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أ  

        
  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  :قال تعالى
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  }18/آل عمران{

  

  

  

  

  



ب  

  اإلهداء
  

  :أهدي هذه الرسالة 
  

إلــى روح والــدي الغــاليين، اللــذين أوليــاني رعايتهمــا، وتفــضال علــي بحبهمــا وحنانهمــا، فقــد  •  

فجزاهمـا اهللا  كان لهما الدور األكبر فـي تنـشئتي، وتـشجيعي علـى إكمـال الدراسـات العليـا،

 .خير الجزاء، وأحتسبهما عنده من الشهداءعني 

إلـــى زوجتـــي الغاليـــة، التـــي وفـــرت لـــي ســـبل الراحـــة؛ إلتمـــام هـــذه الرســـالة، وكانـــت تـــسهر  •

 .الليالي لمساعدتي

 .حمزة/ وابني الحبيب رؤى وبيسان،/ ّإلى ابنتي الغاليتين •

 .ٕإلى أهلي واخوتي وأخواتي في اهللا •

المـرابطين، الـذين خـدموا هـذا الـدين؛ لتكـون كلمـة إلى كل الشهداء، واألسرى، والجرحـى، و •

 .اهللا تعالى هي العليا

 .ً أن يديمها منارة للعلم والعلماء�ًإلى جامعتي اإلسالمية، سائال المولى  •

  

  

  



ج  

  شكر وتقدير
، وأثنــي عليــه أن مــن علــي بإتمــام هــذه الرســالة، قــال تعــالى�أحمــد اهللا   :IIII...�¿�¾�½�¿�¾�½�¿�¾�½�¿�¾�½

ÀÀÀÀHHHH�}152/البقرة{    

 فـإنني أتقـدم بجزيـل )1("ال يـشكر اهللا مـن ال يـشكر النـاس": �ًا من قول الرسـول وانطالق  
 الـــذي - حفظـــه اهللا – محمـــود هاشـــم عنبـــر/ الـــشكر والعرفـــان والتقـــدير للمربـــي الفاضـــل الـــدكتور

ٍتفضل باإلشراف على هذه الرسالة، حيث إنـه لـم يـأل جهـدا إلخراجهـا بـأبهى حلـة، وأجمـل صـورة؛  ٍ  ُ ً ُ 
ًل علــي بوقتــه وال بنــصائحه وال بإرشــاداته، فكــان بحــرا مــن العطــاء، فجــزاه اهللا عنــي خيــر فلــم يبخــ

  .َالجزاء، ونفع اإلسالم بعلمه
  

  :كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألستاذين الفاضلين      
  

  .يوسف شحدة الكحلوت/ ر الدكتواألستاذ و        .عبد السالم حمدان اللوح/ األستاذ الدكتور

ـــذين وافقـــا مـــشكورين علـــى مناقـــشة هـــذه الرســـالة؛ إلثـــراء البحـــث بمعلوماتهمـــا القيمـــة،     الل
ًفجزاهما اهللا خيرا، وأبقاهما نبراسا منيرا لطلبة العلم، وفخرا للجامعة اإلسالمية ً ً .  

  

َالجامعة اإلسالمية، التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة، / ُوال يفوتني أن أشكر جامعتي   َ
 أصـــول الـــدين بالجامعـــة، ممثلـــة بأســـاتذتها األفاضـــل، وأخـــص بالـــشكر أســـاتذة قـــسم وأشـــكر كليـــة ً 

َلعمــادة  ًالتفــسير وعلــوم القــرآن؛ الــذين يبــذلون أوقــاتهم لخدمــة طــالب العلــم، والــشكر موصــول أيــضا
  .الدراسات العليا الذين وافقوا على قبول هذه األطروحة

األخ الفاضل المهندس  لجامعة اإلسالميةوأتقدم بخالص شكري لرئيس مجلس أمناء اكما   
  . لما قدم من مساعدة لهذا البحث العلميجمال ناجي الخضري

َوال أنسى شكر أهلي وزوجتي، وكـل مـن أعـان فـي إعـداد هـذه الرسـالة، سـواء بالمـساعدة،   
ـــوفقهم اهللا، ويـــسدد  ـــأن ي ـــرام، وتقـــدير، ودعـــاء ب ٍأو بالـــدعاء فـــي ظهـــر الغيـــب، فلهـــم منـــي كـــل احت

  . مخطاه

                                                 
: ، قال اإلمام األلباني4811ح/274ص/4 ج-  باب في شكر المعروف -  كتاب األدب - سنن أبي داود )1(

 .صحيح



د  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  :المقدمة 

  

ًالحمد هللا رب العالمين، حمدا يليق بجـالل وجهـه وعظـيم سـلطانه، والـصالة والـسالم علـي   
  :أما بعد...ٕأشرف األنبياء وامام المرسلين  محمد بن عبد اهللا عليه أفضل سالم وأتم تسليم

  

 كــل وجــوه الخيــر والعطــاء  يحمــل، فهــو كتــاب عظــيم،إن القــرآن الكــريم بحــر الشــواطئ لــه  
وهو اليحرم أي شخص من ، والمنفعة لجميع المخلوقات مما علمنا وما لم نعلم، في الدنيا واآلخرة

ُلـذا أحمـد اهللا تبـارك ،  وكلما تعمقت أكثر كلما تعرفت ووجدت األكثر،الغوص والتعمق في أعماقه
 الجواهر المكنونة بين طيات وتعالى أن هداني وأرشدني إلي التعرف على جوهرة عظيمة من هذه

  ).المدح والثناء(هذا الكتاب الكريم المعطاء أال وهي 
   

إن الثناء من الموضوعات الهامة التي حازت على مساحة واسعة في القرآن الكـريم حيـث   
 فهــي ،تعــددت مجاالتــه، واتــسعت ميادينــه، وتفرعــت روافــده، وكثــرت بــين بطــون ســور القــرآن آياتــه

  .مسين آيةتزيد عن مائة وخ
  

فقــد مــدح اهللا ســبحانه وتعــالى نفــسه وأثنــى عليهــا بمــا هــو أهلــه، ومجــد ذاتــه ليعلمنــا كيــف   
ًنقدره حق قدره، كما أثنى على مالئكته مبينا أنهم عباد مكرمـون اليعـصون اهللا مـا أمـرهم ويفعلـون 

وســلم بأنــه ًمــا يــؤمرون، كمــا أثنــى علــى أنبيائــه ورســله، وخــص مــنهم نبينــا محمــدا صــلى اهللا عليــه 
رضــي اهللا (علــى خلــق عظــيم، وأثنــى علــى عبــاده المــؤمنين، وخــص مــنهم المهــاجرين واألنــصار 

   )ينعتبارك وتعالى عنهم أجم
  

ن الكــريم تبــين ثنــاء المــؤمنين علــى بعــضهم الــبعض، وثنــاء آكمــا جــاءت بعــض آيــات القــر  
  .غير المؤمنين على المؤمنين

  

 الكريم بشكل صـريح فـي كـل المواضـع الـسابقة  بـل ولم ترد لفظة المدح والثناء في القرآن  
  :وردت بمعناها، وهذا ما دفع الباحث إلى اختيار موضوع البحث بعنوان

  " دراسة قرآنية موضوعية- المدح والثناء" 
  

حيث سيبذل الباحث قصارى جهده في البحث عن المواضع التي وردت بمعنى الثناء في   
  . فسيرية موضوعية محكمة ودراستها دراسة ت،السياق القرآني

  
  

  



ه  

  :أهمية الموضوع:أوال
  :تبرز أهمية الموضوع في نقاط عديدة أذكر منها

  .تعلق الدراسة بأشرف كتاب أال وهو القرآن الكريم -1
حاجـــة المـــسلمين إلـــى التعـــرف علـــى مـــواطن المـــدح والثنـــاء فـــي الـــسياق القرآنـــي بغـــرض  -2

 . بمعناه، ولم يرد بلفظه، خاصة أن المدح والثناء قد ورد بإيمانهماالرتقاء
 

  :أسباب اختيار الموضوع:ثانيا
الثنــاء فــي الــسياق المــدح و وتتبــع مــواطن ،الرغبــة فــي التأمــل والتــدبر فــي كتــاب اهللا تعــالى -1

  . القرآني
، وحثهم على التزامهـا خاصـة الثناء لتوجيه المؤمنين إليهابيان أهمية معرفة آيات المدح و -2

 .وجل آيات الثناء على اهللا عز
 .الثناء بكل ميادينه ومجاالتهة اآليات التي تفيد معنى المدح وكثر -3
 .إرشاد وتشجيع مشرفي الدكتور محمود هاشم عنبر على الكتابة في هذا الموضوع -4
ـــاول موضـــوع  -5 ـــي موضـــوع تفـــسيري قرآنـــي محكـــم يتن ـــة اإلســـالمية إل ـــار المكتب َافتق المـــدح (ُ

 . يةفي إطار دراسة قرآنية تفسيرية موضوع) والثناء
 

:                                                                    أهداف البحث وغاياته:ثالثا
  :للبحث أهداف عديدة وسامية أذكر أهمها

  .ابتغاء مرضات اهللا تعالى أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث -1
 .ن موضوعاته، وذلك من خالل البحث في موضوع من الكريمخدمة القرآ -2
 يتحــــدث عــــن المــــدح والثنــــاء فــــي إطــــار دراســــة ،نــــيإثــــراء المكتبــــة اإلســــالمية ببحــــث قرآ -3

 .موضوعية محكمة
 .حث المسلمين على الثناء على اهللا تبارك وتعالى وعلى عباده الصالحين -4
 . مالئكته ورسله وعبادهى نفسه وعلىبيان وجوه ثناء اهللا تعالى عل -5
،  واالقتداء بهممتميزة ممن أثنى اهللا تعالى عليهم في كتابه،إبراز بعض النماذج البشرية ال -6

 .والسير على دربهم
  
  
  
  



و  

  :الدراسات السابقة:رابعا
  

 تبــين أنـه لــم يكتـب فيــه رسـالة علميــة ،بعـد البحـث واالطــالع حـول مــا كتـب فــي الموضـوع  
نـــه ال يوجـــد  أفـــاد بأ،، وبعـــد المراســـلة لمركـــز الملـــك فيـــصل فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعوديةمـــةّمحك

  .دراسات قرآنية محكمة في هذا الموضوع في قاعدة معلومات الرسائل الجامعية
  

  :منهج البحث:خامسا
  

وحـــسب منهجيـــة التفـــسير ســـيتبع الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج االســـتقرائي التحليلـــي   
  :، وذلك من خالل النقاط التاليةالموضوعي
ودراســـتها دراســـة تفـــسيرية ، الثنـــاءوجمـــع اآليـــات القرآنيـــة التـــي تتحـــدث عـــن المـــدح  -1

  .موضوعية
ًوضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب مـستخدما األلفـاظ القرآنيـة مـا  -2

 .أمكن
ًتفسير اآليات القرآنية تفسيرا إجماليا وفقا لطبيعة البحث في التفسير الموضوعي -3 ً. 
 مـع ،ة حـسب األصـولاالستدالل بـأقوال العلمـاء والمفـسرين مـع التوثيـق فـي الحاشـي -4

 .االستعانة بمصادر ومراجع عامة مما له عالقة بالبحث
 ســورها مــع ذكــر رقــم ى إلــهــاعزوو  بالرســم العثمــاني اآليــات القرآنيــة المــذكورةكتابــة -5

 .ًاآلية، وتوثيق ذلك في متن البحث تجنبا إلثقال الحواشي
 وعزوهــا لمظانهــا م البحــث،االســتدالل باألحاديــث النبويــة الــشريفة واآلثــار التــي تخــد -6

 .، ونقل حكم العلماء عليها ما أمكناألصلية
توضــيح معــاني المفــردات الغريبــة التــي تحتــاج إلــي بيــان فــي الحاشــية وتوثيقهــا مــن  -7

 .مصادرها اللغوية
 .الترجمة لألعالم والبلدان والقبائل غير المعروفة التي سترد في البحث -8
، واســتنباط األحكــام التــي تخــدم الوقــوف علــى اللطــائف واإلشــارات والعبــر والعظــات -9

 .موضوع البحث، مع ربط الموضوع بواقعنا المعاصر بما فيه من مستجدات
ذكر المصادر والمراجع في الحاشـية، مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق، و - 10

، مــع مراعــاة عــدم ذكــر اســم ثــم الجــزء والــصفحة، ثــم المؤلــف،  بــذكر الكتــابًمبتــدءا
ية إن ذكـر فـي مـتن الرسـالة وتـرك مواصـفات الكتـاب إلـي فهـرس المؤلف في الحاش

  .المراجع



ز  

ــــزام بكــــل قواعــــده  - 11 ــــي التفــــسير الموضــــوعي، وااللت ــــى مــــنهج البحــــث ف التركيــــز عل
 .وأصوله

 .عمل الفهارس الالزمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات - 12
 

  :بحثخطة ال: سادسا
  

 ، وتمهيـــد، وثالثـــة مقدمـــةراســـة مـــنًوتحقيقـــا لهـــدف البحـــث وغايتـــه فقـــد جعلـــت الد  
  .، ومجموعة فهارس، وذلك كما يليوخاتمة، فصول

  
  :المقدمة

بقة ، وتـــشمل أهميـــة الموضـــوع ، وأســـباب اختيـــاره ، وأهدافـــه وغاياتـــه ، والدراســـات الـــسا
  .بحثومنهج البحث ، وخطة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ح  

  :التمهيد
  

  حيةالمدح والثناء بين المعاني اللغوية واالصطال
  

  : وفيه
  .ًمعنى المدح والثناء لغة واصطالحا: أوال
  .نماذج المدح والثناء في السياق القرآني: ثانيا
  .  العالقة بين المدح والثناء: ثالثا

  
  الفصل األول

  

  ه في السياق القرآنيئوجوه مدح اهللا وثنا
  

  :وفيه أربعة مباحث
  .ثناء اهللا على نفسه: المبحث األول

  :لباوفيه أحد عشر مط
  .تهيبيان وحدانيته وقيوم: المطلب األول
  .إظهار سعة رحمته: المطلب الثاني
  .التنبيه على عظيم عفوه ومغفرته وقدرته: المطلب الثالث
  .ًبيان أن العزة والقوة له جميعا: المطلب الرابع

  .  غيب السماوات واألرض ومقاليدهماالتأكيد على أن هللا: المطلب الخامس
  .حق  اهللا بيان أن وعد:المطلب السادس
  . أحسن الحاكمين سبحانهإثبات أنه: المطلب السابع
  . هو القاهر فوق عباده اهللا تعالىالتنبيه على أن: المطلب الثامن
  . لطيف بعباده خبير بأحوالهم وأعمالهم سبحانهإبراز أنه: المطلب التاسع
  . ال تتبدل وال تتحولة اهللاسن أن التأكيد على: المطلب العاشر

  . خير الرازقين سبحانهبيان أنه: المطلب الحادي عشر
  
  
  
  
  



ط  

  .ثناء اهللا على مالئكته: المبحث الثاني
  :وفيه ثمانية مطالب

  .  بشهادة اهللا وأولي العلم مرتبطةإقرار شهادتهم بالوحدانية :المطلب األول
  .دم عليه السالمسجودهم آل: المطلب الثاني
  . وتبشيرهم بالجنةنينهم على المؤمسالم :المطلب الثالث
  .اصطفاء الرسل منهم: المطلب الرابع

  .تسبيحهم بحمد ربهم من حول العرش: المطلب الخامس
  .أنهم غالظ شداد اليعصون اهللا: المطلب السادس
  .صالتهم على النبي صلى اهللا عليه وسلم: المطلب السابع

  
   .ثناء اهللا تعالى على كتبه: المبحث الثالث
  :بوفيه ثالثة مطال
  .ثناء اهللا تعالى على القرآن: المطلب األول
  .ثناء اهللا تعالى على التوراة: المطلب الثاني
  .ثناء اهللا تعالى على اإلنجيل: المطلب الثالث

  
  .ثناء اهللا على عباده المؤمنين: المبحث الرابع

  :وفيه سبعة مطالب
                         .              عامة�ثناء اهللا على أصحاب النبي : المطلب األول
  .ثناء اهللا على المهاجرين: المطلب الثاني
  . ثناء اهللا على األنصار: المطلب الثالث
  .ثناء اهللا على أهل العقبة:  المطلب الرابع

  .� ثناء اهللا على أبي بكر الصديق : المطلب الخامس
  .ثناء اهللا على امرأة فرعون: المطلب السادس
  .اهللا على مريم ابنة عمرانثناء : المطلب السابع

  
  
  
  
  



ي  

  الفصل الثاني
  

  نماذج من المدح والثناء في السياق القرآني
  

  :وفيه ثالثة مباحث
  .ثناء اهللا على أولي العزم من الرسل:  المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب
  .ثناء اهللا على نوح عليه السالم: المطلب األول
  .يه السالمثناء اهللا على إبراهيم عل: المطلب الثاني
  .ثناء اهللا على موسى عليه السالم: المطلب الثالث
  .ثناء اهللا على عيسى عليه السالم: المطلب الرابع

  .ثناء اهللا على محمد عليه السالم: المطلب الخامس
  

  .أمثلة ثناء اهللا على رسله من غير أولي العزم:المبحث الثاني
  :وفيه تسعة مطالب

  .أدم عليه السالمثناء اهللا على : المطلب األول
  .ثناء اهللا على إدريس عليه السالم: المطلب الثاني
  .ثناء اهللا على إسماعيل عليه السالم: المطلب الثالث
  .سحق ويعقوب عليهما السالمإثناء اهللا على : المطلب الرابع

  .ثناء اهللا على يوسف عليه السالم: المطلب الخامس
  . السالمثناء اهللا على أيوب عليه: المطلب السادس
  .ثناء اهللا على يونس عليه السالم: المطلب السابع
  .ثناء اهللا على داوود عليه السالم: المطلب الثامن
  .ثناء اهللا على سليمان عليه السالم: المطلب التاسع

  

  .ثناء العباد على بعضهم: المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب

  .ثناء صاحبي يوسف عليه في السجن: المطلب األول
  . قبل دخوله السجن وخروجه منه� ثناء النسوة على يوسف: لمطلب الثانيا

  .ثناء امرأة العزيز على يوسف وهو في السجن: المطلب الثالث
  .ثناء ابنة شعيب عليه السالم على موسى عليه السالم: المطلب الرابع

  



ك  

  الفصل الثالث
  

  ثمرات الثناء في الدنيا واآلخرة
  

  :وفيه مبحثان
  .ثمرات الثناء الدنيوية :لالمبحث األو

  : مطالبثالثةوفيه 
  .استجابة الدعاء وتفريج الكربات: المطلب األول
  . الشعور بفضل اهللا تعالى ودوام شكره: المطلب الثاني
  .سعة الرزق: المطلب الثالث

  

  .ثمرات الثناء األخروية :المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .وبشارتهم بالجنةطمأنة المالئكة للمؤمنين : المطلب األول
  .نزع الغل من صدور المؤمنين ووراثتهم للجنة: المطلب الثاني

  
  .وستشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

   
  :الفهارس

  : ويشتمل على
 .فهرس اآليات القرآنية -1
 .فهرس األحاديث النبوية -2
 .فهرس األعالم المترجم لهم -3
 .فهرس المصادر والمراجع -4
 .فهرس الموضوعات -5
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  ًمعنى المدح والثناء لغة واصطالحا :أوال
  

  

ًالمدح لغة واصطالحامعنى : ًوالأ ً:  
  

  

  :ًمعنى المدح لغة - 1
  

ُالمــــدح"   ْ َ وقــــد مدحــــه وامتدحــــه بمعنــــى واحــــد،الثنــــاء الحــــسن: َ َُ َ ُ وكــــذلك المدحــــة، والمــــديح، ،َ ََ ُ ْ ِ
ُواألمدوحــة َ َوتمــدح الرجــل... ْ  َ ً ورجــل ممــدح، أي ممــدوح جــدا،تكلــف أن يمــدح: َ ٌ  َ ُ ُ وامــدح بطنــه،ٌ  ٌلغــة : َ

في اندح، إذا ات  َ  وتمدحت خواصر الماشية، أي اتسعت شبعا،سعْ َ  َ َ.")1(  
  

يـدل علـى وصـف محاسـن ) م ، د، ح(جـذر الفعـل : "يقول اإلمام أحمد بن فـارس الـرازيو  
ًبكــــالم جميــــل، ومدحــــه يمدحــــه مــــدحا ْ َ َُ ُ َ ُ ََ َْ  ويقــــال المنقبــــة ،المــــدح: أحــــسن عليــــه الثنــــاء، واألمدوحــــة: َ

  )2(..."أمدوحة
  

ُالمدح: "نظوربن مايقول اإلمام و    عنـد -والـصحيح ..." نقيض الهجاء وهـو حـسن الثنـاء: َ
ح، وهــو المــديح والجمــع المــدائح َدِدحــة االســم، والجمــع مــِ  أن المــدح المــصدر، والم-بــن منظــور ا

  )3(...واألماديح
  

َمدحته مدحا من باب نفع أثنيت عليه بما فيـه مـن الـصفات : "يقول اإلمام أحمد الفيوميو   َ ََ َ ًْ ْ ُ ُ َ
   )4(..."لجميلة خلقية كانت أو اختيارية ولهذا كان المدح أعم من الحمدا
  

  :ً معنى المدح اصطالحا-2
  

  :تقاربت أقوال العلماء في تحديد المعنى االصطالحي للمدح وذلك على النحو التالي  
  

  )6(".ًهو الثناء باللسان على الجميل االختياري قصدا: " المدح بقوله)5( عرف اإلمام الجرجاني-1
                                                 

  403ص/1 ج-  للجوهري -تاج اللغة وصحاح العربية  الصحاح )1(
 308ص/5 ج- معجم مقاييس اللغة )2(
 589ص/2 ج- لسان العرب )3(
 566ص/2 ج- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )4(
هـــ فيلسوف من كبار 740 علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني المعروف بالشريف الجرجاني، ولد سنة )5(

هــــ فـر إلـى سـمرقند، 789ء بالعربية، تنقل بين بالد العرب والعجم، ودرس في شيراز، ولما دخلها تيمور سـنةالعلما
ـــ816ثــم عــاد إلــى شــيراز بعــد مــوت تيمــور، فأقــام إلــى أن تــوفي عــام محمــد بــن علــي  -البــدر الطــالع : (انظــر. هـ

 )488ص/1 ج-الشوكاني 
 297 صكتاب التعريفات )6(
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كـان مـن أهـو الثنـاء باللـسان علـى الجميـل مطلقـا سـواء :  فقـد عرفـه بقولـه)1( أما اإلمـام الكفـوي-2
 ولهـذا ، غيـر اختيـاري، وال يكـون إال قبـل النعمـةمكان اختياريا أأ من الفضائل، وسواء مالفواضل أ

 ؛ الوجـوه بوجـه مـن�  إذ ال يتصور تقدم وصـف اإلنـسان علـى نعمـة اهللا،� ال يقال مدحت اهللا
ويبين اإلمـام الكفـوي أن المـدح إذا كـان بمعنـى عـد المـآثر ...ألن نفس الوجود نعمة من اهللا تعالى

 والمــدح زيــادة ، بينمــا إذا كــان المــدح بمعنــى الوصــف الجميــل يقابلــه الــذم،والمناقــب فيقابلــه الهجــو
  )2(.ٕ المرء عن الشيء وان لم يمدحهىعلى الرضا وقد يرض

  

ًين السابقين تبين للباحث أن كـال مـن تعريـف اإلمـام الجرجـاني والكفـوي فمن خالل التعريف  
  . إال أن تعريف اإلمام الكفوي أعم وأشمل، الثناء الجميل على الممدوح:يعتبر أن المدح هو

  
ًمعنى الثناء لغة واصطالحا: ًثانيا ً:  

  
  

  :ًالثناء لغةمعنى  - 1
  

: الشيء بعضه علـى بعـض، ومنـه ثنيـت الثـوب وهو العطف ورد ،َالثناء مأخوذ من الثني  
 ومنــه التثنيــة فــي ،إذا جعلتــه اثنــين بــالتكرار، فــأطلق اســم الثنــاء علــى تكــرار ذكــر الــشيء لــشيئين

  .ثنى عليه مرة بعد أخرىُاالسم؛ فالمثنى مكرر لمحاسن من ي
  

ر يــستعمل فــي الخيـــ: هـــو الــذكر بــالخير، وقيــل:  وقيــل،ًوالثنــاء أيــضا هــو الكــالم الجميــل  
هــور حقيقــة فــي الخيــر ومجــاز فــي الــشر علــى ضــرب مــن م وعنــد الج،والــشر علــى ســبيل الحقيقــة

  .التأويل والمشاكلة واالستعارة التهكمية
  

 م بالجنــان أمكــان باللــسان أأًالثنــاء هــو اإلتيــان بمــا يــشعر التعظــيم مطلقــا، ســواء (: وقيــل  
والـشكر والمـدح، وهـو المـشهور بـين  فيـشمل الحمـد ) المكـان فـي مقابلـة شـيء أأباألركان؛ وسـواء 

فعلــى هــذا فقــد قيــد باللــسان لــدفع احتمــال التجــوز، أعنــي إطــالق الثنــاء علــى مــا لــيس ... الجمهــور
   .باللسان مجازا

                                                 
ولــد فــي كفــا بــالقرم، مــن قــضاة ) أبــو البقــاء( أيــوب بــن موســى الحــسيني، الكــوفي، الحنفــي هــو: اإلمــام الكفــوي )1(

بتركيا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى إستانبول فتوفي بها، ودفـن فـي تربـة ) كفه(األحناف، عاش وولي القضاء في 
 - ، معجم المـؤلفين38ص/2 ج- للزركلي –األعالم : (انظر.  وله كتب أخرى بالتركيةالكليات،:  من آثارهخالد،

 )31ص/3 ج-عمر بن رضا كحالة 
 857 ص-) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات: ( انظر)2(
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ُوالثناء      َ :يقـال أثنيـت عليـه أي مدحتـه، وأثنـى عليـه خيـرا، ،ما اتصف به اإلنسان من مدح 
   )1(.أي مدحه به

  

الثنوى والثو َ ََ وتثنـى فـي مـشيته ،أثنـي عليـه أي ذكـر محامـده: ما يذكر في محامد النـاس، يقـال: َناءْ
ّتبختر، وسميت سور القرآن مثاني في قولـه عـز وجـل: نحو ّ:��{�{�{�{�³�²�±�°� �̄®�³�²�±�°� �̄®�³�²�±�°� �̄®�³�²�±�°� �̄®

�´�´�´�´zzzz����}ومــن ذلــك قولــه تعــالى،ّ ألنهــا تثنــى علــى مــرور األوقــات وتكــرر}87/الحجــر  :�{�{�{�{�Y�X�Y�X�Y�X�Y�X

�̂]������\�[�Z�̂]������\�[�Z�̂]������\�[�Z�̂]������\�[�Z...����zzzz��}ّمثاني، لما يثنى ويتجدد : ويصح أنه قيل للقرآن }23/الزمر
حاال فحاال من فوائده، ويصح أن يكون ذلـك مـن الثنـاء، تنبيهـا علـى أنـه بـدا يظهـر منـه مـا يـدعو 
إلــى الثنــاء عليــه وعلــى مــن يتلــوه، ويعلمــه ويعمــل بــه، وعلــى هــذا الوجــه وصــفه بــالكرم فــي قولــه 

    )2(}21/ البروج{��Ã�Â���Á�À�Ã�Â���Á�À�Ã�Â���Á�À�Ã�Â���Á�Àzzzz}�}�}�}��:قوله وبالمجد في }77/الواقعة{�C�B���AC�B���AC�B���AC�B���Azzzz}�}�}�}��:تعالى

  

مـن خــالل مـا تقــدم تبـين للباحــث أن الثنـاء فــي اللغـة يــأتي بمعنـى رد الــشيء بعـضه علــي   
 كمـا يطلـق الثنـاء ويـراد بـه ، وعلى تكرار محاسـن المثنـى عليـه مـرة بعـد أخـرى،بعض وجعله اثنين

  .ذكر محامد المثنى عليه وتعظيمه والتنبيه على محاسنه
  
  :ً معنى الثناء اصطالحا– 2

  

استقــصاء  ًنظــرا لعــدم ورود لفظــة الثنــاء صــريحة فــي القــرآن الكــريم فقــد اجتهــد الباحــث فــي  
 ووصـف نفـسه ،فيها على نفـسه � أقوال المفسرين حول معنى الثناء في المواضع التي أثنى اهللا

 : علمـاء التفـسير وهـو وقد خرج الباحث من خالل تلك األقوال بمفهوم الثنـاء عنـد،بصفات الكمال
 ، وحمــده علــى الجميــل االختيــاري مــن نعمــة وغيرهــا،ذكـر المحمــود ووصــفه بالــصفات الالزمــة لــه(

   )3()ًفعال كان أم صفة
  

المثـــل األعلـــى ــــــــ  � ويـــرى الباحـــث أنـــه مـــن خـــالل التعريـــف يمكـــن القيـــاس عليـــه ــــــــ وهللا  
 ثنــاء الخلــق علــى بعــضهم الــبعض هــو م أ، ســواء ثنــاء اهللا علــى خلقــه،ًوالقــول بــأن الثنــاء عمومــا

  . بمعنى وصفهم بمحامد الصفات ومكارم األخالق
                                                 

) الكليـات معجـم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة (،124ص/14 ج- البـن منظـور -) لسان العرب: (انظر )1(
 325-324 ص- للكفوي –
 179 ص-للراغب األصفهانى  - )غريب القرآنالمفردات في : (انظر )2(
 - البــن كثيــر -) تفــسير القــرآن العظــيم( ، 135ص/1 للطبــري ج-) جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: (انظــر )3(

 - البـــن عاشـــور -) لتحريـــر والتنـــويرا( ، 133ص/1 ج- للقرطبـــي –) الجـــامع ألحكـــام القـــرآن( ، 128ص/1ج
 155-154ص/1ج
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 تبـين للباحـث أن المعـاني اللغويـة أعـم ،وبالنظر في المعاني اللغوية واالصـطالحية للثنـاء  
  .  وأن المعنى االصطالحي هو جزء من المعاني اللغوية،وأشمل من المعاني االصطالحية
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  :نماذج المدح والثناء في السياق القرآني: ثانيا
  

  

واتــــسعت ميادينهــــا ) المــــدح والثنــــاء(تعــــددت اآليــــات القرآنيــــة الكريمــــة المتــــضمنة لمعنــــى   
وموضوعاتها، ولـم تـرد أي مـن اللفظتـين صـريحة فـي القـرآن الكـريم، بـل وردت كـل منهـا بمعناهـا، 

ني فــي ســـياقاتها القرآنيــة ويختـــار بعــض النمـــاذج علــى ســـبيل ممــا جعـــل الباحــث يتتبـــع هــذه المعـــا
األمثلة ال الحصر، كما قام بتوزيـع هـذه اآليـات علـى جـدولين يمثـل أحـدهما اآليـات المكيـة ويمثـل 

  .ثانيها اآليات المدنية
  

  :اآليات المكية: ًأوال
  

رقم اآلية        م  ةــــيــرآنــقــال اتـــــاآلي  السورة
18 
 

  األنعام
  

{�×�Ö���Õ�ÔØ�Û�Ú�Ù�z   
1  

  �z...�^�_�`[��Z�Y]�\}�  األنعام  61
2  

   a�`�_�^bc�...z}�  األنعام  84
3  

   Z�Y�X�W�V�U[�^�]�\�z}�  األنعام  103
4  

��G�F�E�D�C�B�A...�z}�  األنعام  147 � 5  

  
43  
  

  
  األعراف

{...�¾�½�¼�»¿�Ê�É�È���Ç�Æ����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�

�Ì�Ë...z   

  
6  

  �B�A�H�G�F�E�D�C...�z}�  األعراف  144
7  

  ��X���W�V�UY...�z...}�  األعراف  156
8  

   ���z�y�x�w_���b�a��`�z}�|�{�~}�  يونس  109
9  

   �f�e�d�c�b�a�`...z}�  هود  123
10  

   Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Í...z}  يوسف  22
11  

  �mq�p�o�n��z...}  يوسف  24
12  
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36  
  

  يوسف
  

�{...�À�¿Á�Å���Ä�Ã�Â�z  
13  
  

  
38  
  

  
  يوسف

��{...�������I�HO�N�M�L�K�J�P�X�W��V�U�T�S�R�Q�

�\�[�Z�Y�z  

  
14  

  �Z�Y�X�W...��z}�  يوسف  46
15  

  
51  
  

  
  يوسف

{...�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾Æ�Í�Ì��Ë���Ê�É�È�Ç�

Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��z  

  
16  

  b�a�`�_�^�]...�z}�  إبراهيم  7
17  

  
32  
  

  
  النحل

�{¨�§�¦�¥©�±���°�¯�®�¬�«�ª�

�²�z  

  
18  
  

  �z.. .{�~���¡}�  النحل  77
19  

  
  

1-3  

  
  

  اإلسراء

�{�L�K�J���I���H�G�F�E�D�C�B�A

Q�P���O�N�MR�Z�Y�X�W�V�U�T����S�

�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^���]�\�[

i�hj�n�m���l�k�z   

  
  
  

20  

  �z�y�x�w�v�u...�z}��|�}�  اإلسراء  61
21  

  
88  
  

  
  اإلسراء

�{�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L

�^�]�\���[�z  

  
22  
  

����z�y...�z}�|�{�~�_�`��c�b�a}�  ممري  30-31 � 23  

  á�à�ß����Þâ�����ä�ã��è�ç�æ�åz}�  مريم  51
24  

  T�S�R�QU������W����V��\�[�Z�Y�Xz}�  مريم  54
25  

  k�j�i�hl�t�s�r�q�p�o�n���m��z}�  مريم  56-57
26  
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  º�¹����¸�¶�µ�´�³»�¿��¾�������½�����¼��z}�  مريم  61
27  

121-
122  

  �ª�©�¨�§�¦�z»�¬¢�£�¤�¥�.... }�  طه
28  

  
71-72  

  
  األنبياء

�{¿�¾�½�¼�»�º��¹�¸�¶ ���Â�Á�À

Ä�ÃÅÈ�Ç�Æ�z   

  
29  

  
83-84  

  

  
  األنبياء

�{Z�Y�X�W����V�U�T�S�R����Q�P���\�[�
a�`�_�^�]�...�z� �

  
30  
  

  
19  
 

  
  النمل

{�...����£�¢�¡���~�}�|�{���z�y�x�w�v

�ª�©�¨�§�¦�¥�¤z   

  
31  

  ���p�o�n�m�l�t�s�r�q��...��z...�}  النمل  40
32  

  �z...�~���¡�¢�£�¤����{}�|��...}  القصص  26
33  

  
2  
  

  
  سبأ

�{b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tc�d�

f�ez   

  
34  

   Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÔ�×������Ö�Õ�z...}�  سبأ  39
35  

�µ��������´�³��²�±�...�z¯�°������}�  فاطر  10 � 36  

  �����Æ�Å�Ä�Ã�ÂÇÌ�Ë�Ê�É�È����z...}�  فاطر  43
37  

  
26-27  

  
  يس

�{É�È�ÇÊ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�Ë�

�Öz   

  
38  
  

  �O�N�M�L�K�z}�  الصافات  79
39  

  ��É��È�Ç�z}�  الصافات  101
40  

139-
143  

  ��t�s�r�q�p�z...����_��}�|�{��~}�  الصافات
41  

   I�H�G�F�E�D�C�B����AJ�L��K��z}�  ص  17
42  
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  n�m�loq�p�r�t���s��z}�  ص  30
43  

  Ó�Ò�Ñ...����V�U��T�WY�X�Z�\�[��z}�  ص  41-44
44  

  
53  

  

  
  الزمر

�{~�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�������¤���£�¢�¡�

¥¦�������ª��������©�¨���§��z  

  
45  

  
73  

  
  الزمر

�{ª�©�¨�§�¦�¥�¤«�²�±�°�¯�®�¬�

º�¹�¸�¶�µ�´�³z   

  
46  

   Á�À�¿�¾�½�¼...z}�  الزمر  74
47  

   I����H�G�F�E�D�C�B�A...z}�  الزمر  75
48  

   ª�©�¨�§�¦�¥�¤����£�¢�¡...z}�  غافر  7
49  

  
30  
  

  
  فصلت

�{�L�K�J��I�H�G�F�E�D�C�B�A

S���������R�Q��P�O�N�M�z  

  
50  

  ���b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X...�z}  األحقاف  15
51  

  ���R�Q�P�O�N�M�L�z}�  الملك  14
52  

   �n�m���l�kz}�  القلم  4
53  

  ��w�v��u����t�s�r...����j�i�h�g�f��z...}  القلم  48-50
54  
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  :يةاآليات المدن: ًثانيا
  

رقم اآلية        م  ةــــيــرآنــقــال اتـــــاآلي  السورة
��z��y�x�w�v...�z}�|�{}�  البقرة  34 � 1  

�z�y�x�w�v�u�t�s�r}�  ا����ة 251

~�}�|�{...��z� �

2  

225  
 

  
  y�x�w�v�u�t�s...��z}�  ا����ة

  
3  

  ��H�G����F��E���D�C�I�����z}�  آل عمران  2
4  

 
 

18 

  
  آل عمران

�{_�^�]�\�[�Z���Y�X�W���V�U�T`�d��c�b�a�

f�e�z  

  
5  

  h��g�f�e�d�c�b�a�����������`�_�^......��z}�  آل عمران 31
6  

  �z�y�x�w�v�u�z}�|�{�����...}  آل عمران 42
7  

   ������Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë���Êz...}  آل عمران 45
8  

 
 
 
 

195 

  
  

  آل عمران

{...���V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W

�h�g�f���e�d�c�b�a�`�_�^���]

ij�n�m�l�k�z   

  
  

9  

  ��q��������p�o�n�z...}  النساء 125
10  

  ��µ�´�³�²�z...}  النساء 139
11  

 
 

43-44 

  
  المائدة

�{f�e�d�c�b�a�`...�����t�s�r�q�p�

v�u...�z  

  
12  

  
46  

  
  المائدة

{...�L�K�J�I�H�G�F�E�DM�R�Q�P�O�N�

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�z  

  
13  



 11

� Ò�Ñ�ÐÓ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�z}�  المائدة 50 � 14  

 
 

119 

  
  المائدة

�{Ô�Ó�Ò��Ñ�Ð�Ï�ÎÕ���Ý�Ü�����Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�

Þßä�ã�â�á�à�å�è���ç�æ�z   

  
15  

  ��K�J�I�H�G�F�E�D�z...}  األنفال 9
16  

  
20-21  

  
  التوبة

�{Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÎ�

�Ò�Ñ�Ð�ÏD�C�B�A...���z  

  
17  

  
40  

  
  

�� !�  ا
{...������¦����¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z

¬�«�ª�©�¨�§...����z   

  
18  

  
61  

  
  

�� !�  ا
�{²�±�°�¯�®�¬�«³�º�¹� �̧¶�µ�´�

À�¿���¾�½�¼�»...z � �

  
19  

  
  

100  
  

  
  
  

�� !�  ا

�{�I�H�G�F�E�D�C�B�A

V�U�T��������S�R�Q�P�O��N�M�L�K�JW�

�Z�Y�X�z  

  
  

20  

114    
�� !�  �z}�|��������{�~�������...}  ا

21  

  r�q�p����o�n�m�l...��z}�  الحج  75
22  

  
37-38  

  
  النور

�{M�L���K�J�I�H�G����F�E�D�C�B�AN...��a�`�_

�d���c�b�z  

  
23  

  
51  

  
  النور

�{Å�Ä��Ã�Â�Á���À�¿�¾��½�¼��»�º�¹�������¸�¶Æ�

�É�È�Çz   

  
24  

  
56  

  
  األحزاب

�{g�f�e�d�c�bh�n�m�l�k�j�i�

�oz  

  
25  

   Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÌÐ��Ï�Î�Í�Ñ�z}�  األحزاب  62
26  
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  �g�f�e�d�c�b�a�`�_��z}�  الفتح  18
27  

  
29  
  

  
  الفتح

�{C�B�ADK�J��I�H�G�F�E�L�P�O�N�M

T�S�R�QU[�Z�Y�XWV�.z  

  
28  
  

  
3  
  

  
  الحجرات

�{µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨¶�

�»�º���¹�¸�z  

  
29  

  
8  
  

  
  الحشر

�{�®�¬�«�ª�©��¨�§�¦�¥�¤�£�¢

±�°�¯²�µ�´�³��z  

  
30  

  
  
9  
  
  

  
  

  الحشر

�{�¹�¸�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾��½�¼�»�º

Ï��Î���Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÐ�Ò�Ñ�

�×�Ö�Õ�Ô�Óz   

  
  

31  

  
21  
  

  
  الحشر

{d���c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�ye�f�

��k�j�i�h�g�z  

  
32  

   �����z�y����x��w�v�u�t�s��r{~��}�|�z...}  الجمعة  11
33  

  
6  
  

  
  التحريم

�{�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«

�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�z  

34  

  
  

11-12  
  
  

  
  

  التحريم

�{��£�¢�¡���~�}�|...����¶ ���»�º�¹�¸

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼

È�Çz   

  
  

35  

  
8  

  
  البينة

�{L�K�J��I�H�G�F�E�D�C�B�AM�P�O�N�

R�QS��W�V�U�T�z   

  
36  
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 معرفــة زمـــن ومــن خــالل )المــدح والثنــاء( لمعنـــى النمــاذج الــسابقة المتــضمنةمــن خــالل ف  
  : مالحظاتعدة الوقوف على الكريمة، يمكنتلك اآليات نزول 

  

ألهــل  وذلــك ليبــين ؛ور المكيــة أكثــر مــن الــسور المدنيــة فــي الــسعلــى نفــسه  أثنــى�أن اهللا : ًأوال
 يعبـدونها مـن دونـه الهـة الباطلـة التـي كـانو وأن تلك اآل،مكة أنه هو اإلله الحق القاهر فوق عباده

 يؤمنـون ا ألن أهـل مكـة كـانو؛�ه محمـد  ونبيـ، على أنبيائه السابقين كما أثنى،ال تستحق العبادة
 فهــي ،يرون علــى ملتــه الحنيفيــة الــسمحةِسَ يــا الــذي كــانو� باألنبيــاء الــسابقين وخاصــة إبــراهيم

رســالة ألهــل مكــة بـــأن هــذا الرســول الـــذي تكذبونــه وتــصدون دعوتــه هـــو امتــداد للرســل الـــسابقين 
  .ورسالته امتداد للرساالت السابقة

 

 ولعـل الـسبب فـي السور المدنيـة؛ى على المالئكة في السور المكية أكثر من  أثن�أن اهللا : ًثانيا
 القبيحـة الزاعمـة أن المالئكـة ة أراد أن يصحح لمشركي قـريش عقيـدتهم الفاسـد�ذلك هو أن اهللا 

  .�إناث وأنهم بنات اهللا 
 

ـــر مـــن الـــسور �أن اهللا : ًثالثـــا ـــسور المدنيـــة أكث ـــى المـــؤمنين فـــي ال ـــة؛ أثنـــى عل لـــة عـــدد  لقالمكي
ٍ ولتثبيــــت قلــــوب كــــل مــــن ،المــــسلمين فــــي مكــــة المكرمــــة وذلــــك بــــسبب التكــــذيب والتعــــذيب والقتــــل

، فالمهـاجرون تركـوا األمـوال واألوالد  ألجل اإلسالم العظيم فجميعهم ضحى،المهاجرين واألنصار
يمــة  ونــصروا إخـوانهم المهــاجرين فكانــت هــذه اآليــات الكراوو، واألنــصار آلنــصرة اإلســالموالبيـوت 

، وبيـان أن هــؤالء يـستحقون المــدح �ًإيـذانا بـضرورة توحيــد هـذه القلــوب المـضحية فـي ســبيل اهللا 
  .�والثناء من اهللا 

  

 ولعـل الـسبب فـي ؛ٍ مـن الـسور المكيـة والمدنيـة متـساوٍ فـي كـل�أن ثناء األنبياء على اهللا : ًرابعا
علمـون أنـه تبـارك وتعـالى مـستحق ، وي�ًذلك هو أن كـال مـن الرسـل واألنبيـاء مـن العـارفين بـاهللا 

  . دون تمييز بين مكان وآخر أو زمان وآخر،للمدح والثناء في كل وقت وحين
  

 ولعـل الـسبب المكيـة؛ فـي الـسور المدنيـة أكثـر مـن الـسور �أن ثناء المـؤمنين علـى اهللا : ًخامسا
  .لذي يعرف هللا قدرهٕفي ذلك هو كثرة عدد المسلمين في المدينة المنورة واقامة المجتمع اإليماني ا
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  :الثناءوالعالقة بين المدح : ثالثا
  

واســــــم مــــــشتركة بــــــين معــــــاني تتبــــــع الباحــــــث المعــــــاني اللغويــــــة للمــــــدح والثنــــــاء فالحــــــظ ق  
 ، في حين أن المدح يعد أحد المعاني اللغوية للثناء، الثناء:فالمدح في اللغة بمعنى، المصطلحين

 باإلضـافة إلـى معـاني ، المثنـى عليـه بمحامـد الـصفات مدح:حيث إن الثناء في اللغة يأتي بمعنى
 كمـا ويطلـق علـى تكـرار ، واإلتيـان بمـا يـشعر التعظـيم، والـذكر بـالخير،أخرى وهي الكالم الجميـل

  .ذكر الشيء لشيئين
  

  ،ل وأعم من المعاني اللغوية للمدحومن هنا يتبين للباحث أن المعاني اللغوية للثناء أشم  
 المــدح بمحامــد : فالثنــاء بمعنــى،ًاالصــطالحية فلــم يجــد الباحــث فرقــا بينهمــاأمــا بالنــسبة للمعــاني 

  . فهما قريب من قريب، الثناء: والمدح بمعنى،الصفات

  
  :عالقة الحمد بالمدح والثناء والشكر: رابعا

  
                            الحمد والمدح

ًإن كال   فالحمـد إخبـار عـن ، به ويمدحهّ من المدح والحمد يتضمن العلم بما يحمد به غيره ّ
ّمحاسن المحمود مع حبه واجالله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن اإلنشاء ٕ ّ فإنـه  بخالف المدح،ّ

: ّخبر مجرد، فالقائل إذا قال ، فهوتعظيمال وجاللاإل وّحبال ن مًلممدوح مجرداإخبار عن محاسن ا
ّالحمد هللا أو قال ربنا لـك الحمـد؛ تـضمن كالمـه الخبـر  ّعـن كـل مـا يحمـد عليـه تعـالى باسـم جـامع ّ

ّمحيط متضمن لكل فرد من ّ أفراد الحمد المحققة والمقدرةّ   )1(.ّ أخص من المدحالحمدف ، وعليهّ
  

  ّالثناءالحمد و

عـــن ابـــن ذا مـــا تؤكـــده الـــسنة النبويـــة حيـــث روي هـــو )2("ّأخـــص مـــن الحمـــديعتبـــر الثنـــاء "  
 q��p��o��n��mq��p��o��n��mq��p��o��n��mq��p��o��n��mrrrru��t��s���u��t��s���u��t��s���u��t��s���z...}� :لما نزلت هذه اآلية : أنه قال �ٍعباس

َعو إلى � رسول اهللا َ بعث}108/التوبة{ َيم بن ساعدةُ َ ِ َ ِ ْ َ، فقال)3(ِْ َ ُما هذا الطهور الذي َأثنى اللـه ": َ  َْ َِ ُ ُ  َ َ
                                                 

 ، 93ص /2 ج- البـــــن القـــــيم -) بـــــدائع الفوائـــــد( ، 131 ص- األصـــــفهانى  للراغـــــب-) المفـــــردات: ( انظـــــر)1(
 499ص/2 ج- للفيروزآبادى -) بصائر ذوي التمييز(
       93ص /2 ج- البن القيم -) بدائع الفوائد: ( انظر)2(
مــدني،  بــن قــيس بــن النعمــان األنــصاري، أبــو عبــد الــرحمن ال) عــائشبــن عــابس وقيــل ابــن( عــويم بــن ســاعدة )3(

 466ص/22 ج- للمزي –تهذيب الكمال في أسماء الرجال .  �صاحب رسول اهللا
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ِعلــيكم بــه ِ ْ ُ ْ َ َ مــن الغـائط إال غــسل دبــرٌ، وال امــرأةٌيــا نبــي اهللا، مـا خــرج منــا رجـل:  فقـالوا"َ ُ ُ َ ََ َ  ِ ِ ِ َ َأو قــ-ُه ْ : َالْ
ُمقعده  َ َ ْ َففي هذا" :� فقال النبي-َ َ ِ َ")1(   

  

  الحمد والشكر
ّ الثنـاء باللـسانالحمد هـو   الـشكر إنمـا ، وأمـا  علـى صـفات المحمـود مـن غيـر سـبق إحـسانّ

وعلــى هــذا فبــين الحمــد ،  علــى المــشكور بمــا أولــى مــن اإلحــسانّ بالقلــب واللــسان والجــوارحيكــون
ّفي الثناء باللسان على النعمة، وينفـرد الحمـد فـي الثنـاء ّوالشكر عموم وخصوص، حيث يجتمعان  ّّ ّ

ّباللسان على النعمة، وعلى مـا لـيس بنعمـة فنقـول حمدتـه لفروسـيته وحمدتـه لكرمـه، وينفـرد الـشكر  ّ ّ
ّبالثنــاء بالقلــب والجــوارح علــى خــصوص النعمــة، فنقــول شــكرته علــى كرمــه واحــسانه، فالحمــد أعــم  ٕ ّ ّ

ّ، وأخص آلة حيث آلته اللـسان، والـشكر بـالعكس، ّمتعلقا حيث متعلقه النعمة ّوالحمـد نقيـضه الـذم، ّ
  )2(.والشكر نقيضه الكفران

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 672ح299ص/1 ج- باب وأمـا حـديث عائـشة - كتاب الطهارة - للنيسابوري - المستدرك على الصحيحين )1(

 . يقول اإلمام الذهبي صحيح على شرط مسلم-
 -للزمخـــــشري –) الكـــــشاف (–466ص/2 ج- للجـــــوهري –) الـــــصحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة:( انظـــــر)2(

 - للقرطبــــــي –) الجــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن( ، 66ص/1ج-البــــــن عطيــــــة -) المحــــــرر الــــــوجيز( ، 9-8ص/1ج
تفسير ( ، 56ص/1 ج- للزحيلي -) التفسير المنير( ، 23ص/1 ج- للشوكاني –) فتح القدير( ، 134ص/1ج

  12ص/1 ج- للجزائري – )أيسر التفاسير( ،128ص/1 ج- البن كثير -) القرآن العظيم
 



 16

  
  
  
  
  

  الفصل األول
  

  وجوه مدح اهللا وثنائه في السياق القرآني
  
  
  

  :وفيه أربعة مباحث
  
  .ثناء اهللا على نفسه: لمبحث األولا
  

  .ثناء اهللا على مالئكته: ث الثانيالمبح
  

   .ثناء اهللا تعالى على كتبه: المبحث الثالث
  

  .ثناء اهللا على عباده المؤمنين: المبحث الرابع
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  ثناء اهللا على نفسه: لمبحث األولا

  
  :وفيه أحد عشر مطلبا

  

  .تهيبيان وحدانيته وقيوم: المطلب األول

  .إظهار سعة رحمته: المطلب الثاني

  . عفوه ومغفرته وقدرتهالتنبيه على عظيم: المطلب الثالث

  .ًبيان أن العزة والقوة له جميعا: المطلب الرابع

  .  غيب السماوات واألرض ومقاليدهماالتأكيد على أن هللا: المطلب الخامس

  .حق  اهللابيان أن وعد: المطلب السادس

  . أحسن الحاكمين سبحانهإثبات أنه: المطلب السابع

  . هو القاهر فوق عبادهالى اهللا تعالتنبيه على أن: المطلب الثامن

  . لطيف بعباده خبير بأحوالهم وأعمالهم سبحانهإبراز أنه: المطلب التاسع

  . ال تتبدل وال تتحولة اهللاسن أن التأكيد على: المطلب العاشر

  . خير الرازقين سبحانهبيان أنه: المطلب الحادي عشر
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  المبحث األول
  

  ثناء اهللا على نفسه
  

 علــــى نفــــسه ى أثنــــحيــــثًسه ثنــــاء يليــــق بجاللــــه وعظــــيم ســــلطانه، علــــى نفــــ �أثنــــى اهللا 
  .ُباألسماء الحسنى والصفات العلى

  

عــن النبــي  �ٕوان أحــب مــا يحــب تبــارك وتعــالى المــدح، فعــن عبــد اهللا بــن مــسعود   ِ ِ َ� 
َقـال ُال أحد أغير من اهللا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منهـا ومـا بطـن، وال شـيء أحـب إليـه " :َ َ َ َ َ ُ

َلمدح من اهللا، ولذلك مدح نفسها َُ َ َْ")1(   
  

 �  هللامـدح نفـسه وذاتـه المقدسـة لكونـه تعـالى محـب للمـدح وفـي هـذا داللـة علـى أن � فـاهللا 
  .يحب من يمدحه ويثني عليه

  

 :� فقــال � وذلــك حينمــا أمــر نبينــا ،أمرنــا أن نعظمــه تبــارك وتعــالى ونمجــده� بــل إن اهللا 
{{{{�¤�£�¤�£�¤�£�¤�£zzzz }3/المدثر{  
  

 �دث الباحــث فــي هــذا المبحــث عــن بعــض األســماء والــصفات الدالــة علــى ثنــاء اهللا وســوف يتحــ
  .ًعلى نفسه وتتمثل في أحد عشر مطلبا

  
   :تهيبيان وحدانيته وقيوم: المطلب األول

  

 بهــــذه الحيــــاة �انفـــرد  حيــــث تـــهي وحدانيتــــه وقيوموذلــــك لبيـــان علــــى نفـــسه �أثنـــى اهللا 
موت وال يفنى وال يحتاج ألحد من خلقه، أما خلقه فيموتون ، فال يًوالقيومية عن سائر خلقه جميعا

��u�t�s�u�t�s�u�t�s�u�t�s}�: تعـالىهلـو، أولهـا قثالثـة مواضـعب  كتابـه الكـريم ذلك فـيَن ولقد بي،�ويحتاجون له 

y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vzzzz��~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{�...�z}255/البقرة{  

                                                 
 ��Å�Ä�Ã�Â�Á��À�¿�¾...z...}� بـــــاب قولـــــه– كتــــاب تفـــــسير القــــرآن – صــــحيح البخـــــاري )1(

  4634ح/57ص/6 ج– 151:األنعام
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} 3-2/عمـــران آل{N���M�L�K�J�I������H�G����F��E���D�CN���M�L�K�J�I������H�G����F��E���D�CN���M�L�K�J�I������H�G����F��E���D�CN���M�L�K�J�I������H�G����F��E���D�C...�����z}� :تعـــالىه لـــو قوثانيهـــا
�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�ÂÂÂÂÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��z}�: تعــــــــالىهلــــــــووأمــــــــا الموضــــــــع الثالــــــــث ففــــــــي ق

  }111/طه{
  

، وهذان االسمان العظيمان يدالن )بالحي القيوم( سمى نفسه � َهذه اآليات الكريمة تبين أن اهللاف
   .�على صفتين هللا 

    

سبوقة ليـست مــ�  يـدل علـى صــفة الحيـاة الدالــة علـى الحيـاة الكاملــة هللا ):الحــي(فأسـمه تعــالى 
  .، وال يلحقه زوال وال فساد وال نقصبعدم

  

 ، واآلخر دون انتهاء، والباقي دون ابتداء، اإلمام الطبري معنى الحي بأنه الدائم دون انتهاءويبين
  )1(. حينما يقدر له الحي القيوم ذلكىتعالى فهو ذو بداية ونهاية وسيفنوكل ما سواه 

الحي هـو البـاقي الـذي ال سـبيل عليـه : "سعود حيث يقول الوكما ويؤكد على هذا المعنى اإلمام أب
  )2("للموت والفناء 

  

 عـن جميـع �هللا ا فيـدل علـى صـفة القيوميـة الدالـة علـى كمـال غنـى ):القيـوم(وأما أسمه تعـالى 
 كما وتدل على كمال قدرتـه ،م بنفسه دون الحاجة ألحد من خلقهمخلوقاته فهو تبارك وتعالى القائ

���y�x�w�v�u���y�x�w�v�u���y�x�w�v�u���y�x�w�v�u}�}�}�}�: حيث قال � هللا  إلىميع المخلوقات فجميعها فقيرتعالى وتدبيره لج

zzzz{{{{���������~�}�|����������~�}�|����������~�}�|����������~�}�|�zzzz }15/%$ط�{  
  

هـو القـائم  بذاتـه مقـيم لغيـره بـرزق �  المفسرين إلى أن معنـى القيـوم هـو أن اهللا ُعامةولقد ذهب 
   )3(.ما خلق من عباده على الدوام دون انقطاع ويحافظ عليهم

جـاءت لتعـالج ) القيوموالحي (نين العظيمين االسمي لهذالمتضمنةت الثالث لباحث أن اآلياا ويرى
  : وذلك على النحو التالي،قضايا عقائدية عظيمة ومتعددة

  

ينهـى اإلنـسان عـن عبـادة أي شـيء  � تبـين أن اهللال الكريمـةاآليـة جـاءت فـي سـورة البقـرة  :ًأوال 
 عــن مخلوقاتــه القــائم يذي ال يمــوت، الغنــدة فقــط ؛ ألنــه الحــي الــغيــره تعــالى فهــو المــستحق للعبــا

َأي نعاس (ٌ الذي ال تأخذه سنةًاهبشؤونهم جميع   .ال نوم و)ُ
  

                                                 
  386ص/5 ج–) جامع البيان: (نظرا )1(
 247/ 1 ج- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )2(
ــا الكتــاب الكــ( ، 386ص/5 ج– للطبــري –) ع البيــانجــام: (نظــرا )3(  ألبــي -) ريمإرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزاي

  18/ 3 ج- البن عاشور –) التحرير والتنوير ( ،247/ 1 ج-السعود 
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ال لعقيـدة ويؤكد اإلمام الطاهر بن عاشور على هذا المعنى حيث ذهب إلى أن في هذه اآلية إبطـ
 هـذا ُر فـال يـصح أن يكـون مـدب،لوهية أصنامهم المـصنوعة مـن الجمـاداتأالمشركين القائمة على 

   )1(.ًاالكون جماد
  

رد علــى العقيــدة الفاســدة التــي يعتقــد بهــا نــصارى نجــران حيــث هــا فيف آل عمــران آيــةفــي  أمــا :ًثانيــا
 وقـد رد علـيهم �  بـن اهللايزعمـون بـأن عيـسى عليـه الـسالم هـو اهللا تعـالى وتـارة يزعمـون أنـه 

ألـستم : بلـى، قـال:  قـالواأبـاه؟ألـستم تعلمـون أنـه ال يكـون ولـد إال وهـو يـشبه : " بقولـه �النبـي
تعلمون أن ربنا حي ال يموت، وأن عيسى أتى عليه الفناء؟ َ َ  ألـستم تعلمـون أن : بلى، قال:  قالواَ

ُربنا قـيم علـى كـل شـيء يحفظـه ويرزقـه؟ َُ َُ ْ َ ََ َ َ ْ ٍ  ٌ فهـل يملـك عيـسى مـن ذلـك شـيئا؟": بلـى، قـال:  قـالوا 
   )2("....ال: قالوا

  

حيـث ، الحساب يوم القيامةفيها إثبات لعقيدة الحشر وهذه اآلية الكريمة سورة طه ف بينما في :ًثالثا
ســتذل وتخــضع وجــوه الخالئــق للواحــد القهــار جبــار الــسماوات واألرض الــذي ال يمــوت وفيهــا بيــان 

  )3(. بأنه خسر ولم ينجح �لحال من أشرك باهللا
  

 لــم يقتــصرا علــى أنهمــا )يــومالقوالحــي  (ويخلــص الباحــث إلــى أن هــذين االســمين الجليلــين  
  : عدة فوائد وهي كاآلتي أفادابل  �هللاسمان فقط ا
  

   .)الحياة والقيومية(هما  و �هللان ي صفتأنهما أبرزا .1
 . بعض األمور العقائدية الهامةةعالجأنهما ذكرا لبيان و م .2

الحـي حق العبادة، أمـا فقط هو الذي يست) القيوموالحي  (بين هذان االسمان الجليالن أن  .3
 :� هللا قال ، حيث فال يستحق العبادة،ً، أو الجماد الذي ليس به حياة أصالالذي يموت

�{�{�{�{ª���©� �̈§��¦������¥���¤�£�¢�¡ª���©� �̈§��¦������¥���¤�£�¢�¡ª���©� �̈§��¦������¥���¤�£�¢�¡ª���©� �̈§��¦������¥���¤�£�¢�¡««««°� �̄®�¬�°� �̄®�¬�°� �̄®�¬�°� �̄®�¬�zzzz }65/غافر{  

  
   :إظهار سعة رحمته: المطلب الثاني

  

الكـافر يتقلـب و، لجميـع خلقـه دون اسـتثناء، فاإلنـسان المـسلم  تبارك وتعالى رحمتهاتسعت  
  .مته تعالى في هذه الدنيا، أما في اآلخرة فهي خاصة بعباده المؤمنينبرح

                                                 
 "بتصرف"18/ 3 ج- التحرير والتنوير )1(
، هذا الحديث لم أجـده فـي كتـب تخـريج الحـديث فذكرتـه مـن 6544ح/154ص/6 ج- للطبري – جامع البيان )2(

 .م الطبري، وال ضير في ذلك لكونه يروي بالمأثور، أما درجة الحديث فلم يحكم عليه اإلمام أحمد شاكرعند اإلما
 "بتصرف"227/ 2 ج-  للصابوني– صفوة التفاسير )3(
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 وال يعجـل لهــم العـذاب فـي الـدنيا حيــث ،ومـن رحمتـه تبـارك وتعـالى أنــه يمهـل المـشركين المكـذبين
ــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى ��M�L�K�J����I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J����I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J����I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J����I�H�G�F�E�D�C�B�Azzzz}�}�}�}��:ق

   }147/األنعام{
  

ــ� ًايم محمــد رســوله الكــر�ففــي هــذه اآليــة الكريمــة يخاطــب اهللا     إذا كــذبك اليهــود ه بأن
؛  مما أحل اهللا تعـالى وحـرم علـيهم، فـأخبرهم بـأن رحمتـه تعـالى واسـعةن فيما أخبرتهم بهووالمشرك
َُبأن حلم  لكن هذا العقاب والعذاب سيكون فـي اآلخـرة، وقـد يكـون فـي ، عنكم فلم يعاقبكم في الدنياَ

  )1(.الدنيا إن أراد تبارك وتعالى ذلك
  

 أن فــي نبــن كثيـر واإلمــام سـيد قطــب ثـم يــضيفاا مــن اإلمـام علــى هـذا المعنــى كـلويؤكـد   
 رسوله الكـريم واتباع الواسعة، � لليهود والمشركين في ابتغاء رحمة اهللا ًاهذه اآلية الكريمة ترغيب

  )2(.�لرسول محمد ل لليهود والمشركين من مخالفتهم ًاترهيبو �محمد 
  

 تـــشمل جميـــع البـــشر البـــالغ والـــصبي، �اتـــصف بهـــا اهللا إن هـــذه الـــصفة الكريمـــة التـــي   
�B�B�B�B}�}�}�}�� :المسلم والكافر هذا في الدنيا أما في اآلخرة فهي خاصة بالمسلمين حيث قـال تعـالى

L�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CMMMMS�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N�TTTTX���������W�V�U�X���������W�V�U�X���������W�V�U�X���������W�V�U�YYYY����

�b�a�`�_� �̂]�\��[�Z�b�a�`�_� �̂]�\��[�Z�b�a�`�_� �̂]�\��[�Z�b�a�`�_� �̂]�\��[�Zzzzz }156/األعراف {  
      

 حيث �ب التي طلبها موسى عليه السالم من اهللا فهذه اآلية الكريمة تبين بعض المطال  
 الصالحات من األعمال في الدنيا وفي اآلخـرة، م لهْيجعله وبني إسرائيل ممن كتبتدعا ربه بأن  

 أصــيب بــه مــن أشــاء عــذابيبــأن :  فقــال لــه تبــارك وتعــالى�هللا ن ون تــائبوكمـا وأعلــن أنهــم راجعــ
لرحمـة عامـة فـي الـدنيا، لتـشمل البـر والفـاجر، فهـذه اممن لم يتب، ورحمتـي وسـعت جميـع خلقـي، 

ّفللكـافر أن يــرزق ويـدفع عنــه، كقولـه تعــالى فـي حــق قــارون ُ ُ:�{{{{...����Ë�Ê�É�È�ÇË�Ê�É�È�ÇË�Ê�É�È�ÇË�Ê�É�È�Ç...����zzzz 

  )3(.أما في اآلخرة فهي للمتقين خاصة }77/القصص{
  

 � عـذاب اهللا بالحـديث عـن رضـا،  رشـيد محمـدواألسـتاذ من اإلمام األلوسي  كلوقد قام  
، وهو في اآلخرة وقد يقـع فـي الـدنيا، ه للمشركين والعصا:����عذاب اهللا  : وهو أنسعةورحمته الوا

ارع الـدال علـى وهو من األفعال المترتبة على صفة العـدل؛ لـذلك عبـر عـن التعـذيب بالفعـل المـض

                                                 
 "بتصرف"128/ 7للقرطبي ج –الجامع ألحكام القرآن  )1(
 1226/ 3 ج-لسيد قطب ) رآنفي ظالل الق( ، 357/ 3 ج- البن كثير )تفسير القرآن العظيم: (انظر )2(
 "بتصرف"160/ 2 البن الجوزي ج– زاد المسير)3(
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ت وشـملت جميـع خلقـه،  شـيء، فعمـ فهي واسعة وسعت كل:����أما رحمة اهللا ،التجدد واالستمرار
 )1(.نيا واآلخرة، وهي صفة من صفاته لذلك عبر عنها بالفعل الماضيوهي في الد

  

وهذه هي الرحمة العامة المبذولة لكل مخلوق، ولوالها :"ً قائال محمد رضااألستاذ ويضيف  
�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A}�}�}�}� :لهلــك كــل كــافر وعــاص عقــب كفــره وفجــوره قــال تعــالى

Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HQ�P�O�N�M�L�K�J�I�HQ�P�O�N�M�L�K�J�I�HQ�P�O�N�M�L�K�J�I�HRRRR�Y�����X�W�V�U�T�S��Y�����X�W�V�U�T�S��Y�����X�W�V�U�T�S��Y�����X�W�V�U�T�S�

�Z�Z�Z�Zzzzz }2("}45/فاطر(   
   

ً رحــيم بجميــع خلقــه بــل ومــن رحمتــه تعــالى أن فــرض علــى نفــسه الرحمــة فــضال  �فــاهللا  
ًواحسانا حمن حيـث ر، وفي هذا لطف منه في الدعوة إلى اإليمان واإلنابة إلى ال منه تبارك وتعالىٕ

�i�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�djjjjl�k�l�k�l�k�l�k�mmmmq�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n�rrrr�w�����v�u�t�s��w�����v�u�t�s��w�����v�u�t�s��w�����v�u�t�s}�}�}�}� :قال تعالى
y�xy�xy�xy�xzzzz��� �̀_�~�}�|�{���� �̀_�~�}�|�{���� �̀_�~�}�|�{���� �̀_�~�}�|�{�zzzz�  }12/ماألنعا{  

  

 فعــن عمــر بــن مــن األم بوليــدها مــدى رحمتــه تعــالى وأنــه أرحــم �كمــا ويبــين لنــا النبــي   
ْقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـسبي فـإذا امـرأة مـن الـسبي، تبتغـي، : الخطاب، أنه قال ْ َ ِ  َ َ ِ

أتــرون " :� إذا وجــدت صــبيا فــي الــسبي، أخذتــه فألــصقته ببطنهــا وأرضــعته، فقــال لنــا رســول اهللا
ُال، واهللا وهي تقدر على أن ال تطرحـه، فقـال رسـول اهللا:  قلنا"هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ َ َ ُْ َ ِ 

َهللا أرحم بعباده من هذه بولدها": � َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ ُ ُ")3(  
  

فقـد فكل ما في هذا الكون من محبـة ورحمـة وخيـر ومنفعـة هـو مـن رحمتـه تبـارك وتعـالى   
�: سـبحانهرحـيم بعبـاده حيـث قـال، صف بـصفة الرحمـة، فهـو رحمـن متـ الرحيمن نفسه بالرحمىسم
{{{{...�����å�ä�ã�å�ä�ã�å�ä�ã�å�ä�ãzzzz }شــر فهــو برحمــة  خيــر و مــنيب اإلنــسانمــا يــصف }43/األحــزاب 

، اللهــم إنــا نـسألك أن تتغمــدنا برحمـة واســعة مــن عنـدك يــا رحمـن الــدنيا واآلخــرة منـه تبــارك وتعـالى
  .ورحيمهما

  
  
  
  

                                                 
 192ص/9ج) تفسير المنار( ، 73ص/5ج -) روح المعاني: (انظر )1(
 192ص/9 تفسير المنار ج)2(
 - بــــــــــاب فــــــــــي ســــــــــعة رحمــــــــــة اهللا تعــــــــــالى وأنهــــــــــا ســــــــــبقت غــــــــــضبه – كتــــــــــاب التوبــــــــــة – صــــــــــحيح مــــــــــسلم )3(

   2754ح/2109ص/4ج
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   :ى عظيم عفوه ومغفرته وقدرتهالتنبيه عل: المطلب الثالث
  

،  يمحــو الــسيئات ويتجــاوز عــن المعاصــي، غفــورٌأنــه عفــوب تبــارك وتعــالى نفــسه وصــف  
�s�s�s�s}�}�}�}��:فعفوه ومغفرته وسعت جميع الذنوب والمعاصي فيعفو ويتجاوز ويصفح حيث قال تعالى

¦�¥�¤��£�����¢�¡���~�}�|�{�z�y��x�w�v�u�t¦�¥�¤��£�����¢�¡���~�}�|�{�z�y��x�w�v�u�t¦�¥�¤��£�����¢�¡���~�}�|�{�z�y��x�w�v�u�t¦�¥�¤��£�����¢�¡���~�}�|�{�z�y��x�w�v�u�t§§§§� �̈� �̈� �̈� �̈
�³�²�±��°�¯�®�¬�«�ª����������©�³�²�±��°�¯�®�¬�«�ª����������©�³�²�±��°�¯�®�¬�«�ª����������©�³�²�±��°�¯�®�¬�«�ª����������©�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

Á�À�¿Á�À�¿Á�À�¿Á�À�¿ÂÂÂÂÅ�Ä����Ã�Å�Ä����Ã�Å�Ä����Ã�Å�Ä����Ã����������Ç�Æ�Ç�Æ�Ç�Æ�Ç�Æzzzz�}43/النساء{  
  

دعانـا رجـل مـن : عـن علـي رضـي اهللا عنـه، قـال"جاء في سبب نـزول هـذه اآليـة الكريمـة   
األنصار قبل تحريم الخمر، فحضرت صالة المغرب، فتقدم رجل فقرأ قل يا أيها الكافرون فالتبس 

   )�z�y��x�w�v�u�t�s...�z�z�z�z")1}�|�{�~��z�y��x�w�v�u�t�s}�|�{�~��z�y��x�w�v�u�t�s}�|�{�~��z�y��x�w�v�u�t�s}�|�{�~�}�}�}�}��:عليه فنزلت
  

فنهوا عن الصالة وعن دخول المسجد في الحاالت التالية   ُ:  
  

ْفــي حــال الــسكر -1 : وكــان هــذا قبــل نــزول تحــريم الخمــر وكــان المــسلمون بعــد نــزول هــذه اآليــة 
يجتنبــون الــسكر والمــسكر أوقــات الــصالة ُ المخــتلط العقــل الــذي يهــذي وال يــستمر :  فالــسكران،ْ ُ

 ًافإذا علم ما يقول لم يكن سكران  zzzz...}�|�{�~�}�|�{�~�}�|�{�~�}�|�{�~�����...}}}} :هللا تعالى حيث قال ا،كالمه
 .ويجوز له الصالة ودخول المسجد

  

ٍ فال تقربوها وأنتم جنب إال إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيـه :في حال الجنابة  -2  ٌ
 .حتى تغتسلوا من الجنابة

  

أمــا إن كنــتم مرضــى بمــرض يــضره المــاء كــالقروح و   ّالجــدري والجراحــاتْ  أو ، أو مــسافرين،ُ
 فلـم ، أو المستم النساء باليد أو بالجماع، أي أحدث،المكان المعد لقضاء الحاجةجاء أحدكم من 

ٍحوا بتراب طيب منبت فمس تتطهرون به للصالة بعد الطلب والتفتيشًتجدوا ماء ُ ٍ ٍ.)2(  
  

يــسير فــي أداء الــصالة، ودليــل  مظهــر مــن مظــاهر التــسامح والتاآليــة الكريمــة هففــي هــذ"  
َإن اللــه كــان : علــى أن اإلســالم يــدفع الحــرج والمــشقة عــن النــاس، لــذا خــتم اهللا تعــالى اآليــة بقولــه َ   ِ

ّعفــوا غفـــورا يعفـــو حيــث ســـهل الـــصالة للمعــذور مـــن دون وضـــوء وال غــسل، واهللا يقبـــل العفـــو أي  ً ُ َُ  َ

                                                 
  .صحيح: ، يقول اإلمام الذهبي3199 رقم336ص/2 ج-  النيسابوري للحاكم-على الصحيحين  المستدرك )1(
  265/ ص– للواحدي – )الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( انظر)2(
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لمصلحين التائبين، ومن كان عفوا غفورا آثـر الذنب أي يستر عقوبته، فال يعاقب االسهل، ويغفر 
   )1(".ف رحيم بعبادهوالتسهيل، ولم يشدد ألن اهللا رؤ

  

ومـــن اآليـــات المظهـــرة لعظـــيم عفـــوه ومغفرتـــه ورحمتـــه تعـــالى وأنـــه يقبـــل التوبـــة الـــصادقة   
�¡�¢�£���¤������¡�¢�£���¤������¡�¢�£���¤������¡�¢�£���¤����������z�y�x�w�v�u�t}�|��{�~�z�y�x�w�v�u�t}�|��{�~�z�y�x�w�v�u�t}�|��{�~�z�y�x�w�v�u�t}�|��{�~}�}�}�}� :الخالصة له قوله تعـالى

¥¥¥¥¦¦¦¦��©� �̈��§���©� �̈��§���©� �̈��§���©� �̈��§���ª����ª����ª����ª��zzzz�}53/رالزم{  
  

