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 :ممخصال

في سكر العمؽ، مف حيث الكقكؼ عمى  الخاصة ييدؼ ىذا البحث إلى استنباط المقاصد العقدية    
القراءة كالكتابة ككسيمة لتعاليـ الكحي ، ك تقرير الكحدانية، كيتناكؿ ذلؾ محبة كتكريـ ا لإلنساف بالعمـ

تحذير اإلنساف مف الطغياف كتذكر الرجكع إلى ا تعالى، كىذا الطغياف ، ك في العقيدة اإلسالمية
، ككذلؾ تحقيؽ التكامؿ الكجكدم كتأكيد مسئكلية اإلنساف عف أعمالو في الدنيا، ك عرض لقمة العمـ

الثقة با ، ك النجاة كالفالح في الدنيا كاآلخرة، ك ألصناؼ الناس تجاه الكحي كالعمـالكقكؼ عمى معرفة 
تعالى كالشعكر بالمعية، كتعمؽ العبد بربو فيما يخافو كيرجكه، كيسمـ لو كجيو في كؿ أحكالو في حياتو 

 كمماتو.

 التقرب إلى ا تعالى كالصالة كالسجكد كالخضكع ىي آلة الثبات في الشدائد كالمحف.كطريقة 

   .(العمؽ –سكرة  -خاصةال -العقدية  -المقاصد ): مفتاحيةالكممات ال
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Abstract: 

    This research aims to elicit the special doctrinal purposes in Surat Al-Alaq, 

in terms of standing on the oneness report, and it deals with God’s love and 

honor for man with knowledge, reading and writing as a means of revelation 

teachings in the Islamic faith, warning man against tyranny and remembering 

the return to God Almighty, and this tyranny is a display of the lack of 

Knowledge, achieving existential integration and emphasizing the 

responsibility of man for his actions in this world, as well as standing on 

knowledge of the types of people towards revelation and knowledge, 

salvation and success in this world and the hereafter, trust in God Almighty 

and feeling of the crowd, and the slave’s attachment to his Lord in what he 

fears and hopes, and surrenders his face to him in all his conditions in his life 

and his death. 

The method of drawing closer to God Almighty, prayer, prostration and 

submission is the instrument of steadfastness in adversity and adversity. 

Keywords: (Al-Maqasid - Nodal - Special - Surah - Al-Alaq). 

 :مقدمة

الحمد  رب العالميف، كأشيد أف ال إلو إال ا، كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدنا 
 صمى ا عميو كعمى آلو كصحبو، كسمـ تسميمنا كثيرنا.ك عبده كرسكلو، 

 أما بعد:

ا  إف القرآف الكريـ ىك كالـ رٌب العالميف، أنزلو ا عمى نبيو محمد  ليككف منياجن
فبو حياة القب كنكر البصر كالبصيرة كىدايتو الى الطريؽ القكيـ  لمحياة، كًنبراسنا لميداية،



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 173 

ييبىشِّري الٍ  قاؿ ا عزَّ كجؿ: } ـي كى ميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى ًإفَّ ىذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى
ـٍ أىٍجران كىًبيران  اًلحاًت أىفَّ لىيي  [.ٗاالسراء اآلية { ]الصَّ

عباده  -تعالى –كقد اشتمؿ القرآف الكريـ عمى أىداؼ كمقاصد عدة؛ لذا حث ا 
المؤمنيف عمى تدبر القرآف، كفيـ آياتو كمعانيو كتفسيره كتعمـ عمكمو كالغكص في 

مىى قيميكبو أعماقو لمك ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى شؼ عف أسراره المكنكنة، قاؿ تعالى: }أىفىالى يىتىدىبَّري
[، فالقرآف الكريـ مستكدع مف األسرار اإلليية كاإلشارات الربانية، ِْأىٍقفىالييىا{ ]محمد: 

ا شافينا لجميع مشكالت ىذا العصر ففيو إصالح لمفرد  كعند التأمؿ فيو نجد فيو عالجن
 مجتمع كاألمة؛ بؿ كالعالـ بأسره.كال

أعمى تمؾ المقاصد؛ ألنو غاية معرفة ا تعالى كصفاتو كاسمائو ىي مف كال شؾ أف 
المقاصد القرآنية، كالذم ألجمو أرسمت الرسؿ، كأنزلت الكتب، كألىمية ىذا المقصد جاء 

 لسورة العمق". خاصة"المقاصد العقدية العنكاف بحثي بػػػػ: 

 مشكمة البحث:

 خاصةتكمف مشكمة البحث في الجكاب عف السؤاؿ الرئيسي، كىك ما المقاصد العقدية ال
 لسكرة العمؽ؟ كىذه اإلشكالية ينتج منيا العديد مف األسئمة منيا:

 ؟محبة كتكريـ ا لإلنساف بالعمـ. كيؼ اثبات ُ

ف عرض تحذير اإلنساف مف الطغياف كتذكر الرجكع إلى ا تعالى، كىذا الطغيا .كيؼِ
 ؟لقمة العمـ

 ؟تحقيؽ التكامؿ الكجكدم كتأكيد مسئكلية اإلنساف عف أعمالو في الدنيا . كيؼّ

 ؟تجاه الكحي كالعمـ. كيؼ يمكف اف اصنؼ الناس ْ
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 ؟النجاة كالفالح في الدنيا كاآلخرةتحقيؽ  . كيفيةٓ

 أىمية البحث:

 تكمف أىمية البحث في اآلتي:

نزؿ مف القرآف، حيث ىناؾ أحاديث صحيحة، ككف سكرة العمؽ تتضمف أكؿ ما  -ُ
 صريحة تفيد ذلؾ.

 ككف البحث يتناكؿ أعمى مراتب مقاصد كأىداؼ القرآف، كىك المقصد العقدم. -ِ

 ككف البحث لـ يتناكلو أحد مف قبؿ في دراسة أك بحث مستقؿ. -ّ

 أىداف البحث:

 تكمف أىداؼ البحث في اآلتي:

 ـ.محبة كتكريـ ا لإلنساف بالعم .ُ

 القراءة كالكتابة ككسيمة لتعاليـ الكحي في العقيدة اإلسالمية .ِ

تحذير اإلنساف مف الطغياف كتذكر الرجكع إلى ا تعالى، كىذا الطغياف عرض لقمة  .ّ
 العمـ.

