
 
 

 الرابعالباب

 نتائج البحث

 سورة المعارج .أ 

كما كان يف املصحف العثماين. وأما تسمية أنزل اهلل تعاىل سورة املعارج بعد سورة احلاقة،  

 املعرج.هي مجع من سورة املعارج فهي من الكلمة املوجودة يف األية الثالثة، و 

 أسباب النزول .ب 

” أسباب”وكانت كلمة ”. النزول”و ” أسباب”من كلمتني، ” أسباب النزول”تشتمل 

، ومعناها حجة وعلة وسيلة ودافعة وحبل املصاحبة وعالقة العائلة والقرباء ”سبب”مجعا من كلمة 

عليه وسلم من  إنزال اهلل القرآن على نبينا حممد صلى اهلل” النزول”والطريق واألصل. واملراد ب 

اليت تعين حجج النزول ” أسباب النزول القرآن”دخل ملك جربيل. فيأيت إصطالح كامل وهو 

ألن ” القرآن”كثريا دون كلمة ” أسباب النزول”القرآن. ولكن، يف جمال العلوم، يعرف إصطالح 

 1اإلصطالح عرفه كثري من الناس.

 2.فهم معان القرآنول طريق قوي يف ز قال إبن دقيق العيد بيان سبب الن
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بالنظر إىل ناحية النزول القرآن، فينقسم إىل قسمني: اآليات اليت نزلت دون سبب و اآليات 

اليت نزلت مع سبب خاص. وليس لسورة املعارج أسباب النزول، وهي غرض البحث يف كتابه هذا 

 3حق هذه السورة سبب النزول اخلاص.البحث اجلامعي.  بعبارة أخرى،التست

 المناسبة . ج

 املناسبة لغة املواصلة و العالقة. و املناسبة مرادفها املراقبة و املشاكالت. 

 املناسبة يف اللغة املشاكلة و املراقبة. 

وأما املناسبة اصطالحا فهي علم يبحث عن عالقة ترتيب آيات القرآن، أو يف مرجع أخر 

قرآنية أو السور القرآنية اليت يقبلها تعرف املناسبة جهد تفكري اإلنسان يف حبث عالقة اآليات ال

العقل. و بذالك، يرجى أن يقدر هذا العلم على تعبري أسرار اإلله و هو يأيت كجدال من اهلل تعاىل 

 4ال يؤمن بوجود القرآن وحيا منه. ملن

ذكر املفسرون أن يهتم أحد عناصر اللغة القرآنية و العالقة بني اآليات يف فهم آيات القرآن 

و تفسريها، خصوصا يف ما يتعلق بالتفسري العلمي.  و ذلك ألن ترتيب القرآن ال ينظر إىل عهد 

   نزول اآليا، بل عالقة معىن اآليات حىت يتعلق معىن اآليات السابقة مبعىن اآليات القادمة.

املناسبة تأيت ببيان العالقة بني اآليات و كذالك العالقة بني السور يف القرآن بفهم منعانيها. 

(، بني أن 18-1و هذه االية هلا عالقة باآليات قبلها و بعدها.  يف اآليات السابقة )سورة املعارج, 
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ات بعدها )سورة املعارج، اهلل تعاىل رب عظيم و كرمي، له نعم كثرية يعطيها لعباده دائما. و يف اآلي

(، تذكر صفات اإلنسان القبيحة و السيئة، و هي أن ييئس اإلنسان عندما قابل املصيبة و 19-35

يكون خبيال عندما أعطاه اهلل نعما . و يبني هناك كيفية إزالة تلك الصفات القبيحة، و هي قيام 

ىل و احلفظ عن احلرمة و احلفظ عن األمانة الصالة و إيتاء الزكاة و استخدام األموال مبا قرره اهلل تعا

 5ل اجلنة جزاءا من اهلل تعاىل له.و الشهادة باحلق. فمن قام هبا دخ

( عن بعض سلوك املنكرين. هددهم اهلل تعاىل 44-36مث بني اآليات التالية )سورة املعارج، 

 6و أن هلم عذابا عند يوم القيامة.بأهنم سيبدلون بالقوم األخر، 

عارج مناسبة بالسور قبلها و بعدها كالسور األخرى. و مناسبة سورة املعارج بالسورة قبلها لسورة امل

 )سورة احلاقة( هي :

 كمل سورة املعارج سورة احلاقة عن تصور يوم القيامة و يوم احلساب.  .1

و يف سورة احلاقة بني اهلل تعاىل جمموعتني يف يوم القيامة،ومها أهل اجلنة الذين ينالون   .2

م بأيديهم اليمىن و أهل النار الذين ينالون كتبهم بأيديهم اليسرى. و أما سوة كتبه

 املعارج فهي بينت صفات تلك اجملموعتني.   

