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َلْو َأنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل لََّرَأْيَتُو َخاِشعًا 
مَُّتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيِة المَِّو َوِتْمَك األْمثَاُل 

 [.12]الحشر:  َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس 

 

 



 ب
 ب ب ب 

 ــَداءاإِلْىــــــــــــــ
 
ىا، وأبي قبرَ  إلى وصية اهلل تعالى؛ ُأمِّي الغالية أنار اهللُ *

    .اهللُ  حفظو الشرعيَّ  لعممَ ا يلتعمُّم داعماً  الذي كان الغالي
حياتي؛ زوجتي العزيزة التي كانت عونًا لي  *إلى شريكةِ 

 الرسالة. كتابةِ  طوالَ 
، وخادمًا لُسنَّة اإليمانِ  *إلى ولدي اليمان جعمو اهلُل من أىلِ 

 العدنان. النبيِّ 
 .م اهللُ يُ *إلى إخواني وأخواتي األحباب حفظَ 

    جعميا اهلل ذخرًا لموطن. عائمتي الوفيَّة عائمة المصري*إلى 
 بيم. اهللُ  *إلى مشايخي األفاضل نفعَ 

 .والمعرفةِ  العممِ  منبعِ  اإلسالميةِ  *إلى الجامعةِ 
 .النبويةِ  والسنةِ  ،اإلسالميِّ  الدينِ  لخدمةِ  يعملُ  نْ مَ  *إلى كلِّ 

 تعالى. إلى اهللِ  الذين يدعونَ  الشرعيِّ  العممِ  *إلى طمبةِ 
 األعداء. من كيدِ  األقصى حفظو اهللُ  *إلى المسجدِ 



 ت
 ت ت ت 

 شـــــكــــــــٌر وتقــــديـــــرٌ 
يا، وأكمل ليا ديَنيا، وآتى الحكمَة أىمَ  أتمَّ النعمَة عمى اأُلمَّةِ الحمُد هلل 

كمَّيا، وأشيُد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك  وتمََّم بُمحمٍَّد مكارَم األخالقِ 
لو شيادًة نستظلُّ بظمِّيا نموُت ونحيا عمييا ونمقى اهلَل بيا، وأشيُد أنَّ 

المسداة أرسمو اهلُل تعالى  محمدًا عبُده ورسوُلو النبيُّ الميداة، والنِّعمةُ 
، فختم بو الرسالة، بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى اهلل بإذنو وسراجًا منيراً 
 وعمَّم بو من الجيالة، وىدى بو من الضاللة، وبعد....

ال شكَّ أنَّ تعمَُّم القرآن وعمومو من أجلِّ النعم التي أنعم اهلل تعالى بيا 
عمى عباده، لذلك كان لزامًا عميِّ أن أشكر اهلَل تعالى عمى ىذه النعمة 

ْذ َتَأذََّن َربُّ العظيمة، قال تعالى: ) ُكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َواِ 
[، فالحمُد والشكُر أواًل وأخيرًا هلل تعالى الذي 7( ]إبراىيم: َعَذاِبي َلَشِديدٌ 

قدَّر لي ىذا العمم وىذه الدراسة، وىيَّأ لي أسبابيا، فمو الفضُل سبحانو 
فِمَن اهلل وحده، وما كان  جلَّ في عاله، فما كان في ىذا البحث من توفيق

من خطأ أو نقص فمن الشيطان، أبرُأ إلى اهلل تعالى منو، وأستغفُر اهلل، 
َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر )قال تعالى:  وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم،

حًا َتْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِ 
نِّي ِمَن اْلُمْسِمِمينَ  يَِّتي ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَك َواِ   [21(]األحقاف:ِفي ُذرِّ



 ث
 ث ث ث 

عمى حفظ الفضل ألىمو، فقال: )من ال يشكر الناس ال  وقد حثَّ النبيُّ 
 ، لذلك فإنني أتقدَُّم بالشكر الجزيل لكلٍّ من:(2) يشكر اهلل(

وقرة عيني الشيخ: مجدي حميدان المصري الذي ربَّاني عممي *والدي ومُ 
عمى الُخُمق القويم منذ صغري عمى الذىاب إلى المساجد لمصالة وتالوة 

 القرآن الكريم.

دارًة وموظفين، وأخصُّ  *جامعتي الغرَّاء الجامعة اإلسالمية رئاسًة وا 
ممين بمكتبة بالشكر كمية ُأصول الدين، وال أنسى أن أُقدَِّم التحية إلى العا

الجامعة اإلسالمية لما قدَّموا من خدمات في توفير كافة المراجع الالزمة 
 لذلك.

لما بذلو من  حفظو اهلل وسدَّد خطاه *الدكتور: إبراىيم عيسى صيدم
 جيد، وما قدَّمو من نصائح وتوجييات، فجزاه اهلل خيرًا.

 من: *األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كلٍّ 

 ) مناقشًا داخميِّا (. حفظو اهللصبحي رشيد اليازجي    الدكتور:

                                       تميم ضيف اهلل ضيير  حفظو اهلل ) مناقشًا خارجيِّا (. الدكتور:األستاذ 

 لِّ من أسدى لي خدمًة، أو نصيحًة، أو عمَّمني حرفًا.*ك
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  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

 :المقدمة 
 الزيـادة مـن وحفظـو البيـان  درجـات أعمـى فـي وجعمـو القـرآن  عمـم هلل الحمـد

 لمعالمين  رحمةً  الكريم القرآن أنزل لو  شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أن وأشيد والنقصان 
 والنعمـة الميـداة  الرحمـة ورسـولو عبـده محمـداً  أن وأشـيد منـاه  نـال بـو تمسـك فمـن

 :بعد أما المسداة 

 نسـيم مـن وأرق   لمعطشـان  الحمـو البـارد المـاء من أعذبُ  معانيو الكريمَ  القرآنَ  إن  
 نـورِ  مـن أعظـمُ  األمـان  بـرِّ  إلـى واليصـمُ  الحيـاة  طريقَ  لممؤمنين ضيءُ يُ  نورٌ  ىو الجنان 
 لؤلكوان. الشمسِ 

فــي األرض   فــي عصــرنا الحاضــر بــين النــاس وانتشــر الفســادُ  لقــد ضــاعت األمانــةُ 
رغــم أن  اهلل  ظيــرون إســاءتيم فــي مجتمعــاتيم ونــوادييم بــالمنكرســينون الــذين يُ وظيــر المُ 

تعــالى بــي ن مصــير ىــؤالء حتــى ن وــذ الــدروس والعبــر  ودعــا إلــى كيفيــة الــتومص مــن ىــذه 
 األوبلق السينة  والعمل عمى بناء مجتمع فاضل نظيف.

 ىذه كانت لمناس  ياوأنفعَ  ياوأشرفَ  العمومِ  ويرَ  تعالى اهلل كبلمِ  في البحثُ  كان اولم  
 يقع التي اآلفات من كثيرًا يعالج الذي األمة واقع بين موضوعاتو من موضوع حول الدراسة
 الناس. من كثيرٌ  فييا
 اد.بل المولى عز وجل التوفيق والسدسان
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 :الموضوع أىمية :أواًل 

 :اآلتي في الموضوع أىمية تكمن
    معيـ. لمتعامؿ الكسائؿ أفضؿ، كتقديـ المسيئيف إلى الكريـ القرآف نظرةبياف  -ُ
 كثرة حيث باألخبلؽ، تتصؿ التي المكضكعات ىذه مثؿ ىإل المعاصر الكاقع حاجة-ِ

 .األصعدة جميع عمى المجاالت مختمؼ في اإلساءات
مصير  ي، كبيافآنالقر  كالقصص النماذج خبلؿ مف السمككية حياتيـ في المسمميفإفادة -ّ

 المسيئيف في األقكاـ السابقة.
  :الموضوع اوتيار أسباب :ثانًيا

 .كتعالى سبحانو اهلل لكتاب كخدمة ألكامره، كتطبيقا كتعالى سبحانو اهلل إرضاءي -ُ
 .التفسير مف النكع بيذا اإلسبلمية المكتبة إثراءي -ِ
ساءتيـ الناس مف كثير أحكاؿ فسادي -ّ  كغيرىا كأفكارىـ كثقافتيـ كعبلقاتيـ معامبلتيـ في كا 
 عمى متيف، أساس عمى ذلؾ في مستندنا المكضكع، ىذا أكتب ألف دفعني ىذا المجاالت، مف

 .العالميف ربٍّ  كتاب
 :البحث أىداف :ثالثًا
 :إلى البحث ىذا ييدف

كالتخمص مف ، المسمميف بيف العبلقات تحسيفل ،النبيمة كالفضائؿ الحسنة األخبلؽ زرع-ُ
  .الفساد في المجتمع السميـأسباب 

 .اإلنسانية الحياة مشكبلت لكؿ الكريـ القرآف شمكلية بياف-ِ
 . المكضكع ىذا خبلؿ مف الباحثيف أماـ جديدة آفاؽ فتح-ّ
 .تعالى اهلل عند منزلتيـ كبياف لممحسنيف الطريؽ إنارة-ْ
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 :السابقة الدراسات :رابًعا

مركػز كمراسػمة  العنكبكتيػة، الشػبكة عبػر المركزيػة، المكتبػة فػي كالبحػث االطػبلع بعػد
 ىػذا تناكلػت عمميػة رسػالة عمػى أعثػر لػـ المتخصصػيف اإلخػكة مشػاكرة كبعػد الممػؾ فيصػؿ 

كمتكامػؿ إال رسػالة كاحػدة كانػت بعنػكاف ءاإلسػاءة إلػى األنبيػاء عمػييـ  خػاص بشكؿ المكضكع
 .أعمـ كاهلل أعمـ، السبلـ( فيما

 :البحث منيج: وامًسا

 :اآلتية الوطوات باتباع الباحث سيقوم

  . التفسير في المكضكعي المنيج اتباع-ُ
 .اإلفادة أجؿ مف نعيشو الذم بالكاقع المكضكع ىذا ربط-ِ
 .الصمة ذات كالكتب كالحديثة القديمة التفسير كتب إلى الرجكع-ّ
 العثماني، بالرسـ ككتابتيا اآلية، كرقـ السكرة، اسـ كذكر سكرىا، إلى القرآنية اآليات عزك-ْ

 .البحث متف في كذلؾ
 الحديث كاف فإف األصمية، مصادرىا إلى كعزكىا البحث، في الكاردة األحاديث تخريج-ٓ
ف منيما، بتخريجو اكتفيت أحدىما في أك كمسمـ البخارم في  أحدىما في أك فييما يكف لـ كا 

 ، مع ذكر الحكـ عمى الحديث.مصادره مف خرجتو

 األصكؿ، حسب التكثيؽ مع ألصحابيا، المقتبسة األقكاؿ عزك في العممية األمانة تحقيؽ-ٔ
 المراجع يذكر ـ  ثي  ،)انظر (بقكؿ الباحث فيكتفي األقكاؿ مف العاـ المعنى عمى الحصكؿ كعند
ا أضعو بيف شكلتيف. منيا استفاد التي ذا نقمتي الكبلـ نصًّ   ، كا 

   إف كيجد. كاألماكف البمداف بغريب كالتعريؼ المغمكريف، كاألعبلـ لمشخصيات الترجمة-ٕ
 حة.الصف كرقـ كالمجمد المؤلؼاسـ ك  الكتاب اسـ بذكر التكثيؽ في االكتفاء-ٖ

 .ممكنة طريقة بأسيؿ لممعمكمة لمكصكؿ البلزمة الفيارس عمؿ-ٗ
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 :البحث وطة :سادًسا
 :التمييد 
   وعدد ورودىا ومشتقاتيا ونظانرىا واألساليب التي تدل  عمييا.  اإلساءة مفيوم

 مباحث: أربعة وتتكون من  
 . اإلساءة مفيوم :األول المبحث

                                                                                            كيشتمؿ عمى أربعة:  
 .كاصطبلحان  لغةن  اإلساءة :األكؿ المطمب

 ذُـّ اإلساءة كالنيي عنيا. :نيالمطمب الثا
 المطمب الثالث: آثار اإلساءة كأقكاؿ السمؼ فييا.

 المطمب الرابع: أسباب الكقكع في اإلساءة كالكسائؿ المعينة عمى تركيا.

 المبحث الثاني: عدد مرات ورود اإلساءة ومعانييا في السياق القرآني.
 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 

 المطمب األكؿ: عدد كركد اإلساءة في القرآف الكريـ.
 .السياؽ القرآنيالمطمب الثاني: معاني اإلساءة في 

       .نظانرىااإلساءة و  مشتقات: لثالثا المبحث
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 .اإلساءة مشتقات :األكؿ المطمب
  .اإلساءة نظائر :الثاني المطمب
 .التي تدل  عمى اإلساءةاألساليب القرآنية  :رابعال المبحث
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 وأنواعيا. اإلساءة إلى الذات اإللييةمفيوم  :األول الفصل
 :مبحثينويشتمل عمى 
 .الذات اإلليية إلى  اإلساءة مفيوم المبحث األول:

 الذات اإلليية.المبحث الثاني: أنواع اإلساءة إلى 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 المطمب األكؿ: اإلساءة بالقكؿ.
 الثاني: اإلساءة بالفعؿ. المطمب
 .اإلساءة إلى الكتب السماوية في القرآنمفيوم  :انيالث الفصل

 :مبحثين ويتكون من
 اإلساءة إلى القرآف الكريـ.مفيـك المبحث األكؿ: 
 .كاإلنجيؿ اإلساءة إلى التكراةمفيـك المبحث الثاني: 

 . السبلم عمييم األنبياء إلى اإلساءةمفيوم  ثالث:ال الفصل
 :مباحث أربعة كيتككف مف
 .القرآن في  لنوح  اإلساءة :األول المبحث

 :كيشتمؿ عمى مطمبيف
 . لنبييـ  نكح قـك إساءة :األكؿ المطمب
 . نكح قـك مف المسيئيف ىبلؾ :الثاني المطمب

 .القرآن في لموط  : اإلساءةالمبحث الثاني
 :كيشتمؿ عمى مطمبيف

 .لنبييـ  لكط قـك إساءة: األكؿ المطمب
 .لكط قـك مف المسيئيف ىبلؾ :الثاني المطمب

 .القرآن في  : اإلساءة لموسى المبحث الثالث
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 :مطالب ثبلثة عمى كيشتمؿ
 .لنبييـ  مكسى قـك إساءة :األكؿ المطمب
 .مكسى قـك مف المسيئيف ىبلؾ :الثاني المطمب
 .  لمنبي محمد اإلساءة الرابع: المبحث

 :مطالب أربعة يشتمؿ عمىك 
  . لمنبي المشركيف إساءة :األكؿ المطمب
 .لمنبي الييكد إساءة: الثاني المطمب
 .لمنبي المنافقيف إساءة :الثالث المطمب

 المطمب الرابع: األسباب الداعية إلى نشر اإلساءة لسيد المرسميف.
 .الكريم القرآن ضوء في اإلساءة عبلج وسانل :رابعال الفصل

 :مباحث خمسة كيتككف مف
 .الغيظ بكظم لئلساءة الكريم القرآن عبلج: األول المبحث
 مطمبيف: عمى كيشتمؿ
ا لغة الغيظ كظـ تعريؼ : األكؿ المطمب  .كاصطبلحن
 .كفضمو الغيظ كظـ ثكاب  :الثاني المطمب

 .الناس عن بالعفو لئلساءة الكريم القرآن عبلج :الثاني لمبحثا
 :مبيف مط عمى كيشتمؿ
ا لغة العفك تعريؼ:  األكؿ المطمب  .كاصطبلحن
 .كمنزلتو الناس عف العفك ثكاب  :الثاني المطمب
 .الناس عن بالصفح لئلساءة الكريم القرآن عبلج :الثالث المبحث
 :مطمبيف عمى كيشتمؿ
ا لغة الصفح تعريؼ: األكؿ المطمب  .كاصطبلحن
 .كفضمو الناس عف الصفح ثكاب: الثاني المطمب
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 .لمناس بالمغفرة لئلساءة الكريم القرآن عبلج المبحث الرابع :
 مطمبيف:  عمى كيشتمؿ
ا لغةن  المغفرة تعريؼ :األكؿ المطمب  . كاصطبلحن
 .كمنزلتيا لمناس المغفرة ثكاب:  الثاني المطمب
 .الناس إلى باإلحسان لئلساءة الكريم القرآن عبلج :الوامس المبحث
 مطمبيف: عمى كيشتمؿ
ا لغةن  اإلحساف تعريؼ :األكؿ المطمب  .كاصطبلحن
 .كمنزلتو الناس إلى اإلحساف ثكاب :الثاني المطمب

 الواتمة
 .كالتكصيات النتائج أىـ عمى كتشتمؿ

 الفيارس

 :عمى كتحتكم
 .القرآنية اآليات فيرس-ُ
 .النبكية األحاديث فيرس-ِ
 .كالمراجع المصادر فيرس-ّ
 .المكضكعات فيرس-ْ
  

 .األكرم الرسول عمى موسم   اهللُ  ىوصم   أعمم  تعالى واهلل
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 :التمييد  
 وعدد ورودىا ومشتقاتيا ونظانرىا واألساليب التي تدل  عمييا.    اإلساءة مفيوم

 وتتكون من أربعة مباحث:  
 . اإلساءة مفيوم األول: المبحث

                                                                                            كيشتمؿ عمى أربعة:  
 .كاصطبلحان  لغةن  اإلساءة :األكؿ المطمب

 ذُـّ اإلساءة كالنيي عنيا. :نيالمطمب الثا
 المطمب الثالث: آثار اإلساءة كأقكاؿ السمؼ فييا.

 المطمب الرابع: أسباب الكقكع في اإلساءة كالكسائؿ المعينة عمى تركيا.

 المبحث الثاني: عدد مرات ورود اإلساءة ومعانييا في السياق القرآني.
 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 

 المطمب األكؿ: عدد كركد اإلساءة في القرآف الكريـ.
 المطمب الثاني: معاني اإلساءة في القرآف الكريـ.

       لث:  مشتقات اإلساءة ونظانرىا.الثا المبحث
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 .اإلساءة: مشتقات األكؿ المطمب
  .اإلساءة نظائر :الثاني المطمب
                               .  األساليب القرآنية التي تدل  عمى اإلساءة رابع:ال المبحث

  كيشتمؿ عمى مطمب كاحد:
 أساليب قرآنية تدؿُّ عمى اإلساءة.
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 :التمييد
 وعدد ورودىا ومشتقاتيا ونظانرىا واألساليب التي تدل  عمييا. اإلساءة مفيوم

 وتتكون من أربعة مباحث:
 . اإلساءة مفيوم األول: المبحث

 كيشتمؿ عمى أربعة:            
                                                           المطمب األكؿ: اإلساءة لغةن كاصطبلحان.                            

 ذُـّ اإلساءة كالنيي عنيا. :نيالمطمب الثا           
 المطمب الثالث: آثار اإلساءة كأقكاؿ السمؼ فييا.           

 المطمب الرابع: أسباب الكقكع في اإلساءة كالكسائؿ المعينة عمى تركيا.
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 .واصطبلحاً  لغةً  اإلساءة األول: المطمب

اإلساءة مصدر أساء الر جؿ ًإساءةن: ًخبلؼ أٍحسىف، كأساء الش يء: أٍفسىده، ": لغةً  اإِلَساءةُ  أواًل:
مػػو، كيقػػاؿ: أسػػاء بػػو، كأسػػاء إليػػو، كأسػػاء عميػػو، كأسػػاء لػػو ًضػػد أحسػػف، معننػػى  كلػػـ ييٍحًسػػف عىمى

، كقػكؿ سىػػيٍَّ: يىسيػكء كء كالسُّػػ، (ِء"اسػـ لمظمػـ يقػػاؿ أسػاء إليػػو إذان ظممػو"كاالسػػاءة  ،(ُء"كاسػتعماالن
 .(ّء"اسـ جامع لآلفات كالداء"

*** *** 

فعؿ أمر قبيح جار مجرل الش رٍّ يترت ب عميو غٌـّ إلنساف في أمكر دينو " :اصطبلًحا اإلساءةُ ثانيًا:  
 كاإلساءة  (ْء"يةأك كلد أك فتا يحيط بو مف ماؿ كدنياه، سكاء أكاف ذلؾ في بدنو أك نفسو أك فيم

ستيزاء اإل"ساءة: اإلأعظـ و  (ٓء"طريؽ مكٌصؿ إلى غضب اهلل كسخطوك  خمؽ ذميـ، كسمكؾ مشيف"
، كىك الكيٍفر  ا كلعبنا، كسب اهلل العظيـ، كسب آياتو كشريعتو، كىذا ىك أعظـ الجـر بآيات اهلل خكضن

 .(ٔء"البكاح
*** *** 

 

  

                                                           

 . 1/274 للزبيدي   تاج العروس ، 441ص:  للرَّاغب األصفهاين   مفردات القرآن ( انظر1)
 . 1/95( لسان العرب البن منظور 2)
 . 1/43( الفروق اللغوية أليب ىالل العسكري 3)
 . 9/8383 يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ( نضرة النعيم4)
 . 9/3871( ادلرجع السابق 5)
  . 1/121 موسوعة األخالق للخراز (ٔء
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                             .اإلساءة والنيي عنيا : ذم  نيالمطمب الثا      
 القرآن الكريم :اإلساءة والنيي عنيا في ذم   أواًل: 

 كمنيا: ،ذـٌ القرآف الكريـ اإلساءة كنيى عنيا في كثير مف اآليات
ْذ َأَوــْذَنا ِميثَــاَق َبِنــي ِإْســرَاِنيَل اَل َتْعُبــُدوَن ِإال  الّمــَو )قػػاؿ تعػػالى: -ُ َوِباْلَواِلــَدْيِن ِإْحَســانًا َوِذي َواِ 

ـبَلَة َوآتُـوْا الز َكـاَة ثُـم  تَـَول   ْيُتْم ِإال  اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َوُقولُـوْا ِلمن ـاِس ُحْسـنًا َوَأِقيُمـوْا الص 
ْعِرُضــونَ  ــنُكْم َوَأنــُتم مِّ ػػا ،[ّٖ]البقػػرة:  (َقِمــيبًل مِّ إلػػى الكالػػديف، أك عػػدـ ءة "كفيػػو الن يػػي عػػف اإًلسى

كلئلحسػػػػاف  اإلحسػػػػاف كاإلسػػػػاءة، ألف  الكاجػػػػب اإلحسػػػػاف، كاألمػػػػر بالشػػػػيء نيػػػػي عػػػػف ضػػػػده،
" ضد اف: اإًلسىاءة، كىي أعظـ جرمنا، كترؾ اإلحساف بدكف إساءة، كىذا محـر
 . (ُء

م ًة ال ًتي  "م: أ [ٔٗ]المؤمنكف: (ِتي ِىَي َأْحَسُن الس يَِّنةَ اْدَفْع ِبال  ):قاؿ تعالى-ِ م دي ًباٍلخى اٍدفىٍع يىا ميحى
ذىًلؾى اإًلغٍ  يىمىةً ًىيى أىٍحسىفي ، كى ٍفحي عىٍف جى اءي كىالص  ذىًلؾى أىٍمريهي ًإي ا ضى ـٍ ، كى مىى أىذىاىي ٍبري عى ، كىالص  هي اٍلميٍشًرًكيفى

ٍرًبًيـٍ  فيما أتاىـ بو مف عند اهلل، يقكؿ كعنى بالسيئة: أذل المشركيف إياه ، كتكذيبيـ لو  ،قىٍبؿى أىٍمًرًه ًبحى
ادفع بالتي ىي )عف الحسف، في قكلو: ك ، (ِء "لو تعالى ذكره: اصبر عمى ما تمقى منيـ في ذات اهلل

، كيصفح عما  غيظان  يا حتى يكظـى يا صاحبي صيبي كاهلل ال يي "[ قاؿ: ٔٗ]المؤمنكف:  (أحسن السينة
 .(ّء"يكره
ْن َأَســْ ُتْم َفَمَيــاِإْن َأْحَســنُتْم  )قػػاؿ تعػػالى:-ّ نىٍفػػعي م: أ"[. ٕ]اإلسػػراء:  (...َأْحَســنُتْم أَلنُفِســُكْم َواِ 

ـٍ  مىٍيكي اًئده عى ـٍ عى ْن َأَسْ ُتْم َفَميا(، ًإٍحسىاًنكي مىٍيؾى  )َواِ  ـه عى ، أىٍم سىبلى ـه لىؾى   .(ْء"أىٍم فىعىمىٍييىا، نىٍحكى سىبلى
َفِإَذا ال ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَ ن ُو َوِليٌّ َحِميٌم َوَما اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن )قاؿ تعالى: -ْ

مت:  (اَىا ِإال  ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ ُيَمق اَىا ِإال  ال ِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمق                              .[ّٓ-ّْ]فصٍّ
 مف أساء إليؾ فادفعو عنؾ" في تفسير ىذه اآلية: -رحمو اهلل-:قال اإلمام ابن كثير

                                                           

 .   1/59الباحثني بإشراف الشيخ علوي السقاف  جملموعة من -الدرر السنية-رلموعة األخالق اإلسالمية(  (1
 . 17/104جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي (  (2
 . 17/105 ادلرجع السابق(  (3
 . 10/217اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (  (4
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أمر اهلل المؤمنيف بالصبر عند  :-رضي اهلل تعالي عنيما -كقاؿ ابف عباس  ،باإلحساف إليو
                     .                 (ُء"ةءالغضب كالحمـ عند الجيؿ كالعفك عند اإلسا

ٍمؽ "أم: فإذا أىسىاء إليؾ  في تفسيره: -رحمو اهلل–وقال السعدي   ا -ميًسيءه ًمف الخى خصكصن
ًإسىاءةن بالقكؿ أك بالفعؿ، فقابمو  -مىف لو حؽٌّ كبير عميؾ، كاألقارب، كاألصحاب، كنحكىـ
ف ظممؾ، فاعؼ ف تكم ـ فيؾ  باإلحساف إليو، فإف قطعؾ فىًصٍمو، كا   غائبنا أك-عنو، كا 

ف ىجر  -حاضرنا ؾ، كترؾ ًخطىابؾ، فىطيٍٍّب فبل تقابمو، بؿ اعؼ عنو، كعاممو بالقكؿ الم يٍّف. كا 
   .(ِءلو الكبلـ، كابذؿ لو الس بلـ، فإذا قابمت اإًلسىاءة باإلحساف، حصؿ فائدةه عظيمةه"

 (َمـــْن َعِمـــَل َصـــاِلًحا َفِمَنْفِســـِو َوَمـــْن َأَســـاء َفَعَمْيَيـــا َوَمـــا َرب ـــَك ِبَظـــبل ٍم لِّْمَعِبيـــدِ )قػػػاؿ تعػػػالى: -ٓ
ػػمت: ــري رحمــو ، [ْٔ]فصٍّ ــال الطب مػػف عمػػؿ مػػف عبػػاد اهلل بطاعتػػو فػػانتيى إلػػى أمػػره، ": اهللق

كانزجر لنييػو، فمنفسػو عمػؿ ذلػؾ الصػالح مػف العمػؿ، كطمػب خبلصػيا مػف عػذاب اهلل، أطػاع 
 (كمػف أسػاء فعمييػاءغنػي  ربو ال لغير ذلؾ، ألنو ال ينفع ذلؾ غيره، كاهلل عف عمؿ كؿ عامػؿ

يتو فييا ربو، كخبلفػو فييػا أمػره كنييػو، [ يقكؿ: كمف أساء عممو في الدنيا بمعصْٔ]فصمت: 
ى َلـإِ  م  ثُـ)فعمى نفسو جنى، ألنو أكبقيا بذلؾ، كأكسبيا بو سخطو، كلػـ يضػر أحػدا سػكل نفسػو 

[ يقكؿ: ثـ أنتـ أييا الناس أجمعػكف إلػى ربكػـ تصػيركف مػف بعػد ُُ]السجدة:  (ونَ عُ جَ رْ تُ  مْ كُ ربِّ 
 .(ّء"مماتكـ، فيجازم المحسف بإحسانو، كالمسيء بإساءتو

يتبي في مف خبلؿ ىذه األدلة القرآنية مدل العكاقب األليمة، كاآلثار الكخيمة التي حذ رى منيا 
ـي التي تمحؽي بالمسيء، كذلؾ ال ينبغي لممسمـ أف ييقابؿى اإلساءة باإلساءة، ألف   القرآفي الكري

  اإلحساف الحقيقي أف تيحسفى لمف أساء إليؾ.  
 