 تحقيؽ التكامؿ الكجكدم كتأكيد مسئكلية اإلنساف عف أعمالو في الدنيا. .ْ

 كالعمـ. عرض إشارم ألصناؼ الناس تجاه الكحي .ٓ

 النجاة كالفالح في الدنيا كاآلخرة. .ٔ
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الثقة با تعالى كالشعكر بالمعية، كتعمؽ العبد بربو فيما يخافو كيرجكه، كيسمـ لو  .ٕ
 كجيو في كؿ أحكالو في حياتو كمماتو.

التقرب إلى ا تعالى كالصالة كالسجكد كالخضكع ىي آلة الثبات في الشدائد  .ٖ
 كالمحف.

 البحث:منيج 

 اتبعت في بحثي عمى:

المنيج االستقرائي: كذلؾ مف خالؿ استقراء كالـ أىؿ العمـ في التفسير كالعقيدة،  -ُ
كغيرىـ، كاستجالء المعاني مف النصكص التي تضمنتيا المقاصد العقدية في سكرة 

 العمؽ.

كتفصيؿ كؿ ما يتعمؽ استنباط ك استخراج ، كيتـ مف خاللو ستنباطيالمنيج ا -ِ
 في سكرة العمؽ.الخاصة المقاصد العقدية ب

 خطة البحث:

 مباحث، كخاتمة: سبعةقسمت البحث إلى مقدمة، كتمييد، ك 

كتتضمف مشكمة البحث، كأىمية البحث، كأىداؼ البحث، كالدراسات السابقة،  المقدمة:
 كمنيج البحث، كخطة البحث.
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 : محبة وتكريم اهلل لإلنسان بالعمم.المبحث االول

 : القراءة والكتابة كوسيمة لتعاليم الوحي في العقيدة اإلسالميةالمبحث الثاني

: تحذير اإلنسان من الطغيان وتذكر الرجوع إلى اهلل تعالى، وىذا المبحث الثالث
 الطغيان عرض لقمة العمم.

: تحقيق التكامل الوجودي وتأكيد مسئولية اإلنسان عن أعمالو في المبحث الرابع
 الدنيا.

 : عرض إشاري ألصناف الناس تجاه الوحي والعمم.بحث الخامسالم

 : النجاة والفالح في الدنيا واآلخرة.المبحث السادس

: الثقة باهلل تعالى والشعور بالمعية، وتعمق العبد بربو فيما يخافو المبحث السابع
 ويرجوه، ويسمم لو وجيو في كل أحوالو في حياتو ومماتو.

 فييا خالصة البحث كاىـ النتائج التي تكصمت الييا.فقد اكدعت اما الخاتمة: 

: محبة وتكريم اهلل لإلنسان بالعمم )أفعال اهلل تعالى التي تدخل في المبحث األول
 توحيد المعرفة واالثبات(.

محبة ا لعباده ظيرت في تعميـ اإلنساف أىمية االرتباط بخالقو كااللتحاؽ بو حتى ال )
ينفعو حبو، كيتجمى ىذا أيضا مف خالؿ تذكير اإلنساف بحقيقة ينشغؿ عنو بحب مف ال 

 .(َُِٕ)الجبكرم،  (كجكده كبداية خمقو، كتعريؼ اإلنساف بقدره أماـ عظمة خالقو

كقاؿ الشيخ ابف عاشكر: مقتضى الظاىر: كعمـ بالقمـ. فعدؿ عف اإلضمار لتأكيد ما 
ربؾ كأف ىذه القراءة شأف مف  يشعر بو ربؾ مف العناية المستفادة مف قكلو: اقرأ باسـ
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شؤكف الرب اختص بيا عبده إتماما لنعمة الربكبية عميو، كليجرم عمى لفظ الرب 
 .(ُْٖٗاألكـر )التكنسي، كصؼ 

{ فإنو تعالى أخرجو مف بطف أمو ال )فقكلو تعالى:  ـٍ ـٍ يىٍعمى مَّـى اإلٍنسىافى مىا لى مَّـى ًباٍلقىمىـً عى }عى
ع كالبصر كالفؤاد، كيسر لو أسباب العمـ فعممو القرآف، كعممو يعمـ شيئنا، كجعؿ لو السم

، كتضبط الحقكؽ، كتككف رسال لمناس  الحكمة، كعممو بالقمـ، الذم بو تحفظ العمـك
تنكب مناب خطابيـ، فممو الحمد كالمنة، الذم أنعـ عمى عباده بيذه النعـ التي ال 

 .(َََِ)السعدم، (كسعة الرزؽ يقدركف ليا عمى جزاء كال شككر، ثـ مف عمييـ بالغنى

أكؿ شيء نزؿ مف القرآف ىذه اآليات الكريمات المباركات، كىف أكؿ رحمة رحـ ا بيا 
العباد، كأكؿ نعمة أنعـ ا بيا عمييـ، كفييا التنبيو عمى ابتداء خمؽ اإلنساف مف عمقة، 

كىك القدر الذم  كأف مف كرمو تعالى أف عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، فشرفو ككرمو بالعمـ،
 .(ُٗٗٗة )البصرم، امتاز بو أبك البرية آدـ عمى المالئك

 عميم الشرع في العقيدة اإلسالمية: القراءة والكتابة كوسيمة تالمبحث الثاني

فالقراءة كالكتابة كسيمة لتعمـ الكحي، فاذا كانت الشريعة اإلسالمية تحض المسمـ عمى  
التعمـ، فاشرؼ ىذه العمكـ ىك العمـ الذم يدلو عمى ا تبارؾ كتعالى كتعظيمو مف 

 خالؿ االيماف بأسمائو كصفاتو كافعالو، فكاف ذلؾ بالتعمـ بالقمـ :   

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱقاؿ تعالى: 

 (ْ-ُ)سكرة العمؽ:  َّ جئ يي ىي ني مي زي
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 وسائل العمم في سورة العمق: المطمب األول:

{ كذلؾ  ـٍ ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسافى مى مَّـى اإٍلً {، كالتعميـ عامة }عى مَّـى ًباٍلقىمىـً ذكر عز كجؿ التعميـ بالقمـ }عى
 بمطالعة الكتب.إشارة إلى ما يتمقاه اإلنساف مف التعاليـ سكاء كاف بالدرس أـ 

 كأف تحصيؿ العمكـ يعتمد أمكرا ثالثة:

أحدىا: األخذ عف الغير بالمراجعة، كالمطالعة، كطريقيما الكتابة كقراءة الكتب فإف 
بالكتابة أمكف لألمـ تدكيف آراء عمماء البشر كنقميا إلى األقطار النائية كفي األجياؿ 

 الجائية.

