
 

 

 
 

 
 

  

 



 
 

    

  



  

نًَّة منه وتفضالً وتسهيالً  ،للعاملني نذيراً احلمد ه الذي أنزل عىل عبده الكتاب ليكون   ويرس  ،بلسان عريب مبني مإ

 .سبحانه وتعاىل لألمة تالوته حتى هلجوا به صغريًا وكبرياً 

 ،وجعله نورًا هيتدي به كل من أناب ،أورث من شاء من عباده الكتاب ،وأشهد أن ال هلإ إال اه امللك الّوهاب

وعىل آله واصحابه الذين نقلوا لنا كتاب ربنا ومل يفرطوا فيه  ،والصالة والسالم عىل البشري النذير خري من قرأ الكتاب

 وعىل أتباعهم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم العرض واحلساب. ،تفريط من قبلهم من أهل الكتاب

 .اللهم عّلمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا وزدنا علامً  

. فقد مّن اه تعاىل علينا بالوقوف عىل سورة جليلة من سور القرآن الكريم ونحن يف تدريس مادة التفسري .أما بعد        

يف موضوع األخبار وبعد االطالع عليه  ،فوقع اختيار تلميذنا النجيب حممد عمر جميد فرج اه كربه عليها ،املوضوعي

ومسائل الغيب  ،جلهده املبارك يف إبراز قضية من قضايا اإلعجاز القرآين املباحث ترصيناً وجدت أن به حاجة إىل بعض 

 .التي جاء هبا كتاب اه تعاىل اثباتًا لرسالة نبينا حممد صىل اه عليه وسلم وتصديقًا للبعث واحلساب

إلنس واجلن سبحانه يف قدرته تعاىل يف خلق الكون وخلق ا هالظاملني، وأخبارواإلخبار عن الصور التي أهلك هبا 

نسأل اه تعاىل أن يكتب يف ميزان احلسنات وأن ينفعنا به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى  ،فخرج البحث بجهد طيب

اه بقلب سليم كام أدعو اه تعاىل أن يفرج عن أخينا ويعيده إىل أهله سالامً غاناًم وأن يفرج كرب املسلمني يف مشارق 

  .األرض ومغارهبا

 :اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطته عىل النحو اآليت وقد

أما املبحث  ،أما املبحث الثاين فقد كان بعنوان بني يدي السورة ،املبحث األول عرفت فيه اخلرب لغة واصطالحاً 

– وكان املبحث الرابع بعنوان إخبار اه ،الثالث فقد خصصته للحديث عن إخباره تعاىل عن تقرير عقيدة البعث واجلزاء

أما  ،مع ضيوفه من املالئكة -عليه السالم–واملبحث اخلامس بينت فيه خرب ابراهيم  ،عن جزاء املتقني وصفاهتم -تعاىل

عن  -تعاىل–وجاء املبحث السابع بعنوان  إخبار اه  ،املبحث الساد   فقد درست فيه إخباره تعاىل عن إهالك الظاملني

بعد ذلك قمت  ،أما املبحث الثامن وهو األخري فقد كان لبيان السبب الذي من أجله خلق اجلن واالنس ،القدرات اإلهلية

 ثم بعد ذلك وضعت قائمة للمصادر واملراجع التي اعتمدت عليها  ،بوضع خامتة ألهم ما توصلت إليه يف البحث

 .ون ويعملونوأن نكون من الذين يعلم ،ويف اخلتام نسأل اه تعاىل التوفيق والسداد

 وأصحابه والتابعني. وآخر دعوانا أن احلمد ه والصالة والسالم عىل رسول اه حممد 

 



 
 

    

 :لقد ذكر أهل اللغة أكثر من تعريف للخرب منها :اخلرب لغة :اوالً 

 .(1)ال علم يل به :اي ،تقول ليس يل به خرب ،ان اخلرب هو علمك بالَّشء :وقيل .هو ما أتاك من نبأ عمن تستخرب :اخلرب .1

 .(2)العلم بالباطن اخلفي  :اخل رب بالضم .2

 ،(4) چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      چ ومنه قوله تعاىل .(3)أما ابن منظور والفريوز آبادي  فقد عرفا اخلرب بأنه النبأ

 .(6)أخربهم خرباً  :.اي(5) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ  قوله تعاىل

 (7)ألجل حقيقته من غري النظر اىل غريه  :أي ،هو الكالم الذي يقبل الصدق والكذب :اخلرب اصطالحاً  -:ثانياً 

 .(8)دون النظر اىل قائله ،كام عرف أهل البالغة اخلرب بأنه الكالم الذي حيتمل الصدق والكذب باعتباره كونه جمرد كالم     

 سميت بالذاريات ملفتتحها  :سبب  تسميتها ومكان نزوهلا :أوالً 

 .(9)وحروفها ألف ومائتان وسبع وثامنون ،وكلامهتا ثلثامئة وستون ،عدد آياهتا ستون ،والسورة مكية 

  

                                                           
 7/157م: 2001ينظر: هتذيب اللغة، ابو منصور حممد بن ا د االزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار احياء الرتاث العريب، بريوت،  (1)

 )خرب(.مادة 

 مادة )خرب(. 11/126تاج العرو  من جواهر القامو ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني، دار اهلداية:  (2)

،و القامو  املحيط، الفريوز 4/226ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور االفريقي، دار صادر، بريوت: مادة )خرب(:  (3)

 .488ابادي،)د.ت.ط(: 

 .49احلجر: (4)

 .28القمر: من اآلية (5)

، بريوت 1هـ( حتقيق: د. عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط617ينظر اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن ا د القرطبي، )ت (6)

، و فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، )د.ت.ط(: 17/140م: 2006، لبنان –

3/191. 

 .652م: 1998الكليات، أبو البقاء، أيوب بن موسى احلسيني الكفوي، حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  (7)

 .103م:  2007، /1، طعامن –ينظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، د. فضل حسن عبا ، دار الفرقان  (8)

 .1/439عزيز للفريوز ابادي،)د.ت.ط( ينظر: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب ال (9)



  

 :مناسبة السورة لام قبلها وما بعدها :ثانياً 

ولكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط  ،)املناسبة علم حسن :قال العز بن عبد السالم 

  .(1)أوله بآخره...(

 .(2).(.)هو علم يعرف منه علل الرتتيب ؛وقال عنه البقاعي

ووجه اتصال السورة بام قبلها أنه لام ختمت سورة )ق( بذكر البعث واشتملت عىل ذكر اجلزاء واجلنة والنار وغري 

 -اجلزاء–ذلك من أحوال يوم القيامة افتتحت سورة الذاريات باإلقسام عىل أن ما توعدون من ذلك لصادق وأن الدين 

 .(3)لواقع 

فإن مطلع كل منهام صفة حال  ،هبها مع سورة الطور يف املطلع واملقطعأما وجه اتصال السورة بام بعدها فهو تشا

ڳ  ڳ  چ  :بقوله يف الذاريات ،. ويف مقطع كل منهام صفة حال الكفار(4) چ..چ  چ  چ  ڇ چ  املتقني بقوله

 .(7()6) چہ  ہ         چ  :ويف سورة الطور ،(5) چڳ  

 :املتشابه يف السورة :ثالثاً 

ويف آخر مؤخرًا، ،هو إبراز القصة الواحدة يف صور شتى وفواصل خمتلفة بأن يأيت يف موضع مقدماً  :علم املتشابه 

.. ويعد هذا العلم من العلوم املهمة ملن أراد اخلوض يف .أو معرفًا ويف آخر منكراً  ،ويف موضع من دوهنا،ويف موضع بزيادة

ولقد صنف فيه كبار العلامء كالكرماين و كتابه )الربهان يف متشابه القرآن( واخلطيب اإلسكايف يف ،تفسري القرآن الكريم