 مث تأيت املناسبة بني سورة املعارج و سورة النوح، و هي :
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يف أخر سورة املعارج، بني اهلل تعاىل أنه قادر على تبديل القوم العاصني بالقوم  .1

األحسن منهم. و يف تلك السورة، أعطى اهلل مثاال عن القوم الذين عذبون 

 لعصياهنم، و هم قوم نوح. 

 مث بدأت السورة بتهديد العذاب للكافرين.  .2

 رئيسي يف سورة احلاقة و سورة املعارج هو :باعتيار التفسري  "يف ظالل القرآن" كان االجتاه ال

و لقد كان االجتاه الرئيسي يف سورة احلاقة إىل تقرير حقيقة اجلد الصارم يف شأن العقيدة. و 

من مث كانت حقيقة اآلخرة واحدة من حقائق أخرى يف السورة، كحقيقة أخذ املكذبني أخذا صارما 

تسامح.. فأما االجتاه الرئيسي يف سورة املعارج فهو يف األرض، و أخذ كل من يبدل يف العقيدة بال 

إىل تقرير حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء، و مواز بني هذا اجلزاء. فحقيقة اآلخرة هي احلقيقة 

 الرئيسية فيها. 

و أما االجتاه الرئيسي يف سورة النوح إىل إرسال النوح إىل قومه، و دعوته إليهم كي يؤمنوا 

باهلل، و هو الذي خلق الكون، و عصيان قومه دعاءه، و فساد أمته املنكرين و السالمة ملن يؤمن 

 باهلل.  

 وتفسيرها 30-19سورة المعارج آية  . د

 21-19 آية

                                      



 
 

وسرعة املنع عند مس  " اهللع" : سرعة احلزن عند مس املكروه،يعين:  21-19تفسري املراغي آية يف 

وسأل حممد ابن طاهر ثعلبان عن اهللع، فقال: اخلري، من قوهلم:   ناقة هلوع اذا كان سريعة السري. 

و اجلزع: حزن يعين قوله )إذا مسه( االية.  –قد فسره اهلل، وال يكون تفسري أبني من تفسريه سبحانه 

 7اخلري: املال و الغىن. يصرف اإلنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه، و 

    كالم املنان: وفسر اهللوعا بأنهويف تفسري ال       فيجزع إن أصابه فقر أو

من مال أو أهل أو ولد، وال يستعمل يف ذلك الصرب و الرضا مبا قضى مرض أو ذهاب حمبوب له: 
 . اهلل

              

  8يف السراء. فال ينفق مما آتاه اهلل، واليشكر اهلل على نعمه و بره، فيجزع يف الضراء ومينع

ويف بإعتبار القؤآن و تفسريه، بني يف االية التاسعة عشرة أن لإلنسان صفات القلق والبخل. 
االية العشرين واالية الواحدة والعشرين، بني أن املراد هو أن اليصرب اإلنسان وييئس عندما يواجهون 

ألهنم وإذا أعطاهم اهلل نعما كثرية خبلوا. وكان القلق و البخل يأتيان يف أنفس اإلنسان املصيبة. 
بل، إذا وهم يشعرن بأهنم منفردون، أي ال أحد ينصرهم يف تلك املصيبة. اليؤمنون با اهلل باجلهد. 

اليت  ويعتربون أن النعمحصلوا على نعم كثرية شعروا بأن النعم تأيت جلهدهم، دون مساعدة أحد. 
 9أعطاها اهلل تعاىل ليست منه، حىت يأيت البخل يف أنفسهم.
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 23-22 آية

                    

  ويف تفسري الكالم املنان      ،املوصوفني بتلك أوصاف، فإهنم إذا مسهم اخلري

وقوله يف وصفهم  شكروا اهلل، وأنفقوا مما خوهلم اهلل، وإذا مسهم الشر صربوا واحتصبوا.   