 إلمالء.كالثاني: التمقي مف األفكاه بالدرس كا

كالثالث: ما تنقدح بو العقكؿ مف المستنبطات كالمخترعات، كىذاف داخالف تحت قكلو 
تعالى: عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ كفي ذلؾ اطمئناف لنفس النبيء صمى ا عميو كسمـ 
بأف عدـ معرفتو الكتابة ال يحكؿ دكف قراءتو ألف ا عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، فالذم 

صحاب المعرفة بالكتابة قادر عمى أف يعممؾ القراءة دكف سبؽ معرفة عمـ القراءة أل
 (ُْٖٗ)ابف عاشكر،  بالكتابة

كأشعر قكلو: }ما لـ يعمـ{ أف العمـ مسبكؽ بالجيؿ فكؿ عمـ يحصؿ فيك عمـ ما لـ يكف 
يعمـ مف قبؿ، أم فال يؤيسنؾ مف أف تصير عالما بالقرآف كالشريعة أنؾ ال تعرؼ قراءة 

 لقمـ. ما يكتب با

 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 179 

كفي اآلية إشارة إلى االىتماـ بعمـ الكتابة كبأف ا يريد أف يكتب لمنبي صمى ا عميو 
 كتابا لمكحي مف مبدا بعثتو.  كسمـ ما ينزؿ عميو مف القرآف فمف أجؿ ذلؾ اتخذ النبي

كفي االقتصار عمى أمر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بالقراءة ثـ إخباره بأف ا عمـ 
اإلنساف بالقمـ إيماء إلى استمرار صفة األمية لمنبيء صمى ا عميو كسمـ ألنيا كصؼ 

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱمكمؿ إلعجاز القرآف قاؿ تعالى: 

 (ْٖ)العنكبكت: .َّ مك لك اك يق ىقيف ىف

 القراءة كوسيمة لمعمم بالشرع:-المطمب الثاني
العمـ بالقراءة يحصؿ بكسائؿ أخرل مثؿ اإلمالء كالتمقيف كاإللياـ كقد عمـ ا آدـ 

 .ق(ُِِْا )الجكزم، األسماء كلـ يكف آدـ قارئ

﴿يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت﴾ قاؿ: »، قاؿ: فعف البراء بف عازب، عف النبي 
قاؿ لو: مف ربؾ؟ فيقكؿ: ربي ا، كنبيي محمد صمى ا نزلت في عذاب القبر، في»

عميو كسمـ، فذلؾ قكلو عز كجؿ: ﴿يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت في الحياة الدنيا، 
 (.ِٕ)ابراىيـ: كفي اآلخرة﴾

فإذف: البد مف تصحيح مفيـك الدعكة إلى القراءة كطمب العمـ في عصرنا، كلشبابنا، 
رية لمبناء العقدم ليذا الجيؿ البد مف تكجييو لقراءة القرآف ليعرؼ كىذه أكؿ خطكة ضرك 

صفات الذم خمقو مف نطفة، ثـ خمؽ النطفة عمقة، فخمؽ العمقة مضغة، فخمؽ المضغة 
عظاما، فكسا العظاـ لحما. ككذلؾ البد ػ مع قراءتو القرآف أف يقٌمب بصره في نفسو، 

ار، كالنجكـ كالشجر، كالشمس كالقمر، كفي البحار كاألنيار، كاختالؼ الميؿ كالني
 .كالسماء كاألرض، كالدكاب كاليكاـ .. لقراءة الككف ػبالتأمؿ كالتدبر
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أما العمكـ الدنيكية فتأتي بعد الشرعية، كعمى أصميا ييتقف العبد المؤمف عممو، في 
ا اليندسة، كالطب، كالمعمار، كالتجارة، كالصناعة، كالفمؾ، كالرياضيات، كالتكنكلكجي

)رفيؽ،  الحديثة، كفي كؿ عمـ مف العمكـ النافعة لمبشر في الدنيا كاآلخرة
https://www.alukah.net) 

 الكتابة كوسيمة لتعمم الوحي:المطمب الثالث :
 ."قيدكا العمـ بالكتابة" ففي األثر:

بُّؾى   كىناؾ نكتة في تكرار األمر بالقراءة في }اقرأ{ الثانية كالتي في قكلو تعالى }اٍقرىٍأ كىرى
{ كأف فييا قكالف كجيياف: مَّـى ًباٍلقىمىـً ـي. الًَّذم عى  اأٍلىٍكرى

 ق(.ُِِْ)ابف الجكزم،  األكؿ: )أنيا لمتأكيد(

 .د كجكب طمب العمـكعميو: فقكلو تعالى: ﴿اقرأ﴾ بصيغة األمر، مع تكرارىا، يفي

ىذا مف أعظـ ق( ك ِّٕ)ابف ماجة، قاؿ ابف القيـ: قكلو: )إف العمماء كرثة األنبياء( 
المناقب ألىؿ العمـ فإف األنبياء خير خمؽ ا، فكرثتيـ خير الخمؽ بعدىـ، كلما كاف 
كؿ مكركث ينتقؿ ميراثو إلى كرثتو، إذ ىـ الذيف يقكمكف مقامو مف بعده، كلـ يكف بعد 
الرسؿ مف يقكـ مقاميـ في التبميغ ك ما أرسمكا بو إال العمماء، كانكا أحؽ الناس 

كيتأكد الكجكب فيمف يتصدل لمدعكة كتعميـ  ق(ُٕٓا )ابف القيـ الجكزية، بميراثيم
 .(َُِٗ)رفيؽ، الناس

 .(ََِِ" )العثيميف، أنيا لمتأسيس"الثاني: 

األكلى }اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ{ الصحيح أنيا تأسيس كأف "ابف عثيميف:  الشيخ قاؿ
قرنت بما يتعمؽ بالربكبية، ك}اقرأ كربؾ األكـر الذم عمـ بالقمـ{ قرنت بما يتعمؽ بالشرع، 
فاألكلى بما يتعمؽ بالقدر، كالثانية بما يتعمؽ بالشرع، ألف التعميـ بالقمـ أكثر ما يعتمد 
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ظ، كالسنة تكتب كتحفظ، الشرع عميو، إذ أف الشرع يكتب كيحفظ، كالقرآف يكتب كيحف
 .(ََِِ)العثيميف،  "ككالـ العمماء، يكتب كيحفظ، فميذا أعادىا ا مرة ثانية