الـذنوب جنوا عليها بكثرة المعاصي و و، الذين أسرفوا على أنفسهمفتبشر هذه اآلية الكريمة  
فهــو يغفــر  � اهللارحمــة ال تيأســوا مــن : ، فــارتكبوا محارمــه وتركــوا أوامــره�وتجــاوزوا حــدود اهللا 

ُلكبــائر، وغيــر الكبــائر إذا تبــتم، إنــه هــو الغفــور بــستر عظــائالــذنوب جميعــا ا ُ َ ْ َ ُ ُ ِ ،م الــذنوب لمــن تــاب
ُالرحيم بكشف فظائع الكروب  ِ 2(.بد البحرٕأ إليه تعالى، وان كثرت وكانت كزلمن تاب إليه ولج(  

  

وھ8,/ا . أر5,6 آ-,� %,3 2!,$ب هللا ھ,/ه ا.-,�:  +*( دويقول الصحابي الجليل عبد اهللا بـن"  

�:وروي >: >�8+�، >: ا�: >�$س أA@ ?$ل . ?$ل >�= هللا �: >;�و �: ا�($صD< $EF% ".)3(  
  
  

  5��8: ذھM اL+$م ا�;�ا3J إO$� ك�P�إن هللا -W2 �XY ذUFV " : ،MA -� ل � اRS!T$ء ا

 [R,��5، وھ,  ا�,�Pك �� �,@ا���آR^$23,A$ +$ 2,$ن إ[ +,$ أ\�6,@ ا$,)_ :��{�{�{�{��z�y�x�w�v�u�t��z�y�x�w�v�u�t��z�y�x�w�v�u�t��z�y�x�w�v�u�t

�̀�_�~�}�|�{�̀�_�~�}�|�{�̀�_�~�}�|�{�̀�_�~�}�|�{aaaa��h�g�f�e�d�c�b���h�g�f�e�d�c�b���h�g�f�e�d�c�b���h�g�f�e�d�c�b�zzzz}4("}116/النساء(  
� �

لتــــضمنه القــــدح فــــي رب العــــالمين وفــــي وحدانيتــــه وتــــسوية الــــشرك ال يغفــــره اهللا تعــــالى ف"  
 إال ٍ بمــن هــو مالــك النفــع والــضر، الــذي مــا مــن نعمــةً وال نفعــاًالمخلــوق الــذي ال يملــك لنفــسه ضــرا

 وأما ما دون الـشرك مـن الـذنوب والمعاصـي فهـو تحـت المـشيئة، إن ...منه، وال يدفع النقم إال هو
   )5(".ن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمتهٕغفره برحمته وحكمته، وا � شاء اهللا

  

  بـل ويعلـم مـا هـو أعظـم مـن ذلـك،ً أم سـراتً يعلم جميع أعمال اإلنسان جهرا كان �فاهللا  
�}�}�}�}�: �لكنه تعالى رحيم بعباده غفور لذنوبهم حيث قال �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

b�a� �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_b�a� �̀_cccc�f�e�d��f�e�d��f�e�d��f�e�d�zzzz� }2/سبأ{  
  

                                                 
 325ص/1 ج- للزحيلي - التفسير الوسيط )1(
 187ص/3 ج-لنسفي ل) مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ، 190ص/3 ج-للسمرقندي ) بحر العلوم: ( انظر)2(
           191ص/3 ج- للسمرقندي -  بحر العلوم )3(
 23ص/24 ج- تفسير المراغي )4(
 202:  ص- للسعدي – تيسير الكريم الرحمن )5(
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يعلـم مـا  �  هـذا مـا بينتـه اآليـة الكريمـة، فـاهللا،درةالقـعفو ال يكون إال مع كمـال العلـم والف  
 مــن مــاء ومعــادن ونبــات،  كمــا هــاويعلــم مــا يخــرج من يــدخل فــي األرض مــن مــاء وأمــوال وأمــوات،

 ثلـج، وصـواعق، وبركـات، و مـا ينـزل  ومـاء وملـكنـزل مـن الـسماء مـن حـرارة وبـرودة وويعلم ما ي
  . فيها من المالئكة، وأعمال العبادتعالى من مالئكته وكتبه إلى أنبيائه وما يعرج

  

 فهــو الــذي ال يخفــى عليــه شــيء فــي األرض وال فــي � اهللافجميــع أعمــال العبــاد يعلمهــا   
رحــيم بعبــاده، فــال يعاجــل عــصيانهم بالعقوبــة، غفــور لــذنوب التــائبين إليــه المتــوكلين الــسماء، وهــو 

  )1(.عليه
  

  :ً بيان أن العزة والقوة له جميعا:المطلب الرابع
  

هو المتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة في الـدنيا واآلخـرة، لـذا يجـب علـى المـسلم  � فاهللا  
أمــا ، ، وال يطلــب العــزة إال منــه تعــالى فــال يلتجــئ إال إليــه وال يحتمـي إال بحمــاه، لــهًأن يكـون ذلــيال
�}�}�}�}��: حيث يقـول اهللا تعـالى، من مشركين ومنافقين فقد ذل �من اعتز بغيره �̈§�¦� �̈§�¦� �̈§�¦� �̈§�¦

¬�«�ª�©¬�«�ª�©¬�«�ª�©¬�«�ª�©®®®®�µ� �́³�²�±�°�� �̄�µ� �́³�²�±�°�� �̄�µ� �́³�²�±�°�� �̄�µ� �́³�²�±�°�� �̄�z�z�z�z}ء$*R�  }139/ا
           

يتخــذون الكــافرين  بــأنهم ؛تبــين هــذه اآليــة الكريمــة ســبب اســتحقاق المنــافقين للعــذاب األلــيم  
 علـيهم هـذا الفعـل بـأنهم يبتغـون �  ثـم ينكـر اهللا، وبطانة من دون المـؤمنينًأحبابا ًأولياء وأنصارا

 بـأن  �ثـم يجيـبهم اهللا،  وأصـحابه� عونة والظهـور علـى محمـدعند الكافرين العزة و المنعة والم
  )2(. وهو سيد األربابً أي القدرة هللا جميعاًالعزة هللا جميعا

  

 أنه كان الكفار قبل ظهور اإلسالم لهم الصولة والجـاه، ؛ للكافرينسبب مواالة المنافقينو"  
�¯��°¯��°¯��°¯��°}�}�}�}�: د اهللا عليهم بقولهّفطلب المنافقون أن ينالوا بواليتهم ومصادقتهم العز منهم، فر �� �� �� �

�±��±��±��±�zzzz� ًبواليتهم؟ فإن العزة لله جميعا ولرسوله وألوليائه، وال عزة لغيره ِْ ِ ِ َِ  َ   َِ"...)3(  
  

 ظــنهم بــاهللا وءســ" وهــو للكــافرين آخــر لمــواالة المنــافقينًاســبب الــسعديكمــا و يبــين اإلمــام   
 األســـباب التـــي عنـــد الكـــافرين، حظـــوا بعـــض لعبـــاده المـــؤمنين، وال� وضـــعف يقيـــنهم بنـــصر اهللا

  .ّوقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون

                                                 
 للــشوكاني -) فــتح القــدير( ، 442ص/ 15  ج- للبقــاعي -) نظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات والــسور: ( انظــر)1(

 .135ص/ 22  للزحيلي ج-) التفسير المنير( ، 358ص/ 4ج
 403ص/3  للثعلبي ج– )الكشف والبيان عن تفسير القرآن(: انظر )2(
 576ص/ 1 ج-عجيبة حمد ابن  أل–ديد في تفسير القرآن المجيد البحر الم )3(
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في هذه اآليـة الترهيـب العظـيم مـن مـواالة الكـافرين وتـرك مـواالة المـؤمنين، : " أن اإلماميضيفثم 
هم، وبغـض الكـافرين وأن ذلك من صـفات المنـافقين، وأن اإليمـان يقتـضي محبـة المـؤمنين ومـواالت

  )1(".وعداوتهم
  

¯�°���¯�°���¯�°���¯�°���}�}�}�}��:ومن اآليات المشيرة إلـى مـصدر العـزة وكيفيـة الحـصول عليهـا هـي قولـه تعـالى  
µ��� �́³��²�±µ��� �́³��²�±µ��� �́³��²�±µ��� �́³��²�±¶¶¶¶¾�½�¼�»�º�¹� �̧¾�½�¼�»�º�¹� �̧¾�½�¼�»�º�¹� �̧¾�½�¼�»�º�¹� �̧¿¿¿¿�Ä�Ã�Â�Á�À��Ä�Ã�Â�Á�À��Ä�Ã�Â�Á�À��Ä�Ã�Â�Á�À�

ÅÅÅÅÆÆÆÆ�Ê�É�È�Ç��Ê�É�È�Ç��Ê�É�È�Ç��Ê�É�È�Ç��z�z�z�z}10/فاطر{� �� �� �� �
� �� �� �� �

  فـي الـدنيا واآلخـرة فليلـزم طاعـةًفمن أراد أن يكون عزيـزا � إن طلب العزة يكون من اهللا  
 أمــا مــن يتعــزز اهللا تعــالى كــي ينــال ذلــك؛ ألن اهللا تعــالى مالــك الــدنيا واآلخــرة، ولــه العــزة جميعــا

مـن كــان : " ذهـب إليـه اإلمـام الطبـري حيـث يقـول وهـذا مـا،المـشركين فلـه الـذل والهـوانواألصـنام ب
  )2(."ًيريد العزة فباهللا فليتعزز، فلله العزة جميعا، دون كل ما دونه من اآللهة واألوثان

  

ســـبحانه كـــان الكـــافرون يتعـــززون باألصـــنام، كمـــا قـــال : " الزمخـــشري اإلمـــامبينمـــا يقـــول  
ن كـــــانوا يتعـــــززون ووالمنـــــافق}  81/مـــــريم{ �j�i�h�g�f�e�d�cj�i�h�g�f�e�d�cj�i�h�g�f�e�d�cj�i�h�g�f�e�d�czzzz}�}�}�}�����:وتعـــــالى

�©��ª»�¬}�}�}�}� :بالمشركين، كما قال تعالى �̈§�¦¬�«�ª�©� �̈§�¦¬�«�ª�©� �̈§�¦¬�«�ª�©� �̈§�¦®®®®�²�±�°�� �̄�²�±�°�� �̄�²�±�°�� �̄�²�±�°�� �̄

�µ� �́³�µ� �́³�µ� �́³�µ� �́³zzzz� }الفبــين أن ال عــزة إال هللا وألوليائــه وقــ  }139/النــساء :�{{{{...�����f��e�d��f��e�d��f��e�d��f��e�d�

�k��j��i�h�g�k��j��i�h�g�k��j��i�h�g�k��j��i�h�gzzzz��������� }3("} 8/المنافقين(   
 أمـا ، والمنـافقين تعـززوا بالمـشركين،ن تعززوا باألصـنامي الزمخشري أن الكافراإلمامفيبين   

  . فقط � اهللا فالمؤمن ال يطلب العزة إال من،بأن يتعززوا به تعالى � اهللا المؤمنين فأمرهم
  

من كان يريد العزة فإنها جميعها هللا : " حيث يقول المعنى إلى هذا الشنقيطياإلمامذهب و  
 وعــال، فــإن مــن أطاعــه أعطــاه العــزة فــي الــدنيا وحــده، فليطلبهــا منــه وليتــسبب لنيلهــا بطاعتــه جــل

والذين يتخـذون الكـافرين أوليـاء مـن دون   أما الذين يعبدون األصنام لينالوا العزة بعبادتها،،واآلخرة
ألنهم يطلبـون العـزة مـن محـل ؛ هم العزة، فإنهم في ضالل وعمى عن الحقالمؤمنين، يبتغون عند

  )4(".الذل
  

                                                 
 209:  ص- تيسير الكريم الرحمن )1(
 444ص/20 ج- جامع البيان )2(
 602ص/3 ج-   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)3(
  280ص/6ج - أضواء البيان )4(
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ٕ، واال فسيكون حاله كحال الكفار  فقط� المسلم أن يطلب العزة من اهللا اإلنسانفعلى   
  . والمنافقين األذالء في الدنيا واآلخرة

  
  :ماالتأكيد على أن هللا غيب السماوات واألرض ومقاليده: المطلب الخامس

  

 واإلسـرار واإلعـالن، ،أحـاط علمـه بـالظواهر والبـواطنتفرد تبارك وتعـالى بعلـم الغيـب فقـد   
وبالعالم العلوي والسفلي، بالماضي والحاضر والمستقبل، فال يخفـى عليـه شـيء مـن األشـياء، علـم 

  .ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون
  

حاطته تبارك وتعالى بعلـم الـسماوات واألرض فمنهـا ولقد تعددت اآليات الكريمة المبينة إل  
��������g��f�e�d�c�b�a�`�������g��f�e�d�c�b�a�`�������g��f�e�d�c�b�a�`�������g��f�e�d�c�b�a�`j�i�h�j�i�h�j�i�h�j�i�h�kkkk�o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l}�}�}�}�����: قولـــــــــــــــــــــــــــه

ppppzzzz }123/هود{  

  

ّ سورة هود بهذه اآلية الكريمة الدالة على انفراد الخالق بالعظمة وبما ال يمكن �ختم اهللا   
فهو المتفرد بعلـم  ،� يعلمهيرهايل األشياء وحقّللبشر معرفته، وهو علم الغيب، فالخير والشر وجل

الغيــب فــي كــل زمــان ومكــان، ومرجــع جميــع الخالئــق والكائنــات إليــه؛ ألنــه مــصدر ومبــدأ الكــل، 
  .وصاحب القدرة الشاملة، والمشيئة النافذة

  

ّ ومـن معـك مـن المـؤمنين، وفـوض أمـرك � محمـد فهو المستحق للعبادة وحده، فاعبده يا  
ّ المكـذبون والمـصدقون، هلـفعما ي �  كل شيء، فال يخفى على اهللاكله له، وثق به تمام الثقة في

  )1(. وتهديد للكفار �في ذلك تسلية للنبي ووسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا واآلخرة،

{�{�{�{�}�}�}�}� :وذكر سبحانه وتعالى علمه بما في السماوات واألرض في موطن آخر حيث قال  

¡���~¡���~¡���~¡���~¢¢¢¢«�ª�©� �̈���§�¦�¥��¤�£�«�ª�©� �̈���§�¦�¥��¤�£�«�ª�©� �̈���§�¦�¥��¤�£�«�ª�©� �̈���§�¦�¥��¤�£�¬¬¬¬°�¯���®�°�¯���®�°�¯���®�°�¯���®�³�²�±�³�²�±�³�²�±�³�²�±�zzzz��������

}W`R�  }77/ا

  

 الـسموات واألرض ممـا ال اطـالع ألحـد عليـه، والمتأمـل يلحـظ فـييعلـم مـا غـاب �  فاهللا  
 فـي ، يعلم كل شيء �اد األصنام وغيرها، فاهللا على عب �أن في هذه اآلية الكريمة رد من اهللا

 لهذه اآليات السابقة في -  حيث شبه تعالى األصنام،حين أن هذه المعبودات الزائفة ال تعلم شيئا
                                                 

للقاسـمي ) محاسـن التأويـل( ، 217ص/3 ج-البـن عطيـة ) المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز: ( انظر)1(
  1087ص/2 ج-للزحيلي ) التفسير الوسيط( ، 143ص/6 ج-
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َأخـرس أصـم ال يفهـم شبهها برجل كما و ً عن التصرف ال يملك شيئا،ٍ عاجزٍرجل مملوك ب-اآلية  ْ َ
َوال يفهــم، ال يقــدر علــى منفعــة نفــسه أو غيــره، وهــو عــبء ثقيــل علــى مــن يلــي أمــره ويعولــه، إذا  َُ ِ ْ

  .أرسله ألمر يقضيه ال ينجح، وال يعود عليه بخير
  

تعالى على عظيم علمه وقدرته تعالى فيذكر أن قيام الساعة التي ينتشر فيها ثم يدلل اهللا   
 وخـص قيـام ، الـسرعةفـي موقف الحساب كنظرة من البصر، وطرفـة مـن العـين فيالخلق للوقوف 

 كثيـر مـن ى جميع األزمنـة والعـصور، ولـدفي ألنه قد كثرت فيه المماراة ؛الساعة من بين الغيوب
®���¯�®���¯�®���¯�®���¯�}�}�}�}� : أقرب من لمح البصر فقالفيوقوعها ومكان وسرعة حدوثها  بل وبرهن على إ،األمم

�³�²�±�°�³�²�±�°�³�²�±�°�³�²�±�°zzzz أراده، فقدرتـــه تعـــالى شـــيء فـــاهللا قـــادر علـــى كـــل مـــا يـــشاء، ال يمتنـــع عليـــه 
   )1(.مطلقة غير مقيدة

  

وكــذلك علمــه تبــارك وتعــالى مطلــق غيــر مقيــد فهــو يعلــم مــا تختلــسه وتــسرقه العيــون مــن   
�c�b�c�b�c�b�c�b}�}�}�}��:أو شر مما لم يبينه لغيره حيـث قـال ن في نفسه من خيرنظرات، وما يضمره اإلنسا

g�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dzzzz }فالــذي يعلــم ذلــك الخفــي، فمــن بــاب أولــى وأحــرى أن يكــون  }19/غــافر
  .ًعالما بجميع األمور الظاهرة والخفية

  

نفــراده تعــالى بعلــم الغيــب دون خلقــه حيــث اقــام يبــين اإلمــام الــشعراوي فائــدة وفــي هــذا الم  
ًغيـب الـذي ال نعرفـه يعـده بعـض النـاس نقـصا فينـا، وهـو فـي الحقيقـة نـوع مـن الكمـال هـذا ال:"يقول ْ َ ّ ُ َ

ْفي النفس البشرية؛ ألنك إن أردت أن تعلم غيـب النـاس فاسـمح لهـم أن يعلمـوا غيبـك ْ ََ ْ ْ َْ ّ ولـو خيـرت ،َ ُ
ْفي هذه القضية الخترت أن يحتفظ كل منكم بغيبه ال يطلع عليه أحد ََ  ْ"...)2(  

  

لغيب خاص باهللا تعالى ال يعلمه أحد من خلقه إال بإذنه تعالى، وفي ذلك خير لنا؛ فعلم ا  
  . لفسد وتناحر جميع البشر– والعكس صحيح –ألن اإلنسان لو علم غيب أخيه 

  
   : حق اهللابيان أن وعد: المطلب السادس

  

 لكنــــه ال ،� إن الوفـــاء بالوعــــد خصيـــصة حــــسنة يحــــرص عليهـــا اإلنــــسان المـــؤمن بــــاهللا  
 لكـن وعـد اهللا ،دم القدرة أو النسيان أو غير ذلـك إما لع:ستطيع أن يفي بوعده في بعض األحياني

 وال يخلف الميعاد مطلقا مهما كان مهي، حق� ة وزمان هذا الوعد، وهذا يظهر فـي وفائـه تعـالى ً
                                                 

شري  للزمخـــ-) الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل( ، 284ص/2 للـــسمرقندي ج-) بحـــر العلـــوم: ( انظـــر)1(
 118 -117ص/14 ج- للمراغي -) تفسير المراغي( ، 623ص/2ج
 8103ص/13 ج- تفسير الشعراوي )2(
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����º�¹}�}�}�}� : حيـــث قـــال،لعبـــاده بـــأن أدخلهـــم الجنـــة �̧¶�µ� �́³º�¹���� �̧¶�µ� �́³º�¹���� �̧¶�µ� �́³º�¹���� �̧¶�µ� �́³»»»»�¿��¾�������½�����¼��¿��¾�������½�����¼��¿��¾�������½�����¼��¿��¾�������½�����¼�zzzz� 

  }61/مريم{

  

ُفوعده تبارك وتعالى آت ال ي   ن من ذنوبهم بأن يدخلهم الجنة يف حيث وعد عباده التائبَخلٍ
الغائبة عنهم التي آمنوا بها ولم يشاهدوها، ووفى بوعده بأن أدخلهـم الجنـان الدائمـة، فوعـده تعـالى 

تعـالى علـى ٕمتحقق ال محالة وان كان بـأمر غائـب عـن عبـاده فهـو بالنـسبة إليـه مـشاهد، بـل وأكـد 
   )1(.ذلك بأنهم سيأتون وينالون هذا الوعد وسيدخلون الجنة

  

 علـى مـا يتعارفـه النـاس بيـنهم -ولما كان من شأن الوعـود الغائبـة : "يقول اإلمام البقاعي  
  )zzzz�")2¾��¿�¾��¿�¾��¿�¾��¿��¼�����½����¼�����½����¼�����½����¼�����½�������...}}}}�: احتمال عدم الوقوع، بين أن وعده ليس كذلك بقوله-

  

 فهــو ال ،ألنــه حــق وهــو مختلــف عــن وعــود جميــع خلقــه؛  تعــالى ال بــد مــن وقوعــههفوعــد  
  .يخلف الميعاد

  

 المبينة أن وعده تبارك وتعالى حـق وأنـه ال يخلـف الميعـاد  الكريمةومن اآليات  
�È�Ç�Æ�Å����Ä���Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å����Ä���Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å����Ä���Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å����Ä���Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼ÉÉÉÉ�Ê��Ê��Ê��Ê}�}�}�}�� :قولـــــه تعـــــالى
Ì�ËÌ�ËÌ�ËÌ�Ëzzzz }74/الزمر{  

  

 الكريمــة اآليــةفتبــين هــذه  بوعــده فيــدخل عبــاده الــصالحين الجنــة، � يــوم القيامــة يفــي اهللا  
ُ الــذي أنجــزهم مــا وعــدهم بــه فــي الــدنيا مــن نعــيم العقبــى علــى �كيــف يثنــي أهــل الجنــة علــى اهللا 

لجنة مستقرين متصرفين فيها، تـصرف المالـك فـي ملكـه ل ًاالكُوأن جعلهم م ،لسان الرسل واألنبياء
  ، فــنعم والزيــادة علــى الحاجــةوصــوفة بالــسعة الم،باختيــار المنــازل فــي الجنــة أينمــا وكيفمــا يــشاء،

  )3(.في الدنيا  بالطاعاتاألجر أجرنا على عملنا
  

                                                 
  553-552ص/21للرازي ج) التفسير الكبير( ، 246ص/5 البن كثير ج)تفسير القرآن العظيم: (انظر )1(
 226ص/12 ج-نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  )2(
 )البحر المديد في تفسير القـرآن المجيـد( ،  195ص/3 ج- للنسفي –)  التأويلمدارك التنزيل وحقائق: ( انظر)3(

 106ص/5 ج- البن عجيبة -
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وهــل يتبــوأ أحــدهم مكــان  È�ÇÈ�ÇÈ�ÇÈ�ÇÉÉÉÉ����zzzz}�}�}�}��فــإن قلــت فمــا معنــى قولــه": يقــول اإلمــام الخــازن  
 وزيادة على الحاجة فيتبـوأ مـن جنتـه ًقلت يكون لكل واحد منهم جنة ال توصف سعة وحسنا. غيره

  )1(".غيرهحيث يشاء وال يحتاج إلى 
  

 ، وأنــه ال يخلــف الميعــاد، ولقــاؤه حــق،وعــده حــقو ه حــق، أثنــى علــى نفــسه بأنــ تعــالىفــاهللا  
�:ًفعلى اإلنسان المؤمن في كل وقـت وحـين أن يكـون لـسان حالـه قـائالفالحق أحق أن يتبع، لذلك 

�{�{�{�{...�Û�Ú�Ù�Ø�×��Û�Ú�Ù�Ø�×��Û�Ú�Ù�Ø�×��Û�Ú�Ù�Ø�×�zzzz }9/آل عمران{   
        

 حيــث لمــون بقدرتـه تعــالى علــى تحقيــق وعــده بــأنهم جهلــة ال يع تعــالىوصــفهم اهللا الكفـارف  
  }6/الروم{�B�AB�AB�AB�ACCCC�L�K�J��I�H�G�F�E�D��L�K�J��I�H�G�F�E�D��L�K�J��I�H�G�F�E�D��L�K�J��I�H�G�F�E�D�zzzz}�}�}�}��:قال تعالى

  
  : أحسن الحاكمينسبحانهإثبات أنه : المطلب السابع

  

 أمـا ، وأخـرى غيـر ذلـكًكون عـادالي فتارة ، من شخص آلخر ومن بلد آلخرالحكمختلف ي  
 لحكمه وال  فال راد،ين عباده في الدنيا واآلخرة فيتصف بالكمال في العدل والمساواة ب �حكم اهللا

 حيـث  لـذلك فـالحكم لـه تعـالى فقـط دون سـواه مـن أتبـاع الهـوىمراجـع، يراجعـه وال ،معقب لقضائه
�Ò�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÓÓÓÓ�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô}�}�}�}� :قالفلجاهلية أنكر تبارك وتعالى عليهم احتكامهم ل

�Ú�Ú�Ú�Úzzzz }50/المائدة{� �
� �

ن حــال هــؤالء اليهــود الــذين يرفــضون حكــم النبــي  مــوتعجــبٌنكــار وتــوبيخ ِففــي هــذه اآليــة إ  
�:على الفعل �ÐÐÐÐz�z�z�z}�}�}�}� :المفعول بهحيث قدم في هذه اآلية  ويريدون حكم الجاهلية، �محمد  �� �� �� �

�{�{�{�{ÒÒÒÒzzzz تأكيدا على اإلنكار والتعجب؛ ألن التول ٍي عن حكمه صـلى اهللا عليـه وسـلم وطلـب حكـم ً َ َ
ٌآخر منكر عجيب     )2(.ُ وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب،َ

  

َويذكر اإلمام  مقبل الهمداني سبب نزول هذه اآلية الكريمة بمـا روي عـن ابـن عبـاس    ْ َ ُ ْ ُ� 
ُقريظة والنضير كانت: قال َِ  َ ُ َ ْ َقتل  فكان إذا ، وكان النضير أشرف من قريظة،ُ  ًرجل من قريظة رجالََ

َقتل من النضير َقتل ٕ واذا ، بهُِ ٍوسقائة ودي بمف  من قريظةًرجال  من النضيرٌرجلََ ْ  فلما ، من التمرَ
َقتل ، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النبيَبعث  ادفعـوه : فقـالوا، من قريظةًر رجالي من النضٌ رجلََ

                                                 
 66ص/4 ج-  لباب التأويل في معاني التنزيل )1(
          "بتصرف"47ص/3 ج- ألبي السعود - إرشاد العقل السليم )2(
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ُنقتله إلينا ُُ ْ ��V��U��V��U��V��U��V��U...}�}�}�}��: فأتوه فنزلت، بيننا وبينكم النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: فقالواَ
��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W...����zzzz }فس بـــــــالنفس ثـــــــم نزلـــــــت والقـــــــسط الـــــــن}42/المائـــــــدة:�����{�{�{�{�Ñ�Ð�Ñ�Ð�Ñ�Ð�Ñ�Ð

ÒÒÒÒ...zzzz����}1 (}50/المائدة(
  

  

فالمتأمــل فــي ســبب النــزول يلحــظ أن الجاهليــة التــي كــان عليهــا اليهــود هــي التفاضــل فــي   
ون د حيث رفض بنو النضير أن يكونوا مثل بني قريظة في الحكـم فهـم يريـ،الحكم فيما بين القتلى

  .؟!على الضعيف على الهوى، وترجيح القوي قائمحكم الجاهلية ال

  

قـوم يوقنـون بدينــه،  مـن حكـم اهللا تعــالى لًال أحـد أحـسن حكمــا":  محمـد رضــاألسـتاذيقـول ا  
ألن هذا الحكم يجمع الحسنيين؛ منتهى العدل والتزام الحق من الحاكم، ومنتهى ؛ ويذعنون لشرعه

هيــة القــوانين شريعة اإللالقبــول واإلذعــان مــن المحكــوم لــه والمحكــوم عليــه، وهــذا ممــا تفــضل بــه الــ
  .ٕحكمه تعالى أحسن األحكام عند الموقنين، وفي نظرهم، وان جهل ذلك غيرهمف...البشرية

   
مـــضمون اآليـــة أن ممـــا ينبغـــي التعجـــب منـــه مـــن منكـــراتهم أنهـــم يطلبـــون حكـــم الجاهليـــة ف  

الجــائر، ويؤثرونــه علــى حكــم اهللا العــادل، والحــال أن حكمــه تعــالى أحــسن األحكــام ألهــل اإليمــان 
ألن حكمــه هــو العــدل، الــذي يــستقيم بــه أمــر الخلــق، وأمــا حكــم الجاهليــة فهــو تفــضيل ؛ إلســالموا

القوي على الضعيف، الذي يمكن الظالمين األقوياء من استذالل أو استئصال الضعفاء، وهو شر 
  .األحكام المخرب للعمران، المفسد للنظام

  

صر مــن هــم أشــد فــسادا فــي  أن يوجــد بــين المــسلمين فــي هــذا العــالمؤســف والمحــزنومــن   
دينهم وأخالقهم من أولئك الذين نزلت فيهم هذه اآليات، ومن ذلك أنهم يرغبـون عـن حكـم اهللا إلـى 

هــم ال يعرفــون فحكــم غيــره، ويــرون أن اســتقالل البــشر بوضــع الــشرائع خيــر مــن شــرع اهللا تعــالى، 
 ية التي أكثر ما فيهـا مـنأصول شرع اهللا وال قواعده، بل يظنون أنه محصور في هذه الكتب الفقه

 منهــا بعــدم موافقتهــا لمــصالح النــاس تــارة، ًآراء أفــراد مــن المجتهــدين والمقلــدين، فهــم ينتقــدون كثيــرا
  )2(".وألهوائهم تارة أخرى، يحتجون بضرب من الجهل على ضرب آخر

  
  
  
  
  
  

                                                 
 كتـــاب - ه اإلمـــام أبـــي داود فـــي ســـننهكمـــا وأخرجـــ ، 86 – 85/ ص– الـــصحيح المـــسند مـــن أســـباب النـــزول )1(

  . صحيح: اإلمام األلبانييقول، 4494ح/168ص/4 ج-  باب النفس بالنفس-الديات 
 349ص/6 ج- تفسير المنار )2(
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  :تعالى  قولههمل وأعدهم وأفضلالحاكمين  هو خير� اهللا  المبينة أن الكريمةومن اآليات  

��{�{�{�{~�}�|�{���z�y�x�w~�}�|�{���z�y�x�w~�}�|�{���z�y�x�w~�}�|�{���z�y�x�w____���b�a�� �̀���b�a�� �̀���b�a�� �̀���b�a�� �̀zzzz�����}109/يونس{   

  

اتبع يا محمد وحي اهللا الذي يوحيـه إليـك،  أن �تبين هذه اآلية الكريمة ما أمر به النبي   
مــن ووتنزيلــه الــذي ينزلــه عليــك، فاعمــل بــه، واصــبر علــى مــا أصــابك فــي اهللا مــن مــشاق التبليــغ 

ٍى مــا نالــك مــنهم، حتــى يقــضي اهللا فــيهم وفيــك أمــره بفعــل مــشركي قومــك مــن األذى والمكــاره، وعلــ
َ فحكم جل ثناؤه بينه وبيـنهم يـوم بـدر وقـتلهم ، هو خير القاضين وأعدل الفاصلين�، فاهللا ٍفاصل

ُ فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلـك مـنهم، أو يتوبـوا وينيبـوا إلـى � بالسيف، وأمر نبيه
  )1(.طاعته

  

 إذ ال يمكــن الخطــأ فــي حكمــه تعــالى  الحــاكمين هــو خيــر�فــاهللا " :ســي األلويقـول اإلمــام  
طالعــه علــى الظــواهر، وغيــره جـل شــأنه مــن الحــاكمين إنمــا يطلــع علــى اطالعـه علــى الــسرائر كال

الظواهر فيقع الخطأ في حكمه، وال يخفى مـا فـي هـذه اآليـات مـن الموعظـة الحـسنة وتـسلية النبـي 
   )2(".نين والوعيد للكافرينّصلى اهللا عليه وسلم ووعد المؤم

  

لـذا فعلـى دون سـواه،  فالحكم له تبارك وتعالى وحده فقط ، خير وأحسن الحاكمين �فاهللا  
�{�~���z��y���x�{�z��y���x�{�z��y���x�{�z��y���x�||||�~�}��~�}��~�}}.. .}}}}:  حيـث قـال تبـارك وتعـالى العبادة والخضوع واالنقياد له وحـدهاإلنسان
a������ �̀_a������ �̀_a������ �̀_a������ �̀_bbbb�j�i�h��g�f�e�d�c��j�i�h��g�f�e�d�c��j�i�h��g�f�e�d�c��j�i�h��g�f�e�d�c�zzzz�}40/يوسف{  

في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا فـي أحكـامهم؛ ألنـه  �اجع اهللا  أن يرألحدلذا ال يحق 
��������Ì�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÍÍÍÍ...}}}}�: تعالى حيث قال،سبحانه وتعالى يحكم وال معقب لحكمه وقضائه

�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Îzzzz� }41/الرعد{  
  

   : هو القاهر فوق عباده اهللا تعالىالتنبيه على أن: المطلب الثامن
  

 يــردًلــى مــا أراد طوعــا وكرهــا فــال إوقدرتــه ويــصرفهم  بــسلطانه  لخلقــه هــو القــاهر�فــاهللا   
  حيــث قــالا جميعــ لهــم فهــو الغالــب�فــال يكــون إال مــا أراد ،  مــذل الجبــارين المعانــدين،انتقامــه
  }18/األنعام{ �Ö���Õ�Ô×�Ö���Õ�Ô×�Ö���Õ�Ô×�Ö���Õ�ÔØØØØ�Û�Ú�Ù��Û�Ú�Ù��Û�Ú�Ù��Û�Ú�Ù�zzzz×}�}�}�}�:سبحانه

  

                                                 
 "بتصرف يسير "221ص/15 ج- للطبري –جامع البيان في تأويل القرآن  )1(
  188ص/6 ج- روح المعاني )2(
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، فهــو فــوق عبــاده باالســتعالء  هــو القــادر الغالــب الــذي ال يعجــزه شــيء مــستعليا�فــاهللا   
   )1(.هر والغلبة عليهم، ال فوقية المكانوالق

  

هـــو الـــذي خـــضعت لـــه الرقـــاب، وذلـــت لـــه الجبـــابرة، وعنـــت لـــه " :ابـــن كثيـــريقـــول اإلمـــام   
الوجــوه، وقهــر كــل شــيء ودانــت لــه الخالئــق، وتواضــعت لعظمــة جاللــه وكبريائــه وعظمتــه وعلــوه 

  )2(".وقدرته األشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره
     

ْ يــضع األشــياء مواضــعها وفــق حكمتــه، الخبيــر الــذي ال  فــي جميــع مــا يفعلــههــو الحكــيمف  
  .يخفى عليه شيء

   

    

��Z�Y�[��Z�Y�[��Z�Y�[��Z�Y]��}��}��}��}�:ه تعـــالى قولـــً لقهـــره لعبـــاده أيـــضا علـــى قدرتـــه تعـــالى الجليـــةاألدلـــةومـــن   

\\\\]]]]�j�i�h�g���f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂�j�i�h�g���f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂�j�i�h�g���f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂�j�i�h�g���f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂zzzz����������������}61/األنعام{  

  

 فالميـت ، مـن مظـاهر قهـره لعبـاده وهـو المـوتًا مظهـر� ففي هذه اآلية الكريمة يبـين اهللا  
  . ه من غير رضا تنزع منه روحهيقهر بموته؛ ألنه

    

وقهــره يقهــره . .. وجــلمــن صــفات اهللا عــز:  والقهــار،هــو الغلبــة واألخــذ مــن فــوق: فــالقهر"  
  )3(".أخذتهم قهرا أي من غير رضاهم:  وتقول،غلبه: قهرا

  

ميع عباده بالقهر والغلبة، ويرسل عليكم مالئكة حفظـة تحفـظ  هو األعلى على ج� فاهللا  
أعمالكم، وهم الكـرام الكـاتبون، مـوكلين ببنـي آدم، ملكـين بالليـل، وملكـين بالنهـار، ويكتـب أحـدهما 

 ثم ال تزال المالئكـة ،نسان كي يبتعد عن المعاصيإل وفي ذلك قهر وزجر ل،الخير، واآلخر الشر
 ملـــك المـــوت وأعوانـــه، وهـــم ال يفرطـــون اهجـــاء أحـــدكم المـــوت توفـــتكتـــب عليـــه أعمالـــه حتـــى إذا 

   )4(.بالتواني والتأخير، وال يجاوزون ما حد لهم بالتقديم والتأخير
  

 هــم ،فهــو صــاحب الــسلطان القــاهر وهــم تحــت ســيطرته وقهــره: "يقــول اإلمــام ســيد قطــب  
 وهـم خاضـعون لـه ،هم هـم عبـاد والقهـر فـوق،ضعاف في قبضة هذا السلطان ال قوة لهم وال ناصر

                                                 
 120ص/2 ج-ي  للشوكان–) فتح القدير: ( انظر)1(
 244ص/3 ج- تفسير القرآن العظيم )2(
 120ص/5 ج- البن منظور – لسان العرب )3(
 128ص/2 ج-بن عجيبة ال-) البحر المديد( ، 455ص/1 ج- للسمرقندي –) بحر العلوم: ( انظر)4(
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 وهــذه هــي الحقيقــة التــي ينطــق بهــا واقــع ، وهــذه هــي العبوديــة المطلقــة لأللوهيــة القــاهرة،مقهــورون
 نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان اهللا بما أودعه فـي إن كل...الناس

   )1(".كيانهم من ناموس ال يملكون أن يخالفوه
  

ونالحظ أن اسم القهار في القرآن الكريم يقترن في الـذكر : "د كشكيقول الشيخ عبد الحمي  
  .؟باسم الواحد، فما الحكمة في ذلك

ًن شــرط القهــار أن ال يقهــره أحــد ســواه وأن يكــون هــو قهــارا لكــل مــا ســواه، وهــذا  إ:ثــم يجيــب بقولــه
ًيقتــضي أن يكــون اإللــه واحــدا إذ لــو كــان فــي الوجــود اثنــان لمــا كــان قــاهرا لكــل مــا  ســواه فاإللــه ال ً

ًيكون قاهرا إال إذا كان واحدا ً.")2(   
�u�t�s�r�q�u�t�s�r�q�u�t�s�r�q�u�t�s�r�q}�}�}�}� :ثم يستشهد الشيخ على ذلك ببعض اآليـات الكريمـة منهـا قولـه تعلـى

vvvvwwww�{�z�y�x��{�z�y�x��{�z�y�x��{�z�y�x��z�z�z�z  }48/إبراهيم{  
  }16/غافر{ Á�À�¿Á�À�¿Á�À�¿Á�À�¿ÂÂÂÂÈ�Ç�Æ�Å����Ä�Ã�È�Ç�Æ�Å����Ä�Ã�È�Ç�Æ�Å����Ä�Ã�È�Ç�Æ�Å����Ä�Ã�ÉÉÉÉÌ��Ë���Ê�Ì��Ë���Ê�Ì��Ë���Ê�Ì��Ë���Ê�ÍÍÍÍ�Ð�Ï�Î��Ð�Ï�Î��Ð�Ï�Î��Ð�Ï�Î�zzzz}�}�}�}�� :وقوله

  

القاهر العلي الكبير الحكيم الخبير، هو اإلله  ف وحده،لذا يجب علينا عبادته تبارك وتعالى  
  . إلى العبد المقهور الذي ال حول له وال قوة إال باهللا العلي العظيمااللتفاتوعدم 

  

   : لطيف بعباده خبير بأحوالهم وأعمالهم سبحانهإبراز أنه: المطلب التاسع
  

ريــق يوصــل إلــى ســهل لهــم كــل طفــاهللا لطيــف بعبــاده، فيــسرهم لليــسرى وجنــبهم العــسرى، و  
ً، وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلـى سـخطه، وقـدر علـيهم أمـورا يكرهونهـا لينـيلهم مرضاته

   )3(.ما يحبون
  

ـــــق .. .فة مـــــن صـــــفات اهللا واســـــم مـــــن أســـــمائهصـــــ: اللطيففـــــ"   ـــــم، الرفي ومعنـــــاه، واهللا أعل
   )4(".بعباده

  

�\�[��\�[��\�[��\�[�]]]]Z�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U}�}�}�}��: قولــه�ومــن اآليــات المبينــة للطفــه   

�^�^�^�^zzzz }103/ألنعاما{  

  
                                                 

 1122ص/2 ج- في ظالل القرآن )1(
 102  ص- أسماء اهللا الحسنى )2(
 225 ص- للسعدي –لحسنى تفسير أسماء اهللا ا:  انظر)3(
 316ص/9 ج- البن منظور – لسان العرب )4(
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ال تصل إليه األبصار وال تحـيط بـه وهـو يراهـا ويحـيط بهـا لـشمول علمـه تعـالى للخفيـات "  
   )1(".فهو اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم

   

ونفي الرؤية في الدنيا ال ينفي الرؤية يوم القيامة إذ يتجلى لعباده " :ابن كثيريقول اإلمام   
كه األبصار ولهذا كانت أم المـؤمنين عائـشة تثبـت الرؤيـة فـي ال تدر � المؤمنين كما يشاء، فاهللا

  )Z�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U...zzzz" )2}�}�}�}� اآلخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه اآلية
 

إنه عز وجل : إنا نفرق بين معنى اإلدراك، ومعنى الرؤية، ونقول" : الثعالبييقول اإلمامو  
طة بالشيء، والوصول إلى أعماقه وحـوزه تراه األبصار، وال تدركه وذلك أن اإلدراك يتضمن اإلحا

من جميع جهاته، وذلك كله محال في أوصاف اهللا عز وجل، والرؤية تفتقـر إلـى أن يحـيط الرائـي 
  )3(".بالمرئي، ويبلغ غايته

  

 مـدبر أمـورهم لمـا ،طف بكل إنسان وكـل كـائنيل محيط لطيف خبير بخلقه؛ ألنه � فاهللا  
   .فيه مصالحهم

  

فمظــاهر اللطــف ال حــصر لهــا، وعلــى قــدر دقــة اللطــف " :الــشعراوي يقــول الــشيخ محمــدو  
ٕتكـــون دقـــة مأتـــاه واحـــصائه، فهـــو اللطيـــف الـــذي إذا ناديتـــه لبـــاك، واذا قـــصدته آواك، واذا أحببتـــه  ٕ ّٕ

ٕمنحــــك عافــــاك، واذا ٕ واذا أعطيتــــه وأقرضــــته مــــن فــــضله ومالــــه الــــذي ،كأفــــٕأدنــــاك، واذا أطعتــــه ك
   )4(."..أعرضت عنه دعاك

  

  }14/الملك{������R�Q�P�O�N�M�L���R�Q�P�O�N�M�L���R�Q�P�O�N�M�L���R�Q�P�O�N�M�Lzzzz}�}�}�}��: قوله�ات المبينة للطفه ومن اآلي  

  

من خلق شيئا ال بد وأن يكون عالما بمخلوقه، فالخلق إيجـاد وتكـوين بقـصد وعلـم بحقيقـة   
  )5(.؛ ألنه يجهل كمية وكيفية المخلوقًاذلك المخلوق وبكميته وكيفيته، أما الغافل فال يكون خالق

   

                                                 
 380ص/1 ج- للصابوني –صفوة التفاسير  )1(
 "بتصرف يسير "311ص/3 ج- تفسير القرآن العظيم )2(
 503ص/2 ج- الجواهر الحسان في تفسير القرآن )3(
 3844ص/6 ج- تفسير الشعراوي )4(
 589ص/30 ج- الرازي -) مفاتيح الغيب: ( انظر)5(
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ومــــن لطفــــه بعبــــاده أنــــه يقــــدر أرزاقهــــم بحــــسب علمــــه : "لبــــدرق اازيقــــول الــــشيخ عبــــد الــــر  
ًبمصلحتهم، ال بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الصلح وان كرهوه لطفا  ًٕ ّ

ومن لطفه بهم  }19/الشورى{�z`̀̀̀�c�b�a��c�b�a��c�b�a��c�b�a�zzzz}�|�{�~�_�z}�|�{�~�_�z}�|�{�~�_�z}�|�{�~�_}�}�}�}��:بهم، قال تعالى
  )1(".ًوالمحن سوقا لهم إلى كمال نعيمهمً من المصائب وضروبا من الباليا ًاأنه يقدر عليهم أنواع

  

  :الجوزية ابن قيم يقول

 واللطف في أوصافه نوعان... وهو اللطيف بعبده ولعبده 
 واللطف عند مواقع اإلحسان... ك أسرار األمور بخبرة اإدر

  )2(.الشأنوالعبد في الغفالت عن ذا ... فيريك عزته ويبدي لطفه 
  

 مـن خيـر ونعمـة أو بـالء –على يقين تام بأن كـل مـا فيـه فعلى اإلنسان المسلم أن يكون   
  . الخبير بأحوالهم،؛ ألنه من اهللا تعالى اللطيف بعبادهًا محضًا يعتبر خير–وابتالء 

  
   : ال تتبدل وال تتحولة اهللا أن سنالتأكيد على: المطلب العاشر

  

 هاوفيكما ام الساعة،  ال تتبدل وال تتحول وال تتغير منذ األزل فهي باقية إلى قي�فسنته   
 حيث يقول تعالى في ، للكفرة والمنافقين، والنصرة والتمكين لعباده الصالحين والعذابأشد العقاب

  }  62/األحزاب{ Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅË�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅË�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅË�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÌÌÌÌ�Ñ�Ð��Ï�Î�Í��Ñ�Ð��Ï�Î�Í��Ñ�Ð��Ï�Î�Í��Ñ�Ð��Ï�Î�Í�z}� :محكم التنزيل

  

المنــافقين والــذين فــي قلــوبهم استئــصال الغــواة المطــرودين مــن تبــين هــذه اآليــة الكريمــة أن    
لـيس ببـدع مـن اهللا بـل قـد كـان ٕض والمشيعون لألخبار الكاذبة السيئة لتخويف الناس واثـارتهم، مر

هـــذا ســـنة اهللا القـــدير الحكـــيم المـــستمرة القديمـــة التـــي قـــد ســـنها ســـبحانه فـــي انتقـــام مطلـــق المـــؤذين 
ة المفتــرين الــذين خلــوا ومــضوا مــن قبــل ولــن تجــد أنــت يــا أكمــل الرســل لــسنة اهللا المــستمرة الجاريــ

 ال يبــدل حكمــه وال يغيــر حكمتــه بــل لــه أن يفعــل مــا �حــسب حكمتــه المتقنــة البالغــة تبــديال فــاهللا 
   )3(.يشاء ويحكم ما يريد

  

                                                 
 167 ص- فقه األسماء الحسنى )1(
 207/ ص- متن القصيدة النونية )2(
   164ص/2 ج- للشيخ علوان -الفواتح اإللهية : انظر)3(
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ًسنة اهللا ذلك في األمم الماضية سن ": السعودو أبيقول اإلمام     وهـي أن يقتـل الـذين نـافقوا ُ
بالكـذب ونحـوه أينمـا ثقفـوا ولـن تجـد لـسنة َاألنبياء عليهم الصالة والسالم، وسعوا في تـوهين أمـرهم 

  )1(...."اهللا تبديال أصال
  

 لزيـــادة تحقيـــق أن ؛وذيـــل بجملـــة ولـــن تجـــد لـــسنة اهللا تبـــديال": ابـــن عاشـــور يقـــول اإلمـــامو  
 ألنها مقتضى ؛العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن اهللا ال يخالف سنته

، فلن تجد لسنن اهللا مع الذين خلوا من قبل ة متعلقاتها إال على سنن واحدحكمته وعلمه فال تجري
   )2(".وال مع الحاضرين وال مع اآلتين تبديال

®��¯��®��¯��®��¯��®��¯��}�}�}�}� : ال تتبدل وال تتحول قولـه تعـالى�ومن اآليات الكريمة المؤكدة على أن سنة اهللا 
²��±��°²��±��°²��±��°²��±��°³³³³º��¹��� �̧�����¶��µ�� �́��º��¹��� �̧�����¶��µ�� �́��º��¹��� �̧�����¶��µ�� �́��º��¹��� �̧�����¶��µ�� �́��»»»»À���¿�����¾��½��¼��À���¿�����¾��½��¼��À���¿�����¾��½��¼��À���¿�����¾��½��¼��ÁÁÁÁ�Ã��Â���Ã��Â���Ã��Â���Ã��Â��Æ��Å��Ä�Æ��Å��Ä�Æ��Å��Ä�Æ��Å��Ä�ÇÇÇÇ���È�����È�����È�����È��
��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��Ézzzz  }43/فاطر{  

  

 حيـــث ،�  الكريمـــة حـــال كفـــار قـــريش المـــستكبرين المـــاكرين برســـول اهللاآليـــةتبـــين هـــذه   
 لئن جاءهم رسول مـن عنـد اهللا يخـوفهم عقـاب اهللا ليكـونن أكثـر اسـتقامة ،َْ باهللا أشد األيمانواأقسم ُ 

 مــا زادهــم ،لمــا جــاءهم محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم للحــق مــن اليهــود والنــصارى وغيــرهم، فًواتباعــا
ًذلك إال بعدا عن الحق ونفورا منه ً ْ ُ.  

    

ٍ كفــار قـريش لقـصد مـنقـساماإل  ذلــكلـم يكـن   ْ ٕ للحـق، وانمــا هـو اسـتكبار فــي ٍوطلـبأ حــسن َ
مكـــر الـــسيئ ال يحيـــق ال لكـــن األرض علـــى الخلـــق، يريـــدون بـــه المكـــر الـــسيئ والخـــداع والباطـــل،

الـذين كـذبوا ، فهـل ينتظـر المـستكبرون المـاكرون ولقـد حـاق بهـم يـوم بـدر بأهلـه، ِإاليحيط وينزل و
سنته التـي هـي االنتقـام مـن فـإال العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سـبقوهم، برسلهم من األمم قبلهم 

، فـــال مكـــذبي الرســـل ســـنة ال يبـــدلها فـــي ذاتهـــا وال يحولهـــا عـــن أوقاتهـــا وأن ذلـــك مفعـــول ال محالـــة
يع أحد أن يبدل وال أن يحول العذاب عن نفسه أو غيرهيستط َ ُ َُ.)3(  

  

 والحيـــاة ال تجـــري فـــي ،واألمـــور ال تمـــضي فـــي النـــاس جزافـــا ":ســـيد قطـــب يقـــول اإلمـــام  
 والقرآن يقرر هذه الحقيقة ويعلمهـا ، فهناك نواميس ثابتة تتحقق، ال تتبدل وال تتحول،األرض عبثا

 يعيشوا الحياة غـافلين عـن سـننها األصـيلة، محـصورين فرادى، والللناس، كي ال ينظروا األحداث 
  .في فترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان

  

                                                 
 116ص/7 ج- إرشاد العقل السليم )1(
 112ص/22 ج- التحرير والتنوير )2(
 93ص/3 ج- للنسفي –) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ( انظر)3(
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ويرفع تصورهم الرتباطـات الحيـاة وسـنن الوجـود، فيـوجههم دائمـا إلـى ثبـات الـسنن واطـراد   
ك الماضــي علــى  ويوجــه أنظــارهم إلــى مــصداق هــذا فيمــا وقــع لألجيــال قــبلهم وداللــة ذلــ،النــواميس

  )1(."ثبات السنن واطراد النواميس
  

فمــصير الكــافر والمنـــافق هــو النــار ال منـــاص وبــال خــالف؛ ألن ســـنته تبــارك وتعـــالى ال   
  .تتبدل وال تتحول تجاه جميع خلقه محسنهم ومسيئهم

  
  : خير الرازقين سبحانهبيان أنه: المطلب الحادي عشر

  

لوقـات دون اســتثناء فـي هـذه الـدنيا، لـذا يجـب علــى فـاهللا سـبحانه هـو المتكفـل بـأرزاق المخ  
 فخزائنـــه ال تنـــضب مـــع كثـــرة �اإلنـــسان أن ال يطلـــب الـــرزق إال منـــه تعـــالى وال ينتظـــره إال منـــه 

  .العطايا لخلقه، أما في اآلخرة فهي خاصة بالمسلمين
  

 لــيس ، كمــا أن قلتـه�  علـى كرامــة العبـد عنـد اهللاًلكـن كثـرة العطــاء فـي الـدنيا لــيس دلـيال  
�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÍÍÍÍ�Î��Î��Î��Î}�}�}�}� : علـــى هوانـــه عنـــده حيـــث قـــال تعـــالىًدلـــيال

Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÓ�Ò�Ñ�Ð�ÏÓ�Ò�Ñ�Ð�ÏÓ�Ò�Ñ�Ð�ÏÔÔÔÔ��×������Ö�Õ���×������Ö�Õ���×������Ö�Õ���×������Ö�Õ�zzzz }39/سبأ{  
  

قــل يــا محمــد إن ربــي يبــسط الــرزق لمــن يــشاء مــن خلقــه فيوســعه عليــه تكرمــة لــه وغيــر   
لحكمـة ًرا تكرمة، ويقدر على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة، بـل محنـة واختبـا

ً، وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة اهللا، فإن اهللا يخلفها عوضا عليكم إما عاجال يعلمها في ً
 فهو خير مـن قيـل إنـه يـرزق ووصـف بـه، وذلـك أنـه قـد ، في اآلخرة بالثوابًأو آجالالدنيا بالبدل، 

ـــه فيقـــال ـــذلك مـــن دون ـــه، فمـــا هـــو إال وســـيط : يوصـــف ب ـــه وعيال ـــرزق فـــالن يـــرزق أهل إليـــصال ال
  )2(.للمخلوقات

  

وال رابطـــة بـــين الثـــراء ومحبـــة اهللا، أال تـــرى أنـــه ربمـــا وســـع : "يقـــول اإلمـــام أحمـــد المراغـــي  
ســــبحانه علــــى العاصــــي وضــــيق علــــى المطيــــع، وربمــــا عكــــس األمــــر، وقــــد يوســــع علــــى المطيــــع 

على الحكم  يفعل كل ذلك بحسب ما اقتضته مشيئته المبنية ،والعاصي تارة ويضيق عليهما أخرى

                                                 
 2949ص/5 ج-ل القرآن  في ظال)1(

 - البيــضاوي -) أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل( ، 413ص/20 ج- الطبــري –) جــامع البيــان(تفــسير :  انظــر)2(
 249ص/4ج
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 بـه صالخـت علينـا أمرهـا، ولـو كـان البـسط دليـل اإلكـرام والرضـا خفـيالبالغة التي قد نعلمها وربما 
  )1(".المطيع، ولو كان التضييق دليل اإلهانة الختص به العاصي

  

�o���n�m�l�k�j�i�h�o���n�m�l�k�j�i�h�o���n�m�l�k�j�i�h�o���n�m�l�k�j�i�h}�}�}�}�  :�ومــن اآليــات الكريمــة المبينــة لخيريــة رزقـــه   

ppppqqqqz�y����x��w�v�u�t�s��r�z�y����x��w�v�u�t�s��r�z�y����x��w�v�u�t�s��r�z�y����x��w�v�u�t�s��r�{{{{�~��}�|��~��}�|��~��}�|��~��}�|�zzzz }11/الجمعة{   

  

يعاتــب تبــارك وتعــالى علــى مــا كــان وقــع مــن االنــصراف عــن الخطبــة يــوم الجمعــة إلــى ف  
  .  على المنبر يخطب�التجارة التي قدمت المدينة يومئذ وترك الرسول محمد 

  

أنفع لكم مـن اللهـو ومـن قل لهم أيها النبي ما عند اهللا من الثواب والنعيم في الدار اآلخرة   
؛ فإليــه اســعوا ومنــه اطلبــوا الــرزق واســتعينوا  لمــن توكــل عليــهَاهللا خيــر مــن رزق وأعطــىالتجــارة، فــ

  )2(.بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا واآلخرة
  

:  قـــال رضــي اهللا عنهمــا)3(جــابر بــن عبـــد اهللاوهــذا يظهــر مــن خـــالل ســبب النــزول فعـــن   
ِأقبلت عير يوم الجمعة، ونحن مع النبي صلى اهللا عليه " ًوسلم، فثار الناس إال اثني عـشر رجـال، ٌ َ َْ ُ

  )j�i�hj�i�hj�i�hj�i�h...zzzz ")4}�}�}�}� :فأنزل اهللا
  

وقد ذكر أبو داود في مراسيله السبب الذي ترخـصوا ألنفـسهم فـي " :يقول اإلمام القرطبيو  
حــدثنا محمــود بــن خالــد، حــدثنا : تــرك ســماع الخطبــة، وقــد كــانوا خليقــا بفــضلهم أال يفعلــوا، فقــال

كــان رســول اهللا  : " قــال)5(ف أنــه ســمع مقاتــل بــن حيــانمعــاذ بكيــر بــن معــروالوليــد، أخبرنــي أبــو 
صلى اهللا عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيـدين حتـى كـان يـوم جمعـة والنبـي صـلى 

                                                 
 89ص/22 ج- تفسير المراغي )1(

 124-123ص/ 8 ج- البن كثير -) تفسير القرآن العظيم: (انظر )2(
َ جابر بن عبد اهللا بـن عمـرو بـن حـرام َأبـ)3( ْ َ ِو عبـد اهللا الـسلمي األنـصاري المـديني، شـهد بـدرا مـع النبـي َ َِ ًَ ْ َ ّ ِّ ِ ِْ ّ َّ ْ َ، وقيـل �ْ

َشهد العقبة مع َأبيه، مات سنة ثمان َأو تسع وسبعين بعد َأن عمي وكان له يوم مات َأربـع وتـسعون سـنة، وصـلى  ْ َُ َ ََ َْ َ َ َ ََ ُ ََ َ ِ ْ
ِعليه أبان بن عثمان بن عفان، وهو والي ا َِ َ َُ  َ ُ ََ ْ ّلمدينة قال عمرو بـن علـيَْ َ َْ َ َ َ ِ َ َآخـر مـن مـات بالمدينـة جـابر بـن عبـد اهللا : ْ ِ َِ ََ َْ ِ

َفي سنة تسع و  ألحمـد - رشـاد فـي معرفـة أهـل الثقـة والـسدادالهدايـة واإل= رجال صحيح البخـاري : (انظر. سبعينِ
َ ألحمد بن منجويه- ، رجال صحيح مسلم141ص/1 ج-الكالباذي  ُ ْ   )113ص/1 ج- َ

 4899ح/152ص/6ج �l�k�j�i�hz}��� باب- كتاب تفسير القرآن -يح البخاري  صح)4(
 مقاتــل بــن حيــان النبطــي أبــو بــسطام البلخــي، روى عــن ســعيد بــن المــسيب والــشعبي والحــسن وقتــادة ومجاهــد )5(

. ومائـةثقـة، مـات قبـل الخمـسين : وطائفة، وروى عنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك وخلق، قال أبو داود والنـسائي
 )83/ ص– للسيوطي –طبقات الحفاظ : (انظر
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 بتجارتـه، قـدم )1(إن دحيـة بـن خليفـة: اهللا عليه وسلم يخطب وقـد صـلى الجمعـة، فـدخل رجـل فقـال
هلــه بالــدفاف، فخــرج النــاس فلــم يظنــوا إال أنــه لــيس فــي تــرك الخطبــة وكــان دحيــة إذا قــدم تلقــاه أ
  فقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم �n�m�l�k�j�i�h�n�m�l�k�j�i�h�n�m�l�k�j�i�h�n�m�l�k�j�i�h...zzzz}�}�}�}���������شيء؛ فأنزل اهللا عز وجل

 لرعــاف أو لحـــدث بعــد النهــي حتـــى  إالالخطبــة يــوم الجمعــة وأخـــر الــصالة، وكــان ال يخـــرج أحــد
ي اإلبهــام فيـأذن لـه صـلى اهللا عليــه وسـلم ثـم يــشير ، يـشير إليــه بأصـبعه التـي تلـ�يـستأذن النبـي 

   )2("...يدهإليه ب
  

ٕأن هــذا الحــديث يــستأنس بــه وان كــان مرســال؛ ألن فيــه بيــان ســبب تجــوز : ويــرى الباحــث  
  .الصحابة الكرام في الخروج وقت صالة الجمعة، فالصحابة جميعهم عدول وال يقدح في عدالتهم

  

 أن يخبــرهم بــأن العمــل لآلخــرة �ً محمــدا  اهللا ســبحانهثــم أمــر: "لــشوكاني ايقــول اإلمــامو  
يعنـي مـن الجـزاء العظـيم وهـو الجنـة خيـر مـن اللهـو  ��u�t�s��r��u�t�s��r��u�t�s��r��u�t�s��r�zzzz}��}��}��}�:خير من العمل للدنيا، فقـال

 وتـركتم البقـاء فـي المـسجد وسـماع خطبـة النبـي صـلى اهللا عليـه ،ومن التجـارة اللـذين ذهبـتم إليهمـا
ٕفمنــه اطلبــوا الــرزق، واليــه توســلوا بعمــل الطاعــة، فــإن ذلــك مــن  ، واهللا خيــر الــرازقين،وســلم ألجلهــا

  )3(".أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه
  

ــذا يجــب علــى اإلنــسان أن يكــون علــى يقــين تــا   ، فــال م بــأن الــرزاق هــو اهللا تعــالى وحــدهل
 ��z�y�x�w�v�u�t�z�y�x�w�v�u�t�z�y�x�w�v�u�t�z�y�x�w�v�u�t�z}�: حيــــــث قــــــال�ينــــــشغل بــــــرزق الــــــدنيا الفــــــاني عــــــن عبــــــادة اهللا 

    }58/الذاريات{
  
  
  
  
  

                                                 
ْ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امـرئ القـيس بـن الخـزرج، ابـن عـامر بـن بكـر بـن عـامر األكبـر )1( ْ َ

ُبن عوف الكلبي، صـحابي مـشهور، أول مـشاهده الخنـدق وقيـل أحـد، ولـم يـشهد بـدرا، وكـان يـضرب بـه المثـل فـي  ّ ّ ّ
 ينزل على صورته، شهيد اليرموك، وكـان علـى كـردوس، وقـد نـزل دمـشق وسـكن �كان جبريل حسن الصورة، و

ـــزة، وعـــاش إلـــى خالفـــة معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان   البـــن حجـــر - اإلصـــابة فـــي تمييـــز الـــصحابة: (انظـــر. �ّالمن
 )323 – 321ص/2 ج- العسقالني

 62ح/105ص) المراسيل( ، 111-110ص/18 ج)الجامع ألحكام القرآن: ( انظر)2(
  272ص/5 فتح القدير ج)3(
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  ثناء اهللا على مالئكته: المبحث الثاني

  
  :وفيه ثمانية مطالب

  

  .  بشهادة اهللا وأولي العلم مرتبطةإقرار شهادتهم بالوحدانية :المطلب األول

  .دم عليه السالمسجودهم آل: المطلب الثاني

  . وتبشيرهم بالجنةهم على المؤمنينسالم :المطلب الثالث

  .رسل منهماصطفاء ال: المطلب الرابع

  .تسبيحهم بحمد ربهم من حول العرش: المطلب الخامس

  .أنهم غالظ شداد اليعصون اهللا: المطلب السادس

  .صالتهم على النبي صلى اهللا عليه وسلم: المطلب السابع
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   الثانيالمبحث
  

  ثناء اهللا على مالئكته
  

 تعــالى اســمه باســمهم  فتــارة يقــرن اهللا بــصور عديــدة، المالئكــة وأثنــى علــيهم�خلــق اهللا   
 وتــارة يــذكر حفهــم بــالعرش وحملهــم لــه  ،وصــالته بــصالتهم، ويــضيفهم إليــه فــي مواضــع التــشريف

 وبــراءتهم مــن الــذنوب، وتــارة يــصفهم بــاإلكرام والكــرم، والتقريــب والعلــو والطهــارة والقــوة واإلخــالص
�������T�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QT�S�R�QUUUUV�V�V�V�WWWWY�X��Y�X��Y�X��Y�X}��}��}��}���������:حيـــث قـــال تعـــالى  حفظـــه الـــوحي وتبليغـــهواألمانـــة فـــي

�a� �̀�_� �̂]�\�[�Z�a� �̀�_� �̂]�\�[�Z�a� �̀�_� �̂]�\�[�Z�a� �̀�_� �̂]�\�[�Zzzzz }27 - 26/األنبياء{  
  

  وعـصمهم مـن معـصيته، وجـبلهم علـى عبادتـه، المالئكـة جميعـا لطاعتـه� اهللا خلققد ف  
  }6/التحريم{ ��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»z...}كما قال سبحانه عنهم 

  

ُإنـــي أرى مـــا ال تـــرون، وأســـمع مـــا ال ": �قـــال رســـول اهللا : ، قـــال)1(�عـــن أبـــي ذر و   َ
تسمعون أط ت السماء، وحَ ُ ٌق لها أن تئط مـا فيهـا موضـع أربـع أصـابع إال وملـك واضـع جبهتـه ِ  َِ

ًســاجدا هللا، واهللا لــو تعلمــون مــا أعلــم لــضحكتم قلــيال ولبكيــتم كثيــرا، ومــا تلــذذتم بالنــساء علــى 
ُالفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا، لوددت أني كنت شجرة تعضد َ ْ ُ ِ ِ")2(   

  

 علـــى أفعـــال مالئكتـــه وعلـــى � ثنـــاء اهللا ث الباحـــث فـــي هـــذا المبحـــث عـــنوســوف يتحـــد  
  .بلا مطبعض صفاتهم وذلك في سبعة

  
    :بشهادة اهللا وأولي العلممرتبطة حدانية إقرار شهادتهم بالو :المطلب األول

  

 ال ً شــهادة،، فــال معبــود يعبــد بحــق غيــره تعــالى وحــده فقــط� اهللا بألوهيــة  المالئكــةتــشهد  
�Z���Y�X�W���V�U�T�Z���Y�X�W���V�U�T�Z���Y�X�W���V�U�T�Z���Y�X�W���V�U�T}��: وذلـــك بـــإقرارهم بعـــد شـــهادة اهللا تبـــارك وتعـــالى حيـــث يقـــولريـــب فيهـــا

_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[`̀̀̀�f�e�d��c�b�a��f�e�d��c�b�a��f�e�d��c�b�a��f�e�d��c�b�a�z�}18/آل عمران{  

                                                 
اســم أمــه رملــة بنــت :  مختلــف فــي اســمه واســم أبيــه، والمــشهور أنــه جنــدب بــن جنــادة بــن ســكن بــن غفــار، وقيــل)1(

اإلصـابة : (انظـر. إنه أخو عمـرو بـن عبـسة ألمـه، وكـان مـن الـسابقين إلـى اإلسـالم: الوقيعة غفارية أيضا، ويقال
  )106ص/7 ج- قالني البن حجر العس- في تمييز الصحابة

ــــــي  - أبــــــواب الزهــــــد –ســــــنن الترمــــــذي  )2( ــــــي قــــــول النب ــــــضحكتم قلــــــيال: "�بــــــاب ف ــــــو تعلمــــــون مــــــا أعلــــــم ل  "ل
  .     حسن، دون قوله لوددت: ، قال اإلمام األلباني2312ح/556ص/4ج
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شهد فـ معبود حقيقي سوى ذاته العليـة  أعلم وبين أنه ال�تبين هذه اآلية الكريمة أن اهللا   
 وه حظـل بما ثبت عنـدهم وبمـا وشهد أولو العلم، وشهدت المالئكة بما علمت من عظيم قدرتهبذلك 

، وهـــذه مرتبـــة جليلـــة للعلمـــاء، لقـــرنهم فـــي التوحيـــد بالمالئكـــة مـــن خلقـــه الـــذي ال يقـــدر عليـــه غيـــره
�d��c�b�a�d��c�b�a�d��c�b�a�d��c�b�a....}� : قـالحيـث  بالعـدل فـي أحكامـهئم فهو قـا�بعطفهم على اسم اهللا والمشرفين، 

�f�e�f�e�f�e�f�ez الحكـيم فـي ملكـه فهـو العزيـز فـي ،فشهد بمثل ما شـهد مـن قبـل، لتأكيـد الكـالم 
   )1(.أقواله وأفعاله وشرعه، فال يصدر عنه شيء إال على وفق االستقامة

  

شــهد تعــالى وكفــى بــه شــهيدا، وهــو أصــدق الــشاهدين وأعــدلهم، : "ويقــول اإلمــام ابــن كثيــر  

���WWWW} وأصــدق القــائلين أنــه ��XXXX�� ��YYYY������ ������ZZZZ�� ��z  فهــو المتفــرد باإللهيــة لجميــع الخالئــق، وأن الجميــع عبيــده
        )2(" ....سواهقراء إليه، وهو الغني عماوخلقه، والف

  

 بأنه ال إله إال هو، مسوقة هنا ليساق بعدها �فإن شهادة اهللا : "ويقول اإلمام سيد قطب  
الممثلــة فـــي  ، مــن العبــاد إال العبوديـــة الخالــصة لـــهّنَمــا هــو مـــن مــستلزماتها وهـــو أنــه ال يقبـــل إذ

ً ولكن كـذلك عمـال وطاعـة واتباعـا للمـنهج -ًورا فحسبً ال اعتقادا وشع-ستسالماإلسالم بمعنى اإل ً
وأما شهادة المالئكة وشـهادة أولـي العلـم، فهـي متمثلـة ...العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب

دون بكــل مــا يجيــئهم مــن عنــده  والتلقــي عــن اهللا وحــده، والتــسليم ،فــي طــاعتهم ألوامــر اهللا وحــدها
ـــاع: شهادة المالئكـــةفـــ... ا مـــن عنـــدهتـــشكك وال جـــدال، متـــى ثبـــت لهـــم أنهـــ   تـــصديق وطاعـــة واتب

  )3(."واستسالم
 عزيز حكيم، غني مطلـق الغنـى عـن الحاجـة لخلقـه، وهـو الـصمد المقـصود فـي الحـوائج، �فاهللا 

فعلــى جميــع خلقــه اإلقــرار بتفــرده تبــارك وتعــالى بحــق العبوديــة؛ لينــالوا الــدرجات العلــى فــي الــدنيا 
  .واآلخرة

  
   :سجودهم ألدم عليه السالم: يلثانالمطلب ا

  

ً فهـم الواقفـون صـفوفا ، مـا أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون�فالمالئكة الكـرام ال يعـصون اهللا   
 ســــجدوا دون أي � فبمجــــرد أن أمــــرهم بالــــسجود آلدم ،فــــي عبــــادة اهللا تبــــارك وتعــــالى وطاعتــــه

                                                 
 295ص/ 2 ج- للقاسمي -) محاسن التأويل( ، 201ص/1 ج- للسمرقندي -) بحر العلوم:  ( انظر)1(
 24ص/ 2 ج-سير القرآن العظيم تف )2(
  378ص/1 ج- في ظالل القرآن )3(
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ــــر أو تفكيــــر فــــي ــــساجمناقــــشة أو اعتــــراض أو تكب حيــــث قــــال  دِ أن المــــسجود لــــه أفــــضل مــــن ال
�:{{{{�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�vzzzz���}34/البقرة{� �

  

ّواذكر أيها النبي لقومـك حـين قلنـا للمالئكـة األطهـار اسـجدوا آلدم سـجود تحيـة، : والمعنى  
، �  هللا وعبوديــةًا آلدم عليــه الــسالم وطاعــةٕ واكرامــفكانــت الــسجدة تحيــةال ســجود عبــادة وتأليــه، 

ً فــسجد المالئكــة جميعــا لــه إال إبلــيس، فإنــه امتنــع مــن الــسجود ، �ّلمــا تبينــت فــضيلة آدم وذلــك 
  )1(.فصار بذلك من الكافرينلتكبره  

  

مــا ّفــاهللا تعــالى لمــا شــرف آدم بفــضيلة العلــم وجعلــه معل:" أبــو حيــان األندلــسيويقـول اإلمــام  
ئكتـه،  أن يكـرم هـذا الـذي اسـتخلفه بـأن يـسجد لـه مال� أراد اهللا.. .للمالئكة وهـم مـستفيدون منـه 

فانقـــادوا وأطـــاعوا؛ ألن الـــسجود كـــان ناشـــئا عـــن ...  ليظهـــر بـــذلك مزيـــة العلـــم علـــى مزيـــة العبـــادة
    )2(".االنقياد لألمر

  

�v�u�v�u�v�u�v�u}�}�}�}� : دون إعتـــراض قولـــه تعــــالى�ومـــن اآليـــات المبينـــة لـــسجود المالئكـــة آلدم   

a� �̀��_�~�}�����|��{�z�y�x�wa� �̀��_�~�}�����|��{�z�y�x�wa� �̀��_�~�}�����|��{�z�y�x�wa� �̀��_�~�}�����|��{�z�y�x�wzzzz }61/اإلسراء{����  

  

ّواذكــر أيهــا الرســول للنــ"   وذريتــه، وأنهــا عــداوة قديمــة منــذ خلــق  � اس عــداوة إبلــيس آلدمّ
ّسـجود تحيـة ومحبـة وتكـريم، ال سـجود  � ّبدليل أنه تعالى أمر المالئكـة بالـسجود آلدم � آدم ّ

ًعبــادة وخــضوع، فــسجدوا كلهــم إال إبلــيس اســتكبر وأبــى أن يــسجد لــه، افتخــارا  لــه، ً عليــه واحتقــاراّ
�Á�À��¿�¾Á�À��¿�¾Á�À��¿�¾Á�À��¿�¾ÂÂÂÂ�Ä�Ã��Ä�Ã��Ä�Ã��Ä�Ã}�}�}�}��:نا مخلوق من النار، كمـا أخبـر تعـالى عنـهأأسجد له وهو طين، وأ: قائال

��È�Ç�Æ���Å��È�Ç�Æ���Å��È�Ç�Æ���Å��È�Ç�Æ���Åzzzz }3("}76/ص(                 
    

قــاس إبلــيس فــي هــذه الحادثــة فأخطــأ، وذلــك أنــه رأى الفــضيلة " :يقــول اإلمــام ابــن عطيــةو  
  مــنلنفــسه، مــن حيــث رأى النــار أفــضل مــن الطــين، وجهــل أن الفــضائل فــي األشــياء، إنمــا تكــون

 جهـل صـفة العـدل مـن اهللا ؛ ألنـهوكفـر إبلـيس...، وال ينظر إلى أصولهايث خصصها اهللا تعالىح
 اهللا ى عــصن، ولــذلك قيــل إن أول مــ والكبــر، وكــان أصــل ذلــك الحــسد، حــين لحقتــه األنفــةتعــالى