          أى: مداومون عليها يف أوقاهتا بشرو طها ومكلماهتا. وليسوا كمن ال

 10دون وقت، أويفعلها على وجه ناقص.يفعلها، أو يفعلها وقتا 

وهو يشعر بأنه يقابل اهلل  .هلدف قلبه وفكره إىل اهلل صدقا كان أحد خاشعا يف الصالة،  إذا
 ويبدوا يف قلبه اخلوف من الذنب اليت عمل هبا مع رجاء رمحة اهلل و نعمه.مباشرة يف الصالة، 

ويكون قلبه مطمئنا بااهلل، فمن صلى  ولذالك، يعد يف قلبه أن يرتك ما قد هنى اهلل عنه ويبتعد عنه.
 مثل ذلك احلال سيبتعد عنه الفحشاء و املنكر.

ا هبا بشكل عام، تدخل فيه الصالة املفروضة و الصالة املسنونة. و املراد أن كل صالة أمرن
و مع ذلك، كانت اهلل يقدر على إزالة القلق، وإحضار االطمئنان وزيادة اإلميان ملن عمل هبا. 

مث بني أن الصالة البد لنا أن نقيمها يف أوقات معينة وال املفردات أشد يف حقوق اهلل.  الصلوات
 جيوز لنا أن النقيم صالة واحدة. وها هي شروط إزالة القلق وإحضار االطمئنان بالصالة. 

بينت أن صفات املؤمن تبتعد عن صفات غري حممودة لدى  23-22سورة املعارج االية 
دائما وحياول على إقامتها يف أول الوقت و املؤمن حياول على إقامة الصلوات اخلمس  الناس.

 . باالستمرار و ال يرتك صالة واحدة كانت

 26-24 آية
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              من زكاة وصدقة    الذي يتعرض للسؤل

  ،واليفطن له فيتصدق عليه. وهو املسكني الذي ال يسأل الناس فيعطوه 

         ،وأخربت به رسله من اجلزاء والبعث،أي: يؤمنون مبا أخرب اهلل به 

والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق ويتيقنون ذلك، فيستعدون لآلخرة ويسعون هلا سعيها، 
 ومبا جاءوا به من الكتب.بالرسل، 

أخر اآلية السابقة يقدم الصفات الثابتة لإلنسان. وكان من يقيم الصالة دائما يعترب أنه 
واآلن،  واآلية تصور حسن العالقة بني اإلنسان واهلل كذالك. أعطاها اهلل جيدا.يستخدم موهبته اليت 

 11تصور اآلية السابقة حسن العالقة بينهم و اجملتنع، خصوصا أعضاء الضعفاء. 

حيث أن تذكرة هذه االية تقارهنا  عن صداقة واجبة أي تسمى بالزكاة، تبني 25و  24االية 
الزكاة فهي وأما تذكرة الصالة، ومها تتعلقان قويا. فإن الصالة تزكي نفس االنسان من الشرك،

 أن نعم اهلل الزم استخدامها يف حسن السبيل و يف اخلريات. املال من حق األخرين مع البيان تطهر 

مث حياول غيب و يعتقد بيوم احلساب. يؤمن باليبني من  26تفسري القرآن اجمليد عن االية 
 12و دليل ذالك قوهلم وأعماهلم و اعتقادهم. احلصول على الثواب واالبتعاد عن العذاب.

 28-27 آية
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 لذالك كل ما يقرهبم من عذاب اهلل. أي: خائفون وجلون، فيرتكون 

            

 أي: هو العذاب الذي حيشى و حيذر.

 أن:أى خائفون وجلون 27يف تقسري القرآن العظيم ابن كثري، بينت االية 

وكما تفسري القرآن اجمليد النور أن اخلائفني هم الذين ال يرتكون الواجبات وال يفعلون املعاصي 
 خوفا من عذاب اهلل. 