 نعمة الكتابة وكونيا منة من اهلل بيا عمى البشر:-المطمب الرابع

تفضيؿ االنساف بالرسالة كالكحي عمى سائر خمؽ ا كحضو عمى قراءة ىذا الكحي 

 َّجئ يي ىي ني ُّٱٱرؼ التي تستنبط منو فقاؿ تعالىككذلؾ تدكينو كبكتابة المعا

ينبو عمى تدكيف القراف، كما يستنبط منو مف معاني لتعريؼ االنساف بكاجبو  (4)العلق: 
تجاه ربو ، فالتعميـ بالقمـ الذم ىك مف أعظـ نعمو عمى عباده، إذ بو تخمد العمكـ، 
كتثبت الحقكؽ، كتعمـ الكصايا، كتحفظ الشيادات، كيضبط حساب المعامالت الكاقعة 

ف بيف الناس، فنعمة ا عز كجؿ بتعمي ـ القمـ بعد القرآف مف أجٌؿ النعـ. كالتعميـ بو ػ كا 
كاف مما يخمص إليو اإلنساف بالفطنة كالحيمة فإنو الذم بمغ بو ذلؾ كأكصمو إليو ػ 
عطية كىبيا ا منو كفضؿه أعطاه ا إياه كزيادة في خمقو كفضمو، فيك الذم عممو 

ف كاف ىك المتعمـ، ففعمو فعؿ مطاكع لتعم يـ الذم عمـ بالقمـ، فإنو عٌممو فتعٌمـ الكتابة، كا 
 .(َُِٗ)رفيؽ،  كما أنو عٌممو الكالـ فتكٌمـ

تأمؿ نعمة ا عمى االنساف بالبيانيف: البياف النطقي، "كقاؿ االماـ ابف القيـ رحمو ا: 
كالبياف الخطي، كقد اعتد بيما سبحانو في جممة مف اعتد بو مف نعمو عمى العبد، فقاؿ 

ة أنزلت عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: }اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ في أكؿ سكر 
خمؽ اإلنساف مف عمؽ اقرأ كربؾ األكـر الذم عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ{ فتأمؿ 
كيؼ جمع في ىذه الكممات مراتب الخمؽ كميا، ككيؼ تضمنت مراتب الكجكدات 

 األربعة بأكجز لفظ كأكضحو كأحسنو.
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المراتب الثالثة ميرتٌبة: الكجكد الذىني، كالكجكد المفظي، كالكجكد  يستمـزبالقمـ  كالتعميـ
الرسمي، فقد دٌؿ التعميـ بالقمـ عمى أنو سبحانو ىك المعطي ليذه المراتب. كدٌؿ قكلو: 

مع اختصارىا ككجازتيا  }خمؽ{ عمى أنو يعطى الكجكد العيني. فدٌلت ىذه اآليات،
مقيف عمى أف مراتب  كفصاحتيا، الكجكد بأسرىا مسندة إليو تعالى، خمقا كتعميما كذىكر خى

كتعميميف: خمقا عاما، كخمقا خاصا كتعميما خاصا، كتعميما عاما. كذكر مف صفاتو ىا 
، الذم فيو كؿ خير، ككؿ كماؿ، فمو كؿ كماؿ كصفا، كمنو كؿ خير  ىنا اسـ األكـر

خمؽ كالتعميـ إنما نشأ مف كرمو كًبٌره فعال فيك األكـر في ذاتو كأكصافو كأفعالو، كىذا ال
حسانو، ال مف حاج  ق(.ُٕٓ( )ابف القيـ الجكزم، ة دعتو إلى ذلؾ كىك الغني الحميدكا 

 : تحذير اإلنسان من الطغيانالمبحث الثالث

فالشعكر باالستغناء عف العمـ يحمؿ صاحبو عمى الكبر كالعجب المفضياف الى 
الطغياف فمف طبيعة االنساف الغفمة كالنسياف كاالنكار فينسى اف ا تعالى ىك مف كىب 
لو ذلؾ العمـ فيطغى كيظمـ بما تكصؿ اليو مف الصناعات كالتكنكلكجيا فيبدا برحمة 

كجكده كعبكديتو  تعالى، فالحذر مف الطغياف، االفساد في األرض كيزيغ عف ىدؼ 
خراج العبد داعية ىكاه حتى يككف عبدا  اختيارا كما ىك عبد لو اضطرارا؛ في قكلو  كا 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱتعالى: 

 (.َُ-ٔ)العمؽ: َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ

ىك الذم خمقو، كعرؼ فبعد أف ذكر ا حقيقة عبكدية اإلنساف لربو كأف ا تعالى 
اإلنساف بخالقو كعرؼ اإلنساف بطبيعة نفسو كعجزىا، ذكر أف اإلنساف يطغى كيتبع 
ىكاه كينسى تمؾ المعرفة، كأف ىذا الطغياف إنما يحتاج لتذكر الرجعى إلى ا عز كجؿ 

 كأف حقيقة البدء كاالنتياء لو.
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 كفي ىذا محاكر:

 حقيقة الطغياف -ُ

 مف الطغيافما يتزكى بو العبد  -ِ

 أف العمـ ىك الذم يمنع العبد عف الطغياف. -ّ

 حقيقة الطغيان مع االستغناء، واتصاف اإلنسان بو: -1

كالطغياف: التعاظـ كالكبر، كاالستغناء: شدة الغنى، فالسيف كالتاء فيو لممبالغة في 

كد حصكؿ الفعؿ مثؿ استجاب كاستقر، إف اإلنساف ليطغى لرؤيتو نفسو مستغنيا كالمقص

باإلنساف ىنا: جنس اإلنساف أم مف طبع اإلنساف أف يطغى إذا أحس مف نفسو 

االستغناء، كالالـ مفيدة االستغراؽ العرفي، أم أغمب الناس في ذلؾ الزماف إال مف 

 (ُْٖٗ)ابف عاشكر، عصمو خمقو أك دينو.