وقد اشتهر به يف وقتنا  ،)درة التنزيل وغرة التأويل( واإلمام أيب جعفر الغرناطي يف كتابه )مالك التأويل( وغريهم :كتابه

أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي بإطالقه تسمية )التعبري القرآين( أو )التفسري البياين( وقد عرج عليه يف معظم مؤلفاته 

 :ومن املتشابه ما يأيت ،(8)وكتبه 

                                                           
 .1/37الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركَّش )د.ت.ط( (1)

 .1/5م:1982هـ(، دار الكتاب، القاهرة، 885نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، أبو احلسن ابراهيم بن عمر برهان الدين البقاعي، )ت(2)

 .133(: ينظر أرسار ترتيب القرآن للسيوطي )د.ت.ط (3)

 .17، والطور من اآلية 15الذاريات: من اآلية (4)

 .60الذاريات، من اآلية (5)

 .42الطور من اآلية: (6)

 .134-133ينظر، أرسار ترتيب القرآن:  (7)

 .21،1طينظر الدر الرصني يف تفسري سورة يس ـ دراسة حتليلية موضوعية،د صديق خليل صالح،دار الكتب العلمية، بريوت  (8)



 
 

    

 .(1) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   چ  :له تعاىلقو .1

 .(2) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  چ  :قوله تعاىل .2

 .(3)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قوله تعاىل .3

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ  :ولنأخذ قوله تعاىل ،(4) چىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  حت   چ  :قوله تعاىل .4

 .(5) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  :سورة املعارج ورد قوله تعاىلمثااًل عىل ذلك ففي 

 واجلواب  ،والسؤال عن زيادة الصفة من قوله )معلوم( يف سورة املعارج

وأيضًا يقرن ،واملراد منها الصالة املكتوبة (6) چژ   ژ   ڑ  چ  :إن آية املعارج قد تقدمها متصالً هبا قوله تعاىل

وهبا فرّس )احلق املعلوم( يف آية املعارج ولاّم قصد يف آية الذاريات غري هذا املقصد بدليل  ،الكتاب الزكاة املفروضةهبا يف آي 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  چ  :ما تقدمها من قوله تعاىل

 .(8)فرض عليهم، فورد كل عىل ما جيب واه أعلم واملراد به التطوع والنفل زيادة عىل ما (7) چگ      ڳ  

 :(9)أغراض السورة وأهم مقاصدها :رابعاً 

وغرضها بناء أسس العقيدة ،املوضوعات التي تناولتها السورة هي ذات املوضوعات التي تناولتها السور املكية 

وكرامة إبراهيم )عليه السالم( يف باب ،والقيامة واحلساب،فيام يتعلق بجوهر التوحيد، وذكر القسم بحقيقة البعث ،السليمة

وغريهم  وما أصاهبم من  ،وقوم نو ،ولألقوام املخالفة واملنكرة كقوم لوط وعاد وثمود،الضيافة ويف إسحاق له بالبشارة

                                                           
القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل: أ د بن إبراهيم بن الزبري  ، وينظر مالك التأويل6 – 5الذاريات:  (1)

 .2/448هـ(، )د.ت.ط(:708الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )املتوىف: 

 .16 – 15الذاريات:  (2)

 .19الذاريات:  (3)

 .50الذاريات:  (4)

 .25-24املعارج: (5)

 .22املعارج: (6)

 .18-16الذاريات: (7)

 .2/450ينظر: مالك التأويل:  (8)

 .1/439ينظر: بصائر ذوي التمييز: (9)



  

وختليق اخللق ،من التّسلية فادة وتكذيب املرشكني لام فيه للرسول الدمار واهلالك وخلق السامء واألرض للنفع واإل

 .(1) چگ  گ     چ  ألجل العبادة وتعجيل املنكرين بالعذاب والعقوبة يف قوله تعاىل

فكٌل جيازى عىل قدر  ،اخلالئق ألجل اإليفاء واجلزاءأن جعل يومًا للجزاء يبعث فيه  -تعاىل–إن من حكمة اه  

 .واملسلم باملجرم ،فمن املحال أن يتساوى صاحب احلسنات بصاحب السيئات ،عمله

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   چ قال تعاىل

 (3) چەئ      ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ  چ  وقوله تعاىل  (2) چۇئ  ۇئ  ۆئ  

يوم  :أي ،لذلك افتتح احلق جل جالله "سورة الذاريات" بالقسم بأربعة أمور عظيمة للتأكيد عىل وقوع هذا اليوم

 .اجلزاء واحلساب

وأقسم  ،ة أخرىلام فيها من عظيم العرب، هببوهبا تارة وسكوهنا تار ،فقد أقسم احلق سبحانه وتعاىل بالريا 

وأقسم  ،لام فيها من الدالئل بتسخري البحر جلرياهنا ،وأقسم بالسفن ،التي من خالهلا أ غيث العباد وأ حيت البالد ،بالسحب

 .(4)باملالئكة لبيان منزلتهم وقيامهم بأمر رهبم

فجاء القسم هبذه األمور  ،ذلكهبذه القوى األربع بنيَّ أن ما بعدها أمر واقع ال حمال يف  -تعاىل–بعد قسم اه 

 .العظام قبل اإلخبار عن األمر املراد بيانه داللة عىل صدق وقوعه

هو أمر "البعث" والبعث من األمور التي تكلم عنها  ،وأن اخلرب الذي أخرب به تعاىل بعد القسم باألمور العظام

اسأل ،لكننا سنقف عىل امر البعث  بشكل خمترص ،ملذلك لو أردنا الوقوف  عىل البعث لطال بنا املقا ،القرآن بشكل موسع

 .التوفيق والسداد -تعاىل–اه 

 

                                                           
 . 59الذاريات: من اآلية (1)

 .21اجلاثية: (2)

 .36ـ  35القلم: (3)

هـ(، حتقيق: عيل بن عمر وآخرون، جامعة األمام حممد بن سعود 486)تينظر: التفسري البسيط، أبو احلسن بن أ د بن حممد الواحدي،  (4)

 .20/427هـ: 1430ضمن سلسلة الرسائل اجلامعية، 



 
 

    

يقال انبعث يف  ،ويأيت بمعنى اإلرساع ،(1)أرسلته فانبعث :أي ،وابتعثته،بعثته :يقال ،هو اإلرسال :البعث يف اللغة

 .(2)أرسع :أي ،السري

وذلك بعد  ،وعودة األروا  اليها ،بإحياء األجساد ،فرياد به البعث بعد املوت :أما البعث يف االصطال  الرشعي

 .النفخ يف الصور النفخة الثانية

 .(3)يف تفسريه البعث بأنه املعاد وانبعاث األروا  واألجساد يوم القيامة -تعاىل–ولقد بنّي ابن كثري ر ه اه 

"الواسطية" البعث بأنه )إعادة األبدان وإدخال األروا  فيها كام عرف صاحب كتاب "الكواشف" اجللية عن املعاين 

 .(5) چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   چ  قال تعاىل: .(4)فيخرجون من األجداث أحياء مهطعني إىل الداعي(

كام كانوا يف الدنيا ليلقى كل إنسان جزاءه من نعيم أو  ،املوتى من قبورهم -تعاىل-إذن فالبعث هو إحياء اه 

 .فنسأل اه السالمة ،وإن كان غري ذلك ،إن كان خريًا فخري ،بحسب ما قدم وعمل ،عذاب

 .(6) چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ  :قال تعاىل

فبعد الرشوع  (7) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   چ  :تعاىلواخلرب عن البعث  يف سورة الذاريات يف قوله 

أن ما يوعدون به من البعث واجلزاء بالنعيم املقيم أو العذاب  ،أخرب النا  عموماً  ،بالقسم الكبري الذي قسم به تعاىل

 .(8)كل حسب ما قدم ،يوم يدان النا  بأعامهلم ،وأن اجلزاء العادل لواقع ال حمالة يف ذلك ،واجلحيم لصادق

                                                           
، 4هـ(، حتقيق: حممد زكريا يوسف، دار العلم للماليني،ط393ينظر: الصحا ، تاج اللغة وصحا  العربية، اسامعيل بن  اد اجلوهري، )ت (1)

 .2/116ن العرب مادة )بعث(: ، ولسا2/295م: 1990بريوت، 

 .2/117لسان العرب:  (2)

م: 199، 2هـ(، حتقيق: سامي حممود سالمة، دار طيبة، ط/774ينظر: تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي، )ت (3)

5/395. 