 يف تفسري القرآن العظيم اجلاللني: نزله 28والية 

ولذالك حياول ئنان من عذاب اهلل، والقرآن وتفسريه يستمر أن اليوجد أحد يشعر باال طم
بتقوى اهلل. فمن كان مؤمنا حقيقيا يقيم الصالة الواجبة دائما ويؤيت الزكاة ويؤمن على ابتعاد العذاب 

 وهو يوم فيها يقام عدل اهلل تعاىل. بيوم القيامة،

 30-29 آية

                                 

    

 



 
 

أو وطء يف دبر، أو حيض، وحنو ذلك.  من زنا، أو لواط،فال يطأون هبا وطأ حمرما، 
احملرمات الداعية  ويرتكون أيضا وسائلوحيفظوهنا أيضا من نظر إليها ومسها، ممن الجيوز له ذلك، 

 13لفعل الفاحشة.

فهذه االية تأيت ببيان  النفس،صفات اإلنسان وهي احلفظ عن بعد ان بينت السابقة عن 
 صفات االنسان وهي االبتعاد عن أشرار الناس.

بينت ان معين الفرج ايضا "احرتام" كذلك. وأما معناه  29كانت االية يف تفسري األزهار  
يقال أن أحد خصائص املؤمن هو حمافظة الفرج ويف هذه االية،  احلقيقي فهو ذكر و األنثى.
 طإ السبيل. صحيحا وال يستخدمه يف خ

ان حق اجلناع بالزوجة أو العبد ليس حقا حمددا، بل  30كان القرآن و تفسريه بني االية 
 البد له ان يناسب القرر الديين.

وكان هذا التواصل تواصل إرادة أتباع سنة رسول ويف دين اإلسالم يعترب اجلماع تواصال حبيا، 
 واجلماع بالزوجة له عناصر العبادة.وإرادة أمتالك الذرية. اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

 30-19القيم لبتربوية األخالقية في سةرة المعارج اآلية  ه. 

عن القيم الرتبية اخللقية، أما الرتبية اخللقية  ي إحدى صور من القرآن الكرمي تتحدثسورة املعارج ه
 املتضمنة فيها هي تربية أخالق االنسان ل:

 القلب واجتناب اجلزوع.توسع  .1

هذا الداء جاء األثر الدنيا اليت فيها حمنة وبالء االنسان له صفة داء اخطر هي صفة اجلزوع 
 ة أو العسر أو مشكلة احلياة األخرى سيجزع.كاملصحبه املصيبة يف شكل السيئة،  تاجلزوع إذا اصاب
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بدأت من املساكني حىت األغنياء. ومن صفة هذا اجلزوع كثرية حدثت يف نفس االنسان، 
ز يبدلوهنا بصفة توسع القلب و الصرب. ألن كل  هذا الصفة البد للمؤمنني تبعداالوالد حق الشيوخ. 

 حمنة فوجد حل املشكلة. 

أميان االنسان باهلل البد لنا أن نفهم أن كل ما يراد ىل ينال بال كفاح. أن احملنة لرتقية جودة 
التنبية اإلنسنية احملنة تعطي أيضا لتقوية نفس الشخص يف اإلميان،  احملنة حيد. أذا استطع ان مير

صفة الصرب هي حبق أن حالة النفس القوية و الذي ميكن أن سار يف سبيل شيئ وما أشبه ذلك. 
 االستقامة، فقسمه تستقيم، متفائل وال ييأس.

 الصداقة وابتعاد البخل .2

السيئة فسيجزع حيث ان االنسان وجد احملنة بشكل  صفة البخل عاما تققرن بصفة اجلزوع،
 أو البالء كالنعمة فيبخل. وعكسه، إذا اصاب احملنة 

إال فيها حق الذي جيده، املؤمن البد هلم يوعون أن نعمة ليس مجيعة مالك الشخص 
بالصداقة ال تنقص أموالنا يف سبيل اهلل. منحة الصداقة تكون احدى أشكال تربية شخص أخر. 

ماأمجل بإعطاء الرزق، طور ألن اهلل تعاىل سيزيد ويبدهلا بأحسن. سرتبدو وتتاألموال بل عكسها، 
 واحملافظة، وإعطاء اهلل. 

الشخص الذي يتصدق سيقرب الصداقة. له صفة سحي أو رمحن القلب. لنفر الذي جيب  ا
يبتعد من ميلك من اإلنسان البد له ان كال صفتني مذمومتني عامتني اهلل ألن اهلل رمحن رحيم.