فالطغياف كىك  ، (7-6)العلق: َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ 

مجاكزة الحد، إذا رأل أنو استغنى عف رحمة ا طغى كلـ يباًؿ، إذا رأل أنو استغنى 

عف ا عز كجؿ في كشؼ الكربات كحصكؿ المطمكبات صار ال يمتفت إلى ا كال 

ذا رأل أنو استغنى بالشبع نسي  يبالي، إذا رأل أنو استغنى بالصحة نسي المرض، كا 

نو استغنى بالكسكة نسي العرم، كىكذا فاإلنساف مف طبيعتو الطغياف الجكع، إذا رأل أ

كالتمرد متى رأل نفسو في غنى، كلكف ىذا يخرج منو المؤمف، ألف المؤمف ال يرل أنو 
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استغنى عف ا طرفة عيف، فيك دائمان مفتقر إلى ا سبحانو كتعالى، يسأؿ ربو كؿ 

إف ككمو ا إلى نفسو ككمو إلى ضعؼ  حاجة، كيمجأ إليو عند كؿ مكركه، كيرل أنو

را، ىذا ىك المؤمف، لكف اإلنساف مف  كعجز كعكرة، كأنو ال يممؾ لنفسو نفعان كال ضِّ

 حص مس خس حس ُّٱحيث ىك إنساف مف طبيعتو الطغياف، كىذا كقكلو تعالى: 

 جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 (ِٕ)االحزاب:  َّ مف خف حف

 تمؾ الحقيقة: كجاءت اآلية بمؤكدات كثيرة إلثبات

حرؼ ردع كزجر لمف تكبر كتمرد ... فيك زجر عما تضمنو ما بعدىا، « كال»ك  -ُ

ىنا بمعنى حقا. « كال»ألف ما قبميا ليس فيو ما يكجب الزجر كالردع، كيصح أف تككف 

 كقكلو:

لىيىٍطغى ماخكذة مف الطغياف، كىك التجاكز عمى الحؽ في التكبر كالتمرد، كالضمير في 

هي يعكد عمى اإلنساف الطاغي، كالجممة كميا متعمقة بقكلو لىيىٍطغى بحذؼ الـ قكلو رىآ

 .ق(ُُّْ)طنطاكم،  العمـالتعميؿ، لتككف الرؤية بمعنى 

)تأكيد الخبر بحرؼ التأكيد كالـ االبتداء لقصد زيادة تحقيقو لغرابتو حتى كأنو مما  -ِ

 .(ُْٖٗ( )ابف عاشكر، يتكقع أف يشؾ السامع فيو
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مىى اٍلييدل عقَّ  -ّ مَّى . أىرىأىٍيتى ًإٍف كافى عى ٍبدان ًإذا صى ب اآليات بقكلو} أىرىأىٍيتى الًَّذم يىٍنيى. عى

. أىٍك أىمىرى ًبالتٍَّقكل{ لمتعجب مف ككنو ينيى عف الصالة أك عف الطيارة، كارتباط ذلؾ 

 بالطغياف.

نما كررىا لمتأكيد فقكلو عٌز كجٌؿ: أىرىأىٍيتى الًَّذم يىٍنيى معنى: أرأيت: تعجيب ا لمخاطب، كا 

 .ق(ٕٗٓ)ابف الجكزم،  كالتعجيب، كالمراد بالناىي ىاىنا: أبك جيؿ

بسبب  ففي اآلية: الحذر مف الطغياف كالعصياف كاإلعراض عف طاعة ا كرسكلو 

لى كؿ مف  الماؿ كالجاه كالغنى. كما كاف حاؿ أبي جيؿ، ككبراء قريش. المشار إليو ػ كا 

 ػ بقكلو تعالى: }إف اإلنساف ليطغى أف رآه استغنى{. كاف عمى شاكمتو

 تذكر الرجوع إلى اهلل تعالى ىو ما يتزكى بو العبد من الطغيان: المطمب الثاني:

ترضة بيف المقدمة جممة مع (8)العلق:  َّ جخ مح جح مج حج ُّٱ قكلو تعالى:

كالمقصد كالخطاب لمنبي 
جكاب ما عاقبة الطاغي  يف كأنولمتيديد كالتحذير ،  

رجكعؾ الى ربؾ فيجازيؾ عمى  معمى سبيؿ االلتفات ا لإلنسافكالخطاب 

 .ق(ُُِٔ)المظيرم، طغيانؾ

 محاكر المكعظة المستفادة مف اآليات:

 أف غناه ال ينفعو عند المكت. المطمب األكؿ:
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 مف أم مرجع الطاغي إلى ا، كىذا مكعظة كتيديد عمى سبيؿ التعريض لمف يسمعو 

بأف غناه ال يدفع عنو المكت، كالمكت:  لكؿ جاحدكىي أيضا مكعظة ، الطغاة الكفار

 َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ُّٱرجكع إلى ا كقكلو: 

 .(6)االنشقاق: 

أم  (8: لعلق)ا َّ جخ مح جح مج حج ُّٱثـ قاؿ عز كجؿ ميددان ىذا الطاغية 

المرجع يعني ميما طغيت كعمكت كاستكبرت كاستغنيت فإف مرجعؾ إلى ا عز كجؿ، 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قاؿ ا تبارؾ كتعالى 

ذا كاف (ِٔ-ِّ)الغاشية:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ، كا 

المرجع إلى ا في كؿ األمكر فإنو ال يمكف ألحد أف يفر مف قضاء ا أبدان، كال مف 

 .(ََِِو )العثيميف، ثكاب ا كعدل

 أن استغناءه غير حقيقي ألنو مفتقر إلى اهلل في أىم أموره. المطمب الثاني:

 ربو مف العكاقب فال يزده بغنى زائؼ يعمـ ما ىك الحاؿ الي يصيره عميوكذلؾ ألنو كال 

المرجكع  فيككف مستعمال في مجازه، كىك االحتياج إلى الدنيا في ىذه الحياةغير حقيقي 

الطغاة ينسكف ىذه  اغمبالتعريضي ألف  إف مراعى فيو المعنىبػإليو، كتأكيد الخبر 

 ق(ُّْٗ)ابف عاشكر، اجحدىالحقيقة بحيث ينزلكف منزلة مف ي
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 أف الطغياف عىرىضه لقمة العمـ، كأف العمـ يكرث الخضكع المطمب الثالث:

كذلؾ أف: عدـ إيماف العبد بأف ا تعالى يىراه، يترٌتب عميو اإلقداـ عمى المعاصي 

ذكر ، (ُْ-ُّ)العمؽ:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكاآلثاـ، 

الذم كٌذب بما جاء بو الرسكؿ، كأعرضى عف االيماف، أفال  حاؿ ىذا الطاغي الكافر

كاستغفؿ باف ا  جيؿشديد!؟  يخشىى اف يحؿ بو عذا اليـ مف ا ، كيصيبو عذابه 

يٌطمع عمى أحكالو كما يقـك بو مف ناد كتكذيب كجحكد فيجازيو بيا؟ كفي ىذا تيديده 

 .)القطاف، د.ت(كبير لمعصاة المتكبريف عف عبادة ا تعالى

 كمف مقاصد ابتداء السكرة بالقراءة كختميا بالسجكد أف العمـ مكرث لمخشية:

لى خشية ا تعالى كطاعتو، كاإليماف بو كتكحيده، فذاؾ ككؿ عمـ ال يكصؿ صاحبو إ

 يك ىك ُّٱعمـ ضار، كصاحبو ال يساكم عند ا تعالى جناح بعكضة، قاؿ تعالى: 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

)الكيؼ:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

َُّ-َُٔ.) 
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ـي »قاؿ:  كعف أبي ىريرة رضي ا عنو، عف رسكؿ ا  ؿي اٍلعىًظي ًإنَّوي لىيىٍأًتي الرَّجي

ـٍ  السًَّميفي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، الى يزف عند ا جناح بعكضة ـي لىيي : }فىالى نيًقي قاؿ: "اٍقرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ

ٍزننا{ ًة كى  ق(ُِِْ)البخارم،  «.يىٍكـى اٍلًقيىامى

يدعك بو إلى ا قكمنا كفارنا ال سكرة، بؿ الخمس آيات األكؿ ىي أكؿ زادو لمنبي فيذه ال

ا؛ فتيقنا أف ىذه الخمس  يؤمنكف بالقرآف؛ فكانت ليـ ىداية؛ فدخمكا في ديف ا أفكاجن

األكؿ متضمنة األدلة عمى صدؽ الكحي، كقدرة الرب، كقد اساء الظف با مف ظف أف 

، كأنيـ أتكا بأدلة عقمية لـ يأت بيا القرآف الكريـ!، كجعمكا ىذه كتاب ا خاؿو مف ذلؾ

األدلة كاجبة عمى المكمؼ، بؿ مف المبتدعة مف لـ ييصحح إيماف مف لـ يعمميا، ألنو 

 .(ُٕٗٗ)السماعني، )مقمد

نما بدأ معيـ ب "اقرأ"، كاعتمد دليؿ ػىذه القضية، ألنيا قضية فطرية مرككزة في الفطرة، كا 

اف اإلقرار كاالعتراؼ بالخالؽ "خمؽ اإلنساف مف عمؽ"؛ قاؿ االماـ ابف تيمية: القدرة: "

ف كاف بعض الناس قد يحصؿ لو ما يفسد فطرتو  فطرم ضركرم في نفكس الناس، كا 

حتى يحتاج إلى نظر تحصؿ لو بعد معرفة، كىذا قكؿ جميكر الناس كعميو حذاؽ 

بالنظر، كما اعترؼ بذلؾ غير كاحد النظار، إف المعرفة تارة تحصؿ بالضركرة، كتارة 

مف أئمة المتكمميف. كقاؿ: كىذه اآلية تدؿ عمى أنو ليس النظر أكؿ الكاجب، بؿ أكؿ ما 
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مىؽى{، لـ يقؿ انظر كاستدؿ حتى تعرؼ  أكجب ا عمى نبيو  بِّؾى الًَّذم خى }اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

 .(ِّٖ: ُٔ، ُٓٗٗة، )ابف تيمي"الخالؽ

ليـ ىك في إغفاؿ دليؿ الفطرة كىك ما كقع فيو أكثر الذم كقع كاإلشكاؿ 

فالفطرة ىي مف أبرز األدلة عمى التكحيد، فالعبد ال  (ِِ: ُْٖٗ)الحكالي، األشاعرة

رضي ا عنو، عف النبي صمى ا  ييكلد غفالن بؿ يكلد عمى الفطرة؛ عف أبي ىريرة

ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة، فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو، أك »عميو كسمـ: 

، ثـ يقكؿ أبك «يمجسانو، كما تنتج البييمة بييمة جمعاء، ىؿ تحسكف فييا مف جدعاء

 مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱىريرة رضي ا عنو: 

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس

 .(َّ)الركـ:  َّ جغ

فمٌما غفمكا عف دليؿ الفطرة، اضطركا إلى ابتداع أدلة، كأما الشريعة العظيمة؛ فاستثمرت 

 فطرة ا لمناس بالتكحيد فأكممت طريؽ الفطرة؛ فصار اإليماف نكرنا عمى نكر.

كقاؿ: )كقد بينا في غير ىذا المكضع أف اإلقرار بالخالؽ ككمالو يككف فطريا ضركريا 

ف كاف مع ذلؾ تقكـ عميو األدلة الكثيرة كقد يحتاج إلى في ح ؽ مف سممت فطرتو كا 

 .(ُٓٗٗ)ابف تيمية،  األدلة عميو كثير مف الناس عند تغير الفطرة كأحكاؿ تعرض ليا(
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 مت زت رت ُّٱكىذا المعنى كرد في آيات كثيرة مف القرآف الكريـ؛ كقكلو تعالى: 

 (ٔ)الجاثية: َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

، قاؿ (05)المرسالت:  َّ  هئ مئ هي مي خي ُّٱككذلؾ قكلو جؿ كعال: 

فبأم حديث بعد ىذا القرآف، أم أنتـ أييا القكـ كذبتـ )الطبرم: يقكؿ تعالى ذكره:  االماـ

بو مع كضكح برىانو، كصحة دالئمو، أنو حؽ مف عند ا تؤمنكف: يقكؿ: تصٌدقكف. 

نما أعمميـ تعالى ذكره أنيـ إف لـ يصٌدقكا بيذه األخبار التي أخبرىـ بيا في ىذا  كا 

القرآف مع صحة حججو عمى حقيقتو لـ يمكنيـ اإلقرار بحقيقة شيء مف األخبار التي 

لـ يشاىدكا المخبىر عنو، كلـ يعاينكه، كأنيـ إف صٌدقكا بشيء مما غاب عنيـ لدليؿ قاـ 

( ُْٓ/ ِْ، َََِ)الطبرم،  (عميو لزميـ مثؿ ذلؾ في أخبار ىذا القرآف، كا أعمـ

كقد كقع اإلشكاؿ الكبير ليـ مف حيث اعتقدكا أف أىـ القضايا ىك إثبات كجكد ا 

تبارؾ كتعالى، كظنكا خمك القرآف الكريـ مف أدلتو،  كالحؽ أف ىذا كىـ عريض، فالقرآف 

الذم ييتمى عمى البشر  "باككرة النزكؿ القرآني"مطمع سكرة العمؽ  الكريـ لـ يبدأ معيـ مف

المتضمف لميداية، كالذم أيًمر النبي صمى ا عميو كسمـ أف ييبمغو لمناس ، إذ قاؿ ا 

ىك دليؿ قاطع في تقرير ( ِ-ُ)المدثر: ٱٱَّ مب خب حب جب هئ مئ ُّٱتعالى لو: 