                                                 
 96ص/1 ج-  البن عجيبة-) البحر المديد( ، 43ص/1 ج- للسمرقندي -) بحر العلوم: (نظرا )1(
 245ص/1 ج- البحر المحيط في التفسير )2(
 116ص/15 ج- للزحيلي – التفسير المنير )3(
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�G�F�E��D�C�B�AG�F�E��D�C�B�AG�F�E��D�C�B�AG�F�E��D�C�B�AHHHH�P��O�N�M�L�K�J�I��P��O�N�M�L�K�J�I��P��O�N�M�L�K�J�I��P��O�N�M�L�K�J�I}�}�}�}� : قوله فيبالحسد، وظهر ذلك من إبليس

�R�Q�R�Q�R�Q�R�Qzzzz }1("}12/األعراف(  
  

إن السجود ال يكـون إال هللا تعـالى، لكـن إذا كـان األمـر بالـسجود " :ل اإلمام الشعراوييقوو  
لغير اهللا مـن اهللا تعـالى، فلـيس ألحـد أن يعتـرض علـى هـذا الـسجود؛ ألنـه بـأمر اهللا الـذي يعلـم أن 

ًلـــيس عيبـــا ولـــيس قـــدحا فـــي ديـــنهم وعبـــوديتهم للحـــق ســـبحانه وتعـــالى؛ ألن   �ســـجودهم آلدم  ًْ َ ْ َ
   )2(".العبودية طاعة أوامر

  

لــذا يجــب علــى اإلنــسان المــسلم الــسمع والطاعــة لمــا جــاء مــن عنــد اهللا تبــارك وتعــالى مــن   
 ومـا أذن بـه؛ كـي ننـال الثنـاء �أوامر ونواهي، وعدم إعمال العقل إال فـي التفكيـر فـي مخلوقاتـه 

  .من اهللا سبحانه وتعالى
  

  :رهم بالجنة وتبشيهم على المؤمنينسالم: المطلب الثالث
   

، واء كانــت فــي الــدنيا أم فــي اآلخـــرة، ســـ الــصالحين ال تكــون إال لعبــاد اهللالمالئكــةتحيــة   

¥�¦�¥�¦�¥�¦�¥�¦�}�}�}�}� :وهـــي تتـــضمن األمـــن واألمـــان واالطمئنـــان والبـــشارة بـــدخول الجنـــان قـــال تعـــالى
�̈§�̈§�̈§�̈§©©©©�²�±���°� �̄®�¬�«�ª��²�±���°� �̄®�¬�«�ª��²�±���°� �̄®�¬�«�ª��²�±���°� �̄®�¬�«�ª�zzzz�}32/النحل{ 

  

ثلــون أوامــر ربهــم ويجتنبــون لــذين يمتالمتقــين ا �ذه اآليــة الكريمــة حــال عبــاد اهللا تبــين هــ  
، وعـدم اشـتغالهم ا، وبـراءتهم مـن ذمـيم الرذائـل، المتصفين بفضائل األخـالق وجميـل الـسجاينواهيه

 حال كونهم طيبين طاهرين من  أرواحهم حينما تقبض المالئكةبعالم الشهوات واللذات الجسمانية،
 وكـــأنهم بض إال مـــع البـــشارة بالجنـــةا لـــم تقـــالـــشرك والمعاصـــي فيطيـــب لهـــم قـــبض أرواحهـــم؛ ألنهـــ

 وامبمـا قـد  لهم ربهم ووعـدهم إياهـا بالجنة التي أعدهاالمالئكة ويبشرونهم فتسلم عليهم، مشاهدوها
  )3(. على تقواه وطاعته، وفي ذلك بشارة بدخول الجنة بعد البعثأبوامن عمل، وبما د

  

و مــشهد هــين لــين كــريم، هــ إن مــشهد احتــضار العبــاد المتقــين ":يقــول اإلمــام ســيد قطــبو  
ن مـن الكـرب وعـذاب المـوت، ومعـاف ؛ ألنهـم� حيـث تتوفـاهم المالئكـة ونفوسـهم طيبـة بلقـاء اهللا 

                                                 
 469ص/ 3 ج- المحرر الوجيز )1(
 8657ص/14 ج-ر الشعراوي  تفسي)2(
 373ص/2 ج- للشنقيطي –) أضواء البيان( ، 76 -75ص/14 ج- للمراغي –) تفسير المراغي(:  انظر)3(
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، ثــم يعجلـــون لهـــم بالبــشرى وهـــم علـــى  لطمأنـــة قلـــوبهم وللترحيــب بقـــدومهم؛فتــسلم علـــيهم المالئكــة
  )1(."عتاب اآلخرة، جزاء وفاقا على ما كانوا يعملونأ
  

، بــل هم أي خبــثلـيع بــالطيبين الـذين ال يكــون �لعبـاد الــذين وصـفهم اهللا فهنيئـا لهــؤالء ا  
كـون بـذلك البـشارة بـالخلود تف، واء عند المـوت أو عنـد دخـول الجنـةوينالون التسليم من المالئكة س

  .  الطاهرين اكتبنا من عبادك الطيبينم الله،في الجنة
  

¤�¥�¤�¥�¤�¥�¤�¥�}��: قولــه تعــالىؤمنينالمــالعبــاد علــى ومــن اآليــات المبينــة لتــسليم المالئكــة   
ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦««««�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬��¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬��¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬��¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�

ººººz }73/الزمر{  

  

، سوق إكرام  إلى الجنة جماعات بتوحيده والعمل بطاعتهوسيق الذين اتقوا ربهم: والمعنى  
ٕواعزاز، فرحين مستبـشرين، كـل زمـرة مـع الزمـرة التـي تناسـب عملهـا وتـشاكله علـى تفـاوت مـراتبهم 

 وصـلوا لتلـك الرحـاب الرحيبـة والمنـازل األنيقـة، وهـب علـيهم ريحهـا فـإذا ،لطبقـةفي الـشرف وعلـو ا
وقـال لهـم  ،كرمـوا فيهـاُيِ ل فتح إكرام لكـرام الخلـق وفتحت لهم أبوابها،وآن خلودها ونعيمهاونسيمها، 

 طهـرتم مـن  ، من كل آفة وشر حال فال يعتريكم بعد مكروهٌ سالم عليكمتهنئة لهم وترحيباخزنتها 
 ،وجوارحكم بطاعتـه كم بذكرهومحبته وخشيته وألسنت �دنس المعاصي فطابت قلوبكم بمعرفة اهللا 

   )2(.؛ ألنها الدار الطيبة، وال يليق بها إال الطيبونادخلوها خالدينفـبسبب طيبكم 
  

ــــضاوي   ــــول اإلمــــام البي ــــي قولــــه تعــــالى" :يق �°�}�}�}�}������:حــــذف جــــواب إذا ف �̄®�¬�°� �̄®�¬�°� �̄®�¬�°� �̄®�¬
±±±±zzzz  وأن أبــواب  مــن الكرامــة والتعظــيم مــا ال يحــيط بــه الوصــفللداللــة علــى أن لهــم حينئــذ ،

  )3(."الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم غير منتظرين
  

 aFb*,,!%الــصالحين هــو تحيــة واجــالل واكــرام لهــم حيــث قــال تعــالىلعبــاد علــى االمالئكــة ٕ ٕ:��{�{�{�{�°�°�°�°

¾�½�¼�»�������º�¹� �̧¶��µ�� �́³�²��±¾�½�¼�»�������º�¹� �̧¶��µ�� �́³�²��±¾�½�¼�»�������º�¹� �̧¶��µ�� �́³�²��±¾�½�¼�»�������º�¹� �̧¶��µ�� �́³�²��±¿¿¿¿�Â�Á��À��Â�Á��À��Â�Á��À��Â�Á��À�zzzz 

�Y�X�Y�X�Y�X�Y�X}�}�}�}��: قـال تعـالىنعم المنان علـى عبـاده الكـرام فـي الجنـةبل وهذا التسليم من ���}23/إبراهيم{

�\�[�Z�\�[�Z�\�[�Z�\�[�Zzzzz }58/يس{  

  

                                                 
 2169ص/4 ج-في ظالل القرآن  )1(
  730 ص-  للسعدي -) تيسير الكريم الرحمن( ، 50ص/5 ج- للبيضاوي –) أنوار التنزيل: ( انظر)2(
 50ص/5 ج-أويل التنزيل وأسرار الت أنوار )3(
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   :اصطفاء الرسل منهم: طلب الرابعالم
  

   O$,,%� c,,b\ لعبادتــه وطاعتــه وكلفهــم بالعديــد مــن المهــام ـــــــ وهــو غنــي عــنهم ـــــــ المالئكــة 
صطفى مـنهم ا، بل ولك وغير ذوحدد عمل كل واحد منهم كسوق الرياح واإلمطار وقبض األرواح

� إ�aEF، ورسال ليبلغوا الوحي لألنبياء والرسـلb2 ;�؛ EAh$ _8 ن �$[Xfg$ء ھ  +: أ�eف ا�;E$م ا

5�  }75/الحج�{r�q�p����o�n�m�lr�q�p����o�n�m�lr�q�p����o�n�m�lr�q�p����o�n�m�lssss�w�v�u���t��w�v�u���t��w�v�u���t��w�v�u���t�zzzz����}}�}�}��:?$ل _($
  

 ليكونـوا وسـطاء ،يل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما يختار من المالئكة رسال كجبر� فاهللا  
ه مـن بنـي ً الوحي إلى أنبيائه، ويختار أيضا من الناس رسال كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عبادلتبليغ

، ومـا جـاء بـه مـن عنـد � سـميع لمـا يقـول المـشركون فـي محمـد � اهللا، فـآدم لتبليغ شرائع الدين
   )1(.ربه، بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه

  

 وتعـــالى ســـعة ملكـــه وقـــوة ســـبحانهة بـــين يمـــعظفـــي هـــذه اآليـــة ال ":قـــاعييقـــول اإلمـــام البو  
ســـلطانه فـــي إنــــزال الحجـــج علـــى ألــــسنة الرســـل بــــأوامره ونواهيـــه، الموجـــب إلخــــالص العبـــادة لــــه 

ً فهو يختار ويخلص من المالئكـة رسـال إلـى مـا ينبغـي اإلرسـال فيـه مـن ،المقتضي لتعذيب تاركها
ســـول مـــن قـــوة َشـــك أن قـــوة الرالعــذاب والرحمـــة، فـــال يقـــدر أحـــد علـــى صـــدهم عمـــا أرســـلوا لـــه، وال 

ه لعبـاده، لتقـوم علـيهم بـذلك  يـشرعا بمـ�  عن اهللابلغونً رسال يً، ويختار أيضا من الناسلِالمرس
 وال يكـون ذلـك إال ،ٕفمن عاداهم خسر وان طال اسـتدراجهباإلضافة إلى حجة العقل،  حجة النقل،
  )2(".سميع بصير �بالعلم، فاهللا 

  

ن لتبليــغ الــوحي للرســل يمرســلن اليمــصطففة لهيئــة المالئكــة الومــن اآليــات الكريمــة الواصــ  
�{�~���¡���z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o||||�¡���~�}��¡���~�}��¡���~�}}}�}�}�}��:قوله تعـالى

¢¢¢¢££££��§�¦�¥���¤���§�¦�¥���¤���§�¦�¥���¤���§�¦�¥���¤��©� �̈�©� �̈�©� �̈�©� �̈zzzz }1/فاطر{  
  

ِومبـدعهما خـالق الـسماوات واألرض  علـى نفـسه فهـو � الكريمـة يثنـي اهللا اآليةففي هذه   

ِمن غير مثـال يحتذيـه وال قـانون ينتحيـه، ٍ َِ َ وهـو مرسـل المالئكـة بالرسـالة كجبريـل وميكائيـل وسـائط ِ

                                                 
   ، 300ص/5 ج- للشنقيطي –) أضواء البيان( ، 687ص/18 ج- الطبري -) جامع البيان: (نظرا )1(

 274ص/2 ج- للصابوني –) صفوة التفاسير (
   "بتصرف يسير "98 – 97ص/13 ج- نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )2(
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بينـــه تعـــالى وبـــين أنبيائـــه والـــصالحين مـــن عبـــاده يبلغـــون إلـــيهم رســـاالته بـــالوحي واإللهـــام والرؤيـــا  ِ ِ ِ ِ ِ َ 
ِالصادقة .  

  

ُوهذه األجنحة متعددة متفاوتةوتتصف هذه المالئكة بأنها ذوي أجنحة،     فمـنهم ، فـي العـددّ
ُ، وذلــك حــسب تفــاوت مــا لهــم مــن  ومــنهم مــن لــه أربــع أجنحــة ومــنهم مــن لــه ثالثــةحــانمــن لــه جنا َ ِ

 وجميـع  عـدد المالئكـة وأجنحتهـا يزيـد فـي�ُالمراتب ينزلـون بهـا ويعرجـون أو يـسرعون بهـا، فـاهللا 
ُبموجـب مـشيئته ومقتـضى حكمتـهخلقه ما يشاء، وذلـك  ِ َ، ال ألمـر راجـع إلـى ذواتهـم ِ ٍ علـى  �فـاهللا ٍ

   )1(.قدير من الزيادة والنقصان وغيرهكل شيء 
   

 وقد ورد وصـفهم ،هموألول مرة نجد وصفا للمالئكة يختص بهيئت" :يقول اإلمام سيد قطب  

�Ì�Ë��Ê����É��È�Ç�Æ�Å�Ì�Ë��Ê����É��È�Ç�Æ�Å�Ì�Ë��Ê����É��È�Ç�Æ�Å�Ì�Ë��Ê����É��È�Ç�Æ�Å}�}�}�}� :من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم، مثل قوله تعالى

���Ï�Î�Í���Ï�Î�Í���Ï�Î�Í���Ï�Î�ÍÐÐÐÐzzzz }206/األعراف{  

~���¡�¢�~���¡�¢�~���¡�¢�~���¡�¢������z���y�x�w}�|�{������z���y�x�w}�|�{������z���y�x�w}�|�{������z���y�x�w}�|�{�u��t�s�r�qu��t�s�r�qu��t�s�r�qu��t�s�r�qvvvv}�}�}�}��: وقوله

�¥�¤��£�¥�¤��£�¥�¤��£�¥�¤��£zzzz }20-19/األنبياء{  
   

وهـو وصـف ال  �z�y�x��w{�z�y�x��w{�z�y�x��w{�z�y�x��wzzzz}}�}�}�}�:أما هنا فنجـد شـيئا يخـتص بتكـوينهم الخلقـي  

 وال نملــك إال الوقــوف عنــد هــذا ،نعــرف كيــف هــم وال كيـف أجنحــتهم هــذه ألننــا ال ،يمـثلهم للتــصور
ل والهيئـة  ولم يرد إلينا وصف محدد للـشك، فكل تصور قد يخطئ،دون تصور معين له، الوصف

   )2(."من طريق معتمد
  

ــــيهم   ــــاء عل ــــارك وتعــــالى لمالئكتــــه ثن ــــك ن االصــــطف؛ ألفبإصــــطفائه تب اء ال يكــــون بمــــا مل
  .  � من اهللا باختيار من مال وجاه وسلطان، بل ىالمصطف

  
  

                                                 
 - ألبــــــي الــــــسعود -) إرشــــــاد العقــــــل الــــــسليم( ، 99 – 98ص/3 ج- للــــــسمرقندي –) بحــــــر العلــــــوم: (نظــــــرا )1(

   142 - 141ص/7ج
         2921ص/5 ج- في ظالل القرآن )2(
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  :تسبيحهم بحمد ربهم من حول العرش: المطلب الخامس
  

خلــق المالئكــة جميعــا لطاعتــه  ف،خلــق الخلــق بمــشيئته عــن غيــر حاجــة كانــت بــه �فــاهللا   
 ، وطائفـة مـنهم حـول عرشـه يـسبحون، فمـنهم مالئكـة بقدرتـه للعـرش حـاملون،وجبلهم على عبادته

��I�����H�G�F�E�D�C�B�AI�����H�G�F�E�D�C�B�AI�����H�G�F�E�D�C�B�AI�����H�G�F�E�D�C�B�AJJJJ�K��K��K��K}��}��}��}�: قــال تعــالىوآخــرون بحمــده يقدســون
��R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�Lzzzz }75/الزمر{  

  

يــة دنــو مــن العــرش  إيــذانا بــأن رؤيتــه ســتكون رؤ�  للنبــيخطــاب  الكريمــةففـي هــذه اآليــة  
 عـرش  من حولمحيطينالمحدقين ال المالئكة ومالئكته، وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب

الــرحمن، ينزهــون ربهــم عــن كــل مــا ال يليــق بــه، وقــضى اهللا ســبحانه وتعــالى بــين الخالئــق بــالحق 
 ، وألولئـك درجـات، لهـؤالء دركـاتبين أهل الجنة وأهل النار و ، فقضى بين األنبياء واألمموالعدل

يقــول أهــل الجنــة حــين ، فّ علــى مــا أراده الحــق فــي عبــاداتهم فــي مقامــاتهمً بــين المالئكــة أيــضاو
َالحمــد هللا رب العــالمين علــى مــا قــضى بــه حمــد فــضل واحــسان، وحمــد عــدل : رينكاشــ هانولدخيــ َْ َْ َٕ

  )1(.وحكمة
  

�: قولـه تعـالىل العـرشحـو مـن �هللا ات الكريمة المبينة لتـسبيح وحمـد المالئكـة اآليومن   
�{�{�{�{�±�°� �̄®�¬��«��ª�©� �̈§��¦�¥�¤�����£�¢�¡�±�°� �̄®�¬��«��ª�©� �̈§��¦�¥�¤�����£�¢�¡�±�°� �̄®�¬��«��ª�©� �̈§��¦�¥�¤�����£�¢�¡�±�°� �̄®�¬��«��ª�©� �̈§��¦�¥�¤�����£�¢�¡

��½��¼��»�º�¹� �̧��¶���µ�� �́³�²��½��¼��»�º�¹� �̧��¶���µ�� �́³�²��½��¼��»�º�¹� �̧��¶���µ�� �́³�²��½��¼��»�º�¹� �̧��¶���µ�� �́³�²zzzz }7/غافر{  
  

َالـــذين يحملـــون عـــرش الـــرحمن مـــن المالئكـــة ومـــن حـــول العـــرش ممـــن يحـــف بـــه مـــنهم، ف  
َ عــن كــل نقــص، ويحمدونــه بمــا هــو أهــل لــه، ويؤمنــون بــه حــق اإليمــان، ويطلبــون � ينزهــون اهللا

 وأدعــى إلــى النــصح  النــسب مــن أقــوى تعتبــر فالمــشاركة فــي اإليمــانمنــه أن يعفــو عــن المــؤمنين،
ببيـان أن أشـراف المالئكـة علـيهم الـسالم مثـابرون علـى واليـة  �رسـول للتـسلية وفي ذلـك والشفقة 

يهـا المحـسن إلينــا يــا أ:  قـائلينمـن معـه مــن المـؤمنين ونـصرتهم واســتدعاء مـا يـسعدهم فــي الـدارين
فهم اغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي ، ً يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما،إليمان وغيرهبا

                                                 
 - النــــسفي –) مــــدارك التنزيــــل وحقــــائق التأويــــل( ،  293ص/3 ج- للقــــشيري –) لطــــائف اإلشــــارات: (نظــــرا )1(

  74ص/24 ج- البن عاشور –) التحرير والتنوير( ،  196ص/3ج
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، ، فــال عقــاب وال عتــاب وال ذكــر لهــا خطايــاهمك عــن ذنــوبهم برحمتــك لهــم بــأن تمحــو إليــنجعــوار
ْوسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو اإلسالم، وجنبهم عذاب النار وأهوالها َ.)1(  

  

 أنـه سـبحانه محتـاج إلـى حملهـم لعرشـه أو إلـى وربما يظـن الـبعض" : البقاعي اإلماميقول  
ّعرشه أو إلى شيء، نبه بالتسبيح على أنه غني عن كل شيء وأن المراد بـالعرش والحملـة ونحـو 

ًتنزال إلى ما تسعه عقولنا وتحمله أفهامنا، وً لطفا منه بنا ته لنا في مثل محسوسمذلك إظهار عظ
وذلك حال كـونهم نقص أو  سبحانه عن كل شائبة ونهنزهفييسبحون  تبارك وتعالى أنهم فقد أخبر

  )2(..". ربهمبسين بحمدلمت
  

ونحن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم من حمل المالئكة للعرش، " :المراغي يقول اإلمام  
ها لنـا الكتـاب وال نبحث عن كيفيته وال عن عدد الحاملين له، فإن ذلك من الـشؤون التـي لـم يفـصل

  )3(."كل أمر علمها إلى ربنا، وعلينا التسليم بما جاء في كتابهووال السنة المتواترة فن
  

 بأســـانيد هم ال ضــير فــي الحـــديث عــن هيئــة المالئكـــة إن وصــل وصــفويــرى الباحــث أنـــه  
َُأذن لـي أن أحـدث " : النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال عـن،� عـن جـابر بـن عبـد اهللا ف،صحيحة ِ

ِ شحمة ُأذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة َ، إن ما بينِ العرشِ من حملةِ اهللاِ من مالئكةٍملكعن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ُ َ َ ََ َِ ُ َ
ٍعام َ".)4(  

  

ـــارك ةفالمالئكـــ   ـــذين يـــسبحون بحمـــد ربهـــم ويقدســـونه، ويؤمنـــون بـــه تب ـــر، فهـــم ال  كلهـــم خي
لحمايــة مــن النيــران لمــن تــاب  ومــن خيــرهم أنهــم يتــضرعون هللا تعــالى بالــدعاء والغفــران واوتعــالى،

  . �وترك المعاصي واتبع اإلسالم، فاستحقوا بذلك الثناء من اهللا 
  

  :تعالىأنهم غالظ شداد اليعصون اهللا : المطلب السادس
  

غلظـة فين بالو الموصـ، فكـذلك خلـق مالئكـة العـذاب،خلق مالئكة الرحمـة �وكما أن اهللا   
 وينفذون ما يؤمرون � يتقبلون أوامر اهللاي جسومهم،  فةوالقو  في معامالتهم دون رحمة،والشدة 

                                                 
 -) إرشــاد العقــل الــسليم( ، 14-13ص/17 ج- للبقــاعي –)  فــي تناســب اآليــات والــسورنظــم الــدرر: (نظــرا )1(

 267ص/7 ج-ألبي السعود 
 "بتصرف يسير "12ص/17 ج- نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )2(
 47ص/24 ج- تفسير المراغي )3(
  .صحيح: ام األلباني ، قال اإلم4727ح/232ص/4 ج-  باب في الجهمية-كتاب السنة  - سنن أبي داود )4(
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���µ¶�}�}�}�}�: قـــــال تعـــــالى، غيـــــر متـــــوانين بـــــه �́³�²��±��°� �̄®�¬�«�¶�µ�� �́³�²��±��°� �̄®�¬�«�¶�µ�� �́³�²��±��°� �̄®�¬�«�¶�µ�� �́³�²��±��°� �̄®�¬�«

�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�¸�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�¸�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�¸�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�¸zzzz }6/التحريم{  
  

، �ّ عبــاده أن يــا أيهــا الــذين صــدقوا بــاهللا تعــالى ورســوله �يخاطــب اهللا ففــي هــذه اآليــة الكريمــة 
ا لهــا وقايــة مــن النــار، وحــافظوا عليهــا بفعــل مــا أمــركم بــه وتــرك مــا أدبــوا أنفــسكم وعلموهــا، واتخــذو

أهلــيكم وأمــروهم بطاعــة اهللا وانهــوهم عــن معاصــيه، وذلــك بــأن تظهــروا مــن  ّنهــاكم عنــه، وعلمــوا
، وانــصحوهم وأدبــوهم حتــى ال ليتعلمــوا مــنكم ويقتــادوا بأفعــالكمأنفــسكم الطاعــات واألدب والــصالح 

 ،الحجارة، كما يتوقد غيرها بالحطبظيمة الرهيبة التي تتوقد بالناس وبتصيروا معهم إلى النار الع
فالذي يلي أمرها والتعذيب بها، هم الزبانية ومن صفاتهم أنهم غالظ على أهل النار شداد عليهم، 
ال يرحمــونهم إذا اســترحموهم ألن اهللا ســبحانه خلقهــم مــن غــضبه، وحبــب إلــيهم تعــذيب خلقــه فــال 

ـــه فـــي أمـــره مـــ ـــه فـــال يؤخرونـــه وال نن زيـــادة أو نقـــصايخالفون ـــون مـــا يـــؤمرون بـــه فـــي وقت ، ويفعل
  )1(.يقدمونه

  

تتناســب مــع " :طبيعـتهم يتحـدث اإلمــام سـيد قطــب عـن صــفة المالئكـة الغــالظ الـشداد بــأن  
فمــــــن  �Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»zzzz}�}�}�}� ، فهــــــمطبيعــــــة العــــــذاب الــــــذي هــــــم بــــــه موكلــــــون

 وهـم ،ك القدرة على النهوض بمـا يـأمرهمذلخصائصهم طاعة اهللا فيما يأمرهم، ومن خصائصهم ك
 نفـسه وأن يقـي  وعلـى المـؤمن أن يقـي،كلـون بهـذه النـار الـشديدة الغليظـةبغلظتهم هذه وشدتهم مو

  )2(. وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة وال ينفع االعتذار،أهله من هذه النار
  

 وزيد في تهويل النار لنار نكرة للتعظيم،جاءت لفظة ا" :لطاهر ابن عاشورا يقول اإلمامو  
علـى الموصـوفين  � اهللا  أثنـى ثـم، في معاملة أهل النار  شدادغالظموكلون بها البأن المالئكة 

                                              بهـــذه الـــصفات بـــأنهم ال يعـــصون اهللا مـــا أمـــرهم وهـــذا مـــؤذن بـــأنهم مـــأمورون بالغلظـــة والـــشدة فـــي
  )3(".العصاة في جهنمب  ويفعلون ما يؤمرون بعمله ،لنارتعذيب أهل ا

  

علـم ، وأن ننهـاهم عـن معـصيتهن و� لذلك يجب علينا أن نأمر أنفسنا وأهلينـا بطاعـة اهللا  
  .، فإذا فعلو معصية زجرناهمأوالدنا الدين والخير واألدب

  

                                                 
 85ص/7 ج-بـن عجيبـة  ال-)البحـر المديـد( ، 196ص/18 ج- للقرطبـي – )الجامع ألحكام القرآن: ( انظر)1(

 316ص/28 ج- للزحيلي –) التفسير المنير( ، 302ص/5 ج- للشوكاني –) فتح القدير(، 
 3618ص/6 ج- في ظالل القرآن )2(
   367 - 366ص/28 ج- بن عاشور للطاهر -لتحرير والتنوير ا )3(
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   :يه وسلمصالتهم على النبي صلى اهللا عل: المطلب السابع

  

، فالمقـــصد مـــن الـــصالة عليـــه � وتطلـــب التعظـــيم لـــه مـــن اهللا �تـــدعوا المالئكـــة للنبـــي   

�c�b�c�b�c�b�c�b}�}�}�}� : بمالئكتـــه فقـــالى بــه بنفـــسه وثنـــأً أمرنـــا أمـــرا بـــد�التقــرب إلـــى اهللا بامتثـــال أمـــره، فــاهللا 

g�f��e�dg�f��e�dg�f��e�dg�f��e�dhhhh�o�n�m�l�k��j�i��o�n�m�l�k��j�i��o�n�m�l�k��j�i��o�n�m�l�k��j�i�zzzz }56/األحزاب{  

  

 عند المالئكة المقربين، ومالئكتـه يثنـون علـى �إن اهللا تعالى يثني على النبي : والمعنى  
، يــا أيهــا الــذين صــدقوا اهللا ورســوله  وذلــك لعنــايتهم بإظهــار شــرفه وتعظــيم شــأنهالنبــي ويــدعون لــه

ًوعملـــوا بـــشرعه، صـــلوا علـــى رســـول اهللا، وســـلموا تـــسليما تحيـــة وتعظيمـــا واعتنـــاء بـــه ً ً   فـــإنكم أولـــى 
    )1(.بذلك

  

 وتوقيره واالعتناء بشأنه ، تعظيم النبي عليه السالمإلىار سبحانه أش: "يقول الشيخ علوان  
 ، عنـــدهَيمـــينِهُ ومالئكتـــه الم،إن اهللا المتعـــزز بـــرداء العظمـــة والكبريـــاء: وعلــو منزلتـــه ومكانـــه فقـــال
يعتنـــون ويهتمـــون بـــأنواع الرحمـــة و يـــصلون ، المـــستغرقين بـــشرف لقائـــه،الـــوالهين بمطالعـــة جمالـــه

 وتبجـيال وتعظيمـا علـى النبـي ، لفـضله صـلى اهللا عليـه وسـلمً إظهـارا؛سـتغفار اإلوأصـنافوالكرامة 
   )2(". التوقير والتمجيد المستحق ألصناف الكرامة والتحميدألنواع المستحق

           

 هـــي ذكـــره بالثنـــاء فـــي المـــأل � علـــى النبـــي �وصـــالة اهللا : "يقـــول اإلمـــام ســـيد قطـــبو  
ند اهللا سبحانه وتعالى ، ويا لها من مرتبة سـنية حيـث تـردد األعلى، وصالة مالئكته دعاؤهم له ع

، ويثبــت فــي كيــان  بــه الكــون كلــه وتتجــاوب بــه أرجــاؤهجنبــات الوجــود ثنــاء اهللا علــى نبيــه ويــشرق
ريم بعــد هــذه النعمــة وهــذا ، ومــا مــن نعمــة وال تكــنــاء األزلــي القــديم األبــدي البــاقيالوجــود ذلــك الث

ر وتـسليمهم بعـد صـالة اهللا العلـي وتـسليمه ، وصـالة المالئكـة فـي ، وأين تذهب صالة البشالتكريم
المأل األعلى وتسليمهم إنما يـشاء اهللا تـشريف المـؤمنين بـأن يقـرن صـالتهم إلـى صـالته وتـسليمهم 

  )3(".إلى تسليمه وأن يصلهم عن هذا الطريق باألفق العلوي الكريم األزلي القديم
  

                                                 
   238ص/4 ج- للبيضاوي –) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( انظر)1(
 162ص/2 ج- الفواتح اإللهية )2(
 2879ص/5 ج- في ظالل القرآن )3(
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 ً ليكــون مثــاال� ر صــالة المالئكــة مــع صــالة اهللاذكــ: "بــن عاشــورالطــاهر يقــول اإلمــام و  
 لتقريــب درجــة صــالة المــؤمنين التــي يــؤمرون بهــا � مــن صــالة أشــرف المخلوقــات علــى الرســول

ل المهابــة  باســم الجاللــة إلدخــا اآليــةفتتــاحٕاو... بالمؤكــد لالهتمــام بــالحرف إنعقــب ذلــك، والتأكيــد
 أرفـع صـالة ممـا شـمله قولـه هـو الـذي يـصلي هـيو خاصـة ٌهـذه صـالةف...والتعظيم في هـذا الحكـم

  )1(." يقتضي عظمة الصالة عليهالنبيعليكم ومالئكته ألن عظمة مقام 
  

، فبالـصالة عليــه نطيــع اهللا �لـذا يجــب علينـا أن نــصلي ونــسلم علـى الحبيــب المــصطفى   
  . ونحصل على محبته تعالى، وعلى األجر والثواب، ونقتدي بالمالئكة الكرام�

  

وغفــل عــن ذكــرك الغــافلون، اللهــم  علــى خيــر الــورى عــدد مــا ذكــرك الــذاكرون لاللهــم صــ  
  .    عليه في األولين واآلخرين، وفي المأل األعلى إلى يوم الدينصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   97ص/22 ج- التحرير والتنوير )1(
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  ثناء اهللا تعالى على كتبه: المبحث الثالث
   
  

  :وفيه ثالثة مطالب

  

  .ثناء اهللا تعالى على القرآن: المطلب األول

  .ثناء اهللا تعالى على التوراة: مطلب الثانيال

  .ثناء اهللا تعالى على اإلنجيل: المطلب الثالث
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  المبحث الثالث
  

  ثناء اهللا تعالى على كتبه
  

لنــاس علــى كــي يرشــدوا ا للرســل � الكتــب الــسماوية بواســطة الــوحي جبريــل �أنــزل اهللا   
؛ ألنهـا مـن عنـد الحـق تبـارك وتعـالى ، ب حـقفجميع ما فـي هـذه الكتـ، بصيرة ومنهاج سليم سديد

  .هي العنوان السليم والقارب المستقيم الموصل لبر النجاة في الدارينو
  

 الكـريم القـرآن:  وهـي الـثالثالكتـب الـسماويةوسوف يتحدث الباحث في هذا المبحث عن   
  : بلا مطثالثة في  وذلكوالتوراة واإلنجيل

  
   : الكريمى القرآنثناء اهللا تعالى عل: ولالمطلب األ

  

  فوصــفه، الــسماوية؛ ألنــه الرســالة الخاتمــة القــرآن الكــريم علــى ســائر الكتــب�فــضل اهللا "  
��}�}�}�}��:نـور حيـث قـال تعـالىبالعديد مـن الـصفات الجليلـة منهـا أنـه  �̧ �¶��µ�� �́�³����²��±�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±

��¼��»��º��¹��¼��»��º��¹��¼��»��º��¹��¼��»��º��¹zzzz }174/النساء{  
  

  )1(". وشرٍ عن كل ظلمىنهير، وٕ بكل عدل واحسان وخييأمرٌ نور؛ ألنه فالقرآن الكريم  
  

ـــوا موعظـــةل با�صـــفه وكمـــا    ��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��r}�}�}�}�:  حيـــث قـــال تعـــالىرحمـــةالهـــدى و والشفاءل

_��~}��|{�z��y��x��w����v��u_��~}��|{�z��y��x��w����v��u_��~}��|{�z��y��x��w����v��u_��~}��|{�z��y��x��w����v��uzzzz }57/يونس{   
  

شفي مـن َألنـه يـاشتمل عليه من اآليات والعظات والوعد والوعيد، وشفاء؛  بما موعظةفهو "  
 ،، وهــدى؛ ألن فيــه الداللــة علــى الحـــق وســـائر األمــراضلغــلاألمــراض القلبيــة كــالكفر والجهــل وا

   )2(."ً وهو أيضا نعمة ورحمة للمؤمنين،والنجاة من الهالك
  

¤��¥��¦��§��¨��©����ª��©��¨��§��¦��¥��¤��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��«��ª»��}�}�}�}�:  حيـــث قـــال تعـــالىفرقـــانصـــفه بالوكمـــا   

¬¬¬¬zzzz }3(".رق بين الحق والباطلا ففهو" }1/الفرقان(   

                                                 
 217/ ص– للسعدي – تيسير الكريم الرحمن )1(
 215ص/1 جفسير نخبة من أساتذة الت- التفسير الميسر )2(
  359ص/1 ج- المرجع السابق )3(
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���M��L��KM��L��KM��L��KM��L��KNNNN����P��O�������P��O�������P��O�������P��O}�}�}�}�: م للمجـيء بمثلـه حيـث قـالبل وتحدى به جميع المعاندين المنكـرين فـدعاه

X��W��V��U��T��S��R��QX��W��V��U��T��S��R��QX��W��V��U��T��S��R��QX��W��V��U��T��S��R��Qzzzz }34-33/الطور{  
  

أن  �لكــنهم عجــزوا فتحــداهم  وهــذه المرحلــة تمثــل المرحلــة األولــى مــن مراحــل التحــدي،  
��C���B���AC���B���AC���B���AC���B���ADDDD��L��K���J��I��H����G��F��E����L��K���J��I��H����G��F��E����L��K���J��I��H����G��F��E����L��K���J��I��H����G��F��E}�}�}�}� :يــأتوا بعــشر ســور مثلــه حيــث قــال

��S�R��Q��P��O��N��M��S�R��Q��P��O��N��M��S�R��Q��P��O��N��M��S�R��Q��P��O��N��Mzzzz }13/هود{   
  

��¦��§����¦��§����¦��§����¦��§��¥¥¥¥¢��£��¤¢��£��¤¢��£��¤¢��£��¤}�}�}�}��: تعالىً عجزوا أيضا فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فقالملكنه  
��³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©������¨��³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©������¨��³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©������¨��³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©������¨zzzz }38/يونس{� �

� �

ثـــم بـــين تبـــارك وتعـــالى أن جميـــع اإلنـــس والجـــن عـــاجزون عـــن محاكـــاة القـــرآن الكـــريم أو   

��S��R��Q��P��O��N��M���L��S��R��Q��P��O��N��M���L��S��R��Q��P��O��N��M���L��S��R��Q��P��O��N��M���L��Z��Y��X��W���V��U��T��Z��Y��X��W���V��U��T��Z��Y��X��W���V��U��T��Z��Y��X��W���V��U��T}}}}:  قالمضاهاته  حيث

��\�����[��\�����[��\�����[��\�����[� �̂�]� �̂�]� �̂�]� �̂�]����zzzz }88/اإلسراء{  

  

قـــل لهــم يـــا أكمــل الرســـل فــي جـــوابهم مقــسما مؤكـــدا واهللا لــئن اجتمعـــت اإلنـــس ": والمعنــى  
والجن واتفقوا معـاونين متعاضـدين علـى أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن الجـامع ألحـوال النـشأتين الواقـع 

 ولو كانوا ًتون بمثله ولما حصل لهم عدم اإلتيان به مطلقافي أعلى مرتبة البالغة والفصاحة ال يأ
  )1(" عن طوق البشرًلبعضهم البعض متظاهرين متعاضدين في إتيانه، لم يتأت منهم لكونه خارجا

  

لـو اتفـق واتحـد فـي الـرأي عقـل اإلنـسي والجنـي علـى أن  :بن عاشوريقول اإلمام الطاهر   
  مجمـوع الفـصاحة والبالغـة والمعـاني واآلداب والــشرائع بمثـل هـذا القــرآن فـيايـأتي كـل واحـد منهمـ

  .متفرقين، ولو تعاونوا على ذلك، فكيف بهم إذا حاولوا لما أتوا بمثله
  

الجــن ؛ ألن المتحــدين بإعجــاز القــرآن كــانوا يزعمــون أن ً شــامال للجــنًاوجــاء التحــدي عامــ  
  )2(.تحدي بإعجاز القرآن، وهذه اآلية مفحمة للمشركين في اليقدرون على األعمال العظيمة

  

                                                 
 465ص/1 ج-للشيخ علوان  - الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية )1(
 "بتصرف"203ص/15 ج- التحرير والتنوير )2(
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��z��y}���|��{����z��y}���|��{����z��y}���|��{����z��y}���|��{��}�}�}�}��: قولــه تعــالى التــي أثنــى اهللا بهــا علــى كتابــهومــن اآليــات الكريمــة  

d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~eeee���k��j��i��h��g��f�����k��j��i��h��g��f�����k��j��i��h��g��f�����k��j��i��h��g��f��zzzz 

  }21/الحشر{
  

ِ ففهـــم مـــا فيـــه مـــن وعـــد ووعيـــد، ، مـــن الجبـــاللـــو أنزلنـــا هـــذا القـــرآن علـــى جبـــل: والمعنـــى  
ْألبـصرته ًعلــى قوتـه وشـدة صــالبته وضـخامته، خاضـعا ذلــيال متـشققا مـن خــشية اهللا  �  يـا محمـدَ ً

 ًمخاطبـا، وقـد أنـزل  الكـريم من أن ال يؤدي حق اهللا المفترض عليـه فـي تعظـيم القـرآنً حذراتعالى،
ابن آدم وهو بحقه مستخف، وعنه عما فيه مـن العبـر والـذكر معـرض، كـأن لـم يـسمعها، كـأن فـي 

شــياء نــشبهها ونوضــحها للنــاس، وذلــك كــي يعــرفهم جــل ثنــاؤه أن الجبــال أشــد أذنيــه وقــرا، فهــذه األ
  لهـــم هـــذه األمثـــال ليتفكـــروا فـــي قدرتـــه�، فيـــضرب ا لحقـــه مـــنهم مـــع قـــساوتها وصـــالبتهاتعظيمـــ

  )1(. وتدبروا القرآن، ويفهموا معانيه، ويعملوا به فينقادوا للحقوعظمته، فينيبوا
  

ى معظما ألمر القرآن، ومبينا علو قدره، وأنـه ينبغـي أن يقول تعال: "يقول اإلمام ابن كثير  

��z��y}���|��{����z��y}���|��{����z��y}���|��{����z��y}���|��{��}� :تخشع له القلوب، وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد األكيـد

d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~d�����c��b��a�� �̀�_��~....z  فإن كان الجبل فـي غلظتـه وقـساوته، لـو فهـم هـذا

يــف يليــق بكـــم أيهــا البــشر أال تلـــين ، فك�القــرآن فتــدبر مــا فيـــه، لخــشع وتــصدع مـــن خــوف اهللا 
قلــــوبكم وتخــــشع، وتتــــصدع مــــن خــــشية اهللا، وقــــد فهمــــتم عــــن اهللا ســــبحانه وتعــــالى أمــــره وتــــدبرتم 

  )2(."..كتابه
   

ذكـــر تعـــالى روعـــة القـــرآن، وتـــأثيره علـــى الـــصم الراســـيات مـــن : "يقـــول اإلمـــام الـــصابونيو  

�����c��b��a}� :الجبــال فقــال �̀�_��~��}��|���{��z��y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y���c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��yd��d��d��d��...z  أي لــو خلقنــا

ِفي الجبل عقال وتمييزا كما خلقنا لإلنسان، وأنزلنا عليه هذا القرآن، بوعده ووعيده، لخشع وخـضع  ً ً
ًوتــشقق، خوفــا مــن اهللا تعــالى، ومهابــة   وقــوة تــأثيره، بحيــث لــو ٌلــه وهــذا تــصوير لعظمــة قــدر القــرآنً

ًخوطب به جبل على شدته وصالبته لرأيته ذلـيال متـصدعا مـن ً ، والمـراد منـه تـوبيخ �  خـشية اهللاٌ

                                                 
 "بتصرف"300ص/23 ج- للطبري – جامع البيان )1(
 78ص/8 ج- تفسير القرآن العظيم )2(



 58

ِاإلنسان بأنه ال يتخشع عند تالوة القرآن، بل يعرض عما فيه من عجائب وعظائم، فهذه اآلية في 

   )1(."..ِة القرآن، ودناءة حال اإلنسانبيان عظم
  

أنـه وصـفه تبـارك وتعـالى  التـي أثنـى بهـا سـبحانه وتعـالى علـى قرآنـه ومن اآليات الكريمـة  

�������F����E���D���CF����E���D���CF����E���D���CF����E���D���CGGGG���H������H������H������H���...zzzz}�}�}�}��:حيث قال فال يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحهمن الشك، بالسالمة 

�}2/البقرة{ �
� �

 بوجـه مـن الوجـوه، ونفـي الريـب عنـه، يـستلزم  فيـهال شـك: "السعدي وفي ذلك يقول اإلمام  
 يــبوالرضــده، إذ ضــد الريــب والــشك اليقــين، فهــذا الكتــاب مــشتمل علــى علــم اليقــين المزيــل للــشك 

النفي المقـــصود بـــه المـــدح، ال بـــد أن يكـــون متـــضمنا لـــضده، وهـــو الكمـــال، ألن النفـــي عـــدم، فـــ...
   )2("والعدم المحض، ال مدح فيه

                   

إيـاه وحفظـه لـه مـن كـل تغييـر أو تبـديل، فـال  �فإن هذا القرآن لكتاب عزيز بـإعزاز اهللا   
ُلـه شـيء، فهـو محفـوظ مـن أن يـنقص منـه، أو يـزاد يأتيه الباطل من أي ناحية من نواحيـه وال يبط

��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c}�}�}�}��: سـبحانه قـالكمـا فيه؛ وذلك ألنه من عند حكيم محمود في أفعاله وصـفاته

k���j����i��hk���j����i��hk���j����i��hk���j����i��hllll��p��o��n�����m����p��o��n�����m����p��o��n�����m����p��o��n�����m��zzzz }42/فصلت{  
   

إن الباطل ال يتطرق إليـه، وال يجـد لديـه سـبيال مـن جهـة  ": المراغيوفي ذلك يقول اإلمام  
وذلـك ألنـه ؛ الجهات حتى يصل إليه، فكل ما فيه حق وصدق، وليس فيه ما ال يطابق الواقـعمن 

 الحكمة بتدبير شئون عباده، المحمود على ما أسدى إليهم من النعم التي منهـا ذيتنزيل من عند 
)3(."تنزيل هذا الكتاب، بل هى أجلها

   

  

��gggg��j��i��h����j��i��h����j��i��h����j��i��h�����l��k����l��k����l��k����l��k}:قال فكيف يأتيه الباطل وقد تعهد سبحانه وتعالى بحفظه حيث  

mmmmz }9/الحجر{  
  

                                                 
 336ص/3 ج- صفوة التفاسير )1(

 40/ ص–الكريم الرحمن تيسير  )2(
  138ص/24 ج-تفسير المراغي  )3(
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��v��u��t��s��r���q�����p��o��v��u��t��s��r���q�����p��o��v��u��t��s��r���q�����p��o��v��u��t��s��r���q�����p��o}�}�}�}��:هلـوقب ًأيـضا  الكـريمالقـرآن على �  اهللاثنىوقد أ

z���y��x��wz���y��x��wz���y��x��wz���y��x��w...zzzz }48/المائدة{  

  

  لـدين اهللاألخيـرة الـصورةفهـو : "هقولـب  القـرآن الكـريمأهميـة اإلمـام سـيد قطـب  يوضـحوهنا  
ا الشأن، والمرجع األخير في مـنهج الحيـاة وشـرائع النـاس، ونظـام ، وهو المرجع األخير في هذ�
أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل ومن ثم فكل اختالف يجب ، هم، بال تعديل بعد ذلك وال تبديلحيات
، أو فــي الــسماوية شرائععتقــادي بــين أصــحاب الــء كــان هــذا االخــتالف فــي التــصور اإل ســوا،فيــه

 أو كــان هــذا االخــتالف بــين المــسلمين أنفــسهم، ،األخيــرةصورتها  التــي جــاء هــذا الكتــاب بــالــشريعة
 كلـه هـو هـذا الكتـاب، وال قيمـه آلراء الرجـال مـا الحيـاةفالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن 

     )1(".لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع األخير
                                

ً جــاء مكمــال للــدين، مــشتمال علــى الحــق والــصدق أن القــرآن الكــريمحيلــي لزاويبــين اإلمــام   
 ، للكتـب المتقدمـة كـالتوراة واإلنجيـلٌ ومؤيـدٌهـو مـصدقو ،�الذي ال ريـب فيـه؛ ألنـه مـن عنـد اهللا 

 لهـا ً عليهـا بمـا نـزل فيهـا، وشـاهداً علـى مـا قبلـه مـن الكتـب، وشـاهداً أي حاكماً مهيمناًوجاء أيضا
  )2(.أصلها، ومبينا حقيقة أمرها، وما طرأ عليها من نسيان وتحريف وتبديل والثبات في ِبالصحة

   

فالقرآن الكريم قمة شامخة وحقيقة راسخة بما اتصف به من صفات الكمـال المـستمدة مـن   
، والمرجع الـرئيس لجميـع الـشرائع �كمال اهللا تبارك وتعالى، فهو يمثل الصورة األخيرة لشرع اهللا 

 تعالى بالعديد من الصفات الجليلة، بل وتحـدى بـه عـالمي الجـن واإلنـس، ال السماوية، وصفه اهللا
   .يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه؛ ألنه محفوظ من عند الحكيم الحميد

                   

  :ثناء اهللا تعالى على التوراة: المطلب الثاني
  

 وصـف ، وجـاء فيـه للنـاسٌهدايـة وٌنـورعلى هـذا الكتـاب الكـريم ووصـفه بأنـه  �أثنى اهللا   
قـال  � إلـى عيـسى �  وحكم بها جميع األنبيـاء مـن موسـى والصحابة الكرام،� النبي محمد

����z��y��x}��|��{�����~��_������z��y��x}��|��{�����~��_������z��y��x}��|��{�����~��_������z��y��x}��|��{�����~��_��v��u���t��s��r��q�v��u���t��s��r��q�v��u���t��s��r��q�v��u���t��s��r��q�wwww}}}}�:تعــــــــــــالى

                                                 
 902ص/2 ج- في ظالل القرآن )1(
 "بتصرف"216ص/6 ج- التفسير المنير )2(
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h��g��f��e���������d��c��b��a��`h��g��f��e���������d��c��b��a��`h��g��f��e���������d��c��b��a��`h��g��f��e���������d��c��b��a��`iiii��n��m���l��k��j����n��m���l��k��j����n��m���l��k��j����n��m���l��k��j��
r��q��p��or��q��p��or��q��p��or��q��p��ossss|��{��z��y��x��w���v��u��t��|��{��z��y��x��w���v��u��t��|��{��z��y��x��w���v��u��t��|��{��z��y��x��w���v��u��t��zzzz }44/مائدةال{  

  

 يقضي  واألحكام، للشرائعٕ وارشاد من الضاللة، وبيان هدىإنا أنزلنا التوراة فيها: والمعنى  
 فقـد حكمـوا بهـا بـين اليهـود، بها النبيون الذين أسلموا وصـدقوا بـالتوراة مـن لـدن موسـى إلـى عيـسى

ولم يخرجوا عـن حكمهـا ولـم يحرفوهـا، وحكـم بهـا عبـاد اليهـود وفقهـاؤهم ا ُ َ ُ لـذين يربـون النـاس بـشرع

ْذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة، وفقه كتاب اهللا والعمل به؛ اهللا  مثل الرجم وسائر ِ
  .، وكان الربانيون واألحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب اهللاألحكام

  

 مـن يهـود النـاس  أن ال تخـشواالمدينـةويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم الذين يـسكنون   
ون علــى نفعكــم وال ضـركم، ولكــن فــإنهم ال يقــدر؛  فــي تنفيــذ حكمـيأهـل خيبــر خــشوني فــي كتمــان إَ

 الحكـم بغيـر ؛ ألنًا حقيـرًاُأخذوا بتـرك الحكـم بمـا أنزلـت عوضـاألحكام فإني أنا النافع الضار، وال ت
ن حكـــم اهللا الـــذي أنزلـــه فـــي كتابـــه، فيكتمونـــه مـــا أنـــزل اهللا مـــن أعمـــال أهـــل الكفـــر، فالـــذين يبـــدلو

  )1(.ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون
  

تتــضمن هــذه اآليــة تعظــيم التــوراة وتفخــيم شــأنها وأن فيهــا الهــدى : يقــول اإلمــام الــشوكاني  
بيـاء بنـي نبيـون مـن أن، يحكـم بهـا التباعـهإوايجـاب  �والنور، وهـو بيـان الـشرائع والتبـشير بمحمـد 

بــأن أنبيــاءهم كــانوا يــدينون  �وفــي ذلــك إرغــام لليهــود المعاصــرين لــه ...إســرائيل، والــذين أســلموا
)2(.� بدين اإلسالم الذي دان به محمد

   

  

 بمـا التوراة ال لتكون هدى ونورا للـضمائر والقلـوب �أنزل اهللا : "سيد قطبيقول اإلمام و  
ولكن كذلك لتكون هـدى ونـورا بمـا فيهـا مـن شـريعة تحكـم الحيـاة  ،فيها من عقيدة وعبادات فحسب

 ويحكــم بهـا النبيــون الــذين ،ظ هــذه الحيـاة فــي إطــار هـذا المــنهج، وتحفــ� الواقعيـة وفــق مـنهج اهللا
 وليست لهـم مـشيئة وال  تعالى،فليس لهم في أنفسهم شيء إنما هي كلها هللا ،�أسلموا أنفسهم هللا 

                                                 
 393-392ص/1 ج- للسمرقندي –) بحر العلوم: ( انظر)1(
 "بتصرف يسير"49ص/2 ج- فتح القدير )2(
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 - وهــذا هــو اإلســالم فــي معنــاه األصــيل- خــصائص األلوهيــةســلطة وال دعــوى فــي خصيــصة مــن
   )1(". كما يحكم بها لهم الربانيون واألحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم...يحكمون بها للذين هادوا

  

 �إن كــال منهمــا كــالم اهللا ":  فيقــولبــين التــوراة والقــرآنًويعقــد اإلمــام الــشنقيطي مقارنــة   
والقــرآن  ... والتــوراة حرفــت، وبــدلت - وســالمه علــيهم  صــلوات اهللا-أنزلــه علــى رســول مــن رســله 

 فأبدلــه بغيــره، أو زاد فيــه حرفــا أو ً واحــداًمحفــوظ مــن التحريــف والتبــديل، لــو حــرف منــه أحــد حرفــا
  .نقص فيه آخر لرد عليه آالف األطفال من صغار المسلمين فضال عن كبارهم

 فخــانوا األمانــة ولــم يحفظوهــا، بــل ضــيعوها فــالجواب أن اهللا اســتحفظهم التــوراة، واســتودعهم إياهــا،
ه، بـل تـولى حفظـه جـل وعـال ُل اهللا حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعِك، والقرآن العظيم لم يًعمدا

��}9/الحجر{ gggg��j��i��h����j��i��h����j��i��h����j��i��h��m���l��k�m���l��k�m���l��k�m���l��k�z}: بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله �

إلــى غيـر ذلــك  }42/فـصلت{ k���j����i��h��g��f��e��d��ck���j����i��h��g��f��e��d��ck���j����i��h��g��f��e��d��ck���j����i��h��g��f��e��d��cllll��o��n�����m����o��n�����m����o��n�����m����o��n�����m����p��p��p��pz}�: قولـهو

   )2(".من اآليات
  

فــالتوراة عظيمــة وفخمــة الــشأن، فهــي ال تقتــصر علــى أنهــا هــدى ونــور للــضمائر والقلــوب   
فحــسب، بــل تتعــدى ذلــك لتــشمل مــا تحتويــه مــن الــشريعة الحاكمــة للحيــاة الواقعيــة وفــق مــنهج اهللا 

    .سبحانه وتعالى
  

   :اإلنجيلثناء اهللا تعالى على : لثالمطلب الثا
  

لمـا  ٌومـصدقا ً أيـضا للنـاسٌ وهدايـةٌنـور على هذا الكتـاب الكـريم ووصـفه بأنـه � أثنى اهللا  
  والـصحابة الكـرام،�  وصـف النبـي محمـد، وجاء فيـهبين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين

��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��AL���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��AL���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��AL���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��AMMMM��N����N����N����N}�}�}�}��:قال تعالى �وحكم بها عيسى 

Q��P��OQ��P��OQ��P��OQ��P��O��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R����[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R����[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R����[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��zzzz }46/المائدة{  
  

                                                 
 896ص/2 ج- في ظالل القرآن )1(
 405ص/1 ج- أضواء البيان )2(
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ًموافقـا  �أنبياء بني إسـرائيل بعيـسى بـن مـريم  أردف �تبين هذه اآلية الكريمة أن اهللا   
ًومبينـا لمـا جهلـه   إلـى الحـقِ اإلنجيل فيـه هـدى مـن الـضاللةوأنزلنا إليهبما قبله من التوراة، ًمؤمنا 

 بمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن  للتـــوراة فـــي التوحيـــد وفـــي بعـــض الـــشرائعً، وموافقـــا� ِالنـــاس مـــن حكـــم اهللا
  )1(. ويتقون الشرك والفواحش�  يخافون اهللا وهدى وموعظة للمتقين الذينأحكامها

  

هدى : وأشار اإلمام الرازي إلى أن اهللا تعالى وصف اإلنجيل بصفات خمسة وهي أن فيه  
  .لمتقينونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة ل

   
أن اإلنجيـل هـدى بمعنـى أنـه اشـتمل علـى الـدالئل الدالـة علـى : "ثم يعلل سبب ذلـك بقولـه  

التوحيد والتنزيه، وبراءة اهللا تعالى عن الـصاحبة والولـد والمثـل والـضد، وعلـى النبـوة وعلـى المعـاد، 
الــشرعية ولتفاصــيل  لألحكــام ً، فــالمراد بــه كونــه بيانــاًفهــذا هــو المــراد بكونــه هــدى، وأمــا كونــه نــورا

 � بمبعـــث محمـــد ً لمـــا بـــين يديـــه، فـــيمكن حملـــه علـــى كونـــه مبـــشراًالتكـــاليف، وأمـــا كونـــه مـــصدقا
   )2(".وبمقدمه

  

ى مـن الـضالل فـي العقائـد  علـى هـدٌاإلنجيل مـشتمل": وذهب األستاذ محمد رضا إلى أن  
نــور يبــصر بــه طالــب  كالتوحيــد النــافي للوثنيــة التــي هــي مــصدر الخرافــات واألباطيــل، وواألعمــال

؛ ، ومـصدقا للتـوراة التـي تقدمتـهالحق طريقه الموصل إليه من الـدالئل واألمثـال والفـضائل واآلداب
   )3(..." على النصوص المصدقة للتوراة، وهذا غير تصديق المسيح لها بقوله وعملهٌمشتملألنه 

  

دة الباطلــة إلــى حيــث أخــرج النــاس مــن العقائــد الفاســ: فــنعم مــا جــاء بــه اإلنجيــل مــن هــدى  
حيـــث أبـــان األحكـــام الـــشرعية الموصـــلة إلـــى : العقيـــدة اإلســـالمية الـــسامية، ومـــا جـــاء بـــه مـــن نـــور

  .الطريق السوية
  
  
  

                                                 
 "بتصرف "394ص/1 ج- للسمرقندي – بحر العلوم )1(
 370ص/12 ج- التفسير الكبير )2(
  332ص/6 ج- تفسير المنار )3(
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  ثناء اهللا على عباده المؤمنين: المبحث الرابع
  

  :وفيه سبعة مطالب

  

          .                             عامة�ثناء اهللا على أصحاب النبي : المطلب األول

  .ثناء اهللا على المهاجرين: المطلب الثاني

  . ثناء اهللا على األنصار: المطلب الثالث

  .ثناء اهللا على أهل العقبة:  المطلب الرابع

  .� ثناء اهللا على أبي بكر الصديق : المطلب الخامس

  .ثناء اهللا على امرأة فرعون: المطلب السادس

  .بنة عمرانثناء اهللا على مريم ا: المطلب السابع
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  عالمبحث الراب
  

  ثناء اهللا على عباده المؤمنين
  

، �  المــؤمنين الــذين اجتنبــوا طاعــة الــشيطان وعبــادة غيــر اهللا علــى عبــاده�أثنــى اهللا   
اآلخـــرة  ، وفـــيبـــأن أثنـــى علـــيهم خيـــرا فـــي الحيـــاة الـــدنيا �فبـــشرهم اهللا ، وعبـــدوا اهللا تعـــالى وحـــده

���t��s��r����q��p��o��n��m��l��kt��s��r����q��p��o��n��m��l��kt��s��r����q��p��o��n��m��l��kt��s��r����q��p��o��n��m��l��kuuuu��v�����v�����v�����v}�}�}�}��:قـاليرضى عـنهم ويـدخلهم جنانـه حيـث 

��w��w��w��wzzzz }17/الزمر{  
��©��ª}�}�}�}��: حيــــث قــــال�وصــــفهم بالمخلــــصين؛ لكــــونهم أخلــــصوا بالعبــــادة لــــه بــــل  �̈�§ª��©�� �̈�§ª��©�� �̈�§ª��©�� �̈�§zzzz 

  }40/الصافات{
 t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jt��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jt��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jt��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jzzzz}�}�}�}��:حيـث قـال الـشيطان كيـدوحماهم من 

  }42/الحجر{
���z��y��x��w���v���u��t���z��y��x��w���v���u��t���z��y��x��w���v���u��t���z��y��x��w���v���u��t}�}�}�}��:امــــــة، قــــــال تعــــــالىنهم بعــــــدم معــــــاقبتهم يــــــوم القيكمــــــا وطمــــــأ

{{{{zzzz }68/الزخرف{  
  

 المؤمنين الـصالحين الـصادقين �وسوف يتحدث الباحث في هذا المبحث عن عباد اهللا   
  . مطالبسبعة في  ذلكتمثلي و،�الذين استحقوا الثناء من اهللا 

  
  : عامة����ثناء اهللا على أصحاب النبي : المطلب األول

  

 وأعلـوا رايـة الحـق فـي ، بصحابة نـصروا اإلسـالم والمـسلمين� ًامحمد نبيه �خص اهللا 

��A��A��A��A}�}�}�}�:الجنــان متمتعــين قــال تعــالىوأعــد لهــم كــل الميــادين، فرضــي اهللا عــنهم أجمعــين، 

��P��O����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��P��O����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��P��O����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��P��O����N��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B

V��U��T�����S��R��QV��U��T�����S��R��QV��U��T�����S��R��QV��U��T�����S��R��QWWWWZ��Y��X���Z��Y��X���Z��Y��X���Z��Y��X���zzzz }100/التوبة{  
  

ــــي  ــــسرين ف ــــوال المف ــــه تعــــالىتعــــددت أق ــــل قول ��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A}�}�}�}��:تأوي
��E��E��E��Ezzzzوهناك من قالهم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدراأن السابقين :  فقال البعض ، : 

   .الخ...هم الذين بايعوا بيعة الرضوان
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والـصحيح عنـدي أنهـم الـسابقون :"ويرجح الباحث ما ذهب إليه اإلمام الرازي حيث يقـول
سـابقين ولـم يبـين أنهـم ذكـر كـونهم  �دل اإلمام علـى ذلـك أن اهللا ويست" في الهجرة، وفي النصرة

 إال أنـه وصـفهم بكـونهم مهـاجرين وأنـصارا، فوجـب أن يكـون ،ً فبقـي اللفـظ مجمـاللكسابقون في ذ
  .إلجمال عن اللفظ، وبذلك يكون قد زال ا)الهجرة والنصرة(بقون األولون في المراد منه السا

  

وأيـضا فالـسبق إلـى الهجـرة طاعـة عظيمـة مـن حيـث إن : لثاني يقول اإلمام في الدليل اثم  
الهجــرة فعــل شــاق علــى الــنفس، ومخــالف للطبــع، فمــن أقــدم عليــه أوال صــار قــدوة لغيــره مــن هــذه 

، وسـببا لـزوال الوحـشة عـن خـاطره، وكـذلك الـسبق فـي �الطاعة، وكان ذلك مقويا لقلـب الرسـول 
 شــك أن الــذين ســبقوا إلــى النــصرة والخدمــة، فــازوا لمــا قــدم المدينــة، فــال �النــصرة، فــإن الرســول 

  )1(."بمنصب عظيم، فلهذه الوجوه يجب أن يكون المراد والسابقون األولون في الهجرة
  

فقـد أخبـر اهللا العظـيم أنـه قـد رضـي عـن الـسابقين األولـين مـن : "ابن كثير يقول اإلمامو
 أبغـضهم أو سـبهم أو أبغـض أو سـب فيـا ويـل مـن: المهاجرين واألنصار والـذين اتبعـوهم بإحـسان

 وخيــــرهم وأفــــضلهم، أعنــــي الــــصديق األكبــــر � بعــــضهم، وال ســــيما ســــيد الــــصحابة بعــــد الرســــول
، فــإن الطائفــة المخذولــة مــن الرافــضة يعــادون أفــضل � يفــة األعظــم أبــا بكــر بــن أبــي قحافــةوالخل

عقــولهم معكوســة،  وهــذا يــدل علــى أن ،مــن ذلــك �الــصحابة ويبغــضونهم ويــسبونهم، عيــاذا بــاهللا 
  )2 (."وقلوبهم منكوسة، فأين هؤالء من اإليمان بالقرآن، إذ يسبون من رضي اهللا عنهم؟

  

يخبــــر اهللا تعـــالى عــــن رضــــاه علــــى أرفـــع منزلــــة فــــي المــــسلمين : "لزحيلــــيا يقـــول اإلمــــامو
  :وتفضيلهم على من عداهم، وهم السابقون األولون، وهم ثالث طبقات

وا علـى غيـرهم  الذين هاجروا قبل صلح الحديبيـة، فتقـدم: من المهاجرينالسابقون األولون: األولى
  ...في الهجرة والنصرة

  ...الثانيةو ...وهم أصحاب بيعة العقبة األولى: السابقون األولون من األنصار: والثانية
  .أي باإليمان والطاعة إلى يوم القيامة: التابعون لألولين بإحسان: والثالثة

  

بـول طــاعتهم وارتـضاء أعمــالهم، ورضـوا عنــه بمـا أســبغ َقِضـي اهللا عــنهم بوهـؤالء جميعــا ر  
 مـن الـشرك والـضالل، ووفقهـم إلـى الخيـر، وهـداهم إلـى فأنقـذهمعليهم من نعمه الدينية والدنيويـة، 

الحـق، وأعــزهم وأغنــاهم، وأعــز بهـم اإلســالم، وأعــد لهــم جنــات تجـري مــن تحتهــا األنهــار، خالــدين 

                                                 
                         127ص/16 ج- التفسير الكبير )1(
 203ص/4 ج- تفسير القرآن العظيم )2(
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لفوز العظيم الـذي ال فـوز غيـره، وهـو فـوز شـامل، كمـا أن نعـيم الجنـة شـامل فيها أبدا، وذلك هو ا
     )1(."للبدن والروح معا

  

بما اتصفوا به من الـصفات الحميـدة ومن اآليات الكريمة التي أثنت على الصحابة الكرام   
���C��B��AC��B��AC��B��AC��B��ADDDDK��J�������I��H��G��F��E��K��J�������I��H��G��F��E��K��J�������I��H��G��F��E��K��J�������I��H��G��F��E��LLLL��S���R��Q��P��O��N��M�����S���R��Q��P��O��N��M�����S���R��Q��P��O��N��M�����S���R��Q��P��O��N��M}�}�}�}� :قوله تعالى
TTTTUUUU���V�����V�����V�����V��[����Z��Y��X��W[����Z��Y��X��W[����Z��Y��X��W[����Z��Y��X��W\\\\�̀��_�� �̂�]���̀��_�� �̂�]���̀��_�� �̂�]���̀��_�� �̂�]��aaaa��h��g��f�����������e��d��c���b����h��g��f�����������e��d��c���b����h��g��f�����������e��d��c���b����h��g��f�����������e��d��c���b��

q���p���o��n��m��l��k���j��iq���p���o��n��m��l��k���j��iq���p���o��n��m��l��k���j��iq���p���o��n��m��l��k���j��irrrr��z��y��x��w��v���u��t��s����z��y��x��w��v���u��t��s����z��y��x��w��v���u��t��s����z��y��x��w��v���u��t��s��
|��{|��{|��{|��{zzzz }29/الفتح{   

   
 صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا بـال شـك وال ريـب مهمـا ًتبين هذه اآلية الكريمة أن محمدا  

ـــذين أنكـــر المنكـــرون، وافتـــرى الجاحـــدون، وأ ـــار فـــن صـــحابته ال ـــوبهم علـــى الكف ال معـــه غليظـــة قل
 أمـرهم بالغلظـة علـيهم، رقيقـة قلـوب �تأخذهم بهم رأفة فهم معهـم كاألسـد علـى فريـسته، ألن اهللا 

 ِبعـضهم علـى بعـض، لينــة أنفـسهم لهـم، هينــة علـيهم، فهـم رحمـاء بيــنهم كالوالـد مـع الولــد؛ ألن اهللا
فتـراهم أيهـا النـاظر لهـم دائبـين علـى الـصالة مخلـصين هللا  ن،تعالى أمرهم بـاللين للمـؤمنيو سبحانه

 فـــأكثر أوقـــاتهم صـــالة؛ � دائمـــي الخـــضوع هللا ، محتـــسبين فيهـــا األجـــر وجزيـــل الثـــواب عنـــده�
الـــذي لـــه اإلحاطـــة بـــصفات الكمـــال  �ثـــواب العظـــيم مـــن اهللا الزيـــادة فـــي الخيـــر واليرجـــون بـــذلك 

لكفــار بمــا وهــبهم مــن جاللــه والرقــة علــى أوليائــه بمــا ة الغلظــة علــى اَكــَلَوالجمــال الــذي أعطــاهم م
أعطاهم من رحمته التي هيأهم بها لإلحسان إلى عياله فنزعوا الهوى من صدورهم فـصاروا يرونـه 

ــيهم ال يــرون ســيدا غيــره، وال محــسن ســواه بــل وطلبــوا المطلــب األســمى .ًوحــده ســيدهم المحــسن إل
ة حسنة وخشوع وخضوع يظهر أثره فى الوجوه؛ ، ولهم سم�واألفضل واألعظم وهو رضوان اهللا 

ه بفــضلهم فــي الكتــب فهــي نــور لهــم يــوم القيامــة، ثــم أخبــر ســبحانه أنــه نــورة الــصالة مــن أثــر كثــ

̀�}� :المنزلـــة واألخبـــار المتداولـــة فقـــال � �_�� �̂�]�̀��_�� �̂�]�̀��_�� �̂�]�̀��_�� �̂�]aaaa��d��c���b����d��c���b����d��c���b����d��c���b��z  أي هـــذه الـــصفة التـــي

تهم فــى التــوراة وكــذلك فــي وصــفت لكــم مــن صــفات أتبــاع محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم هــي صــف
اإلنجيل، ثم ضرب اهللا المثل لبدء اإلسالم وترقيه في الزيادة إلى أن قوى واستحكم وأعجب النـاس 

اخه التي تتفرع َرِ يكونون قليلين ثم يزدادون ويكثرون ويستغلظون كزرع أخرج ف�فأصحاب محمد 

                                                 
 21-20ص/11 ج- التفسير المنير )1(



 67

حـــول مـــن الدقـــة إلـــى الغلـــظ، علـــى جانبيـــه كمـــا يـــشاهد فـــى الحنطـــة والـــشعير وغيرهمـــا، فيقـــوى ويت
  .ويستقيم على أصوله، فيعجب به الزراع لقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره

  

فهؤالء الصحابة الكرام نماهم سبحانه وتعالى وأكثر عددهم ليغيظ بهم الكفار، إذ يعتقدون   
  .أن اهللا متم بهم نوره ولو أبى الجاحدون

  

� �� �� �� ��{�{�{�{|��{��z��y��x��w��vu��t��s|��{��z��y��x��w��vu��t��s|��{��z��y��x��w��vu��t��s|��{��z��y��x��w��vu��t��szzzz حانه هؤالء الذين أي وعد سب

حـق وصـدق  � أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم جنات النعيم، ووعـد اهللا �آمنوا بمحمد 
 وكـل مـن اقتفـى أثـر الـصحابة فهـو فـى حكمهـم، ولهـم الـسبق والفـضل والكمـال ،ال يخلف وال يبدل

  )1(.الذي ال يلحقهم فيه أحد
  

 فـيمية أيـام عزهـا، فـانظر اآلن وتأمـل هـذه أوصـاف األمـة اإلسـال: "يقول اإلمـام المراغـي  
 الخمــول والجهــل، وأصــبحت زرعــا هــشيما تــذروه الريــاح، فــيتخاذلهــا وجهلهــا حتــى أصــبحت مــثال 

  .فكيف يجتمع عصفه وتبنه؟
  

ولعل اهللا يبدل الحال غيـر الحـال ويخـضر الـزرع بعـد ذبولـه، وتعـود األمـة سـيرتها األولـى   
  )2(".مهيبة مرعية الجانب مخشية القوة

  

رسـول ال لواقـع صـحابة  الكـريمرسمها القرآنالصورة الوضيئة التي ويبين اإلمام سيد قطب   
 عنهــا، ُوبــذلك الثنــاء الكــريم علــى تلــك الجماعــة الفريــدة الــسعيدة التــي رضــي اهللا: " حيــث يقــول�

 مـن  صـورة مؤلفـة،سـلوبه البـديعإيبة يرسمها القرآن الكريم بإنها صورة عج:  فرداًوبلغها رضاه فردا
 فلقطـــة تـــصور ،حـــاالت هـــذه الجماعـــة المختـــارة، حاالتهـــا الظـــاهرة والمـــضمرةإلبـــراز عـــدة لقطـــات 

���:ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم  K��J���I��H��GK��J���I��H��GK��J���I��H��GK��J���I��H��Gzzzz}�}�}�}�:حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم

�{�{�{�{��O��N��M�����O��N��M�����O��N��M�����O��N��M���zzzzولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها  :�{�{�{�{T��S���R��Q��PT��S���R��Q��PT��S���R��Q��PT��S���R��Q��Pzzzz   

ـــى اهللا فـــي ســـمتهم وســـماتهمولقطـــة تـــصور أثـــر  ـــادة والتوجـــه إل ����Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V}�}�}�}�: العب

                                                 
 -) تفــسير المراغــي( ، 340 -339ص/18 ج- للبقــاعي –) يــات والــسورنظــم الــدرر فــي تناســب اآل: ( انظــر)1(

 117-115ص/26 ج-للمراغي 
 117ص/26 ج- تفسير المراغي )2(
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[[[[\\\\��������zzzz ، ��{�{�{�{� �̀ � �_�� �̂�]� �̀��_�� �̂�]� �̀��_�� �̂�]� �̀��_�� �̂�]zzzzولقطــات متتابعــة تــصورهم كمــا هــم فــي ، وهــذه صــفتهم فيهــا 

   )q���p���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��eq���p���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��eq���p���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��eq���p���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��ezzzz")1}�}�}�}� اإلنجيل
  

فـي الحـديث الـشريف مـا جـاء ب على أهمية ومكانة الصحابة الكرام �ويؤكد ويشدد النبي   
ــذي ": �قــال رســول اهللا : ، قــال�عــن أبــي هريــرة  ال تــسبوا أصــحابي، ال تــسبوا أصــحابي، فوال  

ُنفسي بيده لو أن َأحدكم أنفق مثل ُأحد ذهبا، ما أدرك مد َأحدهم، وال نصيفه  ََ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ ْ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ")2(  
  

ًي اهللا عـنهم حـرام شـرعا فيفهم من هذا النهي في الحـديث الـشريف أن سـب الـصحابة رضـ  
  . فجميعهم ثقات عدول وال يجوز بأي حال من األحوال؛

  

لون هـذه المكانــة العليـة والمحبــة النبويــة، وقـد رضــي اهللا عـنهم بقبــول طــاعتهم اكيـف ال ينــ  
 الصالحة، ورضوا عنه بما أسبغ عليهم من النعم الدينية والدنيويـة، فهـم أصـحاب القلـوب وأعمالهم

بهـــا، الغليظـــة علـــى الكفـــار الرحيمـــة بالمـــسلمين، أصـــحاب الجبـــاه الـــساجدة، الـــذين الراجيـــة عفـــو ر
  .وعدهم اهللا تعالى بأن يغفر ذنوبهم ويخلدهم في الجنان

  

  :ثناء اهللا على المهاجرين: المطلب الثاني

  

تركــوا األوطــان، وهجــروا الــسوء والــضالل، مــن أجــل إرضــاء اهللا تعــالى والعمــل وهــم الــذين   
ز وجل، ومن هنا سجل القـرآن المجيـد موقـف الفخـار واالعتـزاز للمهـاجرين األولـين المخلص هللا ع