 .79-78م: 1982، 11العلمية طالكواشف اجللية عن معاين الواسطية، عبد العزيز حممد السلامن، ادارة البحوث  (4)

 .43املعارج: (5)

 .6املجادلة: (6)

 .6ـ  5الذاريات: (7)

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1هـ(، حتقيق: ا د شاكر، ط310ينظر: جامع البيان عن تأويل اي القرآن، حممد بن جرير ابو جعفر الطربي، )ت (8)

 .22/386م،: 2000



  

يوم  ،(1)يف يوم القيامة ،يوم الثواب والعقاب ،وإن هذا اجلزاء من النعيم أو العذاب سيكون واقعًا يف يوم احلساب

 .(3) چڻ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻچ ،(2)احلرسة والندامة 

ذلك  ،(4)حاهلم واحد، حفاة عراة كام خلقوا أول مرة ،ذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه اخلالئق يف صعيد واحد

ال مفر  ،السامء غري السامء ،األرض غري األرض ،وتشتعل األرض والبحار ،وجتف فيه األهنار ،اليوم الذي تدك فيه اجلبال

 .(5) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قال تعاىل: .فقد وقعت الواقعة ،من تلبية النداء

ھ  چ  :قال تعاىل ،والكل مشغول بم  سيجيب عىل السؤال املوجه اليه من قبل رب العباد ،الصمت قد ساد

  (6) چھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  

أسمع  ،يا معرش اجلن واإلنس إين قد أنصتُّ لكم منذ خلقتكم إىل يومكم هذا :يف هذا احلال يقول احلق تعاىل

ومن وجد غري  ،فمن وجد خريًا فليحمد اه ،فانصتوا فإنام هي أعاملكم وصحفكم تقرأ عليكم ،وأنظر اعاملكم ،قولكم

 .(7)ذلك فال يلومن إال نفسه

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ   ينفعنا أن نقول يوم القيامة ربنا هذا اخلرب عن يوم البعث سيكون حجة علينا يوم القيامة فال

فام علينا إال  ،واآلخرة دار اجلزاء والقرار ،فالدنيا دار اختبار ،فقد أخربنا ربنا بأن هناك يومًا سنوىف فيه أعاملنا  (8)چڍ  

 ،حتى نفوز بجنة عرضها كعرض الساموات ،وجتنب املحرمات ،واالستعداد يكون بفعل الطاعات ،أن نستعد هلذا اليوم

                                                           
يوم القيامة: هو اسم من اسامء يوم البعث، ولقد ورد يف القرآن الكريم بأكثر من اسم، منها، الساعة، الطامة، الصاخة، الواقعة، الدار  (1)

 االخرة، يوم اخلروج، يوم احلساب، يوم الوعيد، يوم الفصل، يوم احلرسة. 

 .3/293ينظر: التبرصة، أليب الفرج، ابن اجلوزي، )د.ت.ط(:  (2)

 .86ـ  85مريم: (3)

، صحيح (كام بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلني)ثم قال:  (يا أهيا النا  إنكم حمشورون إىل اه حفاة عراة غرال): قال النبي  (4)

= =الطبعة بريوت –البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اه، حتقيق مصطفى البغا، دار ابن كثري، الياممة 

 (.3171، رقم )3/1222، باب قول اه تعاىل )واختذ اه ابراهيم خليال(،1987 – 1407الثالثة، 

 .15ـ  14احلاقة: (5)

 .108اآلية طه: من (6)

هـ(، حتقيق: حممد عوامة،)د.ت.ط(، باب ما قالوا يف البكاء من خشية 235مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر حممد بن أيب شيبة )ت (7)

 .14/14اه:

 .172األعراف: من اآلية  (8)



 
 

    

وهو ما سيأيت بيانه بعد هذا املبحث إن شاء  ،هذا ما أخربنا عنه ربنا يف سورة الذاريات ،ملن هذه اجلنة يا رب ومن هم أهلها

 اه تعاىل.

بعد ذلك رشع لنا ببيان حال  ،وأن هذا اليوم واقع ال حمالة يف ذلك ،البعثبعد أن أخربنا ربنا جل عاله عن يوم  

ومن  الفائزون برضوانه تعاىل، وما  صفاهتم  ،كيف سيكون حاهلم ،اآلمنني من العذاب ،الناجني ،الفرحني ،املتفائلني

 :وأعامهلم ؟  يتضح كل ذلك فيام يأيت

 .(1) چڇ   ڇ  ڇ    چ  چ  چچ  :قال تعاىل ،اإلخبار عن جزاء املتقني .1

 ،وهم املتقون الذين اتقوا اه بطاعته واجتنبوا معاصيه يف الدنيا ،عن الفريق الناجي يوم القيامة -تعاىل -خيرب اه 

 .(2)وكل ذلك هو يف جنة اخللد جنة النعيم ،بأن جزاءهم يوم القيامة سيكون يف بساتني وعيون وماء

يقول عنها اعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رات  -تعاىل–))إن اه  جنة اخللد تلك اجلنة التي قال الرسول 

 .(4)(((3) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ وال اذن سمعت وال خطر عىل قلب برش فأقرئوا ان شئتم 

نإ النَّبي ويف حديث آخر  ا )ق ال  ) -صىل اه عليه وسلم-ع  اٍم م  ة  ع  ائ 
يع  مإ إ ر  الرسَّ مَّ اد  امْل ض  ب  اجْل و 

اكإ ري  الرَّ
ًة ي سإ ر  ج   ش 

نَّ يف اجْل نَّةإ
إإ

ا ه  ْقط ع   .(5) ((ي 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  چ  قال تعاىل: ،اإلخبار عن صفات املتقني .2

 .(6)  چگ  گ  گ  گ      ڳ  

أخربنا  صفات املستحقني هذا  ،وأهنم يف نعيم ويف بساتني وعيون ،سبحانه وتعاىل عن جزاء املتقنيبعد أن أخرب 

 .وهم املتقون ،اجلزاء

                                                           
 .15الذاريات: (1)

 .22/405ينظر: جامع البيان:  (2)

 .17السجدة: من اآلية  (3)

 (.4501، باب )سورة تنزيل السجدة( برقم )4/1794البخاري، صحيح  (4)

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه صىل اه عليه وسلم،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي (5)

ري  الرَّ  8/144النيسابوري، دار اجليل ـ بريوت:
ًة ي سإ ر  ج   ش 

نَّ يف اجْل نَّةإ
ا( برقم)باب )إإ ه  ْقط ع  اٍم ال  ي  ة  ع  ائ 

ا مإ ل ه 
ب  يف  إ

 (.7317اكإ

 .18ـ  16الذاريات: (6)



  

فيقول آخذين ما  ،فهذه أول صفة من صفات املتقني خيرب عنها احلق جل يف عاله ،چڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  چ  :فقال

وغري ذلك من  ،وجهاد ،وحج ،وصدقة ،وصيام ،من صالة ،ائضعاملني بام فرضه عليهم رهبم من الفر :أي ،آتاهم رهبم

 .(1)الفرائض

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ   چ :فقال ،ثم رشع سبحانه وتعاىل بعد ذلك بإخبارنا عن صفات أ خر من صفات املتقني

 .هو أن تعبد اه كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك :واإلحسان ،أن املتقني كانوا يف الدنيا حمسنني :أي ،چژ