                                                           

 . 1/51اخلالق ألنور بن أىل اهلل  (  مكارم األخالق دلن أراد1)
 (. 751 :(  تيسري الكرمي الرمحن للسعدي )ص(2

 . 21/83( جامع البيان يف تفسري القرآن 3)
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                          .نة النبويةعنيا في الساإلساءة والنيي  ذم   ثانيًا:
 في نشر بميغة خاصةن ذٌمت السنة النبكية الكقكع في اإلساءة لما ليا مف آثار كخيمة كأضرار 

دلة التي حذرت مف الكقكع في اإلساءة  نظران كقد جمعتي بعض األ ،اهلل تعالىالدعكة إلى  
 دلة ما يمي:كمف ىذه األحياة الفرد كالمجتمع  فيلعكاقبيا األليمة 

قال: من عادى لي  اهللَ  إن   : قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو -)عن أبي ىريرة-ٔ
 وما يزالُ   و عميوا افترضتُ مم   إلي   أحب   عبدي بشيءٍ  ب إلي  وما تقر    ا فقد آذنتو بالحربولي  

ذي ه ال  بو  وبصرَ  ذي يسمعُ و ال  سمعَ  كنتُ  وو  فإذا أحببتُ حب  بالّنوافل حّتى أُ  إلي   بُ عبدي يتقر  
ن س لني ألعطين  و ال  بيا  ورجمَ  ه اّلتي يبطُش بو  ويدَ  بصرُ يُ  و  ولنن تي يمشي بيا  وا 

دي عن نفس المؤمن  يكره الموت و ترد  أنا فاعمُ  و  وما ترّددت عن شيءٍ استعاذ بي ألعيذن  

 . (ُء (وأنا أكره مساءتو
بالنباوة أو البناوة )قال: اهلل  قال: وطبنا رسولُ  -رضي اهلل عنو -قفيِّ )عن أبي زىير الث  -ِ
قالوا: بم ذاك يا رسول « . ارة من أىل الن  الجن   أن تعرفوا أىلَ  وشكُ يُ  انف( قال:باوة من الط  والن
 .(ِء(اهلل  بعضكم عمى بعض أنتم شيداءُ   ناء الّسّيءناء الحسن والث  بالث   قال: اهلل؟
اؿ: يا رسكؿ اهلل، أكصني. قاؿ: بعثو إلى قكـ، فق : أف  الن بي عف معاذ بف جبؿ -ّ
ذا َأَس ت ف َ أ)               .(ّء(ك ما استطعتقَ مُ سِّن وُ حَ ْحِسن  ولتُ فِش الس بلم وابذل الط عام... وا 

ذا أىسىأت فأىٍحًسف أي: كىك يحتمؿ معنييف، أحدىما: أن و إذا فعؿ معصية، يحدثيا تكبة، ، "كا 
، أىٍحسىف إليو، كمنو قكلو تعالى:  ذا أىسىاء إلى شخصو َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال )أك طاعة، كا 

مت:  (الس يَِّنةُ   . (ْء["ّْ]فصٍّ
 

                                                           

 . 6502،ح 8/105(  رواه البخاري يف صحيحو، 1)
   . ، وصححو ووافقو الذىيب413، ح 208/ 1 و،ستدركماحلاكم يف  رواه( 2)
 . 3559، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة 2642،ح  7/89البزار يف مسنده  رواه( 3)
 .   6/2416مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح للمال علي القاري ( 4)
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ذا أس ت؟كيف لي أن أعمم إذا    :اهلل قال رجل لرسول قال:  )عن عبد اهلل-ٗ   أحسنت وا 
ذا سمعتيم يقولون: قد  بي  قال الن   : إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت  فقد أحسنت  وا 

 .(ُء(أس ت  فقد أس ت
: )َمن أحسن فيما بقي  ُغِفر لو ما مضى  وَمن قال: قال رسول اهلل  عن أبي ذر -٘

 . (ِء َأَساء فيما بقي  ُأِوذ بما مضى وما بقي(
)قال رجل: يا رسول اهلل  أنؤاوذ بما عممنا في الجاىمي ة؟ قال: قال:  عن ابن مسعود -ٙ

ل َمن أحسن في اإلسبلم لم يؤاوذ بما عمل في الجاىمية  وَمن َأَساء ف ي اإلسبلم ُأِوذ باألو 
   .(ّء(واآلور

 .(ْءءالمراد باإلساءة: الكفر، كىك غاية اإلساءة( :-رحمو اهلل-قال المناوي
من كانت لو مظممة ألويو من عرضو أو شيء  :اهلل  قال: قال رسولُ   )عن أبي ىريرة-ٚ

مو منو اليوم  قبل أن ال يكون دينار وال درىم  إن كان لو عمل صالح أوذ منو بقدر فميتحم  
ن لم تكن لو حسناتٌ       .(ٓء صاحبو فحمل عميو( ناتِ من سيِّ  وذَ أُ  مظممتو وا 

ذا أمسيت  فقال: قال: يا رسول اهلل  عمِّ  يقدِّ )عن أبي بكر الصِّ -ٛ مني ما أقول إذا أصبحت وا 
شيء  كلِّ   أنت رب  فاطر الّسماوات واألرض عالم الغيب والّشيادة ال إلو إال   يا أبا بكر  قل: الميم  »

أو  مى نفسي سوءاً يطان وشركو  وأن أقترف عالش   نفسي  ومن شرِّ  ومميكو  أعوذ بك من شرِّ 
   .(ٔء(إلى مسمم هأجر  
إف  السن ة النبكية كاف ليا دكره ىاٌـّ جدان في معالجة اإلساءات التي كانت تقع بيف : أقول

  الناس، كما حث ت عمى ثكاب الميحًسف، كحذ رت مف عقكبة المسيء.
*** *** 

                                                           

   ، وإسناده صحيح على شرط مسلم. 526، ح  2/285حبان يف صحيحو  ابن  رواه( 1)
 . 3389، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة 6806، ح 7/46الطرباين يف ادلعجم األوسط  رواه( 2)
 .  190، ح 1/111ومسلم يف صحيحو  6921، ح 9/14رواه البخاري يف صحيحو ( 3)
 .  2/754التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي ( 4)
 .  2449، ح 129/ 3رواه البخاري يف صحيحو ( 5)
   . 2763األلباين يف السلسة الصحيحة ، وصححو  3529، ح  5/542 يف سننو الرتمذي رواه(6)
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  يا.في السمف أقوالُ و  اإلساءة آثارُ  :الثالث المطمب

                                                          اإلساءة: أواًل: آثارُ 
اآلخرة، لذلؾ ينبغي عمى المسمـ أف  في إف  لئلساءة آثار كعكاقب أليمة سكاءن في الدنيا أك

آثار التي تييمؾي يث أن ني كقفتي عمى بعضو مف ىذه بجميع أشكاليا، ح يتجنبى اإلساءةى 
 صاحبيا، كمنيا ما يمي:

 بيف أفراد المجتمع. كالشحناء إلى اآلخريف تيسىبٍّب العداكة كالبغضاء ءةي اإًلسىا-ُ 
 القمب.كظيممةن في  قسكةن   تسبٍّبي  أف  اإًلسىاءةى -ِ 
 الر داءة.ب أف  مىف رضي لنفسو باإًلسىاءة، شيد عمى نفسو-ّ
    .اإلنساف في قمبً  تزرعي النفاؽى  اإًلسىاءةى أف  -ْ
: ءال يككف : قاؿ رسكؿ اهلل  قاؿ أبك الد رداء ،الش فاعة ًمفٍ  أف  اإًلسىاءة قد تمنعي -ٓ

)ال يكون : القيٍّـ: "قكؿ الن بي  قاؿ ابفي ، ك (ُء يـك القيامة( كال شيداءى  الم ع انكف شفعاءى 
كالش فاعة ، بؿ ًمف أبمغ اإًلسىاءة، إساءةه  ؛ ألف  الم عفى الم ع انون شفعاء وال شيداء يوم القيامة(

إحساف، فالمسيء في ىذه الد ار بالم عف، سمبو اهلل اإلحساف في األخرل بالش فاعة، فإف  
 .(ِء اإلنساف إن ما يحصد ما يزرع، كاإًلسىاءة مانعة ًمف الش فاعة التي ىي إحساف"

 . (ْءإساءةن أشدُّىـ  الن اسً  ف  أخكؼى ،كا  (ّءأن و كم ما ازداد اإلنساف إساءة ازداد كحشة -ٓ
 .(ٓءواهلل كسخطً  طريؽه مكٌصؿه إلى غضبً  اإلساءةي -ٕ
 .(ٔءاإلسبلـً  كنكرى  اإليمافً  حبلكةى  ذىبي تي اإلساءةي -ٖ

                                                           

 . 2598، ح  4/2006يف صحيحو  رواه مسلم(  (1
 .  4/303 البن القيِّم   بدائع الفوائد( (2
 . (272:ص) البن القيِّم   طريق اذلجرتني انظر( (3
 (.  272ادلرجع السابق )ص( (4
 .  9/3781ضرة النعيم ن( (5
 .    9/3871 ادلرجع السابق( (6
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 ثانيًا: أقوال السمف في اإلساءة.

ـ ىذا، أتدركف مف كاف ساكف حرمكـ كي مً رى ة، اتٌقكا اهلل في حى مك   يا أىؿى  قاؿ: ءعف عمر-ُ
و فيمككا، كا حرمتى بنك فبلف. فأحٌمكا حرمتو فيمككا، كبنك فبلف فأحمُّ ىذا مف قبمكـ؟ كاف فيو 

ـٌ قاؿ: كاهلل ألف أعمؿ عشر خطايا بغيره أحٌب إلٌي مف أف أعمؿ حت   ى عٌد ما شاء اهلل. ث
 .(ُء(كاحدة بمٌكة

اعات، كاجتيدكا فييا، عممكا هلل بالط  أن و كاف يقكؿ: ء -رحمو اهلل- عف الحسف البصرم-ِ
ف  المنافؽ ، عمييـ كخافكا أف ترد    .(ِء ًإسىاءةن كأىٍمننا(ع جمإف  المؤمف جمع إحساننا كشفقةن، كا 

 راًت المحقٍّ  عمييا، كيعمؿي  كؿي فيت   الحسنةى  ليعمؿي  جؿى إٌف الر  ء : كب األنصارمٍّ قاؿ أبك أيُّ -ّ
ف  ، ى يأتي اهلل كقد حظر بوحت     .(ّء(فيفرؽ منيا حٌتى يأتي اهلل آمنان  ئةى يٍّ الس   ليعمؿي  جؿى الر   كا 

إلى أىمو كجيرانو فيك أىٍسقىطييـ، كمىف كىافىأ مىف أىسىاء  أىسىاءى  : ءمىفٍ -رحمو اهلل– حـز ابفي  قاؿ-ْ
 .(ْء(إليو منيـ، فيك مثميـ، كمىف لـ يكافئيـ بإساءتيـ، فيك سيٍّدىـ كخيرىـ كأفضميـ

ن ما أحسنتي إلى نفسي،  كقاؿ بعضي -ٓ ، كا  ، كما أسأتي إلى أحدو الس مؼ: ءما أحسنتي إلى أحدو
 . (ٓء(كأسأتي إلى نفسي

ا، لـ يكفٍ  لئًلسىاءةً  مىف لـ يجدٍ ءكقاؿ آخركف: -ٔ  .(ٔءعنده مكقع( لئلحسافً  مىضىضن

  

                                                           

 . 7/567شعب اإلميان للبيهقي  ( (1
 . 2/545صائر ذوي التمييز للفريوز أبادي ب( (2
 (.53الزىد البن ادلبارك )ص: ( (3
 .  1/342   سائل ابن حزمر ( (4
 .    365-30/364   رلموع فتاوى ابن تيمية( (5
 . 1/275 البن محدون   التَّذكرة احلمدونيَّة( (6
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 فميتب عبلنيةن، فإف  اهللى : ءمىف أىسىاء ًسرًّا، فميتٍب ًسرًّا، كمىف أىسىاء عبلنيةن، ككرد في األثر-ٔ
ف  الن اسى كال ييعىيٍّري  يغفري   .(ُء(ييعىيٍّركف كال يغفركف ، كا 

 وقد لفت نظري أبياٌت شعريٌة في كتاب نضرة النعيم ألحد الشعراء:  

 اـــــــــاني أن يتوبــــــــــتو األمنوبا ... وصد  ذي كسب الذ  ال   أنا العبدُ "
 اـــــــــكنيب اً ــــــــــــو قمقــــــــــ... عمى زاّلت ذي أضحى حزيناً ال   أنا العبدُ 
 اـــــــقيبذي سطرت عميو ... صحانف لم يوف فييا الر  ال   أنا العبدُ 
   .(ِء"اــحيببدي الن  ا ... فما لي اآلن ال أُ سر   عصيتُ  المسيءُ  أنا العبدُ 

سيجدي مدل البشاعة التي يت صؼ بيا المسيء، المتتبعى آلثار اإلساءة، كأقكاؿ السمؼ فييا  إف  
فميا في القمب قسكة كظيممة بدالن مف السركر، كفي الكجو سكادان بدالن مف النكر، لذلؾ ينبغي 

  عمى المسمـ أال  ييغرؽى نفسو في اإلساءة. 

*** *** 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  9/347 البن كثري   البداية والنهاية( (1
  . 9/3869ضرة النعيم ن( (2
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  ساءة والوسانل المعينة عمى تركيا.في اإل المطمب الرابع: أسباب الوقوع
 كىي كثيرة كمتنكعة اكتفيتي بذكر ما يمي:: أسباب الوقوع في اإلساءة أواًل:

 إلى قسميف كبلىما مف الكبائر كىما: فٍّ الظ   سكءى  العمماءي  ـكقد قس  ء: الظ نِّ  سوءُ -ٔ
كىك أبمغ في الٌذنب مف اليأس كالقنكط ءككبلىما كبيرة( كذلؾ ألٌنو يأس كقنكط  :باهلل نِّ الظ   سوءُ  -أ

   .كزيادة، لتجكيزه عمى اهلل تعالى أشياء التميؽ بكرمو كجكده
ىك أيضا مف الكبائر كذلؾ أٌف مف حكـ بشٌر عمى غيره بمجٌرد الٌظٌف  بالمسممين: نِّ الظ   سوءُ  -ب

طالة المٍّ قياـ بحقكقو كالت  حممو الٌشيطاف عمى احتقاره كعدـ ال  ساف في عرضو، ككؿُّ كاني في إكرامو كا 
ذلؾ لخبث باطنو  إلظيار معايبيـ فاعمـ أف   اس طالبان بالن   فٍّ ىء الظ  مف رأيتو سيٍّ  ىذه ميمكات.. ككؿُّ 

 .(ُء(افؽ يطمب العيكب لخبث باطنوالمؤمف يطمب المعاذير لسبلمة باطنو، كالمن تو؛ فإف  كسكء طكي  
ا اٌلذم ىك إثـ: فاٌلذم يظٌف ظٌنا، فأم  ، ليس بإثـ إثـ، كظفُّ  ظٌناف: ظفُّ  فُّ الظ  ءقاؿ سفياف الٌثكرٌم:  

كليذا ، مف األمكر مذمكـه  في كثيرو  فُّ كالظ  ...ذم ليس بإثـ: فاٌلذم يظٌف، كال يتكٌمـ بوكال  ، كيتكٌمـ بو
 ، كقاؿ [ّٔ :يكنس] (َظن ا ِإن  الظ ن  ال ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيناً َوما َيت ِبُع َأْكَثُرُىْم ِإال  )قاؿ تعالى: 
  . (ِء([ُِ :الحجرات] (اٍجتىًنبيكا كىًثيران ًمفى الظ فٍّ ًإف  بىٍعضى الظ فٍّ ًإٍثـه تعالى: ء
"كأم ا المسيء المصرُّ عمى الكبائر كالظُّمـ كالمخالفػات، فػإف  كحشػة المعاصػي  القيٍّـ: كقاؿ ابفي 

ٍسف الظ فٍّ بربٍّو، كىذا مكجكده في الش اىد، فإف  العبد اآلبؽ  الخارج -كالظُّمـ كالحراـ تمنعو ًمف حي
 .  (ّءأبدنا" ال ييٍحًسف الظ ف  بو، كال يجامع كحشة اإًلسىاءة إحساف الظ فٍّ  -عف طاعة سيٍّده

: "الخكؼ المكًقع في اليأس: "إساءة أدب عمى رحمة -رحمو اهلل-القيٍّـ : قاؿ ابفي الي س-ٕ
 . (ْءاهلل تعالى التي سبقت غضبو، كجيؿه بيا"

 .(ٓء"وفكاتً  ؽً لتحقُّ  ؿي ال يتحص   المطمكبى  القطع عمى أف  ":  -رحمو اهلل-الجكزمٍّ  كقاؿ ابفي 
 

                                                           

 (.109،114الزواجر للهيتمي ) ( (1
 .3/547،545انظر بصائر ذوي التمييز ( (2
 . (25ص: ) البن القيِّم   اجلواب الكايف( (3
 .  2/371 البن القيِّم   ( مدارج السالكني(4
 .  (633نزىة األعني النواظر البن اجلوزي )( (5
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 :طول األمل-ٖ
 اليكل فيصدُّ  باعي ا اتٍّ باع اليكل كطكؿ األمؿ، فأم  عميكـ اتٍّ  ما أخاؼي  أخكؼى  إف  ء :قاؿ عميٌّ 
ف  ، نسي اآلخرةفيي  األمؿً  ا طكؿي ، كأم  عف الحؽٍّ                                                                                        (ُء(نيا ارتحمت مدبرةالدُّ  أال كا 

 .(ِء(العمؿى  إال  أىسىاءى  : ءما أطاؿ عبده األمؿى قاؿ -رحمو اهلل-البصرم  الحسفعف ك 

 :الوسانل المعينة عمى ترك اإلساءة ثانيًا:

ييعتبر اإلحسافي أعمى مراتب العبادة، كبو يصؿي المسمـ إلى درجة التقكل،  اإلحسان:-ٔ
كاإلحساف الحقيقي أف تيحسفى لمف أساء إليؾ، كليس لمف أحسف إليؾ، كقد أمرنا اهلل تعالى أف 

 [. ٔٗ]المؤمنكف:  (اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن الس يَِّنةَ )قاؿ تعالى: نقابؿى اإلساءة باإلحساف ف

ار لو أساء  أري مقعده من الن  ة إال  الجن   ال يدول أحدٌ : بي  قال: قال الن    عن أبي ىريرةو )
 .(ّءعميو حسرة( ة لو أحسن ليكون أري مقعده من الجن  ار أحد إال    وال يدول الن  ليزداد شكراً 

أف يىٍكثير  قاؿ: ءليس الخير أف يىٍكثير مالؾ ككلدؾ، كلكف الخير : عف عمي رستغفااإل-ٕ
ف أسأت  مىدت اهلل، كا  عممؾ، كيىٍعظيـ حممؾ، كأف تباىي الن اس بعبادة ربٍّؾ، فإف أىٍحسىنت حى

  .(ْء(استغفرت اهلل

كلك لـ ": قاؿ القاضي الميدم: معرفة أن  في ترك اإِلَساءة رجاحة الن فس  وراحة القمب-ٖ
فح  ٍصمىةه تيحمىد  -كترؾ اإًلسىاءة-يكف في الص  دىاع القمب، لكاف الكاجب خى إال  رجاحة الن فس ككى

  .(ٓء "عمى العاقؿ أف ال يكدٍّر كقتو بالدُّخكؿ في أخبلؽ البيائـ...

 

                                                           

 . 1/76األولياء وطبقات األصفياء أليب نُعيم األصبهاين  حلية( (1
 .  13/255 ( شعب اإلميان(2
   . 6569، ح  8/117رواه البخاري يف صحيحو  ( (3
    . 1/75  وطبقات األصفياء ( حلية األولياء(4
 .  1/590حلسني ادلهدي   صيد األفكار( (5
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 ام يقول:قبل موتو بثبلثة أي   اهلل  رسولَ  سمعتُ  قال: )عن جابر :الظ نِّ باهلل ُحْسنُ -ٗ
  .(ُء(وجل   عز   باهللِ  ن  الظ   حسنُ  وىو يُ كم إال  أحدُ  ال يموتن  »

 خذكاات   كلئؾ قكـه اغبيف في اآلخرة، أي نيا، كالر  اىديف في الدُّ كبى لمز  طي » : قاؿ عميٌّ ء :األمل ِقَصرُ -٘
 (ِء ...(شعاران  ، كالكتابى كماءىا طيبان  ،يا فراشان كترابى  ،بساطان  اهللً  أرضى 
مف رحمتو سبحانو كتعالى، لذلؾ  عز  كجؿ  بأف ال نيأسى  حيث أمرنا اهللي  الي س: عدمُ -ٙ

، مشتؽ مف اإلببلس كىك ؿإبميس كزنو إفعيأف   في تفسيره -رحمو اهلل  -القرطبيُّ أخبر 
  (ّء .اليأس مف رحمة اهلل تعالى

فإف  مف يعمـ أف  مف صفات اهلل تعالى ءالعمـ كاإلحاطة  لى وصفاتو:اهلل تعاب العممُ -ٚ
             .بالشيء كمراقبة األعماؿ(،ككاف ذلؾ عقيدةن في قمبو امتنع عف اإلساءة كفعؿ السيئات

يرجك  كالمؤمفي  فقد جعؿ اهلل تعالى عقكبةن لممسيئيف، كثكابان لمطائعيف ، الثواب والعقاب:-ٛ
 عقابو .اهلل تعالى كيخشى  ثكابى 

 

*** *** 

 

 

 

 

                                                           

 . 2877، ح 4/2205 رواه مسلم يف صحيحو ((1
  . 7/372شعب اإلميان ( (2
  .  1/295اجلامع ألحكام القرآن ( (3
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 عدد مرات ورود اإلساءة ومعانييا في السياق القرآني.

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:                    
 المطمب األكؿ: عدد كركد اإلساءة في القرآف الكريـ.

 المطمب الثاني: معاني اإلساءة في السياؽ القرآني.                   
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 في القرآن الكريم. المطمب األول: عدد ورود اإلساءة    

، في أربعو كستيف مرة ان ذكر اإلساءة كالكممات المشتقة منيا في القرآف الكريـ مائة كستكرد  
كذلؾ فإف  عدد  ،سكرة مدنية ةعشر  كست ،سكرة مكية كعشريف ثماني نيامكأربعيف سكرة 

كعشرة مكضع بخبلؼ مكاضع اآليات في السكر مكاضع اآليات في السكر المكية ىك مائة 
 : كىي كالتالي ،كخمسكف مكضعنا ةالمدنية فيك ست
   .مرة ساء: ثماني عشرة  -ُ
   .خمس مرات :ساءت -ِ
   .مرة كاحدة :تسؤكـ -ّ
   .مرتيف :تسؤىـ -ْ
   .مرتيف: سيء -ٓ
   .مرة كاحدة :سيئت -ٔ
   .مرتيف :أساء -ٕ
   .مرة كاحدة :أسأتـ -ٖ
   .مرتيف :اك أساءي  -ٗ

   .مراتتسع  :ءالس كٍ  -َُ
 .أربعان كأربعيف مرة :السُّكء -ُُ
    .ست مرات :سيكءان  -ُِ
 ة.مرة كاحد :السكأل -ُّ
   .مرتيف :السيء -ُْ
   (ُء .مرة كاحدة :سيئان  -ُٓ

 

                                                           

     (.453-452)ص حملمد فؤاد عبدالباقي  ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي انظر ( (1
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   .مرة كاحدة :سيٍّىئو -ُٔ
   .يف كعشريف مرةتاثن: السيئة -ُٕ
 .كعشريف مرة إحدل :السيئات -ُٖ
   .خمس مرات :سيئاتكـ -ُٗ
   .مرة كاحدة: سيئاتنا -َِ
   .مرتيف :سيئاتو -ُِ
   .سبع مرات: سيئاتيـ -ِِ
   .مرتيف :سكءة -ِّ
  . مرة كاحدة :سكءاتكـ -ِْ
   .أربع مرات :سكءاتيما -ِٓ
   .مرتيف :أسكأ -ِٔ
  (ُء.مرة كاحدة: المسيء -ِٕ

 .المطمب الثاني: معاني اإلساءة في القرآن الكريم
 كرد استعماؿ ءسكأ( في القرآف الكريـ عمى معافو عدة، كىي كما يأتي:

ة  فسي  ة  واألوروية  و من األحوال الن  نيوي  اإلنسان من األمور الد   ما يغم   كل  -ٔ
 )َبْيضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء(، ك قكلو: ة  والوارجة  من فوات مال  وجاه  وفقد حميموالبدني  
)ِإن  اْلِوْزَي اْلَيْوَم أم: مف غير آفة بيا، كفٌسر بالبرص ككذلؾ قكلو تعالى:  ،[ِِ :]طو
   .[ِٕ :]النحؿ الس وَء َعَمى اْلكاِفِريَن(َو 
[، في َُ :]الركـالس واى( اكاَن عاِقَبَة ال ِذيَن َأساؤُ  )ُثم  ، قاؿ تعالى: ضد الحسنى-ٕ

 (ِء[.ِٔ :يكنس]م ِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنى()لِ مقابؿ: 

                                                           

 (.455-454)ص  ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي انظر (  (1
   .( 258 :ص) ادلفردات يف غريب القرآن  أشار إىل ىذه ادلعاين الراغب األصفهاين يف ( (2
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كليا أمثمة عديدة منيا:                       كىي السيئة ضد الحسنة، الفعمة القبيحة:-ٖ
 [.ُٖ :]البقرة  )َبمى َمْن َكَسَب َسيَِّنًة(قاؿ تعالى: 
 [.ْٔ :]النمؿ ) ِلَم َتْسَتْعِجُموَن ِبالس يَِّنة ( كقاؿ تعالى:
 [.ٔٗ :]المؤمنكف )اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن الس يَِّنَة( كقاؿ تعالى:
 [.ّْ :]النحؿ  ) َفَ صاَبُيْم َسيِّناُت ما َعِمُموا(كقاؿ تعالى: 

[،  ككذلؾ ُِّ:]النساء  ُسوءًا ُيْجَز ِبِو( )َمْن َيْعَملْ  :، قاؿ تعالىالقبيح من العمل-ٗ
 [.ّٕ :]التكبة )ُزيَِّن َلُيْم ُسوُء َأْعماِلِيْم (قكلو تعالى: 

)َوساَءْت [، ك كذا قكلو: ٔ :]الفتح الس ْوِء()َعَمْيِيْم داِنَرُة قاؿ تعالى:  ُسوُء العاقبة -٘
 [.ٔٔ :]الفرقاف  ) وساَءْت ُمْسَتَقر ا([،  ٕٗ :]النساء َمِصيرًا(

 :]الصافات  َء َصباُح اْلُمْنَذِريَن()َفِإذا َنَزَل ِبساَحِتِيْم َفسا، قاؿ تعالى: بمعنى بنس-ٙ
 [.ٔٔ :]المائدة )وساَء ما َيْعَمُموَن([، كقاؿ تعالى:  ُٕٕ
)َو َيْبُسـُطوا ِإَلـْيُكْم َأْيـِدَيُيْم  َوأَْلِسـَنَتُيْم ، قػاؿ تعػالى :  ما يبدو عمى الوجو من ضـيق وغـم-ٚ

ــوِء( )ِســيَء [، كقػػاؿ: ِٕ :]الممػػؾ)ِســيَنْت ُوُجــوُه ال ــِذيَن َكَفــُروا([، ك قكلػػو:  ِ :]الممتحنػػة ِبالس 
 [.ٕٕ:]ىكد ِبِيْم َو ضاَق ِبِيْم َذْرعًا(

 [.ِٓ :]الرعد )َو َلُيْم ُسوُء الد اِر(قاؿ تعالى :  ليبلك بمعنى ا-ٛ
[، كقاؿ ُّ :]المائدة ،) قال: َكْيَف ُيواِري َسْوَأَة َأِويِو(، قاؿ تعالى :  الفاحشة بمعنى-ٜ

 .(ُء [ِٔ :]األعراؼ )ُيواِري َسْوآِتُكْم(: كقاؿ تعالى[،ُّ :]المائدة:) َفُ واِرَي َسْوَأَة َأِوي (تعالى
 ****** 

 
 

                                                           

 .( 258 :ص) ادلفردات يف غريب القرآن  أشار إىل ىذه ادلعاين الراغب األصفهاين يف (  (1
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لث:                                                                 الثا المبحث
 مشتقات اإلساءة ونظانرىا.

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:                             
 .اإلساءة: مشتقات األكؿ المطمب

 .اإلساءة نظائر :الثاني المطمب                            
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 .اإلساءة مشتقات المطمب األول:
صػػيغة الماضػػي مػػف الفعػػؿ الثبلثػػي مػػذكران كمؤنثػػان ءسػػاء ، سػػاءت ( ، كالماضػػي الربػػاعي -ُ

 كا ( .ـ ، أساءي مفردان كجمعان مذكران كمؤنثان ءأساء ، أسأتي 
 صيغة المضارع ءتسؤكـ ، تسؤىـ ( .-ِ
 يئت ( .يَ ، سً ءسً  في حالتي التذكير كالتأنيث المبني لممجيكؿ صيغة-ّ
 سيء( .صيغة اسـ الفاعؿ ء المي -ْ
 أفعؿ التفضيؿ ء أسكأ( . عمى كزف-ٓ
 صيغة المصدر لمفعؿ ساء أك اسمان مف الفعؿ ساء ء السُّكء ، سيكءان ، الس كء ( .-ٔ
 الػػػذم يطمػػػؽ عمػػػى الفػػػرج كالفاحشػػػة كالخصػػػمة القبيحػػػة مفػػػردان كمثنػػػىن كجمعػػػان  االسػػػـصػػػيغة -ٕ
 ا، سكءاتكـ ( .سكءة، سكءاتيمء
 تأتي  محمكلة عمى جية النعت خبلؼ الحسنى ء السُّكأل ( .-ٖ
مف الصفات الغالبة مفردان كمثنىن كجمعػان ء السػيَ ، سػيئا ، سػيئو ، السػيئة ،  االسـصيغة -ٗ
 ، سيئاتنا ، سيئاتو ، سيئاتيـ ( .ئات ، سيئاتكـيالس

ف استعماليا أكثر م القرآف المكيبلحظ أف  استعماؿ لفظة ءسكأ( كمشتقاتيا كرد في كيي 
أم ا   ،كست عشرة سكرة مدنية ،كعشريف سكرة مكية ردت في ثماني؛ حيث ك في القرآف المدني

 فقػد كردت فػي؛ مختمفػة فػي السػكر المكيػة كالمدنيػةمف ناحية عدد مػرات كركدىػا باشػتقاقاتيا ال
ؿي عمػػى كثػػرة دلكىػػذا ييػػ ،مػػرة فػػي سػكر مدنيػػة مػػرة فػػي سػػكر مكيػة، كسػػتان كخمسػػيف  مائػة كعشػػرة

كىػذه اإلسػاءة  ؛الرعيػؿ األك ؿ عمػى أيػدم أىػؿ مكػةاإلساءة التي تعر ض ليا المسممكف خاصةن 
خبلفػان لمػػا  كانػت باسػتخداـ شػت ى الكسػػائؿ لمقضػاء عمػى اإلسػػبلـ كالمسػمميف مػف ًقبػػؿ المكيػيف،

ؾ اإلسػػػاءة لئلسػػػبلـ كلػػػـ تكػػػف عنػػػدىـ تمػػػ ،كػػػاف عميػػػو المػػػدنيكف فقػػػد كػػػانكا أىػػػؿى إيمػػػافو كطاعػػػةو 
ف و كانػػػت ىنػػػاؾ فئػػػة تعػػػيش فػػػي المدينػػػة كالمنػػػافقي، لكن ػػػبػػػذلؾ القػػػدر عنػػػد المكيػػػيف كالمسػػػمميف

كمػػف ىنػػا يتبػػيف لنػػا السػػر فػػي كركد ىػػذه المفظػػة فػػي السػػكر ، كالييػػكد الػػذيف كػػانكا أىػػؿ إسػػاءة
 المكية بنسبة أكبر تصؿ إلى الضعؼ مف حيث مكاضع اآليات.
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 .اإلساءة في القرآن الكريمنظانر  المطمب الثاني:

يػا جػاءت بألفػاظ تػرادؼ فػي معناىػا ن  إحيػث  ،ـإف  لئلساءة نظائر كثيرة كردت في القرآف الكري
 لفاظ كأقربيا إلى معنى اإلساءة:، كىذ كقفة مع بعض ىذه األغرضيا اإلساءة كتؤدم

  .لفسادا أواًل:
الفػػاء كالسػػيف كالػػداؿ كممػػةه كاحػػدة، فىسىػػدى الش ػػيءي يىٍفسيػػد فسػػادان كفيسػػكدان، كىػػك فاًسػػده " :الفســاد لغــةً 

 .(ِء"نقيض الصبلح  كفسد الشيء إذا أباره"كالفساد  ،(ُء"كفىًسيد
خركج الشي ء عف االعتػداؿ، قمػيبل كػاف الخػركج عنػو أك كثيػرا، ك يضػاٌده ": الفساد اصطبلحاً 

الٌنفس، ك البدف، ك األشياء الخارجة عف االستقامة، يقػاؿ: فىسىػدى الٌصبلح، ك يستعمؿ ذلؾ في 
  .(ّء"فىسىادان ك فيسيكدان 

 الفرق بين اإلساءة والفساد:
يعتبػػػر الفسػػػاد مػػػف أشػػػد أنػػػكاع ، ك (ْء"تغييػػػر عػػػف المقػػػدار الػػػذم تػػػدعك إليػػػو الحكمػػػةالفسػػػاد ف  إ"