 وتأييد دعوته، وجهاد أعدائه، ودفع شر المعتدين، قال � من مكة إلى المدينة، لنصرة رسول اهللا

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A}�}�}�}� )3(: مدى إحسانه وفـضله علـى الـذين هـاجروا فـي سـبيل اهللاًاهللا تعالى مبينا

��H��G��F��E��D��H��G��F��E��D��H��G��F��E��D��H��G��F��E��DM��L��K���J��IM��L��K���J��IM��L��K���J��IM��L��K���J��INNNNQ��P��O��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O��RRRR��Y��X��W��V���U��T��S����Y��X��W��V���U��T��S����Y��X��W��V���U��T��S����Y��X��W��V���U��T��S��

                                                 
 3331ص/6 ج- في ظالل القرآن )1(
 بـاب تحـريم سـب الـصحابة رضـي اهللا عـنهم - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عـنهم - صحيح مسلم )2(

 2540ح/1967ص/4 ج-
 1661ص/2 ج- للزحيلي - تفسير الوسيط ال)3(
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i��h��g��f�����e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Zi��h��g��f�����e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Zi��h��g��f�����e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Zi��h��g��f�����e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Zjjjj��������

n��m��l��kn��m��l��kn��m��l��kn��m��l��kzzzz }195/عمران آل{    

يــا :  رضــي اهللا عنهــا، أنهــا قالــت)1(عــن أم ســلمةجــاء فــي ســبب نــزول هــذه اآليــة الكريمــة   

رســول اهللا، ال َأســمع اللــه ذكــر النــ َ َ َ َ  ُ َ ْ ٍساء فــي الهجــرة بــشيءَ ِْ َ ِ َِِ ْ ْ َ  :�{�{�{�{��B��A��B��A��B��A��B��A وجــل عــزُ اهللاَ فــأنزل،َ

M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��CM��L��K���J��I��H��G��F��E��D��CM��L��K���J��I��H��G��F��E��D��CM��L��K���J��I��H��G��F��E��D��CNNNNQ��P��O��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O��...zzzz")2(   
  

ًفأجاب اهللا دعاءهم بأنه ال يضيع جهد مـن عمـل مـنهم عمـال صـالحا ذكـرا كـان : والمعنى   ً َ
َأو أنثى، وهم في ُأخوة الدين وقبول األعمال والجزاء عليه  فالذين هاجروا قومهم وعشيرتهم ، ا سواءُ

، إلــى إخــوانهم مــن أهــل اإليمــان بــاهللا، والتــصديق برســوله �ًمــن أهــل الكفــر، رغبــة فــي رضــا اهللا 
، فهــؤالء المهــاجرون الــذين أخــرجهم مــشركوا قــريش مــن ديــارهم بمكــة، وقــد أوذوا فــي طــاعتهم �

، ي ســـبيل اهللا، ألمحـــو عـــنهم ســـيئاتهمفـــلـــربهم، وعبـــادتهم إيـــاه مخلـــصين لـــه الـــدين، وقـــاتلوا وقتلـــوا 
ـــنهم جنـــات تجـــري مـــن تحـــت قـــصورها  وألتفـــضلن علـــيهم بعفـــوي ورحمتـــي، وألغفرنهـــا لهـــم وألدخل

 مـن جـزاء �، فعنـده تعـالىوأشجارها األنهار، فهو جزاء لهم علـى مـا عملـوا وابتلـوا فـي سـبيل اهللا 
نه مما ال عين رأت، وال أذن أعمالهم جميع أنواعه وأصنافه، وذلك ما ال يبلغه وصف واصف؛ أل

    )3(.سمعت، وال خطر على قلب بشر

          

لمــا ذكــر تعــالى أنــه ال يــضيع عمــل عامــل، ذكــر مــن " :يقــول اإلمــام أبــو حيــان األندلــسي  
 فـذكر أوال الهجـرة ،ال يـضيع عملـه، وأن ال يتـرك جـزاؤهعمل األعمال السنية التي يـستحق بهـا أن 

ي ال يمكن إقامة دينه فيه إلى المكان الذي يمكن ذلك فيه، وهذا مـن الخروج من الوطن الذ: وهي
أصـعب شــيء علــى اإلنــسان، إذ هــو مفارقــة المكــان الـذي ربــا فيــه ونــشأ مــع أهلــه وعلــى طــريقتهم، 

   )4(." على النشأة ما أمكنه ذلكمحبة الدين  زيادةولوال

                                                 
ّ زوج النبي )1( ِ� : بعـد وفـاة �هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، تزوجها النبي 

َِزوجهــا أبــي ســلمة بــن عبــد األســد بــن هــالل بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم، هــاجرت إلــى أرض الحبــشة، ثــم  َ َ ُ 
االسـتيعاب : (انظر. إنها أول ظعينة دخلت المدينة المنورة ، شهدت غزوة خيبر: مدينة، قيلَِخرجت مهاجرة إلى ال
  1939ص/4 ج- يوسف القرطبي ل-) في معرفة األصحاب

يقــول اإلمـــام ، 3174ح/328ص/2 ج- كتــاب التفــسير - للحــاكم النيـــسابوري -المــستدرك علــى الــصحيحين  )2(
 .صحيح على شرط البخاري: الذهبي

 "بتصرف"491 - 486ص/7 ج- الطبري –ع البيان جام )3(
 478ص/3 ج-البحر المحيط  )4(
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 ،ين بهـذا القـرآن أول مـرةوقد كانت هذه صورة الداعين المخـاطب: "ويقول اإلمام سيد قطب  
ي أي الــذين هــاجروا مــن مكــة، وأخرجــوا مــن ديــارهم، فــي ســبيل العقيــدة، وأوذوا فــي ســبيل اهللا ال فــ

 فــي كــل أرض وفــي ، ولكنهــا صــورة أصــحاب هــذه العقيــدة فــي صــميمها،غايــة ســواه، وقــاتلوا وقتلــوا
 فتـــضيق بهــــا مينلإلســــالم والمـــسلالمعاديـــة  أرض الجاهليـــة  صــــورتها وهـــي تنـــشأ فــــي،كـــل زمـــان
 ثــم تنمــو ، قلــة مستــضعفة- فــي أول األمــر-وتتعــرض لــألذى والمطــاردة، وأصــحابها ...الــصدور

 علــى الــرغم مــن األذى، وعلــى الــرغم مــن المطــاردة، ثــم تملــك - كمــا ال بــد أن تنمــو-النبتــة الطيبــة
الشاق المرير  وعلى هذا الجهد ، فيكون القتال، ويكون القتل،الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها

  )1(."يكون تكفير السيئات، ويكون الجزاء ويكون الثواب
  

 الذين صدقوا قـولهم ،ومن اآليات الكريمة التي أثنت على المهاجرين الصابرين الصادقين  

����©����ª»��¬��®��}�}�}�}��:قولــــــه تعــــــالى بفعلهــــــم �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢

±��°��¯±��°��¯±��°��¯±��°��¯²²²²�µ�� �́��³���µ�� �́��³���µ�� �́��³���µ�� �́��³��zzzz }8/الحشر{    

   

ــــتبــــين هــــذه    ــــراءةاآلي ــــى رســــوله الفق ــــاءه اهللا عل ــــذي أف ــــه يعطــــى مــــن المــــال ال ُ الكريمــــة أن ُ 
نهم في مـصائبهم هـذه أهم والحال  وسبوا أوالدالمهاجرون، الذين أخرجهم المشركون ونهبوا أموالهم

ٕيبتغون ويطلبون فضال تفضال واحسانا من اهللا ورضوانا من لدنه سبحانه لكمال تمكنهم ورسوخهم 
ٕتــــسليم ومــــع ذلــــك ينــــصرون اهللا بتــــرويج دينــــه واعــــالء كلمــــة توحيــــده ورســــوله فـــي مقــــام الرضــــا وال

بالمعاونة والمظاهرة وبذل المال والنفس في تقوية دينه أولئـك الـسعداء المقبولـون عنـد اهللا البـاذلون 
مهجهم في طريق الحق وصراطه المستقيم ونصرة رسـوله الكـريم هـم الـصادقون المقـصورون علـى 

   )2(.را وباطناالصدق واإلخالص ظاه
                  

هــــؤالء هــــم الــــصادقون فـــى إيمــــانهم، إذ قــــد فعلــــوا مــــا يــــدل علــــى : " المراغــــييقـــول اإلمــــام  
اإلخـالص فيـه والرغبـة الــصادقة مـن نيـل المغفـرة والكرامــة عنـد ربهـم، فهـم قــد أخرجـوا مـن ديــارهم، 

إال إلعـالء منـار الـدين، ورفعـة ومـا فعلـوا ذلـك  ... وهى العزيزة على النفوس، المحببة إلى القلوب

                                                 
 549ص/1 ج- في ظالل القرآن )1(
 "بتصرف يسير"401ص/2 ج-للشيخ علوان  - الفواتح اإللهية )2(
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شــأنه، وذيــوع ذكــره، فحــق لهــم مــن ربهــم النعــيم المقــيم، وجزيــل الثــواب بمــا ال عــين رأت، وال أذن 
  )1(".سمعت، وال خطر على قلب بشر، كفاء ما قاموا به من جليل األعمال، وعظيم الخالل

  

  وكــانوا،دقوها بعملهــمإليمــان بألــسنتهم، وصــالــذين قــالوا كلمــة ا: "ســيد قطــب ويقــول اإلمــام  
 وصـادقين مـع الحـق ،وصادقين مع رسـوله فـي أنهـم اتبعـوه ،في أنهم اختاروه �صادقين مع اهللا 

)2(!"الناسفي أنهم كانوا صورة منه تدب على األرض ويراها 
   

  

فـــي هـــذه اآليـــة الكريمـــة وصـــف شـــامل للمهـــاجرين فـــي دوافـــع : "الـــشنقيطي ويقـــول اإلمـــام  
وينصرون اهللا ورسوله، والحكـم لهـم : فضال من اهللا ورضوانا، وغايتها، وهييبتغون : الهجرة، أنهم

  )3(".أولئك هم الصادقون: بأنهم
  

هؤالء المهاجرون هم الكاملون في الصدق، الراسخون فيـه، الـذين : " الزحيليويقول اإلمام  
   )4(".ّصدقوا قولهم بفعلهم، وقرنوا إيمانهم بالعمل المخلص

  

ً أن هـذا الفقـر لـن يـدوم طـويال – ومن سـلك دربهـم –ة تطمئن فقراء المهاجرين فهذه اآليات الكريم
، حيـث �فسرعان ما ينتهي بانتهاء هذه الحياة الدنيا الفانيـة، كمـا ويؤكـد علـى هـذا المعنـى النبـي 

ُسـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـه، يقـولجاء عن 
ُوسلم يقـول ُإن أول ثلـة تـدخل الجنـة الفقـراء المهـاجرون، الـذين تتقـى بهـم المكـاره، إذا ُأمـروا ": َ ِ ٍَ ُ َ ُ ُ

َسمعوا وَأطاعوا، وان كانت لرجل منهم حاجة إلى الـسلطان، لـم تقـض لـه حتـى يمـوت وهـي فـي  َ ْ َُ ٌٕ َ َ ُ َ ُ َِ

ٕصــدره ، وان اهللا تعــالى يــ ِِ ْ َدعو يــوم القيامــة الجنــةَ  َ َْ ِْ ِ، فتــأتي بزخرفَِ ُ ْ ُ ُهــا وريهــا فيقــولِ َ َ ِ َأيــن عبــادي ": َ ِ

ُالذين قاتلوا في سبيل اهللا، وقتلوا فـي سـبيلي، وُأوذوا فـي سـبيلي، وجاهـدوا فـي سـبيلي، ادخلـوا  ُُ ْ ُ َُ َِ ِ ِ

َالجنة  َ َ فيدخلونها بغير حساب، وال عـذاب فتـأتي المالئكـة فيقولـون"ْ ُ ُ ََ َُ َ ِ َِ َ ْ ْ َربنـا نحـن نـسبح لـك الليـل : َ َ ُ ُ َ
َدس لك من هـؤالء الـذين آثـرتهم علينـا؟ فيقـول الـرب تبـارك وتعـالىَوالنهار، ونق ََ َ  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َُ َ ْ َ هـؤالء الـذين ": ُ

                                                 
 42ص/28 ج- تفسير المراغي )1(
 3526ص/6 ج- في ظالل القرآن )2(
 42ص/8 ج- أضواء البيان )3(
 83ص/28 ج- التفسير المنير )4(
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ْ، فتــدخل علــيهم المالئكــة مــن كــل بــاب ســالم علــيكم بمــا "قــاتلوا فــي ســبيلي، وأوذوا فــي ســبيلي ٌ ٍُ ُ ُ
ِصبرتم، فنعم عقبى الدار َ")1(   

  

ٍعــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي ســــعيد جــــاء كمــــا ولهــــم أعلــــى الــــدرجات فــــي الجنــــان حيــــث    ِِ

ِ عن أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا )،)2يِرْدُالخ َ ُ ُ َ َللمهاجرين منابر من ذهب يجلـسون ": َقال �ِ ٍ َ َ ُ ِ َ َ
ِعليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع ََ َ ِ ِ ُِ ْ َ َ")3(    

  

حـــت تجـــارتهم، اشـــتروا محبـــة اهللا واتبـــاع اإلســـالم بمـــا ملكـــوا مـــن مـــال ووطـــن، فربفهـــؤالء   
دق في  جنات تجري من تحتها األنهار، ووصفهم اهللا تبارك وتعالى بالصاوكفرت سيئاتهم، وأدخلو

   .اإليمان، وما أعظمه من ثناء ومدح حظاهم اهللا به دون سواهم
  

    :ثناء اهللا على األنصار:  الثالثالمطلب
  

ْ فهـــم الـــذين آووا ونـــصروا اإلســـ األنـــصار، علـــى اهللا تعـــالىأثنـــى   الم والمـــسلمين، واقتـــسموا َ
  فـضلهم وشـرفهمأموالهم مع المهاجرين، وجاهدوا في جميـع الميـادين، فـأحبهم رب العـالمين، فـذكر

¸����Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹}�}�}�}��:، فقــــــالفــــــي الكتــــــاب المبــــــين

Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��ÅÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��ÅÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��ÅÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��ÅÐÐÐÐ��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���

××××zzzz }9/الحشر{  

  

                                                 
، يقــــول اإلمــــام 2393ح/81ص/2 ج- كتــــاب الجهــــاد - للحــــاكم النيــــسابوري -المــــستدرك علــــى الــــصحيحين  )1(

 .صحيح: الذهبي
أبيـه أبـي :  عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالـك بـن سـنان األنـصاري الخزرجـي الخـدري المـدني، روى عـن)2(

بن ) ربيح وسعيد(ه اابن: وأبي حميد الساعدي، روى عنه سعيد سعد بن مالك الخدري، وعمارة بن حارثة الضمري،
ثقـة، : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، قال اإلمام مسلم والنـسائي

، 135 – 134ص/17 ج- للمــزي –تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال : (انظــر. مــات ســنة اثنتــي عــشرة ومائــة
 ) 567ص/2 ج- للذهبي - في نقد الرجال ميزان االعتدال

ذكـر فـضل  -... كتـاب معرفـة الـصحابة رضـي اهللا عـنهم - للحـاكم النيـسابوري -المستدرك على الصحيحين  )3(
 .صحيح: يقول اإلمام الذهبي، 6965ح/86ص/4 ج-المهاجرين 
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ـــاهللا :معنـــىوال   ـــة دار الهجـــرة، وتمكـــن اإليمـــان ب ـــذين ســـكنوا المدين فـــي  �ورســـوله  � وال
 يحبون المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم، وال يجدون - وهم األنصار-قلوبهم، قبل هجرة المهاجرين

 بــل طابــت أنفــسهم )1(، الفــيء مــالفــي أنفــسهم حــسدا أو غيظــا ممــا أوتــي المهــاجرون دونهــم مــن
 فقـدموا المهـاجرين علـى أنفـسهم فـي حظـوظ الـدنيا، ،أموالهم ومنازلهم علـى أنفـسهمهم ببذلك، فآثرو

حرص نفسه وبخلها، وحفظ من ذلك، فأدى ما أوجبه  �من كفاه اهللا ف، ولو كان بهم حاجة وفقر
  . ونجح، وظفر بكل المنى والمطلوبرع عليه في مال من زكاة أو حق، فقد فازاالش

  

       : وذلك من عدة وجوه"تبوأ اإليمان: " أنه يصح أن يقالويبين صاحب التفسير الكبير  
    .، وأخلصوا اإليمان)المدينة(أن األنصار تبوءوا الدار: أولها

 لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه، كما أنهم لمـا ً ووطناًأن األنصار جعلوا اإليمان مستقرا: وثانيها
  . سالمأنا ابن اإل:  عن نسبه فقال الفارسيسألوا سلمان

.َ ألن فيها ظهر اإليمان وقوي؛أنه سمى المدينة باإليمان: الثهاوث
)2(   

  

�������Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�ÐÐÐÐ��Ñ�����Ñ�����Ñ�����Ñ...}�}�}�}��:سبب نزول قوله تعالىكما وجاء في   
×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò×��Ö��Õ��Ô��Ó��Òzzzz أتـى رجـل :  عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه، قـالويما ر
 فلـم يجـد ِهِ إلـى نـسائَ، فأرسـلُدْهـَ اهللا، أصـابني الجيـا رسـول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقـال

 "؟ُ اهللاُهُمــَحْرَ، يَ الليلـةِ هـذهُهُ يـضيفٌأال رجــل":  رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، فقـالً شـيئانُهَدْعنـ
ِ المرَأتـه، فقـالِهِ إلـى أهلـَ، فـذهبِ اهللاَأنا يـا رسـول: َ فقالِ األنصارَنِ مٌ رجلَفقام ِ َ ْ ُضـيف: ِ ْ  ِ اهللاِ رسـولَ

ًال تدخريـــه شـــيئا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ْ َ ِ ِِ َ ِالـــصبية ُوتُي إال قـــِدْنـــِ مـــا عِواهللا: ْ، قالـــتَ َ ْ َفـــإذا أراد: َ، قـــال 
َفنوميهم، وتعالي فَأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل عل َ العشاءُالصبية َ َ َ ََ ُ ُ َُ  َ َ ُْ َ ََ َ َ َْ ََ َ َ ُ ِ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ  ى

َرســول اللــه صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال ََ َ  َ َ َُ ِ َِْ َ ُ ِ ــه عــز وجــل ": َ ــد عجــب الل لق َ َ َ ََ  ُ  ِ ْ َ َ َأو ضــحك -َ ِ َ ٍ مــن فــالن -ْ َ ُ ْ ِ
َوفالنة َ َ ُ َ")3(   

  

فبين  Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É�zzzz}�}�}�}�: فأنزل اهللا تعالى: "يقول اإلمام الرازي  

وذكـــر ... لكنـــه عـــن حاجـــة وخـــصاصة وهـــي الفقـــروأن هـــذا اإليثـــار لـــيس عـــن غنـــى عـــن المـــال، 

                                                 
بال قتال، إما بـالجالء أو بالمـصالحة، ما رده اهللا تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين :  الفيء)1(

 )170/ ص–للجرجاني التعريفات (. على جزية أو غيرها
 84-83ص/28 ج- للزحيلي –) التفسير المنير( ، 508ص/29 ج- للرازي –) التفسير الكبير: ( انظر)2(
  4889ح/148ص/6 ج- �Ë��Ê��É�Ë��Ê��É�Ë��Ê��É�Ë��Ê��Ézzzz}�}�}�}� : باب قوله- كتاب تفسير القرآن - صحيح البخاري )3(
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المفسرون أن اآلية نزلت في ذلك اإليثار، والصحيح أنها نزلت بـسبب إيثـارهم المهـاجرين بـالفيء، 
  )1(".ثم ال يمتنع أن يدخل فيها سائر اإليثارات

  

 : ويوضـــح اإلمـــام المراغـــي فـــي هـــذه اآليـــة الكريمـــة ثـــالث صـــفات لألنـــصار حيـــث يقـــول  
 المدينة، وأشـربت قلـوبهم حـب اإليمـان مـن قبـل هجـرة أولئـك المهـاجرين، لهـم صـفات الذين سكنوا"

  :كريمة، وشيم جليلة تدل على كرم النفس، ونبل الطباع، فهم
  ... يحبون المهاجرين ويتمنون لهم من الخير ما يتمنون ألنفسهم، وقد آخى رسول اهللا بينهم-1

َ المهاجرونِقالت: عن أنس بن مالك قال ُ َِ ُ ْ يا رسول اهللا، ما رأينا :ْ ِ ًمثل قوم قدمنا عليهم َأحسن بذال َ ْ َ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ ْ ِ َِ ٍَ ْ َ ْ
ُمن كثير، وال َأحسن مواساة في قليل، قد كفونا المئونة، وَأشركونا في المهنأ، فقد خشينا َأن يذهبوا  ََ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َْ ََ َ َِ ْ َ َ ْ ُُ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ٍ َ ََ َ ٍ

ُباألجر كله ِ ْ َ ْ ِ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمَفقال: َ، قالِ ِكـال مـا َأثنيـتم علـيهم بـه": ُ ِ ْ ِْ ْ َْ َ ُ َْ َ  َ، ودعـوتم اهللا َ ُُ
ْلهم ُ َ")2(   
  ... مما أعطيه أولئك المهاجرون من الفيء وغيرهشيء ال يطمعون إلى -2
ون بــسواهم قــبلهم، حتــى إن مــن كــان عنــده امرأتــان أمون ذوى الحاجــة علــى أنفــسهم، ويبــد يقــد-3
 الحـديث الـذي أخـرج البخـاري عـن  انظـر  )3(".عن إحداهما ويزوجها واحدا مـن المهـاجرينزل انتي
  ) السابقةالصفحة( هريرة يأب

هذه صورة وضيئة صادقة تبرز أهم المالمح المميزة لألنصار، : "ويقول اإلمام سيد قطب  
سبها النــاس هــذه المجموعــة التــي تفــردت بــصفات، وبلغــت إلــى آفــاق، لــوال أنهــا وقعــت بالفعــل، لحــ

فلـم يعـرف تـاريخ البـشرية كلـه ... أحالما طائرة ورؤى مجنحـة ومـثال عليـا قـد صـاغها خيـال محلـق
حادثــا جماعيـــا كحـــادث اســـتقبال األنـــصار للمهـــاجرين، بهـــذا الحـــب الكـــريم، وبهـــذا البـــذل الـــسخي، 

ه لــم ينــزل وبهــذه المــشاركة الرضــية، وبهــذا التــسابق إلــى اإليــواء واحتمــال األعبــاء، حتــى ليــروى أنــ
مهاجر في دار أنصاري إال بقرعة،ألن عـدد الـراغبين فـي اإليـواء المتـزاحمين عليـه أكثـر مـن عـدد 

           )4(!..."المهاجرين
  

                                                 
 508ص/29 ج-لتفسير الكبير  ا)1(
ــــك رضــــي اهللا تعــــالى عنــــه  -مــــسند المكثــــرين مــــن الــــصحابة  - أحمــــد اإلمــــام مــــسند )2( ــــس بــــن مال  -مــــسند أن

    .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب األرنؤوط وآخرون  اإلمام  يقول13122ح/384ص/20ج
 44 - 43ص/28 ج- تفسير المراغي )3(
 3526ص/6 ج- في ظالل القرآن )4(



 75

وهـــذا ثنـــاء علـــيهم بمـــا تقـــرر فـــي نفوســـهم مـــن أخـــوة : "ويقـــول اإلمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور  
ـــــ ـــــل أن يتحرجـــــوا مـــــن ال ـــــوا المهـــــاجرين، وشـــــأن القبائ ـــــارهم اإلســـــالم إذ أحب ـــــى دي ذين يهـــــاجرون إل

   )1(".لمضايقتهم
  

هــــي : واآليــــة دليــــل علــــى اتــــصاف األنــــصار بــــصفات خمــــس: "لزحيلــــياويقــــول اإلمــــام   
 وجعــل اإليمــان مــستقرا ووطنــا لهــم، ومحبــتهم إخــوانهم المهــاجرين، ،اســتيطانهم دار الهجــرة مــسبقا

 ولـــو كـــان بهـــم ى أنفـــسهمٕ، وايثـــارهم المحتـــاجين علـــوتـــرفعهم عـــن الجـــشع والطمـــع والحـــسد والحـــزازة
  )2(."حاجة، واتصافهم بالجود والبعد عن الشح، لذا وصفوا بأنهم المفلحون الظافرون بما أرادوا

  

 حيـث روي عـن أبـي ، الصادق األمين�كما وأثنى عليهم خير األنبياء والمرسلين محمد   
هريرة رضـي اهللا عنـه، عـن النبـي  ِ ُ ُ َ ِ القاسـم، أو قـال أبـو�َ ِ ْن األنـصار سـلكوا واديـا، أو لـو أ" : � َ ً ِ َ ََ ْ

ًشعبا ْ ِلسلكت في وادي األنـصار، ولـوال الهجـرة لكنـت امـرًأ مـن األنـصار ،ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َْ ِ َِ َْ ُ ُُ ُ ْ َ َمـا : " ، فقـال أبـو هريـرة"ْ
َظلم بَأبي وُأمي، آووه ونصروه، َأو كلمة ُأخرى ُْ ً ََ ْ َِْ ُ َُ َ َ َ َ ِ ِ َ َ")3(  

   
ٍ البراء بن عازبكما وروي عن ِ َِ َْ ِ َ

َرضي اهللا عنه، قال )4( ُ ْ ُ سـمعت النبـي : َ قـال النبـي: َ، أو قـال�ُ َ� :
ْاألنــصار ال يحــبهم إال مــؤمن، وال يبغــضهم إال منــافق، فمــن أحــبهم أحبــه اهللا، ومــن أبغــضهم " ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُُ ُ ٌ ْ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْ ُ ٌُ ِ َ ْ

ُأبغضه اهللا ُ َ َ")5(   
  

أهـل الحـديث هـم أنـصار رسـول اهللا أن :"( بعنـوانً ابـن القـيم فـي نونيتـه فـصال اإلمـامويفرد  
  :ومن هذه األبيات قوله)  يؤمن باهللا واليوم اآلخرٌوال يبغض األنصار رجل �
  

                                                 
  91ص/28 ج- التحرير والتنوير )1(
 84ص/28 ج- التفسير المنير )2(
لـــوال الهجـــرة لكنـــت امـــرأ مـــن : " بـــاب قـــول النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- كتـــاب المناقـــب -  صـــحيح البخـــاري)3(

 3779ح/31ص/5 ج-" األنصار
ك بـن أوس، يكنـى أبـا  هو ابن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعـة بـن حارثـة بـن الحـارث بـن عمـرو بـن مالـ)4(

نزل الكوفة، توفي أيام مصعب بـن الزبيـر، تخلـف عـن بـدر لـصغر سـنه، وكـان أول مـشهد شـهده الخنـدق،  عمارة،
معرفـة الـصحابة : (انظـر. الربيع ويزيد وعبيـد، وغيـرهم: أبو جحيفة، وعبد اهللا بن يزيد األنصاري، وبنوه: روى عنه

َ منده العبدي  البن- ْ  )289/ ص–َ
 3783ح/32ص/5 ج- كتاب المناقب باب حب األنصار -  باب حب األنصار - البخاري  صحيح)5(
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  أبشر بعقد والية الشيطان... يا مبغضا أهل الحديث وشاتما 
  ـن اهللا واإليمان والقرآن... أو ما علمت بأنهم أنصار ديـ 

  والنكرانل هم بال شك ... أو ما علمت بأن أنصار الرسو 
  أو مدرك لروائح اإليمان... هل يبغض األنصار عبد مؤمن 
  )1("من أصدق الثقلين بالبرهان... شهد الرسول بذاك وهي شهادة 

  

 فــي � مــن اهللا - األنــصار –  الجليــللــذا يجــب علينــا محبــة مــن حــاز علــى هــذا اللقــب  
محبــتهم محبــة هللا ورســوله، ، ففــي � أثنــى عليــه وأحــبهم، وكــذلك النبــي �؛ ألن اهللا كتابــه الكــريم

اللهـــم اجعلنـــا مـــن الـــذين يحبـــون جميـــع الـــصحابة الكـــرام .  وفـــي بغـــضهم بغـــض مـــن اهللا ورســـوله
  .أجمعين فجميعهم ثقات عدول، بل ومنهم بالجنة مبشرين

  

   :ثناء اهللا على أهل العقبة: رابعالمطلب ال
  

لمـا يترتـب عليهــا  �إن أعظـم وأطيـب بـشارة يحـصل عليهـا اإلنــسان هـي الرضـا مـن اهللا   
ًمــن األريحيــة واالطمئنــان، والفــوز والفــالح فــي الــدنيا واآلخــرة، فهنيئــا لهــؤالء الــصحابة الكــرام الــذين 

��d�c�b�a}�}�}�}� : تحــــت الــــشجرة حيــــث يقــــول تعــــالى فــــي شــــأنهم�بـــايعوا النبــــي  �̀_��d�c�b�a� �̀_��d�c�b�a� �̀_��d�c�b�a� �̀_�

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�ezzzz�}18/الفتح{  
   

ى عـن رضـاه عـن المـؤمنين الـذين بـايعوا رسـول تعـالو تبـاركيخبـر ففي هذه اآلية الكريمـة   
 حــين بـايعوه علــى منـاجزة قــريش الحـرب، وعلــى أن ال - بالحديبيـة – وذلــك  تحـت الـشجرة،� اهللا

مــن الــصدق والوفــاء، والــسمع والطاعــة، فــأنزل  مــا فــي قلــوبهم � فعلــم ،يفــروا، وال يولــوهم الــدبر
علـــى أيـــديهم مـــن الـــصلح بيـــنهم وبـــين  �  أجـــرى اهللا، حيـــثعلـــيهم وأثـــابهم فتحـــا قريبـــا الطمأنينـــة

أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفـتح مكـة، ثـم فـتح سـائر 
  )2(.النصر والرفعة في الدنيا واآلخرةالبالد واألقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز و

   
                                                 

 281/ ص– متن القصيدة النونية )1(
- 339ص/7 ج- البن كثيـر - )تفسير القرآن العظيم( ، 223ص/22 ج- للطبري –) جامع البيان: ( انظر)2(

340 
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كــان أرســل  � رســول اهللا إن":  ســبب هــذه البيعــة مــا قيــلكمــا ويــذكر اإلمــام الطبــري أن  
من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض اإلبطاء، فظن أنه قد المأل  برسالته إلى � عثمان بن عفان

ه البيعة قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم على ما وصفت، فبايعوه على ذلك، وهذ
  )1(."التي تسمى بيعة الرضوان

  

تلـك المجموعـة الفريـدة " :ابة الكرام حيث يقولويصف اإلمام سيد قطب حال هؤالء الصح  
 حاضـر البيعـة وشـاهدها وموثقهـا، ويـده �  واهللا،تحت الـشجرة � السعيدة التي بايعت رسول اهللا

��a}�}�}�}��:� تلك المجموعـة التـي سـمعت اهللا تعـالى يقـول عنهـا لرسـوله ،فوق أيديهم فيها �̀_��a� �̀_��a� �̀_��a� �̀_�

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bzzzz  وسمعت 

وذلـك فـي الحـديث الـذي رواه الـصحابي  "...ِ األرضِ أهـلُ خيرَمْ اليوُمُتْأن": يقول لها � رسول اهللا
َجــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنهمــا الجليــل ُ َ َْ َ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َْ ٍ كنــا يــوم الحديبيــة َألفــا وَأربــع مائــة:َ قــال،ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َْ َ ً ْ ِْ ْ َ َ   لنــا َ ، فقــالُ
وأحـاول أن أستــشعر شـيئا مـن حــال أولئـك الــسعداء   )2("ِ األرضِل أهــُ خيـرَمْ اليــوُمُتْأنـ":  �ُالنبـي

 ويحـدد ،لقـد رضـي عـنهم:  اهللا عـنهمالذين يسمعون بآذانهم، أنهم هم، بأشخاصهم وأعيـانهم، يقـول

��f�e�d��f�e�d��f�e�d��f�e�d}�}�}�}��:المكــان الــذي كــانوا فيــه، والهيئــة التــي كــانوا عليهــا حــين اســتحقوا هــذا الرضــى

�g�g�g�gzzzz3(".لمصدوق، على لسان ربه العظيم الجليل يسمعون هذا من نبيهم الصادق ا(  
  

فإن كون بيعتهم الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم، تعتبـر : "ويقول اإلمام الطاهر بن عاشور  
  )4(".بيعة هللا تعالى، فأومأ إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا واآلخرة

  
  
  
  
  

                                                 
 223ص/22 ج- جامع البيان )1(
 بـاب اسـتحباب مبايعـة اإلمـام الجـيش عنـد إرادة القتـال، وبيـان بيعـة الرضـوان - كتـاب اإلمـارة - صحيح مـسلم )2(

 1856ح/1484ص/3 ج-تحت الشجرة 
 3326 - 3325ص/6 ج- في ظالل القرآن )3(
 173ص/26 ج- التحرير والتنوير )4(
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ُر بــن عبــد اهللا، يقــولِبالجنــة حيــث روي عــن جــاب � بــل ويــشهد لهــم النبــي   ِ ِ َ ْ  ُأم ِْأخبرتنــي: َ
ٍمبـــشر  َ َ امـــرَأة زيـــد بـــن حارثـــةُ َ ِ َِ ْ ِْ َِ َ  أنهـــا ســـمعت النبـــي)1(،ْ ِ َِ َ  � َيقـــول عنـــد َحفـــصة  زوجتـــهُ َ ْ  بنـــت عمـــر بـــن َ

ْال يدخل النار، إن شاء اهللا، من أصحاب الشجرة َأحد، الذين بايعوا تح": الخطاب َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ٌ ِ َ َ ِ ْ ُْ ُ ُ َتهاَ َ...")2(  
  

ٕوانمــا قــال إن  ...قــال العلمــاء معنــاه ال يــدخلها أحــد مــنهم قطعــا  ")3(:يقــول اإلمــام النــووي  
   )4(".شاء اهللا للتبرك ال للشك

  

بــأن رضــي عــن جميــع المبــايعين تحــت إنهــا منحــة ومنزلــة ومكرمــة كريمــة مــن رب كــريم؛   
ًالشجرة، وزادهم تشريفا وتعظيما بأن جعل بيعتهم معـه تعـا لى، ويـده فـوق أيـديهم جميعـا، فهـم خيـر ً

  .أهل األرض، وهم الذين حرمت عليهم النار
  

  ����: ثناء اهللا على أبي بكر الصديق : المطلب الخامس
  

 فـــي الهجـــرة وأول المبـــشرين �فهـــو أول مـــن آمـــن وصـــدق مـــن الرجـــال، ورفيـــق الرســـول     
ل الخلفـاء الراشـدين، وأول وأووأول من قدم كل ماله، وأول من نـاب فـي إمامـة المـسلمين،  بالجنة،

، فمـن صــحبته للنبــي عليــه الــسالم فـي الغــار، يثنــي ربنــا جــل فــي � محمــد مــنهج النبــيمـن طبــق 
�z�y�x�w�v�u}�|�{�~���¡�¢�£��z�y�x�w�v�u}�|�{�~���¡�¢�£��z�y�x�w�v�u}�|�{�~���¡�¢�£��z�y�x�w�v�u}�|�{�~���¡�¢�£��}��}��}��}�:عاله عليه بقوله

¬�«�ª�©�¨�§�¦����¥�¤¬�«�ª�©�¨�§�¦����¥�¤¬�«�ª�©�¨�§�¦����¥�¤¬�«�ª�©�¨�§�¦����¥�¤®®®®�µ� �́³�²�±�°� �̄�µ� �́³�²�±�°� �̄�µ� �́³�²�±�°� �̄�µ� �́³�²�±�°� �̄

                                                 
، وغيــره،  هــي أم مبــشر بنــت البــراء بــن معــرور األنــصارية، زوج زيــد بــن حارثــة، روى عنهــا جــابر بــن عبــد اهللا)1(

 - البــن األثيــر -أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة : (انظــر.  منهــا هــذا الحــديث أحاديــث،�روت عــن رســول اهللا 
 )380ص/7ج
 باب من فضائل أصحاب الشجرة أهـل بيعـة - كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم - صحيح مسلم )2(

 2496ح/1942ص/4 ج-الرضوان رضي اهللا عنهم 
ّشــرف بــن مــري بــن حــسن الحزامــي الحــوراني، النــووي، الــشافعي، أبــو زكريــا، محيــي الــدين يحيــى بــن )3( ِ َ  : عالمــة

ــم فــي دمــشق، وأقــام بهــا زمنــا  ــده ووفاتــه فــي نــوا مــن قــرى حــوران، بــسورية واليهــا نــسبته، تعل بالفقــه والحــديث، مول
األعـالم : (رح صـحيح مـسلم، انظـرتهذيب األسـماء واللغـات، ومنهـاج الطـالبين، والمنهـاج فـي شـ: طويال، من كتبه

 )149ص/8 ج- للزركلي –
  58ص/16 ج-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )4(
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�Å�Å�Å�Åzzzz }40/التوبة{  
  

َ إن ال تنفروا معـه أيهـا المؤمنـون إذا اسـتنفركم، �ب رسول اهللا يا معشر أصحا: والمعنى   َْ
، فـاذكروا نـصر اهللا لـه � تبوك فتقاعدتم، فقـد نـصره اهللا  غزوةم إلىك حين استنفرٕوان ال تنصروه

 الإ معـه  مـن بلـده مكـة المكرمـة حـال كونـه ثـاني اثنـين، فلـم يكـن مـن قـريشوقت إذ أخرجه الكفار
 فذهبا نحـو الجبـل فـدخال الغـار، واقتفـى العـدو أثرهمـا فوصـلوا الغـار إذ �رجل واحد وهو أبو بكر

 تحـزن  في تلك الحالة لـصاحبه ال�هما حينئذ في الغار، فتحزن صاحبه من إدراك العدو فيقول 
 وحفظه، إن اهللا الرقيب علينا حاضر معنـا غيـر �ن نصر اهللا من ادراكهم ولحوقهم، وال تيأس م

  .عنا مؤنة ضررهم واضرارهممغيب عنا يكفينا ويكف 
         

 لم يرها أحد من ، وأيده سبحانه بجنود�فأنزل اهللا سبحانه طمأنينته وسكونه على رسوله   
كلمـة  �، وجعـل سـبحانه بنـصره وتأييـده لرسـوله � الحـافظين الحارسـين لـه  وهم المالئكـة،البشر

، إذ الحــق يعلــو وال يعلــى ن اإلســالمُالــذين كفــروا الــسفلى، وكلمــة اهللا هــي العليــا، وذلــك بــإعالء شــأ
 واهللا عزيـز عليه واهللا سبحانه القادر المقتدر على عموم ما يشاء، عزيـز غالـب فـي نـصر أوليائـه،

 وفـي هـذه اآليـة منقبـة عظيمـة ألبـي بكـر الـصديق رضـي .في ملكه، حكيم في تدبير شؤون عباده
ّ اهللا سـبحانه صـاحبه، وعـده ّسـماهحيـث  � ّ دليل على تحقيق صحبة الصديقكما وفيها ،اهللا عنه

   )1(. ثم فى القبر ضجيعه، وفى الجنة يكون رفيقه،، وفى الغار ثانيهاإليمان في ثانيه
  

ِال تــرى الــصديق ثــاني اثنــين فــي الغــار، وثــاني اثنــين فــي أمــور : "يقــول اإلمــام الــشعراوي   َ  َ
ولمـا كـان ألبـي ... اإلسـالم األولـىكثيرة، فهو ثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في قبـول دعـوة 

ًبكـــر أفــــضال كثيــــرة فــــي زوايـــا متعــــددة لــــم يخاطبــــه بــــصيغة المفـــرد، إنمــــا بــــصيغة الجمــــع تكريمــــا 
  )2(".ًوتعظيما

  

                                                 
ـــــري –) جـــــامع البيـــــان: ( انظـــــر)1(  ، 363ص/2 ج- للمـــــاوردي –) النكـــــت والعيـــــون( ، 261ص/14 ج- للطب
 305ص/1 ج-  للشيخ علوان- )الفواتح اإللهية( ، 27ص/2 ج- للقشيري –) لطائف اإلشارات(
 10229ص/16 ج- تفسير الشعراوي )2(
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إن أبـا بكـر : " بقولـه� بكر الصديق يسبب خوف أب محمد سيد طنطاوي كتوردالويبين   
غـار، فخـاف خوفـا شـديدا ال علـى  في الغار، أحس بحركة المشركين مـن فـوق ال�وهو مع النبي 

 فلمــا رأى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم منــه ذلــك، أخــذ فــي �ٕحياتــه هــو، وانمــا علــى حيــاة النبــي 
   )1 (".ال تحزن إن اهللا معنا: تسكين روعه وجزعه وجعل يقول له

  

َ مالك، أن أبا بكر الصديق، حدثه قالِ بنِأنس كما ويؤكد هذا األمر ما جاء عن   ُ َ َ ٍ  ُنظرت: ٍ
َإلــى أقــدام المــشركين علــى  ََ َ ِ َرءوســناِ ِ ُ ُ ونحــن فــي الغــار، فقلــتُ ِ يــا رســول اهللا لــو أن: ُ ْ ِ َِ َأحــدهم نظــر إلــى َ َ َْ َ ُ َ َ
ِقدميه َأبصرنا تحت قدميه ِْ َ ْ َ ْ َْ ََ ََ ََ َ َيا أبا بكر ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما: "َ، فقالَ َُ ُ َِ ُ ِ ٍْ َ ُْ ِ َ َ ْ َ َ َ")2(     

  

وفيــه بيــان عظــيم ...بالنــصر والمعونــة والحفــظ والتــسديد " ثهمــاثال: "يقــول اإلمــام النــوويو  
 وفيه فضيلة ألبي بكر رضي اهللا عنه وهي ،توكل النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى في هذا المقام

   )3(.مناقبه من أجل
  

��h��h��h��h}�}�}�}��: قولـه تعـالى� بكـر الـصديق ي أبـومن اآليات الكريمة المبينـة لفـضل وكـرم وعفـو  

�m���l��k��j��i�m���l��k��j��i�m���l��k��j��i�m���l��k��j��iv��u�����t��s��r��q��p��o��n�v��u�����t��s��r��q��p��o��n�v��u�����t��s��r��q��p��o��n�v��u�����t��s��r��q��p��o��n�wwwwy��x��y��x��y��x��y��x��zzzz��{����{����{����{��

�̀�_��~��}��|�̀�_��~��}��|�̀�_��~��}��|�̀�_��~��}��|aaaa�d��c��b����d��c��b����d��c��b����d��c��b���zzzz���}22/النور{   

  

 الكريمـة عـن عائـشة رضـي اهللا عنهـا زوج النبـي صـلى اهللا اآليـةجاء في سبب نزول هذه    ِ ُ َ َ
ُعليــه وســلم حــين قــال لهــا أهــل  ََ ِاإلفــكَ ْ ُ فبرَأهــا اللــه منــه مــا قــالوا،ِ ُ َْ ِ  َ  َحتــى أنــزل...َ عليــه الــوحي ُ فلمــا  …ِ ََ

ِسري عن رسول الله   ِ ُ َ َُ ْ َ � َوهو يضحك، فكـان أول كلمـة تكلـم بهـا، أن قـال لـي َ ٍ َ َُ ِيـا عائـشة احمـدي ":َ َِ ْ ُ َ َ َ
ُالله، فقد برَأك اللـه َ ِ َ ْ َ ِال واهللا، ال أقـوم إليـه،: ُ، فقلـت� قـومي إلـى رسـول اهللا: ُأمـيْ، فقالـت لـي "َ ُ َ وال ِ َ

َُأحمد  َ َإال اللهْ   ُ، فأنزل اهللا تعالىِ َ :�{�{�{�{F��E��D��C��B�������AF��E��D��C��B�������AF��E��D��C��B�������AF��E��D��C��B�������A...��������zzzz }فلما اآليات،}11/النور  ََ   

                                                 
 292ص/6 ج- التفسير الوسيط للقرآن الكريم )1(
 بـاب مـن فـضائل أبـي بكـر الـصديق رضـي - كتاب فضائل الـصحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم - صحيح مسلم )2(

  2381ح/1854ص/4 ج-اهللا عنه 
 150ص/15 ج-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )3(
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ِأنــزل اهللا هــذا فــي َ ُ ِ براءتــيَ َ ُ، قــال أبــو بكــر الــصديق ََ ُوكــان ينفــق علــى �ٍ َ مــسطح بــن ُأثاثــةَ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ لقرابتــه )1(ِ ِ َِ ََ
ُمنــه ْ ًواهللا ال أنفــق علــى مــسطح شــيئا أبــدا بعــ: ِ ً ٍ ُ َد مــا قــال ِ َلعائــشةَ َ ِ ُ، فــأنزل اهللا تعــالىَِ َ:�����{�{�{�{��j��i��h��j��i��h��j��i��h��j��i��h

o��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��k...����zzzzفقــال أبــو بكــر ٍ ُبلــى واهللا إنــي ألحــب أن يغفــر اهللا لــي،: َ َ  َِ فرجــع إلــى ِ َ َ ََ
ِمسطح الذي كان يجري عليه ِ ِْ َْ َ ُِ َ َ  ٍ َ ْ"...)2(   

   
ل واأليـادي علـى لفـض معروفـا بـالمعروف، لـه ا،�وكـان الـصديق":  ابن كثيريقول اإلمام  

̀�����...}}}}����: فلمـا نزلـت هـذه اآليـة إلـى قولـه،األقارب واألجانـب �_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{aaaa�d��c��b����d��c��b����d��c��b����d��c��b���zzzz 

عــن المــذنب إليــك نغفــر لــك، وكمــا تــصفح نــصفح   الجــزاء مــن جــنس العمــل، فكمــا تغفــرفــإن: أي
إلـى مـسطح  ثـم رجـع ،أن تغفـر لنـا -يا ربنـا  -بلى، واهللا إنا نحب :  فعند ذلك قال الصديق،عنك

   )3(..."ما كان يصله من النفقة
  

وس الزكيـــة، التـــي وهنـــا نطلـــع علـــى أفـــق عـــال مـــن آفـــاق النفـــ":  ســـيد قطـــبيقـــول اإلمـــامو  
 الذي مسه حديث اإلفك في  وهو�  أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق،� تطهرت بنور اهللا

ع دعـوة ربـه إلـى العفـو ومـا  فمـا يكـاد يـسم،احتمـل مـرارة االتهـام لبيتـه وعرضـهأعماق قلبه، والـذي 
ََأال تحبـون": يلمس وجدانه ذلك السؤال المـوحييكاد   ِ ْ َأن يغفـر اللـه لكـم؟ُ َُ َ ُ َ ِ ْ  حتـى يرتفـع علـى اآلالم، "ْ

ى تـشف روحـه وتـرف وتـشرق بنـور وحتـ، اإلنسان، ويرتفع علـى منطـق البيئـةويرتفع على مشاعر 
. بلى واهللا إني ألحب أن يغفر اهللا لي: ق يقول فإذا هو يلبي داعي اهللا في طمأنينة وصد،� اهللا

 ذلك في مقابل ما ،واهللا ال أنزعها منه أبدا: ويحلفويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، 
   )4(."واهللا ال أنفعه بنافعة أبدا: حلف

  

                                                 
َُأبـو : أبـا عبـاد، وقيـل: ْثاثة بن عباد بن المطلب بـن عبـد منـاف بـن قـصي القرشـي المطلبـي، يكنـى مسطح بن أ)1(

ْعبد الله، وأمه أم مسطح بنت َأبي رهم بن المطلب بن عبد منـاف، وأمهـا ريطـة بنـت صـخر بـن عـامر بـن كعـب،  ْ ْ ْ ِْ ِ َ َِ
ِخالة َأبي بكر الصديق، شهد مسطح بدرا، وكان ممن خاض في اإلفك َ َ َ ّ على عائشة رضي الله عنها، فجلده النبي ِ ِ ُ ْ َ َ َ

َ فيمن جلد في ذلك، وقيل� ِ إن مسطحا لقب واسمه عوف، وله أخت اسمها هند، توفي سنة أربع وثالثـين، وهـو : َِ
ّشـهد صـفين مـع علـي بـن أبـي طالـب : ابن ست وخمسين سـنة، وقيـل أسـد : ( انظـر.، ومـات سـنة سـبع وثالثـين�َ

 )150ص/5 ج- البن األثير -لصحابة الغابة في معرفة ا
 2661ح/173ص/3 ج- باب تعديل النساء بعضهن بعضا - كتاب الشهادات - صحيح البخاري )2(
 31ص/ 6 ج- تفسير القرآن العظيم )3(
 2505ص/4 ج- في ظالل القرآن )4(
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 فـــي جميـــع وجـــوه الخيـــر، وتميـــزه علـــى جميـــع � أســـبقية أبـــي بكـــر �كمـــا ويبـــين النبـــي   
عن أبي سعيد الخـدري  حيث روي �الصحابة  ِ ْ ُ ٍ ِ ِإن َأمـن النـاس علـي فـي ": � قـال رسـول اهللا...َ  َ َ ِ  َِ

َماله وصحبته َأبو بكر، ولو كنت متخذا خلـيال التخـذت َأبـا بكـر خلـيال، ولكـن ُأخـوة اإلسـالم، ال  َ ً ْ َ ً ِْ ْ ِْْ ُ  ُ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ ٍَ ٍَ َ َ ُ َُ ُْ  ً ُ َْ
ْتبقين في المس َ ْ ِ ََ ٌجد خوخةُْ َ َْ ِ ٍ إال خوخة َأبي بكر)1(ِ ْ َ ِ َ َ َْ ِ")2(  

 ِ لنــا بنفــسهً وســماحةً أكثــرهم جــوداأي) إن أمــن النــاس علــي: "( فــي بيــان معنــىيقــول اإلمــام النــووي
 وألن المنـة هللا ، للثـوابٌ ألنـه أذى مبطـل؛ِةَيعِن الـذي هـو االعتـداد بالـصنَ وليس هـو مـن المـ،ِوماله

 أو ، هي الباب الصغير بين البيتـين: بقوله الخوخة، ويبين معنىفي غيرهولرسوله في قبول ذلك و
  )3(".الدارين ونحوه

  

َعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، قـالكما وروي    َ ُ َ ِ ِ ِ كنـا: ِ  عنـد النبـي ُ ُإذ جـاءه وفـد  �َ ُ َ ْ
ِالقيسِعبد  َْ ُْبعضهمَ فتكلم ْ ُ  بكـالم لغـا فـي الكـالم، فالتفـت النبـيَْ َ ِ ٍَ َيـا َأبـا " :َ، وقـال�ٍإلـى أبـي بكـر � َ َ

ُبكر، سمعت مـا قـالوا؟ َ َ َ ْ ِ َ ٍ ْ ِنعـم يـا رسـول اهللا، : َ قـال"َ َ ُوفهمتـهْ ُ ْ ِ َ ْفـَأجبهم" :َ، قـالَ ُ ْ ِ ٍفأجـابهم أبـو بكـر : َ قـال "َ ْ ُ َ
ِبجواب وأجاد الجواب، فقال رسـول اهللا � ُ َ َ َ ْيا َأبا بكر، َأعطاك الله الرضوان اَأل" :� ٍ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ٍ َ َ ََكبرَ ُ فقـال لـه "ْ َ

ِبعــض القــوم ِومــا الرضــوان األكبــر يــا رســول اهللا؟ قــال: ُ َ ُ ــاده فــي اآلخــرة عامــة، " :ُ ــه لعب ًيتجلــى الل  َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ   َ
ًويتجلى َألبي بكر خاصة  َ ٍ ْ َ َ َِ ِ  َ َ")4(   

  

ًفهنيئا لك يا أبا بكر الصديق، يا من حزت على قصب الـسبق فـي كـل ميـادين الخيـر، يـا   
، يـا مــن رضــي �دقت وصـاحبت وهــاجرت وصـاهرت، وجــاورت فـي القبــر والجنـان النبــي مـن صــ

  . اهللا عنك وأعطاك الرضوان األكبر
  
  

                                                 
 )372ص/5جوطي لسيل -الديباج على صحيح مسلم ( .هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين : الخوخة)1(
 بـاب مـن فـضائل أبـي بكـر الـصديق رضـي - كتاب فضائل الـصحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم -  صحيح مسلم)2(

  2382ح/1854ص/4 ج-اهللا عنه 
 150ص/15 ج- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )3(
 -  كتــــــــاب معرفــــــــة الــــــــصحابة رضــــــــي اهللا عــــــــنهم- للحــــــــاكم النيــــــــسابوري -المــــــــستدرك علــــــــى الــــــــصحيحين  )4(

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، يقول اإلمام الذهبي4463ح/83ص/3ج
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  :ثناء اهللا على امرأة فرعون: سادسالمطلب ال
  

ٕ وفــي حــسن وحــب طلــب الجــوار مــن والــى فهــي المــرأة المثاليــة فــي الــصبر وتحمــل األذى،  
ً الكــــريم، لتكــــون نبراســــا للــــصابرين  المثــــل فــــي كتابــــه بكمــــال إيمانهــــا�  بــــل وضــــرباهللا تعــــالى،

|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�}�}�}�}� : تعالى القائلالمتوكلين على اهللا

�µ����� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ����� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ����� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ����� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©zzzz�} 11/التحريم{  
  

صـــلة المـــؤمنين بالكـــافرين ال ال امـــرأة فرعـــون مـــثال يبـــين بـــه أن وجعـــل اهللا حـــ: "والمعنـــى  
 الـدنيا، فـي خالصة مـن األكـدار، فقـد كانـت تحـت أعـدى أعـداء اهللا تضرهم شيئا إذا كانت النفوس

 في بيتا لي قريبا من رحمتك، وابن اجعلنيرب : وطلبت النجاة منه ومن عمله، وقالت فى دعائها
 من قومه الظالمين، وفى هذا دليل على أنهـا وأنقذني من أعمال فرعون الخبيثة، وخلصنيالجنة، 

  )1(."..كانت مؤمنة مصدقة بالبعث
   

وها هي ذى امرأة فرعون، لـم يـصدها طوفـان الكفـر الـذي تعـيش : " سيد قطباإلماميقول   
 وقد تبرأت من قصر فرعون طالبـة إلـى ربهـا بيتـا ، عن طلب النجاة وحدها، في قصر فرعون،فيه

 وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها ، وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه،في الجنة
  . وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم،ن عمله شيء وهي ألصق الناس بهم
  

 ،ودعاء امـرأة فرعـون وموقفهـا مثـل لالسـتعالء علـى عـرض الحيـاة الـدنيا فـي أزهـى صـوره  
 في قصر فرعون أمتع مكـان تجـد فيـه امـرأة مـا ،فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك األرض يومئذ

 ولم تعرض عن هذا العرض فحسب، بل اعتبرتـه شـرا ، باإليمان ولكنها استعلت على هذا،تشتهي
وهــي امــرأة واحــدة فــي ! ه، وتطلــب النجــاة منــهتــبقء تــستعيذ بــاهللا منــه، وتتفلــت مــن عاودنــسا وبــال

   )2(."..مملكة عريضة قوية
  

  )3( "...فكانت امرأة فرعون مثال لمتانة إيمان المؤمنين: " الطاهر بن عاشوراإلماميقول   
  

                                                 
 169ص/28 ج- للمراغي – تفسير المراغي )1(
 3622 - 3621ص/6 ج- في ظالل القرآن )2(
 376ص/28 ج- التحرير والتنوير )3(
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يبــين الحـديث النبــوي الـشريف حمايــة المالئكــة لهـا، ومكانتهــا فـي الجنــة، حيــث روي كمـا و  
َ سلمانعن َ ْ َكانـت امـرأة فرعـون تعـذب بالـشمس، فـإذا انـصرفوا عنهـا َأظلتهـا ": َ، قال�  الفارسيَ ْ َ ِ َ ُ َ ُ ِ

ِالمالئكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة ِ َِ َْ َ َ َْ ُ")1(  
  

 فالـسعادة ليـست –  الكفـار األشـرار أعـداء اهللارارة العـيش مـعلقد صبرت فـي الـدنيا علـى مـ  
، فكافأهـــا اهللا وصـــبرت علـــى تعـــذيبها بالـــشمس حينمـــا ظهـــر أمرهـــا  -بالمـــال بـــل بحـــالوة اإليمـــان 

ً لهـا بيتـا عنـده فـي  بـأن بنـىتعالى فـي الـدنيا بـأن تظلهـا المالئكـة مـن عـذاب الـشمس، وفـي اآلخـرة
  .، ومن أفضل نساء أهل الجنةالجنة، فهي من أكمل نساء الدنيا

  

  :ثناء اهللا على مريم ابنة عمران: المطلب السابع
  

ٍ من أسرة صالحة، وتقبلها بقبول حـسن، ومـن ثـم أنبتهـا �فمن قبل أن ترى النور جعلها    َ
 بـل ومـن هـذه ،� وفرغهـا لعبادتـه، وكرمهـا بإنجـاب عيـسى ًنباتا حسنا، ورزقها من ثمـار الجنـة،

������z�y�x�w�v�u�t�s�rzzzz}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r}�|�{}�}�}�}�:لىالكرامات قوله تعا

  }42/ال عمران{

  

 التــي تقبلهـــا ربهـــا - للنــاس وقـــت أن قالـــت المالئكــة لمـــريم� واذكـــر يــا محمـــد" :والمعنــى  
ِ يـا مـريم إن اللـه اصـطفاك-بقبول حسن وأنبتها نباتـا حـسنا َ ْ َ    اختـارك واجتبـاك لطاعتـه، وقبلـك أي :ِ

ِلخدمة بيته وطهرك من األدنـاس  َ َ واألقـذار، ومـن كـل مـا يتنـافى مـع الخلـق الحميـد، والطبـع الـسليم َ
َواصطفاك على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ   )2(". من غير أب دون أن يمسسك بشر� َ

  

�����z�y�x��z�y�x��z�y�x��z�y�x�zzzz}�}�}�}��: فـــي اآليـــةاأللفـــاظ الثالثـــة  المـــراد مـــنويبـــين اإلمـــام الـــرازي  

  مـن األمــور الحـسنة فــي أول عمرهـا، فهــو-مــريم  ل- االصــطفاء األول إلـى مــا اتفـق��حيـث صـرف
  : أمورعدة

أنـــه تعـــالى قبـــل تحريرهــا مـــع أنهـــا كانـــت أنثــى ولـــم يحـــصل مثـــل هــذا المعنـــى لغيرهـــا مـــن  :أحــدها
  .اإلناث

                                                 
 -حـــــــــريم  تفـــــــــسير ســـــــــورة الت- كتــــــــاب التفـــــــــسير - للحـــــــــاكم النيـــــــــسابوري - المــــــــستدرك علـــــــــى الـــــــــصحيحين )1(

 . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، يقول اإلمام الذهبي3834ح/538ص/2ج

   102ص/2 ج-طنطاوي محمد سيد ل - التفسير الوسيط للقرآن الكريم )2(
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إن أمها لما وضعتها مـا غـذتها طرفـة عـين، بـل ألقتهـا إلـى زكريـا، :  البصريقال الحسن:  وثانيها
   )1(.وكان رزقها يأتيها من الجنة

 .أنــه تعــالى فرغهـــا لعبادتــه، وخــصها فـــي هــذا المعنــى بـــأنواع اللطــف والهدايــة والعـــصمة: وثالثهــا
��Õ��Õ��Õ��Õ...}�}�}�}�� :�قـال حيـث أنه كفاها أمر معيشتها، فكـان يأتيهـا رزقهـا مـن عنـد اهللا تعـالى : ورابعها

Ù��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��ÖÙ��Ø��×��ÖÚÚÚÚß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û���ààààç�����æ��å��ä��ã��â��á��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��zzzz }37/ال عمران{  
  .ه تعالى أسمعها كالم المالئكة شفاها، ولم يتفق ذلك ألنثى غيرهاأن: وخامسها

  

  :  وأما التطهير ففيه وجوه  
����������w������w������w������w...}}}} :� أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعصية، فهـو كقولـه تعـالى فـي أزواج النبـي: أحدها

� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��xzzzz} 33/األحزاب{�   
  .سيس الرجالأنه تعالى طهرها عن م: وثانيها
  .كانت مريم ال تحيض: طهرها عن الحيض، قالوا: وثالثها
  .وطهرك من األفعال الذميمة، والعادات القبيحة: ورابعها

  .وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم وكذبهم: وخامسها
  

  : إلى ما اتفق لها في آخر عمرها فيصرفوأما االصطفاء الثاني  
ر أب، وأنطق عيسى حال انفـصاله منهـا حتـى شـهد من غي �نه تعالى وهب لها عيسى إ حيث

  )2(.بما يدل على براءتها عن التهمة، وجعلها وابنها آية للعالمين
  

إن اهللا يــصطفي زمانــا علــى زمــان، ومكانــا علــى : "يقــول اإلمــام محمــد متــولي الــشعراويو  
َالمـصطفى فـي كـل مـا اصـطفى عليـهٕمكان، وانسانا على إنسان ليشيع اصـطفاء  ُِ فهـل يجـب  إذن ،ُ

علـــــى النـــــاس أن يفرحـــــوا بالمـــــصطفى، أو ال يفرحـــــوا بـــــه؟ إن علـــــيهم أن يفرحـــــوا بـــــه؛ ألنـــــه جـــــاء 
    )3(..."لمصلحتهم

  

فأنت ترى أن اهللا تعالى قد مـدح مـريم مـدحا عظيمـا ": يقول الدكتور محمد سيد طنطاويو  
  )4(."لتنويه بقدرهبأن شهد لها باالصطفاء والطهر والمحبة، وأكد هذا الخبر لالعتناء بشأنه، وا

                                                 
 –محمـد عبـد الـرحيم، لـم يجـد الباحـث هـذه العبـارة :  وبالرجوع إلى تفسير الحسن البصري، الذي جمعه الدكتور)1(

، فلـم محمـد عبـد الـرحيم: الـدكتورً ولعلها سقطت سـهوا مـن –  الحسن البصرياإلمام الرازي عن ماماإلالتي أخذها 
 )212ص/1 ج– محمد عبد الرحيم:  جمع الدكتور-  تفسير الحسن البصري:(انظر. يجمعها

 "بتصرف يسير "218 - 217ص/8 ج-التفسير الكبير  )2(
 1454ص/3 ج-تفسير الشعراوي  )3(
 102ص/2 ج- سيط للقرآن الكريم التفسير الو)4(
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 : قوله تعالىمريم ابنة عمران  وصالح الكريمة التي تضرب المثل في إيماناآلياتومن   
�{�{�{�{�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼���»�º�¹�¸�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼���»�º�¹�¸�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼���»�º�¹�¸�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼���»�º�¹�¸

ÈÈÈÈzzzz} 12/التحريم{   
   

مثال للذين آمنوا حال مريم وما أوتيت من كرامـة الـدنيا وكرامـة  �وضرب اهللا " :والمعنى  
مــن مــن قبــل أنهــا منعــت جيــب درعهــا و مــع أن أكثــر قومهــا كــانوا كفــارا، اآلخــرة، فاصــطفاها ربهــا

����a ... }}}}�:وقالـت لـه �جبريـل  �̀�_��~��}��|����{�a��� �̀�_��~��}��|����{�a��� �̀�_��~��}��|����{�a��� �̀�_��~��}��|����{zzzz }فأثبتـت بـذلك عفتهـا   }18/مـريم
، � جيــــب درعهــــا فحملــــت بنبــــي اهللا وكلمتــــه عيــــسى فــــي � وكمــــال طهارتهــــا، فــــنفخ جبريــــل

 عـداد القـانتين العابـدين المخبتــين فـيائـه، وكانـت وصـدقت بـشرائع اهللا وكتبـه التـي أنزلهـا علـى أنبي
    )1(".لربهم المطيعين له

  

 أن يــنفخ فــي � جبريــل �فهــي مثــال العفــة والطهــر، فــأمر اهللا ":  الزحيلــييقــول اإلمــام  
، وصــدقت بــشرائع اهللا التــي شــرعها لعبــاده، وبــصحفه التــي أنزلهــا � فحملــت بعيــسى ...فرجهــا

وكانــت مــن القــوم المطيعــين ...عــة الكبــرى المنزلــة علــى األنبيــاءرب وغيــره، وبكتبــه األعلــى إدريــس
  )2(".لربهم، كان أهلها أهل بيت صالح وطاعة، ومن عداد الناسكين العابدين المخبتين لربهم

  

، حيـث مـريم ابنـة عمـرانو ، امـرأة فرعـون فضل وكمال إيمـان كـل مـن�كما ويبين النبي   
عن َأبي موسى األشـعريروي  ِ َ َْ َ ُ ِ ْ ْكمـل مـن الرجـال كثيـر، ولـم يكمـل ": � ِ اهللاُ رسـولَقـال: َ، قـال� َ ُ َْ َ َْ ٌَ َ ِ َِ َِ َ َ

ِمن النساء َِ  َ : َِٕإال آسية امرَأة فرعون، ومريم بنت عمران، وان ََ ََ َْ ِْ ِ ُِ ْ ِ ُ َ َ َْ َْ ْ ُ ُ ِ ِفـضل عائـشة علـى النـساء كفـضل ْ َْ َ ِ َِ  َ َ ََ َ َ َ
ِالثريد ِ)3(على سائر الطعام ِ َ َ ِ ِ َ َ")4(  

  

ِخــط رسـول اهللا : عـن ابـن عبــاس رضـي اهللا عنهمـا، قـالكمـا وجـاء    ُ ٍخطـوطَأربـع  �َ ُ  ، ثــم ُ
ََأتـدرون مــا هـذا؟" :قـال َ َ َ ُ ْ َاهللا ورســوله أعلـم، قـال: قـالوا "َ ُ ُ ُ ُإن َأفـضل نــساء َأهـل الجنــة خديجـة بنــت ":ُ ْ ِ ُ َ َِ ِ ِ َِ  ِْ ِ ْ َ َ َ ْ

ُخويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم  َ َْ َ ُ ََ َ ٍَ ِ ٍِ ُ ْ ِ ُ َ ْ ُبنـت عمـران، وآسـية ُ َ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ بنـت مـزاحم امـرَأة فرعـون مـع مـا قـص ِ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ُِ َ ْ ٍ َ ُ ْ ِ
                                                 

    169ص/28 ج- للمراغي – تفسير المراغي )1(
   327ص/28 ج- التفسير المنير )2(
ُ والثرد)3( ْ :ٌالفت، ثرده يثرده ثردا، فهو ثريد ِ َ َ ََُ ُ ََ ً ْ ُ ُُ َْ َ ُوالثريد والثرودة...َ َ ُ  :ِما ثرد من الخبز ِْ ُ ْ َ ِ َ ُ  )102ص/3 ج-لسان العرب . (َ
ــــاء - البخــــاري  صــــحيح)4( ــــاب أحاديــــث األنبي ــــول اهللا تعــــالى - كت |�{�~���¡�¢��}�بــــاب ق

�£...�z }3411ح/158ص/4 ج-} 11/التحريم 
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ِالله علينا من خبرها في القرآن ُِْ َْ ِ َِ َْ ََ َ ْ ُ " {{{{...�����²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥

�µ����� �́³�µ����� �́³�µ����� �́³�µ����� �́³�z�z�z�z} 1(}11/التحريم(
   

  

فــي أول عمرهــا  بالعديــد مــن الكرامــات، فقــد اصــطفاها �أكرمهــا اهللا  بنــت عمــران فمــريم  
بــأن تقبلهــا لخدمــة الكنيــسة، ورزقهــا مــن ثمــار الجنــة، وأســمعها كــالم المالئكــة، كمــا وطهرهــا مــن 

 دون أب، وهــي �ًاألقــوال واألفعــال الخبيثــة المــستقذرة، وأيــضا اصــطفاها بــأن وهــب لهــا عيــسى 
  .ًأيضا من أكمل نساء الدنيا، ومن أفضل نساء أهل الجنة

  

، ولـــم يـــذكر  الكريمـــة فـــي المطلـــب الـــسابقاآليـــةســـبق بيـــان هـــذه : وينبـــه الباحـــث إلـــى أنـــه  
     . لتجنب التكرار امرأة فرعون المتعلقة بفضائل ومكارم النبوية،الباحث هذه األحاديث

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - تفـــــــــسير ســـــــــورة التحـــــــــريم - كتــــــــاب التفـــــــــسير - للحـــــــــاكم النيـــــــــسابوري - المــــــــستدرك علـــــــــى الـــــــــصحيحين )1(

  .صحيح:  يقول اإلمام الذهبي،3836ح/539ص/2ج
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  الفصل الثاني
  
  

  نماذج من المدح والثناء في السياق القرآني
  
  
  

  :وفيه ثالثة مباحث
  
  

  . على أولي العزم من الرسلاء اهللاثن:  المبحث األول

  

  .اهللا على رسله من غير أولي العزمأمثلة ثناء  :المبحث الثاني

  

  .ثناء العباد على بعضهم: ث الثالثالمبح
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  ثناء اهللا على أولي العزم من الرسل: المبحث األول

  
  :وفيه خمسة مطالب

  

  .ثناء اهللا على نوح عليه السالم: المطلب األول

  .ثناء اهللا على إبراهيم عليه السالم: ثانيالمطلب ال

  .ثناء اهللا على موسى عليه السالم: المطلب الثالث

  .ثناء اهللا على عيسى عليه السالم: المطلب الرابع

  .ثناء اهللا على محمد عليه السالم: المطلب الخامس
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  المبحث األول
  

  من الرسل )1(ء اهللا على أولي العزمثنا
  

،  أولــي العــزم مــن الرســلع الرســل واألنبيــاء دون اســتثناء، وخــص مــنهم جميــ�مــدح اهللا   
ًبما امتازوا به على غيرهم من صفة الصبر على الدعوة ، وتحمل أذى أقوامهم، وهذا يظهر جليـا 

��Å��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������½��¼Å��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������½��¼Å��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������½��¼Å��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��������½��¼ÆÆÆÆ��Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç����Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç����Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç����Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç}�: فــي قولــه تعــالى
Ñ��Ð��Ï�����Î��ÍÑ��Ð��Ï�����Î��ÍÑ��Ð��Ï�����Î��ÍÑ��Ð��Ï�����Î��ÍÒÒÒÒÓ��Ó��Ó��Ó��ÔÔÔÔ��Õ����Õ����Õ����Õ��Ù���Ø��×��ÖÙ���Ø��×��ÖÙ���Ø��×��ÖÙ���Ø��×��Öz }35/األحقاف{  

  

لكفار  وذلك ألن ا؛نصيحة للرسول صلى اهللا عليه وسلمالوعظ وال"في هذه اآلية الكريمة ف 
   )2("كانوا يؤذونه ويوجسون صدره

 

 أولــوا الثبــات والجــد :فاصــبر كمــا صــبر أولــوا العــزم مــن الرســل: "البيــضاوي يقــول اإلمــام
ل للتبعـيض، وأولـوا العـزم أصـحاب الـشرائع اجتهـدوا فـي منهم فإنك من جملتهم، ومـن للتبيـين، وقيـ

ٕنوح، وابراهيم، : تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها، ومشاهيرهم
   )3(".وموسى، وعيسى صلى اهللا وسلم عليهم

 

���H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A}�:ً جميعــا فــي قولــه تعــالى�ولقــد ذكــرهم اهللا 
�L��K��J���I�L��K��J���I�L��K��J���I�L��K��J���IM��M��M��M��NNNNR��Q��P��O��R��Q��P��O��R��Q��P��O��R��Q��P��O��z }7/األحزاب{  

واذكــر حــين أخــذنا مــن النبيــين جميعــا ميثــاقهم بتبليــغ الرســالة والــدعاء إلــى الــدين القــيم : "والمعنــى
  )4("...ٕومنك خصوصا ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى

  

ْلم خـص األنبيـاء الخمـسة بالـذكر دون غيـرهم مـن  :"ًويذكر اإلمام الجوزي سؤاال يقول فيه  َ  َ ِ
أنـه نبـه بـذلك علـى فـضلهم، ألنهـم أصـحاب الكتـب والـشرائع وقـدم: ثم يجيب عليـه بقولـهاألنبياء؟   

ًنبينا صلى اهللا عليه وسلم بيانا لفضله عليهم ّ .")5(  
                                                 

ُالعزم" )1( ْ َالجد، ع: َ  ِزم على األمر يعزم عزما ومعزما ومعزما وعزما وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه واعتـزم عليـهِ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ ََ ََ َ َ ََ َ ًَ ًْ ْ ِْ ِ ِ ًِ ً ً ً ًْ ْ ْ َ :
ََأراد فعلــه ْ ُوالعــرب تقــول... ِ َُ ُ َ َ ْ ِمــا لفــالن عزيمــة َأي ال يثبــت علــى أمــر يعــزم عليــه: َ َِْ َ َْ َ َ ُ َ َِ ٍ ِْ َْ ٌ والعزمــي مــن الر...َ َ ِ  ِ ْ ِجــالَ ُالمــوفي : َ
ِبالعهـــــد ْ َ ْ ُوالعـــــزم... ِ ْ ُالـــــصبر: َ ْ ،وقولـــــه تعـــــالى فـــــي قـــــصة آدم َ ِ ِ ِ َ َُ َ ُ ْ َ َ :�{_��^��]��\��[��Z��Y��X��W���V��Uz 

َوقيل} 115طه{ ُالعزم والعزيمة هنا الصبر: ِ  َُ ُ ِ َ َُ  )400 – 399ص/12 ج- البن منظور –لسان العرب " (ْ
 30ص/28 ج- الرازي - التفسير الكبير )2(
       117ص/5 ج- أنوار التنزيل وأسرار التأويل )3(
 524ص/3 ج- للزمخشري – الكشاف )4(
 449ص/3 ج- زاد المسير في علم التفسير )5(
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، الـذين ذكـرتهم اآليـة  العـزم مـن الرسـليأولـوسوف يتحدث الباحث في هـذا المبحـث عـن 
  .طالبخمسة م تمثل فييو - آنفة الذكر –الكريمة 

  

   :ثناء اهللا على نوح عليه السالم: المطلب األول
  

، أنجـاه  عـام إال خمـسينسـنةهو أول الرسل، وثاني األنبياء، صبر على دعوة قومـه ألـف 
اهللا تعالى ومن معـه مـن الطوفـان العظـيم، فكـان مـن عبـاد اهللا المحـسنين الـشاكرين، حيـث وصـفه 

ــــد الــــشاكر لنعمــــه  ــــارك وتعــــالى بالعب ــــال تعــــ�تب �i�h�g�f�ei�h�g�f�ei�h�g�f�ei�h�g�f�ejjjj�m���l�k��m���l�k��m���l�k��m���l�k}� :الى ق
nnnnz }اء�TL3/ا {  

  