وخيتم باإلحسان وهو قمة  ،يبدأ باإلسالم ويثني باإليامن ،فهو أرفع منزلة يرتقيها املسلم،فاإلحسان سنام الدين

عن مراتب  فقد جاء يف حديث جربيل عليه السالم عندما سأل النبي  ،فهو جزء من عقيدة املسلم ،التدين واإلخالص

للصحابة هذا  قال النبي  ،وعندما خرج جربيل عليه السالم ،فأجابه النبي  ،واإلحسان ،واإليامن ،الدين وهي اإلسالم

  (2)جربيل آتاكم يعلمكم أمر دينكم

كن بقوله  ))أن تعبد اه كأنك تراه فإن مل ت ،عن االحسان األمور الثالثة "دينًا" وكانت إجابته  فسّمى النبي 

 .(3)تراه فإنه يراك((

كاستكامل الرشوط  ،منها اإلحسان يف العبادات ،وهناك صور من صور اإلحسان حتدثت عنها السنة النبوية

واإلحسان يف العالقات  ،كتبسم املسلم يف وجه أخيه ،واإلحسان يف املعامالت ،والفرائض التي فرضت عىل اإلنسان

 .واإلحسان يف العمل كإتقان عملك عىل أحسن وجه ،الزوجة واألوالدوالعطف عىل  ،كرب الوالدين ،االجتامعية

ڑ  ک  ک    ک   چ وهي أن املتقني كانوا ،ثم أخذ القرآن بعد ذلك بإخبارنا عن صفة أخرى من صفات املتقني

عندما استيقنوا  ،يوم تشيب فيه الولدان ،وأيقنوا أن وراءهم يومًا شديداً  ،فاملتقون الذين أيقنوا من يوم البعث ،(4)چک  

وإن من األعامل التي  ،فحرصوا عىل التقرب  إىل اه بام حيب من األعامل والطاعات ،ذلك جعلوا الدنيا مزرعة لآلخرة

 .ويتقرب املسلم إليه هبا قيام الليل -تعاىل–حيبها اه 

  .(5)))الصالة يف جوف الليل(( :عن افضل الصالة بعد املكتوبة قال لذلك عندما سئل النبي 

                                                           
 .22/406ينظر: جامع البيان:  (1)

 (.50، برقم )1/27عن اإلسالم واإليامن واإلحسان: ينظر: احلديث بطوله يف صحيح البخاري، باب سؤال جربيل للنبي  (2)

 (.50، برقم )1/27عن اإلسالم واإليامن واإلحسان: املصدر نفسه، باب سؤال جربيل للنبي (3)

 .17الذاريات: (4)

 (.2813، برقم )3/169صحيح مسلم، باب )فضل صوم املحرم( (5)



 
 

    

 ،والنا  نيام ،أن اه جل يف عاله ليضحك لقائم الليل، ويستبرش به رضًا وفرحًا بقيامه له يف الظالم كام وأخرب 

 .فطوبى لقائم الليل هبذا الثواب العظيم

رجل قام يف ليلة باردة من فراشه  :إن اه يضحك اىل رجلني )أال :وعن عبد اه بن مسعود ريض اه عنه أنه قال

ربنا  :ما  ل عبدي هذا عىل ما صنع ؟ فيقولون :وحلافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إىل الصالة فيقول اه عز وجل ملالئكته

 .(1)فإين قد أعطيته ما رجا وأمنته مما خياف( :رجاء ما عندك وشفقة مما عندك ؟ فيقول

لست من  :كانوا ال ينامون إال قليالً ثم يقول :كانوا قليالً من الليل ما هيجعون :قال األحنف بن قيس)قال قتادة 

فإذا قوم قد باينونا  ،عرضت عميل عىل عمل أهل اجلنة :كان األحنف بن قيس يقول :وقال احلسن البرصي :أهل هذه اآلية

 .(2)كانوا قليالً من الليل ما هيجعون( ،إذا قوم ال نبلغ أعامهلم ،بونًا بعيداً 

ر وهو  ،(3)ثم إن املتقني مع صالهتم هذه ليستغفرون رهبم يف وقت السحر ح  فهم يمدون صالهتم إىل وقت السَّ

 .(4)عنهم ويتجاوز ،فاملتقون يف وقت السحر يطلبون من رهبم أن يغفر هلم ذنوهبم ،وهذا وقت االستغفار ،آخر الليل

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     چ  :وذكر بعض أهل العلم أن نبي اه يعقوب عليه السالم عندما قال له أبناؤه

ر .(5) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ    چ   ح  ر االستغفار إىل السَّ كام  ،قالوا إنه أخَّ

ر  :قالوا أن الساعة التي تفتح فيها أبواب اجلنة ح   .(6)هي وقت السَّ

                                                           
القاهرة  –املعجم الكبري، سليامن بن أ د بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق:  دي عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية  (1)

، جممع الزوائد ومنبع (رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن)( قال اهليثمي 8521،)خطبة ابن مسعود ومن كالمه(= =برقم )9/97،:2ط

هـ بتحرير احلافظني اجلليلني: العراقي وابن  807الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سنة الفوائد، للحافظ نور 

 .2/302حجر،)د.ت.ط(:

 .7/417تفسري القرآن العظيم:  (2)

ر استعارة، ألنه وقت ادبار الليل واقبال النهار، فهو متنفس الصبح. تاج العرو  من جواه (3) ح  ر: قطعة من الليل.: وانام سمي السَّ ح  ر السَّ

 ، وأشار إىل الزخمرشي 11/512القامو : 

 .22/413ينظر: جامع البيان:  (4)

 .98ـ  97يوسف: (5)

 .22/413ينظر: جامع البيان:  (6)



  

فعن ايب هريرة ريض  ،وهذه الساعة هي التي ينزل فيها احلق جل يف عاله إىل السامء الدنيا نزوالً يليق به جل جالله

ك وتعاىل إىل السامء الدنيا فيقول هل من إذا مَض شطر الليل أو ثلثاه ينزل اه تبار)) :اه عنه أنه قال،  قال رسول اه 

 .(1)هل من مستغفر له حتى ينفجر الصبح(( ،سائل يعطى هل من داع يستجاب له

فتجد املتقني عىل اتصال دائم  ،فهذه من أبرز صفات املتقني التي أخرب عنها احلق جل يف عاله يف سورة الذاريات

لذلك استحقوا تلك املنزلة التي  ،وقيام الليل واالستغفار والدعاء ،سانفهم بني تأدية للفرائض والواجبات  واالح ،باه

فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل  ،فيها ما لذ وطاب ،هلم وهي جنة جتري حتتها االهنار -تعاىل-أعّدها 

 .فهنيئًا ملن هو من أهلها ،قلب برش

 مع ما فيها من التسلية للنبي حممد ،يف سورة الذاريات عظيم قدرته، وصدق وعده ووعيده -تعاىل–بنيَّ اه  

 .(2)وأنه سبحانه وتعاىل برشهم بإكرام املصدقني وإهانة املكذبني ،وألصحابه الذين اتبعوه

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  چ  :ويتجىل ذلك يف قوله تعاىل 

ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  

خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج        حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت 

 .(3)چمج

وبادر  ،فلم يعرفهم ،خرب خليله إبراهيم عليه السالم لام جاءته املالئكة عىل هيئة شبان حسان -تعاىل–)يقص اه  

 .(4)فخفَّ مرسعًا لصنع الطعام هلم(( ،إلكرامهم وحسن استقباهلم وضيافتهم

وعرض عليهم األكل من غري  ،ومن آداب املضيف أن يقدم الطعام إىل الضيف ،فجاءهم بعجل سمني فقربه إليهم

قالوا ال ختف وبرشوه بأنه سريزق بغالم  ،ألهنم مل يتحرموا بطعامه ؛ولام أحسَّ عليه السالم يف نفسه خيفة منهم ،أن يأمرهم