يشترؾ الفساد مع اإلساءة في ميو مف أضرار عمى الفرد كالمجتمع ،حيث اإلساءة لما يترتب ع
خمؽه ذميـه، كسػمكؾه مشػيفه كطريػؽه مكٌصػؿه  ألف  اإلساءةى " سيءه كسمكؾه ال أخبلقي، أنيما خمؽه 

مػػا أمكػػف "كالفاسػػدي  ،(ٔءأسػػاءه : أفسػػده كمػػا يشػػتركاف فػػي المعنػػى ،(ٓء"إلػػى غضػػب اهلل كسػػخطو
إسػػػاءةو  دو إسػػػاءةه كلػػػيس كػػػؿُّ فسػػػاكنسػػػتطيع القػػػكؿ بػػػأف  كػػػؿ   ،(ٕء"االنتفػػػاع بػػػو رغمػػػا عػػػف رداءتػػػو

 ".  ان فساد

                                                           

 .4/503معجم مقاييس اللغة البن فارس ( (1
 .  3/335لسان العرب البن منظور ( (2
 . 2/380ادلفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ( (3
 .1/405الفروق اللغوية( (4
 .9/8383نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ( (5
 .1/114الكليات أليب البقاء الكفوي ( (6
 .(692ادلرجع السابق )( (7
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 .ثانيًا : العدوان
العيف كالداؿ كالحرؼ المعتػؿ أصػؿه كاحػده صػحيحه يرجػع إليػو الفػركعى كٌميػا، كىػك " العدوان لغًة:

 .(ُء"كالعيٍدكاف: الظمـ الصُّراح كتقدُّـو لما ينبغي أف يقتصر عميو. ،يدؿُّ عمى تجاكيزو في الشيء
ٍضرىاري ًباٍلًفٍعًؿ أىًك اٍلقىٍكؿً  ،(ِءكىك تعدم الحد اصطبلحًا:العدوان  كىىيكى اإٍلً

مىى " ،(ّء كىك ااًلٍعًتدىاءي عى
ؽٍّ  مىى اٍلحى  . (ٓء"ما يتمكف في القمب مف قصد اإلضرار كاإلنتقاـ" والعداوة:، (ْء"عى

 :الفرق بين اإلساءة والعدوان
المعنى بينيما ،ألف  العدكاف يعتبر "أسكأ االعتداء ترتبط اإلساءة بالعدكاف ارتباطان قكي ان لتقارب "

، كالعداكة قد تككف في قمب اإلنسػاف مػف غيػر أثػرو ليػا فػي الكاقػع، (ٔءفي قكؿ أك فعؿ أك حاؿ"
كيككف صاحبييا مكصكفان بالعداكة، أم ا اإلساءةي فبل ييقاؿ لمف أضػمر اإلسػاءةى فػي نفسػو مسػيَ 

  إال  إذا ظيرت آثارىا في الكاقع .     
   .: الظممثالثاً 

ػػر الظػاء كالػػبلـ كالمػيـ أصػػبلًف صػحيحاًف، ": الظمـم لغــةً  ػػياء كالنػكر، كاآلخى أحػػدىما خػبلؼي الضٍّ
ٍضع الش يًء غيرى مكضعو تعدٍّيان.  كى
ؿ الظٍُّممػػة، كالجمػػع ظممػػات ـى المكػػاف إظبلمػػان  ،فػػاألك  ؿ ،كاألصػػ كالظ ػػبلـ: اسػػـ الظممػػة؛ كقػػد أٍظمىػػ

ر ظمىمىو يظًمميو ظيٍممان،    .(ٕء"كاألصؿ كضعي الش ٍيء في غير مكضعو اآلخى

                                                           

 .4/249معجم مقاييس اللغة البن فارس  ( (1
 .2/226الكشاف للزسلشري  ( (2
 .140/ 19التحرير والتنوير  ( (3
 .20/110ادلرجع السابق  ( (4

 . 1/191( التعريفات للجرجاين 5)
 . 1/238( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 6)
 .  3/468  ( معجم مقاييس اللغة 7)
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الش ػػٍيءي ال ػػًذم الى يىًحػػؽُّ ًفٍعميػػوي "ىيػػكى ك ، (ُء"ىػػك كضػػع الشػػيء فػػي غيػػر مكضػػعو" :الظمــم اصــطبلحاً 
ًميمىةي كىالش رىاًئعي  ى ًبًو النُّفيكسي الس   .(ِء"كىالى تىٍرضى

   :الفرق بين اإلساءة والظمم
 ،(ْءممػؾ الغيػر، كمجػاكزة الحػد" يكىػك "التصػرؼ فػ، (ّء"الجكر كمجػاكزة الحػد"ف  أصؿ الظمـ إ"

  .(ٓءأساء إليو إذان ظممو" :يقاؿ ،ساءة "اسـ لمظمـاإلك  ،(ْءالحد"
 أف  اإلساءة كالظمـ بمعنى كاحد، كاإلساءة جزء مف الظمـ. يتضح مف ىذا

 .الكفر : رابعاً 
 ،(ٔء"الكاؼ كالفاء كالراء أصؿه صحيحه يدؿُّ عمى معنىن كاحد، كىك الس ٍتر كالت غطية": الكفر لغةً 
: نقػػػػيض اإليمػػػػاف.  ،(ٔء"كالت غطيػػػػة كيقػػػػاؿ ألىػػػػؿ دار الحػػػػرب: قػػػػد كىفىػػػػركا، أم: عصػػػػكا كالكيفػػػػري

: نقيض الشكر. كفر النعمة، أم: كيٍفري الجحػكد مػع معرفػة  لـ يشكرىا. كالكيٍفري  كامتنعكا. كالكيفري
يػؤمف بمسػانو  ككيٍفػري النفػاؽ كىػك أف مسػانو،كىك أف يعرؼ بقمبو، كيأبى ب ككيٍفري المعاندة القمب،

  . (ٕءىك كفر  القمب كالمسافك  اإلنكار ري فٍ كي كالقمب كافر، ك 
يقػػع عمػػى ضػػركب مػػف الػػذنكب فمنيػػا الشػػرؾ بػػاهلل كمنيػػا الجحػػد لمنبػػكة  اسػػـ: الكفــر اصــطبلحاً 

مػػا حػػػـر اهلل كىػػك راجػػػع إلػػى جحػػػد النبػػكة كغيػػػر ذلػػؾ ممػػػا يطػػكؿ الكػػػبلـ فيػػػو  اسػػػتحبلؿكمنيػػا 
 كالكفر صنفاف:"، (ٖءكأصمو التغطية

                                                           

 12/373لسان العرب البن منظور  ( 1(
 .5/174 البن عاشور التحرير والتنوير ( (2
 .12/373لسان العرب البن منظور  ( (3
 .1/231التوقيف على مهمات التعاريف  ( (4
 .1/95لسان العرب البن منظور  ( (5
 .5/191معجم مقاييس اللغة البن فارس  ( (6
 .356/ 5 للفراىيدي انظر كتاب العني ( (7
 .1/454الفروق اللغوية أليب ىالل العسكري  ( (8
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الكفػر بفػرع مػف فػركع اإلسػبلـ فػبل يخػرج بػو الكفر بأصؿ اإليماف كىك ضػده، كاآلخػر  ىماأحد
 .(ُء"عف أصؿ اإليماف

 :  الفرق بين اإلساءة والكفر
كمنيػػػػا مػػػػا ىػػػػك  ،ا مػػػػا ىػػػػك ظػػػػاىربينمػػػػا اإلسػػػػاءة منيػػػػ، (ِءالكفػػػػر: "تغطيػػػػة مػػػػا حقػػػػو اإلظيػػػػار"

َه  كافرو  كلكف كؿُّ  ،كافران  مسيءو  كلذلؾ ليس كؿُّ  ،ىك باطف  .مسي
 : الويانةوامساً 

ٍكنان. كذلؾ ": الويانة لغة الخاء كالكاك كالنكف أصؿه كاحد، كىك التنقص. يقاؿ خانىو يخيكنو خى
ني قٍّي، أم تنق صى نىني فبلفه حى فاء. كيقاؿ تخك  ٍكنان ، (ّء"نيقصافي الكى كتقكؿ: خانىو الدىر كالنعيـ خى

كخانىني فبلفه ًخيانةن. الخىكفي في النظر فتره، كمف ذلؾ يقاؿ  يا،كىك تغير حالو إلى شر من
لؤلسد: خاًئفي العيف. كخاًئنةي العيف: ما تخيكفي مف ميسارقة النظر أم: تنظر إلى ما ال يحؿ
    .(ْء

    .(ْءيحؿ
" ":  الويانة اصطبلحاً   .(ٓءمخالفةي الحؽٍّ بنقًض العيًد في الًسرٍّ

 الفرق بين اإلساءة والويانة:
بينما  ،(ٕءلذلؾ الخائف "الذم ائتمف فأخذ" ،(ٔءبالعيد كاألمانة" الخيانة : "تيقاؿ اعتباران أف  

 كيسعى في سخط اهلل عز   ،كييقدـ عمى المعاصي ،الذم يستكبر عمى عبادة ربو"المسيء فيك 
 يا معصية مف المعاصي .الخيانة جزءه مف اإلساءة ككني ، كالخبلصةي أف  (ٖء"كجؿ  

                                                           

 .5/144لسان العرب البن منظور  ( (1
 . 1/282التوقيف على مهمات التعاريف  ( (2
 .2/231معجم مقاييس اللغة  ( (3
 . 4/309كتاب العني ( (4
 .1/330التعاريف للمناوي  ( (5
 .1/434الكليات للكفوي  ( (6
 .1/228الفروق اللغوية البن ىالل العسكري  ( (7
 .1/740انظر تيسري الكرمي الرمحن  ( (8
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  :الكذب :سادساً 
ػدؽ. كتمخيصػو أن ػو ال " الكذب لغًة : الكاؼ كالذاؿ كالبػاء أصػؿه صػحيح يػدؿُّ عمػى خػبلؼ الصٍّ

دؽ    . (ُء"يبميغ نيايةى الكبلـً في الصٍّ
 .(ِء"ىك عدـ مطابقة الخبر لمكاقع" الكذب اصطبلحًا:

 :الفرق بين اإلساءة والكذب
مػان لكػكف الكػذب مػف إث ييسػم ى الكػذبي  لػذلؾ، فعؿه قبيح ييكقع صاحبىو فػي اإلثػـ ىك الكذبي ا فأم  "

ػػا اإلسػػاءةي فقػػد سػػبؽ أن يػػا (ّء"ذلػػؾ كتسػػمية اإلنسػػاف حيكانػػان لككنػػو مػػف جممتػػوجممػػة اإلثػػـ، ك  ، كأم 
  .ذب جزء منيا، فيك نكع مف اإلساءةتعُـّ المعاصي، كالك

 . سابعًا : النقض
 .(ْء"النكف كالقاؼ كالضاد أصؿه صحيح يدؿُّ عمى نىٍكًث شىيء": النقض لغةً 

 .(ٓء"إفساد ما أبرمت مف عقد أك بناء : "النقض اصطبلحاً 
 :الفرق بين اإلساءة والنقض

 :، كقيؿ"كقيؿ: "حؿ أجزاء الشيء بعضيا عف بعض ،(ٔء"نقض البناء كالحبؿ كالعيد"النقض 
لما يترتب  لآلخريف إساءةصفة مذمكمة قبيحة فييا  لذلؾ النقض ؛(ٕءالفسخ كفؾ التركيب""

 ، كىي فرع عف اإلساءة.لئلنساف في أمكر دينو كدنياه غـ  عميو مف 
*** *** 

  
                                                           

 .5/167فارس معجم مقاييس اللغة البن ( (1
 .1/449الفروق اللغوية أليب ىالل العسكري ( (2
 .1/47مفردات القرآن للراغب األصفهاين ( (3
 .5/470معجم مقاييس اللغة ( (4
 .7/242لسان العرب ( (5
 .3/247الصحاح يف اللغة للجوىري ( (6
 .1/329التوقيف على مهمات التعاريف  ( (7
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 . تدل  عمى اإلساءة التي قرآنيةالساليب األالمبحث الرابع: 
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. تدل  عمى اإلساءة أساليب قرآنيةالمبحث الرابع:   

التػػػي تػػػدؿُّ عمػػػى  القرآنيػػػةً  مػػف األسػػػاليبً  سػػػيجدي العديػػػدى تعػػػالى  اهللً  إلػػػى كتػػػابً  إف  النػػاظرى  
ا ،بألفاظو عديدة اإلساءة، كذلؾ مف ىذه األساليب مف خبلؿ ذكر المعاني  كسكؼ نتناكؿ بعضن

 كاآليات الدالة عمييا:
 ،يككف إال بذم حياةسخر بو، كال لمف يي  كاستنقاصه  في السخرية خديعةه ك  :أواًل: السورية

كقكلو  -عمييـ السبلـ- ءالسخرية إلى الكفار بالنسبة إلى االنبيا -سبحانو  -كلذلؾ أسند   
                                                                          . (ُء[ّٖ]ىكد:(َوُكم َما َمر  َعَمْيِو َمؤٌل مِّن َقْوِمِو َسِوُروْا ِمْنوُ )سبحانو: 

َذا رََأْوَك ِإن َيت ِوُذوَنَك ِإاَل ُىُزوًا َأَىَذا ال ِذي َبَعَث الم ُو َرُسوالً ): كمنو قكلو تعالى ف: الفرقا] (َواِ 
ُْ]. 

 :منوك  ،(ِء: كىك بمعنى التخكيؼثانيًا: التيديد
َقــاَل َلــِنِن ات َوــْذَت ِإَليــًا َغْيــِري اَلْجَعَمن ــَك ِمــَن ): تيديػػد فرعػػكف لمكسػػى : التيديــد بالســجن-أ

 .[ِٗ:الشعراء] (اْلَمْسُجوِنينَ 
َقاُلوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا ) لو حينما حط ـ أصناميـ: تيديد قـك إبراىيـ : التيديد بالقتل-ب

 .[ٖٔ:األنبياء](آِلَيَتُكْم ِإن ُكنُتْم َفاِعِمينَ 
ِإن  ال ِذيَن ُيِحب وَن َأن َتِشـيَع اْلَفاِحَشـُة )قاؿ تعالى:  ،(ّء"كىي بمعنى اإلنتشار" : اإلشاعة:ثالثًا

اْلَفاِحَشــــُة ِفــــي ال ــــِذيَن آَمُنــــوا َلُيــــْم َعــــَذاٌب أَِلــــيٌم ِفــــي الــــد ْنَيا َواآلِوــــَرِة َوالم ــــُو َيْعَمــــُم َوَأنــــُتْم اَل 
  [ ُٗ]النكر:(َتْعَمُمونَ 
عبير عف األمكر المستقبحة بالعبارات الت كىك ، ءالبذاكىما بمعنى ": واإلزدراء االحتقار: رابًعا

َفَقاَل اْلَمؤُل ال ِذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِو َما ) :في شأف قـك نكح  كمنو قكلو تعالى ،(ْء"الٌصريحة
                                                           

 . 1/275انظر الفروق اللغوية ( (1
 . 1/705انظر  سلتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي( (2
 . 14/329اللباب يف علوم الكتاب أليب حفص احلنبلي  ( (3
 .  1/243الكليات  ( (4
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ْثَمَنا َوَما َنرَاَك ات َبَعَك ِإال  ال ِذيَن ُىْم َأرَاِذُلَنا َباِدَي الر ْأِي َوَما َنرَ  ى َلُكْم َعَمْيَنا َما َنرَاَك ِإال  َبَشرًا مِّ
: عمى قكمو عندما رد  نكح  ، ككذلؾ قكلو تعالى [ِٕ:ىكد] (ِمن َفْضٍل َبْل َنُظن ُكْم َكاِذِبين

ْزَدِري َواَل َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َوَزآِنُن الّمِو َواَل َأْعَمُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل ِإنِّي َمَمٌك َواَل َأُقوُل ِلم ِذيَن تَ )
 .[ُّ:ىكد] (ِسِيْم ِإنِّي ِإذًا ل ِمَن الظ اِلِمينَ َأْعُيُنُكْم َلن ُيْؤِتَيُيُم الّمُو َوْيرًا الّمُو َأْعَمُم ِبَما ِفي َأنفُ 

 عز  كجؿ   اهللى  اإلنسافي  ىك أف يعرؼى  كمف أشدٍّ أنكاع اإلنكار كالعناد" :: اإلنكار والعنادوامًسا
َقاُلوْا َيا ): ىكد لنبييـ قكـإنكار كعناد  كمثاؿ ذلؾ ،(ُء"بمسانو، كال يديف بو ، كيعترؼى بقمبو

ِإن ن ُقوُل ِإال   *ِجْنَتَنا ِبَبيَِّنٍة َوَما َنْحُن ِبتَاِرِكي آِلَيِتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ ُىوُد َما 
ِمن ُدوِنِو  *اْعَترَاَك َبْعُض آِلَيِتَنا ِبُسَوٍء َقاَل ِإنِّي ُأْشِيُد الّمِو َواْشَيُدوْا َأنِّي َبِريٌء مِّم ا ُتْشِرُكونَ 

ِإنِّي َتَوك ْمُت َعَمى الّمِو َربِّي َوَربُِّكم م ا ِمن َدآب ٍة ِإال  ُىَو آِوٌذ  *ُدوِني َجِميعًا ُثم  اَل ُتنِظُرونِ َفِكي
 . [ٔٓ-ّٓ:ىكد] (ِبَناِصَيِتَيا ِإن  َربِّي َعَمى ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ 

جميعى ما ذيكر بالدليؿ عب ر  كلمكقكؼ عمى ىذه األساليب القرآنية التي دل ت عمى اإلساءة فإف  
عف كصؼو مف األكصاؼ السيئة البذيئة التي نيى عنيا القرآف الكريـ، كىي أساليبه دل ت في 

 معناىا كمضمكنيا عمى السيٍَّ مف األقكاؿ كاألفعاؿ التي تييمؾي صاحبىيا. 
*** *** 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1/315اللباب يف علوم الكتاب  ( (1



 

36 

 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
 .وأنواعيا الذات اإللييةساءة إلى اإلمفيوم 

                                    ويتكون من مبحثين:
 .لى الذات اإللييةاإلساءة إ مفيوم المبحث األول:
 .الذات اإللييةأنواع اإلساءة إلى  المبحث الثاني:
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األول                                                            المبحث 
الذات اإلليية.لى اإلساءة إ مفيوم  

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 المطمب األكؿ: تعريؼ اإلساءة إلى الذات اإلليية.
 المطمب الثاني: أقساـ اإلساءة إلى الذات اإلليية.
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 األول: تعريف اإلساءة إلى الذات اإلليية. المطمب
 :اأواًل: الذات لغًة واصطبلحً 

الذات: أصميا في المغة: مؤنث ذك، بمعنى صاحب كصاحبة، ثـ استعممت " :الذات لغةً  -أ
كا ري شيء كال تفك   ؿٍّ كا في كي ري : "تفك  ذات الشيء بمعنى حقيقتو كعينو، كمنو قكؿ ابف عباس 

  .(ِء"ذات اهلل حقيقتو"مف أىؿ العمـ:  كقاؿ قكـه  ،(ُءاهلل" في ذاتً 
 .(ّء كحقيقتو كعينوىي عبارة عف نفس الشيء الذات اصطبلحًا: -ب

 ثانيًا: اأُللوىية لغًة واصطبلحًا:
كاإللو بمعنى   يقاؿ في المغة: أىلىوى إالىةن كألكىةن كألكىيةن: أم عبدى عبادة"اأُللوىية لغًة: -أ

 .(ْء"مألكه؛ أم معبكد
العبػادة؛ فاإللػو معنػاه: المعبػكد، فػبل ييػدعى إال اهلل، كال ييسػتغاثي  ىػي" اأُللوىية اصـطبلحًا:-ب

ك ؿي إال عميو، كال تذبح القرابيف كتينذر النذكري كال تيصرؼي جميعي أنػكاع العبػادة إال  إال بو، كال ييتكى
 . (ٓء"لو

ال تدركيا العقكؿ كاألبصار، كىي التػي ال تكصػؼ إال بمػا  الذات ىي" تعريف الذات اإلليية:
تصػػؼ بػػو نفسػػيا أك بمػػا يصػػفيا بػػو مػػف كٌكػػؿ إليػػو شػػيء مػػف ذلػػؾ، كىػػـ الرسػػؿ الكػػراـ عمػػييـ 

                                                           

 . 1/110، والدر ادلنثور  2/46أخرجو البيهقي يف األمساء والصفات  ( (1
   1/171( شرح الرسالة التدمرية حملمد بن عبد الرمحن (2
 . 1/71حملمد أمان بن علي جامي( انظر الصفات اإلذلية يف الكتاب والسنة النبوية (3
 .1/59(  ادلفيد يف مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر بن زلمد صويف (4
 . 1/32التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك لصاحل الفوزان  (  عقيدة(5
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َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإن  الس ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  )الصبلة كالسبلـ. قاؿ اهلل تعالى: 
َوِلمّـِو اأَلْسـَماء اْلُحْسـَنى َفـاْدُعوُه )، كقػاؿ تعػالى: [ّٔ:سكرة اإلسػراء] (َك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوالً ُأولنِ 

ــونَ  ــاُنوْا َيْعَمُم ــا َك ــَماِنِو َســُيْجَزْوَن َم ــي َأْس ــُدوَن ِف ــا َوَذُروْا ال ــِذيَن ُيْمِح ،كقػػاؿ [َُٖ:األعػػراؼ](ِبَي
 :  .(ُء"[ُُ:سكرة الشكرل] (الس ِميُع الَبِصيرُ لْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو )تعالىى

ــريم" ــي القــرآن الك ــذات ف ــى مفيــوم ال تحػػدث عػػف الػػذات  نجػػدي أف  القػػرآف الكػػريـ ولموقــوف عم
اإلليية في عديػد مػف اآليػات "دكف تصػريح بمفػظ الػذات" ككثيػران مػا يصػدر الحػديث باسػـ "اهلل" 

 فاهلل عمـ عمى الذات العمية مثؿ:
 . [ِٓٓ:البقرة] (اهلُل اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو اْلَحي  اْلَقي وُم اَل تَْ ُوُذُه ِسَنٌة َواَل َنْومٌ ): قكلو تعالى -
 . [ٕٖ:النساء] (اهلُل ال ِإَلَو ِإال  ُىَو َلَيْجَمَعن ُكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ )كقكلو تعالى:  -
َل َعَمْيَك اْلِكتَابَ  اهلُل ال ِإَلَو ِإال  ُىَو اْلَحي  )كقكلو تعالى:  -   .(ِء"[ِ:آؿ عمراف] (اْلَقي وُم َنز 

*** *** 

 .المطمب الثاني: أقسام اإلساءة إلى الذات اإلليية
   اهللً  دى تفػرُّ كف يينكػر كيظيػري ذلػؾ فػي تعػدد اآلليػة عنػد المشػركيف حيػث إلى ذاتو سـبحانو:  إساءةٌ أواًل: 

ـ  لكىية كالكحدانية، كمف باألي  - كجؿ   عز  -  يـ إلػى اهللً يػا تقػربي زاعمػيف أن   كأصػنامان  فيـ يعبدكف أكثانان  ث
 -قاؿ  ،تككف لو العبادة كحده خالصة كاحدو  إلوو  بيـ مف كجكدً عمنكف تعجُّ يـ يي ليـ عنده، كما أن   كتشفعي 

،  [ٓ]ص:)ُعَجـابٌ  َأَجَعـَل اآلِلَيـَة ِإَليـًا َواِحـدًا ِإن  َىـَذا َلَشـْيءٌ ): عػنيـ قػكليـ حاكيان  -سبحانو كتعالى 
َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن المّـِو َمـا اَل َيُضـر ُىْم َواَل َيـنَفُعُيْم َوَيُقولُـوَن َىــُؤالء ُشـَفَعاُؤَنا ) كقاؿ سبحانو كتعالى:

ـا ُيْشـِرُكونَ ِعنَد الّمِو ُقْل َأُتَنبُِّنوَن الّمَو ِبَما اَل َيْعَمُم ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأَلْرِض ُسْبَحاَنُو َوَتعَ   (اَلى َعم 
، كػػذلؾ مػػف اإلسػػاءة إلػػى ذاتػػو سػػبحانو إثبػػات الكلػػد هلل تعػػالى عنػػد النصػػارل، كالييػػكد، [ُٖيػػكنس: ]

َوَقاُلوْا ات َوَذ الّمُو َوَلدًا ُسْبَحاَنُو َبل ل ُو َما ِفي الس َماَواِت َواأَلْرِض ُكلٌّ )ككفرة العرب، كما قاؿ سػبحانو: 
 [.ُُٔ]البقرة: (ل ُو َقاِنُتونَ 
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كقيػػؿ  ،صػػارل فػػي قػػكليـ : المسػػيح ابػػف اهللعػػف الن ىػػذا إخبػػاره "قــال القرطبــي فــي تفســيره:  
   .(ُء"كقيؿ عف كفرة العرب في قكليـ : المبلئكة بنات اهلل ،د في قكليـ : عزير ابف اهللعف الييك 
كىـ ينفكف جميع األسماء  كمثاؿ ذلؾ الجيمية أتباع الجيـ بف صفكاف، :أسمانوإلى  إساءةٌ ثانيًا: 

       فقد عرؼ عف الجيـ بف صفكاف أنو لو مسمكاف:  ،أما في أسماء اهلل عز كجؿكالصفات 
نكر قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "جيـ كاف يي ، كجؿ   األسماء الحسنى عف اهلل عز   نفيو جميع األول:

 .  كال غير ذلؾ إال عمى سبيؿ المجاز ان ال حي   أسماء اهلل تعالى فبل يسميو شيئان 
 .(ِء" يسمى باسميف فقط ىما "الخالؽ" ك "القادر اهللى  أف   الثاني:

: "كاف الجيـ كأمثالو يقكلكف: إف اهلل ليس بشيء، كركم عنو أنو قاؿ: ال أيضان  ابف تيمية قاؿك 
يرل أف العبد ال  جبريان يسمى باسـ يسمى بو الخمؽ، فمـ يسمو إال "بالخالؽ" ك "القادر" ألنو كاف 

 .(ّء قدرة لو"
 كمثاؿ ذلؾ المعتزلة الذيف أساؤكا إلى اهلل تعالى بنفييـ الصفات.إلى صفاتو:  إساءةٌ ثالثًا: 

كلكنيـ  ،ي الذات كمتميزة عنياع عمى غاية كاحدة كىي نفي إثبات الصفات حقيقة فجمً فالمعتزلة تي 
 ، كىما:مككا طريقيف في مكقفيـ مف الصفاتس

تو ال بعمـ كىكذا في الذم عميو أغمبيتيـ كىك نفييا صراحة فقالكا: إف اهلل عالـ بذا الطريق األول:
الذم عميو بعضيـ كىك إثباتيا اسما كنفييا فعبل فقالكا: إف اهلل  والطريق الثاني:، باقي الصفات

عالـ بعمـ كعممو ذاتو كىكذا بقية الصفات، فكاف مجتمعا مع الرأم األكؿ في الغاية كىي نفي 
 .(ْءالصفات

مىؽى كيؿ  شىٍيءو احت كقد" عمى نفي الصفات ، كعمى  (ج  كثيره مف المعتزلة بقكلو تبارؾ كتعالى : ء كىخى
فىات ، فإن   ٍخميكقان ، أما نىٍفيي الصٍّ عالمان بالعمـ قادران بالقيٍدرىًة  -تعالى  -يـ قالكا : لك كاف ككنو القرآف مى

ـي كالقدرة إم   ؿي باطؿ ؛ ألف عمكـا أف يقاؿ : إنيما قىًديماًف أك محدثاف ، ك لكاف ذلؾ الًعٍم قكلو     األك 
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مىؽى كيؿ  ء ٍصنىا ىذا العمـك  -تبارؾ كتعالى  -يقتضي ككنو  (شىٍيءو  كىخى خالقان ًلكيؿٍّ األشياء كخىص 
كرة أنو ًيٍمتىًنعي أف يككف خالقان لنفسو ، فيبقى عمى عمكمو فيما عىدىاهي . ري  بحسب ذاتو تعالى ضى

ف قمنا بحدكث ًعٍمـً اهلل تعالى كقدرتو ، فيك بىاًطؿه باإلجماع ، كألنو يمـز اٍفتً  قىاري إيجاد ذلؾ العمؿ كا 
ٍكـً  -تبارؾ كتعالى  -كالقيٍدرىًة إلى سىٍبًؽ ًعٍمـً آخر ، ألف القرآف شيء ككؿ شيء فيك مىٍخميكؽه هلل  ًبحي

مىوي الت ٍخًصيصي في ذات اهلل   -تبارؾ كتعالى  -ىذا العمكـ كأٍقصى ما في الباب أف ىذا العيميكـى دىخى
 .(ُء"قىًديـه  -تبارؾ كتعالى-ال ًة عمى أف كبلـ اهلل إال  أف العاـ بالد الئًؿ الد  

 
*** *** 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الذات اإللييةأنواع اإلساءة إلى  المبحث الثاني:
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 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 بالقكؿ. إلى الذات اإلليية المطمب األكؿ: اإلساءة
 .بالفعؿ إلى الذات اإلليية المطمب الثاني: اإلساءة
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 .بالقول الذات اإللييةول: اإلساءة إلى المطمب األ 

 وتنقسم إلى قسمين ىما: 
 بالقول: الذات اإللييةأواًل: إساءة أىل الكتاب)الييود والنصارى( إلى 

إف  أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل أساءيكا إلى اهلل عز  كجؿ  بالعديد مف اإلساءات  
كالكفر  كاالنحراؼالتي أكقعتيـ في غضب اهلل تعالى كسخطو عمييـ، كأكقعتيـ في الضبلؿ 

، كقد كاف مف ىذه اإلساءات التي كقعكا فييا اإلساءة بالقكؿ، كسكؼ نتناكؿ بعض كاليبلؾ
 نية التي تيبيٍّف ىذه اإلساءة مع التكضيح:اآليات القرآ

َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َوالن َصاَرى َنْحُن َأْبَناء الّمِو َوَأِحب اُؤُه ُقْل َفِمَم ُيَعذُِّبُكم ِبُذُنوِبُكم )قاؿ تعالى:  -ُ
ُمْمُك الس َماَواِت َبْل َأنُتم َبَشٌر مِّم ْن َوَمَق َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َوِلّمِو 

َلْيِو اْلَمِصيرُ   . [ُٖ:المائدة] (َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُيَما َواِ 
:سبب نزول اآلية:        ب اسو ك ؼى رىسيكؿي الم ًو " قىاؿى اٍبفي عى ا ًمفى اٍليىييكًد اٍلًعقىابى  خى قىٍكمن

لىًت اآٍليىةي  اؼي فىًإن ا أىٍبنىاءي الم ًو كىأىًحب اؤيهي، فىنىزى   .(ُء"فىقىاليكا: الى نىخى
قالىًت اٍليىييكدي كىالن صارلءقكلو تعالى: معنى اآلية:  ىـ ييكد المدينة، كنصارل  قيؿ:  (كى