ىذه القضية، كأف اإلسالـ لـ يجعؿ قضية كجكد ا ىي القضية االكلى، بؿ كظَّؼ 

 رية في إكماؿ االستدالؿ عمييا .المعرفة الفط
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: تحقيق التكامل الوجودي وتأكيد مسئولية اإلنسان عن أعمالو في المبحث الرابع

 :الدنيا

فمف نعـ ا تبارؾ كتعالى عمى اإلنساف أف أعطاه عف طريؽ الكحي حقائؽ كثيرة عف  

، (ٖ)العمؽ:  َّ جخ مح جح مج حج ُّٱٱاليكـ اآلخر، كالمتأمؿ في آيات القرآف

سيبقى عمى حقيقة كىي أف مقصد اإلقناع العقمي بكجكد حياة أخرل ليس ىك غاية 

القرآف الكريـ كحده, بؿ إلى جانب ذلؾ يتجمى مقصد تحريؾ العكاطؼ كحدكث االنفعاؿ 

النفسي في نفس المتفكر في مصيره كما يحدثو ذلؾ مف عكاطؼ الخكؼ مف المصير، 

ائو كحسابو، كالرغبة في تجنب سخطو كالخجؿ كالحياء مف الخالؽ كالخشية مف لق

كغضبو، كالكصكؿ إلى مرضاتو كمحبتو, كىذه العكاطؼ كميا إذا بقيت شعمتيا متكقدة 

في النفس كانت كؿ كاحدة منيا حافزان لإلنساف عمى العمؿ فيما يرضي ا كعمى 

 .(َُِٕ ة )الجبكرم،السمكؾ الصالح في ىذه الحيا

 ه الوحي والعمم:: أصناف الناس تجاالمبحث الخامس

تبياف كاقع أحكاؿ الناس كاصناؼ الناس تجاه رسالة ربيـ: فقد بدأت السكرة باألمر 

كالمقصكد األكؿ فييا: تعمـ الديف ألف اإلنساف مسؤكؿ عف  –كسيمة التعمـ  –بالقراءة 

تعمـ دينو، كسبب ذلؾ أنو مخمكؽ في ىذه الحياة الدنيا لالبتالء، كاالبتالء يستتبع الجزاء 

ذا لـ يعمـ مسؤكليتو ككظيفتو شعر باالستغناء فيطغى، ففي ىذه اآليات يكـ الديف، كىك إ
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، ككذلؾ تنديد لمف يتعرض لعباد ا فينياىـ عف تنديد كتيديد لمف كذب النبي 

الصالة، كفييا أيضا تبياف ألصناؼ الناس في مكاجية الرسالة الربانية، كىـ عمى أربعة 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱأقساـ: كما في قكلو تعالى: 

 (ُّ-ٗ)العمؽ: َّ جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض

كافر في نفسو كداع إلى الكفر، قاؿ تعالى:} أىرىأىٍيتى الًَّذم يىٍنيى{، كىذا صنؼ أئمة -ُ

 الضاللة.

كافر قصر كفره عمى نفسو، فقد اكتفى بأف كذب كتكلى، قاؿ تعالى: }أىرىأىٍيتى ًإٍف -ِ

لَّى{. تىكى  كىذَّبى كى

ف في نفسو ميدم، قصر إيمانو كاسالمو عمى نفسو, قاؿ تعالى: }أىرىأىٍيتى ًإٍف مؤم -ّ

مىى اٍلييدل{.  كافى عى

مؤمف في نفسو ميدم، كيأمر عباد ا تعالى بالتقكل، قاؿ تعالى: }أىٍك أىمىرى  -ْ

 ًبالتٍَّقكل{ كىذا صنؼ الدعاة إلى ا تعالى.

ف األقساـ، ألف الشؾ إذا كجد كاف مرحمة أما الشاؾ المتردد فمـ تشر إليو السكرة ضم

 .(َُِٕر )الجبكرم، عابرة، كال بد أف يستقر صاحبو بعدىا عمى األيماف أك الكف
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 : النجاة والفالح في الدنيا واآلخرة: المطمب السادس

كذلؾ بالفكز بالجنة كالنجاة مف النار، فإنقاذ الناس مف عذاب النار كادخاليـ جنات 

التعبد لمرب كحده ال شريؾ لو يعد مف أعمى مقاصد العقيدة كأجميا، عدف مف خالؿ 

مىى  ذلؾ المقصد الذم تذكب فيو كؿ المقاصد، قاؿ تعالى: }أىرىأىٍيتى ًإٍف كافى عى

 .(َُِٕ)الجبكرم، اٍلييدل{

سابعا: الشعور بمعية اهلل والثقة بو، ففي قولو تعالى ) َكالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِو َلَنْسَفعًا 

باِنَيَة )11( َفْمَيْدُع ناِدَيُو )11( ناِصَيٍة كاِذَبٍة خاِطَئٍة )11ِبالنَّاِصَيِة ) ( 11( َسَنْدُع الزَّ

 (11َكالَّ ال ُتِطْعُو َواْسُجْد َواْقَتِرْب )

مداده بالقكة كالعـز عمى متابعة دعكتو  كفي ىذه اآليات تطميف لفؤاد النبي كتسميتو كا 

مو كأف يدعك نادل قكمو، كلئف دعاىـ ال ينفعكنو كال إنو لف يصؿ إلى زع كرسالتو

ينصركنو، فإنو أذؿ كأحقر مف أف يقاكمؾ، فال تطعو إذا نياؾ عف عبادة ربؾ كاقبؿ 

عمى عبادتو  كتقرب بتمؾ العبادة سكاء كانت بالفعؿ اك بإبالغ الرسالة لمناس، كال تبتعد  

ك ساجد، ففي تمؾ اآليات بياف أف عف ا بتركيا، فإف أقرب ما يككف العبد مف ربو كى

االنساف الكافر يغفؿ عف نعـ ا لو  عمى رغـ  تكافرىا كتكافدىا عميو ، فإذا رأل نفسو 

 .(ُْٔٗ)المراغي، غنيا صمؼ كتجبر كاستكبر
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كا لئف لـ ينتو عما ىك عميو كلـ ينزجر لنأخذف ،  فاآليات تيديد لمف كذب النبي 

عالـ النبي ، إلى نار جينـ بناصيتو كلنجرنو أف ا عالـ بأمر مف يناؤكنو كأنو  كا 

قامعيـ كناصر رسكلو، كتثبيت الرسكؿ عمى ما جاءه مف الحؽ كالصالة كالتقرب إلى 

 .(ُْٖٗ )ابف عاشكر،ا، كأف ال يعبأ قكة أعدائو ألف قكة ا تقيرىـ

 الخاتمة

 البحث، كىي كما يأتي:كتشتمؿ عمى أبرز النتائج التي تناكليا ىذا 

 ، مف المقاصد العامة لسكرة العمؽ.محبة كتكريـ ا لإلنساف بالعمـ .ُ

، كيعد مف الكاجبات عمى . القراءة كالكتابة ككسيمة لتعاليـ الكحي في العقيدة اإلسالميةِ

 كؿ مسمـ كمسممة.