 .(5)عليم أي نبي 

                                                           
 (.1810، باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف اخر الليل واالجابة فيه، برقم )2/176م، صحيح مسل (1)

 (.18/461ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: ) (2)

 .30ـ  24الذاريات: (3)

  6/3202: 2000، 1التفسري الشامل للقرآن الكريم، د. امري عبد العزيز، دار السالم،ط (4)

حممد البغدادي الشهري باخلازن، دار الكتب العلمية،  بن عيل الدين عالء االمام–ازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ينظر: تفسري اخل (5)

  6/21م: 1995، لبنان–، بريوت 1ط



 
 

    

كام جرت عادة النساء حني يسمعن شيئًا ،صيحة))ولام سمعت سارة زوجة إبراهيم عليه السالم اخلرب أقبلت يف 

 .(1)عند االستحياء أو التعجب(( ،فيصحنَّ صيحًة معتادة هلن

مجعت أصابعها فرضبت  :رضبت بيدها مبسوطة عىل وجهها  وقيل :أي  چمب  ىب  چ :وقوله تعاىل

 وذلك ألهنا استبعدت ذلك لوصفني: ؛جبينها تعجباً 

 .ألهنا مل تلد يف صغر سنها  وعنفوان شباهبا، فكيف تلد بعد أن بلغت سن اليأ  ؛كرب سنها :أحدمها

 .(2)واملعروف أن العقيم ال تلد أبداً  ،لكوهنا عقيامً  :واآلخر

بعد أن تعجب إبراهيم   (3)  چمت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح    چ       فام كان من املالئكة إال أن قالوا له

وهو كام  ،قالت له املالئكة إن هذا اخلرب هو خرب ربك ،عليه السالم من خرب املالئكة بأنه سريزق بغالم مع أن زوجه عقيم

  .(4)العليم بام كان وما هو كائن ،العليم بمصاحلهم،فربك هو احلكيم يف تدبري خلقه ،قلناه لك

وهذا ما سأتناوله  ،إنا جئنا إلهالك قرية  املة :ما الشأن الذي جئتم ألجله ؟ قالوا :ثم سأل إبراهيم عليه السالم 

  .يف املبحث اآليت إن شاء اه تعاىل

  :. إخباره تعاىل عن إهالك قوم لوط1

أهنم جاءوا إلهالك قرية  ،الشأن الذي أرسلوا إليهخيرب املالئكة نبي اه إبراهيم عليه السالم عندما سأهلم عن  

پ  چ قال تعاىل:  ،خيربنا القرآن عن ذلك ،فام خربها، وما شأهنا ،القرية هي قرية نبي اه لوط عليه السالم ، املة عاصية

ڦ  ڦ   پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ   

  .(5) چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

                                                           
 .185-14/184م: 2000، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط 606التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، االمام فخر الدين الرازي، )ت (1)

هـ(، قدم له وراجعه: 1307ينظر: فتح البيان يف مقاصد القرآن، اإلمام أبو الطيب صديق بن حسن بن عيل احلسني القنوجي البخاري، )ت (2)

 . 13/202عبد اه بن إبراهيم األنصاري، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر: 

 . 20الذاريات: (3)

 . 22/425ينظر: جامع البيان:  (4)

 . 37-32الذاريات:  (5)



  

فلقد كانوا يأتون الرجال  ،إذ أن أهل هذه القرية كانوا يفعلون فعالً فاحشاً  ،هذا اخلرب هو عن إهالك قوط لوط 

 قال تعاىل ،فهم أول من ارتكب هذا الفعل الشنيع القبيح ،شهوة دون النساء، وفعلهم هذا ما عرف عند البرشية من قبلهم

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  چ 

  .(2)چائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ې  ې    ى  ى  ائ چ  وقال ،(1) چىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   

أرسل عليهم  –تعاىل  –هو أن اه  ،والعذاب الذي عذبوا به ،استحقوا العذاب من اه تعاىل ،فألجل فعلهم القبيح هذا

  .حجارة من طني هذه احلجارة يف حقيقتها أمر غيب ال يعلم به إال اه جل يف عاله

زة عند اه للمرسفني املتجاوزين :قال سيد قطب ر ه اه تعاىل  ة امل جهَّ ))هذه احلجارة الطينية امل علَّمة أو امل عدَّ

ال يمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف باحلمم  –والدين  وقوم لوط كانوا مرسفني يف جتاوزهم للفطرة واحلق –احلق 

 ،عىل من يريد من املرسفني –وفق إرادته ونواميسه  –من جوف األرض، فهي )عند ربك( هبذا االعتبار مسلطة  الطيني

وهل ندري  .مالئكته –يف إطار إرادته ونواميسه  –وأن يتوىل إرساهلا  ،مقدرة بزماهنا ومكاهنا وفق علمه وتدبريه القديم

نحن حقيقة عالقتهم هبذا الكون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسامء بحسب 

 ، واهرها التي تتكشف لنا بني احلني واحلني؟ وما لنا نعرتض عىل خرب اه لنا أنه سلط بعض هذه القوى يف وقت ما

ونحن ما نزال كل  ،ما لنا أن نعرتض عىل خرب اه لنا ،يف أرض ما ،عىل قوم ما ،لرتسل بعض هذه القوى يف صورة ما

أما حقيقتها فهي عنا بعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية  ،ذخريتنا من املعرفة فروض ونظريات وتأويالت لظواهر تلك القوى

 .(3)ورسها غيب عنده يكشفه حني يشاء!(( ،ومن صنعه ،أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك يف يد اه

ا اه  من هذه القرية الظاملة بيتًا  -تعاىل–ومن عدل اه سبحانه وتعاىل أنه ال يعذب قومًا بفعل آخرين فقد نجَّ

ا اه أهل هذا  ،وقفوا ضد املجرمني الذين بدلوا فطرة اه ،ألهنم كانوا مسلمني ؛هو بيت لوط عليه السالم ،واحداً  فنجَّ

 .(4)ألهنا كانت خترب أهل القرية إذا حل ضيف عند لوط عليه السالم ؛البيت إال زوجة لوط

 .(5)عالمة للذين يريدون أن يعتربوا، وخيافوا من عذاب رهبم :أي ،يف قرية لوط آية -تعاىل-وترك اه 

                                                           
 . 81-80االعراف: (1)

 . 55النمل: (2)

 .6/3383م: 2004، القاهرة، 34يف  الل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق، ط/(3)

 .7/422ينظر: تفسري القرآن العظيم:  (4)

، 4حتقيق: عثامن مجعة وسلامن مسلم، دار طيبة، ط/هــ(، 510ينظر: معامل التنزيل، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، )ت (5)

 .7/377م: 1997



 
 

    

 -:ن اهالك فرعون وجنودهاخباره تعاىل ع -2

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  :قال تعاىل ،أرسل إليه موسى عليه السالم عندما فرعون عن خمرباً  -تعاىل–يقول اه  

 .(1) چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک       ک       ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

إن اه سبحانه وتعاىل عندما أرسل موسى عليه السالم إىل فرعون وقومه باحلجج والرباهني القوية التي تدل عىل 

ومل يكتفوا بذلك بل قدحوا يف موسى  ،أبى فرعون ومن معه إال أن يعرتضوا عىل احلق الذي جاء به موسى ،صدق نبوته

ومل يصدقوا به  ،كام اهتموه باجلنون وذهاب العقل ،فقد اهتموه بالسحر والشعوذة ،واهتموهم بأشنع االفعال ،ومن آمن معه

 .(2)عىل الرغم من األدلة والرباهني التي جاء هبا

 عىل هلم جزاء البحر يف -تعاىل–ألقاهم اه  ،إعراض فرعون وقومه عن احلق وتكذيبهم موسى عليه السالم وبعد

