتهِّ وان ال سةلطان حقيقياً يف الكون  -2

نُحُه ملن يشاء وجل. ميغري سةلطانهِّ, وال قوة قاهرة غري قوتهِّ, وال مةلك غري مةلكه, وكل ما وراء ذلك فهو خمةلوٌق هلل عز 
 ويسةلُبُه ممن يشاء .

 زايدة اإلميان واليقني بصدق كتاب هللا سبحانُه وتعاىل من خالل النظر والتعمق يف أحكامه وحكمه. -3
 اخلوف والرجاء من الباري عز وجل وأنُه من أسباب اهلداي  والثبات عةلى احلق . -6
 أو أشرك بهِّ؛ وذلك من خالل التدرج ابلرباهني مع البصرية ان هللا عز وجل عةلمنا كيف حناجج من أنكر وجود اخلالق -5

 والعةلم, إذ ال فائدة من اجملادل  العشوائي  اليت ختةلو من احلكم  يف كيفي  االحتجاج ابألدل .
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 156 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
وجه هللا عز وجل العقول والقةلوب إىل بدائع خةلقه, من السماوات واألرض والشمس والقمر واإلنسان واحليوان.  -4

ملا تتضمنه من األسرار والفوائد, ابإلضاف  إىل األعجاز يف هذه املخةلوقات وخاص  األعجاز العةلمي, حكمه ابلغ  
 وذلك الن من آمن ابلتجرب  والربهان العقةلي يكون إميانه عن قناع  يقينه, وذلك اثبت لإلميان يف القةلوب. 
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