 كــان �ً أن نوحــا �ثــم يبــين اهللا ... ٍيــا ذريــة مــن حملنــا مــع نــوح ال تــشركوا: "والمعنــى
: � قــال ســلمان الفارســي...  علــى نعمــه وال يــرى الخيــر إال مــن عنــده�عبــدا شــكورا يــشكر اهللا 

  )1(."ألنه كان يحمد اهللا على طعامه
  

 عليــه ً فـي أداء الـشكر مواظبـاً مبالغـاً شـكوراً كـان عبــدا� ًإن نوحـا": يقـول الـشيخ علـوان
  )2(."على وجه الخضوع والخشوع

   
فيه التنويه بالثنـاء علـى نـوح عليـه الـسالم بقيامـه : "ويقول اإلمام السعدي في فاصلة اآلية

 وأن يتـذكروا  واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتـدوا بـه فـي شـكره ويتـابعوه عليـه، تعالى،بشكر اهللا
  )3(."نعمة اهللا عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في األرض وأغرق غيرهم

  

، أنـه معتـرف هللا بالعبوديـة غيـر ًومعنـى كـون نـوح عبـدا:"ويقول اإلمام الطاهر بـن عاشـور
 بامتثــال أوامــره، وروي أنــه كــان يكثــر ،� ، أي شــديدا لــشكر اهللاًمتكبــر باإلشــراك، وكونــه شــكورا

      )4(." وتعالى سبحانهحمد اهللا
  

 فـي حياتـه ومماتـه، وبـشهادة قومـه وسـائر �ومن اآليات الكريمـة التـي أثنـت علـى نـوح 
��K��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��F�������R��Q��P��O��N��M��L����������R��Q��P��O��N��M��L����������R��Q��P��O��N��M��L����������R��Q��P��O��N��M��L�����V��U��T��S����V��U��T��S����V��U��T��S����V��U��T��S}� :األمم، قوله تعالى

Y��X���WY��X���WY��X���WY��X���Wz }81-78/الصافات{  

                                                 
 213ص/ 10 ج- للقرطبي -الجامع ألحكام القرآن  )1(
 446ص/1 ج- الفواتح اإللهية )2(
 453/ ص– تيسير الكريم الرحمن )3(
  27ص/15 ج- التحرير والتنوير )4(
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، فإنـه محبـب  فـيمن جـاء بعـده فـي كـل أمـةً حـسناً وثنـاءً جمـيالً ذكـرا وأبقينـا عليـه:والمعنى
، � فــي اآلخــرين فــي أمــة محمــد ســالمة لــه مــن أن يــذكر بــسوء و�  فأمــان لنــوحإلــى الجميــع،

  . األجيال من بعده جميعبل تثني عليهوغيرها من األمم، 
  

نبقــي علــيهم ف ،�  نجــزي كــل مــن أحــسن مــن العبــاد فــي طاعــة اهللا� مثــل جــزاء نــوحف
   )1(.� عبادنا المصدقين المخلصين العاملين بأوامر اهللا من �؛ وذلك لكونه الثناء الحسن

  

����R��Q�����R��Q�����R��Q�����R��Q����S���S���S���S}�: تفاصيل إنعامه عليـه قـال سبحانه وتعالىلما شرح ":يقول اإلمام الرازيو

�T�T�T�Tzبتلك التـشريفات الرفيعـة مـن جعـل الـدنيا مملـوءة  � أنا إنما خصصنا نوحا : والمعنى
يـع العـالمين ألجـل أنـه كـان محـسنا، ثـم علـل كونـه من ذريته ومن تبقية ذكره الحسن في ألسنة جم

محسنا بأنه كان عبدا هللا مؤمنا، والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات اإليمـان 
   )2(".باهللا واالنقياد لطاعته

            

ثنــاء حــسنا مــستمرا إلــى وقــت اآلخــرين،  � لنــوح �جعــل اهللا : "الــسعدي يقــول اإلمــامو
محــسن فــي عبــادة الخــالق، محــسن إلــى الخلــق، وهــذه ســنته تعــالى فــي المحــسنين، أن وذلــك ألنــه 

  )3(".ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم
  

، ، وشـــكره هللا تعـــالى علـــى مـــا أنعـــم عليـــه مـــن الـــنعم�ٕ وصـــدق واخـــالص نـــوح فبإيمـــان  
  .، ومن جميع األمة اإلسالمية، في حياته ومماته�استحق الثناء من اهللا 

  
  :ثناء اهللا على إبراهيم عليه السالم:  الثانيالمطلب

   
رقة قلبه، وصبره على أذى قومه، فهـو أمـة باتـصافه بهو من وصف بالخيار، وبالكريم، و

بجميـــع الـــصفات الحميـــدة، وهـــو أقـــرب المقـــربين إلـــى مـــن اصـــطفاه وأكرمـــه بوصـــفه خلـــيال، قـــال 
�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`������������l��l��l��l��mmmm��������p�o�n���������p�o�n���������p�o�n���������p�o�n}�:تعــــــــــــــــالى

�q�q�q�qz�}ء$*R�  }125/ا
  

أخلــص  أحــسن دينــا ممــن  أحــد ال:ففــي هــذه اآليــة الكريمــة يخبــر اهللا ســبحانه وتعــالى أنــه
 وأحسن في أعماله بفعل الصالحات، فلم يدخر ،استسلم فى عموم أحواله هللا باهللاو مقصده وتوجهه

                                                 
 90ص/15 ج - للقرطبي – )الجامع ألحكام القرآن( ، 144ص/3 ج- للسمرقندي -) بحر العلوم(:  انظر)1(
 340ص /26 ج- التفسير الكبير )2(
 705/ ص– تيسير الكريم الرحمن )3(
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 اإلسالم المتفق  الموافقة لدينالحنفيةشيئا عن اهللا ال من ماله وال من جسده، وال من روحه، واتبع 
اصـطفاه تبـارك وتعـالى وخـصه بكرامـات  الـذي ،�  التـي هـي ملـة إبـراهيم صحتها وقبولها،ىعل

في مواقع اإلضـمار لتفخـيم شـأنه والتنـصيص علـى  � ٕواظهاره، تشبه كرامات الخليل عند خليله
لزلفى عند فإن من بلغ من ا �الترغيب في اتباع ملته  الكريمة اآليةأنه الممدوح، كما وفي هذه 

اهللا تعــالى مبلغــا مــصححا لتــسميته خلــيال حقيــق بــأن يكــون اتبــاع طريقتــه أهــم مايمتــد إليــه أعنــاق 
   )1(.الهمم وأشرف ما يرمق نحوه أحداق األمم

  

  ���p�o�n��p�o�n��p�o�n��p�o�nqqqqz...}�: أقوال العلماء في فاصلة اآلية
  

ٕه، وانما  وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليل� اصطفاه ": بن عجيبةيقول اإلمام
 ألنه قد تخللت محبـة ؛أعاد ذكره ولم يضمر تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح، وسمي خليال

   )2(". في جميع أجزائه� اهللا
    

 بــالد غلبــت عليهــا الوثنيــة، وأفــسد فــياصــطفاه اهللا إلقامــة دينــه  ":المراغــي ويقــول اإلمــام
به أن يسمى خلـيال، فقـد اختـصه بكرامـة الشرك عقول أهلها، وقد بلغ من الزلفى عند ربه ما صح 

ّومنزلــة تــشبه الخليــل لــدى خليلــه، ومــن كانــت لــه هــذه المنزلــة كــان جــديرا أن تتبــع ملتــه وتأتــسي  ّ
   )3(".طريقته

  

والخلة أعلى أنواع المحبـة، وهـذه المرتبـة حـصلت للخليلـين محمـد  ":السعدي ويقول اإلمام
اتخـذ اهللا إبـراهيم ٕبة من اهللا فهي لعموم المؤمنين، وانما ٕوابراهيم عليهما الصالة والسالم، وأما المح

 به وقام بما ابتلي بـه، فجعلـه اهللا إمامـا للنـاس، واتخـذه خلـيال ونـوه بـذكره َرِم بما ُأٌي ألنه وف؛خليال
   )4(".في العالمين

  

 زيــادة ؛عطــف ثنــاء إبــراهيم علــى مــدح مــن اتبــع دينــه ":الطــاهر بــن عاشــور ويقــول اإلمــام
 والخليــل فـــي كــالم العــرب الـــصاحب ، اتخــذ إبـــراهيم خلــيال� أخبر أن اهللاين إبـــراهيم، فــتنويــه بــد

 رضـاومعنى اتخاذ اهللا إبراهيم خلـيال شـدة ...  ي ال يخفى عنه شيء من أمور صاحبهالمالزم الذ

                                                 
 ، 117ص/2 ج- البـن عطيـة -) المحـرر الـوجيز( ، 367ص/1 ج- للقشيري -) لطائف اإلشارات: ( انظر)1(
 236ص/2 ج- ألبي السعود -) شاد العقل السليمإر(
    565ص/1 ج- البحر المديد )2(
 167ص/5 ج- تفسير المراغي )3(
 206/ ص– تيسير الكريم الرحمن )4(



 94

، الرضـا عنه، إذ قـد علـم كـل أحـد أن الخلـة الحقيقيـة تـستحيل علـى اهللا فأريـد لوازمهـا وهـي � اهللا
    )1(".ابة الدعوة، وذكره بخير، ونحو ذلكواستج

 بــسالمة الفطــرة واالعتقــاد، وقــوة �  علــى إبــراهيم� امــتن اهللا ":لزحيلــيا ويقــول اإلمــام
العقل وصفاء الروح، وكمال المعرفة باهللا، وشدة العزيمة وعلـو الهمـة فـي محاربـة الوثنيـة والـشرك، 

  )2(".يطانحتى صار من أولي العزم، فهو خليل الرحمن، عدو الش
  

 :، وكثرة دعائه بالخير قوله تعـالى�ومن اآليات الكريمة التي تثني على صبر إبراهيم 
�{i�hi�hi�hi�h������������y�x�w�v�u�t�s�r���������q�p�o�n������m�l���k�j���y�x�w�v�u�t�s�r���������q�p�o�n������m�l���k�j���y�x�w�v�u�t�s�r���������q�p�o�n������m�l���k�j���y�x�w�v�u�t�s�r���������q�p�o�n������m�l���k�j���zzzz�{��{��{��{�
||||��������������~�}��~�}��~�}��~�}�z}�� !�  } 114/ا

  

 ً رجــالُســمعت: َ قـال�  بــن أبـي طالــبعـن علــيجـاء فــي سـبب نــزول هــذه اآليـة الكريمــة 
 َ اسـتغفرِ قـدَألـيس: َفقـال. ِ، وهمـا مـشركانَ ألبويكْرِال تستغف: ُ، فقلتِ، وهما مشركانِ ألبويهُفريستغ

��Y���X��W��V��U��T��S��Y���X��W��V��U��T��S��Y���X��W��V��U��T��S��Y���X��W��V��U��T��S}�}�}�}���:�ْ فنزلـت�  للنبـيُهُ؟ فذكرتـٌ مـشركَ وهوِ ألبيه� ُإبراهيم
��j�����������i��h��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��\�����[��Z��j�����������i��h��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��\�����[��Z��j�����������i��h��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��\�����[��Z��j�����������i��h��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��\�����[��Z