 رائيؿ: ًإف  كلدؾ بكرم مف الكلد،كقاؿ السدم: قالكا: ًإف اهلل تعالى أكحى ًإلى ًإس ،نجراف
 : فأدخميـ النار فيككنكف فييا أربعيف يكمان حتى تطٌيرىـ، كتأكؿ خطاياىـ، ثـ ينادم منادو

 . (ِءأخرجكا كؿ  مختكف مف بني ًإسرائيؿ
أف كبلن منيما اد عى دعكل باطمة، يزككف بيا أنفسيـ،  ومن مقاالت الييود والنصارى

كاالبفي في لغتيـ ىك الحبيب، كلـ يريدكا البنكة   (َنْحُن َأْبَناُء الم ِو َوَأِحب اُؤهُ )بأف قاؿ كؿ منيما: 
 الحقيقية، فإف ىذا ليس مف مذىبيـ إال مذىب النصارل في المسيح.
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فمك كنتـ  ؟ (ُقْل َفِمَم ُيَعذُِّبُكْم ِبُذُنوِبُكمْ )بل برىاف: ا بكٍ عى ردنا عمييـ حيث اد  ": قال اهلل
 بكـ ]لككف اهلل ال يحب إال مف قاـ بمراضيو[.أحبابو ما عذ  

َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمن )تجرم عميكـ أحكاـ العدؿ كالفضؿ  (َبْل َأنُتم َبَشٌر مِّم ْن َوَمقَ )
َوِلم ِو ُمْمُك الس َماَواِت َواألْرِض َوَما َبْيَنُيَما )إذا أتكا بأسباب المغفرة أك أسباب العذاب،  (َيَشاءُ 

َلْيِو اْلَمِصيرُ  أم: فأم شيء خصكـ بيذه الفضيمة، كأنتـ مف جممة المماليؾ كمف جممة  (َواِ 
 . (ُء"يرجع إلى اهلل في الدار اآلخرة، فيجازيكـ بأعمالكـمف 

رب العطؼ، كنحف كاألبناء لو في القتعالى لنا كاألب في  اهللى  أرادكا أف  " قيل:و 
كا يا أبناء أبكارم، فمف ذلؾ لي الييكد كجدكا في التكراة يا أبناء أحبارم، فبد   : إف  وقيلكالمنزلة، 

  .(ِء": معناه نحف أبناء رسؿ اهللوقيلقالكا: نحف أبناء اهلل، 
َيْدُوَل اْلَجن َة ِإال  َمن َكاَن ُىودًا َأْو َنَصاَرى ِتْمَك َأَماِني ُيْم ُقْل َىاُتوْا َوَقاُلوْا َلن )قاؿ تعالى: -ِ

 . [ُُُ:البقرة] (ُبْرَىاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 
نزلت في كفد نجراف ككانكا نصارل اجتمعكا مع الييكد في مجمس "قيؿ: سبب نزول اآلية: 

أم شيكاتيـ الباطمة  (ِتْمَك َأماِني ُيمْ )في دعكاه قاؿ اهلل:  فكذب بعضيـ بعضان  رسكؿ اهلل 
أم حجتكـ عمى دعكاكـ  (ىاُتوا ُبْرىاَنُكمْ )التي تمنكىا عمى اهلل بغير حؽ قيٍؿ يعني يا محمد 

يعني فيما  (ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ )ا دكف غيرىـ ا أك نصرانيًّ أف الجنة ال يدخميا إال مف كاف ييكديًّ 
 .(ّء"تدعكف

ٍيثي اد عىٍت كيؿُّ "معنى اآلية:  ـٍ ًفيًو، حى ارىل ًبمىا ىي ييبىيٍّفي تىعىالىى اٍغًترىارى اٍليىييكًد كىالن صى
ا أىٍخبىرى  مىى ًمم ًتيىا، كىمى ن ةى ًإال  مىٍف كىافى عى ؿى اٍلجى ارىل، أىن وي لىٍف يىٍدخي ٍنييـٍ طىاًئفىةو ًمفى اٍليىييكًد كىالن صى الم وي عى

ـٍ قىاليكا: اًئدىًة، أىن يي اًئدىًة:  (َنْحُن َأْبناُء الم ِو َوَأِحب اُؤهُ ) ًفي سيكرىًة اٍلمى [ فىأىٍكذىبىييـي الم وي تىعىالىى ًبمىا ُٖ]اٍلمى
ـٍ أىن   . أىٍخبىرىىي ـٍ ـٍ ًبذينيكًبًي ،وي ميعىذٍّبييي ا اد عىٍكا، لىمىا كىافى اأٍلىٍمري كىذىًلؾى لىٍك كىانيكا كىمى ـى ًمٍف  كى ا تىقىد  كىمى كى
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ن ًة، كىرىد  عى  ، أىن وي لىٍف تىمىس ييـي الن اري ًإال  أىي امنا مىٍعديكدىةن، ثيـ  يىٍنتىًقميكفى ًإلىى اٍلجى ـٍ ـٍ تىعىالىى ًفي دىٍعكىاىي مىٍيًي
ٍكىىا ًببلى دىًليؿو  ـٍ ًفي ىىًذًه الد ٍعكىل الًتي اد عى ، كىىىكىذىا قىاؿى لىيي : ًتٍمؾى ذىًلؾى ةو كىالى بىيٍّنىةو، فىقىاؿى ج  كىالى حي

أىماًنيُّييـٍ 
  .(ُء"

، كقالت النصارل: لف يدخؿ الجنة إال مف كاف ييكديان " وعند الطبري في تفسيره قال:
[ ، كاليكد ُُُ]البقرة:  (من كان ىوداً ). كأما قكلو: لف يدخؿ الجنة إال مف كاف نصرانيان 

عائط، كعكذ جمع عائذ، كحكؿ جمع حائؿ، فيككف جمعا جمع ىائد، كما جاء عكط جمع 
 .(ِء"لممذكر كالمؤنث بمفظ كاحد؛ كاليائد: التائب الراجع إلى الحؽ

َوَقاُلوْا َلن َتَمس َنا الن اُر ِإال  َأي امًا م ْعُدوَدًة ُقْل َأت َوْذُتْم ِعنَد الّمِو َعْيدًا َفَمن )قاؿ تعالى: -ّ
 .[ َٖ:البقرة] (َعْيَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعَمى الّمِو َما اَل َتْعَمُمونَ ُيْوِمَف الّمُو 

: ًإف  الن ًبي   اٍختيًمؼى "سبب النزول:  كًليىا، فىًقيؿى ٍف أىٍىؿي الن اًر(.  ًفي سىبىًب نيزي قىاؿى ًلٍميىييكًد: ءمى
ًمٍمتيـٍ أنا ال نخمفكـ( فنزلت ىذه اآلية، قىاليكا: نىٍحفي  : ءكىذىٍبتيـٍ لىقىٍد عى . فىقىاؿى     ، ثيـ  تىٍخميفيكنىا أىٍنتيـٍ

: ك  ـى رىسيكؿي الم ًو "عىًف اٍبًف عىب اسو ن مىا  قىًد ، كىاً  ؼو : ًإن مىا ىىًذًه الدٍُّنيىا سىٍبعىةي آالى ًدينىةى كىاٍليىييكدي تىقيكؿي اٍلمى
ا ن اسي ًفي الن اًر ًلكيؿٍّ أىٍلًؼ سىنىةو ًمٍف أىي اـً الدٍُّنيىا يىٍكـه كىاًحده ًفي الن اًر ًمٍف أىي اـً اآٍلًخرىًة، كىا ً ييعىذ بي ال ن مى

، فىأىٍنزىؿى الم وي اآٍل     .(ّء "يىةى ًىيى سىٍبعىةي أىي اـو
أم لف ندخؿ النار ًإال أيامان قبلئؿ، ىي مدة عبادة العجؿ، أك سبعة ": معنى اآلية

ٍيدان ءأياـ فقط  ٍذتيـٍ ًعندى اهلل عى أم قؿ ليـ يا محمد عمى سبيؿ اإًلنكار كالتكبيخ: ىؿ  (قيٍؿ أىت خى
 ألف اهلل (َفَمْن ُيْوِمَف اهلل َعْيَدهُ )أعطاكـ اهلل الميثاؽ كالعيد بذلؾ؟ فإذا كاف قد كعدكـ بذلؾ 

أم أـ تكذبكف عمى اهلل فتقكلكف عميو  (َأْم َتُقوُلوَن َعَمى اهلل َما اَل َتْعَمُمونَ )ال يخمؼ الميعاد 
  . (ْء"كعبل ما لـ يقمو، فتجمعكف بيف جريمة التحريؼ لكبلـ اهلل، كالكذب كالبيتاف عميو جؿ  
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نما ىذه الدنيا سبعة "ومن معاني ىذه اآلية: أن  الييود كانوا يقولون:  آالؼ سنة، كا 
أربعيف  ، كىـ يعنكف بذلؾأياـو  بعد سبعةً  العذابي  ثـ ينقطعي  كاحدان  يكمان  ألؼ سنةو  بكؿٍّ  بي نعذ  
نا عتب عمينا في أمرنا، فأقسـ قالت الييكد: إف رب   حيثالتي عبد فييا آباؤىـ العجؿ،  يكمان 

 تكذيبان  كجؿ   تحمة القسـ، فقاؿ اهلل عز   فمف تمسنا النار إال أربعيف يكمان  ليعذبنا أربعيف يكمان 
  ألؼ استفياـ دخمت عمى ألؼ الكصؿ، عند اهلل  (َأت َوْذُتْم ِعْنَد الم ِو  )يا محمد  (ُقْل  )ليـ: 

ٍيدنا  ء قاؿ ابف  ،ككعده (َفَمْن ُيْوِمَف الم ُو َعْيَدهُ )أف ال يعذبكـ إال ىذه المدة  مكثقان  (عى
 (اً دَ يْ عَ  نِ مَ حْ الر   دَ نْ عِ  ذَ وَ ات   نْ  مَ ال  إِ ): عيدان بالتكحيد، يدؿُّ عميو قكلو تعالى: مسعكد

 .(ُء"(َأْم َتُقوُلوَن َعَمى الم ِو َما ال َتْعَمُموَن  )يعني: قكلو ال إلو إال اهلل [ ٕٖ:مريـ]
بيف الناس بألسنتيـ  دؿ  عمى اعتقاد مقرر في نفكسيـ يشيعكنو" )لن تمسنا النار(إف  قكليـ   

قد أمنكا مف  إذ ىـ ؛قد أنبأ بغركر عظيـ مف شأنو أف يقدميـ عمى تمؾ الجريمة كغيرىا
عف كؿ ألؼ سنة مف العالـ يكـ  اتعادؿ أياـ عبادة العجؿ أك أيامن معدكدة  االمؤاخذة إال أيامن 

ف ذلؾ عذاب مكتكب عمى جميعيـ فيـ ال يتكقكف اإلقداـ عمى المعاصي ألجؿ ذلؾ،  كا 
فبالعطؼ عمى أخبارىـ حصمت فائدة اإلخبار عف عقيدة مف ضبلالتيـ. كلمكقع ىذا العطؼ 

 .(ِء"حصمت فائدة االستئناؼ البياني إذ يعجب السامع مف جرأتيـ عمى ىذا اإلجراـ
إف  المتأمٍّؿ في المثاليف الثاني كالثالث سيجد مدل اإلساءة التي كقع فييا أىؿ الكتاب، كذلؾ 
مف خبلؿ التألٍّي عمى اهلل تعالى، كاإلفتراء عميو سبحانو، كأنيـ بتمؾ المزاعـ يسمبكف اهلل حق و 

ثابة الطائع، فحكمكا في اآلية الثانية أ ف  الجن ة حكره في محاسبة الناس، كمعاقبة المسيء، كا 
ال شؾٌّ افتراءه  ليـ، كقضكا في الثالثة أف  النار محرمةه عمييـ سكل بضعة أياـ قبلئؿ، كىذا

عمى اهلل تعالى، كنسبة أمرو لو لـ ينسبو إلى نفسو، حيث أن يـ كادكا يجعمكف مف أنفسيـ آلية 
 يقضكف كيحكمكف بما يشاءكف.
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 . [َّ:التكبة] (ُعَزْيٌر اْبُن الّمِو ...َوَقاَلِت اْلَيُيوُد )تعالى:  قاؿ-ْ
: أىتىى رىسيكؿى الم ًو "سبب نزول اآلية:  ب اسو قىاؿى نيٍعمىافي ٍبفي أىٍكفىى  عىًف اٍبًف عى سىبلـي ٍبفي ًمٍشكىـو كى

قىٍد تىرىٍكتى ًقٍبمىتىنى  ، فىقىاليكا: كىٍيؼى نىت ًبعيؾى كى ٍيؼو مىاًلؾي ٍبفي ضى شىاسي ٍبفي قىٍيسو كى م دي ٍبفي ًدٍحيىةى كى ميحى ا كىأىٍنتى الى كى
ٍيرنا اٍبفي الم ًو؟ فىأىٍنزىؿى الم وي تىعىالىى فً  ـي أىف  عيزى ـٍ تىٍزعي ٍيره اٍبفي الم وً ي ذىًلؾى ًمٍف قىٍكًلًي قىالىًت اٍليىييكدي عيزى  .(ُء "كى

مف اهلل تعالى لممؤمنيف عمى قتاؿ المشركيف الكفار مف الييكد  كىذا إغراءه "معنى اآلية: 
كالنصارل، لمقالتيـ ىذه المقالة الشنيعة، كالًفٍرية عمى اهلل تعالى، فأما الييكد فقالكا في 

ير: ا  عف ذلؾ عمكان  اهلل ، تعالى (، كأم ا النصارل فقالكا: ءالمسيح ابف اهلل(إنو ابف اهللءلعيزى
 .(ِء"كبيران 

كىافى ذىًلؾى رىجيبلن كىاًحدنا ، ":  َفَقاَل َبْعُضُيمْ  ،(ُعَزْيٌر اْبُن الم وِ ) اْوَتَمَف َأْىُل الت ْ ِويِل ِفي اْلَقاِنِل :
َوَقاَل   [ُُٖ:آؿ عمراف ] (َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياءُ  ِإن  الم وَ )ىيكى ال ًذم قىاؿى :  ىيكى ًفٍنحىاصي 

مىاعىةو ًمٍنييـٍ بىٍؿ كىافى ذى  :آَوُرونَ   .(ّء"ًلؾى قىٍكؿى جى
، كىذا مف أشدٍّ تظير اإلساءة في ىذا المثاؿ مف خبلؿ نسبة الكلد ،أك اإلبف إلى اهلل تعالى

  تيسيء إلى ذات اهلل تعالى، ألف  اهلل تعالى كاحده أحده لـ يمد كلـ يكلد .أنكاع اإلساءة التي 
َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َيُد الّمِو َمْغُموَلٌة ُغم ْت َأْيِديِيْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا َبْل َيَداهُ )قاؿ تعالى: -ٓ

بَِّك ُطْغَيانًا َوُكْفرًا َوأَْلَقْيَنا َمْبُسوَطتَاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدن  َكِثيرًا  ْنُيم م ا ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن ر  مِّ
َيْسَعْوَن ِفي َبْيَنُيُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكم َما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّْمَحْرِب َأْطَفَ َىا الّمُو وَ 

 . [ْٔ:المائدة] (اْلُمْفِسِدينَ  اأَلْرِض َفَسادًا َوالّمُو اَل ُيِحب  
ب اسو "سبب نزول اآلية:  َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َيُد الم ِو َمْغُموَلٌة ُغم ْت َأْيِديِيْم َوُلِعُنوا ") قىٍكليوي :، عىًف اٍبًف عى

ا ًعنٍ  (ِبَما َقاُلوا ـٍ يىقيكليكفى : ًإن وي بىًخيؿه أىٍمسىؾى مى لىًكن يي  ،دىهي قىاؿى : لىٍيسى يىٍعنيكفى ًبذىًلؾى أىف  يىدى الم ًو ميكثىقىةه ، كى
ميكًّا كىًبيرنا  . (ْء"فأنزؿ اهلل ىذه اآلية تىعىالىى الم وي عىم ا يىقيكليكفى عي
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كعف ماذا عىنكا أنيا ممسكة، فيو ، المنقبضةكاليد المغمكلة: الممسكة "معنى اآلية: 
ممسكة مف عذابنا، فبل يعذبنا ًإال تحٌمة القسـ بقدر  والثاني:عف العطاء،  أحدىما: :قكالف

  .عبادتنا العجؿ
مسكت عف أي  والثاني:غمت في جينـ،  أحدىا: أقوال: ثبلثة( ُغم ْت َأْيِديِيمْ )وفي قولو تعالى: 

ًعمكا بيخبلء، فيـ أبخؿ قكـ والثالث: الخير،  .(ُء"جي
في ىذا المثاؿ يتبي في لنا الكصؼ الخبيث الذم قالو الييكد، كىذا ليس بغريب عمييـ، فيـ 
دائمان يعممكف عمى نشر اإلشاعات بيف الناس، كقكليـ ىذا كاف مف أسباب لعنة اهلل تعالى 

  عمييـ .

ِإن  الّمَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني  َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن َقاُلواْ )قاؿ تعالى: -ٔ
ْ َواُه الن اُر ِإْسرَاِنيَل اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَرب ُكْم ِإن ُو َمن ُيْشِرْك ِبالّمِو َفَقْد َحر َم الّمُو َعَميِو اْلَجن َة َومَ 

 . [ِٕ:ائدةالم] (َوَما ِلمظ اِلِميَن ِمْن َأنَصارٍ 
)َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن قاُلوا ِإن  الم َو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم( المسيحيون في ىذا العصر فرق  

كس كالبركتستانت ءأم إصبلح النصرانية( كىذا المذىب األخير ثكذالكاثكليؾ كاألر  ثبلث:
مدنية كارتقاء حدث مف نحك أربعة قركف كصار ىك المذىب السائد في أعظـ األمـ 

كالكاليات المتحدة كانجمترا كألمانيا، كقد أزاؿ ىذا المذىب كثيرا مف التقاليد كالخرافات 
النصرانية التي كانت قبمو كاستبدؿ بيا تقاليد أخرل، كمع كؿ ىذا فيؤالء المصمحكف لـ 
يستطيعكا أف يرجعكا المسيحية إلى التكحيد الصحيح الذم ىك ديف المسيح كديف سائر 

د غير كيعدكف المكحٍّ  ءأم أف  اهلل تعالى ثالث ثبلثة(ألنبياء، فبل يزالكف يقكلكف بالتثميثا
 مسيحي كما تقكؿ بذلؾ الفرقتاف الكبيرتاف األخرياف.

ف المسيح  إف  "كجميع فرؽ النصارل في ىذا العصر تقكؿ:       اهلل ىك المسيح بف مريـ كا 
ابف مريـ ىك اهلل، كلكف النصارل القدماء لـ يككنكا متفقيف عمى ىذه العقيدة إذ كاف بعضيـ 
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يفسر اآلب كاالبف كركح القدس بأنيا الكجكد كالعمـ كالحياة كالقكؿ بيا ال ينافى تكحيد الخالؽ 
يعتقدكف أف المسيح نبي كرسكؿ ال  كما أنو يكجد اآلف في نصارل أكركبا كغيرىـ مكحدكف

 . (ُء"إلو
لما ذكر تعالى أخذ الميثاؽ عمى أىؿ الكتابيف، كأنيـ لـ يقكمكا بو بؿ نقضكه، ذكر كلذلؾ  

أقكاليـ الشنيعة، فذكر قكؿ النصارل القكؿ الذم ما قالو أحده غيرىـ، بأف اهلل ىك المسيح ابف 
قدكا فيو ىذا االعتقاد الباطؿ مع أف حكاء مريـ، ككجو شبيتيـ أنو كلده مف غير أب، فاعت

ًمقىت ببل أـ، كآدـ أكلى منو، خمؽ ببل أب كال أـ، فيبل ادعكا فييما اإلليية كما  نظيره، خي
 ادعكىا في المسيح؟

بأدلةو عقمية كاضحة  فدؿ  عمى أف قكلىيـ اتباعي ىكل مف غير برىافو كال شبيةو، فرد اهللي عمييـ و
ُو َوَمن ِفي ُقْل َفَمن َيْمِمُك ِمَن الم ِو َشْيًنا ِإْن َأرَاَد َأن ُيْيِمَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأم   )فقاؿ: 

  . (ِء[ُٕ]المائدة:(ااألْرِض َجِميعً 
مف جيميـ ليس ليـ ضابطه، كال لكفرىـ حده، بؿ أقكالييـ -عمييـ لعنة اهلل- فالنصارى"

، فمنيـ مف  يعتقده إلينا، كمنيـ مف يعتقده شريكان، كمنيـ مف يعتقده كلدنا. كضبللييـ منتشره
كىـ طكائؼ كثيرة ليـ آراء مختمفة، كأقكاؿ غير مؤتمفة، كلقد أحسف بعضي المتكمميف حيث 

 .(ّء"صارل الفترقكا عمى أحد عشر قكالن قاؿ: لك اجتمع عشرة مف الن
لقد زعمكا أف اهلل ىك " وقد أوبر الشعراوي في تفسيره عن معنى ىذه اآلية فقال:

المسيح عيسى ابف مريـ كفي ىذا اجتراء عمى مقاـ األلكىية المنزىة عف التشبيو كعف الحمكؿ 
في أم شيء. كفي ىذا القكؿ الكريـ ببلغ ليؤالء أف أحدان ال يستطيع أف يمنع إىبلؾ اهلل 

كما بينيما  ،الممؾ الخالؽ لمسمكات كاألرض فيك الحؽُّ  ،لعيسى كأمو كجميع مف في األرض
فإف كاف قد خمؽ المسيح دكف أب؛ فقد جاءنا الببلغ مف قبؿ بأنو  ،يخمؽ ما يشاء كما يريد
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 ،سبحانو خمؽ آدـ بدكف أب كال أـ، كخمؽ حكاء دكف أـ، جمت عظمتو كقدرتو ال يعجزه شيء
ف  ك   .(ُء"مف البشر قابؿ لمفناء ككؿ البشر عيسى  ا 

المربكبى ىك اهلل الخالؽ الرب لكؿ شيء، كىك كفره مف  ؽى يـ جعمكا المخمك أن  " :ووجو كفرىم
ف لـ يكف قكؿ أكثر النصارل فإنيـ بانتمائيـ إلى النصرانية كقكليـ  أقبح أنكاع الكفر، كىذا كا 

 . (ِء"ألف الرضا بالكفر كفر مؾ مبادئيا كتعاليميا يؤاخذكف بو؛بيا كانخراطيـ في س
ن ل ْم ل َقْد َكَفَر )قاؿ تعالى: -ٕ ال ِذيَن َقاُلوْا ِإن  الّمَو ثَاِلُث َثبَلَثٍة َوَما ِمْن ِإَلـٍو ِإال  ِإَلـٌو َواِحٌد َواِ 

 . [ّٕ:المائدة] (َينَتُيوْا َعم ا َيُقوُلوَن َلَيَمس ن  ال ِذيَن َكَفُروْا ِمْنُيْم َعَذاٌب أَِليمٌ 
 ؛كفيو إضمار معناه: ثالث ثبلثة آليةالمرقكسية،  ىم الذين قالوا أن  اهلل ثالث ثبلثة"

ألنيـ يقكلكف: اإلليية مشتركة بيف اهلل تعالى كمريـ كعيسى، ككؿ كاحد مف ىؤالء إلو فيـ 
أأنت قمت لمناس اتخذكني كأمي إلييف مف دكف ءثبلثة آلية، يبيف ىذا قكلو عز كجؿ لممسيح: 

كلـ يرد بو اإلليية ال يكفر، فإف  اهللى  (إن  اهلَل ثالُث ثبلثة)(، كمف قاؿ: ُُٔ؟ءالمائدة، (اهلل
ما ): ألبي بكر  ، كقاؿ [ٕ :المجادلة](ما يككف مف نجكل ثبلثة إال ىك رابعيـءيقكؿ: 

 .(ّء (ظنك باثنين اهلل ثالثيما
ـ  قاؿ رد   ْن َلْم َيْنَتُيوا َعم ا َيُقوُلوَن )ان عمييـ: ث َفُروا ال ِذيَن كَ  َلَيَمس ن  َوَما ِمْن ِإَلٍو ِإال ِإَلٌو َواِحٌد َواِ 

 .(ْء"خص  الذيف كفركا لعممو أف بعضيـ يؤمنكف (ِمْنُيْم َعَذاٌب أَِليمٌ 
 :وجاء في معنى ىذه اآلية

كف بو؛ فقاؿ: " -ٔ أف  الذيف قالكا ىذا القكؿ ىـ اليعقكبية فرد  اهللي ذلؾ بحجةو قاطعةو مما ييقرُّ
يا   :أم إذا كاف المسيح يقكؿ (ب ُكمْ ِإْسرانيَل اْعُبُدوا الم َو َربِّي َورَ َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني )

قيؿ:  (ِإن ُو َمْن ُيْشِرْك ِبالم وِ )رب كيا اهلل فكيؼ يدعك نفسو أـ كيؼ يسأليا ؟ ىذا محاؿ 
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معو ىك مف قكؿ عيسى. كقيؿ: ابتداء كبلـ مف اهلل تعالى. كاإلشراؾ أف يعتقد 
  . (ُء"مكجدا

: ا" -ٕ ثىًة، كىانيكا يىقيكليكفى ارىل كانكا يىقيكليكفى ًبالث بلى معنى  ٍبف، كأب، كركح اٍلقيدس، كىىىذىاأف  الن صى
  .(ِء"(لقد كفر ال ذين َقاُلوا ِإن اهلل ثَاِلُث َثبَلَثةٍ ): -تىعىالىى  -قىٍكلو 

لكجيو فاجتمعت الشياطيف إلى إبميس فأخبركه  إال خر   لـ يبؽ صنـه   لد عيسىلما كي "-ٖ
فذىب فطاؼ أقطار األرض ثـ رجع فقاؿ ىذا المكلكد الذم كلد مف غير ذكر أردت أف 

فميتخمؼ عندم اثناف مف مردتكـ فمما أصبح خرج  ،أنظر إليو فكجدت المبلئكة قد حفت بأمو
عيسى كيقكلكف مكلكد مف  بيما في صكرة الرجاؿ فأتكا مسجد بني إسرائيؿ كىـ يتحدثكف بأمر

فقاؿ  ،فقاؿ إبميس ما ىذا ببشر كلكف اهلل أحب أف يتمثؿ في امرأة ليختبر العباد ،غير أب
أحد صاحبيو ما أعظـ ما قمت كلكف اهلل أحب أف يتخذ كلدا كقاؿ الثالث ما أعظـ ما قمت 

س ثـ تفرقكا فتكمـ النا فألقكا ىذا الكبلـ عمى ألسنة ،األرض كلكف اهلل أراد أف يجعؿ إليا في
 .(ّء"بو الناس

 من طرحيا وىي: د  وىذه اآلية تتعمق بمس لة ميمة جدًا ال بُ 
   ىل يتناول أىل الكتاب؟«الُمْشِرك»لفظ 

 ف  الكتابة تشمؿ لفظ المشرؾ، كيدؿُّ عميو كجكه:إ فاألكثركف يقكلكف"
 (َوَقاَلْت النصارى المسيح ابن اهللَوَقاَلِت الييود ُعَزْيٌر ابن اهلل )قكلو تعالى:  أحدىا:
 [ كىذا تصريحه بأف  ُّ]التكبة: (ُيْشِرُكونَ ُسْبَحاَنُو َعم ا )، ثـ قاؿ بعد ذلؾ: [َّ]التكبة: 

، كالن صراني   . الييكدم   مشرؾه
]النساء:  (ِإن  اهلل اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشآءُ )قكلو تعالى:  وثانييا:

[ ، فدلت ىذه اآلية عمى أف  ما سكل الٌشرؾ فقد يغفره اهلل تعالى في الجممة، فمك كاف كفر ْٖ
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، فعممنا الييكدمٍّ كالن صرانٌي ليس بشرؾ، لكجب أف يغفره اهلل تعالى في الجممة، كذلؾ  باطؿه
.  أف  كفرىما شرؾه

 .(ُء"[ّٕ]المائدة:  (وا ِإن  اهلل ثَاِلُث َثبَلَثةٍ الُ قَ  ل َقْد َكَفَر الذينَ )قكلو تعالى:  وثالثيا:
 وقفة مع قول الذين كفروا أن  اهلل عز  وجل  ثالث ثبلثة: يول 

؛ ألف  ذلؾ ىك إم ا أف يككف تثميثان في الصفات، كىذا ييسم ى بالتثميث كىك " كىك باطؿه
م ا أف يككف تثميثان في  ة كالجماعة، فبل يمكفي جعمو سببان الحؽ، كىك مذىب أىؿ السن لمكفر، كا 

، كالمشرؾ يجب قت لو؛ لقكلو تعالى: االذ كات، كذلؾ ىك الشرؾ، فثبت أف الذمي  مشرؾه
  .(ِء "[ّٔ]التكبة:  (َوَقاِتُموْا المشركين)

ل َقْد َسِمَع الّمُو َقْوَل ال ِذيَن َقاُلوْا ِإن  الّمَو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب ) قاؿ تعالى:-ٖ
 .[ُُٖ:آؿ عمراف]  (َما َقاُلوْا َوَقْتَمُيُم اأَلنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريقِ 

: "سبب نزول اآلية:  ، قىاؿى ب اسو ًف اٍبًف عى دى ًمٍف يىييكدى أينىاسنا عى ؿى أىبيك بىٍكرو بىٍيتى اٍلمداًرًس فىكىجى دىخى
مىعىوي حى  ـٍ كى ـٍ كىأىٍحبىاًرًى اًئًي مىمى كىافى ًمٍف عي اصي كى ـٍ ييقىاؿي لىوي: فىٍنحى ؿو ًمٍنيي ٍبره كىًثيرنا قىًد اٍجتىمىعيكا ًإلىى رىجي

ؾى فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو  ،ييقىاؿي لىوي أيٍشيىعي  ٍيحى ٍكتيكبنا : كى ؽٍّ ًمٍف ًعٍنًدًه تىًجديكنىوي مى ، ات ًؽ الم وى ًباٍلحى اصي يىا فىٍنحى
ا ًبنىا ًإلىى الم ًو ًمٍف فىٍقرو  : كىالم ًو يىا أىبىا بىٍكرو مى اصي ٍنًجيًؿ فىقىاؿى فىٍنحى ـٍ ًفي الت ٍكرىاًة كىاإٍلً ن وي ًإلىٍينىا ًعٍندىكي كىاً 

ر عي ًإلى  مىا نىتىضى ، كى ا اٍستىٍقرىضى لىفىًقيره ًنيًّا مى لىٍك كىافى عىن ا غى ىٍغًنيىاءي، كى ٍنوي ألى ن ا عى ر عي ًإلىٍينىا، كىاً  ٍيًو كىمىا يىتىضى
ا أىٍعطىانىا الرٍّ  ن ا مى ًنيًّا عى لىٍك كىافى غى ييٍعًطيىنىا، كى بىا كى ـٍ عىًف الرٍّ ، يىٍنيىاكي ـٍ اًحبيكي ـي صى بىا، ًمن ا كىمىا يىٍزعي

: كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍكالى ال ًذم بىٍينىنىا فىغىًضبى أىبيك بى  قىاؿى ٍربنا شىًديدنا كى اصى ضى رىبى كىٍجوى فىٍنحى ، فىضى ٍكرو
. اًدًقيفى ٍبتي عينيقىؾى يىا عىديك  الم ًو. فىأىٍكًذبيكنىا مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ صى رى بىٍينىؾى ًمفى اٍلعىٍيًد لىضى فىذىىىبى  كى

اصي  بيؾى  فىٍنحى احي نىعى ًبي صى م دي أىٍبًصٍر مىا صى : يىا ميحى م ـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  ،ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو صى
:   فىقىاؿى رىسيكؿي الم وً  ؟»أًلىًبي بىٍكرو نىٍعتى مىى مىا صى مىمىؾى عى : يىا رىسيكؿى الم ًو، ًإف  عىديك  « مىا حى فىقىاؿى
ٍنوي أىٍغًنيىاءي، فىمىم ا قىاؿى ذىاؾى غىًضٍبتي ًلم ًو ًمم ا الم ًو قىاؿى قىٍكالن  ـي أىف  الم وى فىًقيره كىأىن ييـٍ عى ا، يىٍزعي عىًظيمن
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ا قيٍمتي ذىًلؾى  : مى قىاؿى اصي كى دى ذىًلؾى فىٍنحى حى ٍبتي كىٍجيىوي، فىجى رى ، فىضى ا قىاؿى  ،قىاؿى فىأىٍنزىؿى الم وي تىعىالىى ًفيمى
 : تىٍصًديقنا أًلىًبي بىٍكرو مىٍيًو كى اصي رىدًّا عى َلَقْد َسِمَع الم ُو َقْوَل ال ِذيَن َقاُلوا ِإن  الم َو َفِقيٌر َوَنْحُن )فىٍنحى

  . (ُء"(َأْغِنَياءُ 
: لما  أىل التفسير وقال ،ذكر تعالى قبيح قكؿ الكفار كال سيما الييكد"معنى اآلية: 

إف اهلل مف الييكد:  [ قاؿ قكـه ِْٓ]البقرة :  (َمْن َذا ال ِذي ُيْقِرُض الم َو َقْرضًا َحَسناً )أنزؿ اهلل 
نما قالكا ىذا تمكييا عمى ضعفائيـفقير كنحف أغنياء  ، ال أنيـ يعتقدكف ىذا  يقترض منا. كا 

؛ ألنيـ أىؿ كتاب. كلكنيـ كفركا بيذا القكؿ؛ ألنيـ أرادكا تشكيؾ الضعفاء منيـ كمف 
َسَنْكُتُب َما ) ا؛ ألنو اقترض من  . أم إنو فقير عمى قكؿ محمد المؤمنيف ، كتكذيب النبي 

لحفظة بإثبات قكليـ كقيؿ : سنكتبو في صحائؼ أعماليـ ، أم نأمر ا ،سنجازييـ عميو (َقاُلوا
  .(ِء"حتى يقرؤكه يـك القيامة في كتبيـ التي يؤتكنيا ؛ حتى يككف أككد لمحجة عمييـ

َقْوَل  ... َوَقاَلْت الن َصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّمِو َذِلَك َقْوُلُيم ِبَ ْفَواِىِيْم ُيَضاِىُؤونَ )قاؿ تعالى: -ٗ
 . [َّ:التكبة] (ال ِذيَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَمُيُم الّمُو َأن ى ُيْؤَفُكونَ 

فيو مساس بجبلؿ اهلل تعالى، فاإلنساف يتخذ كلدان لعدة  عاءد  اإلىذا "معنى اآلية: 
م ا  أسباب؛ إم ا ألنو يريد أف يبقى ًذٍكره في الدنيا بعد أف يرحؿ، كاهلل سبحانو دائـ الكجكد؛ كا 
م ا ليرث مالو كما  لكي يعينو ابنو عندما يكبر كيضعؼ، كاهلل سبحانو كتعالى دائـ القكة؛ كا 

م ا ليككف عزكةن لو، كاهلل جؿ جبللو يممؾ، كاهلل تبارؾ كتعال ى يرث األرض كمف عمييا. كا 
عزيز دائمان. كىكذا تنتفي كؿ األسباب التي يمكف أف تؤدم إلى ىذا االدعاء. كال يعقؿ أف 
يرسؿ اهلل سبحانو رسكالن ليبيف لمناس منيج الحؽ فإذا بو يقكؿ لمناس: إن و ابف اهلل. إذف فيـ 

  .(ّء"مؿ باهلللـ يؤمنكا اإليماف الكا

                                                           

 .   3/828أخرجو ابن أيب حامت يف تفسريه  ( (1
 . 4/294اجلامع ألحكام القرآن  ( (2
 . 8/5032تفسري الشعراوي  ( (3



 

54 

الذيف نسبكا الكلد هلل سبحانو كتعالى عف ذلؾ عمكان كبيران ثبلثة أصناؼ مف الناس: "
َوَقاَلِت الن َصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َوَقاَلِت اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن الم ِو )تعالى:  قاؿالييكد، كالنصارل، 

كما قاؿ تعالى  ،[. كالصنؼ الثالث مشركك العربَّ]التكبة: (...َذِلَك َقْوُلُيْم ِبَ ْفَواِىِيمْ الم ِو 
  .(ُء [ٕٓالنحؿ: ] "(َوَيْجَعُموَن ِلم ِو اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُو َوَلُيْم م ا َيْشَتُيونَ )عنيـ: 

ضاىت النصارل قكؿ الييكد مف قبؿ، فقالكا: المسيح ابف اهلل، ": قال قتادة والسدي
كما قالت الييكد: عزير ابف اهلل. كقاؿ مجاىد: يضاىئكف قكؿ المشركيف مف قبؿ الذيف كانكا 
يقكلكف البلت كالعزل كمناة بنات اهلل. كقاؿ الحسف: شٌبو كفرىىـ بكفر الذيف مضكا مف األمـ 

كذلك قال الذين من قبميم مثل قوليم تشابيت )ب: الكافرة كما قاؿ في مشركي العر 
 . (ِء "[ُٖٖ:البقرة ] "(قموبيم

بدكف أب،  دى لً عيسى كي  ألف  "أف المسيح ابف اهلل قالكا:  -أعداء اهلل  - وزعم النصارى
ذلؾ قىٍكليييـ ءبدكف أب، فبل بد أف يككف ابف اهلل، قاؿ تعالى ردان عمييـ  لده كال يمكف أف يككف كى 

يتضمف  ل بالمساف مف غير دليؿ كال برىافأم ذلؾ القكؿ الشنيع ىك مجرد دعك  (ًبأىٍفكىاًىًيـٍ 
معنييف: أحدىما ًإلزاميـ ىذه المقالة كالتأكيد في ذلؾ، كالثاني أنيـ ال حجة ليـ في ذلؾ، 

نما ىك مجرد دعكل كقكلؾ لمف تكذبو: ىذا قكلؾ بمسانؾ  وْا ِمن ُيَضاِىُنوَن َقْوَل الذين َكَفرُ )كاً 
َتَشاَبَيْت )شركيف قبميـ: المبلئكة بنات اهلل أم يشابيكف بيذا القكؿ الشنيع قكؿ الم (َقْبلُ 

دعاء عمييـ باليبلؾ أم أىمكيـ اهلل كيؼ  (َقاَتَمُيُم اهلل أنى ُيْؤَفُكونَ )[ ُُٖ]البقرة:  (ُقُموُبُيمْ 
 . (ّء"ييصرفكف عف الحؽ إلى الباطؿ بعد كضكح الدليؿ حتى يجعمكا هلل كلدان 

فيذه كقفات مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ ظير فييا مدل اإلساءة التي كقعت مف أىؿ 
 الكتاب لمذات اإلليية . 
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 بالقول:المشركين إلى الذات اإلليية  ثانيًا: إساءةُ 
، فمـ يكتفكا القكلية كالفعمية المشركيف مف العرب كانت ليـ العديد مف اإلساءات ف  إ 

بؿ تطاكؿ بيـ األمر أن يـ أساءيكا إلى اهلل    إلى النبي، أك باإلساءة إلى الديف اإلسبلمي
عمى  آيات عكسكؼ نتناكؿ أربتي اهلل تعالى، تعالى كذلؾ مف خبلؿ قكليـ أف  المبلئكة بنا

 ذلؾ:
 . [ٕٓ: النحؿ] (َوَيْجَعُموَن ِلّمِو اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُو َوَلُيم م ا َيْشَتُيونَ )قاؿ تعالى:  -ُ

؛ فإنيـ زعمكا أف المبلئكة بنات اهلل ، فكانكا نزلت في خزاعة ككنانة"معنى اآلية:  
انىوي ء ،يقكلكف الحقكا البنات بالبنات نزه نفسو كعظميا عما نسبكه إليو مف اتخاذ األكالد.  (سيٍبحى

 .(ُء"نفسيـ البنيف كيأنفكف مف البناتأم يجعمكف أل (َوَلُيْم َما َيْشَتُيونَ )
يـ جعمكا أخبر تعالى عنيـ أن  " اآلية قال ابن كثير )رحمو اهلل(:وفي معنى ىذه  

كبيرنا  كا خطأن معو، فأخطأالمبلئكة الذيف ىـ عباد الرحمف إناثا، كجعمكىا بنات اهلل، كعبدكىا 
، كال كلد لو! ثـ أعطكه في كؿ مقاـ مف ىذه المقامات الثبلث، فنسبكا إليو تعالى أف لو كلدان 

أََلُكُم الذ َكُر َوَلُو ):ىـ ال يرضكنيا ألنفسيـ، كما قاؿأخس القسميف مف األكالد كىك البنات، ك 
َوَيْجَعُموَن ِلم ِو اْلَبَناِت ) كقاؿ ىاىنا:[ ٕٕ  ٕٔ]النجم :  (ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى*األْنَثى ِتْمكَ 
فكيم  أم: (ُسْبَحاَنوُ  ن ُيْم َلَكاِذُبوَوَلَد *َأال ِإن ُيْم ِمْن ِإْفِكِيْم َلَيُقوُلونَ )عن قوليم وا  * نالم ُو َواِ 
 .(ٕ)"[ُْٓ- ُُٓ]الصافات :  "(َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمون*اْلَبَناِت َعَمى اْلَبِنينَ َأْصَطَفى 

َأَفَ ْصَفاُكْم َرب ُكم ِباْلَبِنيَن َوات َوَذ ِمَن اْلَمآلِنَكِة ِإَناثًا ِإن ُكْم َلَتُقوُلوَن َقْواًل )قاؿ تعالى:  -ِ
 .[َْ:اإلسراء] (َعِظيماً 

نزلت في مشركي العرب الذيف " (أف صفاكم ربكم بالبنين)قكلو تعالى: ءمعنى اآلية:  
خطاب لمقائميف بأف  المبلئكةى بناتي اهلل سبحانو ، كىذه اآلية (ّء"قالكا المبلئكة بنات الرحمف
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بالشيء جعميو خالصان كاليمزةي لئلنكار كالفاء لمعطؼ عمى مقدر يفسٌره المذككري أم  كاإلصفاءي 
مكص كآثرى لذاتو أخس يا كأدناىا كما  مكـ عمى جنابو فخٌصكـ بأفضؿ األكالد عمى كجو الخي أفىض 

كقد  (البنونَأْم َلُو البنات َوَلُكُم ) :كقكلو تعالى ،(أََلُكُم الذكر َوَلُو االنثى) :في قكلو سبحانو
قصد ىينا بالتعرض لعنكاف الربكبية تشديدي النكير كتأكيديه كأشير بذكر المبلئكة عمييـ السبلـ 
يراًد اإلناث مكافى البنات إلى كٍفرة ليـ أخرل كىي كصفييـ ليـ عمييـ السبلـ باألنكثة التي  كا 

 (اُد الرحمن إناثاً وجعموا المبلنكة الذين ُىْم ِعبَ ) :ىي أخسُّ صفات الحيكاف كقكلو تعالى
بمقتضى مذىًبكـ الباطًؿ الذم ىك إضافةي الكلًد إليو سبحانو }قىٍكالن عىًظيمنا{ ال  (ِإن ُكْم َلَتُقوُلونَ )

ٍرًقو لقضايا العقكؿ بحيث ال يجترئ عميو أحده حيث يجعمكنو  يقادىر قدريه في استتباًع اإلثـً كخى
تعالى مف قبيؿ األجساـً المتجانسًة السريعًة الزكاؿ كليس كمثمو شيء كىك الكاحد القياري 

مكف عميو أنفسىكـ بالبنيف ثـ ا لباقي بذاتو ثـ تضيفكف إليو ما تكرىكف مف أخس األكالًد كتفضٍّ
 . (ُء(تًصفكف المبلئكةى الذيف ىـ مف أشرؼ الخبلئًؽ باألنكثة التي ىي أخسُّ أكصاؼ الحيكاف

 الييودُ َوَقاَلِت )عى أف هلل البنيف فيـ أىؿ الكتاب؛ إنيـ قالكا ذلؾ: القسـ الذم اد   ف  أ" :وُيبلحظ
 [ .َّ]التكبة:  (اهللِ  ابنُ  سيحُ ارى المَ صَ َوَقاَلْت الن   اهللِ  ُعَزْيٌر ابنُ 
مف جعمكا هلل البنات، فيـ بعض العرب الذيف كانكا يعتقدكف أف المبلئكة بنات  ف  كأ

[، كقاؿ سبحانو: َْ]اإلسراء:  (ِإَناثاً  بلنكةِ واتوذ ِمَن المَ َأَفَ ْصَفاُكْم َرب ُكم بالبنين ) اهلل
 .(ِء "[ُْٓ - ُّٓ]الصافات:  "(ْحُكُمونَ َأْصَطَفى البنات عمى البنين َما َلُكْم َكْيَف تَ )
َوَجَعُموا اْلَمبَلِنَكَة ال ِذيَن ُىْم ِعَباُد الر ْحَمِن ِإَناثًا َأَشِيُدوا َوْمَقُيْم َسُتْكَتُب ) قاؿ تعالى:-ّ

 . [ ُٗ:الزخرؼ] (َوُيْس َُلونَ َشَياَدُتُيْم 
، تعالى عف شناعة قكؿ المشركيف، الذيف جعمكا هلل تعالى كلدان  خبري يي  معنى اآلية:

 ،ة كال كلدان، كلـ يكف لو كفكا أحدكىك الكاحد األحد، الفرد الصمد، الذم لـ يتخذ صاحب
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ن    من عدة أوجو: ذلك باطلٌ  وا 
 الخمؽ كميـ عباده، كالعبكدية تنافي الكالدة. أف   منيا:
الكلد جزء مف كالده، كاهلل تعالى بائف مف خمقو، مبايف ليـ في صفاتو كنعكت  أف   ومنيا:

 جبللو، كالكلد جزء مف الكالد، فمحاؿ أف يككف هلل تعالى كلد.
الصنفيف، فكيؼ يـ يزعمكف أف المبلئكة بنات اهلل، كمف المعمـك أف البنات أدكف أن   ومنيا:

يككنكف أفضؿ مف اهلل، تعالى اهلل  يككف هلل البنات، كيصطفييـ بالبنيف، كيفضميـ بيا؟! فإذان 
                                                                 .عف ذلؾ عمكا كبيران 

ليـ، حتى إنيـ مف كراىتيـ  فهلل، كىك البنات، أدكف الصنفي الصنؼ الذم نسبكه أف   ومنيا:
مف كراىتو كشدة بغضو،  (ِإَذا ُبّشَر َأَحُدُىْم ِبَما َضَرَب ِلمر ْحَمِن َمَثبل َظل  َوْجُيُو ُمْسَود ا)لذلؾ 

 فكيؼ يجعمكف هلل ما يكرىكف؟
َأَوَمْن ُيَنش  ُ )كصفيا، كفي منطقيا كبيانيا، كليذا قاؿ تعالى:  األنثى ناقصة في أف   ومنيا:

أم:  (َوُىَو ِفي اْلِوَصامِ )أم: يجمؿ فييا، لنقص جمالو، فيجمؿ بأمر خارج عنو؟  (ِفي اْلِحْمَيةِ 
أم: غير مبيف  (َغْيُر ُمِبينٍ )عند الخصاـ المكجب إلظيار ما عند الشخص مف الكبلـ، 

 لحجتو، كال مفصح عما احتكل عميو ضميره، فكيؼ ينسبكنيف هلل تعالى؟
ـٍ ًعبىادي اهلل ًإنىاثنا، فتجرأكا عمى المبلئكة، العباد المقربيف، أن   ومنيا: عىميكا اٍلمىبلًئكىةى ال ًذيفى ىي يـ جى

كرقكىـ عف مرتبة العبادة كالذؿ، إلى مرتبة المشاركة هلل، في شيء مف خكاصو، ثـ نزلكا بيـ 
يو كعاند عف مرتبة الذككرية إلى مرتبة األنكثية، فسبحاف مف أظير تناقض مف كذب عم

 رسمو.
عمييـ بأنيـ لـ يشيدكا خمؽ اهلل لمبلئكتو، فكيؼ يتكممكف بأمر مف المعمـك  اهلل رد   أف   ومنيا:

عند كؿ أحد، أنو ليس ليـ بو عمـ؟! كلكف ال بد أف يسألكا عف ىذه الشيادة، كستكتب 
  .(ُءعمييـ، كيعاقبكف عمييا
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 .  [ّٗ:الطكر] (اْلَبُنونَ َأْم َلُو اْلَبَناُت َوَلُكُم )قاؿ تعالى: -ٗ
عمى مشركي مكة فيما نسبكه إليو مف البنات،  قاؿ اهلل عز  كجؿ  منكران   :معنى اآلية

كجعميـ المبلئكة إناثان، كاختيارىـ ألنفسيـ الذككر عمى اإلناث، بحيث إذا بيشٍّر أحديىـ باألينثى 
، كعبدكىـ مع اهلل تعالى، ظؿ  كجيو ميسكدان كىك كظيـ، ىذا كقد جعمكا المبلئكة بنات اهلل

 .(ُءكىذا تيديد شديد ككعيد أكيد (اْلَبَناُت َوَلُكُم اْلَبُنونَ  َأْم َلوُ )فقاؿ: 
وليم  اتُ البن كَ فاستفتيم ألربِّ )ىذا إنكار عمييـ حيف جعمكا هلل ما يكرىكف، كقكلو:  كذلؾ"

مف  إيماء إلى أف مف كاف ىذا رأيو ال يعدُّ " كفي ىذه اآلية ،(ِء"[ُْٗ:الصافات](البنون
 . (ّء"ي إلى عالـ الممككت، كسماع كبلـ رب العزة كالجبركتعف الترقٍّ  العقبلء فضبلن 

 :اهلل تعالىسب   -٘ 
َواَل َتُسب وْا ال ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّمِو َفَيُسب وْا الّمَو َعْدوًا ِبَغْيِر ِعْمٍم َكَذِلَك )قاؿ تعالى:  

 .[َُٖ:األنعاـ] (م ْرِجُعُيْم َفُيَنبُِّنُيم ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُمونَ َزي ن ا ِلُكلِّ ُأم ٍة َعَمَمُيْم ُثم  ِإَلى َربِِّيم 
ـى اٍلكيف ارً ءسبب نزول اآلية:  فىيىسيبُّ اٍلكيف اري الم وى عىٍدكنا ًبغىٍيًر ًعٍمـو ، فىأىٍنزىؿى ، كىافى اٍلميٍسًمميكفى يىسيبُّكفى أىٍصنىا

 .(ْء (يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًف الم ًو فىيىسيبُّكا الم وى عىٍدكنا ًبغىٍيًر ًعٍمـو كىالى تىسيبُّكا ال ًذيفى ءالم وي : 
في األصؿ، كىك  ، بؿ مشركعان ينيى اهلل المؤمنيف عف أمر كاف جائزان "معنى اآلية: 

 ،يامع اهلل، التي يتقرب إلى اهلل بإىانتيا كسبٍّ  كآليةن  مشركيف، التي اتخذت أكثانان سب آلية ال
المشركيف لرب العالميف، الذم يجب تنزيو جنابو  إلى سبٍّ  طريقان  كاف ىذا السبُّ كلكف لما 

نيى اهلل عف سب آلية المشركيف، ألنيـ يحمكف -العظيـ عف كؿ عيب، كآفة، كسب، كقدح 
، كذبكا عنو، كدافعكا بكؿ يـ، فرأكه حسنان ليـ عممى  ف اهللي زي   أمةو  كؿ   ألف   ،لدينيـ، كيتعصبكف لو
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العالميف، الذم رسخت عظمتو في قمكب األبرار كالفجار،  رب   كف اهللى يـ، ليسبُّ تى إن  طريؽ، ح
 .(ُء"إذا سب المسممكف آليتيـ

 وقد ذكر الشعراوي في تفسيره كبلمًا جميبًل فقال:
قاؿ الحكماء: النصح ثقيؿ فبل نرسمو جببلن كال تجعمو جدالن، كالحقائؽ ميٌرة، فاستعيركا ليا  لقد"

خفة البياف. كالخفة في النصح تؤلؼ قمب المنصكح، كحسبؾ منو أف تخمعو عما ألؼ كأحٌب. 
إلى ما لـ يتعكد، فبل يككف خمعو مما ألؼ بأسمكب عنيؼ. كلذلؾ يعممنا الحؽ ىذه القضية 

ك الخصكـ إلى اإليماف بو، كىؤالء الخصكـ يتخذكف مف دكف اهلل أندادان؛ أم جعمكا حيف ندع
 .(ِء"هلل كمعو شركاء

*** *** 
 .لبالفع الذات اإللييةالمطمب الثاني: اإلساءة إلى 

فعاؿ كاألعماؿ المسيئة ية إلى الذات اإلليية مف خبلؿ األتعددت أساليب اإلساءة الفعم 
وسوف نتناول بعض إلى اهلل عٌز كجؿ  كالتي ذكرىا القرآف الكريـ في العديد مف اآليات، 

 إلساءات الفعمية بالدليل القرآني مع التوضيح:ا
                                                                      األصنام:  عبادةُ أواًل: 

َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّمِو َما اَل َيُضر ُىْم َواَل َينَفُعُيْم َوَيُقوُلوَن َىـُؤالء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد )قاؿ تعالى: 
الّمِو ُقْل َأُتَنبُِّنوَن الّمَو ِبَما اَل َيْعَمُم ِفي الس َماَواِت َواَل ِفي اأَلْرِض ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعم ا 

 . [ُٖ:يكنس] (ُيْشِرُكونَ 
يعبد ىؤالء المشرككف األصناـ التي ال تضرىـ إف عصكىا كترككا أم عنى اآلية: م

ف العبادة أعظـ أنكاع  عبادتيا كال تنفعيـ إف عبدكىا ألنيا حجارة كجماد ال تضر كال تنفع كا 
التعظيـ فبل تميؽ إال بمف يضر كينفع كيحيي كيميت كىذه األصناـ جماد كحجارة ال تضر كال 

يىقيكليك  قاؿ أىؿ المعاني:  (ُشَفعاُؤنا ِعْنَد الم وِ )فى ىؤيالًء يعني األصناـ التي يعبدكنيا تنفع كى
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تكىمكا أف عبادتيا أشد مف تعظيـ اهلل مف عبادتيـ إياه كقالكا لسنا بأىؿ أف نعبد اهلل كلكف 
 نشتغؿ بعبادة ىذه األصناـ فإنيا تككف شافعة لنا عند اهلل كمنو قكلو سبحانو كتعالى إخباران 

ُبونا ِإَلى الم ِو ُزْلفى) :عنيـ  وفي ىذه الشفاعة قوالن:  [ّ:الزمر] (ما َنْعُبُدُىْم ِإال  ِلُيَقرِّ
   . يا تشفع ليـ في اآلخرةيـ يزعمكف أن  أن   أحدىما:
يـ كانكا ال يعتقدكف بعثا بعد ألن  ، يا تشفع ليـ في الدنيا في إصبلح معايشيـأن   والثاني:

قؿ ليـ يا محمد أىتينىبٍّئيكفى الم وى ًبما ال يىٍعمىـي ًفي الس ماكاًت كىال ًفي اأٍلىٍرًض يعني: المكت قيٍؿ أم 
 .(ُءفي السمكات كال في األرض كال يعمـ اهلل لنفسو شريكان  خبركف اهلل أف لو شريكان أتي 

  اتواذ الشركاء مع اهلل تعالى: ثانيًا: 
اْلِجن  َوَوَمَقُيْم َوَوَرقُـوْا َلـُو َبِنـيَن َوَبَنـاٍت ِبَغْيـِر ِعْمـٍم ُسـْبَحاَنُو  َوَجَعُموْا ِلّمِو ُشَرَكاء)تعالى: قاؿ 

   [ََُ:األنعاـ](َوَتَعاَلى َعم ا َيِصُفونَ 
ىذا ردٌّ عمى المشركيف الذيف عبدكا مع اهلل غيره، كأشرككا في عبادة اهلل معنى اآلية: 

 العبادة، تعالى اهلل عف شركيـ ككفرىـ.أف عبدكا الجف، فجعمكىـ شركاء اهلل في 
نما كانوا يعبدون األصنام؟ فالجواب: أن يـ إنما عبدكا  فإن قيل: فكيف ُعبدت الجن وا 

ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو ِإال ِإَناثًا )األصناـ عف طاعة الجف كأمرىـ إياىـ بذلؾ، كما قاؿ تعالى: 
ْن َيْدُعوَن ِإال َشْيَطاًنا َمِريًدا * َلَعَنُو الم ُو َوَقاَل ألت ِوَذن  ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمْفُروًضا *  َواِ 

 الم ِو َوَمْن َيت ِوِذ َوألِضم ن ُيْم َوألَمنَِّين ُيْم َوآلُمَرن ُيْم َفَمُيَبتُِّكن  آَذاَن األْنَعاِم َوآلُمَرن ُيْم َفَمُيَغيُِّرن  َوْمقَ 
ُىُم الش ْيَطاُن ُدوِن الم ِو َفَقْد َوِسَر ُوْسرَاًنا ُمِبيًنا * َيِعُدُىْم َوُيَمنِّيِيْم َوَما َيِعدُ  الش ْيَطاَن َوِلي ا ِمنْ 

ي َتُو َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني ]َوُىْم ) كقاؿ تعالى: [،َُِ- ُُٕ]النساء:  (ِإال ُغُرورًا َأَفتَت ِوُذوَنُو َوُذرِّ
َيا َأَبِت ال َتْعُبِد الش ْيَطاَن ) كقاؿ إبراىيـ ألبيو:  [َٓ]الكيؼ:  (ِلمظ اِلِميَن َبَدالِبْنَس  َلُكْم َعُدوٌّ 
أََلْم َأْعَيْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن ) كقاؿ تعالى:[  ٗٗ]مريم:  (اَن َكاَن ِلمر ْحَمِن َعِصي اِإن  الش ْيطَ 

[، ُٔ، َٔ]يس: (ْسَتِقيمٌ َوَأِن اْعُبُدوِني َىَذا ِصرَاٌط مُ * َعُدوٌّ ُمِبينٌ ن ُو َلُكْم ال َتْعُبُدوا الش ْيَطاَن إِ 
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ُسْبَحاَنَك َأْنَت َوِلي َنا ِمْن ُدوِنِيْم َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجن  َأْكَثُرُىْم )المبلئكة يـك القيامة:  كتقكؿ
أم: كقد  (َوَوَمَقُيْم ا ِلم ِو ُشَرَكاَء اْلِجن  َوَجَعُمو  )[، كليذا قاؿ تعالى: ُْ]سبأ:  (ِبِيْم ُمْؤِمُنونَ 

 :خمقيـ، فيك الخالؽ كحده ال شريؾ لو، فكيؼ يعبد معو غيره، كما قاؿ إبراىيـ 
 . (ُء[ٔٗ، ٓٗ]الصافات:  (ُو َوَمَقُكْم َوَما َتْعَمُمونَ َوالم  َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن*)

 الذبُح لغير اهلل تعالى: ثالثًا: 
 [.ّالمائدة: ...(َوَما ُذِبَح َعَمى الن ُصبِ  ...)قاؿ تعالى: 
النُّصبي ك  ،بح عمى األحجار المنصكبةكما ذي  :أم (َوَما ُذِبَح َعَمى النصب)معنى اآلية: 

 ىي النُّصيب، ككذلؾ (ِءفنيى اهلل عف ذلؾ ،حجارةه كاف أىؿ الجاىمية يعبدكنيا كيذبحكف ليا
ًمٍنوي قىٍكلو تىعىالىى:  ، كى تىٍذبىحي ًعٍنده، فىيىٍحمىرُّ ًبالد ـً اًىًمي ة تىٍنًصبيوي كى نىـ  كىانىٍت اٍلجى َوَما ُذِبَح َعَمى )الص 

  .(ّء (الن ُصب
                                                                                       ومن اآليات التي ذكرت جريمة من جرانم المشركين وىي الذبح لغير اهلل تعالى:

ن  الش َياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى )تعالى: كلو ق ن ُو َلِفْسٌق َواِ  َواَل تَْ ُكُموْا ِمم ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم الّمِو َعَمْيِو َواِ 
 . [ُُِ:األنعاـ] (ْن َأَطْعُتُموُىْم ِإن ُكْم َلُمْشِرُكونَ َأْوِلَيآِنِيْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوا ِ 

ًف اٍبًف عىب اسو " :ياسبب نزولحيث جاء في  : عى اءىًت اٍليىييكدي ًإلىى الن ًبيٍّ "، قىاؿى فىقىاليكا: نىٍأكيؿي ًمم ا  جى
مىٍيوً كىالى ءقىتىٍمنىا، كىالى نىٍأكيؿي ًمم ا قىتىؿى الم وي، فىأىٍنزىؿى الم وي:  ـي الم ًو عى ـٍ ييٍذكىًر اٍس  ([ ُُِ]األنعاـ:  (تىٍأكيميكا ًمم ا لى

 . (ْء "ًإلىى آًخًر اآٍليىةً 
نو لفسؽ " يعني أكمو " :أم معنى اآلية:  ما لـ يذؾ  كلـ يذبح أك ذيبح بغير اسـ اهلل " كا 

ف   إلى أكليائيـ " يعني يكسكسكف إلى أكليائيـ  الشياطيف لييكحكف معصية كاستحبللو كفر " كا 
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ما قتمو اهلل فيك  مف المشركيف " ليجادلككـ " يقكؿ ليخاصمككـ في أكؿ الميتة كىك قكليـ
   .(ُء": اإلشارة كاإللياـ كالكسكسةوُيقال الوحي عمى ثبلثة أوجو  ،أكلى أف ييؤكؿ

                                                                 اإلستقسام باألزالم:رابعًا: 
 . [ّ:المائدة] (...َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِباأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق... ) قاؿ تعالى:

ر في األمر مف الخير أك دٍّ ـ كقي سٍّ محاكلة معرفة ما قي " :أم (َوَأْن َتْسَتْقِسُموْا باألزالمءمعنى اآلية: 
الشر باألزالـ ، جمع زلـ بفتحتيف ، كىك السيـ قبؿ أف يتصؿ كيراش ، كىي سياـ ثبلثة ، كتب 