 .(3)ورفضهم قبول احلق ،كفرهم وعنادهم

 -:إخباره تعاىل عن إهالك قوم عاد -3

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        چ  :عن إهالك قوم عاد بقوله -تعاىل-خيرب اه  

 .(4) چہ  ہ  ھ   

وينهاهم عن  ،وحده -اىلتع–يدعوهم إىل عبادة اه  ،فقد أرسل سبحانه وتعاىل نبيه هود عليه السالم إىل قوم عاد

وكانوا رجاالً  ،أخصب البالد إذ أن بالدهم كانت من ،وكان أهل عاد  أصحاب بساتني ومزارع وعامرة ،عبادة األصنام

 .(5)سخط اه عليهم ،فلام عتوا وجتربوا وكذبوا نبي اه هود عليه السالم ،أقوياء

 .(6)وسلط عليهم الريح العقيم جزاًء عىل تكربهم وعنادهم ،الشديد بالعذاب -تعاىل–فاستأصلهم اه 

                                                           
 .40ـ  38الذاريات: (1)

هـ(، املحقق: عبد 1376، وتيسري الكريم الر ن يف تفسري كالم املنان، عبد الر ن بن نارص السعدي، )ت6/3384ينظر يف  الل القرآن:  (2)

 .811م: 2000-هـ 1420ألوىل الر ن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ا

 .7/423ينظر: تفسري القرآن العظيم:  (3)

 .42ـ  41الذاريات: (4)

 .9/263ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: (5)

 .811ينظر: تيسري الكريم الر ن:  (6)



  

بل كانت  ،ألهنا مل تكن حتمل ماًء وال حياة كام توقعوا ؛عقيامً  عاد قوم اىل -تعاىل–وسميت الريح التي أرسلها اه 

 .(1)حتمل املوت والدمار وهذا جزاء الكافرين

 :إخباره تعاىل عن إهالك قوم ثمود -4

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ قال تعاىل  

 .(2) چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

 ،وهي قصة قوم ثمود مع نبيهم صالح عليه السالم ،أخرى من قصص األمم السابقة قصة عن -تعاىل–خيرب اه 

وكانت قبيلة ثمود ختلف قبيلة عاد يف القوة  ،إليهم ليدعوهم إىل عبادته وحده ونبذ عبادة األصنام -تعاىل–فقد أرسله اه 

 .(3)والتمكني يف اجلزيرة العربية

وقد كذب قوم ثمود نبيهم صاحلًا عليه السالم بالرغم من أنه أتاهم بالدليل والربهان القاطع عىل صدق نبوته إذ  

 ،من صخرة صامء وكانت عرشاء –تعاىل  –وهذه الناقة أخرجها اه  ،آية له ليصدقوه –تعاىل  –جاءهم بناقة جعلها اه 

 –فخالفوا أمر اه  ،ويوم تغيب يرشبون الامء ،وم حترض حيلبوهنا ويرشبون لبنهاي :وأمرهم بأن يقتسموا الامء بينهم وبينها أي

  .(4)وقتلوا الناقة –تعاىل 

فأحرقتهم وهم ينظرون وال يستطيعون أن  ،عليهم صاعقة من السامء –تعاىل  –وبعد قتلهم الناقة أرسل اه 

 .(5)نبيهمجزاء هلم عىل عقرهم الناقة  وتكذيبهم ل ؛يدفعوا العذاب عنهم

  :. إخباره تعاىل عن إهالك قوم نو 5

يذكر احلق جل جالله يف سورة الذاريات بخرب إهالك قوم نو  عليه السالم وقد ذكر خرب إهالك قوم نو   

يف قوله  ،فقد ذكر احلق جل جالله خرب نو  عليه السالم مع قومه يف سورة يونس ،بتفصيله يف سور سبقت سورة الذاريات

                                                           
 .6/3384ينظر: يف  الل القرآن:  (1)

 .45ـ  43الذاريات: (2)

 .6/3432ينظر: يف  الل القرآن:  (3)

، وتفسري الاموردي النكت والعيون، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب الاموردي، حتقيق: السيد عبد 7/479ينظر: تفسري القرآن العظيم: (4)

 . 4/201: لبنان –املقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت 

 . 502-19/501ينظر: اجلامع ألحكام القرآن:  (5)



 
 

    

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چتعاىل: 

  .(1) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ  وجاء اخلرب بتفصيله يف سورة هود ابتداء من قوله تعاىل 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

وانتهاء  ،(2) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  

  .(3)چڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گچ  :بقوله تعاىل

ثم نوه عن اخلرب يف  ،ثم أكد اخلرب يف سورة هود بتفصيله ،أنه أورد اخلرب يف سورة يونس –تعاىل  –فمن حكمته  

للنبي  -تعاىل–وما ذاك إال تذكري منه  ،(4) چې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ  :سورة الذاريات يف قوله تعاىل

للنبي حممد صىل اه عليه وسلم واملؤمنني  -تعاىل–وتأكيدًا منه  ،وعىل تأييده ألنبيائه ورسله ،صىل اه عليه وسلم  حممد

 .فإعادة ذكر اخلرب هو من باب التذكري والفائدة ،عىل قدرته عىل إهالك الكافرين والظاملني عىل مر األزمنة والعصور

وينبذوا  ،وحده -تعاىل–ألجل أن يعبدوا اه  ،أرسله اىل قومه -تعاىل–هو أن اه  -عليه السالم–وخرب نو   

وأخربهم أنه منذر هلم من عذاب اه الذي سيحل هبم إن مل خيلصوا العبادة ه ويفردوه  ،فأمرهم بذلك ،عبادة األوثان

فإن عذاب اه  ،وحذرهم من أهنم إذا استمروا عىل ما هم عليه ،بالتوحيد ويرتكوا ما يعبدون من دونه من األنداد واألوثان

  .(5)األليم املوجع الشديد سيحل هبم يف الدار اآلخرة

فجحدوا بنبوة نو  عليه  ،أخذهم الكربياء والغرور ،معاندين ،متكربين ،القوم كانوا متجربين لكن أرشاف 

 ،هلم برشًا منهم يبلغهم رساالت رهبم –تعاىل  –فاستصعبت عقوهلم أن يرسل اه  ،إنام أنت برش مثلنا:وقالوا له ،السالم

                                                           
 . 71يونس: (1)

 . 27-25هود:  (2)

 . 48هود: (3)

 .46الذاريات: (4)

 . 4/316، وتفسري القرآن العظيم: 295-15/293ينظر: جامع البيان:  (5)



  

إنك آدمي مثلنا يف اخللق والصورة  :أي ،(1) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ  قال تعاىل:

  .(2)واجلنس

قال  ،فقد أخرب احلق سبحانه وتعاىل عن هذه املدة ،واستمر نو  عليه السالم يدعوا قومه ألف سنة إال مخسني عاماً  

  .(3)  چى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ تعاىل 

ما كان من قومه  ،التي قضاها نو  عليه السالم يدعو هبا قومه –تعاىل  –بعد هذه املدة الطويلة من الدعوة إىل اه  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ قال تعاىل  ،وبدؤوا بمرحلة التحدي ،إال أن أرصوا عىل الكفر واملكابرة والعناد

فأكثرت من خصومتنا فأتنا بالعذاب  ،أنك يا نو  قد خاصمتنا :أي ،(4)  چں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

أن العذاب سيحل بنا إن مل تطعك فيام و ،الذي تعدنا وهتددنا به إن كان هناك صدق يف قولك بأنك نبي وأنك مرسل من اه

  .(5)تقول

وأنه لن يؤمن  ،دال قد انتهىوأخربه بأن أمر الدعوة واجل ،لنبيه نو  عليه السالم –تعاىل  –بعد ذلك جاء أمر اه  

 ،فإن أمر هؤالء القوم سائر إىل العذاب واهلالك ،وال ختاطبني فيهم بعد اآلن ،فال تبتئس من أفعاهلم ،من قومك إال من آمن