n���m��l�����kn���m��l�����kn���m��l�����kn���m��l�����ky��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��zzzz�}���|��{���}���|��{���}���|��{���}���|��{��)3(��������
~~~~zzzz}�� !�  )4(}114 - 113/ا

  

¦���§��¦���§��¦���§��¦���§��}��:ومــا كــان اســتغفار إبــراهيم ألبيــه إال عــن موعــدة وعــدها إيــاه بقولــه: "والمعنــى
¨̈̈̈©©©©¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��®®®®²��±���°�� �̄�²��±���°�� �̄�²��±���°�� �̄�²��±���°�� �̄�z }لتوفيق لإليمــان فإنــه أي ألطلــبن مغفرتــك بــا }47/مــريم

 أوحي إليه بأنه لن يؤمن تبرأ بأن مات على الكفر، �ن له أنه عدو هللا فلما تبي ... يجب ما قبله
ــيم ، ورقــة قلبــه إن إبــراهيم ألواه لكثيــر التــأوه وهــو كنايــة عــن فــرط ترحمــه،قطــع اســتغفارهفمنــه   حل

   )1(".صبور على األذى
  

                                                 
 211ص/5 ج- التحرير والتنوير )1(
 287ص/5 ج- التفسير المنير )2(
ْ وآوه وَأوه وآووه، بالمد وواوين، وَأوه، بكسر ال)3( ِ ِْ َ ِ ِ ْ ّ ُ  َْهاء خفيفة، وَأوه وآه، كلها َ ِ ِ ُِ َ ْ ٌ َ كلمة معناها التحزن: َ َ َ ْ َ ٌَ ِوَأوه مـن فـالن إذا . َِ ٍِ َ ُ ْ ِ ْ

ُاشتد عليك فقده، ْ ََ َْ َ  ...ِوقولهم عند الشكاية َِ َ  َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ٌَأوه من كذا، ساكنة الواو، إنما هو توجع: َ  َ َ ََ ُ ِْ ِِ ْ ُ َِ َِ َ َ  البـن منظـور –لسان العـرب . (ْ
 )473-472ص/13 ج-
ـــــــــصحيحين )4( ـــــــــى ال ـــــــــسابوري- المـــــــــستدرك عل ـــــــــسير -  للحـــــــــاكم الني ـــــــــاب التف ـــــــــة- كت ـــــــــسير ســـــــــورة التوب  -  تف

 .  صحيح: ، يقول اإلمام الذهبي3289ح/365ص/2ج
 100ص/3 ج- للبيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل )1(
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انه مترحم متعطـف ولفـرط رحمتـه ورأفتـه  ":�  إسماعيل الخلوتي في إبراهيميقول اإلمام
ٌ حلــيم صــبور علــى ، الكــافرألبيــهن يتعطــف كــا ِ  ولــذلك كــان يحلــم علــى أبيــه ويتحمــل أذاه ،األذيــةَ

  )2(..."ه وغلظ قلبهِقُلُويستغفر له مع صعوبة خ
 رجــاع إلــى اهللا فــي جميــع األمــور، كثيــر الــذكر � إن إبــراهيم ":الــسعدي ويقــول اإلمــام

 ذو رحمــة بــالخلق، وصــفح عمــا يــصدر هــو، فحلــيمً، وأيــضا والــدعاء، واالســتغفار واإلنابــة إلــى ربــه
: مــنهم إليــه، مــن الــزالت، ال يــستفزه جهــل الجــاهلين، وال يقابــل الجــاني عليــه بجرمــه، فــأبوه قــال لــه

{ ...¡¡¡¡¢¢¢¢��¤��£����¤��£����¤��£����¤��£��z }ــــول لــــه}46/مــــريم ̈�...}�}�}�}��: وهــــو يق �§����̈�§����̈�§����̈�§���©©©©¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��®®®®�� �̄ �� � �̄ �� � �̄ �� � �̄ �
²��±���°²��±���°²��±���°²��±���°zzzz }3("}47/مريم(  

  

الكريم بـن " �  قال رسـول اهللا:يرة قال بالكرم حيث جاء عن أبي هر�كما وصفه النبي 
ُالكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُْ ِْ ُ ُ ُ ُ ِ َ    )4("ْمِ عليهِ اهللاْ

  

ٕ أوامـر اهللا تعـالى حتـى وان  في تطبيـقنعم فهو كريم في أقواله وأفعاله ووجدانه، ال يتباطأ  
بـن، أو التبـرؤ ، أو بـذبح اإل والزوجة في الصحراء– الوحيد الوليد –  يتعلق بترك االبناألمركان 
، � محبة جميع من يحبهم مـن البـشر فـي مقابـل إفـراد محبـة اهللا �، لقد ذبح إبراهيم األبمن 

  .  ًويتخذه خليال فاستحق أن ينال رضا اهللا سبحانه وتعالى
  

   :ثناء اهللا على موسى عليه السالم: المطلب الثالث
  

،  وهــو فــي أحــشاء أمــه، صــبر علــى أذى ودعــوة قومــه مــن بنــي إســرائيل�معيــة اهللا نــال 
 وبتكليمـه لـه حيـث � برسـاالت اهللا ختـارُمـصطفى موهـو  ، عظيم القدر والجاه�فكان عند اهللا 

��N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Az}�:قال تعالى �

   }144/األعراف{
  

 ، اهللا تعــالىرؤيـةجابــة إلـى ســؤال  مــن عـدم اإل� لموسـى ه تــسليففـي هـذه اآليــة الكريمـة
ــنعم العظــام مــا لــم أعــط أحــدا مــن العــالمين: لــهكأنــه قيــل   ،إن منعتــك الرؤيــة فقــد أعطيتــك مــن ال

علــى النــاس  وآثرتــك ،اخترتــك واتخــذتك صــفوةومــن هــذه الــنعم أنــي  ،فاغتنمهــا وثــابر علــى شــكرها

                                                 
  523ص/3 ج- روح البيان )2(
 353/ ص– تيسير الكريم الرحمن )3(
 يقـول اإلمـام شـعيب  ،5776ح/92ص/13 ج-بـاب التفـاخر  - كتـاب الحظـر واإلباحـة - حبـان  صحيح ابـن)4(

  إسناده حسن :األرنؤوط
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 ومـــا كـــان كليمـــا وال اعـــك،بإتبٕان كـــان نبيـــا كـــان مـــأمورا ورون ا وهـــ- فـــي زمانـــك المعاصـــرين لـــك
فخـذ مـا أعطيتـك مـن  ، بغيـر واسـطةإيـاك وبتكليمـي ، أي بأسـفار التـوراة برساالتي- صاحب شرع

  )1(. على ما أعطيت من جالئل النعم وكن من الشاكرين،والتكليم شرف النبوة والحكمة
  

 �  اهللاه لقـد اصـطفا،ذا الفـضل الكبيـر بهذا العطاء الجزيل، وهـ� وهكذا يرجع موسى"
ــيهم برســاالته، وهــى   ،مــا ضــمت عليــه التــوراة مــن أســفارواختــاره مــن بــين قومــه، وجعلــه رســوال إل

 بها شكر الشاكرين، وحمد الحامدين، يفي وكلها نعم وأفضال، ال ،وأسمعه كالمه من غير واسطة
   )2(".يقبل شكر الشاكرين، ويرضاه لهم �ومع هذا فإن اهللا 

  

هــو مفــضل علــى النــاس يومئــذ ألنــه : "�ي موســى بــن عاشــور فــيقــول اإلمــام الطــاهر 
رسول، ولتفضيله بمزية الكالم، وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ، وعلى 

، �  ألن موســـى أرســـل بـــشريعة عظيمـــة، وكلمـــه اهللا؛فهـــو أفـــضل مـــن أخيـــه هـــارون: حتمـــاليناال
    )3("برسالتي وبكالمي: ك قال معاونا لموسى ولم يكلمه اهللا، ولذل� وهارون أرسله اهللا

  

يـا :  وأبان له مكانته، فقال لـه�موسى   خاطر� ثم طيب اهللا: "لزحيليا ويقول اإلمام
موسى إني اخترتك علـى نـاس زمانـك وآثرتـك علـيهم بتكليمـي إيـاك وبإعطائـك رسـاالتي المتنوعـة، 

 المظهـرين إلحـساني فخذ ما أعطيتك من الشريعة وهي التوراة، وكن من جماعة الـشاكرين نعمـي،
   )4(".إليك وفضلي عليك

  

 فـــي دعوتـــه لقومـــه، وتبـــرز �ومـــن اآليـــات الكريمـــة التـــي تثنـــي علـــى إخـــالص موســـى 
��á��à��ß��Þá��à��ß��Þá��à��ß��Þá��à��ß��Þââââ���é��è��ç��æ��å����ä��ã�����é��è��ç��æ��å����ä��ã�����é��è��ç��æ��å����ä��ã�����é��è��ç��æ��å����ä��ã}�:  عنـــــد اهللا تعـــــالى، قولـــــه تعـــــالى�مكانتـــــه 

��G��F��E�������D��C���B��A��G��F��E�������D��C���B��A��G��F��E�������D��C���B��A��G��F��E�������D��C���B��Az }a-�+/51 - 52{  
   

 إنـــه كـــان موحـــدا ،�فـــي الكتـــاب المنـــزل عليـــك موســـى  �محمـــد واذكـــر يـــا : والمعنـــى
 أرسـله اهللا تعـالى إلـى ، رسـول نبـيفهـو ،أسلم وجهـه هللا تعـالى و،والرياء أخلص عبادته عن الشرك

                                                 
 - ألبـي الـسعود -) إرشـاد العقـل الـسليم( ، 34ص/3 ج- للبيـضاوي –) التأويـلأنوار التنزيـل وأسـرار : ( انظر)1(

 259ص/2 ج- البن عجيبة -) البحر المديد( ، 270ص/3ج
 478ص/5 ج- للخطيب -ير القرآني للقرآن  التفس)2(
 95ص/9 ج- التحرير والتنوير )3(
 85ص/9 ج- التفسير المنير )4(
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 _ جبــل بــين مــصر ومــدينوهــو _  تعــالى، كمــا وكلمــه مــن ناحيــة جبــل الطــور هم عنــهئالخلــق فــأنب
  )1(. تقريب تشريفوقربناه كما

     

 هومحــص استخلــصه اهللا لــه ً موســى بأنــه كــان مخلــصاُفِصَيــَف: "ســيد قطــب ويقــول اإلمــام
األيمـن  -سى بندائه من جانب الطـور األيمـن  فضل مو�  ويبينكما...ً نبياًكان رسوالف ،لدعوته

 ونحــن ال ، القريــب فــي صــورة مناجــاة لدرجــة الكــالم�  وتقريبــه إلــى اهللا- بالنـسبة لموســى إذ ذاك
   )2(."..�الم، وكيف أدركه موسىندري كيف كان هذا الك

  

  : بالمخلص؛ وذلك لمزيتين�بن عاشور أن اهللا  وصف موسى ويبين اإلمام الطاهر 
 فاســـتخف بـــأعظم جبـــار وهـــو فرعـــون، وجادلـــه مجادلـــة � نـــه أخلـــص فـــي الـــدعوة إلـــى اهللاأ :ًأوال
�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���×��Ö��Õ�����×��Ö��Õ�����×��Ö��Õ�����×��Ö��Õ}�:عنه في قوله تعالى �، كما حكى اهللا ِاءَفْاألك

�ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø�ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø�ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø�ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø...�������z�����y��x��w���v���z�����y��x��w���v���z�����y��x��w���v���z�����y��x��w���vz   

    }20 – 18/الشعراء{
 }17/القصص{ ��n��m�����l��k��j��i���h��g��f�n��m�����l��k��j��i���h��g��f�n��m�����l��k��j��i���h��g��f�n��m�����l��k��j��i���h��g��fz}�:وكذلك ما حكاه اهللا عنه بقوله

  .فكان اإلخالص في أداء أمانة اهللا تعالى ميزته
لوحي، فكـان مخلـصا بـذلك، يـه الملـك بـا اصطفاه لكالمه مباشرة قبل أن يرسل إل� أن اهللا: ًثانيا 

    }41/طه{ g��fg��fg��fg��fz}����: ألن ذلك مزيته قال تعالى؛أي مصطفى
 مـــع أن ً علـــى رســـوالًنبيـــا وعطـــف ، لتأكيـــد الوصـــفونبـــيأنـــه رســـول والجمـــع بـــين وصـــف موســـى 

   )3(.ة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قوياشارلإل، النبي من عمشرعي أالرسول بالمعنى ال
  

 علـــى الطاغيـــة فرعـــون، وعلـــى دعـــوة المعانـــدين مـــن بنـــي إســـرائيل، � فبـــصبر موســـى  
  .استخلصه اهللا تعالى للدعوة، وخصه بكالمه مباشرة دون وسيط

  
  
  
  

                                                 
 - 269ص/5 ج- ألبي السعود -) إرشاد العقل السليم( ، 13ص/4 ج- للبيضاوي –) أنوار التنزيل: ( انظر)1(

270 
 2313ص/4 ج- في ظالل القرآن )2(
  "بتصرف" 127ص/16 ج- التحرير والتنوير )3(
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   :ثناء اهللا على عيسى عليه السالم: المطلب الرابع
  

دم  فهـو رسـول ابـن صـديقة، بينـه وبـين آ فـي أمـور عديـدة،� على عيـسى �أثنى اهللا 
ـــارك وتعـــالى مباركـــا و)الخلـــق دون أب(قاســـم مـــشترك وهـــو  � ـــه اهللا تب ـــدنيا ًوجيهـــاً، جعل  فـــي ال

���Å��Ä��Ã��Â���Á��À��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��Å��Ä��Ã��Â���Á��À}��}��}��}�:، كمـا ووصـفه بالـصالح حيـث قـال تعـالىواآلخرة ومن المقـربين

���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A

G��F��EG��F��EG��F��EG��F��Ezzzz }46 – 45/آل عمران {  
  

سالم، بــأن  لمــريم، عليهــا الــ- � جبريــل –هــذه البــشارة مــن ي اذكــر أيهــا النبــ: والمعنــى
" كـن: "بقولـه لـه: د منها ولد عظيم، له شأن كبير، وهذا الولد يكون وجوده بكلمة من اهللا، أيلسيو

َ من غير بعل وال فحلفيكون، ْ   فسيكون مشهورا بهذا االسم واللقب �����Í��Ì��Ë�����Ê��É�Í��Ì��Ë�����Ê��É�Í��Ì��Ë�����Ê��É�Í��Ì��Ë�����Ê��Ézzzz}}}}���� وَ
إلـى أمـه، حيـث ال أب نـسبة  �����Í��Ì��Ë�Í��Ì��Ë�Í��Ì��Ë�Í��Ì��Ëzzzz}}}}����ـــمؤمنـون بـذلك، فنـسب بوالكنية في الدنيا، يعرفـه ال

، ومـن صـفات هـذا الولـد العظـيم أنـه �  عنه ما قاله مالحدة النصارى أنه ابن اهللاى، وبذلك نفله
{{{{������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îzzzzوجـهلـه:  أي ٌ ْ  وكرامـة عنــد اهللا ٌوشــرف ووجاهــة ومكانـة عاليـة َ

 الشريعة، وينزل عليه من الكتاب، وغير ذلك مما منحه به، وفي في الدنيا، بما يوحيه اهللا إليه من
الدار اآلخرة يشفع عند اهللا فيمن يأذن له فيـه، فيقبـل منـه، أسـوة بإخوانـه مـن أولـي العـزم، صـلوات 

  .اهللا عليهم
يدعو إلى عبادة اهللا وحده ال :  أي�����E���D��C��B��AE���D��C��B��AE���D��C��B��AE���D��C��B��Az�z�z�z}}}}كما ومن صفاته أنه 

ًتــه حــين يــوحي اهللا إليــه بــذلك، معجــزة وآيــة، وأيــضا هولال كشــريك لــه، فــي حــال صــغره، وفــي حــ
  )1(.موصوف بالصالح في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح

   
  : من المقربين وهي كاآلتي- � عيسى –اإلمام الرازي وجوه كونه بين وي

اسطة هـذه أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظيم للمالئكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بو: أحدها" 
  .الصفة
   .سيرفع إلى السماء وتصاحبه المالئكة �أن هذا الوصف كالتنبيه على أنه : وثانيها
أنــه لــيس كــل وجيــه فــي اآلخــرة يكــون مقربــا ألن أهــل الجنــة علــى منــازل ودرجــات، ولــذلك : وثالثهــا

��©����x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u...��ª}�}�}�}�: قال تعالى �̈�§��¦��ª��©�� �̈�§��¦��ª��©�� �̈�§��¦��ª��©�� �̈�§��¦zzzz }2("}11 – 7/الواقعة(
  

                                                 
 - البــــــن كثيــــــر - )تفــــــسير القــــــرآن العظــــــيم( ، 415 -412ص/6 ج- للطبــــــري -) جــــــامع البيــــــان: ( انظــــــر)1(

 43ص/2ج
 224ص/8 ج- التفسير الكبير )2(
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   :كاآلتيفي الدنيا واآلخرة وذلك  - � عيسى – مام المراغي وجاهتهكما ويوضح اإل
 النفــوس، فمنزلتـه فــي نفــوس فـيلـه مــن المكانـة فــي القلـوب واالحتــرام  مــاِ ل:وجاهتـه فــي الـدنيا: ًأوال

المــؤمنين بــه ال تعــدلها منزلــة أخــرى، ومــا جــاء بــه مــن اإلصــالح قــد بقــي أثــره بعــد، وهــذه الوجاهــة 
ة األمـــراء والملـــوك الـــذين يحترمـــون لـــدفع أذاهـــم واتقـــاء شـــرهم، أو لمـــداهنتهم أجـــل شـــأنا مـــن وجاهـــ
 ممــا فــي أيــديهم مــن متــاع الحيــاة، وهــذه وجاهــة صــورية ال أثــر لهــا فــي شــيءوالتزلــف إلــيهم رجــاء 

  .النفوس إال الكراهة والبغضاء
ا ويعلمــون قربــه مــن ّوجاهتــه فــي اآلخــرة بكونــه ذا مكانــة عليــة ومنزلــة رفيعــة يــراه النــاس فيهــ: ًثانيــا
   .ربه

  

���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A}�}�}�}�����:ًوأيـــضا يبـــين اإلمـــام المعـــاني والفوائـــد المـــستفادة مـــن قولـــه تعـــالى

G��F��EG��F��EG��F��EG��F��Ezzzzــم النــاس حــال الطفولــة وحــال الكهولــة  وفــي هــذا بــشارة بأنــه ، أي إنــه يكل
 بمـا ،كان كالمه في المهد لحظة:  رضي اهللا عنهمايعيش حتى يكون رجال سويا، قال ابن عباس

 ...ن الكالمآ علينا، ثم لم يتكلم حتى بلغ أو� قصه اهللا
 فـي المهـد داللـة علـى بـراءة أمـه  طفـل وهـولنـاسل �اإلمام إلى أن في كالمـه  ويخلص

أي ومعدودا  G��FG��FG��FG��Fzzzz}�}�}�}�����:قوله تعالىأما ... على نبوتهوحجة المفترون عليها، مما قذفها به
  )1(.صديقين الذين تعرف مريم سيرتهممن الصالحين الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين وال

  

 �  بكلمــة مــن اهللا عليهــا الــسالموهكــذا بــشرت المالئكــة مــريم: "ويقــول اإلمــام ســيد قطــب
 مـن هـذا  وظهـر، نوعـه، وتـضمنت اسـمه ونـسبه:البـشارة فتـضمنت ،اسمه المسيح عيسى بن مـريم
��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î}�}�}�}�����: ثـــم تـــضمنت البـــشارة كـــذلك صـــفته ومكانـــه مـــن ربـــه،النـــسب أن مرجعـــه إلـــى أمـــه

��Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñzzzz ،كمـــــــا تـــــــضمنت ظـــــــاهرة معجـــــــزة تـــــــصاحب مولـــــــده�����{�{�{�{���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A���D��C��B��A

EEEEzzzzولمحــــــة مــــــن مــــــستقبله :����{{{{�E��E��E��E�zzzzوســـــــمته والموكــــــب الــــــذي ينتــــــسب إليـــــــه :����{{{{��F����F����F����F��

GGGGzzzz".)2(  
   

اسـمه المـسيح الـذي جـاء فرفـع الظلـم وأنـار لقومـه الطريـق : " محمد الحجـازيويقول اإلمام
ت مملكتـه روحانيـة ال جـسدية، والمـسيح لقـب لعيـسى ابـن مـريم وحملهم على األخوة الصادقة وكانـ

 تـسجيال لوصـفه بهـذا فـي ؛ٕ وانما وصف عيسى بابن مريم مع أن الخطـاب معهـا،من ألقاب المدح
ّكل وقت وزمان وردا على من ألهه من أول األمر، ولبيان أنه ولو كان من غير أب فهو منسوب  ّ

                                                 
 " بتصرف يسير "156 – 155ص/3 ج- تفسير المراغي )1(
 398ص/1 ج- %3 ظjل ا���آن )2(
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اهة في الدنيا عند أتباعه والمؤمنين به، وفي اآلخرة عند اهللا لها تكريما وبيانا لمكانتها وهو ذو وج
، ومــن أوصــافه أنــه يكلــم النــاس فــي المهــد رضــيعا حتــى مــن النبيــين أولــى العــزم والرســل المقــربين

 وهـو مـن الـصالحين ، وكالمـه تـام مـوزون موفـق فـي كـل حـال، وعنـد تمـام رجولتـه،يدافع عن أمـه
 )1(".مالذين أنعم اهللا عليهم وأصلح حاله

  

، مـا جـاء �لعيـسى  ومن اآليـات الكريمـة التـي تبـين المكانـة العاليـة، والـصفات الـسامية
���z�y}�|�{�~����z�y}�|�{�~����z�y}�|�{�~����z�y}�|�{�~�}�: علــى لــسانه فــي معــرض رده علــى مــن اتهــم أمــه بالزنــا، قــال تعــالى

�q�p�o�n�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�q�p�o�n�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�q�p�o�n�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�q�p�o�n�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_

�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z }33 – 30/مريم{  
  

ً تحقيقــا للحــق فــي شــأنه، وتنزيهــا هللا ،� عيــسى �لكريمــة أنطــق اهللا ففــي هــذه اآليــة ا ً
تعالى عن الولد، وردا على النصارى الذين يزعمون ربوبيته ونبوته، ثم أخبـر قومـه بـأن اهللا تعـالى 
ًآتاني الكتاب وهو اإلنجيل، وأكرمني بأن جعلني نبيا، كمـا وجعلنـي مباركـا أيـن مـا كنـت أي كثيـر  ً

خلـق حيثمـا وجـدت، أبلـغ وحـي ربـي لتقـوم النفـوس وكـبح الـشهوات واألخـذ بمـا هـو الخير، معلمـا لل
 ورحيمـا بوالـدتي، ولـم يجعلنـي مـدة حيـاتي،ٕوأمرني بإتمام الـصالة واعطـاء الزكـاة مناط السعادات، 

أموت، وحـين أبعـث مستكبرا عن طاعته وأمره، والسالم علي من اهللا عز وجل حين ولدت، وحين 
  )2(.فكلمهم بهذا ثم سكت، فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم الغلمان ،حيا يوم القيامة

  

رحمة لبني إسرائيل ذلك أن اهللا أرسله : ً مباركا�بن عاشور كونه ويبين اإلمام الطاهر 
مـن ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وليدعوهم إلـى مكـارم األخـالق بعـد أن قـست قلـوبهم وغيـروا 

 حلولــه فــي المكــان ســببا لخيــر أهــل �  ومــن بركتــه أن جعــل اهللا،ديــنهم، فهــذه أعظــم بركــة تقارنــه
تلــك البقعــة مــن خــصبها واهتــداء أهلهــا وتــوفيقهم إلــى الخيــر، ولــذلك كــان إذا لقيــه الجهلــة والقــساة 
والمفسدون انقلبوا صالحين وانفتحت قلوبهم لإليمان والحكمة، ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من 

  .. . فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمةصباغينن وعامة األميين من صيادي
ئـذ،  ألن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسـرائيل يوم؛بين قومه  ببر أمه منوقد خصه اهللا تعالى

 ألن فــرط حنانهــا ومــشقتها قــد يجرئــان الولــد علــى التــساهل فــي ؛وبخاصــة الوالــدة ألنهــا تستــضعف
  .البر بها

                                                 
 233ص/1 ج- التفسير الواضح )1(
 93ص/7 ج- للقاسمي –) محاسن التأوي( ، 374 – 373ص/2 ج- للسمرقندي -) ومبحر العل: ( انظر)2(
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الـذي تكـون أحوالـه كـدرة لـه الخاسر : والشقي...  على الناس في معاملتهمالمتكبر الغليظ: والجبار
،  مآلــه فــي اآلخــرة وربمــا فــي الــدنيا باعتبــار،ووصــف الجبــار بالــشقي...ومؤلمــة، وهــو ضــد الــسعيد

  . لم يكن كذلك�لكن عيسى 
، أجراه على � ، تنويه بكرامته عند اهللا�z�y�x�w�v�uz}�|�{��z�y�x�w�v�u}�|�{��z�y�x�w�v�u}�|�{��z�y�x�w�v�u}�|�{�}� :وقوله

  )1(.ه بمحل العناية من ربهليعلموا أنلسانه 
  

 �عيــسى  نفــى "��s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�pz...}�:ويقــول اإلمــام الــشعراوي فــي قولــه تعــالى
 بقومـه؛ ًعن نفسه صفة الجبروت والقـسوة والتعـاظم؛ ألن الرسـول البـد أن يكـون لـين الجانـب رفيقـا

 بطبعـه حـين واإلنسان، من الطاعةألنه أتى ليخرج الناس مما ألفوه من الفساد إلى ما يثقل عليهم 
يألف الفساد يكره من يخرجه عن فساده، فمن الطبيعي أن يتعرض النبـي السـتفزاز القـوم وعنـادهم 
ومكابرتهم، فلو لـم يكـن لـين الجانـب، رقيـق الكلمـة، يـستميل األذن لتـسمع والقلـوب لتعـي مـا صـلح 

   )2(".لهذه المهمة
  

  :هينفسه  ل�ويوضح اإلمام الزحيلي الصفات التسع التي أثبتها عيسى 
1- "�{�|�{���z�y�|�{���z�y�|�{���z�y�|�{���z�yz إنـــي عبـــد تـــام العبوديـــة هللا الكامـــل الـــصفات، الـــذي ال أعبـــد : قـــال عيـــسى

وتبرئتــه عــن الولــد، تنبيهــا للنــصارى علــى  غيــره، فكــان أول مــا نطــق بــه االعتــراف بالعبوديــة لربــه،
  .خطئهم فيما ادعوه له من الربوبية

2- {����~�}~�}~�}~�}�zفي األزل أن أكون نبيا ذا كتـاب،  سينزل علي اإلنجيل، وقدر لي وحكم  أي
  .ٕوقضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى، وان لم يكن الكتاب منزال في الحال

3- {�����̀_�̀_�̀_�̀_����z مـن الفاحـشة، ا إليهـبيا، وفـي هـذا تبرئـة ألمـه ممـا نـسبأي قدر لي أن أكون ن 
الـــساللة ٕألن اهللا تعـــالى ال يجعـــل األنبيـــاء أوالد زنـــى، وانمـــا هـــم نخبـــة عاليـــة مـــن الطهـــر وصـــفاء 

  .والمعدن
4- {����c�bc�bc�bc�b�����f�e�d�f�e�d�f�e�d�f�e�dz  اديـا إلـى الرشـاد  للعبـاد، معلمـا للخيـر، هًنافعـاأي صيرني اهللا

 وعبر تعالى عن هذه الصفات بـصيغة الماضـي إشـارة إلـى تحققهـا وحـدوثها ،في أي مكان وجدت
  .فعال في المستقبل

                                                 
 "بتصرف "100 - 99ص/16 ج- التحرير والتنوير )1(
 9077ص/15 ج- تفسير الشعراوي )2(
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5- {����l�k�j�i��h�gl�k�j�i��h�gl�k�j�i��h�gl�k�j�i��h�gz� وأمرنــي ربــي بالــصالة التــي تــربط العبــد بربــه وتطهــر 
الــنفس، وتمنعــه عــن اقتــراف الفاحــشة، وأمرنــي أيــضا بزكــاة المــال التــي هــي طهــرة للمــال، وعــون 

  .للفقير والمسكين، ما دمت على قيد الحياة في الدنيا
6- {�����o�n�o�n�o�n�o�nz تهــا واإلحــسان إليهــا بعــد أي وجعلنــي بــارا بوالــدتي مــريم، وأمرنــي ببرهــا وطاع

 وهــذا أيــضا دليــل ،األمــر بعبادتــه وطاعــة الوالــدينين  كثيــرا مــا يقــرن بــ تعــالى ألن اهللا؛طاعــة ربــي
  .على نفي الزنى عنها، إذ لو كانت زانية، لما كان الرسول المعصوم مأمورا بتعظيمها

7- 8- {�����s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�p�s�r�q�pz  أي ولــــم يجعلنــــي متعظمــــا عاصــــيا مــــستكبرا عــــن عبــــادة ربــــي
  . وبر والدتي، فأشقى بذلك،وطاعته

9- {�����}�|�{�z�y�x�w�v�u�}�|�{�z�y�x�w�v�u�}�|�{�z�y�x�w�v�u�}�|�{�z�y�x�w�v�uz ـــــسالم أي ـــــوم وال ـــــي مـــــن كـــــل ســـــوء ي ة عل
المـيالد، فلــم يـضرني الــشيطان فـي ذلــك الوقــت، وال أغـواني عنــد المـوت، وال عنــد البعـث، فأنــا فــي 

 وهـذا إثبـات منـه لعبوديتـه هللا عـز وجــل، ، علـى ضـري فـي هـذه األوقـات الثالثـةأمـان ال يقـدر أحـد
لـه الـسالمة فـي هـذه وأنه مخلوق من خلق اهللا الذي يحيى ويمـوت ويبعـث كـسائر الخالئـق، ولكـن 

  )1(".األحوال التي هي أشق ما يكون على العباد
  

ـــدنيا �فعيـــسى     يمتلـــك الـــصفات العديـــدة الفريـــدة، فهـــو ذو شـــرف ومكانـــة كريمـــة فـــي ال
 واآلخرة، وهو الداعية إلى اهللا تعـالى فـي حـال صـغره وكهولتـه، كمـا وأنـه بمعيـة وحمايـة اهللا تعـالى

  . ً وأيضا عند بعثه، فهو كريم عند ربه تبارك وتعالى، حين والدته، وكذلك حين موتهمن
  

  :السالمو  الصالةثناء اهللا على محمد عليه: المطلب الخامس
  

 للناس كافة، كذب وأوذي وعذب، فصبر على الدعوة إلى اإلسالم، والجهاد � أرسله اهللا   
 يرزقـــه المقـــام ، فاســـتحق الثنـــاء مـــن اهللا تعـــالى، وأن يعطيـــه حتـــى يرضـــيه، وأن� فـــي ســـبيل اهللا

، كمــا ووصــفه �المحمــود فــي الجنــة، وأن يــذكر اســمه فــي كــل مكــان وزمــان يــذكر فيــه اســم اهللا 
  }4/القلم{ �n�m���l�k�n�m���l�k�n�m���l�k�n�m���l�kz}�: باألخالق السامية الكريمة الحميدة، حيث قال تعالى

  

                                                 
 84-83ص/16 ج- التفسير المنير )1(
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ٍن ســعد بــن هــشام،أ، بمــا جــاء عــن أم المــؤمنين) الخلــق العظــيم(ويظهــر معنــى  ِ : َ قــال)1(ِ
ُة، فقلـــتُســألت عائــش ِأخبرينــي عــن خلـــق رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم؟ فقالـــت: َ ِ ِ ُ ُ ْ َ ُكــان خلقـــه  ":ِ ُُ ُ َ َ

َالقرآن ُْ ْ")2(   
  

، وعبــر ابــن عبــاس عــن الخلــق بالــدين "الخلــق العظــيم أدب القــرآن": �  علــي اإلمــاموقــال
بأنـــه  الخلـــق هـــي التـــي تـــضاد مقـــصد الكفـــار فـــي قـــولهم  لفظـــةالظـــاهر مـــن اآليـــة أنو ...والـــشرع 

ٕ لمـــــا يقـــــول، وانمـــــا مدحـــــه تعـــــالى بكـــــرم الـــــسجية وبراعـــــة القريحـــــة والملكـــــة مـــــدركمجنـــــون، غيـــــر 
   )3(...الجميلة

  

وهــذا إشــارة إلــى أن نفــسه : "ويعلــق اإلمــام الــرازي علــى حــديث أم المــؤمنين عائــشة بقولــه
نفـرة عـن ٕالمقدسة كانت بالطبع منجذبة إلى عالم الغيب، والى كـل مـا يتعلـق بهـا، وكانـت شـديدة ال
  .اللذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع ومقتضى الفطرة، اللهم ارزقنا شيئا من هذه الحالة

  

إن اهللا تعـــالى : " حيـــث يقـــول� للنبـــي العلميـــةو النظريـــة ويعقـــد اإلمـــام مقارنـــة بـــين القـــوة
��Î��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÎ��Í��Ì��Ë���ÊÏÏÏÏ��Ñ��Ð����Ñ��Ð����Ñ��Ð����Ñ��Ð...}�: وصـف مـا يرجــع إلـى قوتـه النظريــة بأنـه عظـيم، فقــال

�Ó��Ò�Ó��Ò�Ó��Ò�Ó��ÒÔ�Ô�Ô�Ô�z }ووصف ما يرجـع إلـى قوتـه العلميـة بأنـه عظـيم فقـال ،}113/النساء:��{�k�k�k�k

�n�m���l�n�m���l�n�m���l�n�m���lzمجمـوع هـاتين اآليتـين علـى أن  نـسان بعـد هـاتين القـوتين شـيء، فـدل فلم يبـق لإل
روحه فيما بين األرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة، كأنهـا لقوتهـا وشـدة كمالهـا كانـت مـن 

  )4(".جنس أرواح المالئكة
  

 ومعنــى هــذا أنــه: " علــى حــديث أم المــؤمنين عائــشة بقولــهبــن كثيــرا ًوأيــضا يعلــق اإلمــام
، سـجية لـه، وخلقـا تطبعـه، وتـرك طبعـه الجبلـي، فمهمـا أمـره ً ونهيـاً، صار امتثال القرآن، أمـرا�

 هــذا مــع مــا جبلــه اهللا عليــه مــن الخلــق العظــيم، مــن الحيــاء ،لقــرآن فعلــه، ومهمــا نهــاه عنــه تركــها
  )5(".الكرم والشجاعة، والصفح والحلم، وكل خلق جميلو

  

                                                 
ً مكـران غازيـا وهـي إنـه قتـل بـأرض: ثقـة، وقيـل:  سعد بن هـشام بـن عـامر األنـصاري، قـال النـسائي وابـن حبـان)1( ُ

 ) 483ص/3 ج-  البن حجر العسقالني- تهذيب التهذيب: (بلدة بالهند، انظر
ـــــــساء  - مـــــــسند اإلمـــــــام أحمـــــــد )2( ـــــــصديق رضـــــــي اهللا عنهـــــــا  -مـــــــسند الن ـــــــت ال ـــــــشة بن  -مـــــــسند الـــــــصديقة عائ

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب األرنؤوط  ط الرسالة، يقول 25302ح183ص/42ج
 "بتصرف "346ص/5 ج- البن عطية - الوجيز  المحرر)3(
 602ص/30 ج- التفسير الكبير )4(
 189ص/8 ج- تفسير القرآن العظيم )5(
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وتتجــاوب أرجــاء الوجــود بهــذا الثنــاء الفريــد علــى النبــي الكــريم : "ويقــول اإلمــام ســيد قطــب
ويعجز كل قلم، ويعجز كل تصور، عن وصف قيمة ! ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود

:  اهللا، في ميزان اهللا، لعبد اهللا، يقـول لـه فيهـاهذه الكلمة العظيمة من رب الوجود، وهي شهادة من
�{�n�m���l�k�n�m���l�k�n�m���l�k�n�m���l�kz ومــدلول الخلــق العظــيم هــو مــا هــو عنــد اهللا ممــا ال يبلــغ إلــى إدراك مــداه 

  :تبرز من نواح شتى � وداللة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد! أحد من العالمين
  

ا ضــمير الكـــون، وتثبــت فـــي كيانـــه، تبــرز مـــن كونهــا كلمـــة مــن اهللا الكبيـــر المتعــال، يـــسجله - 1
  .� وتتردد في المأل األعلى إلى ما شاء اهللا

علـم مـن ربـه هـذا، قائـل هـذه  وهو ي،لتلقيها � مدوتبرز من جانب آخر، من جانب إطاقة مح -2
 ما هو؟ ما عظمته؟ ما داللة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه ،الكلمة

  . التي يدرك هو منها ماال يدركه أحد من العالمينالعظمة المطلقة،
  

لتلقــي هــذه الكلمــة، مــن هــذا المــصدر، وهــو ثابــت، ال ينــسحق تحــت  � إن إطاقــة محمــد
 فــي اهــاتلقفقــد  ، وال تتــأرجح شخــصيته تحــت وقعهــا وتــضطرب- ولــو أنهــا ثنــاء-ضــغطها الهائــل

ولقـد رويـت  ، فوق كل دليـلليل على عظمة شخصيته هو ذاته د،طمأنينة وفي تماسك وفي توازن
 وكـان واقـع سـيرته أعظـم ،عن عظمة خلقه في السيرة، وعلى لـسان أصـحابه روايـات منوعـة كثيـرة

 أعظم بصدورها ، ولكن هذه الكلمة أعظم بداللتها من كل شيء آخر،شهادة من كل ما روي عنه
بقائــه بعــدها ثابتــا وأعظــم بتلقــي محمــد لهــا وهــو يعلــم مــن هــو العلــي الكبيــر، و، عــن العلــي الكبيــر

  )1(." ال يتكبر على العباد، وال ينتفخ، وال يتعاظم،راسخا مطمئنا
   

، مطبقــة فــي حياتــه العمليــة، متجــسدة علــى أرض الواقــع،  الكريمــة الفاضــلةوهــذه األخــالق
: ْا، قالـتَ عنهـُ اهللاَ رضـيَ عائـشة أم المـؤمنينعـنوذلك بـشهادة الـشهود مـن أهـل بيتـه، حيـث روي 

ي ِا فــَ بهــَ يــضربْ أن إال قــطً شــيئاِ بيــدهَ، وال ضــربُ تــذكرٍ لعنــةْ مــنًماِلْسُمــ � ِ اهللاُ رســولَنَعــَا لَمــ"
َوال سئل ، ِ اهللاِسبيل ِ ُ ُفمنعه  قطٍ شيءْعنََ َ َ َ ًيسَأل مأثما  ْ أن، إالَ ََ ْ َ ْ َانـتقم َالَ، وُهْنـِ مِ الناسَ أبعدَكانُ ََ  ِهِنفـسِ لْ
َيــؤتى ُ قــطٍ شــيءْمــن ْ ُتنتهــك حرمــات ْ أن إالِ إليــهُ َ ُ َُ َ َ فيكــون للــه ينــتقم، وال خيــر بــين َأمــرين قــط إال  ِ اهللاُْ ِ  َ َِ ْ َْ َْ َ ََ َ َ ُ ََْ ُ ِ ِ َِ  ُ

ِاختــــار َأيــــسرهما، وكــــان إذا َأحــــدث العهــــد بجبريــــل يدارســــه كــــان َأجــــود النــــاس بــــالخير مــــن الــــريح   َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ  َ َ َُ ُُ َ ََ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
ِالمرسلة َ َ ْ ُ ْ")2(  

  

                                                 
 3656ص/6 ج- في ظالل القرآن )1(
كتــاب  -  كتــاب تــواريخ المتقــدمين مــن األنبيــاء والمرســلين- للحــاكم النيــسابوري - المــستدرك علــى الــصحيحين )2(

 .على شرط البخاري ومسلم: ، يقول اإلمام الذهبي4223ح/670ص/2 ج-) لنبوةدالئل ا (�آيات رسول اهللا 
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َعـن َأنــس بـن مالــك، قـالويؤكـد علــى هـذا الخلــق العظـيم مــا جــاء  َ ٍ ِ َ ِ ْ َِ ْ ِخــدمت رســول اهللا  ":َ َ ُ َ ُ ْ َ َ� 
ِعشر سنين، واهللا ما قال لي ِ َِ َ َ ِ َ َ َ ْ ٍ قط، وال قال لي لشيءأف: َ ِ ِْ َ َ َ َََ  : َلم َفعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟ِ ََ ََ َْ َْ ََ َ َ َ")1(  

  

ين لشخصه عليه الـسالم  المؤذ- ل غير المسلمينبل يتعدى هذا الخلق الكريم ليعم ويشم
ِعـــن عـــروة بــن الزبيـــر  حيــث روي- ِْ َْ ُ َ َ َ ْ  َدخـــل: ْقالـــت �  النبـــيَجْوَا زَ عنهــُ اهللاَ، رضـــيَ عائـــشة أن)2(،ْ

ْ الـسام علـيكم:واُقالَ، ف� ِ اهللاِ على رسولِ اليهودَنِ م)3(ٌرهط ُ ْ َ َ ُ َففهمتهـا: ُ عائـشةْ، قالـت ُ ْ ِ َ َ وع:ُ فقلـتَ ُلـيكم َ ُ ْ َ
ُالسام واللعنة َ ْ  َ ُ اهللاُ رسولَفقال: ْ، قالت ِ �: "ِمهال يـا عائـشة، إن ُ َ ِ َ َ ً ْ ِ اللـه يحـب الرفـق فـي اَألمـر كلـهَ ِ ِ ُ ِ ْ َ َْ   ُ " 

ُقد قلت" :� ِ اهللاُ رسولَوا؟ قالُ ما قالْعَ تسمْ، أولمِ اهللاَيا رسول: ُفقلت ُْ ْوعليكم: َْ ُ َْ َ َ")4(   
   

، يعفـو ويــصفح عمـن يــسيء إليــه،  يمـشي علــى األرضًا، كـان قرآنــالقــرآنًفحقـا كــان خلقـه 
، وعفـوه عـن الطـائف الـذين أدمـوا قدميـه الـشريفتينعفـوه عـن أهـل : والشواهد على ذلـك كثيـرة منهـا

   .ً حينما دخلها فاتحا- الذين آذوه وعذبوه وآذوا المسلمين –أهل مكة 
  

 لم يثنـي عليـه بمـا قـام بـه مـن �على النبي ا أثنى وهنا يلحظ الباحث أن اهللا تعالى حينم
ـــادات ـــةعب ـــه بـــسلوكه العظـــيم فـــي ... وحـــج وزكـــاة وصـــيامة مـــن صـــال تطوعي ـــخ، إنمـــا أثنـــى علي ال

  .المعامالت مع اآلخرين
  

 فـي كـل وقـت وحـين �ومن اآليات الكريمة التي تبين علـو وعظمـة ومكانـة النبـي محمـد 
  }4/شرحال{ zzzz£��¤��¥�£��¤��¥�£��¤��¥�£��¤��¥�}�}�}�}�: عند رب العالمين قوله تعالى

  

َفال ُأذكر إال ذكرت معي، وذلك قول: "والمعنى ْ ِ ُ ُ َ  )5(".)ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا(: ْ
  . �محمد  فحيثما ذكر اهللا تعالى، ذكر الرسول

  

                                                 
 - بـــــاب كـــــان رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم أحـــــسن النـــــاس خلقـــــا - كتـــــاب الفـــــضائل - صـــــحيح مـــــسلم )1(

  2309ح/1804ص/4ج
مـدني، روى عـن  عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبـد العـزي بـن قـصي األسـدي أبـو عبـد اهللا ال)2(

 -تهــذيب التهــذيب : (انظــر. أبيــه وأخيــه عبــد اهللا وأمــه أســماء بنــت أبــي بكــر وخالتــه عائــشة وعلــي بــن أبــي طالــب
 )541ص/5 ج- لشمس الدين الذهبي -  ، سير أعالم النبالء180ص/7 ج- البن حجر العسقالني

ِرهــط الرجــل:  رهــط)3( ُ ْ ُقومــه وقبيلتــه : َ َُ َِ َ ُوالــرهط... ُ ْ  :ٌعــدد َ ِ يجمــع مــن ثالثــة إلــى عــشرة، وبعــض يقــول مــن ســبعة إلــى َ ٍ ٍِ ِ ٍ َِ َْ ٌ ْْ ُْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َ
َعـشرة، ومـا دون الــسبعة إلـى الثالثـة نفــر، وقيـل ِ ِ ٍَ ٌَ َ َ ِ َِ َ َ ْ  َ ُ َ َ َ ُالـرهط مــا دون العـشرة مـن الرجــال ال يكـون فـيهم امــرَأة، قـال اللــه : َ َ َ ِ َِ َ ُ ِ ُِ َ َُ َ ِ  َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ 

َتعالى َ َ :{���o��n��m��q������p...z }ِفجمـع وال واحـد لـه مـن لفظـه } 48/النمـل ِ ِ ِْ َ َْ ُ ََ َ ََ ٌ ْ  ألبـن منظـور –لـسان العـرب (َ
 )305ص/7 ج-
 6024ح /12ص/8 ج-باب الرفق في األمر كله  -  كتاب األدب- صحيح البخاري )4(
 494ص/24 ج- للطبري – جامع البيان )5(
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 الـشأن، رفيـع المنزلـة، عظـيم عـاليوجعلنـاك " : في هذه اآلية الكريمة المراغييقول اإلمام
 كــل فـي؟ وأي ذكـر أنبـه مـن أن يكــون لـك � التـي منحكهــا اهللا منزلـة أرفـع مــن النبـوة وأيالقـدر، 

يـــرون طاعتـــك مغنمـــا، طـــرف مـــن أطـــراف المعمـــورة أتبـــاع يمتثلـــون أوامـــرك، ويجتنبـــون نواهيـــك، و
  )1("ّ كلمة اإليمان مع العلى الرحمن؟في وهل من فخار بعد ذكرك ،ومعصيتك مغرما

  

ا قــدرك، وجعلنــا لــك الثنــاء الحــسن أعلينــ" : فــي هــذه اآليــة الكريمــةالــسعدي ويقــول اإلمــام
العــالي، الــذي لــم يــصل إليــه أحــد مــن الخلــق، فــال يــذكر اهللا إال ذكــر معــه رســوله صــلى اهللا عليــه 
وسلم، كما في الدخول في اإلسالم، وفي األذان، واإلقامة، والخطب، وغير ذلـك مـن األمـور التـي 

  .� أعلى اهللا بها ذكر رسوله محمد
  

لمحبــة واإلجــالل والتعظــيم مــا لــيس ألحــد غيــره، بعــد اهللا تعــالى، ولــه فــي قلــوب أمتــه مــن ا
  )2(". عن أمتهً نبياجزافجزاه اهللا عن أمته أفضل ما 

  

رفعناه في المـأل األعلـى، ورفعنـاه فـي األرض، ورفعنـاه فـي هـذا : "سيد قطب ويقول اإلمام
 ،ال إلـــه إال اهللا(: فاهرفعنـــاه فجعلنـــا اســـمك مقرونـــا باســـم اهللا كلمـــا تحركـــت بـــه الـــش، الوجـــود جميعـــا

دون  �  وهـو المقـام الـذي تفـرد بـه، وليس بعد هـذا رفـع، ولـيس وراء هـذا منزلـة،)محمد رسول اهللا
    .سائر العالمين

  

ورفعنـــا لـــك ذكـــرك فـــي اللـــوح المحفـــوظ، حـــين قـــدر اهللا أن تمـــر القـــرون، وتكـــر األجيـــال، 
لـــصالة والتـــسليم، والحـــب العميـــق وماليــين الـــشفاه فـــي كـــل مكـــان تهتـــف بهـــذا االســـم الكـــريم، مـــع ا

   )3(".العظيم
  

 بالخير مرفوعا في كـل وقـت وحـين وفـي كـل الميـادين، فقـد مدحـه كتـب األنبيـاء �فذكره 
السابقين، وذكره كفار قريش بالصادق األمين، وأثنى عليه جميع المسلمين، وكذلك الجن ومالئكـة 

  .كريمالرحمن، فهو صاحب الخلق العظيم بشهادة اهللا الرب ال
  
  
  

  

                                                 
 189ص/30 ج- تفسير المراغي )1(
 929/ ص– الرحمن  تيسير الكريم)2(
  3930ص/6 ج- في ظالل القرآن )3(
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  المبحث الثاني
  

  أمثلة ثناء اهللا على رسله من غير أولي العزم
  

  :وفيه تسعة مطالب

  

  .ثناء اهللا على أدم عليه السالم: المطلب األول

  .ثناء اهللا على إدريس عليه السالم: المطلب الثاني

  .ثناء اهللا على إسماعيل عليه السالم: المطلب الثالث

  .سحق ويعقوب عليهما السالمإ على ثناء اهللا: المطلب الرابع

  .ثناء اهللا على يوسف عليه السالم: المطلب الخامس

  .ثناء اهللا على أيوب عليه السالم: المطلب السادس

  .ثناء اهللا على يونس عليه السالم: المطلب السابع

  .ثناء اهللا على داوود عليه السالم: المطلب الثامن

  . عليه السالمثناء اهللا على سليمان: المطلب التاسع
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  المبحث الثاني
  

  أمثلة ثناء اهللا على رسله من غير أولي العزم
  

َدمُق ، في المدح والثناء؛ وذلك لو العزم من الرسل على غيرهم من سائر الرسل واألنبياءو أِ
ً أكثــر صــبرا علـى أقــوامهم، ســواء فــي الــدعوة إلـى اهللا تعــالى أم فــي تحمــل األذى، لكــن األنهـم كــانو

 فـي تبليـغ الـوحي ، نون استثناء، فجمـيعهم أمنـاء مؤتمنـوًوصول أيضا إلى جميع الرسل دالثناء م
 في سبيل نـشر هـذا واجاهد فهم الذين ن من اهللا تعالى عن الوقوع في الكبائر،وجميعهم معصومو

   .اإلسالم العظيم
  

 في  ذلكتمثليو، وسوف يتحدث الباحث في هذا المبحث عن الرسل من غير أولي العزم
  . سعة مطالبت

  
   :دم عليه السالمآ ثناء اهللا على :المطلب األول

  

خلقه اهللا تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وعلمه مـن علمـه، وأسـجد لـه المالئكـة، 
�©��ª»�}�}�}�}��: بالنبوة، فأثنى عليه تبـارك وتعـالى حيـث قـالهوأسكنه في جنته، واصطفا �̈§�«�ª�©� �̈§�«�ª�©� �̈§�«�ª�©� �̈§

�¬�¬�¬�¬zzzz�}122/طه{  
  

 بعد معـصيته إيـاه فرزقـه الرجـوع إلـى مـا يرضـى عنـه، والعمـل اصطفاه ربه من: "والمعنى
  )1(". كانت توبته التي تابها عليه، وهداه للتوبة، فوفقه لهاذلكببطاعته، و

 

تجـــاوز عنـــه وقبـــل واصـــطفاه ربـــه واختـــاره بـــالنبوة فتـــاب عليـــه، : "الـــسمرقندي يقـــول اإلمـــام
  )2(".� هداه اهللا تعالى للتوبة بكلمات تلقاها آدموتوبته، 

  

هـداه رشـده حتـى  و،عليه بـالعفو والمغفـرة عادو ،اصطفاه فتاب عليه: "الرازي اإلمام ويقول
   )3(." وقبل اهللا منه ذلك،ستغفاررجع إلى الندم واإل

                                                 
 388ص/18 ج- للطبري – جامع البيان )1(
 415ص/2 ج- بحر العلوم )2(
  109ص/22 ج- التفسير الكبير )3(
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 لــم �وبـالنظر إلــى األحاديــث النبويــة الــشريفة يلحــظ أن هــذه الخطيئــة التــي قــام بهــا آدم 
َ هريــرةيََأبــك مــا روي عــن ، والــدليل علــى ذلــ�تكــن إال بتقــدير مــن اهللا  َ َْ َ، قــال� ُ ِقــال رســول اهللا: َ ُ َُ َ َ 

َاحتج آدم وموسـى عليهمـا الـسالم عنـد ربهمـا، فحـج آدم موسـى، قـال موسـى ":� َ َُ ُ َ َ َُ َ َُ ُ َُ َ ْ َ َ َِ ِ َ ِ َ  ْ َْ َ َِأنـت آدم الـذي : َ  ُ َ َْ
ُخلقــك اهللا  َ َ َ َبيــده ونفــخ فيــك مــن روحــه، وَأســجد لــك مَ َ ََ َ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َالئكتــه، وَأســكنك فــي جنتــه، ثــم َأهبطــت النــاس ِ  َ َْ َ َ ُْ  ُ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ

ُبخطيئتــــك إلــــى األرض، فقــــال آدم َ ََ ََ َ ِ َْ ْ َِ ِِ ََأنــــت موســــى الــــذي اصــــطفاك اهللا برســــالته وبكالمــــه وَأعطــــاك : َِ ََ َْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ َِ ُ َُ ْ  ْ
األلـــواح فيهـــا تبيـــان كـــل شـــيء وقربـــك نجيـــا ِ َ َْ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِْ َ  ُ ُ َ َْ َ، فـــبكم وجـــدت اهللا كتـــب التـــوراة قبـــل َأن ُأخلـــقْ ََ ْ ْْ َ ْ ََ ََ ْْ َ َ ََ َ ََ َ، قـــال ؟ِ َ

َموســـى ُبـــَأربعين عامـــا، قـــال آدم: ُ َ َ َ ً َ ََ ِ ْ َفهـــل وجـــدت فيهـــا وعـــصى آدم ربـــه فغـــوى: ِ َ ََ ََ َُ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ، قـــال؟ْ َنعـــم، قـــال: َ َ ْ َ َ :
ََأفتلومني على َأن عملت عمال كتبه اهللا عل َ َُ ُ َ َ َ َُ َ َُ ََ ً ُ ْ ِ ِْ ًي َأن َأعمله قبل َأن يخلقني بَأربعين سنة؟ َ ُ ََ ْ َْ َ ِ َِ َ ُْ ِ َ ْ ْ َْ َ َ  " ُقال رسول َُ َ َ

َفحج آدم موسى": � ِاهللا ُ ُ َ  َ َ")1(    
  

: بــن عاشــور حيــث يقـــولاإلمــام الطـــاهر   مـــا ذهــب إليــه�ويزيــد فــي تبرئــة ســاحة آدم 
على أنـه   دليل�  آلدمٕضد الرشد، فهي عمل فاسد أو اعتقاد باطل، واثبات العصيان: والغواية"

ألنه كان في عالم غير عالم التكليف وكانت الغواية كذلك، فالعصيان والغواية  ًنبيا؛لم يكن يومئذ 
ٕ كعــصيان بعــض العائلــة أمــر كبيرهــا، وانمــا كــان شــنيعا ،الخــروج عــن االمتثــال فــي التربيــة: يومئــذ

  .� ألنه عصيان أمر اهللا
 ألن ذلـك العـالم لـم ؛عصية علـى األنبيـاء وال لمنعهـاالموليس في هذه اآلية مستند لتجويز 

  )2(".يكن عالم تكليف
  

 وهـو –؛ ألنـه �آدم   كانت بتقـدير مـن اهللا تعـالى، وهـي ال تقـدح فـي�فمعصية آدم   
  .� لم يكن في عالم التكليف، أما في األرض فهو رسول مصطفى من اهللا -في الجنة 

  

   :ه السالمثناء اهللا على إدريس علي: المطلب الثاني
  

، بما اتـصف بـه مـن الـصبر والـصالح والـصدق، كمـا � إدريس على نبيه �أثنى اهللا 
ًورفعــه اهللا تبــارك وتعــالى قــدرا عاليــا ومنزلــة ســامية فــي الجنــان، حيــث قــال تعــالى ً:�{��{��{��{��j�i�h�j�i�h�j�i�h�j�i�h

kkkkllll�t�s�r�q�p�o��n���m��t�s�r�q�p�o��n���m��t�s�r�q�p�o��n���m��t�s�r�q�p�o��n���m��z�z�z�z}57 – 56/مريم{  
  

إنـــه كـــان صـــديقا ال يقـــول ، � فـــي كتابنـــا هـــذا إدريـــس � واذكـــر يـــا محمـــد: "والمعنـــى
   )3(".ورفعناه إلى مكان ذي علو وارتفاع ، نوحي إليه من أمرنا ما نشاءًانبيالكذب، 

                                                 
 2652ح/2043ج/4 ج- باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم - كتاب القدر - صحيح مسلم )1(
  327ص/16 ج- التحرير والتنوير )2(
 212ص/18 ج- للطبري –امع البيان  ج)3(
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م  علــى وجــه التعظــيالقــرآن الكــريم كــانفــي  � إدريــس  ذكــر:ويبــين اإلمــام الــسعدي أن
 لــه بــين الــصديقية، الجامعــة للتــصديق �  جمــع اهللا، حيــثواإلجــالل، والوصــف بــصفات الكمــال

، اصــطفائه لوحيــه، واختيــاره لرســالتهام، والعلــم الكامــل، واليقــين الثابــت، والعمــل الــصالح، وبــين التــ
  )1(.ذكره في العالمين، ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر، عالي المنزلةتعالى رفع اهللا كما و

   
 �بـن عاشـور إلـى اخـتالف علمـاء التفـسير فـي أمـر رفـع إدريـس وأشـار اإلمـام الطـاهر 

 ،رفـــع مجـــازيال  إلـــى أنجماعـــة مـــن المفـــسرين حيـــث ذهـــب �t�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�rzzzz}�}�}�}�: فـــي قولـــه تعـــالى
 وهـذا مـا ذهـب إليـه اإلمـام ،ن العلـم الـذي فـاق بـه علـى مـن سـلفه مـأوتـيرفع المنزلة، لما : والمراد

  )2(.لزحيليا
  

، �وعلى هـذا فرفعـه مثـل رفـع عيـسى ، حقيقي إلى السماء رفعال وذهب آخرون إلى أن
  )3(.هب إليه اإلمام الطاهر ابن عاشوروهذا ما ذ
  

  .  الباحث عدم ترجيح أي من تلك األقوال؛ وذلك لعدم وجود األدلة الصحيحةيفضلو   
  

 هو الذي يبالغ في تصديق ما جاءه من الحق، فيجعل :الصديق: "الشعراوي ويقول اإلمام
ن الــشيطان قــد ينفــذ إلــى ٕاهللا لــه بــذلك فرقانــا واشــراقا يميــز بــه الحــق فــال يتــصادم معــه شــيطان؛ أل

  .عقلي وعقلك
أمــا الــوارد مــن الحــق ســبحانه وتعــالى فــال يــستطيع الــشيطان أن يعارضــه أو يــدخل فيــه، 

��k��j��i��k��j��i��k��j��i��k��j��i}�: ٕلــذلك فالــصديق وان لــم يكــن نبيــا فهــو ملحــق باألنبيــاء والــشهداء، كمــا قــال تعــالى

w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��lw��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��lw��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��lw��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��lxxxx{��z���y��{��z���y��{��z���y��{��z���y��z 

  )4("}69/النساء{
  

نـه دعـا إلـى ديـن إ: " حيـث يقـول�ويذكر اإلمام الزحيلي الجهود الدعويـة للنبـي إدريـس 
والتوحيــد وعبــادة الخــالق، وتخلــيص النفــوس مــن العــذاب فــي اآلخــرة بالعمــل الــصالح فــي ، �اهللا 

 وبــصيام أيــام مــن كــل شــهر، ،الــدنيا، وحــض علــى الزهــد فــي الــدنيا والعمــل بالعــدل، وأمــر بالــصالة
، لـظ فـي الطهـارة مـن الجنابـة والكلـبهاد األعداء، وأمـر بالزكـاة معونـة للـضعفاء، وغوحث على ج

                                                 
 "بتصرف يسير "496/ ص– تيسير الكريم الرحمن )1(
  125ص/16 ج- )التفسير المنير: (انظر )2(
 131ص/16 ج- )التحرير والتنوير(:  انظر)3(
  9127ص/15 ج- تفسير الشعراوي )4(
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 وهي � دريسإل اهللا تعالى هاوصفثم يعدد اإلمام الصفات التي  ...وحرم المسكر من كل شيء
  :ثالث صفات

  . إنه كان صديقا، أي كثير الصدق، قوي التصديق بآيات اهللا تعالى-1
  ... بتبليغه إلى قومه موحى إليه بشرع، مأمورا، أيً نبياً وكان رسوال-2
  )1(... بالنبوة، وجعله ذا منزلة عالية، أي أعلى قدره، وشرفهً علياً ورفعه اهللا مكانا-3

  

، حيــث  فــي الــسماء الرابعــة �إدريس مــر بــ �وجــاء فــي حــديث اإلســراء أن رســول اهللا 
ٍعـــن َأنـــس بـــن مالـــكروي  ِ َ ِ ِ ِ، أن رســـول اهللا � َ َ ـــى الـــسماء الرابعـــة، ...":  قـــال� ـــا إل ِثـــم عـــرج بن َِ ِ ِ َ  َِ َ َ ُِ  ُ

ُفاستفتح جبريل عليه السالم َ  ِْ ْ َْ َ َُ ِ ِ َ َ ْ َ قيل"،َ َمـن هـذا؟ قـال: ِ َ َ َ ْ َجبريـل، قيـل: َ ُِ ِ ْ َومـن معـك؟ قـال: ِ ََ َ َ َْ َمحمـد، قـال: َ َ ٌ  َ ُ :
َوقد بعث إليه؟ قال َ َ َِ َِِْ ُ ْ َقـد بعـث إليـه، ففـتح لنـا : َ َْ ََ ُِ ِ ُِ َ َ َِ َفـإذ"ْ ِ ٍا َأنـا بـإدريس، فرحـب ودعـا لـي بخيـرَ ِْ َ ِ ِِ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ُ قـال اهللا "،َ َ َ

�:�����{�{�{�{�t�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�rzzzz...)2(   
  

�m�m�m�m}�}�}�}� :، قولــــه تعــــالى�ومـــن اآليــــات الكريمــــة الـــذاكرة لــــصبر وصــــالح إدريـــس 
p�o�np�o�np�o�np�o�nqqqqx�w�v�u����t�s�r�x�w�v�u����t�s�r�x�w�v�u����t�s�r�x�w�v�u����t�s�r�yyyy�|�{�z��|�{�z��|�{�z��|�{�z�zzzz� �� �� �� �

  } 86 – 85/اF�Ah$ء{
  

ا المرسـلين بأحـسن الـذكر، وأثـن عبادنا المصطفين، وأنبياءن �  يا محمدواذكر: "والمعنى
كـل ف ،ٕعليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبـراهيم، وادريـس، وذا الكفـل، نبيـين مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل

 �  علـيهم الـصالة والـسالم، قـد وصـفهم اهللافهؤالء األنبياء. ..من هؤالء المذكورين من الصابرين
ي، ووصــفهم أيــضا بالــصالح، وهــو يــشمل بالــصبر، فــدل أنهــم وفوهــا حقهــا، وقــاموا بهــا كمــا ينبغــ

 ومحبتـه، واإلنابـة إليـه كـل وقـت، وصـالح اللـسان، بـأن يكـون رطبـا � صالح القلب، بمعرفة اهللا
ــــصبرهم ،لها بطاعــــة اهللا وكفهــــا عــــن المعاصــــي، وصــــالح الجــــوارح، باشــــتغا� مــــن ذكــــر اهللا  فب

ثــــابهم الثــــواب العاجــــل وصــــالحهم، أدخلهــــم اهللا برحمتــــه، وجعلهــــم مــــع إخــــوانهم مــــن المرســــلين، وأ
واآلجــل، ولــو لــم يكــن مــن ثــوابهم، إال أن اهللا تعــالى نــوه بــذكرهم فــي العــالمين، وجعــل لهــم لــسان 

  )3(".صدق في اآلخرين، لكفى بذلك شرفا وفضال
  

                                                 
 125 - 124ص/16 ج-) التفسير المنير ()1(
 - إلــــــى الــــــسماوات، وفــــــرض الــــــصلوات �اب اإلســــــراء برســــــول اهللا  بــــــ- كتــــــاب اإليمــــــان - صــــــحيح مــــــسلم )2(

   162ح/145ص/1ج
   529/ ص– للسعدي – تيسير الكريم الرحمن )3(
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علـــى دعـــوة قومـــه، وشـــدة حرصـــه علـــى إبعـــادهم عـــن الحـــرام، وقـــوة  �إدريـــس بـــصبر ف
  . حيث وصفه بالصدق والصبر والصالح، نال ثناء اهللا تعالى�تصديقه آليات اهللا 

  
   :ثناء اهللا على إسماعيل عليه السالم: المطلب الثالث

  

 وبـالحليم، والـصدق فـي الوعـد، واإلخـالص فـي  وصف بالخيار، وبالكريم،، أبو العربهو
��R���Q��R���Q��R���Q��R���Q}�}�}�}�����:، قـال تعـالى�الدعوة إلى اإلسالم، وذو عمل محمود، فاستحق الثناء الجليل مـن اهللا 

T��ST��ST��ST��SUUUU���������f��e��d��c��b���a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[��Z���Y��X������W������V�f��e��d��c��b���a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[��Z���Y��X������W������V�f��e��d��c��b���a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[��Z���Y��X������W������V�f��e��d��c��b���a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[��Z���Y��X������W������Vzzzz 

  }55 – 54/مريم{
  

  عليهمــا الــسالم،بــن إبــراهيم قومــك صــفات أبــيهم إســماعيلل � يــا محمــد  واذكــر:ىعنــوالم
  :ّعلهم يهتدون بهديه، ويحتذون حذوه، ويتخلقون بمثل ما له من مناقب وفضائل منهال

�{�{�{�{�Y��X��W���V�Y��X��W���V�Y��X��W���V�Y��X��W���Vzzzz إال وفى به، حتى وعد أباه بالـصبر علـى الـذبح فقـالًاعدوعد فما و ّ: �{�...����
ß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üàààà�æ��å��ä��ã���â��á���æ��å��ä��ã���â��á���æ��å��ä��ã���â��á���æ��å��ä��ã���â��á��z���}ذلك ووفى بما قـال فيفصدق  }102/الصافات ّ

خصو��������،فداءوامتثل حتى جاءه ال  مع وجود هذه الخصيصة في سائر ، بصدق الوعد� ِإسماعيل ُ
 الوفــاء بالوعــد مــا لــم يعانــه غيــره مــن األنبيــاء، فــُأثني عليــه  عــانى فــي،�ألنــه  الرســل واألنبيــاء؛

ّ الذين حلوا بمكة معه ومع أمه، وكان مرسال من اهللا قومه إلى حيث أرسل ��Z\��[��Z\��[��Z\��[��Zzzzz]��\�}��}��}��}�،بذلك
هما و،  والزكاة بالصالةه قوم وكان يأمر،، فنبأ بها قومه وأنذرهم وخوفهم� بتبليغ شريعة إبراهيم

، غيـــر  تبـــارك وتعـــالى فيمـــا كلفـــه بـــهعملـــه محمـــودف �f��e��d��c�f��e��d��c�f��e��d��c�f��e��d��czzzz}�}�}�}�����،العبادتـــان المعروفتـــان
   )1(. طاعتهفيّمقصر 

  

 ثنــاء مــن اهللا تعــالى علــى إســماعيل بــن إبــراهيم الخليــل، عليهمــا ه اآليــة الكريمــةهــذففــي 
��}�}�}�}�����: تعـالىقولـهفـي و ،WWWW����������Y��X��Y��X��Y��X��Y��Xzzzz}�}�}�}�����السالم، وهو والـد عـرب الحجـاز كلهـم بأنـه �̀ � � � ��_��^�� �̀�����_��^�� �̀�����_��^�� �̀�����_��^

f��e��d��c��b���af��e��d��c��b���af��e��d��c��b���af��e��d��c��b���az�z�z�z� :،ــــاء الجميــــل ــــضا مــــن الثن ــــة هــــذا أي ــــصفة الحميــــدة، والخل  وال
    )2(. بها ألهلهً، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمراالسديدة

  

                                                 
ـــــن ســـــليمان: ( انظـــــر)1( ـــــل ب ـــــألزدي ) تفـــــسير مقات ـــــسير ( ، 135ص/3 ج-) زاد المـــــسير( ، 631ص/2 ج-ل تف

   63 - 62ص/16 ج- للمراغي –) المراغي
  240 - 238ص/5 ج- البن كثير - )العظيمتفسير القرآن ( : انظر)2(
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 وصـــدق ، أنــه كـــان صــادق الوعــد� فات إســماعيلومــن صـــ: "يقــول اإلمــام ســـيد قطــب
ي تـستدعالوعد صفة كل نبي وكل صالح، فال بد أن هذه الصفة كانت بارزة في إسـماعيل بدرجـة 

ة والزكـاة ويذكر السياق من أركان العقيدة التي جاء بها الصال. ..إبرازها والتنويه بها بشكل خاص
 سـمة مـن سـمات هـذه الـسورة والرضـا ، يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا ثم،وكان يأمر بهما أهله

   )1("! وهي شبيهة بسمة الرحمة، وبينهما قرابة،البارزة في جوها
  

 بأنـه كـان صـادق الوعـد وكـان � إسماعيل ى عل� اهللا أثنى: " الشنقيطيويقول اإلمام
أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثـم وفـى : رسوال نبيا، ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده

بهذا الوعد، ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للـذبح فـإن ذلـك مـن أعظـم األدلـة علـى عظـيم صـدقه 
��Ù��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÙ��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÙ��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÙ��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÚÚÚÚ���Û�����Û�����Û�����Û}�}�}�}��:في وعده، قال تعالى

ß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üß��Þ���Ý��Üààààæ��å��ä��ã���â��á��æ��å��ä��ã���â��á��æ��å��ä��ã���â��á��æ��å��ä��ã���â��á��zzzz }2(..".فهذا وعده} 102/الصافات(   
  

  : صفاتأربع  وهي� سماعيلإل  اهللا تعالىهاوصف الصفات التي لزحيليا ويعدد اإلمام
عـد، فمـا وعـد وعـدا مـع اهللا أو مـع  بإنجـاز مـا وً بالوفاء، مبالغـاًإنه كان صادق الوعد مشهورا" -1

ٕالنــاس إال وفــى بــه، فكــان ال يخــالف شــيئا ممــا يــؤمر بــه مــن طاعــة ربــه، واذا وعــد النــاس بــشيء 
�:أنجز وعده، وناهيك من صدق وعده أنه وعد أباه أن يصبر على الذبح، فوفى بذلك، قائال �

��{...�æ��å��ä��ã���â��á����æ��å��ä��ã���â��á����æ��å��ä��ã���â��á����æ��å��ä��ã���â��á���z���}ات الحميــدة فــي وصــدق الوعــد مــن الــصف} 102/الــصافات
��q��p��o�����n��m��l��k��q��p��o�����n��m��l��k��q��p��o�����n��m��l��k��q��p��o�����n��m��l��k}��:كل زمـان ومكـان، وخلفـه مـن الـصفات الذميمـة، قـال اهللا تعـالى

��|��{��z��y��x��w��v��u����t���s��r��|��{��z��y��x��w��v��u����t���s��r��|��{��z��y��x��w��v��u����t���s��r��|��{��z��y��x��w��v��u����t���s��rz }3 – 2/الصف{...   
 له بين الوصفين كأبيه وكموسى عليهم السالم، فكان رسوال إلى �  وكان رسوال نبيا جمع اهللا-2

وفي هذا داللـة علـى شـرف ...ٕم، واخبارهم بما أنزل اهللا تعالىغهم شريعة إبراهي في مكة، لتبليقومه
  ...ٕ، واسماعيل وصف بالنبوة والرسالة ألنه إنما وصف بالنبوة فقط؛إسماعيل على أخيه إسحاق

ـــأمر أمتـــه وعـــشيرته وأهلـــه بهـــاتين العبـــادتين -3 ـــأمر أهلـــه بالـــصالة والزكـــاة أي وكـــان ي  وكـــان ي
  ...ن جدا، فكان صابرا على طاعة ربهالشرعيتين المهمتي

، مرضـي العمـل غيـر مقـصر فـي طاعـة ربـه، فعلـى ً صـالحاً وكان عنـد ربـه مرضـيا أي رضـيا-4
  )3(".المؤمن االقتداء به

  

                                                 
 2313ص/4 ج- في ظالل القرآن )1(
 437ص/3 ج- أضواء البيان )2(
 122 - 121ص/16 ج- التفسير المنير )3(
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، قال �بأنه حليم، وذلك حينما بشر به أباه إبراهيم  � إسماعيل �كما ووصف اهللا 
 بغـالم ذي حلـم إذا :يعني: "الطبري، يقول اإلمام }101/الصافات{�É��È�Ç�É��È�Ç�É��È�Ç�É��È�Ç�z}�: تعالى
   )1(".ر، فأما في طفولته في المهد، فال يوصف بذلكِبَهو ك

  

وهو فـي أحـشاء أمـه بأنـه حلـيم، وفجـر لـه مـاء زمـزم  �فاهللا تعالى أثنى على إسماعيل 
 �قــضى بإســكانه فــي واد غيــر ذي زرع، وفــداه بــذبح عظــيم حينمــا صــدق والــده إبــراهيم حينمــا 

  . ً وفيا صادق الوعد، يأمر بعبادة اهللا تعالى� بالرسالة، فكان الرؤيا، وكلفه
  

   : السالمماثناء اهللا على اسحق ويعقوب عليه: المطلب الرابع
  

ً كـــال مــن األب إســـحاق واالبــن يعقـــوب عليهمــا الـــسالم بالــصالح، والقـــدوة �وصــف اهللا 
داهم اهللا تعـالى للحـق  فهـ�، واإلخالص فـي طاعـة اهللا فعل الطاعات وترك المحرماتو الحسنة،

��a}��}��}��}�:والخير والرشاد حيث قال �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^bbbbd�c�d�c�d�c�d�c�...zzzz }84/األنعام{����� �� �� �� �
� �� �� �� �

ٕعلــى طاعتــه إيانــا، واخالصــه توحيــد ربــه، ومفارقتــه ديــن  �فجزينــا إبــراهيم " :والمعنــى
ـــا لـــه أوالدا  ـــدنيا، ووهبن ـــاه أجـــره فـــي ال ـــين، وآتين ـــه فـــي علي ـــا درجت ـــاهللا، بـــأن رفعن قومـــه المـــشركين ب

ابنـه إســحاق، : وة، وذريــة شـرفناهم منــا بالكرامـة، وفـضلناهم علــى العـالمين، مــنهمخصـصناهم بـالنب
فوفقنـــــــاهم للحـــــــق  هـــــــدينا جمـــــــيعهم لـــــــسبيل الرشـــــــاد،  أيd�cd�cd�cd�czzzz}�}�}�}��،وابـــــــن ابنـــــــه يعقـــــــوب

    )2(."والصواب
       

 إســحاق نبيــا مــن الــصالحين، وجعلنــا مــن � أي ووهبنــا إلبــراهيم: " المراغــييقــول اإلمــام
منجيــا لألنبيــاء والمرســلين، وهــدينا كــال منهمــا كمــا هــدينا إبــراهيم بمــا آتينــاه مــن ذريتــه يعقــوب نبيــا 

  .النبوة والحكمة وقوة العارضة والحجة
  

 ألنــه هـو الـذي وهبـه اهللا تعـالى بآيــة منـه بعـد كبـر ســنه ؛ٕوانمـا ذكـر إسـحق دون إسـماعيل  
ٕوعقم امرأته سارة، جزاء إيمانه واحسانه وكمال إسالمه واخالصه بعـد ا ٕ بتالئـه بـذبح ولـده إسـماعيل ّ

   )3(."ولم يكن له ولد سواه على كبر سنه
  

                                                 
 72ص/21 ج- جامع البيان )1(
 507ص/11 ج- للطبري – المرجع السابق )2(
 180ص/7 ج- تفسير المراغي )3(
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، وذكـر مـا مـن اهللا �لمـا ذكـر اهللا تعـالى عبـده وخليلـه، إبـراهيم : " السعديويقول اإلمام
 ،عليه به، من العلم والدعوة، والصبر، ذكر ما أكرمه اهللا بـه مـن الذريـة الـصالحة، والنـسل الطيـب

 الجــسيمة، التــي ال يــدرك لهــا ق مــن نــسله، وأعظــم بهــذه المنقبــة والكرامــةوأن اهللا جعــل صــفوة الخلــ
  )1(".لصراط المستقيم، في علمه وعملهل منهما هدينا ًكالف...نظير

  

وفائــدة ذكــر هــديهما التنويــه بإســحاق ويعقــوب، أنهمــا : "رالطــاهر بــن عاشــو ويقــول اإلمــام
ل للشرك، ودمغ، لقريش ومشركي العرب، ، وفيه أيضا إبطا�  ناال هدى اهللا كهديه إبراهيمنبيان

   )2(..."وتسفيه لهم بإثبات أن الصالحين المشهورين كانوا على ضد معتقدهم
  

  : إسحاق ويعقوب عليهما السالم قوله تعالى ٍومن اآليات الكريمة التي تثني على كل من
�{�{�{�{Ä��Ã�����Â��Á���ÀÄ��Ã�����Â��Á���ÀÄ��Ã�����Â��Á���ÀÄ��Ã�����Â��Á���ÀÅÅÅÅ���É��È��Ç��Æ�����É��È��Ç��Æ�����É��È��Ç��Æ�����É��È��Ç��Æ����E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A

L��K��J��I��H���G��FL��K��J��I��H���G��FL��K��J��I��H���G��FL��K��J��I��H���G��FMMMM�P���O��N���P���O��N���P���O��N���P���O��N��zzzz }73 – 72/األنبياء{  
  

، فوهب له ابنه إسحاق حين دعاه، ووهب له من � على إبراهيم �أنعم اهللا : والمعنى
 ألنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة، ؛إسحاق يعقوب زيادة على ذلك
 ؛يقال لولد الولد نافلة و،}100/الصافات{ �Å��Ä��Ã��Â��Á�Å��Ä��Ã��Â��Á�Å��Ä��Ã��Â��Á�Å��Ä��Ã��Â��Ázzzz}�}�}�}��:أي زيادة على ما سأل، إذ قال

ب جعلنـــاه ٕ أي وكـــال مـــن إبـــراهيم واســـحاق ويعقـــو����È�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�Æzzzz}}}}����.ألنــه زيـــادة علـــى الولـــد
ى بهـــــم فـــــي أي رؤســـــاء يقتـــــد ������D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Azzzz}}}}����،� صـــــالحا عـــــامال بطاعـــــة اهللا
 يفعلــــوا هــــمأن كمــــا و بمــــا أنزلنــــا علــــيهم مــــن الــــوحي واألمــــر والنهــــي،،الخيــــرات وأعمــــال الطاعــــات

   )3(. وكانوا لنا مطيعين،ٕالصالة وايتاء الزكاة ةٕواقام ،الطاعات
  

 أخرى على إبراهيم بعد نعمتي النجاة من النار ً تعالى نعما اهللاذكر: "لزحيليا يقول اإلمام
  :والهجرة إلى األرض المباركة فقال

1- {{{{��������Ä����Ã����������Â����Á������ÀÄ����Ã����������Â����Á������ÀÄ����Ã����������Â����Á������ÀÄ����Ã����������Â����Á������ÀÅÅÅÅzzzzن الذرية المباركة إسحاق ويعقوب أي ومنحنا إبراهيم م...  
2- {{{{����È��Ç��ÆÈ��Ç��ÆÈ��Ç��ÆÈ��Ç��Æzzzz أي وكــال مــن إبــراهيم واســحاق ويعقــوب، جعلنــا الجميــع أهــل خيــر ٕ

   ...نبياء مرسلينجعلناهم أطيعون ربهم، ويتجنبون محارمه، ووصالح، ي

                                                 
 263/ ص– تيسير الكريم الرحمن )1(
 337ص/7 ج- التحرير والتنوير )2(
 "بتصرف "305ص/11 ج- للقرطبي –الجامع ألحكام القرآن  )3(
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3- {{{{������D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Azzzz أي وصيرناهم قادة وأئمة يقتدى بهم، يـدعون إلـى ديـن اهللا 
  ...ٕبإذنه، والى الخيرات بأمره

4- {{{{������H���G��F��E��H���G��F��E��H���G��F��E��H���G��F��Ezzzzم أن يفعلــــــــوا الخيــــــــرات وهــــــــي األعمــــــــال  أي وأنزلنــــــــا علــــــــيه
 وهذا يدل على أنه سبحانه خـصهم بـشرف النبـوة، ،ات من فعل الطاعات وترك المحرماتالصالح

  .وذلك من أعظم النعم على األب إبراهيم عليه السالم
5 ،6- {{{{����L��K��J��IL��K��J��IL��K��J��IL��K��J��Izzzzويؤتــــوا الزكــــاة ،  أي وأوحينــــا إلــــيهم أن يقيمــــوا الــــصالة

  .عبادتين تعظيم أمر اهللا تعالىوفي كلتا ال ...المفروضتين
وبعـــد تعـــداد هـــذه الـــنعم ووصـــفهم بالـــصالح أوال، ثـــم باإلمامـــة، ثـــم بـــالنبوة والـــوحي، أبـــان 

 أي وكـانوا لجنـاب اهللا خاشـعين �����P���O��N�P���O��N�P���O��N�P���O��Nzzzz}}}}����:اشتغالهم بالعبودية والعبادة هللا تعـالى، فقـال
نهـم كـانوا أوفيـاء إلحـسان  وفـي هـذا داللـة علـى أ،ائعين فاعلين ما يأمرون بـه النـاسخاضعين، ط

اهللا ونعمــه علــيهم، فلمــا أكــرمهم اهللا باإلنعــام وتفــضل علــيهم باإلحــسان، كــانوا أوفيــاء لــه بالعبوديــة 
   )1(".وهو الطاعة والعبادة

  

   :ثناء اهللا على يوسف عليه السالم: المطلب الخامس
  

ءات، وحمـاه مـن مكـر هو الكـريم ابـن الكـريم، ابـتاله اهللا تبـارك وتعـالى بالعديـد مـن االبـتال
 المخلــصين الــذين اســتحقوا �المــاكرين، وحــسد الحاســدين، فــصبر واحتــسب، فهــو مــن عبــاد اهللا 

ـــيهم، قـــال تعـــالى ��º�¹« ...�}��}��}��}�:الثنـــاء عل �̧¶��µ� �́³�²»�º�¹� �̧¶��µ� �́³�²»�º�¹� �̧¶��µ� �́³�²»�º�¹� �̧¶��µ� �́³�²¼¼¼¼�½��½��½��½�
Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾Ì�Ë�Ê�É��È�Ç�Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾ÍÍÍÍ�Ï�Î��Ï�Î��Ï�Î��Ï�Î�

�Ð�Ð�Ð�Ðzzzz }22 – 21/يوسف{  
  

لمعنويــة والحــسية، وصــلح ألن أشــده، بــأن كملــت قوتــه ا � ولمــا بلــغ يوســف: والمعنــى
ومثل  ،ً ربانياً وعالماً رسوالًيتحمل األحمال الثقيلة، من النبوة والرسالة، جعله اهللا تبارك وتعالى نبيا

فـي عبــادة   نجـزي المحـسنين علـى إحـسانهم،علـى إحـسانه �هـذا الجـزاء الـذي جزينـا بـه يوسـف 
 الحكــم بــين النــاس � عطــاه اهللا مقــام اإلحــسان، فأفــي �  علــى أن يوســفودل هــذا...الخــالق

   )2(.والعلم الكثير والنبوة
  

                                                 
 89ص/17 ج-  التفسير المنير )1(
 "بتصرف يسير "395/ ص– للسعدي – تيسير الكريم الرحمن )2(
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وحـين ...وصـل إلـى غايتـه فـي النـضج واالسـتواء، وولما بلغ أشـده: "الشعراوي يقول اإلمام
إن لــم  فهــذا البلــوغ ، بــالخيراتممتلــئ أشــده، وهــو قــد عــاش فــي بيــت � يبلــغ إنــسان مثــل يوســف

   . ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم،نة ستتولد فيه رعو،يكن محروسا بالحكمة والعلم
  

 وما دام قد أعطاه ، حق وباطل، بين قضيتين متعاندتين متعارضتين هو الفيصل:والحكم  
 الـــذي ، العلـــم� وقـــد أعطـــاه اهللا، ر علـــى أن يفـــصل بـــين الـــصواب والخطـــأاهللا الحكـــم، فهـــو قـــاد

ســوف  وغيــر ذلــك مــن العلــم الــذي يــستطيع أن ينقلــه إلــى الغيــر، والــذي ســيكون منــه تأويــل الــرؤى،
  )1(..."فهنا بلغ يوسف أشده وحرسه الحق بالحكمة والعلم، يظهر حين يولى على خزانة مصر

  

ة ئ لمــا صــبر علــى إســا� بــين اهللا تعــالى مــا جــازى بــه يوســف: "لزحيلــيا يقــول اإلمــامو
ولما بلغ أشده آتاه ...بها، فمكنه اهللا تعالى في األرضإخوته إليه، وعلى الشدائد والمحن التي مر 

 أي ��É��È�Ç�É��È�Ç�É��È�Ç�É��È�Ç�z�z�z�z}�}�}�}:اهللا النبــوة التــي عبــر عنهــا بــالحكم والعلــم، وهــي أكمــل درجــات العلــم، فقــال
 أي النبــوة التــي حبــاه بهــا بــين Ì�Ë�Ê�Ì�Ë�Ê�Ì�Ë�Ê�Ì�Ë�Ê�ÍÍÍÍ����zzzz}}}}ولمــا اســتكمل يوســف قــواه الجــسمية والعقليــة، 

�����Ï�Î�Ï�Î�Ï�Î�Ï�Î}}}}...أولئـــك األقـــوام، كـــالجزاء علـــى صـــبره علـــى تلـــك المحـــن وعلـــى األعمـــال الحـــسنة
ÐÐÐÐzzzzوهـذا دليـل ،ين الـذين يحـسنون ألنفـسهم أعمـالهم أي ومثل ذلك الجزاء، نجـزي المحـسن 

 في عمله، عامال بطاعة اهللا تعالى، وأن ما آتاه اهللا مـن سـلطان ً كان محسنا� على أن يوسف
ونفوذ، وعلم وحكمة، ونبـوة ورسـالة كـان جـزاء علـى إحـسانه فـي عملـه، وتقـواه فـي حـال شـبابه، إذ 

   )2(".ثير في صفاء العقول، ولإلساءة تأثير في تعكير النفوس وسوء فهم األمورلإلحسان تأ
  

�j�i�h�j�i�h�j�i�h�j�i�h...�}��}��}��}�: قولـه تعـالى� يوسـفومن اآليات الكريمة التي تثني علـى 

l���kl���kl���kl���kmmmmq�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n�zzzz }24/يوسف{������������������������� �� �� �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

ــــسوء والفحــــشاء فــــي جميــــع أمــــور: "والمعنــــى  مــــن عبادنــــا المجتبــــين ، فهــــوهكــــذلك نقيــــه ال
  )3(".المطهرين المختارين المصطفين األخيار، صلوات اهللا وسالمه عليه

  

أربـــع  � يوســفة  تعــالى فــي هــذه اآليـــة علــى طهــارفقــد شـــهد اهللا: "يقــول اإلمــام الــرازي
   :مرات

  

                                                 
   6901ص/11 ج- تفسير الشعراوي )1(
 236ص/12 ج-  التفسير المنير )2(
 382ص/4 ج-بن كثير ال -تفسير القرآن العظيم  )3(
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  . والالم للتأكيد والمبالغة������k�j�i��k�j�i��k�j�i��k�j�izzzz}}}}:  تعالىقوله: أولها
  . أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءllll����zzzz}}}}: تعالى قوله: والثاني
¢��£���¤��¥��¦���§��������������¢��£���¤��¥��¦���§��������������¢��£���¤��¥��¦���§��������������¢��£���¤��¥��¦���§��������������}�}�}�}��: مـع أنـه تعـالى قـال�����p�o�n�p�o�n�p�o�n�p�o�nzzzz}}}}����:تعـالى قولـه: والثالـث

�®��¬��«��ª��©��¨�®��¬��«��ª��©��¨�®��¬��«��ª��©��¨�®��¬��«��ª��©��¨zzzz }63/الفرقان{   
يــدل علــى و )صينِالمخلـ (:تـارة باســم الفاعــل:  وفيــه قراءتــان����qqqqzzzz}}}}: تعـالى قولــه: والرابـع

ــ( : وأخــرى باســم المفعــول،بــات مــع صــفة اإلخــالص بالطاعــات والقرًيــاِكونــه آت يــدل و )صينَالمخل
 على أن اهللا تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كـال الـوجهين فإنـه مـن أدل األلفـاظ

   )1(.على كونه منزها عما أضافوه إليه
��î��í��ì��ë��ê���é��è��î��í��ì��ë��ê���é��è��î��í��ì��ë��ê���é��è��î��í��ì��ë��ê���é��è}�}�}�}��:وأما بيـان أن إبلـيس أقـر بطهارتـه، فألنـه قـال

�ð��ï�ð��ï�ð��ï�ð��ïzzzz }ـــــــصين ويوســـــــف مـــــــن }83 – 82/ص ـــــــه إغـــــــواء المخل ـــــــه ال يمكن  فـــــــأقر بأن
ا أغــواه  فكــان هــذا إقــرارا مــن إبلــيس بأنــه مــ����q�p�o�nq�p�o�nq�p�o�nq�p�o�nzzzz}}}}: المخلــصين لقولــه تعــالى

  .وما أضله عن طريقة الهدى
هــذه الفــضيحة إن كــانوا مــن  �وعنــد هــذا نقــول هــؤالء الجهــال الــذين نــسبوا إلــى يوســف 

ٕ وان كــانوا مــن أتبــاع إبلــيس وجنــوده ،ة اهللا تعــالى علــى طهارتــهأتبــاع ديــن اهللا تعــالى فليقبلــوا شــهاد
           )2(..."فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته

  

ٕ على إساءة إخوته، واعراضه عن فتنة ومغريات القصر الذي سـكنه، �يوسف  فبصبر  
  .ٕواحسانه وتقواه في شبابه، أكرمه اهللا تبارك وتعالى وأعزه وآتاه النبوة

  

الوقــوع فــي الزنــا،  مــن �يوســف لباحــث أن هــذه اآليــة جــاءت فــي معــرض تبرئــة وينبــه ا  
  128يث بهذا األمر بشيء من التفصيل صوسيرد الحد

  
  :ثناء اهللا على أيوب عليه السالم: المطلب السادس

   
 فــي �، فقــد ابــتاله اهللا � عنــوان الــصبر والــصابرين، وحيثمــا ذكــر الــصبر ذكــر أيــوب

ولد، فلم يبق لـه مـن ذلـك شـيء، لكنـه صـبر واحتـسب، فـأثنى عليـه تبـارك الجسد والمال واألهل وال

                                                 
بــن  ال-) الحجــة فــي القــراءات الــسبع( ، 50 – 49ص/16 ج- للطبــري –) جــامع البيــان: (ســتزادة، انظــر لال)1(

  194/ ص– خالويه
 441ص/18 ج- التفسير الكبير )2(
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����������Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñ��Ó��Ò��Ñ...R��Q��P��O��N���M��LR��Q��P��O��N���M��LR��Q��P��O��N���M��LR��Q��P��O��N���M��LSSSSV��U����T��V��U����T��V��U����T��V��U����T��WWWWY��X���Y��X���Y��X���Y��X���ZZZZ}�}�}�}�:  وتعـــالى حيـــث قـــال

��\��[��\��[��\��[��\��[zzzz��������}44 - 41/ص{                        
  

إنهـا :  قيـل،كان قد غـضب علـى زوجتـه ووجـد عليهـا فـي أمـر فعلتـه �وذلك أن أيوب "
  . وحلف إن شفاه اهللا ليضربنها مائة جلدة، فأطعمته إياه فالمها على ذلك، بخبز ضفيرتهاباعت
 فلمـــا شـــفاه اهللا وعافـــاه مـــا كـــان جزاؤهـــا مـــع هـــذه الخدمـــة التامـــة ،لغيـــر ذلـــك مـــن األســـباب:  وقيـــل

هــــو حزمـــة مــــن [ أن يأخـــذ ضـــغثا �والرحمـــة والـــشفقة واإلحــــسان أن تقابـــل بالـــضرب فأفتــــاه اهللا 
 وخــرج مــن ، وقــد بــرت يمينــه،فيــه مائــة قــضيب فيــضربها بــه ضــربة واحــدة )1(]ضبانحــشيش أو قــ

������U����T��U����T��U����T��U����T}}}}:  وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى اهللا وأناب إليه ولهذا قـال تعـالى،حنثه ووفى بنذره

VVVVWWWWY��X���Y��X���Y��X���Y��X���ZZZZ�\��[���\��[���\��[���\��[��zzzzأثنى اهللا تعــــــالى عليـــــه ومدحــــــه بأنـــــه فـــــ����{{{{����Y��XY��XY��XY��XZZZZ�\��[���\��[���\��[���\��[��zzzzرجــــــاع :  أي
  )2(..."منيب

  

 ����V��U����TV��U����TV��U����TV��U����Tzzzz}}}}����: فقال�  على أيوب وتعالىأثنى اهللا سبحانه: "لشوكانيا إلماميقول ا
  على البالء الذي ابتليناه به، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وولده: أي

   )3(."رجاع إلى اهللا باالستغفار والتوبة:  أيzzzz]��\]��\]��\]��\����}}}}�����������������أيوب��������������������Y��XY��XY��XY��Xzzzz}}}}����فصبر
   

 عليهمــا الــسالم، ســليمان هر بــن عاشــور بــين الثنــاء علــى أيــوب وعلــىويقــارن اإلمــام الطــا
 �q��pq��pq��pq��prrrr��t�����s����t�����s����t�����s����t�����s��zzzz}��}��}��}�مثــل قولــه فــي ســليمان ����Y��XY��XY��XY��XZZZZ�\��[���\��[���\��[���\��[��zzzz}}}}����: تعــالىوقولــه" :حيــث يقــول

 مـن �  أوابـا هللا�  مـن فتنـة الغنـى والنعـيم، وأيـوب�  أوابا هللا�  ، فكان سليمان}30/ص{
. ٕ الســتوائهما فــي األوبــة وان اختلفــت الــدواعيًمــا متمــاثالفتنــة الــضر واالحتيــاج، وكــان الثنــاء عليه

. أحدهما صابر، واآلخر شاكر، ثناء واحـدا:  على عبدين ابتليا�  أثنى اهللا)4(: الثوريقال سفيان
      )����Y��XY��XY��XY��XZZZZ�\��[���\��[���\��[���\��[��zzzz.")5}}}}����:فقال أليوب ولسليمان

  

                                                 
 603/ ص– لجالل الدين المحلي والسيوطي -  تفسير الجاللين)1(
 76ص/7 ج-البن كثير  -تفسير القرآن العظيم  )2(
  501ص/4 ج- فتح القدير )3(
ســيد العلمــاء ، إمــام الحفــاظ، هــو شــيخ اإلســالم) أبــو عبــد اهللا( ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، الكــوفي )4(

وطلـب العلـم وهـو ، مـصنف كتـاب الجـامع الكبيـر، ولـد سـنة سـبع وتـسعين اتفاقـا، محدث، فقيه، العاملين في زمانه
 لــشمس -ســير أعــالم النــبالء : (انظــر. ق، ومــات ســنة ســت وعــشرين ومائــةحــدث باعتنــاء والــده المحــدث الــصاد

 )234ص/4  ج- عمر بن رضا كحالة - ، معجم المؤلفين621 – 620ص/6 ج-الدين الذهبي 
 275ص/23 ج- التحرير والتنوير )5(
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�������������U����T�U����T�U����T�U����TV�V�V�V�WWWWY��X���Y��X���Y��X���Y��X���ZZZZ}}}}����: قـائال� أثنـى اهللا سـبحانه علـى أيـوب: "لزحيليا ويقول اإلمام

�\��[�\��[�\��[�\��[zzzz  أي لقـــد وجـــدناه صـــابرا علـــى الـــبالء الـــذي ابتلينـــاه بـــه فـــي جـــسده، وذهـــاب مالـــه وأهلـــه
 بالتوبة واالستغفار، زيادة في حـسناته ورفـع درجتـه، � وولده، نعم العبد أيوب، إنه رجاع إلى اهللا

    )1(..."ذنب جناه، فجازيناه بتفريج كربتهال بسبب 
  

   :هللا على يونس عليه السالمثناء ا: المطلب السابع
  

ـــه وكـــذبوه، فوعـــدهم )2(�بعـــدما غـــضب يـــونس بـــن متـــى  ـــذين تمـــردوا علي  مـــن قومـــه ال
بالعذاب وتركهم، ثم التقمه الحوت، فسرعان ما استرجع واستغفر اهللا تعـالى، فتقبلـه سـبحانه بقبـول 

��d��c�b�a}��}��}��}�:حسن، وأثنى عليه ووصفه بالـصالح، حيـث قـال تعـالى �̀_���~�}�|�{d��c�b�a� �̀_���~�}�|�{d��c�b�a� �̀_���~�}�|�{d��c�b�a� �̀_���~�}�|�{����

�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�z�z�z�z}50 – 49/القلم{  
  

 علــى وجــه � نعمــة التوبــة واإلنابــة والرجــوع إلــى اهللا إلــىلــو لــم يوفقــه ســبحانه : والمعنــى
ِ لطـرح مـن بطـن الحـوت بـاألرض الفـضاء، المهلكـةاإلخـالص والندامـة، ِ ُ   الخاليـة مـن الـشجر، وهــوَ
باب التوبة واالستغفار على وجه الندم  لكن قد أدركته العناية اإللهية وانفتح له ٍآت بما يالم عليه،

  .واالنكسار، فاستغفر ربه، وتاب عليه واستجاب له تفضال وامتنانا
ُفاجتباه ربه أيضا لمصلحة النبوة وقبله فأرسله مرة أخرى إلى قومه، فجعله حـسب فـضله   ََِ ً

ِوطولـــه مـــن الـــصالحين الكـــاملين فـــي الـــصالح الفـــائزين بالعـــصمة والفـــالح، الالئقـــين لـــ شأن النبـــوة َ
    )3( .والهداية واإلرشاد والتكميل

            

  :�����j�i�h�g�f�j�i�h�g�f�j�i�h�g�f�j�i�h�g�fzzzz}}}}����:أقوال علماء التفسير في قوله تعالى
: استخلصه واصطفاه واختاره للنبوة فجعله من الصالحين أي: أي: "لشوكانيا يقول اإلمام

               )4( ." في الصالح وعصمه من الذنبالكاملين
                                                 

  209ص/23 ج- التفسير المنير )1(
لـم يـشتهر : "فقيل بأنه إسم أمـه، حيـث قيـل) تىم( يونس بن متى، وهو من ولد بنيامين بن يعقوب، أختلف في )2(

،  28ص/1 ج-  لعمــر بــن الــوردي-تــاريخ ابــن الــوردي : (، انظــر"نبــي بأمــه غيــر عيــسى ويــونس عليهمــا الــسالم
ــــي - المختــــصر فــــي أخبــــار البــــشر  -  البــــن األثيــــر-  ، الكامــــل فــــي التــــاريخ32ص/1 ج- إلســــماعيل بــــن عل

 - لجمــــال الــــدين الجــــوزي - المنــــتظم فــــي تــــاريخ الملــــوك واألمــــم(: ، وقيــــل بأنــــه إســــم أبيــــه، انظــــر)329ص/1ج
  )156ص/1 ج-لعبد الرحمن العليمي  - ، األنس الجليل 395ص/1ج
 "بتصرف يسير"438ص/2 ج- للشيخ علوان - الفواتح اإللهية )3(
 330ص/5 ج– فتح القدير )4(
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 فجعلــه مـن الــصالحين تــاره واصـطفاه ونقــاه مـن كــل كـدر،اخ: أي: "عدي الـسويقـول اإلمــام
   )1(."لهم وأقوالهم ونياتهم، وأحوالهمالذين صلحت أعما

  

ـــوالمــراد ب: "بينمــا يقــول اإلمــام الطــاهر بــن عاشــور  المفــضلون مــن األنبيــاء، �����j�j�j�jzzzz}}}} ـ
 Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õzzzz}�}�}�}�� :�  إبــــــــــراهيم تعــــــــــالى علـــــــــى لـــــــــسانوقـــــــــد قـــــــــال

     )2(..."لصالح هو أصل الخير ورفع الدرجات إلى أن اً وذلك إيماء}83/الشعراء{
  

 فاصطفاه ربـه واستخلـصه واختـاره للنبـوة والـوحي، وجعلـه مـن :أي: "لزحيليا ويقول اإلمام