ء ، فإذا أراد أحدىـ يني ربي ، كلـ يكتب عمى الثالث شعمى أحدىا أمرني ربي ، كعمى الثاني نيا
حقيبة  السياـ ، ككانت مكضكعة في أك غير ذلؾ يعمد إلى ىذه أك نكاحان  أك تجارةن  أك غزكان  سفران 

ف  حكؿ الكعبة ، فيخرج منيا كاحدان  ف خرج الناىي أمسؾ ، كا  فإف خرج اآلمر مضى لحاجتو ، كا 
    .(ِء"فؿ أعاد التناكؿاخرج الغ
                                                         اإلعتداء عمى حق التشريع:وامسًا: 

ْنَعاِم َنِصيبًا َفَقاُلوْا َىـَذا ِلّمِو ِبَزْعِمِيْم َوَىـَذا )قاؿ تعالى:  َوَجَعُموْا ِلّمِو ِممِّا َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواأَل
ء ِلُشَرَكآِنَنا َفَما َكاَن ِلُشَرَكآِنِيْم َفبَل َيِصُل ِإَلى الّمِو َوَما َكاَن ِلّمِو َفُيَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَكآِنِيْم َسا

 .[ُّٔ]األنعاـ: (ونَ َما َيْحُكمُ 
كاف المشرككف يجعمكف هلل مف حركثيـ كأنعاميـ كثمارىـ كسائر أمكاليـ " معنى اآلية: 

نصيبا، كلؤلكثاف نصيبا فما جعمكه هلل صرفكه إلى الضيفاف كالمساكيف، كما جعمكه لؤلصناـ 
ف ترككه أنفقكه عمى األصناـ كخدميا، فإف سقط شيء مما جعمكه هلل تعالى في نصيب األكثا

ف سقط شيء مف نصيب  األصناـ فيما جعمكه هلل ردكه إلى  كقالكا: إف اهلل غني عف ىذا، كا 
ذا  األكثاف، كقالكا: إنيا محتاجة، ككاف إذا ىمؾ أك انتقص شيء مما جعمكه هلل لـ يبالكا بو، كا 

َوَجَعُموا ِلم ِو )ىمؾ أك انتقص شيء مما جعمكا لؤلصناـ جبركه بما جعمكه هلل، فذلؾ قكلو تعالى 
  .(ّء"(اْلَحْرِث َواألْنَعاِم َنِصيًباِمَن  ) خمؽ (ِمم ا َذرَأَ 
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                                                                      النعمة:  كفرانسادسًا: 
َوَضَرَب الّمُو َمَثبًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة م ْطَمِنن ًة َيْ ِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن ءقاؿ تعالى: -أ

 .[ُُِ: النحؿ] (َكاُنوْا َيْصَنُعونَ َفَكَفَرْت ِبَ ْنُعِم الّمِو َفَ َذاَقَيا الّمُو ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَوْوِف ِبَما 
كىذه القرية ىي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة ال يياج فييا أحد، ": معنى اآلية

كتحترميا الجاىمية الجيبلء حتى إف أحدىـ يجد قاتؿ أبيو كأخيو، فبل يييجو مع شدة الحمية 
 يحصؿ لسكاىا ككذلؾ الرزؽ الكاسع.فييـ، كالنعرة العربية فحصؿ ليا مف األمف التاـ ما لـ 

زرع كال شجر، كلكف يسر اهلل ليا الرزؽ يأتييا مف كؿ مكاف، فجاءىـ كانت بمدة ليس فييا 
رسكؿ منيـ يعرفكف أمانتو كصدقو، يدعكىـ إلى أكمؿ األمكر، كينياىـ عف األمكر السيئة، 
فكذبكه ككفركا بنعمة اهلل عمييـ، فأذاقيـ اهلل ضد ما كانكا فيو، كألبسيـ لباس الجكع الذم ىك 

 . (ُء"ك ضد األمف، كذلؾ بسبب صنيعيـ ككفرىـ كعدـ شكرىـضد الرغد، كالخكؼ الذم ى
فقد جاء التعبير  (وفِ والوَ  وعِ َفَ َذاَقَيا اهلل ِلَباَس الجُ )": وقفة مع ىذا التعبير القرآني يلو 

و نبٍّ ف يي أكىؿ المباس يذاؽ؟ ال، لكنو سبحانو يريد  ،باإلذاقة، كجاء بشيء ال يذاؽ كىك المباس
الحكاس التي فيو تحس، حتى تمؾ الحاسة المختفية داخؿ النفس، إٌف اإلنساف إلى أف كؿ 

 ذلؾ يىشمؿ كؿ جزء في اإلنساف.
َفَ َذاَقَيا اهلل ِلَباَس )فاإلذاقة تحيط باإلنساف في ىذا التصكير البياني القرآني الكريـ:  

الجسـ حتى  إذف فيي شدة كقع اإليبلـ؛ كاستيعاب العذاب المؤلـ لكؿ أجزاء، (وفِ والوَ  وعِ الجُ 
  .(ِء"صار الذكؽ في كؿ مكاف

َوَما َأُظن   *َوَدَوَل َجن َتُو َوُىَو َظاِلٌم لَِّنْفِسِو َقاَل َما َأُظن  َأن َتِبيَد َىِذِه َأَبداً ) قاؿ تعالى:-ب
ْنَيا ُمنَقَمباً  َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِورُهُ  *الس اَعَة َقاِنَمًة َوَلِنن ر ِددت  ِإَلى َربِّي اَلِجَدن  َوْيرًا مِّ

ل ِكن ا ُىَو الم ُو َربِّي َواَل ُأْشِرُك ِبَربِّي  *َأَكَفْرَت ِبال ِذي َوَمَقَك ِمن ُترَاٍب ُثم  ِمن ن ْطَفٍة ُثم  َسو اَك َرُجبلً 
 . [ّٖ-ّْ :الكيؼ]  *(َأَحداً 
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عميو القرآف الكريـ صاحب الجنتيف ىذا ىذه اآليات تتحد ث عف رجؿ أطمؽ  :اتاآلي معنى
الرجؿ الذم أنعـ اهلل تعالى عميو بنعـو كثيرة كاف األكلى أف يشكر اهلل عز  كجؿ  عمى ىذه 

كأشرؾ باهلل تعالى ككفر  النعـ عندما ذك ره صاحبو بأف ينسب الفضؿ هلل تعالى لكن و أبى
ـر ىذه النعـ،فكانت العاقبة  بنعمة اهلل تعالى ألف  كفراف النعمة سببه في حرمانيا،  أف حي

   .كلذلؾ ضرب اهلل عز  كجؿ  ىذا المثؿ ليككف عبرةن لكؿٍّ مف جحد بنعمة اهلل تعالى
نكاره المعاد   (َوَدَوَل َجن َتُو َوُىَو َظاِلٌم ِلَنْفِسوِ  ): تعالى قكلوف أم: بكفره كتمرده كتكبره كتجبره كا 
ا أىظيفُّ أىٍف ء مف الزركع كالثمار  ذلؾ اغترار منو، لما رأل فييا ك  (،تىًبيدى ىىًذًه أىبىدناقىاؿى مى

ى كال تفرغ كال تيمؾ كال كاألشجار كاألنيار المطردة في جكانبيا كأرجائيا، ظف أنيا ال تفن
عجابو بالحياة الدنيا كزينتيا، ككفره ب تتمؼ  ؛ اآلخرةكذلؾ لقمة عقمو، كضعؼ يقينو باهلل، كا 

َوَلِنْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِّي ألِجَدن  َوْيرًا ِمْنَيا )أم: كائنة  (ا َأُظن  الس اَعَة َقاِنَمةً َومَ ) كليذا قاؿ:
مىرىدٌّ إلى اهلل (ُمْنَقَمًبا ىناؾ أحسف مف ىذا ، ليككنىٌف لي تعالى أم: كلئف كاف معاد كرجعة كى

  عميو ما أعطاني ىذا، كما قاؿ في اآلية األخرل:  عند ربي، كلكال كرامتي ألني ميحظى 
َأَفرََأْيَت ال ِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا )[، كقاؿ َٓ]فصمت: (َوَلِنْن ُرِجْعُت ِإَلى َربِّي ِإن  ِلي ِعْنَدُه َلْمُحْسَنى)

   . كجؿ   ى عمى اهلل، عز  [ أم: في الدار اآلخرة، تأل  ٕٕ]مريـ: (َوَقاَل ألوَتَين  َماال َوَوَلًدا
ا عما ىك فيو مف الكفر عما أجابو صاحبو المؤمف، كاعظنا لو كزاجرن  ثيـ  ييخبر اهلل عز  كجؿ  

؟ كىذا إنكار  (َأَكَفْرَت ِبال ِذي َوَمَقَك ِمْن ُترَاٍب ُثم  ِمْن ُنْطَفٍة ُثم  َسو اَك َرُجبل  )غترار: باهلل كاإل
كتعظيـ لما كقع فيو مف جحكد ربو، الذم خمقو كابتدأ خمؽ اإلنساف مف طيف كىك آدـ، ثـ 

َكْيَف َتْكُفُروَن ِبالم ِو َوُكْنُتْم َأْمَواتًا  )جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف، كما قاؿ تعالى: 
ديكف ربكـ، كداللتو عميكـ ظاىرة َِٖ]البقرة: (َفَ ْحَياُكْم ُثم  ُيِميُتُكْم ُثم  ُيْحِييُكْم  [ أم: كيؼ تجحى

جمية، كؿ أحد يعمميا مف نفسو، فإنو ما مف أحد مف المخمكقات إال كيعمـ أنو كاف معدكمنا 
 ثـ كجد، كليس كجكده مف نفسو كال مستندنا إلى شيء مف المخمكقات؛ ألنو بمثابتو فعمـ إسناد 

 (َلِكن ا ُىَو الم ُو َربِّي )خالؽ كؿ شيء؛ كلذا قاؿ:  إيجاده إلى خالقو، كىك اهلل، ال إلو إال ىك،
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أم: بؿ  (َوال ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا  )أم: أنا ال أقكؿ بمقالتؾ، بؿ أعترؼ هلل بالربكبية كالكحدانية 
 .(ُءك اهلل المعبكد كحده ال شريؾ لوى

  اإلفتراء عمى اهلل تعالى: سابعًا:
َذا )قاؿ تعالى:   ُقْل ِإن  الّمَو  َفَعُموْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَمْيَيا آَباءَنا َوالّمُو َأَمَرَنا ِبَياَواِ 
 [ .ِٖاألعراؼ: ] (ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَمى الّمِو َما اَل َتْعَمُمونَ  اَل َيْ ُمرُ 

اؿي يىطيكفيكفى "سبب نزول اآلية:  ًباٍلبىٍيًت ًبالن يىاًر عيرىاةن، كىالنٍّسىاءي ًبالم ٍيًؿ عيرىاةن، كىافى اٍلميٍشًركيكفى الرٍّجى
نىا ًبيىا مىٍييىا آبىاءىنىا، كىالم وي أىمىرى ٍدنىا عى : ًإن ا كىجى يىقيكليكفى ،  ،كى اءى اإًلٍسبلـي كىأىٍخبلقيوي اٍلكىًريمىةي نيييكا عىٍف ذىًلؾى فىمىم ا جى

مىٍييىا ٍدنىا عى نىا ًبيىا قيٍؿ ًإف  الم وى ال يىٍأميري ًباٍلفىٍحشىاءً  فىقىاليكا: ًإن ا كىجى   . (ِء"آبىاءىنىا، كىالم وي أىمىرى
ىي الشرؾ كالكفر.  يؿ:كق ،المفسريف طكافيـ بالبيت عراة مف قكؿ كثيرو  يالفاحشة ىنا فك 
  . (ّءأمرىـ بيا اهللى  ، كبأف  احتجكا عمى ذلؾ بتقميدىـ أسبلفيـك 

*** ***  

                                                           

 .             157/ 5انظر تفسري القرآن العظيم  ( (1
             . 5/1461أخرجو ابن أيب حامت يف تفسريه  ( (2
             .   7/178انظر اجلامع ألحكام القرآن  ( (3
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 . اإلساءة إلى الكتب السماويةمفيوم : نياالفصل الث
 ويتكون من مبحثين:

 اإلساءة إلى القرآن الكريم .مفيوم المبحث األول: 
 . واإلنجيل اإلساءة إلى التوراةمفيوم المبحث الثاني: 
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  .ى القرآن الكريماإلساءة إلمفيوم المبحث األول: 

عز  كجؿ  عمى األم ة العربية كاإلسبلمية بنعـو كثيرة، كمف أجؿٍّ ىذه النعـ  أنعـ اهللي 
مف الظممات إلى النكر،   الناس بو ؛ لييخرجالقرآف الكريـ الذم أنزلو اهلل تعالى عمى محمد 

، فكاف بمثابة كمف الكفر إلى اإلسبلـ ، كمف الشرؾ إلى التكحيد، كمف الغفمة إلى الذكر
كانت سببان في إنقاذ الناس مف ظممة المعصية كسكادىا إلى نكر اليداية الحياة التي 

كالطاعة، لذلؾ جعمو اهلل عز  كجؿ  منيجان لحياة المسمميف إلى يكـ الديف، لكن و لـ يسمـ مف 
، كسكؼ نتناكؿ العديد مف صيكر اإلساءة واإلساءات كاإلفتراءات التي حاكلت كثيران الطعف في

 :يـ بالدليؿ القرآني مع التكضيحإلى القرآف الكر 
   :                                              استبدال القرآن الكريم بمتاع الدنيا-أ 

 (اْشَتَرْوْا ِبآَياِت الّمِو َثَمنًا َقِميبًل َفَصد وْا َعن َسِبيِمِو ِإن ُيْم َساء َما َكاُنوْا َيْعَمُمونَ )قاؿ تعالى: 
 . [ٗ:التكبة]

مىى ": أىمٍ : معنى اآلية كًب تىٍكًحيًدًه ًباٍلًعبىادىًة ، كىعى مىى كيجي ًإن ييـي اٍستىٍبدىليكا ًبآيىاًت اهلًل الد ال ًة عى
ا ًفييىا ًمفى اٍلًيدىايىًة ،  مى مىى اٍلكىٍحًي كىالرٍّسىالىًة ، كى ـٍ ، كىعى اًلًي مىى أىٍعمى ـٍ عى زىاًئًي ثىمىننا بىٍعًثًو ًلمن اًس ، كىجى

ـٍ قىًميؿه قى  كىًثيريهي ًعٍندى كيبىرىاًئًي ـٍ ًفيًو ًمٍف أىٍسبىاًب اٍلمىًعيشىًة ، كى ًبالنٍٍّسبىًة  ًميبلن ًمٍف مىتىاًع الدٍُّنيىا ، كىىيكى مىا ىي
افىًة ًإلىى مى  ًء قىًميؿه ًباإٍلًضى ا ًعٍندى أىٍغنىى ىىؤيالى مى ارىًة ، كى ـٍ ًمٍف أيمىـً اٍلحىضى ٍيًرًى ا ًعٍندى غى ا كىعىدى اهللي ًإلىى مى

ـٍ ًبًو ًفي اآٍل  ٍيره كىأىٍبقىىتىعىالىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي الدٍُّنيىا ، كىأىف  مىا كىعىدىىي   .(ُء "ًخرىًة لىييكى خى
 
 
 
 

                                                           

ُر رأياً آخرة وىو أنَّ  ، 10/168تفسري ادلنار  ( (1 ُل ُىَو الظَّاىُر وُىَو وقد ذكر ادلفسِّ اْلُمَراَد بِآيَاِت اهلِل تَ َعاىَل اْلُعُهوُد َواأْلَمْيَاُن، مثَّ قَال:" واألوَّ

ناسُب دلا بْعَده
ُ

       . ادل
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 ومن وبلل العديد من التفاسير الواصة بيذه اآلية يتبي ن ما يمي:
كا غيرىـ مف أتباعيـ عف كا أنفسيـ كما صدُّ إليماف بالكفر فصدُّ باعكا ا أف المشركيف-ُ

فمذا قاؿ تعالى ميقبحان سمككيـ أف   يج حياتيـ كطريؽ سعادتيـ ككماليـ،اإلسبلـ الذم ىك من
 . (ُء(ونمُ عمَ وا يَ ما كانُ  يم ساءَ إن  )
مف  عز  كجؿ   أف  كؿ  مف يشترم بآيات اهلل ثمنان قميبلن، فيك يطمس حكمان مف أحكاـ اهلل-ِ

أجؿ أف يتظاىر أماـ الناس أنو عصرم، أك أنو مساير لركح الزماف، أك يزيف ألكلياء األمر 
 . (ِءفعبل مف األفعاؿ ال يرضى عنو اهلل تعالى

 ء مف المآكمة، يأخذكنو مف السفمةفي كتابيـ بشي أف المشركيف كتمكا صفة رسكؿ اهلل -ّ
ـٍ ساءى مىا كانيك " ، يعني: بئسما كانكا يعممكف بصدىـ الناس عف ديف اهللا يعممكف"، ك ًإن يي  يىٍعمىميكفى

 . (ّءتعالى
 تَ أيْ رَ فَ أَ )يـ لـ ييتدكا بآيات اهلل كنبذكىا عمى عمـ بصٌحتيا كقكلو تعالى : ف أن  و تضم  أن  "-ْ
 . (ْء[ ِّ:الجاثية] "(عمى عممٍ  اهللُ  وُ م  وأضَ  واهُ و ىَ يَ لَ إِ  وذَ ات   نْ مَ 
 . (ٓء"اإلسبلـ المشركيف كانكا سببان في منع الناس مف الدخكؿ في أف  "-ٓ
                                              :يب كفار مكة لما أنزل اهلل تعالىتكذ -ب

ِلينَ  ): تعالىقاؿ   [ . ُٓ]المطففيف: (ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِو آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر األو 
اًرثً كاف " سبب النزول: ينًصبي لىوي ييٍؤًذم رىسيكؿى الم ًو  كافك  ٍف شىيىاًطيًف قيرىٍيشو ،مً  الن ضري بف اٍلحى ، ى

ـٍ ًمفى  ذك رى مسى مجمسنا فجًإذا   فىكىافى رىسيكؿي الم وة ،كى ادعلا ٍف قىٍبمىيي ابى مى د ثى قىٍكمىوي مىا أىصى ًبالم ًو ، كىحى
ـً ًمٍف ًنٍقمىًة الم ًو ،  ًديثنا األيمى ـى ، ثيـ  يىقيكؿي : أىنىا كىالم ًو يىا مىٍعشىرى قيرىٍيشو أىٍحسىفي حى ٍجًمًسًو ًإذىا قىا مىفىوي ًفي مى خى

ـٍ وي ًمنٍ  دٍّثييي ًديًثًو ثيـ  ييحى ـٍ أىٍحسىفى ًمٍف حى دٍّثيكي م  عىٍف ميميكًؾ فىاًرسى كىريٍستيـى ، فىيىميمُّكا ، فىأىنىا أيحى ده ، ثيـ  يىقيكؿي : مىا ميحى
                                                           

 . 2/343انظر أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  ( (1
 . 3/1553انظر تفسري الشعراوي  ( (2
 . 2/41انظر  تفسري السمرقندي  ( (3
 . 10/128التحرير والتنوير  ( (4
 . 4/16معامل التنزيل  ( (5
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ًديثنا ًمنٍّي قىاؿى  تىعىالىى ًفي الن ٍضًر ثىمىاًنيى آيىاتو ًمفى اٍلقيٍرآًف قىٍكليوي :  :أىٍحسىفى حى ِإَذا ُتْتَمى )فىأىٍنزىؿى الم وي تىبىارىؾى كى
ِلينَ  ا ذيًكرى ًفيًو األىسىاًطيري ًفي اٍلقيٍرآفً  (َعَمْيِو آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر اأَلو  كيؿُّ مى  .(ُء "، كى

ِلينَ ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِو آَياُتنَ )قكلو: "معنى اآلية:  أم: إذا سمع كبلـ اهلل مف الرسكؿ،  (ا َقاَل َأَساِطيُر األو 
َذا  )يكذب بو، كيظف بو ظف السكء، فيعتقد أنو مفتعؿ مجمكع مف كتب األكائؿ، كما قاؿ تعالى:  َواِ 

ِليَن  ِليَن  )[، كقاؿ: ِْ]النحؿ:  (ِقيَل َلُيْم َماَذا َأنزَل َرب ُكْم َقاُلوا َأَساِطيُر األو  َوَقاُلوا َأَساِطيُر األو 
َما  َكبل َبْل رَاَن َعَمى ُقُموِبِيمْ  )تعالى:  [، قاؿ اهللي ٓ]الفرقاف:  (اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيبل 

أم: ليس األمر كما زعمكا كال كما قالكا، إف ىذا القرآف أساطير األكليف، بؿ ىك  (َكاُنوا َيْكِسُبوَن 
ٍيف الذم كبلـ اهلل ككحيو كتنزيمو عمى رسكلو  نما حجب قمكبيـ عف اإليماف بو ما عمييا مف الر  ، كا 

بل َبْل رَاَن َعَمى ُقُموِبِيْم َما َكاُنوا كَ  )قد لبس قمكبيـ مف كثرة الذنكب كالخطايا؛ كليذا قاؿ تعالى: 
   . (ِء"(َيْكِسُبونَ 

ِإن  اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء ِفي َقْمِبِو  َفِإْن "قاؿ:    عن أبي ىريرة عن النبيو  
ْن زَاَد زَاَدْت  َحت ى  ز  ع َيْعُمَو َقْمَبُو َذاَك الر اُن ال ِذي َذَكَر الم وُ تَاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر  ُصِقَل َقْمُبُو  َواِ 

 . (ّء"[ُْ]المطففيف:  (َكبل  َبْل رَاَن َعَمى ُقُموِبِيْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ )َوَجل  ِفي اْلُقْرآِن: 
 .(ْءفيمكت ىك الذنب عمى الذنب حتى يعمى القمب، قال الحسن البصري عن الران:

                    :عمى عدم اإلستماع لمقرآن الكريم الناس حث  كفار مكة -ج
 .[ِٔ:فصمت](َوَقاَل ال ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا ِلَيَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعم ُكْم َتْغِمُبونَ ) قاؿ تعالى:
ارفعكا أصكاتكـ  :يقكلكف القرآف  إذ تمى محمده  كانكاجيؿ كأصحابو  إف  أبا معنى اآلية:

 باألشعار كالكبلـ في كجكىيـ حتى تمبسكا عمييـ فذلؾ قكلو " كالغكا فيو " يعني 
  .(ٓءالغطكا فيو كالمغط ىك الشغب كالجمبة " لعمكـ تغمبكف " يعني تغمبكىـ كيسكتكف

                                                           

 .  17/400أخرجو الطربي يف تفسريه   ( (1
 .   8/350تفسري القرآن العظيم   ( (2
 . 3141، ح 3/122، وحسنَّو األلباين يف صحيح الرتغيب والرتىيب 7952، ح 13/333رواه أمحد يف مسنده   ( (3
 . 24/201أخرجو الطربي يف تفسريه   ( (4
 . 3/214 حبر العلوم  انظر( (5
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كرد أف  المكذبيف مف كفار مكة كانت ليـ طريقة خاصة لئلعراض عف القرآف الكريـ  كقد
َوَقاَل ال ِذيَن َكَفُروا )كسماعو، فقد كاف بعضيـ ييكصي البعض اآلخر، كىذا ىك قكلو تعالى: 

 .(اَل َتْسَمُعوا ِلَيَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعم ُكْم َتْغِمُبونَ 
   :                                             السورية بالقرآن الكريماإلستيزاء و  -د

َيْسَمُع آَياِت الم ِو ُتْتَمى َعَمْيِو ُثم  ُيِصر  ُمْسَتْكِبرًا َكَ ن ل ْم  *َوْيٌل لُِّكلِّ َأف اٍك َأِثيمٍ ) :قاؿ تعالى
َذا َعِمَم ِمْن آَياِتَنا َشْينًا ات َوَذَىا ُىُزوًا ُأْوَلِنَك َلُيْم َعَذاٌب  *َيْسَمْعَيا َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب أَِليمٍ  َواِ 

 . [ٗ-ٕ :الجاثية] (*م ِيينٌ 
بآيات اهلل؛  كافره  حبلؼه مييفه أثيـه في فعمو كقيمواؾ في قكلو كذاب، أم: أف  "معنى اآلية: 
أم: عمى كفره كجحكده  (ُثم  ُيِصر   )أم: تقرأ عميو  (َيْسَمُع آَياِت الم ِو ُتْتَمى َعَمْيوِ  )كليذا قاؿ: 

فأخبره أف   : أم (ُه ِبَعَذاٍب أَِليمٍ َفَبشِّرْ )أم: كأنو ما سمعيا،  (َكَ ْن َلْم َيْسَمْعَيا)استكبارنا كعنادا 
 .لو عند اهلل يكـ القيامة عذابا أليما مكجعان 

َذا َعِمَم ِمْن آَياِتَنا َشْيًنا ات َوَذَىا)  أم: إذا حفظ شيئنا مف القرآف كفر بو كاتخذه سخريان  (ُىُزًوا َواِ 
وليذا روى أم: في مقابمة ما استياف بالقرآف كاستيزأ بو؛ ( أيكلىًئؾى لىييـٍ عىذىابه ميًييفه ء، كىزكان 

 إلى أرضِ  بالقرآنِ  أن يسافرَ   اهللِ  نيى رسولُ ) مسمم في صحيحو عن ابن عمر قال:
 . (ِء(ُء"(و العدوأن ينالَ  و موافةَ العد  

كاف يشترم أحاديث األعاجـ كيشغؿ بيا الناس بف الحارث  النضركقد كرد أف  " 
َذا َعِمَم ِمْن (عف استماع القرآف، كاآليةي عامةه في كؿ مف كاف مكصكفان بالصفة المذككرة  َواِ 

أم ًإذا بمغو شيء مف اآليات التي أنزليا اهلل عمى محمد، سخر  )آَياِتَنا َشْينًا اتوذىا ُىُزواً 
ـٍ عىذىابه مًُّييفه ءكاستيزأ بيا  ليـ عذاب شديد أم أكلئؾ األفاككف المستيزءكف بالقرآف  (أكلئؾ لىيي

 . (ّء"مع الذؿ كاإًلىانة
                                                           

 . 1869، ح 3/1491رواه مسلم يف صحيحو   ( (1
 . 7/265 تفسري القرآن العظيم  ( (2
 . 3/169صفوة التفاسري  ( (3
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 كقد ، كذلؾ عمى سبيؿ اإلستيزاء، االن كحفظكا لو أقك  ،عارض القرآفأنا أي "كاف يقكؿ: ك 
نٍّ : إن  رككا أٌف أحدان مف المشركيف قاؿ ر ي سأنزؿ مثمو ؛ ككاف ىذا قد تكر  ما ىك قكؿ شاعر كا 

 . (ُء"الكريـ مف المشركيف كما أشار إليو القرآف
َل ) :مصدران لمضحؾ كالمزاح، قاؿ تعالىفقد ات خذ المشرككف القرآف الكريـ  لؾكذ   َوَقْد َنز 

َحت ى َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت الّمِو ُيَكَفُر ِبَيا َوُيْسَتْيزَُأ ِبَيا َفبَل َتْقُعُدوْا َمَعُيْم 
ْثُمُيْم ِإن  الّمَو َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِ َيُووُضوْا ِفي  يَن ِفي َجَين َم َحِديٍث َغْيرِِه ِإن ُكْم ِإذًا مِّ

    . [َُْ:النساء ] (َجِميعاً 
َل َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتابِ "الخطاب في قكلو: ء" معنى اآلية: لجميع مف أظير  عاـه  (..َوَقْد َنز 

ككاف  د لزمو أف يمتثؿ أكامر كتاب اهلل،اإليماف مف محٌؽ كمنافؽ ألنو إذا أظير اإليماف، فق
 المنافقكف يجمسكف إلى أحبار الييكد، فيسخركف مف القرآف.