كىذا الطغياف عرض لقمة  عظمة ا تعالى، كتذكراف يطغى  . تحذير اإلنساف مفّ

 العمـ.

 . تحقيؽ التكامؿ الكجكدم كتأكيد مسئكلية اإلنساف عف أعمالو في الدنيا.ْ

 العمـ.ككيفية تمقي  . عرض إشارم ألصناؼ الناس تجاه الكحيٓ

 .يككف بمخافة ا تعالى كاتباع رسكلو الكريـ . النجاة كالفالح في الدنيا كاآلخرةٔ
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كالشعكر بالمعية، كتعمؽ العبد بربو فيما يخافو كيرجكه، كيسمـ لو . الثقة با تعالى ٕ

 كجيو في كؿ أحكالو في حياتو كمماتو.

 المصادر

 القراف الكريـ  -

تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب »التحرير كالتنكير  .ُ

)ت:  ، لمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي:«المجيد

 ىػ، تكنس. ُْٖٗق(، الدار التكنسية لمنشر، ُّْٗ

تفسير القرآف العظيـ، البي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم:  .ِ

ق(، تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة/ ْٕٕ)ت: 

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية، 

ق(، شركة مكتبة ُّٓٔ)ت:  تفسير المراغي، ألحمد بف مصطفى المراغي: .ّ

ـ،  ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔكمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده، الطبعة/ األكلى، 

 مصر.

ق(، تحقيؽ: غالـ نبي ُُِٔالتفسير المظيرم، لمحمد ثناء ا المظيرم:)ت:  .ْ

 الباكستاف. –ىػ، مكتبة الرشدية  ُُِْالتكنسي، الطبعة/
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ق(، دار نيضة ُُّْالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، لمحمد سيد طنطاكم: )ت:  .ٓ

 القاىرة. –مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة/األكلى، الفجالة 

ىػ(، تحقيؽ: فيد ُُِْتفسير جزء عـ، لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت:  .ٔ

 ََِِ -ىػ  ُِّْانية، بف ناصر السميماف، دار الثريا لمنشر كالتكزيع، الطبعة/الث

 السعكدية. -ـ، الرياض

 غير مكافؽ لممطبكع. ،تيسير التفسير، إلبراىيـ لمقطاف .ٕ

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، لعبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا  .ٖ

ق(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ُّٕٕالسعدم: )ت: 

 ـ. َََِ-ىػ َُِْالطبعة/ األكلى، 

ق(، َُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف، البي جعفر محمد بف جرم الطبرم: )ت:  .ٗ

 -ىػ  َُِْالطبعة/ األكلى ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،

 ـَََِ

زاد المسير في عمـ التفسير، لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .َُ

الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، الطبعة/ ق(، تحقيؽ عبد ٕٗٓالجكزم )ت: 

 لبناف. -ىػ، بيركتُِِْاألكلى، 

سنف ابف ماجة، البف ماجة أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، افتتاح الكتاب  .ُُ

االيماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ :)ت: 
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فيصؿ عيسى  -إحياء الكتب العربية  ق( تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دارِّٕ

 البابي الحمبي.

الشيادتاف أكؿ كاجب عمى كؿ إنساف كمعو االلحاد غير مستطاع كاليقيف كالشؾ  .ُِ

عدكاف ال يمتقياف كعمـ الكالـ في الميزاف، لمحمد إسماعيؿ المقدـ، الدار العالمية 

 صر.م -ـ، اإلسكندريةَُِِ -ىػُِْْلمنشر كالتكزيع، الطبعة/ األكلى، 

ق(، ِٔٓصحيح البخارم: كتاب الرقاؽ، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ: )ت:  .ُّ

تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة/األكلى، 

 ىػ.ُِِْ

صحيح مسمـ، لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم، النيسابكرم: كتاب االيماف،  .ُْ

ق(، تحقيؽ: ُِٔالمة الساعة:)ت: باب معرفة االيماف، كاإلسالـ، كالقدر، كع

 بيركت. -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، لبناف

فتح البياف في مقاصد القرآف، البي الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي  .ُٓ

ابف لطؼ ا الحسيني البخارم القنكجي، تحقيؽ: خادـ العمـ عبد ا بف إبراىيـ 

 -ـ، صيدا ُِٗٗ -ىػ  ُُِْرية لمطابعة كالنشر،األنصارم، المكتبة العص

 بيركت.
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قكاطع األدلة في األصكؿ، البي المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار  .ُٔ

ق(، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، ْٖٗالسمعاني،) ت: 

 .لبناف، -ـ، بيركتُٕٗٗ -ىػ ُُْٖدار الكتب العممية،

العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني:)ت: مجمكع الفتاكل، لتقي الديف أبك  .ُٕ

ق(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة ِٖٕ

 ـ، المممكة العربية السعكدية.ُٓٗٗ -ىػُُْٔالمصحؼ الشريؼ، 

مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة، لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف  .ُٖ

 -ق(، دار الكتب العممية، بيركتُٕٓابف قيـ الجكزية: )ت: سعد شمس الديف 

 لبناف.

المقاصد العقدية في السكر المكية حسب ترتيب النزكؿ في تفاسير العمماء  .ُٗ

المعاصريف، لمدكتكر احمد عبد الرزاؽ الجبكرم، كىك بحث ترقية منشكر في 

 سككباس.

رفيؽ، بحث منشكر في  المقاصد العممية كالعممية في سكرة العمؽ، لمحمد بف أحمد .َِ

 شبكة األلككة.

ق(، ُِْْمنيج األشاعرة في العقيدة، لسفر بف عبد الرحمف الحكالي: )ت:  .ُِ

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة، الطبعة/السنة السادسة عشرة، العدد الثاني 

 ـ، ُْٖٗ-ىػَُْْكالستكف ربيع اآلخر، 
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د الكريـ الشيرستاني: )ت: نياية اإلقداـ في عمـ الكالـ، البي الفتح بف عب .ِِ

 -ق(، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، دار الكتب العممية، بيركتْٖٓ

 لبناف.