ــــآمنوا ،األنبيــــاء المرســــلين لقومــــه ــــف أو يزيــــدون، ف ــــى مائــــة أل ــــصالح، وأرســــله إل  الكــــاملين فــــي ال

   )3(".جميعا
  

 دعـــوة لجميـــع مـــن جانـــب الـــصواب، أن يتـــوب � فـــي قـــصة يـــونس ويـــرى الباحـــث أن    
  .ويستغفر اهللا تعالى، فإنه يقبل التوبة عن عباده

  
   :ود عليه السالمناء اهللا على داث: المطلب الثامن

  

 القـوة، فـسخرها فـي طاعتـه، فكـان �، آتـاه اهللا  فـي العبـادة�هو خير قدوة لخيـر البـشر 
سبيح مع الجبـال والطيـر، المـسخرة لتـسبح معـه، فاسـتحق ثنـاء اهللا كثير الرجوع هللا تعالى، كثير الت

�x�w�v�u�x�w�v�u�x�w�v�u�x�w�v�u...�}��}��}��}�:تعــالى عليــه، وآتــاه الــسلطان، والنبــوة، والعلــم، حيــث قــال تعــالى

~�}�|�{�z�y~�}�|�{�z�y~�}�|�{�z�y~�}�|�{�z�y...�����z�z�z�z}251/البقرة{    
  

َقائـــد وذلـــك أن الملـــك طـــالوت اختـــار داود مـــن بـــين قومـــه لقتـــال جـــالوت، وكـــان جـــالوت 
 وكان يهزم الجيوش وحده، وكان قتـل جـالوت وهـو رأس العمالقـة ،ناس وأقواهم من أشد ال،الجبابرة

 وكان ذلك عند مـوت طـالوت بعـد سـبع سـنين مـن ،السلطان و الملك�  اهللااهأعطفعلى يد داود، 
 ، هــي صــنعة الــدروع ومنطــق الطيــر إيــاه والــذي علمــه، النبــوة� اهللاًأيــضا أعطــاه و، قتــل جــالوت

  )4(.� وغير ذلك من أنواع علمه
   

                                                 
 882/ ص– تيسير الكريم الرحمن )1(
 107ص/29 ج- التحرير والتنوير )2(
 75ص/29 ج- التفسير المنير )3(
 ، 337ص/1 ج- البـن عطيـة -) المحـرر الـوجيز( ،  320ص/1 ج- للمـاوردي –) النكت والعيـون: ( انظر)4(
  256ص/3 ج- للقرطبي - )الجامع ألحكام القرآن(
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 بما اتصف به مـن الـصفات الجليلـة، قولـه � داودومن اآليات الكريمة التي تثني على 
  }17/ص{  I�H�G�F�E�D�C�B����AI�H�G�F�E�D�C�B����AI�H�G�F�E�D�C�B����AI�H�G�F�E�D�C�B����AJJJJ�L��K��L��K��L��K��L��K�zzzz}�}�}�}�: تعالى

  

 مـــن هـــذه األقاويـــل التـــي ،يقولـــه فيـــك المـــشركون علـــى مـــا �  يـــا محمـــداصـــبر: "والمعنـــى
، فتأس به وتأيـد الدين في البدن والقوةا  ذ� يريدون بها االستخفاف وال تلتفت إليها، واذكر داود

ً إنه كان رجاعا إلىكما تأيد، 1(". في جميع أحواله�  اهللا طاعة(   
  

، وسيقتصر الباحث على � بها داودوصف ، التي عشرةال الرازي الصفات ويعدد اإلمام
  :الصفات األربع التي ذكرتها هذه اآلية الكريمة إيراد

علـى جاللـة  �فـأمر محمـدا  �G�F�E�D�C�B����A�G�F�E�D�C�B����A�G�F�E�D�C�B����A�G�F�E�D�C�B����Azzzz}�}�}�}�: �  لمحمد تعالىقوله: ىاألول"
 �ٕ وذلــك تــشريف عظــيم واكــرام لــداود ،� قــدره بــأن يقتــدي فــي الــصبر علــى طاعــة اهللا بــداود

  .   بأن يقتدي به في مكارم األخالق �حيث أمر اهللا أفضل الخلق محمدا 
سه بـصيغة الجمـع  وعبـر عـن نفـ،فوصفه بكونه عبدا لـه �G�F�G�F�G�F�G�Fzzzz}�}�}�}�: أنه قال في حقه: ةوالثاني

الدالة علـى نهايـة التعظـيم، وذلـك غايـة التـشريف، أال تـرى أنـه سـبحانه وتعـالى لمـا أراد أن يـشرف 
ـــــة المعـــــراج قـــــال �محمـــــدا  ـــــ }1/إلســـــراءا{ D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��A...����zzzz}�}�}�}��:ليل ـــــى ف ـــــدل عل ذلك ي

 علـى علـو درجتـه أيـضا، فـإن وصـف اهللا تعـالى األنبيـاء بعبوديتـه دليـلوهـو  ، �التشريف لـداود
  .شعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب االجتهاد في الطاعةم

 وذلــك ؛داء الطاعــة واالحتــراز عــن المعاصــي أي ذا القــوة علــى أI�HI�HI�HI�Hzzzz}�}�}�}�����: تعــالىقولــه: ةوالثالثــ
 وجــب أن تكــون تلــك القــوة موجبــة للمــدح، والقــوة التــي توجــب المــدح ،ألنــه تعــالى لمــا مدحــه بــالقوة

 هاهنــا كــالقوة ة واأليــد المــذكور،هــى عنــهُمــر بــه وتــرك مــا نل مــا ُأالعظــيم ليــست إال القــوة علــى فعــ
ـــه ـــه تعـــالى}12/مـــريم{ D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��A����...zzzz}�}�}�}��:المـــذكورة فـــي قول ���R��Q���P��R��Q���P��R��Q���P��R��Q���P}��}��}��}�: وقول

��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S...zzzz  }أي باجتهــــاد }145/األعــــراف 
  ... ضعف  وترك إظهار الوهن وال، وتشدد في القيام بالدعوة،في أداء األمانة

 ، فــــي أمــــوره كلهــــا إلــــى طــــاعتيًكــــان رجاعــــا �  أي أن داود�L��K�L��K�L��K�L��Kzzzz}�}�}�}�����:تعــــالى قولــــه: ةالرابعــــ
 وفعـــال بنــــاء ،}25/الغاشـــية{ ��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Äzzzz}�}�}�}��:واألواب فعـــال مـــن آب إذا رجــــع كمـــا قـــال تعــــالى

  )2(." فإنه أبلغ من قاتل وضارب، قتال وضراب: كما يقال،المبالغة
    

                                                 
 "بتصرف يسير "496ص/4 ج- البن عطية - المحرر الوجيز )1(
 374ص/26 ج- التفسير الكبير )2(
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قـــوم نـــوح وعـــاد  ، وقـــوة األقـــوام الـــسابقة مثـــل�ن قـــوة داود ويقـــارن اإلمـــام ســـيد قطـــب بـــي
وتهم هــــو الطغيــــان والبغــــي كــــان مظهــــر قــــ" :الــــخ حيــــث يقــــول فــــيهم ،وفرعــــون ذي األوتــــاد وثمــــود

لـــى ربـــه طائعـــا تائبـــا عابـــدا  فقـــد كـــان ذا قـــوة، ولكنـــه كـــان أوابـــا، يرجـــع إ�  فأمـــا داود،والتكـــذيب
   )1(..".ذاكرا

  

 قــد � كــان داود: "اإلمــام الطــاهر بــن عاشــور حيــث يقــولكمــا ويؤكــد علــى هــذا المعنــى 
 الرميـة، وكـان يخطـئٕأعطي قوة نادرة وشجاعة واقداما عجيبـين وكـان يرمـي الحجـر بـالمقالع فـال 

 ألنــه اســتعملها فــي نــصر ديــن ؛يلــوي الحديــد ليــصنعه ســردا للــدروع بأصــابعه، وهــذه القــوة محمــودة
 أمــر اهللا بــه والوقــوف عنــد حــدوده وتــدارك مــا فــرط الرجــوع إلــى مــا وكثيــر األوبوهــو .. .التوحيــد

   )2(".فيه
  

ـــه هللا �ًوأيـــضا يؤكـــد النبـــي محمـــد  ـــه وعبادت ـــى شـــدة محبت  عـــن أبـــي، حيـــث روي � عل
ِالــدرداء َ ْ  �،)3(النبــيِ عــن  ُقــال داود عليــه الــسالم" :َ قــال� َ  ِ َْ َ ُ َُ َ َرب َأســأَلك حبــك وحــب مــن يحبــك، : َ َ َ  ِ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ  َ

َوالع ْمل الذي يبلغني حبك، رب اجعل َْ َ ْ  َ َ  ُ َُِ ُِ   َ ِحبك َأحب إلي من نفسي وَأهلي، ومن الماء الباردَ ِِ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ َ ْ  َ  َ"،وكـان َ 
َوحدث � َ داودَ إذا ذكر� النبي  َ ِكان َأعبد البشر": َ قالُ عنهَ َ َ َْ َ ْ َ َ")4(    

  

عبـد اهللا بــن عمـرو بــن  عــنروي ، حيـث � كيفيـة عبادتــه �كمـا ويــصف النبـي محمــد 
َِأحــب الــصالة إلــى اللــه صــالة داود عليــه ": ُ لــهَقــال � ِ اهللاَ رســولا، أنَ عنهمــُ اهللاَ رضــيِالعــاص ِ َِْ ََ ََ َُ َُ َ َ ِ  

َالسالم، وَأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينـام نـصف  ْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ  َِ ِ   َ ُالليـل ويقـوم ثلثـه َ ُُ ُُ َ َ ِ ْ ،وينـام سدسـه ،ُ َُ ُ َُ َ َ
ًويصوم يوما، ويفطر يوما ًْ َْ ُ َ َُ ِ ْ َ ُ َُ")5(  

                                                 
  3017ص/5 ج-ل القرآن  في ظال)1(
 227ص/23 ج- التحرير والتنوير )2(
ِ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عـامر بـن عـدي بـن كعـب بـن الخـزرج بـن الحـارث )3( َِ َ

ِاســمه عــامر بــن مالــك، وعــويمر لقــب: بــن الخــزرج، وقيــل ْوأمــه محبــة بنــت واقــد بــن عمــرو بــن اإلطنابــة، تــأخر ... َ َ
َقليال، كان آخر أهل داره إسالما، وحسن إسالمه، وكان فقيها عاقال حكيما، آخى رسول اهللا إسالمه  ََ  بينه وبين �ََ

ِولـي أبـو الـدرداء قـضاء دمـشق فــي ...ِشـهد مـا بعـد أحـد مـن المـشاهد، واختلـف فـي شـهوده أحـدا...َسـلمان الفارسـي
 - البــــن األثيـــــر -ي معرفــــة الـــــصحابة أســــد الغابـــــة فــــ. (خالفــــة عثمــــان، وتـــــوفي قبــــل أن يقتــــل عثمـــــان بــــسنتين

 )94ص/6ج
ــــــــــــسابوري )4( ــــــــــــصحيحين للحــــــــــــاكم الني ــــــــــــسير - المــــــــــــستدرك علــــــــــــى ال  -تفــــــــــــسير ســــــــــــورة ص  - كتــــــــــــاب التف

 .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: ، يقول اإلمام الذهبي3621ح/470ص/2ج
  1131ح/50ص/2 ج-باب من نام عند السحر  -  كتاب الجمعة- صحيح البخاري )5(
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، فــصالته وصــيامه وقيامــه مــن أحــب � هــو أعبــد البــشر بــشهادة خيــر البــشر محمــد �فــداود 
  . العبادات إلى اهللا تعالى، اللهم اجعلنا أعبد من عبدك، وأقرب من تقرب إليك

  
  :سالماء اهللا على سليمان عليه الثن: المطلب التاسع

   
 بـين النـاس، وعلمـه منطـق الطيـر، وسـخر لـه وفهمـه الفتـوى  النبـوة والملـك،�أعطاه اهللا 

، كما ولـه يـوم القيامـة المكانـة العاليـة عنـد اهللا تعـالى، وذلـك لكونـه الريح والجن والشياطين لخدمته
�n��m��ln��m��ln��m��ln��m��looooq��p��q��p��q��p��q��p��rrrr�u���t�����s���u���t�����s���u���t�����s���u���t�����s����v���v���v���v}�}�}�}� : قال تعالى�كثير الرجوع واإلنابة والتوبة هللا 
�{��z��y��x��w�{��z��y��x��w�{��z��y��x��w�{��z��y��x��wzzzz }31 - 30/ص{��������  

  

 بــه ، فــأنعم بــه عليــه، وأقــرر عليهمــا الــسالم لــداود ابنــه ســليمان اهللا تعــالىوهــب: والمعنــى
 واإلنابـة إليـه � نـه كـان كثيـر الرجـوع إلـى اهللابأ، � سـليمان ىتعـالى علـسبحانه ووأثنى  عينه،

   )1(.بالتوبة مما يقع منه من السهو والغفلة
  

ألنه  ؛...���������q�pq�pq�pq�prrrr�t���s��t���s��t���s��t���s�zzzz}��}��}��}�:مدحه سبحانه وأثنى عليه فقال: "م المراغيويقول اإلما
كان كثيـر الطاعـة والعبـادة واإلنابـة إلـى ربـه فـي أكثـر األوقـات، وفـي كثيـر مـن المهمـات، اعتقـادا 

  . من الخير ال يتم إال بإعانته وتوفيقهشيءمنه بأن كل 
  

���x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v}��}��}��}�:اإلطراء والثناء فقال من أحواله التي تستحق ًحاال تعالىسبحانه و ثم ذكر
��{��z��y��{��z��y��{��z��y��{��z��yzzzz������������ مــن العــصر حتــى آخــر ، حــين عرضــت عليــه الجيــاد الــصافناتمدحــهأي 

النهار، لينظر إليها ويتعرف أحوالها، ومقدار صالحيتها للقيام بالمهام التي توكل إليها حين الغزو 
                      )2(..".وغيره

  

ٕ وهـــي القائمـــة علـــى ثـــالث واقامـــة األخـــرى علـــى طـــرف  الخيـــل جمـــع صـــافنة:الـــصافنات"  
   )3(."ٕ جمع جواد وهو أنها إذا استوقفت سكنت وان ركضت سبقت:الجياد، و...الحافر 

  
  

                                                 
 -البـن الجـوزي  -) زاد المسير في علـم التفـسير( ،  503ص/4 ج- البن عطية -) المحرر الوجيز(:  انظر)1(

 570ص/3ج
 118ص/23 ج- تفسير المراغي )2(
 601/ ص– لجالل الدين المحلي والسيوطي – تفسير الجاللين )3(
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لمــا أثنــى تعــالى علــى داود، وذكــر مــا جــرى لــه ومنــه، أثنــى علــى : "الــسعدي ويقـول اإلمــام
�����،ه عليه، وأقررنا به عينهأنعمنا ب: أي������������n��m��ln��m��ln��m��ln��m��lzzzz}�}�}�}�: ابنه سليمان عليهما السالم فقال �� �� �� �

�{�{�{�{q��pq��pq��pq��pzzzzفإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو � سليمان������������������������ ،�{�{�{�{�t���s�t���s�t���s�t���szzzzرجاع إلى اهللا: أي���������������� 
 والمحبـــة والـــذكر والـــدعاء والتـــضرع، واالجتهـــاد فـــي مرضـــاة اهللا، نابـــةباإل ، فـــي جميـــع أحوالـــه�

   )1(".وتقديمها على كل شيء
         

�:، كمــا قــال عــز وجــلً نبيــاًأي وآتينــا داود ابنــا: "هــذه اآليــة فــي لزحيلــيا ويقــول اإلمــامكمــا 
{{{{a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_zzzz  }ـــره، وهـــذا االبـــن مـــا أحقـــ}16/النمـــل ه بالمـــدح ٕ واال فقـــد كـــان لـــه بنـــون غي

، كثيـر الطاعـة والعبـادة واإلنابـة إلـى اهللا عـز � تواب رجـاع إلـى اهللا  ألنه؛والثناء، فهو نعم العبد
  )2(".وجل في أكثر األوقات

  

ً في الدنيا بـأن وهبـه ملكـا ال ينبغـي ألحـد مـن � على سليمان �تصر إنعام اهللا ولم يق
بعده، حيث سخر له الرياح والشياطين، القوية الطائعين، بل وأنعم عليه بالنعم الجليلة يوم القيامـة 

  ��������}40/ص{ �Ï���Î�����Í��Ì���Ë��Ê�Ï���Î�����Í��Ì���Ë��Ê�Ï���Î�����Í��Ì���Ë��Ê�Ï���Î�����Í��Ì���Ë��Êzzzz}�}�}�}��:حيث قال تعالى
   

التـي يحـار   مـا أوتيـه مـن نعـم الـدنيانه وتعالىسبحا وبعد أن ذكر: "ويقول اإلمام المراغي
���Ì���Ë��Ê��Ì���Ë��Ê��Ì���Ë��Ê��Ì���Ë��Ê}��}��}��}�: من مقام كـريم وجنـات ونعـيم فقـال، اآلخرة عند ربهفيالعقل في إدراكها، أبان ماله 

�Ï���Î�����Í�Ï���Î�����Í�Ï���Î�����Í�Ï���Î�����Ízzzz فنبوئـه جنـات النعـيم، ونؤتيـه اإلجـالل ،ٕأي وان له في اآلخرة لقربى وكرامة لدينا 
 فـــي اآلخـــرة، ويفـــوز برضـــا ربـــه، وعظـــيم ًدنيا يكـــون ســـعيدا فـــي الـــًوالتعظـــيم، فهـــو كمـــا كـــان ســـعيدا

ـــه ـــة لديـــه فـــي جنـــات فـــي ممـــن كتبـــت لـــه الـــسعادة �  جعلنـــا اهللا،كرامت  الـــدارين والكرامـــة والمثوب
  )3(".النعيم

   
، وحـسن مرجـع، وهـو � ٕوان له في اآلخرة لقربة وكرامـة عنـد اهللا: "لزحيليا ويقول اإلمام

، مكـرم �  عنـد اهللا مقـربفهـو ... ظـيم عنـد اهللا يـوم القيامـةالجنة، وفيض ثواب، فهـو ذو حـظ ع
  سـليمان� لقد مـنح اهللا: والخالصة ، برضا ربهعند ربه في الجنة، مغمور بالثواب الجزيل، فائز

 خيــري الــدنيا واآلخــرة، وجمــع لــه بــين الملــك والنبــوة كأبيــه داود عليهمــا الــسالم، وســخر اهللا لــه �
    )4(". وهذا لم يتأت ألحد قبله وال بعده،لى اإلنس والجن والشياطينشاملة ع وسلطة ً عظيماًملكا

                                                 
 712/ ص– تيسير الكريم الرحمن )1(
 199ص/23 ج- التفسير المنير )2(
   123ص/23 ج-اغي  تفسير المر)3(
  205 – 203ص/23 ج- التفسير المنير )4(
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  المبحث الثالث
  

  ثناء العباد على بعضهم
  

، ثنــاء العبــاد علــى بعــضهمل ، المبينــةذكــر القــرآن الكــريم الــصور العديــدة والنمــاذج الفريــدة
ـــه المثنـــى ع ـــين وذلـــك بمـــا اتـــصف ب ـــار، ال ب ـــه مـــن محامـــد الـــصفات، فالثنـــاء يكـــون بـــين األخي لي

��q��p����o��n���m��l��q��p����o��n���m��l��q��p����o��n���m��l��q��p����o��n���m��l}�}�}�}��: على ذلك، حيث قال تعالىالقرآن الكريماألشرار، وقد نوه 

��r��r��r��rzzzz }67/الزخرف{  
 إال مـا كـان ، فإنهـا تنقلـب يـوم القيامـة عـداوة،� بة لغيـر اهللاكل صداقة وصح: "والمعنى

عز وجلهللا  َ ََ 1(".م بدوامه، فإنه دائ(       
  

 ِ بـنِرِعـن جـاب على المحسنين، وذلك أبسط الشكر، حيـث جـاء  بالثناء�وقد أمرنا النبي 
ِمن ُأعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليـثن بـه، " :� ِ اهللاُ رسولَقال: َ، قال� ِ اهللاِعبد ِ ِِ ِِ ِْ ُ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ِْ ْ َْ َ ً َ َ

َفمن َأثنى به فقد شك َ ْ َ َ َِ ِ َْ ْ ُره، ومن كتمه َ َ ََ َ ْ َ ُ ُفقد كفرهَ ََ َ ْ َ َ")2(   
  

   � ُ النبيَكان: ْ، قالتَعن عائشة ً عمليا، فقد رويً في حياته واقعا هذا األمر�كما وطبق النبي 
َْخديجة َأثنى َرَكَا ذَإذ َ َ ِ َتـذكرها حمـراء   مـاَمـا أكثـر: ُ، فقلـتً يومـاُتْرِغـَف: ْ، قالـتَناء الثَا، فأحسنَ عليهَ َ ُْ َ َ ُ ْ َ

ِالشدق ْ ،)3(عزُ اهللاَ أبدلكْ قد وجل ْما َأبدلني اهللا عز وجل خيـرا منهـا، قـد آمنـت " :َا، قالَ منهً خيرا َْ َ ََ َ ْ َِ ًِ ْ َْ  َ ََ  ُ َ
َبي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمنـي النـاس، ورزق ََ ْ َْ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ  ِ  ِِ ِ ِ ِ  َِ ََ َْ ْ َْ ِ ِ َِ َ ِنـي َ

ْاهللا عز وجل ولدها إذ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ حرمني َأوالد النساءُ َِ  َ َ ْ َ َ َ")4(  
   

، ويتمثـل  ثناء العباد على بعـضهموسوف يتحدث الباحث في هذا المبحث عن نماذج من
  . أربعة مطالبفي

  

                                                 
 237ص/ 7 ج- البن كثير -تفسير القرآن العظيم  )1(
:  األلبــانييقــول اإلمــام ،4813ح/255ص/4 ج- بــاب فــي شــكر المعــروف -  كتــاب األدب-  ســنن أبــي داود)2(

 .حسن
ها مــن الكبــر ولــم يبــق فــي فمهــا بيــاض مــن  الــشدق جانــب الفــم، أرادت أنهــا عجــوز كبيــرة جــدا قــد ســقطت أســنان)3(

  )139ص/7 ج- البن حجر العسقالني -فتح الباري . (ٕاألسنان وانما حمرة اللثاث
يقول اإلمام شـعيب ، 24864ح/356ص/41 ج-مسند الصديقة عائشة  - مسند النساء - مسند اإلمام أحمد )4(

  .حديث صحيح: األرنؤوط وآخرون
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   :ثناء صاحبي يوسف عليه في السجن: المطلب األول
  

وذلـك بمـا اتـصف بـه مـن الـصدق ، � يوسـفٌأثنى كل من الصاحبين في السجن علـى 
ٍ دون ضـجر أو ملـل أو مقابـل، بـل ٕ واسداء الخدمة،الرؤافي الحديث وتأويل   وصـفوه بمـا هـو أجـلٍ

¥�¦�¥�¦�¥�¦�¥�¦�}�}�}�}�: اإلحسان، حيث قال تعـالى علـى لـسان صـاحبيه فـي الـسجنوهو ُوأعظم من ذلك، 
�̈§�̈§�̈§�̈§©©©©°�� �̄®���¬��«�ª�°�� �̄®���¬��«�ª�°�� �̄®���¬��«�ª�°�� �̄®���¬��«�ª�±±±±½���¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�½���¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�½���¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�½���¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�¾¾¾¾����

À�¿À�¿À�¿À�¿ÁÁÁÁ�Å���Ä�Ã�Â��Å���Ä�Ã�Â��Å���Ä�Ã�Â��Å���Ä�Ã�Â��z�z�z�z}36/يوسف{  
  

َ فتيان� مع يوسف ودخل السجن: والمعنى ، كان أحدهما خـازن الملـك علـى طعامـه - َ
أي قال أحـدهما   - ه فحبسهمامَسِوكان الملك قد اتهمهما ب، شرابهوكان اآلخر ساقي الملك على 

 فـي ى إنـي أر: وقال اآلخر أي الخباز، خمرا ليصيرعنبا عصرني أ في المنام أى إني أر:ّالشراب
بتفــسير مــا  � أخبرنــا يــا يوســف ،تــنهش الطيــر منــهو  تأكــل، أحمــل فــوق رأســي خبــزا أنــيمنــامال

 ، الــذين يحــسنون تأويــل الرؤيــا، أو مــن المحــسنين إلــى أهــل الــسجن،إنــا نــراك مــن المحــسنين، رأينــا
   )1(. إن كنت تعرفه،فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا

  

ن أمر يهمهم ويعنيهم، برؤيتهم إياه من عللوا سؤالهم ع": محمد رشيد رضاويقول األستاذ 
ومـا ...ٕ الذين يريدون الخيـر والنفـع للنـاس، وان لـم يكـن لهـم فيـه منفعـة خاصـة وال هـوى،المحسنين

  )2("... إال بعد أن رأيا من سعة علمه، وحسن سيرته مع أهل السجن؛قاال هذا القول
  

الـــذين   ������Â�Â�Â�ÂÅ���Ä�ÃÅ���Ä�ÃÅ���Ä�ÃÅ���Ä�Ãz�z�z�z}}}}����:ثـــم بينـــا لـــه ثقتهمـــا بـــه فقـــاال: "ويقـــول اإلمـــام المراغـــي
 وحـــسن ســـيرته مـــع أهـــل ، ومـــا قـــاال هـــذا إال بعـــد أن رأيـــا مـــن ســـعة علمـــه؛يحـــسنون تأويـــل الرؤيـــا

إنـا نـراك مـن الـذين يحـسنون :  وقـد يكـون المعنـى، وقبلـة اسـتفتائهمقـصدهم ما جعله كعبـة ،السجن
  )3(". خاصة لهممنفعةٕبمقتضى غريزتهم، ويريدون الخير للناس وان لم يكن لهم فيه 

  

 داخـل الـسجن، وبعـد � وبعد فترة من حياة االثنين مع يوسـف: "لشعراويويقول اإلمام ا
وحــدث أن رأى كــل منهمــا ، لمحــسنين تكــشف لهمــا ســلوك يوســف كواحــد مــن ا،معايــشة يوميــة لــه

                                                 
 - للبيـــــضاوي -) أنـــــوار التنزيـــــل وأســـــرار التأويـــــل( ،  35ص/3 ج- للمـــــاوردي –) النكـــــت والعيـــــون: ( انظـــــر)1(

 163ص/3ج
 251ص/12 ج- تفسير المنار )2(
 145ص/12 ج- تفسير المراغي )3(
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، فقـررا أن يطلبـا منـه تأويـل هـذين الحلمـين، والـسجين غالبـا مـا يكـون كثيـر الوسـاوس، وغيـر ًحلما
  )1(." اتجها إليه في األمر الذي يهمهم ولذلكآمن على غده؛

  

الذي رأى أنه يعصر العنب في  بأن ، رؤيا صاحبيه في السجن�وبعد أن فسر يوسف 
 فإنه يخـرج مـن الـسجن ويكـون سـاقي الخمـر للملـك، وأمـا اآلخـر الـذي رأى أنـه يحمـل علـى ،رؤياه

ْ فإنه يصلب ويترك، وتأكل الطير من رأسه،ًرأسه خبزا ُ ٍ للذي علم أنـه نـاج � يوسف ها قال، حينُْ
اذكرنـي عنــد ســيدك الملـك وأخبــره بــأني مظلـوم محبــوس بــال ذنـب، فأنــسى الــشيطان : مـن صــاحبيه

، إلـى  بعـد ذلـك فـي الـسجن عـدة سـنوات�، فمكـث � ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف
��¼��½��¾����¼��½��¾����¼��½��¾����¼��½��¾�����«���«���«���«����¸��º��¹��¸º��¹��¸º��¹��¸º��¹}�}�}�}����:�أن حلم الملك بحلم أدهـشه، حيـث قـال تعـالى علـى لـسانه
Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À������¿Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À������¿Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À������¿Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À������¿ÇÇÇÇ���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È������Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È������Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È������Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���

�Ð�Ð�Ð�Ðzzzz }43/يوسف{   
  

وحينئذ تذكر الذي نجا ، لكن جميع مفسري األحالم عجزوا عن تفسير هذا الحلم المدهش
أنـــا : فــي الـــسجن، فقـــال للملــك والمـــأل الـــذين جمعهــم حولـــه �مــن المـــوت مــن صـــاحبي يوســـف 

فقــد )2(، الموجــود حاليــا فــي الــسجن� تأويــل هــذا المنــام، فــابعثوني إلــى يوســف الــصديقأخبــركم ب
��b�a}�}�}�}����:�تعـــــالى علـــــى لـــــسانهقـــــال  �̀_� �̂��]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂��]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂��]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂��]�\�[�Z�Y�X�W

�l���k�j�i�h�g�f�e�d�c�l���k�j�i�h�g�f�e�d�c�l���k�j�i�h�g�f�e�d�c�l���k�j�i�h�g�f�e�d�czzzz��������}46/يوسف{����  
  

َ فسر لنا رؤيا من رأى،أيها الصادق فيما عبرت لنا: عنيوالم يبـتلعهن ، سبع بقرات سـمان 
 لعلـــي أرجـــع إلـــى الملـــك لكـــي يعلـــم ، وســـبع ســـنبالت خـــضر وأخـــر يابـــسات،هزلـــىســـبع عجـــاف 

 فعبـــــر يوســـــف رؤيـــــاه وهـــــو فـــــي ،ك، فيكـــــون ذلـــــك ســـــببا لخالصـــــك إذا علـــــم تعبيـــــر رؤيـــــاهتـــــمكان
  )3(...الحبس

  

 أحوالـه، وتعـرف شـاهد مـنوصـفه بالمبالغـة فـي الـصدق، حـسبما : "القاسـمي ويقول اإلمام
   )4(." أفعالهصدقه في

              

                                                 
 6948ص/11 ج- تفسير الشعراوي )1(
 "بتصرف"241 – 239ص/1 ج- نخبة من أساتذة التفسير - التفسير الميسر )2(
 196ص/2 ج-سمرقندي  لل– )بحر العلوم( : انظر)3(
 182ص/6 ج- محاسن التأويل )4(
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 وأفعالــك ك أقوالــفــي بــصدقك ،أي يــا يوســف البــالغ غايــة الكمــال: "ويقــول اإلمــام المراغــي
  ألرجـو أن يحقـق اهللإوانـي ذلك المنام الذي رآه الملـك، فيوتأويل األحاديث وتعبير األحالم، أفتنا 

   )1(."وانتفاع الملك وملئه بفضلك وعلمك ، أملك بالخروج من السجن�
  

يـا يوسـف، أيهـا الرجـل كثيـر الـصدق :  له صاحبه فـي الـسجنقال: "يليلزحا ويقول اإلمام
 �  وتأويـــل األحاديـــث وتعبيـــر األحـــالم، أفتنـــا فـــي منـــام رآه الملـــك، لعـــل اهللا،فـــي أقوالـــك وأفعالـــك

 تعبيــره مــن غيــر لــوم وعتــاب �  فــذكر لــه يوســف،ا بــسبب تأويلــك رؤيــاهيجعــل لــك فرجــا ومخرجــ
مبينـا لهـم خطـة أربـع عـشرة :  ذلـك، فقـالَلَبـِاشـتراط للخـروج قما وصاه به، ومن غير  على نسيانه

  .إنه يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات: سنة
  

رات والزروع، وهن الـسنبالت  ألنها تثير األرض التي تكون سببا للثم؛ففسر البقر بالسنين
الـسبع الـسنين مهمـا جنيـتم فـي هـذه :  ثم أرشدهم إلى ما يفعلون في سـني الخـصب، فقـال،الخضر

ــئال يأكلــه الــسوس، إال المقــدار القليــل الــذي  الخــصب مــن الغــالل والــزروع، فــادخروه فــي ســنبله، ل
تأكلونه، فادرسـوه، وال تـسرفوا فيـه لتنتفعـوا بالبـاقي فـي الـسبع الـشداد الـصعاب، وهـن الـسبع الـسنين 

 ؛لالتــي تأكـل الــسمانالجـدب التـي تعقــب هـذه الـسنوات الــسبع المتواليـات، وهــن البقـرات العجـاف، ا
 ن الخـصب، وهـن الـسنبالت اليابـسات، ففـي سـنين الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سـنينألن سني

  )2(..." وما بذروه ال يرجع منه شيءالقحط ال تنبت األرض شيئا،
  

 بمــا رأوا فيــه مــن اإلحــسان، بــل  كــل مــن صــاحبيه فــي الــسجن� يوســف  علــىأثنــىفقــد   
  .لسجن والموت، في أول لقاء وفي أول كلمة بالصديقولقبه صديقه الذي نجا من ا

  
  : قبل دخوله السجن وخروجه منه���� ثناء النسوة على يوسف: المطلب الثاني

  

َ، فلم يقو خلدهن على تخيلها إال عند رؤيتها، فقد � يوسفِأثنت النساء على شخصية 
ا اتــصف بــه مــن وهــو فــي القــصر قبــل أن يــسجن، وحــال كونــه فــي الــسجن، وذلــك بمــ أثنــين عليــه

�K����J�I�H�G�F���E�D�C�B�A�K����J�I�H�G�F���E�D�C�B�A�K����J�I�H�G�F���E�D�C�B�A�K����J�I�H�G�F���E�D�C�B�A}�}�}�}�: الــصفات المالئكيــة، كمــا قــال تعــالى
P�O�N�M�LP�O�N�M�LP�O�N�M�LP�O�N�M�LQQQQ�a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U������T�S�R��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U������T�S�R��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U������T�S�R��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U������T�S�R�zzzz��������

  ����}31/يوسف{
   

                                                 
 155ص/12 ج- تفسير المراغي )1(
    277 - 276ص/12 ج- التفسير المنير )2(
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ْ بغيبـتهن إياهــا-  زليخـا–  امــرأة العزيـزفلمـا سـمعت: والمعنـى ، حيـث تـشمتن بهـا وعيرنهــا ِ
 لهــن وســائد يتكــئن عليهــا هيــأت و،لزيارتهــا هنودعتــ ن أرســلت إلــيه، حينهــا�بمحبتهــا ليوســف 

 وأعطـــت زليخــا كــل واحــدة مـــن ،كـــل شــيء يقطــع بالــسكينوهــي ضيافة، وأحــضرت الــلجلوســهن، 
 اخـرج علـى : بأن يلبس أحسن ثيابه، وزينته أحسن الزينة وقالت� النسوة سكينا، وأمرت يوسف

 حـززنووبقين مدهوشـات طـائرة عقـولهن،  وتحيرن، فلما رأينه أعظمن شأنه، النساء، فخرج عليهن
مثـل هـذا ف ،بـشرال مـن جـنس  مـا هـذا، معـاذ اهللا: وقلن،وخدشن أيديهن بالسكين، ولم يشعرن بذلك

   )1(. إن هذا إال ملك كريم على ربه،ال يكون آدميا
  

ـــرازي ـــد الجمهـــورإ: "يقـــول اإلمـــام ال  أن المالئكـــة مطهـــرون عـــن بواعـــث :ن المـــشهور عن
 وشـرابهم الثنـاء علـى ، فطعامهم توحيد اهللا تعـالى،الغضب، ونوازع الوهم والخيالالشهوة، وجواذب 

 ورأين عليه هيبة النبوة ،اهللا تعالى، ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السالم لم يلتفت إليهن البتة
البـشرية، وال ا ما رأينا فيه أثرا من أثر الشهوة، وال شـيئا مـن  إن: قلن،وهيبة الرسالة، وسيما الطهارة

صـفة مــن اإلنــسانية، فهــذا قــد تطهــر عــن جميــع الــصفات المغــروزة فــي البــشر، وقــد ترقــى عــن حــد 
  )2(".اإلنسانية ودخل في الملكية

  

����a...�}��}��}��}�: أقوال علماء التفسير في قوله تعالى �̀��_� �̂]�\�[�Z��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Z��a�� �̀��_� �̂]�\�[�Zzzzz  
  

�_�������}}}}����،ألن هذا الجمال غير معهود للبشر ؛�Z�\�[�Z�\�[�Z�\�[�Zzzzz]�\�}}}}"����:بن عجيبةايقول اإلمام  �̂]���_� �̂]���_� �̂]���_� �̂]
a��`a��`a��`a��`zzzzمــن ،والكمــال الفــائق، والعــصمة البالغــة ألن الجمــع بــين الجمــال الرائــق، ؛�  علــى اهللا 

                         )3(".خواص المالئكة
  

مــا هــذا الــذي رأينــاه مــن جــنس البــشر، ومــا هــو إال ملــك كــريم مــن "����:لزحيلــيا يقــول اإلمــام
 ألنـه اسـتقر فـي الطبـاع أن ؛ الحـسن العظـيم لـه إثبـات: تمثل في صورة بشر، والمقـصود،المالئكة

 جمــال يوســف  فلمــا رأت النــساء روعــة،ملــك، وأن ال حــي أقــبح مــن الــشيطانال حــي أحــسن مــن ال
   )4(". شبهنه بالملك، ونفين عنه البشرية، لغرابة جماله وروعة حسنه�

  

ُِّخلقيـة،  يشبه المالئكة فـي الـصفات ال� يوسفأن  الباحث أن اإلمام الرازي رجح ويرى ُ
  .من تطهر وعفة وعدم الشهوة

                                                 
 "بتصرف "191 - 190ص/2 ج- للسمرقندي – بحر العلوم )1(
   449ص/18 ج- التفسير الكبير )2(
 593ص/2 ج- البحر المديد )3(
  255 - 254ص/12 التفسير المنير ج)4(
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ـــي رجـــح  ِّّ الخلقيـــة، مـــن الحـــسن  يـــشبه المالئكـــة فـــي الـــصفات� يوســـفأن بينمـــا اإلمـــام الزحيل َ
  . والجمال

ٍ حيــث جمــع بــين قــولي كــل مــن اإلمــام ويــرجح الباحــث مــا ذهــب إليــه اإلمــام ابــن عجيبــة،
 شــطر �عــالى، كمــا ورزقــه اهللا  معــصوم مــن اهللا تبــارك وت� يوســفالــرازي واإلمــام الزحيلــي، ف

، ةثالثـــفـــي الــسماء ال �يوســف مـــر ب �جـــاء فــي حـــديث اإلســراء أن رســول اهللا الجمــال، حيــث 
ٍعن َأنس بن مالكحيث روي  ِ َ ِ ِ ِ، أن رسول اهللا � َ َ ِثم عـرج بـي إلـى الـسماء الثالثـة، " : ... قال� ِ َِ ُ َ  َِ ِ َ ََ 

َفاســتفتح جبريــل، فقيــل ُِ َ َِ ْ ِ َ َ َْ ْمــن َأنــ: ْ َ َ قــال"َت؟َ َجبريــل، قيــل: َ ُِ ِ ْ َومــن معــك؟ قــال: ِ ََ َ َ َْ ِمحمــد صــلى اهللا عليــه : َ َْ َ َُ ُ َ ٌ 
َوسلم، قيل ِ َ َ َوقد بعث إليه؟ قال: َ َ َ َِ َِِْ ُ ْ َقد بعث إليه، ففتح لنـا، : َ َْ ََ ُِ ِ ُِ َ َ َِ َفإذا َأنا بيوسف صلى اهللا عليـه وسـلم، "ْ  َ َ َ ُِ َْ َ ُُ َ ِ َ َ َِ

َإذا هو قد اعطي ش َ ِ ِْ ُ َ ََ ُ ٍطر الحسن، فرحب ودعا لي بخيرِ ِْ َ ِ ِ َ َ َُ َ  َ ََ ْ ْ ْ"...)1(   
 

����e��d����e��d����e��d����e��d...}�}�}�}��: لهـنقالـت امـرأة العزيـز ،�ثناء من النسوة علـى يوسـف الوبعد ذلك 
g��fg��fg��fg��fhhhhm��l���k��j��i��m��l���k��j��i��m��l���k��j��i��m��l���k��j��i��nnnn�w���v����u��t��s��r��q��p��o���w���v����u��t��s��r��q��p��o���w���v����u��t��s��r��q��p��o���w���v����u��t��s��r��q��p��o��zzzz������

    } 32/يوسف{
ن، وفــسر لهمــا فــي الــسجن، ومــن ثــم تعــرف علــى صــاحبين فــي الــسج �يوســف وزج ب

حلمهما، فكان نصيب أحدهما أن يخـرج ليعـود إلـى سـقاية الملـك، ويقـدر اهللا تعـالى أن يـرى الملـك 
 ســبق بيــان - �يوســف  ، ليفــسرها األحــالمفــي منامــه رؤيــا مدهــشة، يعجــز عــن تفــسيرها مفــسرو

، � تنبـه الملـك إلـى يوسـف ، رؤيـا الملـك� وبعـد أن فـسر يوسـف -ذلك في المطلب الـسابق 
��������������z��y{��z��y{��z��y{��z��y}}�}�}�}�����: حيــث قــال تعــالى علــى لــسانهزم علــى اســتدعائه فــأمر أعوانــه أن يحــضروه،وعــ
||||...zzzz��������}وآثـر التمهـل � رفـض يوسـف  للخـروج،فلما جاءه رسـول الملـك يـدعوه }50/يوسف - 

ارجــع إلــى ســيدك   بــه، فقــال لــه وآثــار التهمــة عالقــة، علــى التعجــل بــالخروج- حتــى تظهــر براءتــه
لتظهر ؛ يسأل النسوة الالتي جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن وشأنهن معيالملك، واطلب منه أن 

 ،مـتهم بقـضية عوقبـت مـن أجلهـا بالـسجن إذ ال أود أن آتيه وأنـا الحقيقة للجميع، وتتضح براءتي،
 إن ربــــي علــــيم ، صــــميم التهمــــةفــــي وال البحــــث ، الحقيقــــةه علــــى فيــــه دون تعرفــــمكثــــيوقــــد طــــال 

~�����¡��¢��£��¤���~�����¡��¢��£��¤���~�����¡��¢��£��¤���~�����¡��¢��£��¤���...}�}�}�}�: قال تعالى )2(،يه شيء من ذلكبصنيعهن وأفعالهن ال يخفى عل
¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥®®®®�²��±��°���¯���²��±��°���¯���²��±��°���¯���²��±��°���¯��zzzz} 50/يوسف{  

  

                                                 
 - إلــــــى الــــــسماوات، وفــــــرض الــــــصلوات � بــــــاب اإلســــــراء برســــــول اهللا - كتــــــاب اإليمــــــان - صــــــحيح مــــــسلم )1(

  162ح/145ص/1ج
 - نخبة من أساتذة التفسير -) التفسير الميسر( ، 157ص/12 ج-  للمراغي –) تفسير المراغي: ( انظر)2(

 339/ ص–ألزهر  لجنة من علماء ا-) المنتخب في تفسير القرآن الكريم( ،  241ص/1ج
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 وصـبره عـن التـسرع إلـى الخـروج، حيـث � استحـسن حـزم يوسـف  �وقد روي أن نبينا
َن َأبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه، قــالعــ جــاء َ ُ َ ُ  َ ِ َ َ ََ ْ ُ ِقــال رســول اللــه: ِْ  ُ َُ َ َ �: "الكــريم ابــن الكــريم، ابــن ِإن ِ ِ ِْ ِْ َ َْ َْ َ

ِالكريم، ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الـرحمن،  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ِ َِ َ ََ َ ِ َِ َ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ ِ ِْ َولـو لبثـت مـا لبـث ْ َ َ َِ َِ ُ ْ ْ َ
َيوسف ثم جاءني الداعي َألجبت إذ جـاءه الرسـول فقـال َُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُْ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ ُ ُ:�{��{��{��{�...������©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£

¬��«��ª¬��«��ª¬��«��ª¬��«��ª®®®®�²��±��°���¯���²��±��°���¯���²��±��°���¯���²��±��°���¯��zzzz }1("}50/يوسف(  
  

، حيـث قـال تعـالى امـرأة العزيـز الملك بفتح ملف التحقيقات مع النسوة بما فيهن حينها بدأ
ــــــــــــــسانه ���������º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´½½½½�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾��Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾��Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾��Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�...zzzz«�¼}�}�}�}�: علــــــــــــــى ل

  ����}51/يوسف{
  

 وقال -امرأة العزيز   وزيره وهيزوجت  وهو يريد–  النسوة جميع الملكخاطبف: المعنىو
جــواب  فجــاوب النــساء ب حــين راودتــن يوســف عــن نفــسه يــوم الــضيافة؟قــصتكنو مــا شــأنكن :لهــن

 :وذلـك حـين قلـن، ة تامـ، لكنهـا غيـربـراءةال وأعطـين يوسـف بعـض ،جيد، ظهر منه براءة أنفـسهن
  )2(.َهللا ما علمنا عليه أدنى شيء يشينهحاش 

   

¾�¿��Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À}�}�}�}�����: النسوة في بيان قوله تعالى على لسانشيد رضا محمد رويقول األستاذ
�Å�Ä�Ã�Â�Å�Ä�Ã�Â�Å�Ä�Ã�Â�Å�Ä�Ã�Âzzzz����"ال كبيـر وال صـغير، ،أي معاذ اهللا، ما علمنا عليه أدنى شيء يشينه ويسوءه���� 

 وهـو أبلـغ مـن ، ودخـول مـن عليهـا، مـع تنكيـر سـوء، نفـي العلـمودل على ذلـك،وال كثير وال قليل، 
                        )3(."نفي رؤية السوء عنه

  

 فكــأن الملـــك كـــان قـــد ، األمــر الجلـــل والمـــصاب هـــو:الخطـــب: "يقــول اإلمـــام ســـيد قطــبو
استقــصى فعلــم أمــرهن قبــل أن يــواجههن، وهــو المعتــاد فــي مثــل هــذه األحــوال، ليكــون الملــك علــى 

االتهــام، ومــشيرا إلــى أمــر لهــن  فهــو يــواجههن مقــررا ،ة مــن األمــر وظروفــه قبــل الخــوض فيــهبينــ
مـا قالتـه النـسوة ليوسـف و ملـك، هذا نعلم شيئا مما دار فـي حفـل االسـتقبال فـي بيـت الومن...جلل

وفي مثل هذه المواجهة باالتهـام ...وما لمحن به وأشرن إليه، من اإلغراء الذي يبلغ درجة المراودة
وهي �����������������Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾zzzz}�}�}�}�����في حضرة الملك، يبدو أنه لم يكن هنالك مجال لإلنكار

                                                 
ـــــــــصحيحين )1( ـــــــــى ال ـــــــــسابوري – المـــــــــستدرك عل ـــــــــسير  - للحـــــــــاكم الني ـــــــــاب التف ـــــــــسير ســـــــــورة يوســـــــــف-كت  - تف

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة: ، يقول اإلمام الذهبي3325/ح377ص/2ج
 -لبيـــضاوي  ل-) أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل( ، 253ص/3 ج- البـــن عطيـــة -) المحـــرر الـــوجيز: ( انظـــر)2(

 167 ص– لسعد أبو عزيز -) قصص القرآن( ، 167ص/3ج
 266ص/12 ج- تفسير المنار )3(
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ــ  مــن فيــه ،�  فقــد كــان أمــر يوســف، ولــو مــن مثــل هــؤالء النــسوة،ي يــصعب إنكارهــاالحقيقــة الت
        )1(". بحيث ال يقوم فيه جدال،النصاعة والوضوح

     

ونفــي علمهــن ذلــك كنايــة عــن نفــي دعــوتهن إيــاه إلــى : "بــن عاشــوريقــول اإلمــام الطــاهر و  
هن، ثـــم إنهـــن لـــم يـــزدن فـــي الـــسوء ونفـــي دعوتـــه إيـــاهن إليـــه ألن ذلـــك لـــو وقـــع لكـــان معلومـــا عنـــد

الــــشهادة علــــى مــــا يتعلــــق بــــسؤال الملــــك فلــــم يتعرضــــن إلقــــرار امــــرأة العزيــــز فــــي مجلــــسهن بأنهــــا 
  )2(."راودته

  

 األول حين اجتمـاعهن عنـد امـرأة الموطن :طنين في مو� يوسففقد أثنى النسوة على   
ُ فـي الخلـق والخلـق، أمـا  لـه صـفة المالئكيـةوأثبـتن عنـه صـفة البـشرية، نفـينحيـث ) الزليخا(العزيز ُ َِ

فقد كان عندما استدعاهن الملك، حيث شـهدن بـأنهن لـم يعلمـن عنـه فـي وقـت مـن الموطن الثاني 
  .�األوقات أدنى شيء يشينه، فسلوكه سليم قويم ال يوجد به أي اعوجاج؛ ألنه معصوم من اهللا 

  

  : وهو في السجن���� ثناء امرأة العزيز على يوسف: المطلب الثالث
   

، بــل ووصــل بهــا � يوســف ل- غيــر المتبــادل – هــذا الحــب  امــرأة العزيــزالمــا أخفــتط  
ضت هــذه الــدعوة الــشريرة، مــن الكــريم ابــن ِفــُ فــي محبتــه إلــى دعوتــه لفعــل المنكــر، وحينمــا رميــاِاله

 فــي الــسجن، وبعــد � يوســفزجــت هــذه المحبــة بانتقــام واتهــام، ليــزج بُالكــريم عليهمــا الــسالم، م
، ت بـسيد األدلـة فـأقرت واعترفــامـرأة العزيـز، وشـهادة الـشهود مـن النــسوة، جـاءت التحقيـق فـي أمـره

���Ë���Ê���Ë���Ê���Ë���Ê���Ë���Ê...}�}�}�}�: ، حيث قـال تعـالى علـى لـسانها� يوسففكان اعترافها هو عين الثناء على 
�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ìzzzz������������}51/يوسف{����  

  

الوقـوع  وحيـدتهن عـن مقالـة النـسوةزيـز لمـا سـمعت زوجـة العفتبين هـذه اآليـة الكريمـة أنـه 
، ثــم أقــرت علــى وانحــسرت رغــوة الباطــل ،الحــق بعــد خفائــه ظهــرو اآلن تبــين: ، فقالــتفــي الخــزي

 شـهادة هاعلى نفـس تشهد، حيث  البراءة التامة� أت يوسفنفسها بالمراودة والتزمت الذنب وأبر
ــــم يراودنــــي، بــــل استعــــصم وأعــــرض عنــــي Ð�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�Ízzzz}�}�}�}����� بقولهــــاإثبــــات �Ò�Ñ�Ò�Ñ�Ò�Ñ�Ò�Ñ}�}�}�}� وهــــو ل
�Ó�Ó�Ó�Ózzzz لمـــن أكـــرم مثـــواه ،ســـمى ووفـــاؤه األ،ه مـــن قبـــل، وحملـــه أدبـــه األعلـــىفيمـــا اتهمنـــي بـــ 

   )3(. على السكوت عنه إلى اآلن، ونحن جزيناه بالسيئة على اإلحسانوأحسن إليه
                                                 

 1995ص/4 ج- في ظالل القرآن )1(

 290ص/12 ج- التحرير والتنوير )2(
 - محمــــــد رشــــــيد رضــــــا ل-) تفـــــسير المنــــــار( ، 253ص/3 ج- البــــــن عطيــــــة -) المحــــــرر الــــــوجيز: ( انظـــــر)3(

 267 - 266ص/12ج
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�Ò�Ñ�Ò�Ñ�Ò�Ñ�Ò�Ñ}�}�}�}� :امـــــرأة العزيـــــز فـــــي بيـــــان قولـــــه تعـــــالى علـــــى لـــــسان المراغـــــي اإلمـــــامويقـــــول 
ÓÓÓÓzzzz" قوله حين افتريت عليهفي أي  :�{�{�{�{...p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m������...��������zzzz }26/يوسف{  

 وتعظـــيم ، علــى مـــا فعلــه مـــن رعايــة حقهـــا�  مكافـــأة يوســـف،والــذي دعاهـــا إلــى هـــذا االعتــراف
���©����ª»��¬}�}�}�}�: ٕ واخفـــاء أمرهـــا حيـــث قـــال،جانبهـــا �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§zzzz }ـــُ ولـــم ي}50/يوســـف ض ِرَع

 مـن كـل الـذنوب، �  شـهادة مريحـة مـن امـرأة العزيـز ببـراءة يوسـف،عتـرافوفـى هـذا اإل، نهالشأ
    )1(".كل العيوبوطهارته من 

               

سـت منـه، ولكنهـا أ، التي ي� وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف: "يقول اإلمام سيد قطبو  
�Í�Ì��Ë���Ê�Í�Ì��Ë���Ê�Í�Ì��Ë���Ê�Í�Ì��Ë���Ê}�}�}�}�����: لتقــول كــل شــيء فــي صــراحةتتقــدم ،ال تــستطيع أن تخلــص مــن تعلقهــا بــه
�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Îzzzz������������... ـــه وبراءتـــه وصـــدقه،شـــهادة كاملـــةفتـــشهد  ال تبـــالي ، بنظافت

   )2(..."ويلحق بها لمرأة ما وراءها مما يلما
  

بــين ":  حيــث يقــول� يوســف بــراءةويجمــع الــشيخ ســعيد أبــو عزيــز شــهادة الــشهود علــى   
  :بشهادة الشهود وهي كاآلتي القرآن الكريم براءته من الوقوع فيما ال ينبغي

    } 32/يوسف{������m��l���k��j��i��m��l���k��j��i��m��l���k��j��i��m��l���k��j��i��...����zzzz...}�}�}�}�:  شهادة امرأة العزيز– 1
  }51/يوسف{�����������������Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾zzzz}�}�}�}�:  شهادة النسوة– 2
�¢���¢���¢���¢������z��y��x���������w��v}��|��{��~�������¡�����z��y��x���������w��v}��|��{��~�������¡�����z��y��x���������w��v}��|��{��~�������¡�����z��y��x���������w��v}��|��{��~�������¡�...}�}�}�}�:  شهادة الشاهد من أهلها– 3

££££����«��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤«��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤«��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤«��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤zzzz }27 - 26/يوسف{  
 Ä��Ã�Ä��Ã�Ä��Ã�Ä��Ã�ÅÅÅÅ����É��È��Ç��Æ������É��È��Ç��Æ������É��È��Ç��Æ������É��È��Ç��Æ��zzzz...}�}�}�}�: �)العزيــــــــــــــــــز( شــــــــــــــــــهادة زوج المــــــــــــــــــرأة – 4

  }29/يوسف{
����a}�}�}�}�: ليس شهادة إب– 5 �̀���_���~��}��|��{��z��y��x��w������v��u��t��a�� �̀���_���~��}��|��{��z��y��x��w������v��u��t��a�� �̀���_���~��}��|��{��z��y��x��w������v��u��t��a�� �̀���_���~��}��|��{��z��y��x��w������v��u��t

bbbbzzzz }40 – 39/الحجرات{  
  }26/يوسف{ p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m������...��������zzzz...}�}�}�}����� لنفسه�  يوسفشهادة - 6
��l�����k��j��i��h��l�����k��j��i��h��l�����k��j��i��h��l�����k��j��i��h��mmmm���n�����n�����n�����n...}�}�}�}��: وهذه أعظم شهادة، وهي شهادة رب العالمين– 7

�q��p��o�q��p��o�q��p��o�q��p��ozzzz }3("}24/يوسف(                      
  

                                                 
 157ص/12 ج-لمراغي  تفسير ا)1(

 1995ص/4 ج- في ظالل القرآن )2(
 168 – 167 ص– قصص القرآن )3(
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  112ص) شهادة رب العالمين(لشهادة العظيمة ينبه الباحث إلى أنه سبق تفصيل هذه او  
  

بــأن تعتــرف بــذنبها، بـــل  � يوســفلــم تقتــصر فــي ثنائهــا علــى ) الزليخــا(فــامرأة العزيــز  
وصــفته بالــصادق فــي دعــواه، وقــد جــاء ذلــك بعــدما اتهمتــه بالباطــل، وزجــت بــه فــي الــسجن، ولــم 

  .  � يوسفل المبرئتعترف إال بعدما ظهر الحق 
  

   :ثناء ابنة شعيب على موسى عليه السالم: المطلب الرابع
  

، فكل مـا دار  السالم شعيب لموسى عليهإبنة الثناء دونما أي معرفة مسبقة من  هذايأتي  
سؤال وجواب وسقاية لمواشـيهن، ومـن ثـم دعـوة ألخـذ أجـرة الـسقاية، : بينهما من أحداث عبارة عن

لبسيطة تضمنت معاني عظيمة وسامية، أبرزت الموقف الشجاع القـوي النبيـل لكن هذه األحداث ا
 : تعــالى علــى لــسان إحــدى ابنتــي شــعيبفاســتحق بــذلك أن يثنــى عليــه، حيــث قــال ،�لموســى 

{{{{... |�{|�{|�{|�{}}}}�¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~�zzzz� }26/القصص{  
  

  لمـا ورد مـاء� أن موسـى" � عـن عمـر بـن الخطـابجاء في بيان هذه اآلية الكريمة   
َمدي ْ ً ُأمة وجد عليه)1(،َنَ ا َهَ رفعُ وال يطيق، على البئرَ، فلما فرغوا أعادوا الصخرةَ من الناس يسقون
ٍ عشرة رجالإال َ َِ ُ َ ِبامرَأتين تذودان، فإذا هو َ َِ َُ َْ َ ْ   فـأتى الحجـر فرفعـه ثـم لـم،مـا خطبكمـا؟ فأخبرتـاه: ، قالِ

ِيستق َ ْ ِرويت حتى ً واحداً إال ذنوباَ َ ِ  � ، وتـولى موسـىُا فحـدثتاهَمـِ إلـى أبيهِ المرأتـانِ ورجعـتُ الغـنمُ
|��{���������|��{���������|��{���������|��{���������}�}�}�}���������: قــــال}24/القـــصص{  t��st��st��st��s���������z����y���x����w��v�����u��z����y���x����w��v�����u��z����y���x����w��v�����u��z����y���x����w��v�����u�zzzz...}�}�}�}��: فقـــالإلـــى الظـــل

�̀�_��~�̀�_��~�̀�_��~�̀�_��~...����zzzz }ا، قالــتَهــِوجه ا علــىَهــَ ثوبً واضــعة}25/القــصص:�{��{��{��{�...��d��c���b��d��c���b��d��c���b��d��c���b

eeee������������ffff����i��h��g�i��h��g�i��h��g�i��h��g�...zzzz����}ِْخلفــي يِشْامــ:  قــال لهــا}25/القــصص ، فــإني َ وصــفي لــي الطريــقَ
������z�y������z�y������z�y������z�y}�}�}�}�������������ِ عليــه، فلمــا انتهــى إلـى أبيهــا قــصِ لــي جـسدكَ فيــصفِكَ ثوبـُ الــريحَ تــصيبْ أنُأكـره

|�{|�{|�{|�{}}}}�¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~��¤�£�¢�¡���~�zzzz� }يـَنُيـا ب: َ قـال}26/القصصِهِ بأمانتـِ مـا علمـك  ُة 

                                                 
ُ تقع مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك، وهي أكبر من تبوك، وقيل)1( َ ْ ّبلد بالـشام معلـوم تلقـاء غـزة، وبهـا البئـر : َ

��d��c��b}� :هللا تعـالىمدين اسم القبيلـة، ولهـذا قـال ا:  لبنات شعيب، وقيل�التي استقى منها موسى 

e...z }سـرية إلـى مـدين، أميـرهم زيـد بـن حارثـة، فأصـاب سـبيا مـن أهـل �وبعث رسول اهللا } 85/األعراف ّ
معجـم مـا اسـتعجم ،  78 – 77ص/5 ج- ليـاقوت الحمـوي - معجـم البلـدان: ( انظـر.ميناء، وميناء هي السواحل

   )1201ص/4ج – لعبد اهللا البكري - البالد والمواضع أسماءمن 
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ــ ــأمــا قو: ْ؟ قالــتِهِوقوت ي ِي خلفــِشْامــ:  لــيَ فقــالُهُ، وأمــا أمانتــٌةَرَشَ إال عــُه وال يطيقــَ الحجــرُهُ فرفعــُهُت
  )1("...ِكَدَسَ جَفِ فتصِكَ ثوبُ الريحَ أن تصيبُي أخاف فإنَيقِري الطِي لِفِوص

  

ن أ �zzzz~���¡�¢�£�¤�~���¡�¢�£�¤�~���¡�¢�£�¤�~���¡�¢�£�¤�...}�}�}�}�����: قولــه تعــالى معنــى اإلمــام الــسعديويوضــح  
: جمعهمـا، أي فإنه جمع القوة واألمانة، وخير أجير اسـتؤجر، مـن ؛ أولى من استؤجر� موسى

القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، واألمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصـفان، ينبغـي اعتبارهمـا 
ـــو ـــل ال يكـــون إال بفقـــدهما أو فقـــد ،لى لإلنـــسان عمـــال بإجـــارة أو غيرهـــافـــي كـــل مـــن يت  فـــإن الخل

اهدت من قـوة موسـى  ألنها ش؛لكٕإحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم ويكمل، وانما قالت ذ
 السقي لهما ونشاطه، ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما فـي حالـة عند
  )2(. وجه اهللا تعالىٕ يرجى نفعهما، وانما قصده بذلكال

  

،  وابنتـا شـعيب� موسـىويصور اإلمام سيد قطب حال المعانـاة التـي يواجههـا كـل مـن   
إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم، : "ن لبعضهما البعض، حيث يقولوالحاجة الماسة لكال الفريقي

 ، للمرأة التي تزاول أعمـال الرجـالومن مزاحمة الرجال على الماء، ومن االحتكاك الذي ال بد منه
وهي تتأذى وأختها من هذا كله وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيـت امـرأة عفيفـة مـستورة ال تحتـك 

 والمــرأة العفيفــة الــروح، النظيفــة القلــب، الــسليمة الفطــرة، ال ،ي المرعــى والمــسقىالغربــاء فــبالرجــال 
  .تستريح لمزاحمة الرجال، وال للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة

  

 رأت مــن قوتــه مــا يهابــه ،ت ذاتــه قــوى أمــينوهــا هــو ذا شــاب غريــب طريــد وهــو فــي الوقــ  
 ورأت مــن ،لغريــب ضــعيف مهمــا اشــتد وا،اء فيفــسحون لــه الطريــق ويــسقي لهمــا وهــو غريــبالرعــ

 فهــي تـــشير علــى أبيهـــا باســـتئجاره ، اللــسان والنظـــر حـــين توجهــت لدعوتـــهأمانتــه مـــا يجعلــه عـــف
 فـاألمين ،عمـل، أمـين علـى المـال وهـو قـوي علـى ال،ها مؤنة العمل واالحتكاك والتبذلليكفيها وأخت

ضطرب، وال تخـشى ارة وال تـ وهـي ال تتلعـثم فـي هـذه اإلشـ،على العرض هكذا أمين على مـا سـواه
 ومـــن ثـــم ال تخـــشى شـــيئا، وهـــي تعـــرض ، فهـــي بريئـــة الـــنفس، نظيفـــة الحـــس،ســـوء الظـــن والتهمـــة
   )3(".اقتراحها على أبيها

  

ً لـم يكـن مبنيـا علـى جهـل، بـل كـان بحـسب مـا اتـصف �  موسـى الثناء علىفكما أن
 لم تكـن سـفيهة، بـل - ة شعيب ابن- فإن من أثنت عليه به من الصفات الحميدة الكريمة، وكذلك

                                                 
ما ذكر في موسى عليه الـسالم  - كتاب الفضائل - البن أبي شيبة - الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار )1(

  31842ح/334ص/6 ج-من الفضل 
 614/ ص– تيسير الكريم الرحمن )2(
 2687ص/5 ج- في ظالل القرآن )3(
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: ٌ ثالثـةِ النـاسُسَرْأف: " قال� عن عبد اهللا بن مسعودًكانت موصوفة بالفطنة والفراسة حيث جاء 
��°...}�}�}�}�����:�ِهِ حين قال المرأتُالعزيز �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�...zzzz }والتي }21/يوسف 
 َ حـــــينٍوأبـــــو بكـــــر }26/القـــــصص{ ��zzzz~���¡�¢�£�¤��~���¡�¢�£�¤��~���¡�¢�£�¤��~���¡�¢�£�¤�{{{{}�|}�|}�|}�|������������...}�}�}�}�����:قالـــــت

   )1( عنهماُ اهللاَ رضيَرَمُ في عَسرَفَت
  

ويرى الباحث أن من األهمية بمكان ضرورة التنويـه إلـى أن علمـاء التفـسير اختلفـوا فـي 
����d��c��b��a����d��c��b��a����d��c��b��a����d��c��b��a...}�}�}�}��: تعــالى علــى لــسانهماهلــالــذي ورد ذكــره فــي قوالــشيخ الكبيــر أب أالمــرأتين، 

f��ef��ef��ef��egggg�j��i���h���j��i���h���j��i���h���j��i���h��zzzz }23/القصص{  
  

، عــاش َنَيْدَالــذي أرســله اهللا تعــالى إلــى أهــل مــ � شــعيب لنبــيفمــنهم مــن قــال بأنــه ا
ًعمــرا طــويال بعــد هــالك قومــه، حتــى أدركــه موســى  ، ومــنهم مــن قــال بأنــه لــيس  وتــزوج بابنتــه�ً

وكــال الفــريقين اعتمــد علــى أدلــة غيــر ، �بــالنبي، بــل هــو رجــل مــؤمن مــن أقربــاء النبــي شــعيب 
   .صحيحة

  

ــ  نــسكت عمــا ســكت عنــه القــرآن ل يجــب علينــا أنلــذا ال يــصح التــرجيح دون مــرجح، ب
  . والسنة النبوية المطهرة–من هو الشيخ الكبير  فلم يبين -الكريم 

  

الـذي أرسـله اهللا تعـالى إلـى أهـل  شـعيب هـو النبـي: ٕوان سلمنا بـصحة القـول القائـل بـأن
يـه بـسقي  أن يرضـى ال بنت� كيـف سـاغ لنبـي اهللا الـذي هـو شـعيب :، فإنه قد يسأل سائلَنَيْدَم

 ألن الدين ال يأباه، وأما المروءة فالناس فيهـا ؛ال مفسدة فيهوليس ذلك بمحظور : الماشية؟ قيل له
مختلفـــــون وأحـــــوال أهـــــل الباديـــــة غيـــــر أحـــــوال أهـــــل الحـــــضر، ال ســـــيما إذا كانـــــت الحالـــــة حالـــــة 

  )2(.الضرورة
  
  
  
  

                                                 
 - تفــــــــــسير ســــــــــورة يوســــــــــف - كتــــــــــاب التفــــــــــسير  للحــــــــــاكم النيــــــــــسابوري– المــــــــــستدرك علــــــــــى الــــــــــصحيحين )1(

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، يقول اإلمام الذهبي3320ح/376ص/2ج
 269ص/13 ج- للقرطبـي –) الجـامع ألحكـام القـرآن( ، 589ص/24 ج- للـرازي –) التفسير الكبير: ( انظر)2(

البحـر ( ،  223 – 222 ص– البـن كثيـر –) قـصص األنبيـاء( ، 636ص/2 ج- للنـسفي –) مدارك التنزيـل(، 
   242ص/4 ج-البن عجيبة  -) المديد
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  الفصل الثالث
  

  ثمرات الثناء في الدنيا واآلخرة
  

  :وفيه مبحثان
  

  .ثمرات الثناء الدنيوية :المبحث األول

  .ثمرات الثناء األخروية :المبحث الثاني
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  المبحث األول
  

  ثمرات الثناء الدنيوية
  

  :وفيه ثالثة مطالب

  

  .استجابة الدعاء وتفريج الكربات: المطلب األول

  . رهالشعور بفضل اهللا تعالى ودوام شك: المطلب الثاني

  .سعة الرزق: المطلب الثالث
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  بحث األولالم
  

  ثمرات الثناء الدنيوية
  

 المعطــاء الكــريم المكــافىء لعبــاده الــصالحين � ؛ ألنهــا مــن عنــد اهللاتتعــدد هــذه الثمــرات  
  .الشاكرين نعمه، المثنين على ذاته المقدسة

  

  .باإليمان فاإلنسان المسلم يحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة رغيدة  
  

  ذلــك، ويتمثــل ثمــرات الثنــاء الدنيويــة بعــض عــن فــي هــذا المبحــثيتحــدث الباحــثســوف و  
  .في ثالثة مطالب

  

   :استجابة الدعاء وتفريج الكربات: األولالمطلب 
  

، فإنـــه � هللا - الـــشاكر الـــصابر المنيـــب المثنـــي علـــى اهللا تعـــالى -فحينمـــا يتوجـــه العبـــد   
ًمـن غـم وسـوء، ويهبـه مـن العطايـا والخيـر الكثيـر؛ ليكـون نبراسـا يستجيب له، ويكشف عنه مـا بـه 

، حيــث قـال تعـالى فــي � أيـوبلغيـره مـن العابـدين المنيبــين، وهـذا مـا حـدث مــع إمـام الـصابرين 
����������������Z�Y�X�W����V�U�T�S�R����Q�P��Z�Y�X�W����V�U�T�S�R����Q�P��Z�Y�X�W����V�U�T�S�R����Q�P��Z�Y�X�W����V�U�T�S�R����Q�P}��}��}��}�:شــــــــــــأنه �̀_�^�]�\�[� �̀_�^�]�\�[� �̀_�^�]�\�[� �̀_�^�]�\�[

aaaabbbbk�j�i���h�g�f�e��d�c�k�j�i���h�g�f�e��d�c�k�j�i���h�g�f�e��d�c�k�j�i���h�g�f�e��d�c�zzzz }84 – 83/األنبياء{� �� �� �� �
� �� �� �� �

������T��T��T��T...}}}}���� إذ نــادى ربــه وقــد مــسه الــضر والــبالء�  أيــوب،� محمــديــا  واذكــر: والمعنــى  
Y�X�W����V�UY�X�W����V�UY�X�W����V�UY�X�W����V�Uzzzz ه،  نــــاداحــــيندعــــاءه  � يــــوبفاســــتجاب اهللا تبــــارك وتعــــالى أل

 ما كان به من ضر وبالء وجهد، وكان الـضر الـذي أصـابه والـبالء الـذي نـزل بـه امتحانـا كشفو
    )1(.من اهللا له واختبارا

  

ً، فهـو يـومئ إيمـاء بمـا أصـابه �يتـضمن الثنـاء علـى اهللا  � أيـوب مـن )2(الـدعاءفهذا   
،ألرحم الــراحمين المالــك للنفــع وكــشف الــضر، فهــو وحــده المــستحق للعبــادة ضــر وبــالء وجهــد مــن

  .دون غيره
                                                 

 "بتصرف يسير"483ص/18 ج- للطبري – جامع البيان )1(
ّ الدعاء كالنداء، إال أن النداء قد يقال بيـاء)2( ّّ َّ ّوقـد يـستعمل كـل واحـد منهمـا موضـع اآلخـر، قـال تعـالى...، أو أيـا: 

�{...d��c��b��a��`��_���^��]�������\...��z }للراغب األصفهاني -المفردات في غريب القرآن (، }171/البقرة 
  )315/ ص–
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قـد وصــف أيـوب نفــسه بمــا يـستحق بــه الرحمــة، ووصـف ربــه بغايــة الرحمـة ولــم يــصرح لو"  
الكــريم الجــواد الــذي  أنــا أهــل ألن أرحــم، وأنــت:  يقــول منــه بــأن ربــه بــه علــيم، فكأنــهًبمطلوبــه إيمــاء

  )1(". ويدفع الضر عنى فأنت أرحم الراحمينيسعفنييرحم، فأفض على من جودك ورحمتك ما 
  

 ال يضيق صدره بـالبالء، وال يتملمـل ،فهو نموذج للعبد الصابر: "ويقول اإلمام سيد قطب  
بـل إنـه ليتحـرج أن يطلـب إلـى ربـه رفـع  ،تـضرب بـه األمثـال فـي جميـع األعـصارمن الضر الذي 

  .البالء عنه، فيدع األمر كله إليه، اطمئنانا إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال
  

وفــي اللحظــة التــي توجــه فيهــا أيــوب إلــى ربــه بهــذه الثقــة وبــذلك األدب كانــت االســتجابة،   
�a}�}�}�}�����:وكانــت الرحمــة، وكانــت نهايــة االبــتالء �̀_�^�]�\�[�a� �̀_�^�]�\�[�a� �̀_�^�]�\�[�a� �̀_�^�]�\�[�bbbb�e��d�c��e��d�c��e��d�c��e��d�c�

�f�f�f�f...zzzz فعوضـه  ورفع عنه الضر فـي أهلـه ،الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيحرفع عنه ف
� أو أنه وهب له أبناء وأحفادا، هم أبناؤه فوهب اهللا له مثليهم وقيل،عمن فقد منهم، ورزقه مثلهم �� �� �� �

�����{�{�{�{����...i���h�gi���h�gi���h�gi���h�g...����zzzz ومنــة� فكــل نعمــة فهــي رحمــة مــن عنــد اهللا .�����{�{�{�{...k�j�k�j�k�j�k�j�zzzz 
 لمـثال للبـشرية � ٕ وان فـي بـالء أيـوب،، ورحمته في البالء وبعد البالءه وبالئ تعالىتذكرهم باهللا

ٕ وانه ألفق للصبر واألدب وحسن العاقبة تتطلع إليـه ، في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلهإ وان،كلها
               )2(".األبصار

                                 

قـــال ، كمـــا � يـــونس بـــن متـــى، نبـــي اهللا ًومـــن األمثلـــة القرآنيـــة للتـــائبين الـــراجعين أيـــضا  
~�_�`��p�o���n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�p�o���n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�p�o���n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�p�o���n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a}}}}: تعالى

z�y�x�w�v�u�t�s�r�����qz�y�x�w�v�u�t�s�r�����qz�y�x�w�v�u�t�s�r�����qz�y�x�w�v�u�t�s�r�����q{{{{��~�}�|���~�}�|���~�}�|���~�}�|�zzzz 
    }88 – 87/األنبياء{
  

  على قومـه ممـا قاسـى مـنهمغضبإذ �  يونس بن متى، �واذكر يا محمد : والمعنى  
  اهللافظـن أن ، ولم يؤذن له في ذلـك،ر أن يؤمنواففارقهم من غي ،كذبوهو إلى اهللا تعالى اهملما دع

فابتاله اهللا بشدة الـضيق والحـبس، والتقمـه الحـوت فـي  ، بهذه المخالفةعاقبه لن يضيق عليه وي�
لتركـه الـصبر علـى ؛ ًفـا بظلمـهًالبحر، فنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائبـا معتر

 تعـالى��������ونزهـه ��������� ������������وحد ربهف����������������������������q�p�o���n�m�l����q�p�o���n�m�l����q�p�o���n�m�l����q�p�o���n�m�lt�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�r�zzzz...}�}�}�}� : قائالقومه

                                                 
 61 - 60ص/17 ج- للمراغي – تفسير المراغي )1(
 2392ص/4 ج- في ظالل القرآن )2(



 143

اه مـن بطــن  ونجـ، لـه دعـاءهب اهللا تبـارك وتعـالىافاسـتج ،ونـسب الظلـم إلـى نفـسه����،أن يكـون ظلمـه
��������������������������������)1(����الخ...الحوت

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 قومـه وعوقـب مـن اهللا تعـالى بـأن التقمـه الحـوت، سـرعان مـا تـاب � يونسفبعدما ترك   
ً مثنيــا عليــه بتوحيــده، وتقديــسه وتعظيمــه، وتنزيهــه عــن الظلــم، حيــث قــال �لــى اهللا وآب وعــاد إ

  ������������������������t�s�r�����q�p�o���n�m�lt�s�r�����q�p�o���n�m�lt�s�r�����q�p�o���n�m�lt�s�r�����q�p�o���n�m�lzzzz...}�}�}�}�����:تعالى على لسانه
  

ويبين اإلمام ابن عجيبة معنى هذه اآليـة الكريمـة المتـضمنة معنـى الثنـاء علـى اهللا تعـالى   
إنـــي كنـــت مـــن الظـــالمين ...ن يعجـــزك شـــيءنزيهـــا الئقـــا بـــك مـــن أ أنزهـــك توالمعنـــى: "حيـــث يقـــول

  ...ألنفسهم بتعريضها للهلكةولنفسي بخروجي عن قومي قبل أن تأذن لي، 
  

� �� �� �� ��{�{�{�{w�vw�vw�vw�vz�z�z�zراف بالـذنب علـى ألطـف أجبنا دعـاءه الـذي دعـا فـي ضـمن االعتـ: أي�������������
الذلة والوحشة والوحدة، وذلك بأن قذفه الحوت إلى الساحل أي �����z�y�xz�y�xz�y�xz�y�xzzzz}�}�}�}�����...وجه وأحسنه

مثـــل ذلـــك اإلنجـــاء : أي������������zzzz|�{�~��|�{�~��|�{�~��|�{�~��}�}�}�}�����بعـــد ثالثـــة أيـــام،: ع ســـاعات، وقيـــلبعـــد أربـــ
  )2(".الكامل ننجي المؤمنين من غمومهم، إذا دعوا اهللا، مخلصين فى دعائهم

  

ٍعــن ســعد بــن مالــك  عظــم وأهميــة وفــضل هــذا الــدعاء، حيــث جــاء �كمــا ويبــين النبــي    ِِ ْ َ
ِســمعت رســول اهللا : َ قــال)3(،� َ ْهــل َأ": ُ يقــول�ُ ِدلكــم علــى اســم اللــه اَألعظــم الــذي إذا دعــي بــه َ ِ ِ ِِ َ ُ َُ ِ   ِ َِ ْ ْ ْ َ َ ْ ُ

ََأجاب، واذا سئل به َأعطى؟ الدعوة التي دعا  َ ََ ِ ِ ِ ُ َ ُ َْ ْ َ ِ َ َ َبها يونس حيث ناداه في الظلمات الـثالث، ال إلـه ِٕ ََ ُ ُِ َ َِ ِ ِ َ  ُ َ ُْ َ ُُ َ ِ
ِإال َأنت سبحانك إني كنت من الظالم ِ ِ َ ُ َْ ُْ ِ َِ َ َ ْ ُ ٌفقال رجل . "َين ْيا رسول اهللا، هل كانـت : َ ْ ِ ْليـونس خاصـة َأم َ ً  َ َ ُ ُِ

ِللمــؤمنين عامــة؟ فقــال رســول اهللا  ُ َ ً ِأال تــسمع قــول اهللا ": �َ َ عــز وجــلُ َ ََ :�{��{��{��{����y���x��w��v���y���x��w��v���y���x��w��v���y���x��w��v
zzzz{{{{��~��}��|����~��}��|����~��}��|����~��}��|��zzzz }ِوقال رسـول اهللا  " }88/األنبياء ُ َِأيمـا مـسلم دعـا بهـا فـي ": �َ َِ ِ َ َ ٍ ْ ُ َ 

                                                 
ـــل بـــن ســـليمان: ( انظـــر)1( ـــن ســـليمان -) تفـــسير مقات ـــسمرقندي –) بحـــر العلـــوم( ، 90ص/3 ج- لمقاتـــل ب  - لل

  438ص/2ج
 493ص/3 ج- البحر المديد )2(
بـن زهـرة بـن كـالب القرشـي الزهـري،  واسم أبي وقاص مالك بن أهيـب بـن عبـد منـاف سعد بن أبي وقاص،ھ   )3(

أســلمت وأنــا ابــن :  عــن عائــشة بنــت ســعد، عــن ســعد، قــال، وروييكنــى أبــا إســحاق، كــان ســابع ســبعة فــي اإلســالم
بـدرا، والحديبيـة، وافتـتح القادســية، وشـهد ، أسـلمت قبـل أن تفـرض الــصلوات:  وروي عنـه أنــه قـال،تـسع عـشرة سـنة

 وأحــد العــشرة المــشهود لهــم ، تــوفي وهــو عــنهم راض� واخــتط الكوفــة وشــهد ســائر المــشاهد، وأخبــر أن رســول اهللا
، وذلــك فــي ســرية عبيــدة بــن بالجنــة، وكــان مجــاب الــدعوة مــشهورا بــذلك، وهــو أول مــن رمــى بــسهم فــي ســبيل اهللا

اإلمــام موطــأ  ، 607 - 606ص/ج2 - يوســف القرطبــي ل- األصــحاب االســتيعاب فــي معرفــة:(انظــر .الحــارث
  )52ص/6ج - مالك
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ِمرضه ِ َ ُ َأربعـين مـرة فمـات فـي مرضـه ذلـك ُأعطـي َأجـر شـهيد، وان بـرَأ بـرَأ، وقـد غفـر لـه جميـع َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ََ َ َ َ َ َُ ِْ َ ََ َْ ٕ ِ َ َْ َْ َ َ ََ ً  َ ْ
ِذنوبه ِ ُ ُ")1(    

  

ـــى   ـــه تعل ـــي فـــي قول ـــه دعـــاءه بتلـــك ": �w�v�w�v�w�v�w�vzzzz}�}�}�}���������:ويقـــول اإلمـــام الزحيل أي أجبنـــا ل
 ،ثالثـة أيـام:  فيهـا فـي بطنـه، وقيـلعات مكـثالكلمات، بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع سا

�{�{�{�{z�y�xz�y�xz�y�xz�y�xzzzz2(..."أي من غمه بسبب كونه في بطن الحوت، وبسبب خطيئته�����(   
����

 الــذين اســتجاب اهللا تعــالى دعــائهم، ورزقهــم بالذريــة ًوأيــضا مــن أمثلــة عبــاد اهللا الــصالحين  
£�¤�¥�¦�£�¤�¥�¦�£�¤�¥�¦�£�¤�¥�¦��¡�¢������¡�¢������¡�¢������¡�¢������}�}�}�}:، قــال تعــالى� ازكريــ الــصالحة؛ ببركــة ثنــائهم عليــه تعــالى، هــو

µ�´���³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§µ�´���³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§µ�´���³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§µ�´���³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§¶¶¶¶� �̧� �̧� �̧� �̧
¿��¾��½��������¼��»��º��¹¿��¾��½��������¼��»��º��¹¿��¾��½��������¼��»��º��¹¿��¾��½��������¼��»��º��¹ÀÀÀÀÃ�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�zzzz }90 – 89/األنبياء{   

  

  أي������z�z�z�z¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�����}}}}����: إذ دعـــا ربـــه� زكريـــا قـــصة �يـــا محمـــد واذكـــر : والمعنـــى  
أفــضل و وأنــت خيــر ،ً فهــب لــي وارثــا يقــوم بــأمر الــدين فــي النــاس مــن بعــدي،وحيــدا ال وارث لــي

 دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى، وجعلنـا زوجتـه صـالحة فـي أخالقهـا  فاستجبنا له،الوارثين
 وهـم -  فـي الطاعـاتإنهـم كـانوا يبـادرون ،لم تلد قطً بعد أن كانت عاقرا ،وصالحة للحمل والوالدة

، خـائفين من الثواب وهو الجنة ناويدعوننا راغبين فيما عند - زكريا وامرأته ويحيى عليهما السالم
  )3(.، وكانوا لنا خاضعين متواضعينيوم القيامة انعذابمن 

  

 بأنـــه خيـــر الـــوارثين، وهـــذا مـــا � يتـــضمن الثنـــاء علـــى اهللا � زكريـــا الـــدعاء مـــنفهـــذا   
أحب من يؤنسه ويقويه على أمر دينـه ودنيـاه ويكـون  �إن زكريا : "يوضحه اإلمام الرازي بقوله

ٕعــارف بأنــه قــادر علــى ذلــك، وان انتهــت  ٍقائمــا مقامــه بعــد موتــه، فــدعا اهللا تعــالى دعــاء مخلــص
 وقـال ابـن عبـاس رضــي اهللا ،ره إلـى اليـأس مـن ذلـك بحكـم العـادةبـر وغيـِالحـال بـه وبزوجتـه مـن ك

   . وسن زوجته تسعا وتسعين،كان سنه مائة: عنهما
  
  

  

                                                 
 - كتــــاب الــــدعاء، والتكبيــــر، والتهليــــل، والتــــسبيح والــــذكر - المــــستدرك علــــى الــــصحيحين للحــــاكم النيــــسابوري )1(

 .صحيح: ، يقول اإلمام الذهبي1865ح/685ص/1ج
 115ص/17 ج- التفسير المنير )2(
 "بتصرف"440ص/2 ج-للسمرقندي  – بحر العلوم )3(
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  :ففيه وجهان ������ª�©�«�ª�©�«�ª�©�«�ª�©zzzz»�����}}}}:  تعالىأما قوله  
على وجه الثناء على ربه ليكشف عـن علمـه أنه عليه السالم إنما ذكره في جملة دعائه :  أحدهما

   .بأن مآل األمور إلى اهللا تعالى
  )1(".) يرثني فال أبالي فإنك خير وارثإن لم ترزقني من(: كأنه عليه السالم قال: والثاني

  
  

  :، حيث يقوالزكريا وامرأته ويحيى عليهما السالمويبين اإلمام المراغي صفات   
"{{{{��������¼�»�º�¹�¸����¼�»�º�¹�¸����¼�»�º�¹�¸����¼�»�º�¹�¸zzzz فــي وزوجــه ويحيــى كــانوا يــسارعون � يـاأي ألن زكر 

   .طاعتنا، والعمل بما يقربهم إلينا
{{{{����¿�¾�½¿�¾�½¿�¾�½¿�¾�½zzzz  أي ويعبـدوننا، رغبـة مـنهم فيمـا يرجـون مـن رحمتنـا وفـضلنا، وخوفـا مـن

  .عذابنا وعقابنا
{{{{����Ã�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�ÁÃ�Â�Áz�z�z�z� أي وكانوا لنا متواضعين متذللين، ال يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا.  
  )2(".ا، ال تصافهم بتلك الخالل الحميدةإنهم نالوا من اهللا ما نالوف
  

®�¯�°�±����³�²´�®�¯�°�±����³�²´�®�¯�°�±����³�²´�®�¯�°�±����³�²´������}�}�}�}:ويقـــول اإلمـــام الزحيلـــي فـــي قولـــه تعـــالى  
µµµµ¶¶¶¶����zzzz�����"  أي فأجبنا نـداءه ومطلبـه، ووهبنـاه ولـدا اسـمه يحيـى، وأصـلحنا لـه امرأتـه بإزالـة موانـع

             )3(".الوالدة، فولدت بعد العقم وفي حال الكبر
  

ثمــرات الدنيويــة، لمــا فيــة مــن الخيــر الكثيــر، فهــو مفتــاح الــنعم، وبــه فالــدعاء مــن أنــدى ال  
تزداد الصلة باهللا تعالى، وبـه تقـضى الحاجـات، بـل وأمرنـا اهللا تعـالى أن نـدعوه وحـده فقـط، وحـذر 

��M��M��M��M}�}�}�}��:، حيـــث قـــال تعـــالى يتعـــاظمون عـــن دعائـــه بـــأنهم ســـيدخلون جهـــنم أذالء صـــاغرينالـــذين
Q��P��O��NQ��P��O��NQ��P��O��NQ��P��O��NRRRR�W��V��U��T���S����W��V��U��T���S����W��V��U��T���S����W��V��U��T���S���Z����Y��X�Z����Y��X�Z����Y��X�Z����Y��X�zzzz }60/غافر{  

  
  :الشعور بفضل اهللا تعالى ودوام شكره: لثانيالمطلب ا

  

أنعم اهللا تبارك وتعالى على خلقه بالعديد مـن الـنعم، فمـنهم الـذاكر الـشاكر لفـضله تعـالى،   
 فــي معــرض الثنــاء علــى إنعــام المــنعم �ومــنهم الكــافر المنكــر، ومــن النمــاذج الــذاكرة لفــضل اهللا 

������D�C�B�A������D�C�B�A������D�C�B�A������D�C�B�A}�}�}�}�: �يوسـف ي التوحيد، حيـث قـال تعـالى علـى لـسان بأعظم نعمة وه
                                                 

  182ص/22 ج- التفسير الكبير )1(
 66ص/17 ج- تفسير المراغي )2(
 122ص/17 ج- التفسير المنير )3(
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F�EF�EF�EF�EGGGG�������I�H���I�H���I�H���I�HO�N�M�L�K�J��O�N�M�L�K�J��O�N�M�L�K�J��O�N�M�L�K�J��PPPP�[�Z�Y�X�W��V�U�T�S�R�Q��[�Z�Y�X�W��V�U�T�S�R�Q��[�Z�Y�X�W��V�U�T�S�R�Q��[�Z�Y�X�W��V�U�T�S�R�Q�
\\\\zzzz� }38/يوسف{� �

� �

 مـع صـاحبيه فـي الـسجن؛ لترغيبهمـا �ً هذه اآلية الكريمـة جانبـا مـن حـوار يوسـف تبين  
         .إلى اإلسالم

  

 ، ال ديـن أهـل الـشركعليهم السالم،حاق ويعقوب ٕإبراهيم واس  آبائي واتبعت دين:والمعنى  
 ة والعبـادةيـ علينـا إفـراده باأللوهيجـب شريكا في عبادته وطاعتـه، بـل � ما جاز لنا أن نجعل هللاف
 - كافرون وهم باآلخرة  تعالىاتباعي ملة آبائي على اإلسالم، وتركي ملة قوم ال يؤمنون باهللاف -

نا َلَ علــى النــاس، إذ أرســ�  وذلــك أيــضا مــن فــضل اهللا،مــن فــضل اهللا الــذي تفــضل بــه علينــاذلـك 
 مألنه؛ ولكن أكثر الناس ال يتلقون هذا الفضل بالشكر بل بالكفر، إليهم دعاة إلى توحيده وطاعته

    )1(.عليهمالمتفضل نعم المن ون عماعتي
            
ذه الهدايـة  إلى اإلسالم، فهـ–ه ء ومن قبله آبا– بأن هداه � يثني على اهللا �فيوسف   

ولكــن أكثــر النــاس ال بــأن كلفــه بتبلــيغهم ديــن اإلســالم،  مــن فــضل اهللا تعــالى عليــه وعلــى النــاس،
  .   والجحود بالكفر يقابلونه بل والثناء،يتلقون هذا الفضل بالشكر

  

: عبارة عن معروف يقابل النعمـة، سـواء كـان باللـسان أو باليـد أو بالقلـب، وقيـل: الشكرف"  
المحـسن بـذكر إحـسانه، فالعبـد يـشكر اهللا، أي يثنـي عليـه بـذكر إحـسانه الـذي هـو هو الثنـاء علـى 

   )2(".نعمة، واهللا يشكر العبد، أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته
  

 وعلــى النــاس، مــن �ويبــين اإلمــام الــرازي وجــه فــضل اهللا تبــارك وتعــالى علــى يوســف   
إشــارة  فهــي��������������T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�Q...zzzz...}}}}����: تعــالىقولــهفــي ) ذلــك(خــالل العــزو الــسليم الســم اإلشــارة 

 ثـم ،� م اإلشـراك وحـصول اإليمـان مـن اهللاإلى ما تقدم من عدم اإلشراك، فهذا يدل على أن عد
 ثـم بـين أن أكثـر النـاس ال يـشكرون، ويجـب ،كذلك في حقه بعينه، وفي حق النـاسبين أن األمر 

    . تعالىترك اإلشراك من فضل اهللاف ان،يمأن يكون المراد أنهم ال يشكرون اهللا على نعمة اإل
ـــى ؛إلـــى النبـــوة فبعيـــد ������T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�Q...zzzz...}}}}����: تعـــالىقولـــه وأمـــا صـــرف  ألن اللفـــظ الـــدال عل

  )3(. وهو هاهنا عدم اإلشراك،اإلشارة يجب صرفه إلى أقرب المذكورات
  

                                                 
 "بتصرف"103ص/16 ج- للطبري – جامع البيان )1(
 128/ ص– للجرجاني – التعريفات )2(
 "بتصرف"457ص/18 ج- التفسير الكبير )3(
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 � عدم اإلشراك من فضل اهللاإن : "ويؤكد اإلمام  المراغي على ذلك الفضل حيث يقول  
 األنفس واآلفـاق، وعلـى في ربوبيته وألوهيته، بوحيه وآياته فيعلينا، إذ هدانا إلى معرفته وتوحيده 

هم سـبيل الرشـاد، ونبـين لهـم درشـنا إليهم، ننـشر فـيهم الـدعوة، ونقـيم علـيهم الحجـة، فنِالناس بإرسال
 علـيهم، �  اهللا نعـملكن أكثر الناس ال يشكرون، وطرق الغواية والضاللالصواب، ونبعدهم عن 

فيـــشركون بـــه أربابـــا وآلهـــة مـــن خلقـــه، يـــذلون أنفـــسهم بعبـــادتهم، وهـــم مخلوقـــون هللا مـــثلهم أو أدنـــى 
                                        )1(".منهم

  

ٕ هذا من أفضل مننه واحسانه إن: "كما ويؤكد اإلمام السعدي على هذا المعنى حيث يقول  
علــى  �ة اهللا نــِ كمــا هــدانا، فإنــه ال أفــضل مــن م�  هــداه اهللا علينــا، وعلــى مــن ســبحانهوفــضله

عم وأجــل بلــه وانقــاد لــه فهــو حظــه، وقــد حــصل لــه أكبــر الــنَمــن قَالعبــاد باإلســالم والــدين القــويم، ف
  فلذلك تأتيهم المنة واإلحسان، فال يقبلونها وال يقومون هللا،ولكن أكثر الناس ال يشكرون، الفضائل

لمـا  هعليهـا مـا ال يخفـى، فإنـ - �يوسـف  -  من الترغيب للطريق التي هو بحقه، وفي هذا�
 ذكـر - وأنـه محـسن معلـم - رأياه بعين التعظيم واإلجـالل - صاحبيه في السجن –تقرر عنده أن

 واحسانه، حيث مـن� لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها، كلها من فضل اهللا   بتـرك الـشركّ علـيٕ
   )2(".بهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت، فيوباتباع ملة آبائ

� �

اآليـات الكريمـة التـي تظهـر بعـض ثمـرات الثنـاء فـي الـدنيا، وهـو الـشعور بفـضل اهللا ومن   
������j��i�h�g�f��e��d�c�b�a}��}��}��}�:سبحانه، قوله تعالى �̀_���~�}j��i�h�g�f��e��d�c�b�a����� �̀_���~�}j��i�h�g�f��e��d�c�b�a����� �̀_���~�}j��i�h�g�f��e��d�c�b�a����� �̀_���~�}kkkk�o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l��o�n�m�l�

x��w�v���u�t�s�r�q�px��w�v���u�t�s�r�q�px��w�v���u�t�s�r�q�px��w�v���u�t�s�r�q�pyyyy~�����}�|�{���z�~�����}�|�{���z�~�����}�|�{���z�~�����}�|�{���z������¤�£��¢�¡��¤�£��¢�¡��¤�£��¢�¡��¤�£��¢�¡���¦��¥��¦��¥��¦��¥��¦��¥zzzz�} 40/النمل{  
  

 مــع مــن ســخرهم اهللا لــه مــن الجــن �ًتبــين هــذه اآليــة الكريمــة جانبــا مــن حــوار ســليمان    َ
 -، فبعــدما عــرض العفريــت الجنــي إحــضاره للعــرش، تقــدم مــن آتــاه اهللا علــم مــن الكتــاب واإلنــس

ْا تحركـت للنظـر  أنا آتيك بهذا العـرش قبـل ارتـداد أجفانـك إذ: فقال–العفريت الجني  كأنه استبطأو َ 
قال تلقيا للنعمة ،  العرش مستقرا عنده حاصال بين يديهأى فلما ر،� فأذن له سليمان، في شيء

 تفضل به علي من غيـر ، هذا من فضل ربي:بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد اهللا تعالى
أأشــكر  يليختبرنــ ؛إحــضار العــرش فــي مــدة إرتــداد الطــرف مــن مــسيرة شــهرينحيــث تــم اســتحقاق، 

بذلك اعترافا بنعمته تعـالى علـي أم أكفـر بتـرك الـشكر؟ َ فـإن نفـع ذلـك يرجـع إليـه ومـن شـكرً ْ َ ألنـه ؛ 

                                                 
 147ص/12 ج-تفسير المراغي  )1(

 398/ ص– تيسير الكريم الرحمن )2(
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 كــريم ، فــإن ربــي غنــي عــن شــكرهومــن جحــد النعمــة وتــرك الــشكر ،يــستجلب دوام النعمــة ومزيــدها
           )1(.ًباإلنعام عليه ثانيا

  

حـضار العـرش فـي أقـرب مـن طرفـة عـين، يسر لـه إ بأن � يثني على اهللا � فسليمان  
المستحق لجزيـل الـشكر وهـو ثمـرة مـن ثمـرات الثنـاء علـى اهللا تعـالى فـي  من فضل اهللا تعالى فهذا
  .الدنيا

  

فلمـا : " حيـث يقـول�ويبين اإلمام المراغي وجه فـضل اهللا تبـارك وتعـالى علـى سـليمان   
 ولـم يتغيـر وضـعه الـذي كـان شـيء  ساكنا ثابتـا علـى حالـه لـم يتبـدل منـه العرش�  سليمانأىر

 ، بـال قـوة منـى سـبحانهأأشكر بأن أراه فضال منـه: ليختبرني ؛ةّ هذا تفضل من اهللا ومن: قال،عليه
   ؟نفسيأم أجحد فال أشكر بل أنسب العمل إلى 

  

ٕوان الــنعم الجــسمية والروحيــة والعقليــة كلهــا مواهــب يمــتحن اهللا بهــا عبــاده، فمــن ضــل بهــا   
 ألنـه يجلـب دوام النعمـة، ومـن جحـد ولـم ؛مـن شـكر ففائـدة الـشكر إليـهف ارتقـى، هوى، ومن شـكرها

��á��à��á��à��á��à��á��à}�}�}�}��:ٕيشكر فإن اهللا غنى عن العباد وعبادتهم، كريم باإلنعام عليهم وان لـم يعبـدوه، كمـا قـال

ã���âã���âã���âã���âääääç��æ��å��ç��æ��å��ç��æ��å��ç��æ��å��èèèèì��ë��ê��é��ì��ë��ê��é��ì��ë��ê��é��ì��ë��ê��é��zzzz }2("}46/فصلت(  
  

:  بما تفضل عليه�على اهللا  الذاكر المثني � سليمان ويقول اإلمام السعدي في شأن  
فلــم يغتــر عليــه الــسالم بملكــه وســلطانه وقدرتــه كمــا هــو دأب الملــوك الجــاهلين، بــل علــم أن ذلــك "

 بــه � اختبـار مـن ربـه فخــاف أن ال يقـوم بـشكر هــذه النعمـة، ثـم بـين أن هــذا الـشكر ال ينتفـع اهللا
 غنـي ����z������¢�¡���¢�¡���¢�¡���¢�¡���¦��¥�¤�£��¦��¥�¤�£��¦��¥�¤�£��¦��¥�¤�£zzzz}�|�{�����~���z}�|�{�����~���z}�|�{�����~���z}�|�{�����~����...}}}}: ٕوانما يرجع نفعـه إلـى صـاحبه فقـال

 وكفرهـا ، للمزيد منهـاٍ كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إال أن شكر نعمه داع،عن أعماله
                                               )3(" لزوالهاٍداع

  

لقـــد لمـــست هـــذه المفاجـــأة  ":ويؤكـــد اإلمـــام  ســـيد قطـــب علـــى المعنـــى الـــسابق حيـــث يقـــول  
 واستـشعر ، له مطالبه على هذا النحو المعجز� وراعه أن يحقق اهللا � سليمانالضخمة قلب 

 ابــتالء ضــخم مخيــف يحتــاج إلــى يقظــة منــه ليجتــازه، ويحتــاج إلــى - علــى هــذا النحــو-أن النعمــة
  ويحتــاج إلــى معرفــة النعمــة والــشعور بفــضل المــنعم، ليعــرف اهللا، ليتقــوى عليــه� عــون مــن اهللا

 غنــي عــن شــكر الــشاكرين، ومــن شــكر فإنمــا يــشكر  تعــالىاهللافــ ،فيتــواله منــه هــذا الــشعور ســبحانه

                                                 
 "بتصرف"161ص/4 ج- للبيضاوي – أنوار التنزيل وأسرار التأويل )1(
 141ص/19 ج- تفسير المراغي )2(
 605/ ص– تيسير الكريم الرحمن )3(