  .فقد استحقوا العذاب األليم

 –تعاىل  –ى اه فقد أوح ،ثم يأيت أمر آخر من السامء، أي يا نو  اصنع سفينة وصناعتها ستكون بأمرنا ووحينا 

ويبدأ نو  عليه السالم بتنفيذ أمر  ،صدر الطائر :بأن يصنع السفينة عىل مثل "جؤجؤ الطائر" أي –عليه السالم  –لنو  

إال ألهنم أخذوا  ؛وما قوهلم هذا ،بقوهلم أحتولت نجارًا بعد النبوة ،وكلام مروا عليه استهزءوا به ،ويمر عليه قومه ،اه

  .(6)بظاهر األمر وجهلوا أن نوحًا يعمل بأمر ربه

أي ذكر  ،أن حيمل معه يف السفينة من كل زوجني -عليه السالم –وأمر نو   ،وفار التنور ،بعد ذلك جاء أمر ربك 

  .وما آمن معه إال القليل ،كام أمر بحمل من آمن به ،وأنثى من مجيع املخلوقات

                                                           
 . 27هود:من اآلية (1)

 . 15/295ينظر: جامع البيان:  (2)

 . 14العنكبوت: (3)

 . 32هود: (4)

 . 304-15/303ينظر: جامع البيان  (5)

 . 310-15/308ينظر: املصدر نفسه:  (6)



 
 

    

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  چ  قال تعاىل:

  .(1) چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  

فلم ينج  منه من هو أقرب نسبًا وعاطفة من  ،والغرق كان مصري الكافرين املعاندين ،هنا جاء أمر اه وهو الطوفان 

وما ذلك إال در  عظيم لنا بأن القرابة من األنساب ال  ،حقني العذابإذ أن ابنه كان من املغرقني املست ،نو  عليه السالم

  .أن نكون من أهلهام –تعاىل  –نسأل اه  ،تنفع العبد وال ترفع من شأنه إن كان سائرًا عىل غري طريق الفال  والصال 

كأن  اه تعاىل يقول   ،نبينا حممدًا صىل اه عليه وسلم –تعاىل  –بعد هذه السلسلة من األخبار التي أخرب هبا  

وما كان جواب  ،وما تدعو له فقد سبقك األنبياء يف الدعوة إليه ،أن ما أرسلت به هو كام أرسل به من سبقه من األنبياء:لنبيه

فإن  ،ومنهم من أهتم باجلنون ومنهم من آهتم بغري ذلك ،فمنهم من أهتم بالسحر ،ومكاألقوام ألنبيائهم، إال كام جاوبك ق

لتجد أهنا متشاهبة فكأنام أوّص بعضهم  ،ولو تالحظ يف أقواهلم ،أهتمك قومك فال حتزن فهذا أمر قد عرف عن أهل الباطل

  .بعضًا باإلشاعات والشبه

ڀ        ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ  :قال تعاىل

  (2) چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

واملوجبة عىل عباده أن يعبدوه ويوحدوه  -تعاىل –خيرب احلق جل يف عاله عن قدراته اإلهلية املوجبة لربوبيته  

كل  ،وخلق األشياء من زوجني ،وفرش األرض ،عن بناء السامء -تعاىل-فإخباره ،ويلتجئوا إليه بالدعاء وطلب املغفرة

وهو املدبر شؤون  ،فهو اخلالق وهو الرزاق ،وحده -تعاىل –هي ه  ،ذلك ألجل أن يعلم اإلنسان أن الدنيا وما فيها

هو خالق كل َشء  –تعاىل  –فإن اه  ،أو تدبريها ،فال نبي وال ويص وال ويل له شأن يف خلق هذه األشياء ،األرض والسامء

  .فهو كذلك املستحق العبادة وحده دون ما سواه ،وهو املدبر هلا وحده ،وحده

  .(3)  چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  :قال تعاىل :. إخباره تعاىل عن بناء السامء وتوسيعها1

                                                           
 . 40هود: (1)

 . 55ـ  52الذاريات: (2)

 . 47الذاريات: (3)



  

فبدأ باإلخبار  ،وهو قادر عىل أن يوسعها كيف يشاء –تعاىل  –خيرب احلق سبحانه وتعاىل أن بناء السامء كان بقوة منه  

ووسع أرجاءها، ورفعها من  ،فقد بناها احلق جل جالله وجعلها سقفًا رفيعاً  ،فبناؤها كان بقوة إهلية ،عن السامء كيف بناها

  .(1)حتى استقلت كام هي وهذا كله بقوته تعاىل ،غري عمد

  .(2) چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  :قال تعاىل :. إخباره تعاىل عن فرش األرض2

ألن بناء البيت يكون يف العادة قبل  ؛ولقد جاء خلق األرض بعد خلق السامء ،عن خلق األرض –تعاىل  –خيرب اه  

جعلنا  :أي ،واألرض فرشناها :فقال تعاىل ،أخذ ببيان خرب خلق األرض ،فبعد أن أخرب احلق عن بناء السامء ،الفرش

  .(3)وجعلناها مهدًا صاحلة الستقرار الكائنات ،األرض مفروشة ومبسوطة ليستقر عليها اخلالئق

  .(4)  چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  چ  :قال تعاىل :. إخباره تعاىل عن خلق الزوجني3

 ،فجميع املخلوقات أزواج ،تعاىل عن احلكمة من خلق األشياء فام من َشء من املخلوقات إال وله ثانٍ  –خيرب اه  

وموت وحياة  وشقاء وسعادة وجنة  ،وإيامن وكفر ،وضياء و الم ،وبر وبحر ،وليل وهنار وشمس وقمر ،فسامء وأرض

وهي  ،فخلق االشياء من زوجني مل يكن إال حلكمة أراد اه سبحانه وتعاىل بياهنا خللقه ،وذكور وإناث ،وجن وإنس ،ونار

اخلالق واحد ال لتعلموا أن  :أي ،چجئ   حئ    چ  أن ما يف الكون من خملوقات هم أزواج إال اخلالق سبحانه وتعاىل

  .(5)رشيك له

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ  :قال تعاىل ،خيرب احلق سبحانه وتعاىل عن السبب الذي من أجله خلق اجلن واإلنس 

  .(6) چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

 ،وإنام خلقهم ألمر مهم ،مل خيلقهم عبثاً  -تعاىل-أنه :أي ،إذن فاحلق خيربنا أن السبب الرئيس خللق اجلن واإلنس لعبادته

  .إذن أن اه سبحانه وتعاىل هو املستحق العبادة وحده ،وحده –تعاىل  –وهو عبادته 

                                                           
 . 7/424ينظر: تفسري القرآن العظيم:  (1)

 . 48الذاريات: (2)

 . 7/379، ومعامل التنزيل: 22/439ينظر: جامع البيان:  (3)

 . 49الذاريات: (4)

 . 7/424ينظر: تفسري القرآن العظيم:  (5)

 . 58-56الذاريات: (6)



 
 

    

 . (1)  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  :قال تعاىل

أما الكافر فهو ال يعبد اه إال يف  ،يف الرساء والرضاء :أي ،وعىل كل حال ،وحده –تعاىل  –فاملؤمن احلق يعبد اه  

  .(2)وقت الشدة والبالء

  .ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة –تعاىل  –والعبادة سم جامع لكل ما حيبه اه  

هو أن وجودمها يف هذه الدنيا  ،من إخبارنا عن السبب الذي من أجله خلق اجلن واألنس –تعاىل  –فحكمته  

 ،أمرنا بالسعي يف طلب الرزق –تعاىل  –لكنه  ،فمع أن الرزق أمره بيد اه ،من غري أن هنمل جانب الرزق ،لطاعةللعبادة وا

واآلخرة هبا حاجة منا إىل عمل يريض ربنا جل  ،فال يصح تفضيل الدنيا عىل اآلخرة ،لكسب ما يكفينا للعيش يف هذه الدنيا