 االن كال صفتني مذمومتني يستطيع ان يظهر ظلما، وقتال، وجهال، وفسادا يف األرض. املؤمنني، 

 االميان بيوم القيامة .3

من كل عمال اليت عمل حينما يعطيه فرصة  االميان بيوم االخر هو يقني يف جميئ يوم الدين
 حلياة يف الدنيا. 



 
 

 

 

 بعذاب اهللاخلوف  .4

ويوعى أن كل عمل سينال أجرا مناسب مبا عمل،  اخلوف بعذاب اهلل سريتقى أعماال جيدة،
 أجرا من عمل سوء أو حسن. 

 حفظ احلرمة .5

والبد أن حير أىل كاازىن، و اللواط وما أشبه ذلك. حفظ احلرمة يعين حفظ الفرج من احلرام،  
 ما أحل.

 للناس 29-19التي يتضمن في سورة المعارج األية أهمية القيم التربوية األخالقية . و

إما من الكرباء أو الصعغراء، وأما املدنيني و  اليوم، قام الناس باألخالق السيئة كثريا،

وهذا بسبب سرعة تطور التكنولوجيا من الزمن السابق. فتسابق الناس يف تقدمي مهارهتم  القرويني.

، حث اإلسالم أن يبتعدوا من صفتهة اإلنسانية. لذالكة حىت التكنولوجيا دون أن ميتلكوا تربية مناسب

كي يكون التعادل حمفوظا يف أنفس الناس يقارن الناس التكنولوجيا برتبية، خاصة تربية أخالقية.  

، إذا أصابت الناس مصيبة يكون قلقا وإذا أطاه 70كما بني اهلل تعاىل يف سورة املعارج األية دائما.  

 مع اآلخرين، من حيث حيسب أنه يأخذ ما قد حاول به بطمع.خبيال يف السعادة اهلل نعمة يكون 



 
 

قد حرك عمل اإلنسان القيم. فإن العمالن املتسويان هلما جزاء خمتلف. فكان القيم احلقيقية 

هي مفهوم عن كيفية عمل االنسان أو اإلبتعاد عنه و عن عمل الزم يف العمل أو غري الزم يف 

 العمل. 

القيم الرتبوية يف شأن األخالق الكرمية للناس، كي يكونوا إنسانا أحسن من قبل  أما امهية

 فهي:

 احلصول على الرضا من اهلل تعاىل .1

 إعداد خصوصية املسلم الكاملة .2

 أداء األعمال احملمودة واالبتعاد من األعمال السيئة. .3

وذلك ألن احلسنات و السيئات متتابعتان، باعتبار الناحية املختارة لدى الناس كي يكونوا 

 :10كما قال اهلل تعاىل يف سورة البلد األية أحسن من قبل.  

     14 

فقد ـ أعطاهم اهلل يف تفسري الذكر، بني أن لإلنسان حقا يف العمل إما جسما أو نفسا. 

مث يأيت اهلل بإعطاء شريعة  تعاىل العقل و احلواس كي يقدروا على تفريق احلسنات و السيئات،

 15اإلسالم كتعنة زائدة.
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
15

Bachtiar Surin, Tafsir Ad-Zikra, jil. 6, h. 2672. 



 
 

وكمل تفسري القرآن اجمليد النور أن احلواس تقدر على تأثري اإلنسان و احلواس يدل على 

 16السبيلني. مناحلسنات و السيئات. وأعطى اهلل تعلى لإلنسان قدروا على اختبار واحد 

بل إهنا تساعد اإلنسان يف إن اهلل تعاىل ماأعطى لإلنسان العقل و احلواس زينة فحسب، 

 اإلختيار والتفريق بني احلسنات و السيئات، وبني األشياء احملتاجة وغري احملتاجة.

تعاىل،  فإذا قام اإلنسان بطاعة أو امر اهلل تعاىل من خالل عقله وحواسه وهو مناسب بشريعة اهلل.
 حصل على الرضا من اهلل تعاىل وحياته مجيلة مع توسع القلب وهو خال من الصفات السيئة،
 وينتظر جزاءا من اهلل تعاىل، أالوهو اجلنة.
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Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, juz 5, h. 4599. 


