
 ِمن ُنَكِت القرآن

(333)  

 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ُسقًفا من فضة

 

 33سورة الزخرف 

 

هم ُسقًفا يوتِ بُ لِ  بالرحمنِ  من يكفرُ جعلنا لِ لَ  واحدةً  ةً أم   اُس الن   ولوال أن يكونَ : )قال تعالى
ْن وا   ًفاخرُ وزُ . ًرا عليها يتكئونَ رُ هم أبواًبا وسُ يوتِ بُ ولِ . ظهرونَ عليها يَ  ومعارجَ  ة  ن فض  مِ 

 .33-33الزخرف ( تقينَ للمُ  كَ رب   عندَ  الدنيا واآلخرةُ  الحياةِ  لم ا متاعُ  ذلكَ  كل  

 

 :التقدير

 .أبواًبا وسرًرا من فضة ...ومعارج من فضة  -

سقًفا من فضة وذهب، ومعارج من فضة وذهب، وأبواًبا وسرًرا من فضة  -
 .(، ال الزينةالذهب: بافتراض أن الزخرف معناه) وذهب

 



 :التقدير

  (.ذهب)ومن زخرف ... من فضة : أي .ومن زخرف

 .من فضة وذهب( ف، المعارج، األبواب، السُررالسقُ )كل ذلك : أي

 

 : ًفاخرُ وزُ 

 . انتصب بنزع الخافض. ومن زخرف

 (.تمييز منصوب)عرب على أنه وربما يُ 

 

 :القراءات

نو . )بتشديد الميم( لم ا) -  .ذلك إال متاع الحياة الدنيا ما كل  : التقدير .نافية (:ا 

نْ و . )بتخفيف الميم( لما) -  .َلمتاُع الحياة الدنيا: التقدير. فة من الثقيلةمخف  (: ا 

 

 :الناس

 .كل الناس -

 .333آل عمران  (معوا لكمقد جَ  اَس الن   إن  : )كقوله تعالى. أهل مكة -



 

 :أمة واحدة

 .اجتمعوا على الكفر ألجل المال .على الكفر -
يثارها على اآلخرة: على الثراء، أي -  .في طلب الدنيا وا 

 

 :معارج

 .راق، مَ مصاعد، ساللم، أدراج

 

 :يظهرون

 .يصعدون

 

 :لبيوتهم

 .رهاكر  

 

 : لم يقل



وأبواًبا . قًفا من فضة ومعارج عليها يظهرونلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُ 
 .ًرا عليها يتكئونرُ وسُ 

 

 : لم يقل

 .يكفر بالرحمن ُسقًفا لجعلنا لبيوت من

 

 :زخرًفا

 (.ف  خرُ ن زُ ومِ : )فالتقدير ،بمعنى الذهب( فالزخرُ )إذا كان  .ذهًبا -

معطوفة على ( ًفاخرُ وزُ )بمعنى الزينة كانت ( فالزخرُ )إذا كان  .ًشاقْ ونَ  زينةً  -
 (.رًراعارَج وأبواًبا وسُ قًفا ومَ سُ )

 

 :اسم السورة

  (!فالزخرُ : )الحظ اسم السورة

 .اآلية هي التي ورد فيها اسم السورةوهذه 

 



 :آنية الذهب والفضة

 .ارمات الكف  آنية الذهب والفضة وتزيين البيوت بهما من سِ 

 

 :الترف قد يؤدي إلى الكفر

 .قد يبلغ اإلسراف والترف عند األغنياء درجة تجعلهم أشبه بالكفار

 

 :الترف قد يؤدي إلى التكفير

 .تؤدي إلى تكفير الناسترف األغنياء قد يصل إلى درجة  -

 .التكفير ال يكون بالقول فحسب، بل قد يكون بالعمل والسلوك أيًضا -

العلماء ُيخشى  .يجب الحذر من مخالطة المترفين من ذوي الثراء الفاحش -
 !ة؟عليهم فكيف بالعام  

 

 :إشكال

هناك اليوم من الكفار ومن المسلمين من يتنافسون في الثراء والبذخ والترف وتزيين 
بالذهب والفضة والمرمر وغير ذلك، ويستخدمون آنية والمزارع البيوت والقصور 



الذهب والفضة في أكلهم وشربهم وزينتهم، ومع ذلك كله ال نزال نجد أن الناس لم 
 !يجتمعوا كلهم على الكفر

 

 :جواب

 .ا تتكلم اآلية عن مفسدة بلغت حد الظاهرةربم

 

 :وتعظيم أهل الثراء المال تعظيم

كفرون فتنون به، وأنهم قد يَ ون المال، وربما يُ ب  حفي اآلية داللة على أن الناس يُ 
  .ار ألجل األموال والزخارف وأدوات الترفدون الكف  قل  ويُ 

 

أي لم يجعل لبيوتهم )الدنيا بأكثر أهلها، وما َفعل ذلك  لقد مالتِ  واللِ : الحسن قال
 !فكيف لو فعله؟. ...(ة فض   نقًفا مِ سُ 

 

 !رضاء الشهوات وللتفاخر والتطاولالمال في الغالب مصدر إل: ابن عاشوريقول 
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