ـٍ " -أم غير الكفر - (َفبل َتْقُعُدوا َمَعُيْم َحت ى َيُووُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ )قكلو تعالى:  كدؿ   ًإن كي
عمى كجكب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظير منيـ منكر ألف مف لـ يجتنبيـ  "ًإذان ًمٍثميييـٍ 

ـٍ ًإذان ًمٍثميييـٍ "قاؿ اهلل عز كجؿ:  قد رضي فعميـ، كالرضا بالكفر كفر،ف فكؿ مف جمس في  " ًإن كي
مجمس معصية، كلـ ينكر عمييـ يككف معيـ في الكزر سكاء، كينبغي أف ينكر عمييـ إذا 

 ، حتى التكممكا بالمعصية كعممكا بيا، فإف لـ يقدر عمى النكير عمييـ، فينبغي أف يقكـ عنيـ
 . (ِء"يككف مف أىؿ ىذه اآلية

قىعيكا ًفي الن ًبيٍّ "كقد كرد عف السدٍّم أن و قاؿ:  ٍؤًمًنيفى كى الىسيكا اٍلمي كىاٍلقيٍرآًف، فىسىبُّكهي  كىافى اٍلميٍشًركيكفى ًإذىا جى
ت ى  ؿ  أىال يىٍقعيديكا مىعىييـٍ حى ـي الم وي عىز  كىجى ٍيًرهً كىاٍستىٍيزىءيكا ًبًو، فىأىمىرىىي ًديثو غى كا ًفي حى   .(ّء"يىخيكضي

 

                                                           

 . 7/375التحرير والتنوير  ( (1
 . 5/324التفسري ادلنري  ( (2
    . 4/1314وابن أيب حامت يف تفسريه  ، 9/314أخرجو الطربي يف تفسريه ((3
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فمػنيـ مػف قػاؿ أن يػا عمػى أف  ىػذه اآليػة محكمػة أـ منسػكخة ،  قد حدث وبلف بـين العممـاءو "
يػػا محكمػػة ال نسػػخ فييػػا، ألنيػػا خبػػره كالخبػػر ال يدخمػػو إلػػى أن   ذىبػػكا الجميػػكر منسػػكخة كلكػػف  

يختصُّ بحسػاب نفسػو ال بحسػاب غيػره، كقيػؿ: النسخ ألنيا إنما دلت عمى أف  كؿ  إنسافو إنما 
 . (ُءة"لتذكير كالمكعظة فبل تككف منسكخإنما أباح ليـ القعكد معيـ بشرط ا

قول كفار قريش ب ن  محمدًا اوتمق القرآن من تمقاء نفسو وساعده قوٌم من أىل  -ه
 :                                                   الكتاب وأن و ورافات اأُلمم السابقين

َوَقاَل ال ِذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإاَل ِإْفٌك اْفَترَاُه َوَأَعاَنُو َعَمْيِو َقْوٌم آَوُروَن َفَقْد َجاُؤوا ): قاؿ تعالى
ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيبلً  *ُظْممًا َوُزوراً   .[ٓ،ْ:الفرقاف]( َوَقاُلوا َأَساِطيُر األو 

كقػػاؿ كفػػار قػػريش مػػا ىػػذا القػػرآف ًإال كػػذب اختمقػػو محمػػد مػػف تمقػػاء نفسػػو  :أم"معنــى اآليــة: 
َفَقــْد َجــآُءوا )أم كسػػاعده عمػػى االخػػتبلؽ قػػكـه مػػف أىػػؿ الكتػػاب  (َوَأَعاَنــُو َعَمْيــِو َقــْوٌم آَوــُرونَ )

أم جػػاءكا بػػالظمـ كالبيتػػاف حيػػث جعمػػكا العربػػي يػػتمق في مػػف العجمػػي كبلمػػان عربيػػان  (ُظْممــًا َوُزوراً 
ـــالوا )أعجػػػز بفصػػػاحتو جميػػػع فصػػػحاء العػػػرب فكػػػاف كبلميػػػـ فيػػػو محػػػض الكػػػذب كالػػػزكر  وق

الكا فػي حػؽ القػرآف أيضػان ًإنػو خرافػات األمػـ السػابقيف أمػر أف أم كق (َأَساِطيُر األولين اكتتبيا
أم فيػي تيمقػى كتيقػرأ عميػو ليحفظيػا صػباحان كمسػاءن  (َفِيَي تممى َعَمْيـِو ُبْكـَرًة َوَأِصـيبلً )تكتب لػو 

 .(ِء"الكذب كأتباعو كاإًلفؾي أسكأي « النضر بف الحارث»قاؿ ابف عباس: كالقائؿ ىك 
 :ل كتب التفاسير نجد ما يميعمى معاني ىذه اآلية من وبل  ولموقوف

كقاؿ مجاىد كاإلفؾ ىك الكذب،  ()وقال الذين كفروا إن ىذا إال إفك افتراهقكلو  عف قتادةقاؿ 
 (وزوراً  )فقد جـاءوا ظممـاً قاؿ: الييكد تقكلو، كقاؿ أيضػان  و قوم آورون()وأعانو عمي عف قكلو
      *وأصــيبلً  )وقــالوا أســاطير األولــين اكتتبيــا فيــي تممــى عميــو بكــرةً قكلػػو تعػػالى ان، ك قػػاؿ: كػػذب

                                                           

     . 2/123لباب التأويل  ((1
 . 2/325صفوة التفاسري  ( 2)
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قكلػو  عػف قتػادةقػاؿ  واألرض إنـو كـان غفـورًا رحيمـًا(قل أنزلو الذي يعمم السر في السموات 
  .(ُءأم: كذب األكليف كباطميـ )وقالوا أساطير األولين(تعالى

                               :بقر اء الصحابة رضوان اهلل عمييم سورية المنافقين -و
َوَلـــِنن َســـ َْلَتُيْم َلَيُقـــوُلن  ِإن َمـــا ُكن ـــا َنُوـــوُض َوَنْمَعـــُب ُقـــْل َأِبالّمـــِو َوآَياِتـــِو ) :قػػاؿ تعػػػالى 

ـنُكْم ُنَعـذِّْب  *َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُنونَ  اَل َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإن ن ْعُف َعن َطآِنَفـٍة مِّ
 .[ٓٔ،ٔٔ :التكبة](*َطآِنَفًة ِبَ ن ُيْم َكاُنوْا ُمْجِرِمينَ 

عندما سخركا بقر اء  التكبةفضح اهللي عز  كجؿ  المنافقيف أشد  فضيحة مف خبلؿ سكرة 
–فكف رىـ اهلل تعالى بذلؾ بقرآفو ييتمى إلى يكـ القيامة؛ كما ركل ابفي عمر  -–الصحابة 

ائنا ىؤالء تبكؾ في مجمس: ما رأينا مثؿ قر   قاؿ رجؿه في غزكةءقاؿ:  -رضي اهلل عنيما
منافؽ؛ أليخبرف   : كذبت كلكنؾعند المقاء، فقاؿ رجؿه  أرغبي بطكنان، كال أكذبي ألسنةن، كال أحبفي 

كنزؿ القرآف، قاؿ عبداهلل بف عمر: "فأنا رأيتو متعمقان بحقب  ، فبمغ ذلؾ النبيُّ  رسكؿ اهلل
تنكبو الحجارة، كىك يقكؿ يا رسكؿ اهلل: إنما كنا نخكض كنمعب! كرسكؿ  ناقة رسكؿ اهلل 

 ،(ِء(ْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ اَل َتْعَتِذُروْا َقْد َكفَ  *َأِبالّمِو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُنونَ )اهلل يقكؿ: 
َوَلِنن َس َْلَتُيْم َلَيُقوُلن  ِإن َما ) كيسمعكنيا في مساجدىـ يقرؤكنيا، المسممكفكال زاؿ  كمف يكميا

اَل َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد  *ُكن ا َنُووُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالّمِو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُنونَ 
 .(ِإيَماِنُكمْ 

،  أك ىزالن  ال يخمك أف يككف ما قالكه مف ذلؾ جدان " :-رحمو اهلل  -قال اإلمام القرطبي     
كىك كيفما كاف كفر، فإف اليزؿ بالكفر كفر ال خبلؼ فيو بيف األمة. فإف التحقيؽ أخك العمـ 

َأَتت ِوُذَنا ُىُزوًا َقاَل َأُعوُذ )قاؿ عمماؤنا: انظر إلى قكلو :  ،كالحؽ، كاليزؿ أخك الباطؿ كالجيؿ
 [.ٕٔ]البقرة :  (ّء"(ِبالم ِو َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 

                                                           

 . 3/487انظر الصحيح ادلسبور من التفسري بادلأثور حلكمت بن بشري  ( (1
   . 11/543أخرجو الطربي يف تفسريه  ( (2
   .  8/197اجلامع ألحكام القرآن  ( (3
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تتعد د كسائؿ اإلساءة إلى كتاب اهلل تعالى، كال شؾ  بأف  أم  نكعو مف أنكاع اإلساءة  كىكذا 
، كالعظةى  العبرةى  ييعدُّ كيفران، لذلؾ ينبغي عمى كيؿٍّ مسمـو أف يتجن ب مثؿ ىذه األعماؿ، كأف يأخذى 

فرةو   .ميظممةو ال نياية ليا لكي ال يقع في حي
  

*** *** 
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        .واإلنجيل اإلساءة إلى التوراةمفيوم حث الثاني: المب
، كىذا الكتاب يشتمؿي عمى -–إف  التكراة كتابه أنزلو اهلل عز  كجؿ  عمى مكسى 

و مف المعاصي كالذنكب إلى أكامر كنكاىي كأحكاـ كشرائع تيخرج بني إسرائيؿ مما كانكا في
ـ الغيكب، فمنيـ مف أجاب، كمنيـ مف أنكر فخاب؛ لذلؾ لـ يسمـ كتاب التكراة  طاعة عبل 

 الييكد الذيف لعبكا دكرنا الكاذبة التي أساءت إلى كبلـ اهلل تعالى، كخاصةن مف االدعاءاتمف 
 ى عيسى لو اهلل تعالى عمكذلؾ كتاب اإلنجيؿ الذم أنز  كبيران في تغيير ما أنزؿ اهلل تعالى،

  لييبيٍّف لمنصارل طريؽ اليداية كالنجاة، لكن يـ حر فكا كبد لكا، فضمُّكا الطريؽ، فكصفيـ اهلل
 بالدليؿ القرآني مع التكضيح: ىذه اإلساءات كسكؼ نتناكؿتعالى بالضاليف، 

 أواًل: اآليات المشتركة في اإلساءة إلى التوراة واإلنجيل:
 :الشك  في اهلل تعالى وآياتو -أ
َل َعَمْيِيْم ِكتَابًا مَِّن الس َماِء َفَقْد َس َُلوْا ُموَسى َأْكَبَر  ): قاؿ تعالى  َيْس َُلَك َأْىُل اْلِكتَاِب َأن ُتَنزِّ

اِعَقُة ِبُظْمِمِيْم ُثم  ات وَ  ُذوْا اْلِعْجَل ِمن َبْعِد َما ِمن َذِلَك َفَقاُلوْا َأِرَنا الّمِو َجْيَرًة َفَ َوَذْتُيُم الص 
  . [ُّٓ:النساء] (ُموَسى ُسْمَطانًا م ِبيناً َجاءْتُيُم اْلَبيَِّناُت َفَعَفْوَنا َعن َذِلَك َوآَتْيَنا 

كىذا الشؾُّ يتمث ؿي في العديد مف األيمكر التي أساءت إلى اهلل تعالى كما أنزؿ مف آياتو 
كىذا نكع مف أف ييرييـ اهلل جيرةن،  -–أف  أىؿ الكتاب طمبكا مف مكسى    وأوليا:كبيٍّنات

أىؿ الكتاب أنكركا كجحدكا ما  أف   وثانييا:شكيـ في كجكد اهلل تعالى، ل اإلفتراء كالتكذيب
  كاآليات . البيٍّناتنزؿ اهلل تعالى مف أ

ارىل قىاليكا ءأخرج اٍبف جرير كغيره: ىذه اآلية ليا سبب نزكؿ؛ "معنى اآلية:  أف  اٍليىييكد كىالن صى
مد  ف لميحى ت ى تىٍأًتينىا ًبًكتىاب مف ًعٍند اهلل مف اهلل ًإلىى فبلى : لف نيبىاًيعؾ عمى مىا تدعكنا ًإلىٍيًو حى

ف أىن ؾ رىسيكؿ اهلل فىأٍنزؿ اهلل  لىى فبلى  . (ُء"اآٍليىة (يىٍسأىلؾ أىؿ اٍلكتابءأىن ؾ رىسيكؿ اهلل كىاً 

                                                           

 . 2/726للسيوطيالدر ادلنثور  ( (1
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كعندما نتناكؿ اإلساءة التي كقع فييا أىؿ الكتاب نجد أف  ىذه اآلية بي نت ظمـ أىؿ 
صرارىـ كعنادىـ كطغيانيـ كبغييـ الذم  كعدـ إيمانيـ بما أنزؿ اهلل تعالىكشكٍّيـ الكتاب  كا 

 يـ لـ ييؤمنكا بآيات اهلل تعالى.جعميـ يطمبكف رؤية اهلل تعالى، كؿ ىذا أكقعيـ في اليبلؾ؛ ألن
                  :تحريف كتاب اهلل تعالى -ب

ْنُيْم َيْسَمُعوَن َكبَلَم الّمِو ُثم  ُيَحرُِّفوَنُو ِمن ) ى:قاؿ تعال َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ
 . [ٕٓ:البقرة] (َبْعِد َما َعَقُموُه َوُىْم َيْعَمُمونَ 

قاؿ تعالى منكران عمى المؤمنيف أك متعجبان مف طمعيـ في إيماف أىؿ الكتاب بقكلو "معنى اآلية: 
ِمْن َبْعِد َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُيْم َيْسَمُعوَن َكبلَم اهلل ُثم  ُيَحرُِّفوَنُو )سبحانو: 

 .[ٕٓ :البقرة] (َما َعَقُموُه َوُىْم َيْعَمُمونَ 
َيا َأي َيا ال ِذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا )كمف تحريفيـ ما كرد في قكلو تعالى: 

 .[َُْ:البقرة] (َوِلْمَكاِفِريَن َعَذاٌب أَِليمٌ 
ُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع ِمَن ال ِذيَن َىاُدوا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِمَم َعْن َمَواِضِعِو َوَيُقو )كقكلو تعالى: 

َمْع َواْنُظْرَنا َغْيَر ُمْسَمٍع َورَاِعَنا َلّيًا ِب َْلِسَنِتِيْم َوَطْعنًا ِفي الدِّيِن َوَلْو َأن ُيْم َقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواسْ 
  .(ُء"[ْٔ:النساء] (َفبل ُيْؤِمُنوَن ِإال َقِميبلً  َلَكاَن َوْيرًا َلُيْم َوَأْقَوَم َوَلِكْن َلَعَنُيُم الم ُو ِبُكْفرِِىمْ 

كمما يؤكد ذلؾ قصة الفتى الييكدم الذم كضع يده عمى اآلية التي تيذكٍّري بحدٍّ الزنا عندما زنا 
يىييكًدي ةو قىٍد  أىف  رىسيكؿى اهلًل " ، فقد جاء عف عبد اهلل بف عمر الييكدمُّ كالييكدية أيًتيى ًبيىييكًدم  كى

 : اءى يىييكدى، فىقىاؿى ت ى جى م ـى حى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى نىيىا، فىاٍنطىمىؽى رىسيكؿي اهلًل صى مىى »زى ا تىًجديكفى ًفي الت ٍكرىاًة عى مى
اًلؼي بىيٍ « مىٍف زىنىى؟ نيخى مٍّميييمىا، كى نيحى دي كيجيكىىييمىا، كى : قىاليكا: نيسىكٍّ ا، قىاؿى ييطىاؼي ًبًيمى كًىًيمىا، كى فىٍأتيكا »فى كيجي

اًدًقيفى  عى اٍلفىتىى ال ًذم يىٍقرىأي «ًبالت ٍكرىاًة ًإٍف كيٍنتيـٍ صى كا ًبآيىًة الر ٍجـً كىضى ت ى ًإذىا مىرُّ اءيكا ًبيىا فىقىرىءيكىىا حى ، فىجى
ا بىٍيفى يىدىٍييىا قىرىأى مى ، كى مىى آيىًة الر ٍجـً : كىىيكى مىعى رىسيكًؿ يىدىهي عى ـو ٍبدي اهلًل ٍبفي سىبلى مىا كىرىاءىىىا، فىقىاؿى لىوي عى ، كى

مىيٍ  اهلًل  م ى اهللي عى ، فىأىمىرى ًبًيمىا رىسيكؿي اهلًل صى فىعىيىا فىًإذىا تىٍحتىيىا آيىةي الر ٍجـً م ـى، ميٍرهي فىٍميىٍرفىٍع يىدىهي، فىرى سى ًو كى
ٍبدي اهللً  ا، قىاؿى عى ارىًة ًبنىٍفًسوً  فىريًجمى ا، فىمىقىٍد رىأىٍيتيوي يىًقييىا ًمفى اٍلًحجى مىييمى : كيٍنتي ًفيمىٍف رىجى  .(ِء "ٍبفي عيمىرى
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ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب ِلَم َتُصد وَن َعن َسِبيِل الّمِو )الصد  عن سبيل اهلل تعالى  قال تعالى:  -ج
 . [ٗٗ:آؿ عمراف] (ِعَوجًا َوَأنُتْم ُشَيَداء َوَما الّمُو ِبَغاِفٍل َعم ا َتْعَمُمونَ  َمْن آَمَن َتْبُغوَنَيا

يعتبر الصدُّ عف سبيؿ اهلل تعالى مف أشدٍّ أنكاع الضبلؿ كاالنحراؼ؛ كصدُّ أىؿ الكتاب كاف 
 .اتبعكا أىكاءىـ فضمُّكا كأضمُّكامف أسبابو أن يـ غي ركا كبد لكا كبلـ اهلل تعالى ك 

ىذا تعنيؼه مف اهلل تعالى لكىفىرة أىؿ الكتاب، عمى  أف  ": حيث جاء في معنى ىذه اآلية 
دٍّىـ عف سبيمو مىٍف أراده مف أىؿ اإليماف بجيدىـ  عنادىـ لمحؽ، ككفرىـ بآيات اهلل، كصى
كطاقتيـ  مع عمميـ بأف ما جاء بو الرسكؿ حؽ مف اهلل، بما عندىـ مف العمـ عف األنبياء 

  .(ُء"األقدميف، كالسادة المرسميف، صمكات اهلل كسبلمو عمييـ أجمعيف
ـٍ ًمم ٍف "وقال الطبري في تفسيره أن  اهلل تعالى يعني:  ٍيًرًى يىا مىٍعشىرى يىييكًد بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىغى

ـى تىًضمُّكفى عىٍف طىًريًؽ الم ًو  (ِلَم َتُصد وَن َعْن َسِبيِل الم وِ )يىٍنتىًحؿي الت ٍصًديؽى ًبكيتيًب الم ًو ،  يىقيكؿي : ًل
اًف  ًتًو ال ًتي شىر عىيىا أًلىٍنًبيىاًئًو كىأىٍكًليىاًئًو كىأىٍىًؿ اإًليمى ج  مىحى د ؽى ًبالم ًو  (َمْن آَمنَ )كى يىقيكؿي : مىٍف صى

اءى ًبًو ًمٍف ًعٍنًد الم ًو  مىا جى ايىعٍ  (َتْبُغوَنَيا ِعَوًجا)كىرىسيكًلًو ، كى  .(ِء"ًني تىٍبغيكفى لىيىا ًعكىجن
                                                             :تبديل األلفاظ ب لسنتيم -د

ن  ِمْنُيْم َلَفِريقًا َيْمُووَن أَْلِسَنَتُيم ِباْلِكتَاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُىَو ِمَن ) قاؿ تعالى: َواِ 
َوَيُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعنِد الّمِو َوَما ُىَو ِمْن ِعنِد الّمِو َوَيُقوُلوَن َعَمى الّمِو اْلَكِذَب َوُىْم اْلِكتَاِب 
 . [ٖٕ:آؿ عمراف] (َيْعَمُمونَ 

يمكف ييحرفكف، كقاؿ أىؿ المغة: لكيتي الشيء إذان عدلتو عف "قاؿ الشعبي:  معنى اآلية:  
 . (ّء"قصده كحممتو عمى غير تأكيمو
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ن  ِمْنُيم لفريقًا يَ )عىف اٍبف عىب اس ًفي قىٍكلو   : (ِباْلكتابِ م يُ نتَ ون ألسِ موُ َواِ  ىـ اٍليىييكد كىانيكا " قىاؿى
ا لـ ينزؿ اهلل تعالى  . (ُء"يًزيديكفى ًفي كتاب اهلل مى

العمماء فيمف نزلت ىذه اآلية عمى قكليف: أحدىما أنيا نزلت في الييكد، كالثاني في  اختمؼ"
 . (ِء"الييكد كالنصارل

ـي المذككر ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى: " َقاَل الر اِغُب:و  ؿي مىا كىتىبيكهي ًبأىٍيًديًي َفَوْيٌل ِلم ِذيَن َيْكُتُبوَن )اٍلًكتىابي اأٍلىك 
، كالكتاب الثاني التكراة، كالثالث الجنس كيتيًب الم ًو كيمٍّيىا أىٍم مىا ىيكى ًمٍف شىٍيءو (ِبَ ْيِديِيمْ اْلِكتَاَب 

ًموً  كىبلى  .(ّء"ًمٍف كيتيًب الم ًو كى
 كتمان ما أنزل اهلل تعالى:-ه

ِمن َبْعِد َما َبي ن اُه ِلمن اِس ِفي ِإن  ال ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُيَدى ) قاؿ تعالى:
 . [ُٗٓ :البقرة] (اْلِكتَاِب ُأوَلـِنَك َيمَعُنُيُم الّمُو َوَيْمَعُنُيُم البَلِعُنونَ 

كالحؽ سبحانو حيف يعرض ىذه القضية، يبيف لنا مكقؼ الجزاء مف الذيف معنى اآلية: 
ت التي أنزليا اهلل في الكتاب الذم يكتمكف ما أنزؿ اهلل، لقد كتـ بعض مف أىؿ الكتاب البينا

، ككمما ناؿ العالـ في نبكتو، كىذا الكتماف سيكرث شركران  معيـ، بينات تثبت صدؽ محمد 
 شر مف كتمانيـ فسيمعنيـ، كالمعف ىك الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل.

الطرد كمف إلى أف  ىذا الجزاء مف  سبحانو كتعالى ينبو المؤمنيف بسيدنا محمد  كالحؽُّ 
نما ينسحب كيشمؿ كؿ مف يكتـ ما أنزؿ اهلل مف البينات،  المعف ليس مقصكران عمى ىؤالء، كا 
إذف فذلؾ فيو كاقع مما حدث مف أىؿ الكتاب، كفيو أيضا تحذير لمذيف يؤمنكف باإلسبلـ أف 

ال صاركا إلى ما صار إليو ىؤالء، كىك المعف.  يكتمكا بينات اهلل؛ كا 
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ردت في القرآف إحدل كأربعيف مرة، كساعة تأتي لمعذاب تككف لمطرد ك "«: المعن»وكممة 
كاإلبعاد بغضب، كىك الخمكد في النار، كساعة يككف الطرد إبعاد تأديب، فبل يكجد بغضب؛ 

نما يغضب لمف يؤدبو  . (ُء"ألف المؤدب ال يغضب عمى مف يؤدبو، كا 

تعالى أف الذم يكتـ ما أنزؿ مف البينات كاليدل ممعكف، كاختمفكا مف المراد  أخبر اهللي  كقد
، كقد كتـ الييكد أمر بذلؾ، فقيؿ: أحبار الييكد كرىباف النصارل الذيف كتمكا أمر محمد 

الرجـ، كقيؿ: المراد كؿ مف كتـ الحؽ ، فيي عامة في كؿ مف كتـ عمما مف ديف اهلل أخبر 
كتـ ما أنزؿ مف البينات كاليدل ممعكف. كاختمفكا مف المراد بذلؾ يحتاج اهلل تعالى أف الذم ي

يكـ القيامة  و فكتمو ألجمو اهللي يعممي  ئؿ عف عمـو مف سي ": إلى بثو، كذلؾ مفسر في قكلو 
 . (ّ(ءِء"يكـ القيامةو  مف نار بمجاـو 

 ثانيًا: اإلساءة إلى التوراة:
َفِبُظْمٍم مَِّن ال ِذيَن َىاُدوْا َحر ْمَنا َعَمْيِيْم َطيَِّباٍت ) تعالى:قاؿ التوراة   عدم امتثاليم لتعاليم-أ

َبا َوَقْد ُنُيوْا َعْنُو َوَأْكِمِيْم َأْمَواَل الن اِس *ُأِحم ْت َلُيْم َوِبَصدِِّىْم َعن َسِبيِل الّمِو َكِثيراً  َوَأْوِذِىُم الرِّ
 . [َُٔ،ُُٔ:النساء](ْنُيْم َعَذابًا أَِليماً ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَن مِ 

ر   ييخبري  معنى اآلية: ـ عمييـ تعالى أن و بسبب ظمـ الييكد بما ارتكبكه مف الذنكب العظيمة، حى
في  ضيـ ألف تأكلكاو تعالى قي  يا ليـ، كىذا التحريـ قد يككف قدريان، بمعنى: أن  كاف أحم   باتً طيٍّ 

كتابيـ، كحر فكا كبدلكا أشياء كانت حبلال ليـ، فحرمكىا عمى أنفسيـ، تشديدنا منيـ عمى 
ر  كييحتمؿ أف يككف شرعيًّ  ،أنفسيـ كتضييقنا كتنطعان  ـ عمييـ في التكراة ا بمعنى: أنو تعالى حى

ِني ِإْسرَاِنيَل ِإال َما ُكل  الط َعاِم َكاَن ِحبل ِلبَ )أشياء كانت حبلالن ليـ قبؿ ذلؾ، كما قاؿ تعالى: 
الجميع مف  المراد: أف  ك  ،[ّٗ]آؿ عمراف: (َحر َم ِإْسرَاِنيُل َعَمى َنْفِسِو ِمْن َقْبِل َأْن ُتنزَل الت ْورَاةُ 

عمى نفسو ليـ، مف قبؿ أف تنزؿ التكراة ما عدا ما كاف حـر إسرائيؿ  األطعمة كانت حبلالن 
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ُـّ  ،مف لحكـ اإلبؿ كألبانيا في التكراة، كما قاؿ في سكرة األنعاـ:  كثيرةن  ـ أشياءن تعالى حر   وإن   ث
ا َوَعَمى ال ِذيَن َىاُدوا َحر ْمَنا ُكل  ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحر ْمَنا َعَمْيِيْم ُشُحوَمُيَما ِإال مَ )

ن ا َلَصاِدُقونَ َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْوَتَمَط ِبَعظْ  ]األنعاـ: (ٍم َذِلَك َجَزْيَناُىْم ِبَبْغِيِيْم َواِ 
[ أم: إنما حرمنا عمييـ ذلؾ؛ ألنيـ يستحقكف ذلؾ بسبب بغييـ كطغيانيـ كمخالفتيـ ُْٔ
ْت َلُيْم ال ِذيَن َىاُدوا َحر ْمَنا َعَمْيِيْم َطيَِّباٍت ُأِحم  َفِبُظْمٍم ِمَن ) كليـ كاختبلفيـ عميو. كليذا قاؿ:رس

كىذه  ،كا أنفسيـ عف اتباع الحؽكا الناس كصدُّ أم: صدُّ  (َكِثيرًاَوِبَصدِِّىْم َعْن َسِبيِل الم ِو 
ٍمقنا مف  سىًجي ة ليـ متصفكف بيا مف قديـ الدىر كحديثو؛ كليذا كانكا أعداء الرسؿ، كقتمكا خى

 األنبياء، ككذىبكا عيسى كمحمدنا، صمكات اهلل كسبلمو عمييما.
َبا )كقكلو:  قد نياىـ عف الربا فتناكلكه كأخذكه،  اهللى  أم: أف   (َوَقْد ُنُيوا َعْنوُ َوَأْوِذِىُم الرِّ

كاحتالكا عميو بأنكاع مف الحيؿ كصنكؼ مف الشبو، كأكمكا أمكاؿ الناس بالباطؿ، قاؿ تعالى: 
 . (ُء[ُُٔ:النساء] (َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَن ِمْنُيْم َعَذاًبا أَِليًما)
    :                                                       الكفر بآيات اهلل تعالى -ب

ْذ ُقْمُتْم َيا ُموَسى َلن ن ْصِبَر َعَمَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرب َك ُيْوِرْج َلَنا ِمم ا تُنِبُت )قاؿ تعالى:  َواِ 
َوِقث آِنَيا َوُفوِمَيا َوَعَدِسَيا َوَبَصِمَيا َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن ال ِذي ُىَو َأْدَنى ِبال ِذي اأَلْرُض ِمن َبْقِمَيا 

َضٍب مَِّن ُىَو َوْيٌر اْىِبُطوْا ِمْصرًا َفِإن  َلُكم م ا َس َْلُتْم َوُضِرَبْت َعَمْيِيُم الذِّل ُة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبغَ 
َكانُ الم ِو َذِلَك  وْا ِبَ ن ُيْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الم ِو َوَيْقُتُموَن الن ِبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا و 
  . [ُٔ:البقرة ] (َيْعَتُدونَ 

رفضكا النعـ التي  ألن يـ ى مف ًقبىؿ الييكد شيءه ليس بغريبإف  الكفر بآيات اهلل تعال
  ييـ، لذلؾ استحقُّكا غضب اهلل تعالى عمييـ. أنعـ اهلل تعالى بيا عم

يمكننا أف  : الو تعالى بعض قبائح الييكد، كمنيا أنيـ قالكا لمكسىكر الم  ذ" معنى اآلية:
الخضركات كالبقكؿ ، كىك المٌف كالٌسمكل ، كطمبكا أطعمة أخرل مف نستمٌر عمى طعاـ كاحد
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كالحنطة كالعدس، كالبصؿ كالقثاء، كمف قبائحيـ كفرىـ بآيات الٌمو، كقتميـ األنبياء بغير حؽ، 
، يطة بيـ كما تظمؿ الخيمة مف فييا، فجعؿ الٌمو الٌذلة كالمسكنة محكزكريا كيحيى كغيرىما

ـه كال يعٌد كجكدىـ في فمسطيف متناقضان مع إذالؿ الٌمو ليـ ألنو كجكده عنصرمه متعصٍّبه قائ
كالتٌآمر مع قكل البغي  ، كعمى االغتصاب كالظمـ كالٌشرعمى الحقد كالبغضاء كالكراىية

 .(ُء"، كزكاؿ كؿ ذلؾ سريع بإذف الٌمو تعالىكالعدكاف
الييكد لكتابيـ، ككفرىـ بما فيو مف آيات كأحكاـ دفعيـ إلى أف يصدُّكا الناس عف  إف  تكذيبى 

ديف اهلل تعالى، كيأخذكا بأيدم مف يضمكنيـ إلى طريؽ اإلنحراؼ كالضبلؿ، لذلؾ تكع دىـ اهلل 
  تعالى بالعذاب الشديد .