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  ومـن كفـر فــإن اهللا،حـسن المعونـة علـى اجتيــاز االبـتالء زيـادة النعمــة، و� لنفـسه، فينـال مـن اهللا
    )1(". ال عن ارتقاب للشكر على العطاء، يعطي عن كرم كريم، عن الشكر غني�

  

 ؛ا ذكــر الفــضل إضــافة إلــى اهللا بعنــوان كونــه ربــهولمــ" :بــن عاشــورويقــول اإلمــام الطــاهر   
 إليـه إال فـضال محـضا، ولـم �  فليس إحـسان اهللا،ربهلإلظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد 

 ولكنه انـصرف ، وال بمقدرة رجاله، حين أحضر له العرش بأن يبتهج بسلطانه� يشتغل سليمان
ن جنــد مــسخرين بــالعلم والقــوة، فمزايــا  وأعطــاه مــ،إلــى شــكر اهللا تعــالى علــى مــا منحــه مــن فــضل

  . تعالىجميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله
  

مـن شـكر فإنمـا يـشكر لنفـسه ومـن كفـر فـإن ربـي غنـي : وضرب حكمـة خلقيـة دينيـة وهـي  
 بعمل صالح يجب أن يستحضر أن عمله إنما هـو لنفـسه يرجـو بـه �  فكل متقرب إلى اهللا،كريم

عليـــه فـــي الـــدنيا، فـــالنفع  � ويرجـــو دوام التفـــضل مـــن اهللا ،ة ورضـــاه فـــي اآلخـــر تعـــالىثـــواب اهللا
   )2(". بشيء من ذلك سبحانهحاصل له في الدارين وال ينتفع اهللا

  
   :سعة الرزق: ثالثالمطلب ال

  

الذاكر الشاكر المتقي هللا تعالى، يوسع له في رزقه من الرزاق ذي القوة المتـين،  فاإلنسان  
��a}�}�}�}�: حتـسب، كمـا قـال تعـالىفيرزقه بغير حساب ومـن حيـث ال ي �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]�a� �̀_� �̂]

bbbbcccch�g�f�e�d�h�g�f�e�d�h�g�f�e�d�h�g�f�e�d�zzzz }7/إبراهيم{  
  

بالنعم التي أنعمها  ، قومه من بني إسرائيل�ر موسى ّكَتأتي هذه اآلية الكريمة بعدما ذ  
 واذكـروا حـين أذن ربكـم: �موسـى   فقد قال لهم،م من فرعون وأتباعههحين أنجاعليهم  �اهللا 

وغيرهــا مــن الــنعم   مــن نعمــة اإلنجــاءأنعمــت علــيكم  إســرائيل مــابنــي لــئن شــكرتم يــا ،ًامؤكــد ًإيــذانا
 ولــئن ، ألزيــدنكم نعمــة إلــى نعمــة، وألضــاعفن لكــم مــا آتيــتكم،باإليمــان الخــالص والعمــل الــصالح

  )3(.كفرتم ما أنعمت به عليكم إن عذابي لشديد لمن كفر نعمتي
  

 رغبهم فيما يزيدها، ورهـبهم ، بنعمة األمن�موسى  كرهمَولما ذ: "ويقول اإلمام البقاعي  
�_�}}}}����:مما يزيلها فقال �̂]�_� �̂]�_� �̂]�_� �̂]zzzzًواذكروا إذ أعلم المحسن إليكم إعالما بليغا ينتفي عنه   أي ً

                                                 
  2642ص/5 ج- في ظالل القرآن )1(
  272ص/19 ج- التحرير والتنوير )2(
 193ص/3 ج- للبيضاوي –) أنوار التنزيل( ، 541ص/2 ج- للزمخشري –) الكشاف: ( انظر)3(
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������a}}}}: ًالـــشكوك قـــائال �̀�a� �̀�a� �̀�a� �̀zzzzأن العتقادهـــا ،مـــا لألنفـــس مـــن التكـــذيب بمثـــل ذلـــكِ وأكـــده ل 
لـشكر قيـد  مـن نعمـي، فـإن ا�����b�b�b�bzzzz}}}} بالسعي فـي الـرزق والـنقص بالتهـاون فيـه  تكونالزيادة

           )1(."الموجود وصيد المفقود
  

 رزقـه، ومـن فـيع عليـه من شكر اهللا على مـا رزقـه وسـ" :نأ َويخلص اإلمام المراغي إلى  
 طاعته، ومن شكره على ما أنعم عليه من صحة زاده فيشكره على ما أقدره عليه من طاعته زاد 
ـــنعم الـــشكران ومـــضار الكفـــران ال تعـــود إال إلـــى أن منـــافع و...اهللا صـــحة، إلـــى نحـــو أولئـــك مـــن ال

 ُهُرُضَتعــال عــن أن ينتفــع بالــشكر أو يــُور فهــو مُكّشَود المــُبــّعَر بتلــك الــنعم، أمــا المِافَر أو الكــِاكَالــش
                                      )2(."الكفر

  

د علـــى زيـــادة النعمـــة بالـــشكر، والعـــذاب الـــشدي(حقيقـــة وذهـــب اإلمـــام ســـيد قطـــب إلـــى أن   
علـى أيـة   فـال بـد أن يتحقـق، ألنهـا وعـد مـن اهللا صـادق؛ أول وهلـة مـنطمـئن إليهـا قلوبنـات) الكفر
ا ال نبعـد كثيـرا  فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة، ونبحـث عـن أسـبابه المدركـة لنـا، فإننـ،حال

  :، فهي كالتاليفي تلمس األسباب
كر ُ ألن الـش؛شكرُ فـالخير يـ،س فـي الـنفس البـشريةتقامة المقاييإن شكر النعمة دليل على اس - 1

  .ؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمةهو جزا
 بـال بطـر، وبـال ، في التصرف بهـذه النعمـةةراقبم على نعمته، � لنفس التي تشكر اهللان ا إ- 2

  .استعالء على الخلق، وبال استخدام للنعمة في األذى والشر والدنس والفساد
  

 بمـا ،دفعها للعمـل الـصالح، وللتـصرف الـصالح فـي النعمـةتـي النفس، وزكت فتلك األسباب  
 ويـــصلح روابـــط ، ويرضـــي النـــاس عنهـــا وعـــن صـــاحبها، فيكونـــون لـــه عونـــا،ينميهـــا ويبـــارك فيهـــا

    )3(.المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان
  

 ومــا يترتــب عليهــا مــن معنــى حيــث) تــأذن(ويبــين اإلمــام الــشعراوي األصــل اللغــوي لكلمــة   
 ، مـأخوذة مـن األذن)األلـف والـذال والنـون( وأصـلها مـن )تأذن(ونلحظ أن اآلية تبدأ بكلمة : "يقول
 وهكـــذا يكـــون ،علـــم بتوكيـــدأ:  وتـــأذن أي، إعـــالم، وآذنهـــم أي أعلمهـــمواألذانن آلـــة الـــسماع، ُذُواأل

الـشكر  ألن أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائـه؛ ،أني أعلمكم بتوكيد من ربكم: معنى اآلية

                                                 
 384ص/10 ج- نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )1(
 130ص/13 ج- تفسير المراغي )2(

 "بتصرف"2089 – 2088ص/4 ج- في ظالل القرآن )3(
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 أنفــــسكم مــــن االعتــــزاز بمــــا أوتيــــتم، وعلمــــتم أنــــه هــــو وحــــده منعــــتم وأنكــــم ،دليــــل ارتبــــاط بالواهــــب
   )1(".الوهاب

  

ِفالــشكر ثنــاء علــى المــنعم،   ُ
ً لــذا فعلــى اإلنــسان المــسلم أن يكــون شــاكرا هللا تعــالى، الــذي )2(

بـن عبـد اهللا اء والمرسلين محمد يه سيد األنبيأنعم علينا بالنعم العديدة المفيدة، بل وهذا ما حث عل
: � ِ اهللاُ رســـولَقـــال: َ، قـــال� الرومـــي ٍعـــن صـــهيبالـــصادق المـــصدوق األمـــين حيـــث جـــاء  �
ًعجبا" َ ٍ َألمر المؤمن، إن َأمـره كلـه خيـر، ولـيس ذاك َألحـدَ َ ِ َِ َ َ َْ َْ ٌ ََ ُُ  ُ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُ َ إال للمـؤمن، إن َأصـابته سـراء شـكر، ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ِِ ِ ْ ُ ِْ 

َفكان  َ ًخيراَ ْ ً له، وان َأصابته ضراء، صبر فكان خيراَ ْ ََ ََ َ ََ ََ ُ َ َ ُ ُْ ْ ِٕ ُ لهَ َ")3(      
     

وفـــي المقابـــل فـــإن اإلنـــسان الجاحـــد المنكـــر لهـــذه الـــنعم، ســـيعاقب أشـــد العقـــاب فـــي الـــدنيا   
�f�e�d�f�e�d�f�e�d�f�e�d...}�}�}�}�����:واآلخــرة، وهــذا مــا ذهــب إليــه اإلمــام الزحيلــي عنــد بيــان معنــى قولــه تعــالى

h�gh�gh�gh�gzzzz" إن عقــابي ألــيم فــ ،رتموها، فلــم تــؤدوا حقهــا مــن الــشكرجحــدتم الــنعم وســت ولــئن :أي
، شــديد تــأثيره وألمــه، فــي الــدنيا بــزوال تلــك الــنعم، وســلبها عــنهم، وفــي اآلخــرة بالعقــاب علــى هوقعــ

  )4(."كفرانهم
  

فالرزق بيد اهللا تعالى ال بيـد أحـد مـن خلقـه، واهللا تعـالى جعـل عالقـة طرديـة بـين الـرزق 
  .ما زاد الشكر زاد الرزق، والعكس صحيحوالشكر، فكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
     7447 - 7446ص/12 ج- تفسير الشعراوي )1(
 138 ص سبق بيان معنى الشكر)2(
  2999ح/2295ص/4 ج- باب المؤمن أمره كله خير -لزهد والرقائق  كتاب ا- صحيح مسلم )3(
 211ص/13 ج- التفسير المنير )4(
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  المبحث الثاني
  

  ثمرات الثناء األخروية
  

  :وفيه مطلبان

  

  .طمأنة المالئكة للمؤمنين وبشارتهم بالجنة: المطلب األول

  .نزع الغل من صدور المؤمنين ووراثتهم للجنة: المطلب الثاني
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  المبحث الثاني
  

   األخرويةثمرات الثناء
  

إن من فضل اهللا على عباده أن أوجـد الـدار اآلخـرة، وجعـل فيهـا العديـد مـن الـنعم الجليلـة   
 ففيهــا مــا ال عــين رأت، وال أذن ســمعت، وال خطــر علــى قلــب بــشر،التــي ال عــد لهــا وال حــصر، 

  .جميعها أعدها اهللا تعالى لعباده الصالحين الشاكرين نعمه، المثنين على ذاته المقدسة
  

 سوف يتحدث الباحث فـي هـذا المبحـث عـن نمـوذجين مـن الثمـرات األخرويـة، ويتمثـلو
  . في مطلبينذلك

  

  :ة المالئكة للمؤمنين وبشارتهم بالجنةطمأن: األولالمطلب 
  

 البــــشارة، والربانيــــةالحمايــــة  ، لمــــن يثنــــي علــــى رب البريــــة، أن ينــــالفمــــن الثمــــرات النديــــة  
يــة، وذلــك بمــا أقــروه مــن توحيــد األلوهيــة، وطبقــوه فــي الحيــاة ، بــالخلود فــي الجنــان األبدالمالئكيــة

�G�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�A�J��I�H��J��I�H��J��I�H��J��I�H}�}�}�}� :العملية، حيث يقول تبارك وتعـالى

��R�Q��P�O�N�M�L�K��R�Q��P�O�N�M�L�K��R�Q��P�O�N�M�L�K��R�Q��P�O�N�M�L�KS�S�S�S�zzzz�����}30/فصلت{  
  

ــم ثــم اســتقاموا وحــده ال شــريك لــه، إن الــذين قــالوا ربنــا اهللا" :والمعنــى    علــى توحيــد اهللا، ول
   )1(". به، وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهىيخلطوا توحيد اهللا بشرك غيره

  

ٍمعــاذ بــن جبــل عــن ونحــو ذلــك ورد فــي الحــديث النبــوي    َ َ ِ ْ ِ َ  :� ِ اهللاُ رســولَقــال: َ قــال)2(،�ُ
َمن كان آخر كالمه ال إله إال الله دخل الجنة"  ِ َِ ْ َ َ َ ََ ُ َ  َ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ")3(   
  

ا، مــن ت علــى شـرائط اإليمــان بجملتهــهــي الثبــا":  بقولـهســتقامةاال القــشيريويعـرف اإلمــام   
  )4(".غير إخالل بشيء من أقسامها

                                                 
 463ص/21 ج- للطبري – جامع البيان )1(
ْ يكنى َأبا عبد الرحمن، وقد نسبه بعضهم في بني سلمة بـن سـعد بـن علـي)2( ْ ْ ْْ َ ََ ََ ِ ِ  َ لـم يبـق مـن بنـي أدي أحـد، : وقيـل...َ

َوعــدادهم فــي بنــي ســ ِلمة، وكــان آخــر مــن بقــي مــنهم عبــد الــرحمن بــن معــاذ بــن جبــل، مــات بالــشام فــي الطــاعون ِ ْ َ َ َ َ َ َ
 )1403 – 1402ص/3 ج- يوسف القرطبي ل-االستيعاب في معرفة األصحاب . (فانقرضوا

 -كتـــاب الـــدعاء، والتكبيـــر، والتهليـــل، والتـــسبيح والـــذكر  - للحـــاكم النيـــسابوري – المـــستدرك علـــى الـــصحيحين )3(
  صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه:، يقول اإلمام الذهبي1842ح/678ص/1ج
 328ص/3 ج-  لطائف اإلشارات )4(
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ود في النار، ومن كان  من الخلَنِستقامة، وهي التوحيد، أممن كان له أصل اال: لوقيثم    
   )1(. من الوعيد، من غير أن يلحقه سوء بحالَنِستقامة أمله كمال اال

  

 رضــي اهللا عنهمــا بــن عبــاس عبــد اهللا عــنكمــا وجــاء فــي ســبب نــزول هــذه اآليــة الكريمــة   
ِالصديق ٍي بكرِ في أبُ اآليةِ هذهْنزلت": قال   أنَ وذلك� َربنـا: واُ قالَ المشركين  ُهُ بناتـُةَكـِ والمالئُ اهللاَ

ِوهؤالء َُ َ َشفعاؤنا َ ُ َ َ َربنا :ُ اليهودِوا، وقالتُيمِ يستقْ فلمِ اهللاَ عندُ َوعزير ابنه ومح اهللا َ ُ ُُ َ َُ ْ ٌْ ٌمد َ � بنبيَليس فلم ْ 
َربنا � ٍ أبو بكرَوا، وقالُيمِيستق ٌوحده ال شريك له، ومحمد  ُاهللا َ  َ ُُ َ ََ َ ِ َ َ ُ َ ُعبده ورسوله �ْ َُ ُ َ َ ُ ُ                )2(". واستقام،ْ

  

في وقع أنه  وذلك ؛�قال ابن عباس في بعض الروايات هذه اآلية نزلت في أبي بكر و"  
ربنــا اهللا وبقــي :  ولــم يتغيــر البتــة عــن دينــه، فكــان هــو الــذي قــال،ء والمحــنأنــواع شــديدة مــن الــبال

   )3(." عليه لم يتغير بسبب من األسبابمستقيما
  

ُال إله إال الله" تعتبر عين الثناء، فهي بمثابة كلمة التوحيد�����E�DE�DE�DE�Dzzzz}�}�}�}�����فمقالة الذين قالوا   َ ِ َِ َ "
  . اهللا تبارك وتعالى، فال معبود يعبد بحق إال�المنزهة المادحة هللا 

  

ـــى وأشـــرف المقامـــات وهـــي الكمـــال    ـــل أعل ـــة تمث ـــرازي أن هـــذه المقال بـــل ويعتبـــر اإلمـــام ال
  :النفسي؛ وذلك ألنها تتكون من نوعين

   .�وهو معرفة اهللا :  العلم اليقيني– 1
   )4(.وهو االستقامة في الوسط، وعدم الميل إلى طرفي اإلفراط والتفريط:  العمل الصالح-2

  

ًوممـــا يزيـــد األمـــر رونقـــا وجمـــاال، أن هـــذه المقالـــة لـــم تقتـــصر علـــى اإلقـــرار بوحدانيـــة اهللا    ً
ًتعالى، بل ترجمـت واقعـا عمليـا، حيـث اسـتقاموا علـى شـريعته  ، فكـان لهـم الجـزاء الحـسن، بـأن �ً

  الخ  ...تتنزل عليهم المالئكة
  

ــيهم " :يقــولبــن عجيبــة ماهيــة وكيفيــة وفــضيلة هــذا التنــزل حيــث اويبــين اإلمــام    تتنــزل عل
ٕ في الدنيا بإلهام الخير وشرح الصدر، واعـانتهم  وعند البعث، أوالمالئكة عند الموت، وفي القبر،

غــم :  ال تخـافوا مـا تقـدمون عليـه، وال تحزنـوا علـى مـا خلفـتم، فـالخوفبـأن ...علـى األمـور الدينيـة
األمـن اهللا تعالى كتب لكـم ف؛ م يلحق لفوات نافع، أو حضور ضارغ: يلحق لتوقع مكروه، والحزن

ــــن تــــذوقوه أبــــدا ــــدنيا علــــى ألــــسنة ،مــــن كــــل غــــم، فل ــــتم توعــــدون فــــي ال ــــشروا بالجنــــة التــــي كن  وأب
                                                 

 328ص/3 ج-) لطائف اإلشارات: ( انظر)1(
 373/ ص– للواحدي – أسباب النزول )2(
 560ص/27 ج- للرازي - التفسير الكبير )3(
 "بتصرف"560ص/27 ج- المرجع السابق )4(
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الـــذين أقـــروا بقهريـــة الربوبيـــة، وقـــاموا بوظـــائف العبوديـــة، تتنـــزل علـــيهم المالئكـــة وعليـــه ف...الرســـل
                                       )1(".بالبشارة األبدية

  

 مـن عنـد تتنـزل علـيهم المالئكـة: "ما ويؤكد اإلمام المراغي على هذا المعنـى حيـث يقـولك  
هم  أي بكـل مـا يعـن، جلب نفع، أو دفع ضر، أو رفع حـزن من،اهللا سبحانه بالبشرى التي يريدونها

 ...نهم الخـوف والحـزن بطريـق اإللهـام مما يشرح صدورهم، ويـدفع عـ،من الشئون الدنيوية والدينية
من أمور الدنيا من أهل  تخافوا مما تقدمون عليه من أمور اآلخرة، وال تحزنوا على ما فاتكم اللذا 

 أبـشروا بالجنـة التـي وعـدتم بهـا علـى ألـسنة الرسـل فـي الـدنيا، فـإنكم واصـلون ًوأيضا... وولد ومال
           )2(".إليها، مستقرون بها، خالدون في نعيمها

  

: ر مزيـــة وكرامــة جديـــدة لهـــؤالء المــؤمنين حيـــث يقـــولبــن عاشـــوويــضيف اإلمـــام الطـــاهر   
للمــؤمنين ف... أن المالئكــة ينزلــون مــن علويــاتهم ألجلهــم،وذكــر التنــزل هنــا للتنويــه بــشأن المــؤمنين"

          )3(."َ عليهم المالئكةُنزل اهللاُ إذ ي،بهذا كرامة ككرامة األنبياء والمرسلين
  

 عليـه أجـل الثنـاء؛  وأن يثنـي�  على توحيد اهللالذا يجب على اإلنسان المسلم أن يستقيم  
  .ة المالئكة والبشارة بالجنةكي ينال طمأن

  

  :لجنة ووراثتهم لنزع الغل من صدور المؤمنين: الثانيالمطلب 
  

، وعـــدم إنكـــار فـــضله، فهـــل جـــزاء اإلحـــسان إال اإلحـــسان، فمـــن أحـــسن لنفـــسه بعبـــادة ربـــه  
وغيرها من النعم، فإن اهللا تبـارك وتعـالى يكـافئ هـذا العبـد والثناء عليه بما أنعم من نعمة اإلسالم 

´��µ�´�µ�´�µ�´�µ}�}�}�}� :بالعديد من النعم، ويدخله الجنة برحمة وهبة منه ال مقارنة بالعمل، حيث يقول تعالى
¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿¿¿¿Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ����Å�Ä�Ã�Â�Á�À�ÍÍÍÍ�Ï�Î��Ï�Î��Ï�Î��Ï�Î�

Ò�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÓÓÓÓ���Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô����Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô����Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô����Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÛÛÛÛzzzz��������}43/األعراف{   
  

، وذلــك أنـه يخــرج ثنـاءً بعـضا مــن نعمـه علـى أهــل ال�مـة يــذكر اهللا ففـي هـذه اآليــة الكري  
مــن قلــوبهم الحقــد وأســبابه، فــال يحــسد بعــضهم بعــضا فــي تفاضــل منــازلهم،  فــال يكــون بيــنهم إال 

 وقال أهل الجنة حينما التواد والمحبة، بل ومن كمال إنعامه عليهم، أنه تجري من تحتهم األنهار،
دانا لهــذا ووفقنــا لتحــصيل هــذا النعــيم الــذي صــرنا إليــه باإليمــان والعمــل  الحمــد هللا الــذي هــ:دخلوهــا

                                                 
 176ص/5 ج- البحر المديد )1(

 128ص/24 ج- تفسير المراغي )2(
 284ص/24 ج- التحرير والتنوير )3(
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 فمـا  إذ هو نعمـة عظيمـة يجـب علـيهم بهـا حمـده والثنـاء عليـه تعـالى، والثناء على المنعم،الصالح
كنــا لنوفــق إلـــى ســلوك الطريـــق المــستقيم، لـــوال َأن هــدانا اهللا ســـبحانه لــسلوك هـــذا الطريــق، ووفقنـــا ْ 

 المالئكـة، أن فحينهـا تنـاديهم فاهتـدينا بإرشـادهم، ه، لقد جاءت رسل ربنا بـالوحي الحـقللثبات علي
  )1(. والثناءوبما قدمتموه من اإليمان والعمل الصالحهذه الجنة أعطيتموها برحمة من اهللا تعالى، 

  

 مـامفبهذا الثناء الجليل، استحق الذين آمنوا دخول الجنـان، فالحمـد ثنـاء، وهـذا مـا بينـه اإل  
ُالحمد هللا تعالى" : حيث يقول في تعريفه للحمدالراغب األصفهاني ْ    )2(".الثناء عليه بالفضيلة: َ
هــــو الثنــــاء علــــى الجميــــل مــــن جهــــة التعظــــيم مــــن نعمــــة  ":بقولــــهالجرجــــاني  كمــــا ويعرفــــه اإلمــــام

  )3(."وغيرها
  

لما رأوا ما " : حيث يقول�ويذكر اإلمام السعدي مقالة وحال الحامدين المثنين على اهللا   
بأن من علينا وأوحـى إلـى �������������������������Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Å�Ä�Ã�Â�Á�À...����zzzz...}}}} عليهم وأكرمهم به � أنعم اهللا

قلوبنــا، فآمنــت بــه، وانقــادت لألعمــال الموصــلة إلــى هــذه الــدار، وحفــظ اهللا علينــا إيماننــا وأعمالنــا، 
دى مـن الـنعم الظـاهرة حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم، الذي ابتدأنا بـالنعم، وأسـ

  )�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ�Ì�Ë�Ê�É�È���Ç�Æ...zzzz����"����)4...}�}�}�}�والباطنة ما ال يحصيه المحصون، وال يعده العادون، 
  

وقــال المؤمنــون شــاكرين نعمــة : "كمــا ويؤكــد اإلمــام الزحيلــي علــى هــذا المعنــى حيــث يقــول  
ي كـان جــزاؤه الحمـد اهللا الـذي هـدانا فـي الـدنيا لإليمــان الـصحيح والعمـل الـصالح، الـذ: اهللا وفـضله

 اهللا وتوفيقه إيانا هذا النعيم، وما كان من شأننا ومستوى تفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسنا، لوال هداية
�����Ñ�Ð�Ï�Î�Ñ�Ð�Ï�Î�Ñ�Ð�Ï�Î�Ñ�Ð�Ï�Î...}}}}: وقالوا أيضا حين رأوا مطابقة كل شيء لمـا أخبـر بـه الرسـل، التباع رسله

ÒÒÒÒ...zzzzعلـــيكم طبـــتم، ســـالم: ونـــادتهم المالئكـــة،  علـــى لـــسان رســـله� وهـــذا مـــصداق وعـــد اهللا������������ 
  )5(".فادخلوها خالدين، هذه الجنة التي أورثكم اهللا إياها جزاء أعمالكم الصالحة

  
  
  

                                                 
 ، 13ص/3 ج- للبيــضاوي –) أنــوار التنزيــل( ، 208ص/7 ج- للقرطبــي – )الجــامع ألحكــام القــرآن: ( انظــر)1(
 217ص/2 ج- البن عجيبة –) البحر المديد( ، 53ص/5 ج- ألبو حيان األندلسي –) البحر المحيط (
 256/ ص–ات في غريب القرآن  المفرد)2(
             93/ ص– التعريفات )3(
 289/ ص– تيسير الكريم الرحمن )4(
  210ص/8 ج- التفسير المنير )5(
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  الخاتمة
  

الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات، والــصالة والــسالم علــى محمــد بــن عبــد اهللا خــاتم   
  .ًالنبوات والرساالت، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  

أعــــانني علــــى اختيــــار موضــــوع مــــن موضــــوعات كتابــــه العزيــــز،  أن �فــــإني أحمــــد اهللا   
ووفقنــي إلــى الوصــول لنهايتــه وخاتمتــه، بعــد أن يــسر لــي جمــع معلوماتــه، فللــه الحمــد فــي األولــى 

  .واآلخرة، وله الثناء من قبل ومن بعد
  

 من خالل هذا الجهد المتواضع إلى مجموعة مـن النتـائج والتوصـيات، ل الباحثلقد توص  
  .مثال ال الحصرأقتصر على ذكر بعضها على سبيل ال ثمرة البحث وخالصته، وسوالتي تعد

  
  :أهم النتائج التي توصلت إليها: ًأوال

  

  .في القرآن الكريم بالمعنى ولم ترد صريحة )المدح والثناء( وردت كل من لفظة- 1
  

أمـا بالنـسبة ، لمـدحل وأعـم مـن المعـاني اللغويـة لأن المعاني اللغوية للثنـاء أشـم تبين للباحث – 2
 ، المـــدح بمحامـــد الـــصفات: فالثنـــاء بمعنـــى،ًللمعـــاني االصـــطالحية فلـــم يجـــد الباحـــث فرقـــا بينهمـــا

  . فهما قريب من قريب، الثناء:والمدح بمعنى
  

ن اهللا تعـالى وحــده المتفــرد بالكمــال، حيــث أثنــى علــى نفــسه بمــا اتــصف بــه مــن الكمــال فــي  إ- 3
  .الصفات واألفعال

  

ألهــل ور المكيــة أكثــر مــن الــسور المدنيــة؛ وذلــك ليبــين علــى نفــسه فــي الــس  أثنــى� ن اهللا إ- 4
 يعبـدونها مـن دونـه الهـة الباطلـة التـي كـانو وأن تلك اآل،مكة أنه هو اإلله الحق القاهر فوق عباده

 يؤمنـون ا ألن أهـل مكـة كـانو؛� ونبيـه محمـد ، على أنبيائه السابقين، كما أثنىال تستحق العبادة
 رسـالة ألهـل مكـة وهـذه ،يرون على ملته الحنيفية الـسمحةِسَ يا الذي كانو� خاصة إبراهيم وبهم

ـــسابقين ورســـالته امتـــداد  ـــأن هـــذا الرســـول الـــذي تكذبونـــه وتـــصدون دعوتـــه هـــو امتـــداد للرســـل ال ب
   .للرساالت السابقة
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ل الـسبب فـي  ولعـالـسور المدنيـة؛ أثنى على المالئكة في السور المكية أكثر مـن �ن اهللا  إ- 5
 القبيحـــة الزاعمـــة أن المالئكـــة ة أراد أن يـــصحح لمـــشركي قـــريش عقيـــدتهم الفاســـد� أن اهللا ذلـــك

  .�إناث وأنهم بنات اهللا 
 

 لقلــــة عــــدد المكيــــة؛ أثنــــى علــــى المــــؤمنين فــــي الــــسور المدنيــــة أكثــــر مــــن الــــسور �ن اهللا  إ- 6
ٍ ولتثبيــــت قلــــوب كــــل مــــن ،المــــسلمين فــــي مكــــة المكرمــــة وذلــــك بــــسبب التكــــذيب والتعــــذيب والقتــــل

، فالمهـاجرون تركـوا األمـوال واألوالد  ألجل اإلسالم العظيم فجميعهم ضحى،المهاجرين واألنصار
 ونــصروا إخـوانهم المهــاجرين فكانــت هــذه اآليــات الكريمــة اوو، واألنــصار آلنــصرة اإلســالموالبيـوت 

ن أن هــؤالء يـستحقون المــدح ، وبيـا�ًإيـذانا بـضرورة توحيــد هـذه القلــوب المـضحية فـي ســبيل اهللا 
  .�والثناء من اهللا 

  

 ولعــل الــسبب فــي ؛ٍ مــن الـسور المكيــة والمدنيــة متــساوٍ فــي كــل�ن ثنـاء األنبيــاء علــى اهللا  إ- 7
، ويعلمـون أنـه تبـارك وتعـالى مـستحق �ًذلك هو أن كـال مـن الرسـل واألنبيـاء مـن العـارفين بـاهللا 

  . بين مكان وآخر أو زمان وآخر دون تمييز،للمدح والثناء في كل وقت وحين
  

 ولعـل الـسبب فـي المكيـة؛ في السور المدنية أكثر مـن الـسور �ن ثناء المؤمنين على اهللا  إ- 8
  .ٕذلك كثرة عدد المسلمين في المدينة المنورة واقامة المجتمع اإليماني الذي يعرف هللا قدره

  

بمـا يـأمرهم بـه ربهـم، وال يعملـون عمـال  ال يتكلمون إال  وطائعين،ني مقربًاعبادإن هللا تعالى  - 9
  .، أال وهم المالئكةحتى يأذن لهم

  

 أثنى على جميع كتبه، بما اشتملت عليه من حق وخير وصالح ورشاد لجميـع � إن اهللا - 10
  .البشرية

  

  . يجوز للصديق أن يثني على صالح صديقه الصالح، بشرط عدم التزكية– 11
  

 معابنة شعيب عليه السالم  وعدم إبخاسهم حقوقهم، كما فعلت يجب إنزال الناس منازلهم، – 12
  .موسى عليه السالم

  

  .ن من يطلب العزة من غير اهللا تعالى يذل، وال يجد العزة إ– 13
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  :التوصيات: ًثانيا
  

 أوصــــــي طــــــالب العلــــــم والمعرفــــــة عامــــــة، والدراســــــات العليــــــا خاصــــــة، بمواصــــــلة االهتمــــــام – 1
ختلفــة، ومحاولــة ربطــه بــالواقع الــذي نعيــشه مــا أمكــن، فــإن القــرآن بموضــوعات القــرآن الكــريم الم

الكريم زاخـر بـالحلول القرآنيـة الـشافية، وفيـه حـل لكـل القـضايا اإلنـسانية والبـشرية، ولقـد آن األوان 
ًألن يعود اإلسالم إلى قيادة البشرية، وأن يبقى القرآن دستورا شامال لكـل منـاحي الحيـاة، لتحيـا بـه  ً

  .طمئن به قلوبنا، وينعم به كافة الناسنفوسنا، وت
  

 كما وأوصي كل إنسان مسلم بضرورة الثناء علـى اهللا تبـارك وتعـالى، وشـكره علـى جميـع مـا – 2
  .أنعم علينا من نعم، كي ننال سعادة الدارين، الدنيا واآلخرة

  

 العـداء، وأن  ليكون بيننا الثنـاء الورة نشر األلفة والمحبة؛ كما وأوصي المجتمع المسلم بضر– 3
نثنـــي علـــى بعـــضنا الـــبعض بـــالخير وبمـــا اتـــصفنا بـــه مـــن الـــصفات الحميـــدة، لكـــن دون تزكيـــة أو 

  .تعظيم
  

ًوأخيـــرا فهــــذا جهـــد متواضــــع أضــــعه بـــين أيــــديكم، راجيــــا مـــن العلــــى القــــدير أن أكـــون قــــد أحطــــت  ً
ُبالموضوع من جوانبه المرجوة، ووفقت في جمع شتاته، ولم شـمل أفكـاره، فـإن كنـت   ُقـد وفقـت فـي

ٕذلك، فما توفيقي إال باهللا وله الفضل والمنة فـي األولـى واآلخـرة، وان كنـت قـد قـصرت فـي شـيء، 
 أن ينفعنـي �فأستغفر اهللا العظيم مـن كـل خلـل، وأتـوب إليـه مـن كـل تقـصير وزلـل، كمـا وأسـأله 

  .بهذا البحث وطالب العلم في الحياة الدنيا، وأن يبقي ثوابه ونفعه لي بعد الممات
  

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون
  

  وسالم على المرسلين
  

  والحمد هللا رب العالمين
  
  
  
  
  

  مونيأحمد طالل الس: الباحث
  



 160

  
  
  

  الفهارس
  

  

 .فهرس اآليات القرآنية: ًأوال

 .فهرس األحاديث النبوية: ًثانيا

 . المترجم لهمفهرس األعالم: ًثالثا

 .فهرس المصادر والمراجع: ًرابعا

 .فهرس الموضوعات: ًخامسا
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  فهرس اآليات القرآنية: ًأوال
  سورة البقرة

  

الصفحة        .م  اآلية  رقمها

58  2  �{F����E���D���CG���H���...z�������� � 1.   

44  34  �{}�|�{�z��y�x�w�v...z  2.   

121  251  �{...{�z�y�x�w�v�u...��z   3.   

�I...À�¿�¾�½H  152  ج � 4.   

18  255  �{y�x�w�v�u�t�s...�z  5.   

  

  سورة آل عمران
  

الصفحة          اآلية  رقمها

19  2  �{�I������H�G����F��E���D�Cz� � 6.   

30  9  �{...�Û�Ú�Ù�Ø�×�z   7.   
   .�Z���Y�X�W���V�U�T...z�  8]�\�[�^�_}�  18  أ - 42

85  37  �{...Ù��Ø��×��Ö��ÕÚÜ��Û���ß��Þ��Ý�à��å��ä��ã��â��á��...z  9.   
84  42  �{�z�y�x�w�v�u�t�s�r...z�����  10.   
98  45 – 46  �{�Ã��Â���Á��À...���Ô���E���D��C��B��A...z   11.   

68  195  �{M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A...z � � 12.   
  

  سورة النساء
  

الصفحة          اآلية  رقمها

23  43  �{�z�y��x�w�v�u�t�s...�z� � 13.   

110  69  �{t��s���r��q��p��o��n�m��l��k��j��i...z   14.   
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103  113  �{...�ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÏÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��z    15.   

24  116  �{`��_�~�}�|�{��z�y�x�w�v�u�t...z� � 16.   

92  125  �{h�g�f�e�d�c�b�a�`...��z  17.   

26،25  139  
�{¬�«�ª�©�¨�§�¦®�²�±�°��¯�

�µ�´�³�z   

18.   

55  174  �{��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²��±z   19.   
  

   المائدةسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

31  42  �{...��Y��X��W��V��U...�z � � 20.   

59  44  {v��u���t��s��r��q�w�z��y��x��...�z   21.   

61  46  �{L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A...z   22.   

59  48  �{�x��w��v��u��t��s��r���q�����p��o...z   

  

23.   

31،30  50  �{Ò�Ñ�ÐÓ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�z   24.   
  

   األنعامسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

22  12  �{i�h�g�f�e�djl�k�mq�p�o�n�...��z  � � 25.   

32  18  �{×�Ö���Õ�ÔØ�Û�Ú�Ù�z   26.   

33  61  �{\�[��Z�Y]�e�d�c�b�a�`�_�^�...�z����  27.   

114  84  �{a�`�_�^bd�c�...z   28.   

34  103  �{Z�Y�X�W�V�U[�^�]�\�z   29.   

21  147  �{G�F�E�D�C�B�A...��z� � 30.   
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   األعرافسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

45  12  �{G�F�E��D�C�B�AH�R�Q�P��O�N�M�L�K�J�I�z � � 31.   

155  43  �{¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´...�z��   32.   

95  144  �{�H�G�F�E�D�C�B�A...z� � 33.   

122  145  �{�Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P...z    34.   

21  156  �{L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B...z   35.   

48  206  �{���Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê����É��È�Ç�Æ�ÅÐz   36.   
  

   التوبةرةسو
  

الصفحة          اآلية  رقمها

78  40  �{}�|�{�z�y�x�w�v�u...�z � � 37.   

64  100  �{H��G���F��E��D��C��B��A...��z   38.   

14  108  �{...q��p��o��n��mru��t��s���z � � 39.   

94  114،113  �{���X��W��V��U��T��S...�~��}���|��{���z  40.   

   يونسسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

56  38  �{��¢¤��£¥°��¯��®��¬��«��ª��©������¨��§��¦��...�����z � � 41.   

55  57  �{�|{�z��y��x��w����v��u��t��s��r...��z   42.   

32  109  �{~�}�|�{���z�y�x�w_���b�a��`�z�����  43.   
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   هودسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

56  13  �{C���B���ADI��H����G��F��E��...���z � � 44.   

27  123  �{�f�e�d�c�b�a�`j�i�h��������g�...�z   45.   

  سورة يوسف
  

الصفحة          اآلية  رقمها

138،116  21–22  �{... ¶��µ�´�³�²... �Ð�Ï�Îz � � 46.   

135،117  24  �{...l���k�j�i�hmq�p�o�n�z ������ � 47.   

135  26 -27  �{...�y��x���w��v��... «��ª����©��¨�z   48.   

135  29  �{...Ä��Ã�Å����É��È��Ç��Æ��z   49.   
130  31  �{C�B�AE�D�...z��  50.   

135،132  32  �{...g��f��e��d��hm��l���k��j��i��... z������     51.   

128  36  �{¨�§�¦�¥©°��¯�®���¬��«�ª�... �z  52.   

146  38  �{F�E������D�C�B�A... �z � � 53.   

32  40  { ...{�z��y���x�|a������`�_�~�}�be�d�c�... ��z  54.   

129  43  {Á��À������¿��¾��½��¼��»����º��¹��¸...z�  55.   

129  46  �{a�`�_�^���]�\�[�Z�Y�X�W... z��  56.   

135،133،132  50  �{|���{��z��y...z��  57.   

134،133،135  51  �{...�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì��Ë���Ê�z���  58.   
  
  

  الرعد سورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

32  41  {...�Ì�Ë�Ê�É�ÈÍ�Ð�Ï�Î��z � � 59. � �
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  سورة إبراهيم
  

الصفحة          اآلية  رقمها

149  7  �{�]b�a�`�_�^...z � � 60.   

46  23  �{���º�¹�¸�¶��µ��´�³�²��±�°...����z   61.   

34  48  �{v�u�t�s�r�qw�{�z�y�x��z    62.   
  

  سورة الحجر
  

الصفحة          اآلية  رقمها
61،58  9  {m���l��k���j��i��h��gz   63.   

64  42  �{t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jz   64.   

4  87  �{�´�³�²�±�°�¯�®z  65.   
  

  سورة النحل
  

لصفحة     ا     اآلية  رقمها

45  32  �{¨�§�¦�¥©¯�®�¬�«�ª�...���z� � 66.   

27  77  �{¡���~�}¢¨����§�¦�¥��¤�£�...�z��  67.   
  

  سورة اإلسراء
  

الصفحة          اآلية  رقمها

122  1  �{D��C��B��A...�z � � 68.   

91  3  �{i�h�g�f�ej�n�m���l�k�z   69.   

44  61  �{��|��{�z�y�x�w�v�u...��z   70.   

56  88  {�N��M���L��V��U��T��S��R��Q��P��O�...��z   71.   
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  سورة مريم
  
  

الصفحة          اآلية  رقمها

122  12  �{D��C��B��A�...z � � 72.   

86  18  {... �a���`��_��~��}��|����{z   73.   

100  30–33  �{|�{���z�y...�}�|�{�z�y�x�w�v�u�z   74.   

95  46-47  {...¡¢¤��£��...¨��§���©¬��«��ª��...z   75.   

96  51 -52  �{�ß��Þá��à�â�é��è��ç��æ��å����ä��ã��...����G��Fz   76.   

112  54– 55  �{T��S��R���QU���Y��X������W������V��...�f��e��d��c�z�   
  

77.   

109  56–57  �{k�j�i�hl�t�s�r�q�p�o��n���m��z  78.   

29  61  �{º�¹����¸�¶�µ�´�³»�¿��¾�������½�����¼��z   79.   

26  81  �{j�i�h�g�f�e�d�c�z   80.   
  

  سورة طه
  

ة     الصفح     اآلية  رقمها

97  41  �{g��fz � � 81.   

19  111  �{Á�À�¿�¾�ÂÇ�Æ�Å�Ä�Ã��z  82.   
108  122  �{�¬�«�ª�©�¨�§�z  83.   

  

   األنبياءسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

48  19 -20  �{u��t�s�r�qv�x�w�...�¥�¤��£�¢�¡z � � 84.   

42  26 -27  �{T�S�R�QUV�...�a�`��_�z    85.   

115  72–73  �{Ä��Ã�����Â��Á���À...���P���O��Nz    
  

86.   

141  83– 84  �{��V�U�T�S�R����Q�P�...k�j�i���h�g��z   87.   
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111  85–86  �{p�o�n�m...�|�{�zz�� � 88.   

142  87–88  {b�a�`�_�~...��~�}�|�z    89.   

143  88  {z�y�x�w�v�{��~�}�|�z   90.   

144  89–90  {�¤�£�����¢�¡�...�¿�¾�½ÀÃ�Â�Á�z   91.   
  

   الحجسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

47  75  �{r�q�p����o�n�m�ls�w�v�u���t�z����� � 92.   
  

   النورسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

80  11  �{F��E��D��C��B�������A...��z   93.   

80  22  �{m���l��k��j��i��h...��d��c��b��z���  94.   
  

  

   الفرقانسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

55  1  �{¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤z � � 95.   

118  63  �{¨���§���¦��¥��¤���£��¢...�z   96.   

  سورة الشعراء

الصفحة          اآلية  رقمها
97  18–20  �{��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��...����z�����y��x��w���vz   97.   
121  83  �{Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õz� � 98.   
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  سورة النمل

الصفحة          اآلية  رقمها

125  16  {a��`��_z  � � 99.   

147  40  �{�����`�_���~�}�j��i�h�g�f��e��d�c�b�a...��z   100.   

  سورة القصص

الصفحة          اآلية  رقمها

97  17  �{�n��m�����l��k��j��i���h��g��fz  � � 101.   

138  23  �{...f��e��d��c��b��a��g�j��i���h��z  102.   

136  24  �{...�z����y���x����w��v�����u���t��sz    103.   

136  25  �{`��_��~���������}��|...�z   104.   

138،136  26  �{|�{������z�y}�¤�£�¢�¡���~��z   105.   

21  77  {...�Ë�Ê�É�È�Ç...�z   106.   
  

  الرومسورة 

الصفحة          اآلية  رقمها

30  6  �{B�AC�L�K�J��I�H�G�F�E�D��z� � 107.   
  

   األحزابسورة

الصفحة          اآلية  رقمها

90  7  �{��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A...�z � � 108.   

85  33  {...��z��y��x������w�`���_��~��}�����|��{���z   109.   

22  43  {...��å�ä�ãz   110.   

52  56  �{g�f��e�d�c�bh�m�l�k��j�i�...�z   111.   

36  62  �{Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÌ�Ñ�Ð��Ï�Î�Í�z   112.   
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  سورة سبأ

الصفحة          اآلية  رقمها

24  2  �{b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T...��z   113.   

38  39  �{��Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â...�z    114.   

  ورة فاطرس
  

الصفحة          اآلية  رقمها
47  1  �{�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o...�z   115.   

26  10  �{µ���´�³��²�±���°�¯¶»�º�¹�¸�...���z  116.   

19  15  �{z��y�x�w�v�u�{���������~�}�|�z   117.   

22  45  �{F�E�D�C�B�A...�z   118.   

37  43  �{²��±��°��¯��®³º��¹���¸������¶��µ��´���...�z    119.   
  

   يسسورة

فحة     الص     اآلية  رقمها
46  58  �{�\�[�Z�Y�Xz   120.   

   الصافاتسورة

الصفحة          اآلية  رقمها
64  40  �{ª��©��¨��§z   121.   

91  78 -81  �{O��N��M��L���K��J��I��H��G��F...Y��X���W��V��z   122.   

115  100  �{�Å��Ä��Ã��Â��Áz� � 123.   

114  101  �{�É��È�Ç�z  124.   

113،112  102  �{Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��ËÖ��Õ������Ô��Ó��...��z   125.   
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  سورة ص
الصفحة          اآلية  رقمها

122  17  �{I�H�G�F�E�D�C�B����AJ�L��K�z  � � 126. � �

124  30 -31  �{n��m��loq��p��r�y��x��w��v��u���t�����s��...�z   127.   

125  40  �{�Ï���Î�����Í��Ì���Ë��Êz   128.   

119  41 -44  �{��Ó��Ò��Ñ...V��U����T�WY��X���Z��\��[��z��  129.   

44  76  �{Á�À��¿�¾Â��È�Ç�Æ���Å�Ä�Ã�z   130.   

118  82–83  �{ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��èz� � 131.   
  

   الزمرسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها
64  17  �{t��s��r����q��p��o��n��m��l��ku��w��v���z   132.   

4  23  �{^�]������\�[�Z�Y�X...�z  133.   

24  53  
�{~�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t������¤���£�¢�¡�

¥¦���ª����©�¨���§�z  

134.   

46  73  �{ª�©�¨�§�¦�¥�¤«�°�¯�®�¬�...�z   
  

135.   

29  74  �{�Á�À�¿�¾�½�¼...z   136.   

49  75  �{I�����H�G�F�E�D�C�B�A...z   137.   
  

   غافرسورة

الصفحة          اآلية  رقمها

49  7  �{ª�©�¨�§��¦�¥�¤�����£�¢�¡...z � � 138.   

34  16  �{Á�À�¿ÂÈ�Ç�Æ�Å����Ä�Ã�ÉÌ��Ë���Ê�Í�Ð�Ï�Î�z   139.   

28  19  �{g�f�e�d�c�bz   140.   
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145  60  �{Q��P��O��N��M ...�z   141.   

20  65  �{ª���©�¨�§��¦������¥���¤�£�¢�¡«°�¯�®�¬�z   142.   

  

   فصلتسورة

الصفحة          اآلية  رقمها

153  30  �{J��I�H�G�F�E�D�C�B�A...��z��� � 143.   

16،58  42  �{k���j����i��h��g��f��e��d��cl��p��o��n�����m��z   144.   

148  46  �{á��àã���â��äç��æ��å��èì��ë��ê��é��z   145.   

  سورة الشورى
  

الصفحة          اآلية  رقمها

36  19  �{_�~�}�|�{�z`�c�b�a�z� � 146. � �
  

   الزخرفسورة

الصفحة          اآلية  رقمها
127  67  �{��r��q��p����o��n���m��lz   147.   
64  68  �{{���z��y��x��w���v���u��tz   148.   

  

   األحقافسورة

الصفحة          ةاآلي  رقمها

90  35  �{Å��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��½��¼...�z� � 149.   
  

   الفتحسورة
الصفحة          اآلية  رقمها

76  18  �{�g�f�e�d�c�b�a�`�_�...��z  150.   

66  29  �{C��B��ADK��J�������I��H��G��F��E��...�z   151.   
  

  



 172

   الحجراتسورة
الصفحة          اآلية  رقمها

135  39–40  �{��y��x��w������v��u��t...�b��a��`����_��z � � 152.   
  

   الذارياتسورة
الصفحة          اآلية  رقمها

40  58  �{�z�y�x�w�v�u�t�z     153.   

   الطورسورة
الصفحة          اآلية  رقمها

56  33 -34  �{M��L��KNX��W��V��U��T��S��R��Q����P��O���z   154.   
  
  
  
  

  
  

   الواقعةسورة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

98  7–11  �{��x��w��v��u...��ª��©��¨��§��¦z   155.   

4  77  �{C�B���Az  156.   

   الحشرسورة
الصفحة          اآلية  رقمها

70  8  �{��¨��§��¦��¥��¤��£��¢...��z � � 157.   

72  9  �{Á��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸...��z   158.   

57  21  �{d�����c��b��a��`��_��~��}��|���{��z��y...z   159.   
  

  سورة الصف
  

الصفحة          اآلية  رقمها

113  2–3  �{�w��v��u����t���s��r��q��p��o�����n��m��l��k...��z � � 160.   
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  سورة الجمعة
  

الصفحة          اآلية  رقمها

39  11  �{p�o���n�m�l�k�j�i�hqx��w�v�u�t�s��r�...�����z � � 161.   
  

  سورة المنافقين
  

الصفحة          اآلية  رقمها

26  8  {...��k��j��i�h�g�f��e�d�z��� � � 162. � �

   التحريمسورة
  

فحة     الص     اآلية  رقمها

51،42  6  �{�µ��´�³�²��±��°�¯�®�¬�«...z� � � 163.   

87،83  11  �{�£�¢�¡���~�}�|...�z�   164.   

86  12  �{Á�À�¿�¾�½�¼���»�º�¹�¸...z�   165.   

   الملكسورة

الصفحة          اآلية  رقمها

35  14  �{���R�Q�P�O�N�M�Lz���� � 166.   

  سورة القلم

الصفحة          اآلية  رقمها

102  4  �{��l�k�n�m�z � � 167.   

120  49–50  �{�j�i�h�g�f�e�d��c�b�a�`�_���~�}�|�{�z  168.   

  سورة المدثر

الصفحة          اآلية  رقمها
18  3  �{�¤�£z   169.   
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  سورة البروج
الصفحة          اآلية  رقمها

4  21  �{�Ã�Â���Á�Àz� � 170. � �

  سورة الغاشية

الصفحة          اآلية  رقمها

122  25  �{��Æ��Å��Äz � � 171. � �

   الشرحسورة

    اآلية  رقمها     الصفحة

105  4  �{�¥��¤��£z � � 172. � �
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  فهرس األحاديث النبوية: ًثانيا
  

  

  

الصفحة        م  الحديث  الراوي  الحكم

ََُأحب الصالة إلى الله صالة داود عليه السالم  البخاري  صحيح   123 َ َ ِ ِ َِْ ََ ََ َ ُُ َ  ِ ...  1  

َُأذن لي أن أحدث عن  أبو داود  صحيح  50 ِ ملك من مالئكة اهللا من حملة العرشِ ِ ِ ٍِ...  2  

ِأنتم اليوم خير أهل األرض   مسلم  صحيح  77 ِ ُ َ ُْ ُ ْ...  3  

ٌاألنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق  البخاري  صحيح  75 ِ ِ َِ ْ ٌُ ُ ْ ُ ْ ُ ُُ ُ ُِ  َ ْ...  4  

ُالكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوس  ابن حبان  حسن  95 ُ ِ ِ َ َف بن يعقوبْ َُ ْ ُ ْ ُ...    5  

ْإن َأف  البخاري  صحيح  86  ِضل نساء َأهل الجنةِ ِ ِ َ َْ ِ ْ َ َ...  6  

ٍإن َأمن الناس علي في ماله وصحبته َأبو بكر  مسلم  صحيح  82 ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ِ    ِ...    7  

َإن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون  الحاكم  صحيح  71 ُ ٍ ُ...  8  

َإني أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون  رمذيالت  حسن  42 َُ...  9  

َِثم عرج بنا  مسلم  صحيح  111 َ ُِ ُإلى السماء الرابعة ِ َِ ِ ِ َ  َ...  10  

ِثم عرج بي  مسلم  صحيح  132 َ ََ ُإلى السماء الثالثة ِ ِ َِ  َ  َِ...  11  

ًعجبا  مسلم  صحيح  151 َ ُ ألمر المؤمن، إن َأمره كلهَ  ُِ ُ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ٌْ خيرَ َ...  12  

َفحج آدم موسى  مسلم  صحيح  109 ُ ُ َ  َ َ.    13  

ُقال داود عليه السالم  الحاكم  صحيح  123 َ  ِ َْ َ ُ َُ َ َرب َأسَألك حبك وحب من يحبك: َ َ َ  ِ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ  َ...     14  

ِة فرعون تعذب بالشمسِكانت امرأ  الحاكم  صحيح  84 َ ُ َ ُ...     15  

َْكال ما َأثن  أحمد  صحيح  74 َ  ِيتم عليهم بهَ ِ ِْ ْْ َْ َ ُْ، ودعوتم اهللا لهمُ َ َ ُُ...   16  

ِكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء  البخاري  صحيح  86 ِ ِ َِ  َ َْ ُ َْ َ َْ َ َ ٌ َ َِ  إال : َ ِ... َ   17  

َال أحد أغير من اهللا، ولذلك حرم الفواحش  البخاري  صحيح  18 َ ُ...     18  

 تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدهال تسبوا أصحابي، ال  مسلم  صحيح  68 ...    19  

ٌال يدخل النار، إن شاء اهللا، من أصحاب الشجرة َأحد  مسلم  صحيح  78 َ َ َ ََِ َ ِ ْ ِْ ُ َ  ُ ُ َ...    20  

  21  .ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  أبو داود  صحيح  ج

لقد عجب الله عز وجل   البخاري  صحيح  73 َ َ ُ َ ََ   ِ ْ َ َ َأو ضحك -َ ِ َ َمن فالن وفالنة -ْ ََ َُ َُ ٍ ْ ِ...    22  

ِللمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة  الحاكم  صحيح  72 َ َ َُ ٍ َ َ ِ َ َ...    23  

ِهللا أرحم بعباد  مسلم  صحيح  22 َِ ِ ُ َه من هذه بولدهاُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ.    24  

ُلو أن األنصار سلكوا واديا، أو شعبا، لسلكت في   البخاري  صحيح  75 ً ًْ ِ ِْ َ َ َ ِواديْ َ...  25  

ِما َأبدلني اهللا عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي  أحمد  صحيح  127 ْ ْ َ ََ ْ َْ ُ َْ َ َ ًِ ِ َ ََ  َ...     26  
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  م  الحديث  الراوي  الحكم  الصفحة

ِما هذا الطهور الذي َأثنى الله عليكم به  الحاكم  صحيح  15 ِِ ْ ُ ُُ ْ ََ ََ ُ  ْ  َ َ.  27  

َمن ُأعطي عطا  أبو داود  حسن  127 َ َ ِ ْ ْ ِء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن بهَ ِِ ِ ِِ ِْ ُ َ َ َْ َْ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ً...       28  

َمن كان آخر كالمه ال إله إال الله دخل الجنة  الحاكم  صحيح  153 َ َ ُ َْ َ َ َ   ِ ِ َ َِ ِ َِ َُ َ ْ َ...     29  

مهال يا عائشة، إن  البخاري  صحيح  105 ِ ُ َ ِ َ َ ً ْ ْ الله يحب الرفق في األمَ َ ِ َِ ْ   ُ َ ِر كله ُ ِ...        30  

َهل َأدلكم على اسم الله األعظم الذي إذا دعي به َأجاب  الحاكم  صحيح  143 َ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َُ َ  ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ...  31  

يا َأبا بكر، َأعطاك الل  الحاكم  صحيح  82 َ َ ْ ٍ ْ َ َ ََه الرضوان األكبرَ ُْ َ ْ َ َ ْ ...    32  

َيا أبا بكر ما ظنك   مسلم  صحيح  80 َُ َ ٍ ْ َ َ َْْباثنيَ َن اهللا ثالثهماِ ُُ ُ َِ ِ...    33  

يا عائشة احمدي الل  البخاري  صحيح  80 ِ َِ ْ ُ َ َ ُه، فقد برَأك اللهَ َ َ ِ  ْ َ َ.  34  
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    المترجم لهمفهرس األعالم
  

  م  األعالم  الصفحة
ِ الدرداءأبي  123 َ    1  

  2   أبي ذر  42

  3   أم سلمة  69

  4  شرأم مب  78

ٍالبراء بن عازب   75 ِ َ َِ َ  5  

  6  الجرجاني   2

  7  جابر بن عبد اهللا   39

  8  ّدحية الكلبي   40

  9  سفيان الثوري   119

ٍسعد بن مالك    143 ِ َ  10  

  11  سعد بن هشام  103

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري   72 ِ ِْ ُ ٍ ِ  12  

  13  عروة بن الزبير بن العوام   105

          عويم بن ساعدة  14
14  

  15  الكفوي  3

  16  مسطح بن أثاثة   81

  17  معاذ بن جبل    153

  18  مقاتل بن حيان   39

  19  النووي  78
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  فهرس المصادر والمراجع: ًخامسا
  

محمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .1
ُمعبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـس َ ْ  األميـر عـالء الـدين علـي بـن بلبـان :ترتيـبتي، َ

، مؤســسة الرســالة، بيــروت،  شــعيب األرنــؤوط:حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــهالفارســي، 
  .        م1988 -هـ 1408، 1:ط

، دار إحيــاء التــراث )تفــسير أبــو الــسعود(، إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم .2
 .العربي

و الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، أب، أسباب نزول القرآن .3
،  الـــــــدمام–دار اإلصـــــــالح  عــــــصام بـــــــن عبــــــد المحـــــــسن الحميــــــدان، الــــــشافعي، تحقيـــــــق

  .          م1992 -هـ 2،1412:ط
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بـن ، االستيعاب في معرفة األصحاب .4

ــــق ــــي، تحقي ــــي محمــــد البجــــاوي،: عاصــــم النمــــري القرطب ــــروت عل ــــل، بي ، 1:، طدار الجي
  .م1992 -هـ 1412

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمـد بـن عبـد ، أسد الغابة في معرفة الصحابة .5
علـــي محمـــد : الكـــريم بـــن عبـــد الواحـــد الـــشيباني الجـــزري، عـــز الـــدين ابـــن األثيـــر، تحقيـــق

  .             م1994 -هـ 1،1415:ط،دار الكتب العلمية،  عادل أحمد عبد الموجود-معوض 
أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر ، اإلصابة فـي تمييـز الـصحابة .6

 –دار الكتب العلمية ، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: العسقالني، تحقيق
  .         هـ1415، 1:، طبيروت

ين بن محمد المختار بن عبد القادر ، محمد األمأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .7
 -ه1415 لبنـــان -الجكنــي الــشنقيطي، دار الفكـــر للطباعــة و النــشر و التوزيـــع بيــروت 

  .م1995

، خيـــر )قـــاموس ألشـــهر الرجـــال والنـــساء مـــن العـــرب والمـــستعربين والمستـــشرقين(األعـــالم  .8
  .م2002، 15: بيروت، ط-الدين الزركلي، دار العلم للماليين

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن العليمـي ،  بتاريخ القـدس والخليـلاألنس الجليل .9
مكتبـة دنـديس ، عدنان يونس عبد المجيـد نباتـة: الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين، تحقيق

  .   عمان–
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، ناصــر الــدين بــن محمــد البيــضاوي، )تفــسير البيــضاوي (أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  .10
ـــــد الـــــرحمن ال: تحقيـــــق ـــــراث العربـــــيمحمـــــد عب ، 1 بيـــــروت، ط-مرعـــــشلي، دار إحيـــــاء الت
  .هـ1418

، أو الليــــث نـــصر بــــن محمـــد بـــن أحمــــد بـــن إبــــراهيم )تفـــسير الـــسمرقندي (بحـــر العلــــوم  .11
الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : السمرقندي، تحقيق وتعليق

  .م1993، 1: بيروت، ط-زكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العلمية. ود

صدقي محمد جميل، دار : ، أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي، تحقيقلبحر المحيطا  .12
  .هـ1420:  بيروت، ط–الفكر 

أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن ، البحــر المديــد فــي تفــسير القــرآن المجيــد  .13
، أحمــــد عبــــد اهللا القرشــــي رســــالن: عجيبــــة الحــــسني األنجــــري الفاســــي الــــصوفي، تحقيــــق

 .هـ1419 :، ط القاهرة– الدكتور حسن عباس زكي :لناشرا

دار ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، بدائع الفوائد  .14
 الكتاب العربي، بيروت، لبنان

محمـد بـن علــي بـن محمـد بـن عبــد اهللا ، البـدر الطـالع بمحاســن مـن بعـد القــرن الـسابع  .15
 . بيروت–فة الشوكاني اليمني، دار المعر

مجد الدين أبو طاهر محمـد بـن يعقـوب ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  .16
 - المجلـس األعلـى للـشئون اإلسـالمية :الناشـر، محمد علي النجار: ، تحقيقالفيروزآبادى

  لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة

 الفـوارس، أبـو حفـص، عمر بن مظفـر بـن عمـر بـن محمـد ابـن أبـي، تاريخ ابن الوردي  .17
، 1:، طبيـــروت/  لبنـــان -زيـــن الـــدين ابـــن الـــوردي المعـــري الكنـــدي، دار الكتـــب العلميـــة 

  .م1996 -هـ 1417

 -محمــد الطــاهر، ابــن عاشــور، الــدار التونــسية للنــشر: ، اإلمــام الــشيخلتحريــر والتنــويرا  .18
 .م1984تونس، 

 لبنـان، -كتب العلمية بيروت، السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الالتعريفات  .19
  .م1983-هـ 1403، 1: ط
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أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصـر ، تفسير أسماء اهللا الحسنى  .20
 الجامعـة اإلســالمية بالمدينــة :، الناشــرعبيــد بــن علـي العبيــد: بـن حمــد آل ســعدي، تحقيـق

           .           هـ1421- 33 السنة - 112 العدد :، طالمنورة

جـــــالل الـــــدين المحلـــــي، وجـــــالل الـــــدين الـــــسيوطي، دار : ، لإلمـــــامينتفـــــسير الجاللـــــين  .21
  .    1: القاهرة ط-الحديث

محمــــد عبــــد الــــرحيم، دار : ور، جمــــع وتوثيــــق ودراســــة الــــدكتتفــــسير الحــــسن البــــصري  .22
  .، مصرالحديث

                .  محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،  الخواطر– تفسير الشعراوي  .23

 محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس ،)تفــسير المنــار(تفــسير القــرآن الحكــيم   .24
الـــدين بـــن محمـــد بهـــاء الـــدين بـــن مـــنال علـــي خليفـــة القلمـــوني الحـــسيني، الهيئـــة المـــصرية 

  .           م1990 :، سنة النشرالعامة للكتاب

الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر ، اإلمام الحافظ عماد الدين أبو تفسير القرآن العظيم  .25
.                    م2002-ه1423، 1:محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة الصفا، ط: الدمشقي، تحقيق

 .  ، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرةالتفسير القرآني للقرآن  .26

ــر  .27 د بــن عمــر بــن الحــسن بــن ، اإلمــام أبــو عبــد اهللا محمــ)مفــاتيح الغيــب (التفــسير الكبي
 بيـروت، -الحسين التيمي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي ، دار إحيـاء التـراث العربـي 

 .        هـ1420، 3: ط

، أحمــد بــن مــصطفى المراغــي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــاب تفــسير المراغــي  .28
  .        م1946 -ه1365، 1:الحلبي وأوالده بمصر، ط

ــل بــن  .29 أبــو الحــسن مقاتــل بــن ســليمان بــن بــشير األزدي البلخــى، ،  ســليمانتفــسير مقات
  .            هـ1،1423:، ط بيروت–دار إحياء التراث ، عبد اهللا محمود شحاته: تحقيق

، وهبـة بـن مـصطفى الزحيلـي: للـدكتور، التفسير المنير في العقيـدة والـشريعة والمـنهج  .30
                 .    هـ1418، 2:، ط دمشق–دار الفكر المعاصر 

ـــسير الميـــسر  .31 ـــة مـــن أســـاتذة التفـــسير، التف ـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف ، نخب مجمـــع المل
  .        م2009 -هـ 1430، 2:، ط السعودية–الشريف 
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، 10: بيــــروت، ط–، الحجــــازي محمــــد محمــــود، دار الجيــــل الجديــــد التفــــسير الواضــــح  .32
  .      ه1413

، 1:،ط دمـــشق–دار الفكـــر ، الزحيلـــيوهبـــة بـــن مـــصطفى : للـــدكتور، التفـــسير الوســـيط  .33
  .           هـ1422

محمـــد ســـيد طنطـــاوي، دار نهـــضة مـــصر : ، للـــدكتورالتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم  .34
 .        1998، فبراير1: القاهرة، ط–للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

د اهللا ، عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــتيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــالم المنــان  .35
-هـــ 1420 ،1: عبــد الــرحمن بــن معــال اللويحــق، مؤســسة الرســالة، ط: الــسعدي، تحقيــق

  .م2000

، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقالني، تهذيب التهذيب  .36
  .هـ1326، 1:مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،ط

 بــن يوســف، أبــو الحجــاج، يوســف بــن عبــد الــرحمن، تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال  .37
بـــشار عـــواد . د: جمـــال الـــدين ابـــن الزكـــي أبـــي محمـــد القـــضاعي الكلبـــي المـــزي، تحقيـــق

  .م1980 -هـ 1400، 1:، ط بيروت–مؤسسة الرسالة  معروف،

، محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر )تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .38
: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسـسة الرسـالة، ط: حقيـقبن غالب اآلملـي، أبـو جعفـر الطبـري، ت

  .م2000 -هـ 1420، 1

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وسـننه   .39
: ، محمـــد بــن إســـماعيل أبـــو عبــداهللا البخـــاري الجعفـــي، تحقيـــق)صــحيح البخـــاري (وأيامـــه

  .هـ1422، 1: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط

، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر )تفــسير القرطبــي ( الجــامع ألحكــام القــرآن  .40
 2: القـاهرة، ط–ٕأحمد البردونـي وابـراهيم أطفـيش، دار الكتـب المـصرية : القرطبي تحقيق 

  . م1964 -هـ 1384، 

ْ محمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، ،)ســنن الترمــذي (الجــامع الكبيــر  .41 َ
، سـنة  بيروت–دار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروف: ترمذي، أبو عيسى، تحقيقال

 .م1998 :النشر
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، أبـــو زيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن مخلـــوف الجـــواهر الحـــسان فـــي تفـــسير القـــرآن  .42
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء : الثعالبي، تحقيق
   ه1418، 1:ط بيروت، –التراث العربي 

عبـد . د: ، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد اهللا، تحقيقالحجة في القراءات السبع  .43
 .ه1401، 4: بيروت، ط-العال سالم مكرم، دار الشروق

عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــالل الـــدين ، الـــديباج علـــى صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج  .44
دار ابــن عفــان للنــشر ، ألثــري أبــو اســحق الحــويني ا:حقــق أصــله، وعلــق عليــهالــسيوطي، 

  .م1996 -هـ 1،1416:، ط الخبر– المملكة العربية السعودية -والتوزيع 

 عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــالل الـــدين الـــسيوطي، ،)طبقـــات الحفـــاظ للـــذهبي(ذيـــل   .45
  .دار الكتب العلمية، الشيخ زكريا عميرات: تحقيق

َ أبو بكر ابن منجويه، تحقيقأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم،، رجال صحيح مسلم  .46 ُ ْ َ :
  .هـ1407، 1:،ط بيروت– دار المعرفة ،عبد اهللا الليثي

المـــولى أبـــو ، إســـماعيل حقـــي بـــن مـــصطفى اإلســـتانبولي الحنفـــي الخلـــوتي، روح البيـــان  .47
  . بيروت–دار الفكر ، الفداء

د ، شـهاب الـدين محمـود بـن عبـروح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني  .48
 بيــروت، -علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة : اهللا الحــسيني األلوســي، تحقيــق

  . هـ1415، 1:ط

، جمــال الــدين أبـو الفــرج عبـد الــرحمن بــن علـي بــن محمــد زاد المـسير فــي علــم التفــسير  .49
  .هـ1،1422: بيروت، ط-الكتاب العربي عبد الرزاق المهدي، دار : الجوزي تحقيق

بو داود سليمان بن األشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو ، أسنن أبي داود  .50
ْاألزدي السجستاني  ِ )محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة : ، تحقيق)هـ275: المتوفى

 . بيروت–العصرية، صيدا 

، شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، دار سير أعالم النـبالء  .51
 .م2006-هـ1427  القاهرة،-الحديث
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، أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة  .52
-ه1407، 4: بيـــــروت، ط-أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، دار العلـــــم للماليـــــين: تحقيـــــق
  .م1987

َمقبــل بــن هــادي بــن مقبــل بــن قائــدة الهمــداني ، الــصحيح المــسند مــن أســباب النــزول  .53 َ َْ َ ِ َِ ْ ِْ ِِ ِ ُ َُ ُ ُ
وادعيال   .م1987 -هـ1408، 4:، ط القاهرة–مكتبة ابن تيمية ، ِ

 –دار الــصابوني للطباعـــة والنــشر والتوزيـــع ، محمـــد علــي الـــصابوني، صــفوة التفاســـير  .54
 .م1997 -هـ 1417، 1:، طالقاهرة

ابـن الملقــن سـراج الـدين أبـو حفـص عمــر بـن علـي بـن أحمـد الــشافعي ، طبقـات األوليـاء  .55
، مكتبـــــة الخـــــانجي، بالقـــــاهرة، ين شـــــريبه مـــــن علمـــــاء األزهـــــر نـــــور الـــــد:تحقيقالمـــــصري،

  م1994 - هـ 2،1415:ط

زكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا األنـصاري، ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  .56
 بدون طبعة وبدون تاريخ، زين الدين أبو يحيى السنيكي، المطبعة الميمنية

ــاري شــرح صــحيح البخــاري  .57 علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالني أحمــد بــن ، فــتح الب
 :هـــ، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه1379:  بيــروت، ســنة الطباعــة-دار المعرفــة ، الــشافعي

،  محب الـدين الخطيـب:، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعهمحمد فؤاد عبد الباقي
  . عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:علق عليه العالمة

 بــن محمـد بـن عبــد اهللا الـشوكاني اليمنــي ، دار ابـن كثيــر، ، محمـد بــن علـيفـتح القــدير  .58
  . هـ1414 ، 1: دمشق، بيروت، ط-دار الكلم الطيب 

: ، عبــــد الــــرزاق بــــن عبــــد المحــــسن البــــدر، المدينــــة المنــــورة، طفقــــه األســــماء الحــــسنى  .59
  .م2010-ه1431

، نعمـة اهللا يـةالفواتح اإللهية والمفـاتح الغيبيـة الموضـحة للكلـم القرآنيـة والحكـم الفرقان  .60
 مـــصر، - الغوريـــة–بـــن محمـــود النخجـــواني، ويعـــرف بالـــشيخ علـــوان، دار ركـــابي للنـــشر 

  .م1999 - هـ 1419، 1:ط

 القـاهرة، - بيـروت–، سـيد قطـب إبـراهيم حـسين الـشاربي، دار الـشروق في ظالل القرآن  .61
 . ه1412، 17: ط
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ل بــن عمــر بــن كثيــر ، اإلمــام الحــافظ عمــاد الــدين أبــو الفــداء إســماعيقــصص األنبيــاء  .62
، 1: الدمشقي، تحقيق، إسماعيل إبراهيم متولى، مكتبـة سـمير منـصور، غـزة فلـسطين، ط

  .م2007-ه1428

، 1:، سعد يوسف أبو عزيز، دار الفجر للتـراث، القـاهرة، طقصص القرآن دروس وعبر  .63
  .م1999-ه1420

بـد الكـريم بـن أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن ع، الكامل في التاريخ  .64
، عمــر عبـد الـسالم تــدمري: عبـد الواحـد الـشيباني الجــزري، عـز الـدين ابــن األثيـر، تحقيـق

  .م1997/ هـ 1417، 1:، ط لبنان–دار الكتاب العربي، بيروت 

أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد اهللا بـن محمـد بـن ، الكتاب المصنف في األحاديـث واآلثـار  .65
 –مكتبــة الرشــد ، كمــال يوســف الحــوت: ، تحقيــقإبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبــسي

  .ه1409، 1:، طالرياض

ـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل  .66 ـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد، الك ، أب
  . هـ1407 ، 3:  بيروت، ط-الزمخشري، دار الكتاب العربي 

، أحمـد بـن محمــد بـن إبـراهيم الثعلبــي، أبـو إســحاق، الكـشف والبيــان عـن تفــسير القــرآن  .67
، 1: لبنـان، ط-اإلمام أبـي محمـد بـن عاشـور، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت: حقيقت

  .م2002 -، هـ 1422

أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي ، الكليات معجـم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة  .68
 –مؤسسة الرسـالة   محمد المصري،-عدنان درويش :  تحقيق،الكفوي، أبو البقاء الحنفي

  .بيروت

ــللبــاب  .69 ــاني التنزي ــي مع ــل ف ، عــالء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم المعــروف  التأوي
 بيـــــــروت، –تـــــــصحيح محمـــــــد علـــــــي شـــــــاهين، دار الكتـــــــب العلميـــــــة : بالخـــــــازن، تحقيـــــــق

  .ه1،1415:ط

ــسان العــرب  .70 ور، دار ، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــل
  .هـ1414، 3:  بيروت، ط-صادر

، عبـــد الكــريم بـــن هــوازن بــن عبـــد الملــك القـــشيري، )تفــسير القــشيري (اتلطــائف اإلشـــار  .71
  .3:  مصر، ط–إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب : تحقيق
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 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ،)الكافية الشافية=نونية بن القيم (متن القصيدة النونية  .72
.                                  هـ1417، 2:، طة، القاهرةسعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمي

: ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسـمي، تحقيـقمحاسن التأويل  .73
  .هـ1418، 1: بيروت، ط–لكتب العلمية محمد باسل عيون السود، دار ا

 غالــب بــن عبــد ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــنالمحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز  .74
الكتـب عبـد الـسالم عبـد الـشافي محمـد، دار : الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي تحقيـق

  .ه1422، 1: بيروت، ط-العلمية

أبـو الفـداء عمـاد الـدين إســماعيل بـن علـي بـن محمـود بــن  ،المختـصر فـي أخبـار البــشر  .75
ة الحـسينية محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيـوب، الملـك المؤيـد، صـاحب حمـاة، المطبعـ

  .          1:ط ،المصرية

ــل  .76 ــائق التأوي ــل وحق تفــسير النــسفي، أبــو البركــات عبــد اهللا بــن أحمــد بــن = مــدارك التنزي
: يوسـف علـي بـديوي، راجعـه وقـدم لــه: محمـود حـافظ الـدين النـسفي، حققـه وخـرج أحاديثــه

  . م1998-ه1419، 1: بيروت، ط-محيي الدين مستو، دار الكلم الطيب

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ، اسيلالمر  .77
ْالسجستاني، تحقيق ِ  :هـ1408، 1:، ط بيروت–مؤسسة الرسالة ، شعيب األرناؤوط          .  

أبـــو عبـــد اهللا الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن ، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين  .78
: بي الطهمـاني النيــسابوري المعـروف بــابن البيـع، تحقيــقُحمدويـه بـن نعــيم بـن الحكــم الـض

  .            م1990 –ه 1411، 1:،ط بيروت–دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا

ــه   .79 المــسند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهللا صــلى اهللا علي
محمد فؤاد عبد الباقي، : ق، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيوسلم

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي

، 1: شــــعيب األرنــــؤوط، ط: ، تحقيــــقمــــسند اإلمــــام أحمــــد، اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل  .80
  .م، بدون ناشر1997-ه1418

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي ثـــم ، المـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر  .81
  .    بيروت–، المكتبة العلمية )أبو العباس(الحموي، 
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شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد اهللا يـــاقوت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي الحمـــوي، دار ، معجـــم البلـــدان  .82
  .   م1995، 2:،طصادر، بيروت

أبـو عبيـد عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز بـن ، معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبالد والمواضـع  .83
  .    هـ1403، 3:، طمحمد البكري األندلسي، عالم الكتب، بيروت

عبـد الـسالم : ، أحمد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، تحقيـقمقاييس اللغةمعجم   .84
 .           م1979 -هـ 1399محمد هارون، دار الفكر، 

، عمر بن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة الدمـشق، مكتبـة معجم المؤلفين  .85
   بيروت         - بيروت، دار إحياء التراث العربي-المثنى 

َأبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيـى بـن منـده ، ة الصحابة البن مندهمعرف  .86 ْ َ
مطبوعــات ، عــامر حــسن صــبري/  األســتاذ الــدكتور:حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــهالعبــدي، 

 .     م2005 -هـ 1426، 1:، طجامعة اإلمارات العربية المتحدة

 -ن عـدنان داوودي، دار القلـمصـفوا: ، الراغب األصفهاني، تحقيـقمفردات ألفاظ القرآن  .87
 .م2002-ه1423، 3: بيروت، ط-دمشق، الدار الشامية

  المسماة بالمسائل المنثورة  مقدمة فتاوى النووي  .88

، لجنـة مـن علمـاء األزهـر، المجلـس األعلـى للـشئون المنتخب فـي تفـسير القـرآن الكـريم  .89
  .م1995 -هـ 1416، 18:  مصر، طبع مؤسسة األهرام، ط-اإلسالمية 

جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن ، المنــتظم فــي تــاريخ األمــم والملــوك  .90
دار الكتـب ، محمـد عبـد القـادر عطـا، مـصطفى عبـد القـادر عطـا: محمد الجـوزي، تحقيـق

  .       م1992 -هـ 1412، 1:العلمية، بيروت، ط

ــن الحجــاج  .91 رف أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــ، المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم ب
  .ه1392، 2: ، ط بيروت–النووي، دار إحياء التراث العربي 

محمــد : مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي المــدني، تحقيــق اإلمــام، الموطــأ  .92
 أبو -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ، مصطفى األعظمي

  .م2004 -هـ 1425، 1:، ط اإلمارات–ظبي 
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شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان بـن ، ال في نقد الرجالميزان االعتد  .93
ْقايمــاز الــذهبي، تحقيــق  –دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بيــروت ، علــي محمــد البجــاوي: َ

 .         م1963 -هـ 1382، 1:، طلبنان

، إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي بـن نظم الدرر في تناسب اآليـات والـسور  .94
 .بي بكر البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرةأ

 تفـــسير المـــاوردي، أبـــو الحـــسن علــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب ،النكـــت والعيـــون  .95
الـسيد ابـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم، : البصري البغـدادي الـشهير بالمـاوردي، تحقيـق

  . لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية

أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، ، ل الثقة والسدادالهداية واإلرشاد في معرفة أه  .96
ــــــروت–دار المعرفــــــة ،  عبــــــد اهللا الليثــــــي:أبــــــو نــــــصر البخــــــاري الكالبــــــاذي، تحقيــــــق ،  بي

  .هـ1،1407:ط

، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز  .97
 دمشق، -الدار الشامية ، لم صفوان عدنان داودي، دار الق: الواحدي، النيسابوري تحقيق

 . هـ1415، 1: بيروت، ط

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ات األعيان وأنباء أبناء الزمانَيَفَو  .98
 –دار صـــــادر ،  إحـــــسان عبـــــاس:تحقـــــقبــــن أبـــــي بكـــــر ابـــــن خلكـــــان البرمكــــي اإلربلـــــي، 

  م1900 :،طبيروت
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 ملخص الرسالة
  

  : هذه الرسالة تبحث في موضوع هام من موضوعات القرآن الكريم، وهي بعنوان
  

  "دراسة قرآنية موضوعية  " المدح والثناء
  

ًضا مــن نمــاذج تطــرق الباحــث فيــه إلــى تعريــف المــدح والثنــاء والعالقــة بينهمــا، وذكــر بعــ  
المدح والثناء في السياق القرآني، وتحـدث الباحـث عـن وجـوه مـدح اهللا وثنائـه فـي الـسياق القرآنـي، 
مبينا أن اهللا تعـالى قـد أثنـى علـى نفـسه ببيـان وحدانيتـه وقيوميتـه، وقوتـه وعزتـه، فهـو القـاهر فـوق  ً

واألرض، متـصف بـسعة رحمتـه عباده، الحاكم بينهم بالحق، عالم الغيوب، بيـده مقاليـد الـسماوات 
  .وعفوه ومغفرته وقدرته، لطيف بعباده، خبير بأحوالهم وأعمالهم

  

كما وأثنى تبارك وتعالى على مالئكته، الـذين شـهدوا بوحدانيتـه تعـالى، وسـجدوا لـه طاعـة   
ألمره، وسبحوه وحمدوه، فاصطفى مـنهم الرسـل، وكلـف مـنهم مـن يـسلم علـى المـؤمنين ويبـشرونهم 

ً، وأيـــضا مـــنهم الزبانيـــة الغـــالظ الـــشداد الـــذين �مـــنهم مـــن يـــصلون علـــى النبـــي محمـــد بالجنـــة، و
  . اليعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

  

ٕكما وأثنى تبارك وتعالى على كتبه المنزلة على رسله، فهـي كتـب هدايـة وارشـاد، لتعريـف   
  .العباد على رب العباد

  

عين العابـدين، حيـث أثنـى علـى أصـحاب النبـي  على عبـاده المـؤمنين الطـائ�كما وأثنى   
األمـــين مـــن المهـــاجرين والمناصـــرين والمبـــايعين، وأول مـــن آمـــن مـــن الرجـــال القريـــشيين أبـــي بكـــر 

  .ُالصديق، ومن ضرب بهم مثل المؤمنين، من امرأة فرعون ومريم ابنة عمران
  

: تطـرق إلـى ذكـرًوأيضا ذكر الباحث نماذج من المدح والثنـاء فـي الـسياق القرآنـي، حيـث   
علـيهم الـسالم، ) ٕنـوح وابـراهيم وموسـى وعيـسى ومحمـد: (ثناء اهللا على أولي العزم مـن الرسـل وهـم

: ًوأيضا ذكر الباحث ثناء اهللا على رسله من غير أولي العزم، على سبيل المثال ال الحصر، وهـم
ٕآدم وادريس واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب ويونس وداود وسليمان( ٕ   .ليهم السالمع) ٕ
  

كمــا وذكــر الباحــث بعــض النمــاذج مــن ثنــاء العبــاد علــى بعــضهم، كثنــاء صــاحبي يوســف   
ً قبــل دخولــه الــسجن وخروجــه منــه، وأيــضا ثنــاء �عليــه فــي الــسجن، وثنــاء النــسوة علــى يوســف 

 وهو في السجن، وكذلك ثناء ابنة شعيب على موسى عليه السالم، �امرأة العزيز على يوسف 
  .بناء البررة على آبائهمو ثناء األ
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وخــتم الباحــث بحثــه ببيــان أنــدى ثمــرات الثنــاء فــي الــدنيا واآلخــرة، ومنهــا اســتجابة الــدعاء وتفــريج 
الكربات، والشعور بفضل اهللا تعالى ودوام شكره، وسعة الرزق، ذلك في الدنيا أما في اآلخرة فينال 

  .ن صدور المؤمنين ووراثتهم للجنةالمثني طمأنينة المالئكة وبشارتهم بالجنة، ونزع الغل م
     

 وقـام بإعـداد مجموعـة ،وختم الباحث بحثـه بخاتمـة اشـتملت علـى أهـم النتـائج والتوصـيات  
  :من الفهارس المتمثلة في

فهـرس اآليـات القرآنيـة، وفهـرس األحاديـث النبويـة، وفهـرس األعـالم، وفهـرس المـصادر والمراجـع، 
  .وفهرس الموضوعات

  

  .على إعداد ملخص للرسالة باللغتين العربية واالنجليزيةكما وحرص الباحث 
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Thesis summary 

This thesis is studying an important issue of the topics the Quran, which 
is entitled: 
Praise and Commendation “an objective Quranic study” 
In his research, the researcher turned to the definition of praise and 
commendation and the relationship between them, and mentioned some 
samples of praise and commendation in the context of the Qur'an.  Also 
the researcher talked about the types to praise Allah and praise in the 
context of the Qur'an, noting that almighty Allah has paid tribute to 
himself by showing his oneness, self- subsisting, strength and pride, 
omnipotent over his slaves, ruling of right among them, knower of the 
unseen, with his hand the reins of the heavens and the earth, described 
with a capacity of mercy, pardon and forgiveness, the gentle with his 
slaves, knower of their status and their deeds. 
The almighty also praised o his angels who witnessed his oneness, 
worshiped him in obedience to his command, glorify him and thanked 
him. Thus, he chose apostles, commissioned them to deliver the believers 
and announce to them heaven, from whom blessings on the Prophet 
Muhammad (pbuh), and also of them angels of punishment repayment 
who don’t disobey what God them and they do what they are 
commanded. 
His almighty praised on his books revealed to his Messengers, they are 
books of guidance and counseling, to identify the subjects on the Lord of 
mankind. 
The almighty Allah  praised on his believing slaves  the  obedient 
worshipers, the Companions of the Prophet of immigrants and supporters  
who swore allegiance, the first man to believe from Quraysh “Abu Bakr”, 
and whom who were as examples of believers, like  the wife of Pharaoh 
and Mary daughter of Imran. 
The researcher besides mentioned samples of praise and commendation 
in the context of the Qur'an, whereas he turned to: 
Allah’s praise on the apostles of inflexible purpose: Noah, Ibrahim, 
Moses, Jesus and Muhammad, peace be upon them. The researcher also 
mentioned Allah’s praise on the other apostles, for example but not 
limited to, namely: (and Idris Adam, Ishmael, Isaac and Jacob and Joseph 
and Job and Jonah and David and Solomon), peace be upon them.  
The researcher in addition talked about slaves’ praise to each other, such 
as the praise of Joseph’s (pbuh) two friends in prison, and the women’s 
praise for Joseph (pbuh) before entering prison and out of it, and also the 
praise of Al-Aziz’s woman for Joseph (pbuh) while in prison, as well as 
praise the daughter of Shoaib (pbuh) to Moses (pbuh), and the praise of 
the righteous children for their fathers. 
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The researcher concluded his research stating the dewiest  fruits of praise 
in this world and hereafter, including the response to prayer and relieve 
distress, and a sense of the grace of Allah the almighty and the 
perpetuation of thanks, breadth of provision, that in this world but in the 
Hereafter. Then the praiseful will receive tranquility of angels and 
announce them Paradise, and remove rancor of the issuance of the faithful 
and inheriting Paradise. 
The researcher concluded his research conclusion included the most 
important findings and recommendations reached by the researcher 
through the research, as the researcher developed a set of indexes such as: 
Index of Quranic verses, hadiths of the Prophet, famous names, sources, 
references and topics.  
The researcher was careful to prepare a summary of the message in 
Arabic and English. 

 

  