  .من طاعة وعبادة وغري ذلك ،يف عاله

  

                                                           
 . 31التوبة من اآلية (1)

 . 7/381ينظر: معامل التنزيل:  (2)



  

احلمد الذي بعونه نبلغ أقىص  ،احلمد ه الذي ينجي العبد من السيئات ،احلمد ه الذي تتم بنعمته الصاحلات 

  .الغايات

واملعاين اإليامنية  ،يف رحاب اآليات القرآنيةوه الفضل وحده يف إكامل مسرية البحث حتى آخر الورقات،  

  :الرتبوية العظيمة التي تضمنتها سورة الذاريات  ويمكن أن أسجل أهم مطالع غر  هذا الزرع فأوجزها بام يأيت

ن تستخرب :منها ،. إن للخرب معاٍن عدة1   .ومنها العلم بالباطن  اخلفي ،ومنها علمك بالَّشء ،النبأ عمَّ

 ،فقد كان إلخباره تعاىل عباده بأمر البعث أمهية عظيمة يف القرآن الكريم،الذاريات أنواعًا من األخبار . تضمنت سورة2

  .ويف ذلك داللة عىل أمهية أمر البعث ،بأمور عظيمة -تعاىل –وقد جاء إخباره تعاىل عن البعث بعد قسمه 

  .وسيعاقب املقرصين عىل آثامهم وبلواهم ،. إن اه سبحانه وتعاىل سيجازي املتقني عىل حسن تقواهم3

وإن  ،فإن آمنوا فهو خري هلم ،. إن اه سبحانه وتعاىل ال يعذب أقوامًا حتى يبعث إليهم رسواًل من عنده ليبلغوا عنه4

  .أعرضوا فلهم عذاب شديد

فهو املستحق للعبادة دون ما  -تعاىل-وخلق األزواج كان من قبله ،وفرش االرض ،أن بناء السامء -تعاىل –. بنيَّ اه 5

  .سواه

 بل خلقهم ألجل عبادته وطاعته. ،مل خيلق اجلن واإلنس عبثاً  -تعاىل–. إن اه 6

 

وآخر دعوانا أن احلمد ه رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني 

  



 
 

    

 بعد القرآن الكريم 

  .جالل الدين السيوطي )د.ت.ط( ،لقرآنـ أرسار ترتيب ا

 .ـ الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركَّش  )د.ت.ط(

 .)د.ت.ط(،بصائر ذوي  التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز اباديـ 

 م 2007 ،/1ط ،عامن –دار الفرقان ،د. فضل حسن عبا  ،ـ البالغة فنوهنا وأفناهنا 

 .دار اهلداية ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،القامو تاج العرو  من جواهر ـ 

 .)د.ت.ط( ،ابن اجلوزي ،أليب الفرج ،ـ التبرصة

جامعة االمام  ،عيل بن عمر وآخرون :حتقيق ،ه(486)ت ،أبو احلسن عيل بن أ د بن حممد الواحدي ،ـ التفسري البسيط

 .هـ1430 ،حممد بن سعود ضمن سلسلة الرسائل اجلامعية

دار  ،باخلازن الشهري البغدادي حممد بن عيل الدين عالء االمام–ـ تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل 

 .م1995 ،لبنان–بريوت  ،1ط/ ،الكتب العلمية

 .2000، 1ط،دار السالم ،د. امري عبد العزيز ،ـ التفسري الشامل للقرآن الكريم 

 ،2ط/ ،دار طيبة ،سامي حممود سالمة :حتقيق ،هـ(774)ت ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي ،مـ تفسري القرآن العظي

 .م1999

 .م2000 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ( 606) ،االمام فخر الدين الرازي ،ـ التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب

 ،السيد عبد املقصود عبد الرحيم :حتقيق ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب الاموردي ،ـ تفسري الاموردي النكت والعيون

 .لبنان –بريوت  ،دار الكتب العلمية

 ،بريوت ،دار احياء الرتاث العريب ،حممد عوض مرعب :حتقيق ،أبو منصور حممد بن ا د االزهري ،ـ  هتذيب اللغة

 م.2001

املحقق: عبد الر ن بن معال  ،هـ(1376)ت ،عبد الر ن بن نارص السعدي ،املنان ـ تيسري الكريم الر ن يف تفسري كالم

 .م 2000-هـ 1420الطبعة: األوىل  ،اللوحيق، مؤسسة الرسالة

مؤسسة  ،1ط ،ا د شاكر :حتقيق ،هـ(310)ت ،حممد بن جرير ابو جعفر الطربي ،ـ جامع البيان عن تأويل اي القرآن

 م 2000 ،بريوت ،الرسالة



  

 ،مؤسسة الرسالة ،د. عبد اه بن عبد املحسن الرتكي :هـ( حتقيق617)ت ،حممد بن ا د القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآنـ 

 .م2006 ،لبنان –بريوت  ،1ط

 ،1دار الكتب العلمية، بريوت ط،د صديق خليل صالح،ـ الدر الرصني يف تفسري سورة يس ـ دراسة حتليلية موضوعية

2005. 

دار العلم  ،حممد زكريا يوسف :حتقيق ،هـ(393)ت ،اسامعيل بن  اد اجلوهري ،ـ الصحا   تاج اللغة وصحا  العربية

 .م1990 ،بريوت ،4ط،للماليني

دار ابن كثري،  ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اه، حتقيق مصطفى البغا ،ـ صحيح البخاري

 .1987 – 1407، 3ط،بريوت –الياممة 

قدم له  ،هـ(1307)ت ،أبو الطيب صديق بن حسن بن عيل احلسني القنوجي البخاري ،ـ فتح البيان يف مقاصد القرآن

 .قطر ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،األنصاري عبد اه بن إبراهيم :وراجعه

 )د.ت.ط(   ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،ـ فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري

 .م2004 ،القاهرة ،34ط/ ،دار الرشوق ،سيد قطب ،ـ يف  الل القرآن

 .)د.ت.ط(،الفريوز ابادي ،القامو  املحيطـ 

 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،عدنان درويش وحممد املرصي :حتقيق ،أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ،أبو البقاء ،الكلياتـ 

 .م1998

 .م1982 ،11ادارة البحوث العلمية ط ،عبد العزيز حممد السلامن ،ـ الكواشف اجللية عن معاين الواسطية

 .)د.ت.ط( :بريوت ،صادردار  ،حممد بن مكرم بن منظور االفريقي ،ـ لسان العرب

هـ بتحرير احلافظني اجلليلني:  807للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سنة  ،ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 العراقي وابن حجر،)د.ت.ط( 

 ،دار طيبة ،عثامن مجعة وسلامن مسلم :حتقيق ،هــ(510)ت ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،حميي السنة ،ـ معامل التنزيل

 .م1997 ،4ط/

 –مكتبة ابن تيمية  ، دي عبد املجيد السلفي :حتقيق ،سليامن بن أ د بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،ـ املعجم الكبري

 .2القاهرة ط

ني مسلم بن احلجاج ـ املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه صىل اه عليه وسلم،  أبو احلس

 .بريوت –دار اجليل  ،جمموعة من املحققني :هـ، املحقق 261 :القشريي النيسابوري املتوىف



 
 

    

 )د.ت.ط(. ،حممد عوامة :حتقيق ،هـ(235ابو بكر حممد بن ايب شيبة )ت ،ـ مصنف ابن أيب شيبة

آي التنزيل: أ د بن إبراهيم بن الزبري الثقفي القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من  ـ مالك التأويل

 .هـ(، )د.ت.ط(708الغرناطي، أبو جعفر )املتوىف: 

 ،دار الكتاب ،هـ(885)ت ،أبو احلسن ابراهيم بن عمر برهان الدين البقاعي ،ـ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور

 .م1982 ،القاهرة