                      :                                            بالباطل الحقِّ  لبُس  -ج 
 . [ِْ:البقرة ] (َواَل َتْمِبُسوْا اْلَحق  ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحق  َوَأنُتْم َتْعَمُمونَ ) قاؿ تعالى:

[ يقاؿ: لبست األمر ألبسو ِْ]البقرة:  (َوال َتْمِبُسوا اْلَحق  ِباْلَباِطلِ )قكلو تعالى: "معنى اآلية: 
، [ٗ:األنعاـ](َوَلَمَبْسَنا َعَمْيِيْم َما َيْمِبُسونَ )كمنو قكلو تعالى: ، خمطتو كعميتو لبسان، إذان 

بالباطؿ الذم تكتبكنو  كالمعنى: كال تخمطكا الحؽ الذم أنزلت عميكـ مف صفة محمد 
 .(ِء"بأيديكـ مف تغيير صفتو كتبديؿ نعتو

كا ببعض صفة محمد  الييكدى  إف  "قاؿ مقاتؿ:  ا، ليصدقكا ًفي ذلؾ، فقاؿ  أقرُّ ككتمكا بعضن
اهلل تعالى: كال تمبسكا الحؽ الذم تقركف بو كتبينكنو، بالباطؿ: يعني بما تكتمكنو، فالحؽ 

  .(ّء"بيانيـ، كالباطؿ كتمانيـ
مػف  المقصػكدى  تعالى عف شيئيف، عف خمط الحؽ بالباطؿ، ككتماف الحػؽ؛ ألف   كقد نياىـ اهللي "

ظيػػار الحػػؽ، لييتػػدم بػػذلؾ الميتػػدكف، كيرجػػع الضػػالكف،  أىػػؿ الكتػػب كالعمػػـ، تمييػػز الحػػؽ، كا 
كتقػػـك الحجػػة عمػػى المعانػػديف؛ ألف اهلل فصػػؿ آياتػػو كأكضػػح بيناتػػو، ليميػػز الحػػؽ مػػف الباطػػؿ، 
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كلتستبيف سبيؿ الميتديف مف سبيؿ المجرميف، فمف عمؿ بيذا مف أىؿ العمػـ، فيػك مػف خمفػاء 
اة األمـ، كمػف لػبس الحػؽ بالباطػؿ، فمػـ يميػز ىػذا مػف ىػذا، مػع عممػو بػذلؾ، ككػتـ الرسؿ كىد

الحؽ الذم يعممو، كأمر بإظيػاره، فيػك مػف دعػاة جيػنـ، ألف النػاس ال يقتػدكف فػي أمػر ديػنيـ 
 . (ُء"بغير عممائيـ، فاختاركا ألنفسكـ إحدل الحالتيف

  ثالثًا: اإلساءة إلى اإلنجيل:
َوِمَن ال ِذيَن َقاُلوْا ِإن ا َنَصاَرى )قاؿ تعالى:  :النسيان وعدم الحفظوسوف نتناول مثااًل واحدًا وىو: 

ِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف َأَوْذَنا ِميثَاَقُيْم َفَنُسوْا َحّظًا مِّم ا ُذكُِّروْا ِبِو َفَ ْغَرْيَنا َبْيَنُيُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيوْ 
 .[ُْ :المائدة] (ُيَنبُِّنُيُم الّمُو ِبَما َكاُنوْا َيْصَنُعونَ 

مػركا بػو فػي اإلنجيػؿ مػف اتبػاع قػكؿ ممػا أي  تركػكا نصػيبان ء" :(َفَنُسوا َحظ ا ِمم ا ُذكِّـُروا ِبـوِ ء من معاني
 .(ِء"(قاؿ نقضكا العيد كما نقض الييكدكيي   محمد 

ديػػػنيـ رغبػػػة عنػػػو، فألقينػػػا بيػػػنيـ العػػػداكة كالبغضػػػاء تركػػػكا العمػػػؿ بأصػػػكؿ " أيضـــًا: معـــانيالمـــن و 
لبعضيـ بعضان، كال يزالكف كذلؾ إلى قياـ الساعة، فإف طكائػؼ النصػارل عمػى اخػتبلؼ أجناسػيـ، 
ال يزالػػػكف متباغضػػػيف متعػػػاديف، يكفٌػػػر بعضػػػيـ بعضػػػان، كيمعػػػف بعضػػػيـ بعضػػػان، كسػػػينبئيـ اهللي يػػػكـ 

ككعيد أكيد لمنصارل عمى ما ارتكبكه مف الكذب عمى اهلل  القيامة بما صنعكا في الدنيا، كىذا تيديد
كعمى رسكلو، كعمى مػا نسػبكه إلػى الػرب عػز كجػؿ مػف اتخػاذ الصػاحبة كالكلػد كالشػريؾ، كيجػازييـ 

  .(ّء"عمى ذلؾ بقدر ما يستحقكف حتما في اآلخرة
ٍينىا بىٍينىييـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىغٍ كقكلو تعالى:   اءى ًإلىى ءفىأىٍغرى سىٍكؼى يينىبٍّئيييـي اهللي يىٍكـً اٍلًقيىامىةً ضى  ًبمىا كىانيكا ، كى

) : ، يىٍصنىعيكفى اًرمُّ  .(ْء "اإًلٍغرىاءي: الت ٍسًميطي "قىاؿى اٍلبيخى
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أف   ىك" :(َفَ ْغَرْيَنا َبْيَنُيُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ ) في قولو تعالى: معانيالومن 
، كأف الياء كالميـ عائدتاف عمى ينيـ: النصارل في ىذه اآلية خاصةباإلغراء ب المعني  

 .(ُء"النصارل دكف الييكد
يتبي في مف ىذا المثاؿ إساءة النصارل لكتاب اإلنجيؿ مف خبلؿ النسياف، كعدـ الحفظ،    

بما أنزؿ اهلل تعالى، كعدـ تطبيؽ الشريعة التي أرسؿ اهلل تعالى بيا  كبالتالي عدـ العمؿ
 . عيسى 

*** *** 
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     .السبلم عمييم األنبياء إلى اإلساءةمفيوم   :الرابع الفصل
 كيتككف مف أربعة مباحث:

 .القرآن في  لنوح  اإلساءةمفيوم   :األول المبحث 
 .القرآن في لموط  اإلساءةمفيوم  المبحث الثاني:

 .القرآن في  اإلساءة لموسى مفيوم  المبحث الثالث:   
 .  لمنبي محمد اإلساءةمفيوم  :الرابع  المبحث            
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 المبحث األول
 .القرآن في  لنوح  اإلساءةمفيوم 

                                              كيشتمؿ عمى مطمبيف:                  
 .لنبييـ  نكح قـك إساءة :األكؿ المطمب

 . نكح قـك مف المسيئيف ىبلؾ: الثاني المطمب  
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 . لنبييم  نوح قوم إساءة :األول المطمب
 :أواًل: التعريف بسيدنا نوح 

بػػف يػػرد بػػف ميبلييػػؿ بػػف  -كىػػك إدريػػس  - ىػػك نػػكح بػػف المػػؾ بػػف متكشػػمخ بػػف خنػػكخ
 .قينف بف أنكش بف شيث بف آدـ أبى البشر 

 بعد كفاة آدـ بمائة سنة كست كعشريف سنة، فيما ذكره ابف جرير كغيره. وكان مولده
كعمػػى تػػاريخ أىػػؿ الكتػػاب المتقػػدـ يكػػكف بػػيف مكلػػد نػػكح كمػػكت آدـ مائػػة كسػػت كأربعػػكف سػػنة، 

  .(ُءككاف بينيما عشرة قركف
ؿي رسػػػكؿو إلػػػى البشػػػرية؛ فعػػػف أبػػػي ىريػػػرة   كنػػػكحه  فػػػي  --عػػػف النبػػػي  --أك 

الرسػؿ إلػى أىػػؿ األرض،  ؿي ، فيقكلػكف: يػا نػػكح، أنػت أك  فيػػأتكف نكحػان ...ءحػديث الشػفاعة قػاؿ: 
 . (ِء( شككران  عبدان  اؾ اهللي كسم  

كمػػا كػػاف مػػف  أف  القػػرآف الكػػريـ ذكػػر  قصػػة نػػكح  إف  النػػاظرى إلػػى كتػػاًب اهلل تعػػالى سػػيجدي 
قكمو، كما أنزؿ بمف كفر بو مف العذاب بالطكفاف، ككيؼ أنجػاه كأصػحاب السػفينة، فػي غيػر 
مػػػا مكضػػػع مػػػف كتابػػػو العزيػػػز ؛ ففػػػى األعػػػراؼ كيػػػكنس كىػػػكد كاالنبيػػػاء كالمؤمنػػػكف كالشػػػعراء 

ؾ سأتناكؿ بعض األمثمػة الدالػة عمػى كالعنكبكت كالصافات كالقمر، كأنزؿ فيو سكرة كاممة، لذل
لقد أرسمنا نكحان إلى قكمو فقاؿ يػا قػكـ اعبػدكا اهلل ء فقال في سورة االعراف:ذكر ىذه القصة، 

 .  [ٗٓ(] األعراؼ:ما لكـ مف إلو غيره إنى أخاؼ عميكـ عذاب يكـو عظيـو 

كاف كبر عميكـ كاتؿ عمييـ نبأ نكح إذ قاؿ لقكمو يا قكـ إف ء كقاؿ تعالى في سكرة يكنس:
مقامي كتذكيرم بآيات اهلل فعمى اهلل تككمت فأجمعكا أمركـ كشركاءكـ ثـ ال يكف أمركـ عميكـ 

لى قكمو كلقد أرسمنا نكحان إءكقاؿ تعالى في سكرة ىكد: ، (غمة، ثـ اقضكا إلى كال تنظركف
* وقال تعالى في  ،(ـأخاؼ عميكـ عذاب يكـ ألي يأف ال تعبدكا إال  اهلل إنإنٍّى لكـ نذيره مبيفه
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كنكحان إذ نادل مف قبؿ فاستجبنا لو فنجيناه كأىمو مف الكرب العظيـ * ء سورة االنبياء:
 .(كنصرناه مف القـك الذيف كذبكا بآياتنا إنيـ كانكا قـك سكء فأغرقناىـ أجمعيف

كلقػد أرسػمنا نكحػان إلػى قكمػو فقػاؿ يػا قػكـ ء وقال تعالى في سورة قـد أفمـح المؤمنـون:
كذبت قػكـ نػكح  ء وقال تعالى في سورة الشعراء:، (اعبدكا اهلل ما لكـ مف إلو غيره أفبل تتقكف

                                           ،(المرسميف * إذ قاؿ ليـ أخكىـ نكح أال تتقكف * إنى لكـ رسكؿ أمػيف * فػاتقكا اهلل كأطيعػكف
نكحان إلى قكمو فمبث فييـ ألؼ سنة إال خمسيف  كلقد أرسمنا)وقال تعالى في سورة العنكبوت: 

،  (عامػػان فأخػػذىـ الطكفػػاف كىػػـ ظػػالمكف * فأنجينػػاه كأصػػحاب السػػفينة كجعمناىػػا آيػػة لمعػػالميف
كلقد نادانا نكح فمنعـ المجيبكف * كنجيناه كأىمػو مػف الكػرب ء وقال تعالى في سورة الصافات:
 .  (العظيـ * كجعمنا ذريتو ىـ الباقيف

ساءة قومو لو: قصة نوح  ثانيًا: إلى قكمو    القد أرسؿ اهللي عز  كجؿ  نكحن  وا 
     مئات السنيف، الكافريف العصاة ، عبدة األصناـ ، فبقي فييـ يدعكىـ إلى تكحيد اهلل تعالى

 [ ،َْ :]ىكد (َمَعُو ِإال  َقِميلٌ  َوما آَمنَ )فمـ يؤمف بدعكتو إال قميؿه مف الناس كما قاؿ تعالى : 
عمى أذاىـ ، كمضى زمافه طكيؿه ، كىك  بكه كآذكه ، كأفحشكا لو القكؿ، فصبر نكح ككذ  

يدعكىـ إلى أف يترككا عبادة األصناـ، كيؤمنكا باهلل الكاحد األحد ، كبيكـ القيامة كالحساب ، 
 فمـ يفمح ، كلـ يستجيبكا لدعكتو، كأمعنكا في اإلعراض كاإلستكبار ، كما جاء في آية أخرل :

  .(ُء[ُِ ]نكح :(َوَلُدُه ِإال  َوساراً قاَل ُنوٌح َربِّ ِإن ُيْم َعَصْوِني َوات َبُعوا َمْن َلْم َيِزْدُه ماُلُو وَ )
  ككاف قد كثرت فييـ المعاصي، ككثرت الجبابرة كعتكا عتكان كبيران، ككاف نكح

يدعكىـ ليبلن كنياران، سران كعبلنيةن، ككاف صبكران حميمان، كلـ يمؽ أحد مف األنبياء أشد مما لقي 
فيخنقكنو، كيضربكنو في المجالس كيطردكنو ، ككاف ال يدعك  ، فكانكا يدخمكف عميونكح 

عمى مف يصنع بو بؿ يدعك ليـ كيقكؿ : "رب اغفر لقكمي فإنيـ ال يعممكف"  فكاف ال 
ن و ليكمـ الرجؿ منيـ فيمؼ رأسو بثكبو، كيجعؿ أصبعيو في إذلؾ إال فراران منو، حتى  يزيدىـ
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نِّي ُكم َما َدَعْوُتُيْم ِلَتْغِفَر َلُيْم َجَعُموا )أذنيو لكيبل يسمع شيئان مف كبلمو، فذلؾ قكلو تعالى:  َواِ 
. كقاؿ مجاىد كغيره : كانكا يضربكنو حتى [ٕ]نكح :  (َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيمْ 

 : "إف   يغشى عميو فإذا أفاؽ قاؿ: "رب اغفر لقكمي فإنيـ ال يعممكف". كقاؿ ابف عباس
كاف ييضرب ثـ يمؼ في لبد فيمقى في بيتو يركف أنو قد مات ، ثـ يخرج فيدعكىـ  نكحان 

عمى عصا؛ فقاؿ : يا بني ؛ حتى إذا يئس مف إيماف قكمو جاءه رجؿ معو ابنو كىك يتككأ 
ثـ قاؿ:  ،أنظٍر ىذا الشيخ ال يغرنؾ ، قاؿ : يا أبًت أمكني مف العصا ، فأمكنو فأخذ العصا

ضحة في رأسو، ضعني في األرض فكضعو، فمشى إليو بالعصا فضربو فشجو شجة مك 
لؾ في عبادؾ خيرية  قد ترل ما يفعؿ بي عبادؾ فإف يؾ : "ربٍّ نكح كسالت الدماء؛ فقاؿ

ف يؾ غير ذلؾ فصبرني إلى أف تحكـ كأنت خير الحاكميف" فأكحى اهلل إليو كآيسو  فاىدىـ كا 
مف إيماف قكمو، كأخبره أنو لـ يبؽ في أصبلب الرجاؿ كال في أرحاـ النساء مؤمف"؛ قاؿ: 

  (َيْفَعُمونَ ا َفبل َتْبَتِنْس ِبَما َكاُنو  آَمنَ  َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأن ُو َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإال  َمْن َقدْ )
  .(ُء[ّٔ]ىكد:

 ىذه العناوين: يا من وبللبشكٍل أوضح ُيمكننا تناول ولموقوف عمى قصة نوح
 :حال الناس قبل بعثتوأواًل: 

َوَقاُلوا ال َتَذُرن  ) :-تعالى-في قكلو  بداية الشرؾ في األرض، عف ابف عباس
ىذه أسماء رجاؿ "، قاؿ: [ِّنكح:] (اَتَذُرن  َود ا َوال ُسَواًعا َوال َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسرً  آِلَيَتُكْم َوال

صالحيف مف قكـ نكح فمما ىمككا أكحى الشيطاف إلى قكميـ أف انصبكا إلى مجالسيـ التي 
نتسخ كانكا يجمسكف فييا أنصابنا، كسمكىا بأسمائيـ، ففعمكا فمـ تعبد حتى إذا ىمؾ أكلئؾ كا

                                              . (ِء"بدتالعمـ عي 
 
   

                                                           

 .  بتصرف  45-9/42اجلامع ألحكام القرآن  (1)
   .  4920، ح 6/160رواه البخاري يف صحيحو  (2)
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 :نوح  دعوةُ ثانيًا: 
جرت سنةي اهلل تعالى في إرساؿ رسمو مبشريف كمنذريف، كداعيف إلى عبادة اهلل تعالى، 

اْعُبُدوا الم َو َواْجَتِنُبوا َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأم ٍة َرُسوال َأِن ) كميحذ ريف مف الكقكع في الشرؾ
َلَقْد َأْرَسْمَنا ): قكمو إلى التكحيد كنبذ الشرؾ   [ ، فقد دعا نكح ّٔالنحؿ:] (الط اُغوتَ 

َيْوٍم ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الم َو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرُه ِإنِّي َأَواُف َعَمْيُكْم َعَذاَب 
 [ِٓىكد:] (َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبينٌ )، [ٗٓاألعراؼ:] (َعِظيمٍ 

َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم ِإن ُو ): إلى تكحيد العبادة بتذكيرىـ بمعاني ربكبية اهلل فييـ كذلؾ ،كدعاىـ
َوُيْمِدْدُكْم ِبَ ْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجن اٍت َوَيْجَعْل  *ُيْرِسِل الس َماَء َعَمْيُكْم ِمْدرَارًا  *َكاَن َغف ارًا 
 .[ ُْ-َُنكح:] (اً َوَقْد َوَمَقُكْم َأْطَوار  *َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِلم ِو َوَقارًا *َلُكْم َأْنَيارًا 
 من دعوتو: قوموموقف  ثالثًا: 

مػف قكمػو إال  ، لػـ يجػد نػكح بعد ىػذه الػدعكة المتكاصػمة كالمسػتمرة دكف كمػؿ أك ممػؿ
  ما يمي:  التكذيب كاإلصرار كالعناد كالمكابرة، ككانت أبرز أساليب اإلساءة إليو 

َوَقـــاُلوا ال َتـــَذُرن  آِلَيـــَتُكْم َوال َتـــَذُرن  َود ا َوال ): التمســـك بالشـــرك ورفـــض التوحيـــد -ٔ
 . [ِّنكح:] (َوَيُعوَق َوَنْسرً -َوال َيُغوَث ُسَواًعا 

َفَقاَل اْلَمـؤُل ال ـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َقْوِمـِو َمـا َنـرَاَك ِإال َبَشـرًا )تيام بالبشرية استكبارًا: اإل  -ٕ
 . [ِٕىكد:] (اِمْثَمنَ 

َل َعَمْيُكمْ َما َىَذا ِإال َبَشٌر ِمْثُمُكْم ُيِريُد َأْن ) تيام بطمب الرياسة والصدارة:إل ا -ٖ  (َيَتَفض 
 .[ِْالمؤمنكف:]
َقــاَل اْلَمــؤُل ِمــْن َقْوِمــِو ِإن ــا َلَنــرَاَك ِفــي َضــبلٍل ) تيــام بالضــبلل والجيــل والجنــون:اإل  -ٗ

 (َكذ َبْت َقْبَمُيْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذ ُبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجرَ )، [َٔاألعراؼ:] (ُمِبينٍ 
 . [ ٗالقمر:]
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َوَمـا َنـرَاَك ات َبَعـَك ِإال )تيام بالت ثير عمى الضعفاء والفقـراء  والتحقيـر لؤلتبـاع: اإل  -٘
 . [ ِٕىكد:] (ال ِذيَن ُىْم َأرَاِذُلَنا َباِدَي الر ْأيِ 

     في دعوتو: التي امتاز بيا نوح السِّماتأىم  رابعًا: 
 :واستمراره في الدعوة صبره  -ٔ

َقـاَل َيـا َقـْوِم َلـْيَس ِبـي َضـبلَلٌة َوَلِكنِّـي َرُسـوٌل ِمـْن َربِّ ): كالرسالةدفاعو عف الدعكة -
 . [ِٔ -ُٔاألعراؼ:] (ُأَبمُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي *اْلَعاَلِمينَ 

َقاَل َيا َقـْوِم َأرََأْيـُتْم ِإْن ُكْنـُت َعَمـى َبيَِّنـٍة ِمـْن َربِّـي َوآتَـاِني ): في دعوتيم  تواضعو  -ٕ
َيْت َعَمْيُكمْ َرْحَمًة   . [ ِٖىكد:] (ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

َوَيا َقْوِم ال َأْس َُلُكْم َعَمْيِو َمـاال  ) :والطمِع فيما عندىم  إظيار البراءة من طمب الدنيا -ٖ
 .[ِٗىكد:] (ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَمى الم وِ 

َدَعْوُت َقْوِمي َلـْيبل ِإنِّي ): وتفانيو في تبميغ الرسالة طول زمان دعوتو وعظيم جيده -ٗ
َوَلَقــْد َأْرَســْمَنا ُنوًحـا ِإَلــى َقْوِمـِو َفَمِبــَث ِفــيِيْم أَْلـَف َســَنٍة ِإال َوْمِســيَن )، [ٓنػكح:] (اً َوَنَيـار 
    .[ُْالعنكبكت:] (اَعامً 

 : الُمنكرين لدعوة نوح  وامسًا: سماتُ 
 كأىُـّ ىذه السمات:

نِّـي ُكم َمــا) :اإلعـراض واالسـتكبار -ٔ َدَعـْوُتُيْم ِلَتْغِفـَر َلُيـْم َجَعُمــوا َأَصـاِبَعُيْم ِفـي آَذاِنِيــْم  َواِ 
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبار    .[ٕنكح:](اً َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيْم َوَأَصر 

 . [ُُٔالشعراء:](َقاُلوا َلِنْن َلْم َتْنَتِو َيا ُنوُح َلَتُكوَنن  ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ ):التيديد والتحدي -ٕ
َوال َيـْنَفُعُكْم ُنْصـِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصـَح َلُكـْم ) مظاىر الواتمة السـوء ظـاىرة عمـييم: -ٖ

َلْيِو ُتْرَجُعونَ    .[ّْ ىكد:](ِإْن َكاَن الم ُو ُيِريُد َأْن ُيْغِوَيُكْم ُىَو َرب ُكْم َواِ 
  .[ّٖىكد:](ِمْنوُ َمؤلٌ ِمْن َقْوِمِو َسِوُرواَوَيْصَنُع اْلُفْمَك َوُكم َما َمر  َعَمْيِو ) :القوم استيزاء -ٗ

 ****** 
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المطمب الثاني: ىبلك المسينين من قوم نوح    .ونجاة المؤمنين  

قكمو ىذه السنكات الطكيمة؛ مستخدمان في دعكتو كؿ  أساليب  بعد أف دعا نكح  
 ،كالشفقة ،كالحمـ ،كالصبر ،كالعمؿ بيذا العمـ ،كالعمـ ليبلن كنياران  الدعكة إلى اهلل تعالى

، كقد كاف نيجيـ قـك نكح  أكثر كالرحمة، إال  أف  ىذه األساليب لـ تيجدم نفعان مع
بالجنكف، كتكذيبيـ بمقاء  ، كالعتك، كاتياـ سيدنا نكح كاالستكبار ،كاالستيزاء ،السخرية

 ذلؾ دعا نكح عند   لئبل يسمعكا ما يقكلو نكح  ؛اآلخرة، ككضع األيادم عمى اآلذاف
كمف آمف معو، كىبلؾ  ربو بأف ينتصر لو؛ فجاء الجكاب الرباني بنصرة سيدنا نكح 

 و .المسيئيف مف قكم
ـــــن َقْبـــــلُ )كقػػػػد أخبػػػػر اهلل تعػػػػػالى عػػػػف ىػػػػبلؾ قػػػػػـك نػػػػكح فقػػػػاؿ:   :أم (َوَقـــــْوَم ُنــــوٍح مِّ

ــــــْم )كأىمكنػػػػػػا قػػػػػػكـ نػػػػػػكحو بالطكفػػػػػػاف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ًإىػػػػػػبلؾ ىػػػػػػؤالء المػػػػػػذككريف " ــــــاُنوْا َقْومــــــًا ِإن ُي َك
تعميػػػػػؿه لميػػػػػبلؾ أم ألنيػػػػػـ كػػػػػانكا فسػػػػػقةن خػػػػػارجيف عػػػػػف طاعػػػػػة الػػػػػرحمف بارتكػػػػػابيـ  (َفاِســـــِقينَ 

 . (ُء"الكفر كالعصياف

ػػػػ ــــا )القػػػػرآف:  أسػػػػمكبى  ؿي كعنػػػػدما نتأم  [ ّٕ]الفرقػػػػاف:  (َكــــذ ُبوْا الرســــلَوَقــــْوَم ُنــــوٍح ل م 
ػػػػػػػ ال جميػػػػػػػع الرسػػػػػػػؿ، قػػػػػػػالكا: ألف النبػػػػػػػكة ال تػػػػػػػأتي   افمعمػػػػػػػكـه أنيػػػػػػػـ كػػػػػػػذ بكا رسػػػػػػػكليـ نكحن

تفػػػػؽ عمييػػػػا؛ لػػػػذلؾ جعػػػػؿ تكػػػػذيبى رسػػػػكؿ كاحػػػػد كتكػػػػذيب  بمتعارضػػػػات، إنمػػػػا تػػػػأتي بػػػػأمكر مي
  جميع الرسؿ.

[ ككممة ّٕ]الفرقاف:  (َأْغَرْقَناُىْم َوَجَعْمَناُىْم ِلمن اِس آَيةً )ثـ ذكر عاقبة ذلؾ: 
ٍقنىاىيـٍ ء غراؽ المكذبيف  [ تعني: أف  ّٕ]الفرقاف:  (أىٍغرى الذم أغرؽ المكذبيف نىج ى المؤمنيف، كا 

كا عميو كىك يصنع السفينة:   عممية تردُّ عمى سخريتيـ مف نكح َوُكم َما َمر  )، حينما مرُّ
]ىكد: ( َتْسَوُرونْسَوُر ِمنُكْم َكَما َعَمْيِو َمؤٌل مِّن َقْوِمِو َسِوُروْا ِمْنُو َقاَل ِإن َتْسَوُروْا ِمن ا َفِإن ا نَ 

ّٖ. ] 

                                                           

 . 3/239صفوة التفاسري  (1)
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كلػػػـ يكػػػف الغػػػرؽ نيايػػػة الجػػػزاء، إنمػػػا ىػػػك بدايتػػػو، فينػػػاؾ العػػػذاب الػػػذم ينتظػػػرىـ فػػػي اآلخػػػرة: 
عمػييـ الغػرؽ فػي الػدنيا  تعػالى [ كىكػذا جمػع اهللّٕ]الفرقاف:  (َوَأْعَتْدَنا ِلمظ اِلِميَن َعَذابًا أَِليماً )

 . (ُءكالحرؽ في اآلخرة

   سكل نػكح كال عقبان  ممف كاف معو مف المؤمنيف نسبلن  حدو تعالى لـ يجعؿ أل اهلل ككرد أف   
رض اليػـك مػف سػائر أجنػاس فكؿ مف عمػى كجػو األ ،(وجعمنا ذريتو ىم الباقين )قاؿ تعالى: 

  .(ِءح الثبلثة كىـ: ساـ، كحاـ، كيافثبنى آدـ، ينسبكف إلى أكالد نك 
 النقاط التالية التي ُتبيِّن نجاة المؤمنين وىبلك المسينين: ويمكننا تناول 

، [ِٔالمؤمنػػكف:] (َقـاَل َربِّ اْنُصــْرِني ِبَمــا َكـذ ُبونِ ) يتضــرع إلـى اهلل تعــالى: نـوح  -ٔ
ــونَ ) ــِنْعَم اْلُمِجيُب ــوٌح َفَم ــا ُن ــْد َناَداَن ــى )، [ٕٓالصػػافات:] (َوَلَق ــَذْر َعَم ــوٌح َربِّ ال َت ــاَل ُن َوَق

 ا(ِإن ـَك ِإْن تَـَذْرُىْم ُيِضـم وا ِعَبـاَدَك َوال َيِمـُدوا ِإال َفـاِجرًا َكف ـارً  * ِمَن اْلَكاِفِريَن َدي ارًااأَلْرِض 
 [ .ِٕ-ِٔنكح:]
َوُأوِحــَي ِإَلــى ُنــوٍح َأن ــُو َلــْن ُيــْؤِمَن ِمــْن ): لمــؤمنيناوالتبشــير بنجــاة  اســتجابة الــدعوة -ٕ

َفــَدَعا َرب ــُو َأنِّــي )، [ّٔىػػكد:] (َتْبتَــِنْس ِبَمــا َكــاُنوا َيْفَعُمــونَ َقْوِمــَك ِإال َمــْن َقــْد آَمــَن َفــبل 
ــْر  ــوٌب َفاْنَتِص ــٍر  *َمْغُم ــَماِء ِبَمــاٍء ُمْنَيِم ــَواَب الس  ــا اأَلْرَض ُعُيوًنــا  *َفَفَتْحَنــا َأْب ْرَن َوَفج 

 .[ ُِ-َُالقمر:] (َفاْلَتَقى اْلَماُء َعَمى َأْمٍر َقْد ُقِدرَ 
  عمى الكافرين: نزول العذاب   -ٖ

  فـ مر نوحـًا ب وـذ أسـباب  لقد حقت كممة العذاب عمى الكافرين من قـوم نـوح 
 النجاة وىي:

 َوال ُتَواِطْبِني ِفي ال ِذينَ َواْصَنِع اْلُفْمَك ِبَ ْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا ) األمر بصنع السفينة: - أ
 .[ ّٕىكد:](َظَمُموا ِإن ُيْم ُمْغَرُقونَ 
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ُقْمَنــا اْحِمـْل ِفيَيـا ِمـْن ُكــلٍّ َزْوَجـْيِن اْثَنـْيِن َوَأْىَمـَك ِإال َمــْن )األمـر بركـوب السـفينة:  - ب
 .[ َْىكد:](َسَبَق َعَمْيِو اْلَقْولُ 

ْرَنا *َفَفَتْحَنا َأْبَواَب الس َماِء ِبَماٍء ُمْنَيِمٍر ): نزول المطر وانفجار العيون - ت َوَفج 
 (َوِىَي َتْجِري ِبِيْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَبالِ )  [ ٕٔ-ٔٔالقمر:](اأَلْرَض ُعُيونً 

 .[ ِٓ نكح:](اً ُ ْدِوُموا َنار فِمم ا َوِطيَناِتِيْم ُأْغِرُقوا )، [ِْىكد:]
َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُو َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَني  اْرَكْب َمَعَنا َوال َتُكْن َمَع ) ابن نوح يكفر: - ث

 . [ ِْىكد:](اْلَكاِفِرينَ 
ــِك )قػػاؿ اهلل تعػػالى:  العاقبــة لممــؤمنين: - ج ــي اْلُفْم ــُو ِف ــاُه َوال ــِذيَن َمَع ــذ ُبوُه َفَ ْنَجْيَن َفَك

، [ْٔاألعػػػػػراؼ:] (َوَأْغَرْقَنـــــا ال ـــــِذيَن َكـــــذ ُبوا ِبآَياِتَنـــــا ِإن ُيـــــْم َكـــــاُنوا َقْوًمـــــا َعِمـــــينَ 
ِقيَل َيا :)، كقػاؿ[ّٕيكنس:] (اَكذ ُبوا ِبآَياِتنَ َوَجَعْمَناُىْم َوبلِنَف َوَأْغَرْقَنا ال ِذيَن ):كقاؿ

    ، كقػاؿ:[ْٖىػكد:] )ُنوُح اْىـِبْط ِبَسـبلٍم ِمن ـا َوَبَرَكـاٍت َعَمْيـَك َوَعَمـى ُأَمـٍم ِمم ـْن َمَعـكَ 
ــا ( ــاءِك َوَي ــا َأْرُض اْبَمِعــي َم ــُر  َوِقيــَل َي َســَماء َأْقِمِعــي َوِغــيَض اْلَمــاء َوُقِضــَي اأَلْم

    .[ْْ]ىكد:(َواْسَتَوْت َعَمى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا لِّْمَقْوِم الظ اِلِمينَ 
ػػي اهللي عكات، يي تعػػالى فػػي الػػد   اهللً  ةي كىكػػذا تتحقػػؽ سػػن   تعػػالى المػػؤمنيف، كيييمػػؾ  نجٍّ

 الكافريف كالجاحديف.
ـي  ما أوصى بو قبل وفاتو:  قصة نوحومما لفت نظري في  أحمد في  ركل اإلما

إن  نبي  اهلِل نوًحا لما حضرتو الوفاة قال "قاؿ:   عف عبد اهلل بف عمرك أف النبي   مسنده
 مرك باثنتين وأنياك عن اثنين  آمرك ببل إلو إال اهلل  فإن  آ عميك الوصية  ي قاصٌّ البنو: إنِّ 
 ضعت ال إلو إال اهلل في كفة رجحت بين  ضعت في كفة ووُ واألرضين السبع لو وُ  السمواتِ 

قصمتين ال إلو  مبيمةً  حمقةً  ن  السموات السبع واألرضين السبع كُ  ال إلو إال اهلل  ولو أن  
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رزق الومق  وأنياك عن الشرك شيء وبيا يُ  كلِّ  يا صبلةُ إال اهلل  وسبحان اهلل وبحمده فإن  
 .(ُء"والكبر

يتبي في لنا عظمة التكحيد كأىميتو بقكلو ال إلو إال اهلل، كفضؿ  كلمكقكؼ عمى كصية نكح 
كمكانة الذكر بقكلو سبحاف اهلل كبحمده، كأنو سببه مف أسباب الرزؽ، كذلؾ يتبي في لنا خطكرة 
الشرؾ كعكاقبو، كالًكٍبر كآثاره، لذلؾ أكجز كصي تو في ىذه الكممات القميمة في حركفيا لكف  

 معانييا عظيمة.
**** ** 
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 .لنبييـ  لكط قـك إساءة األكؿ: المطمب
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 .لنبييم  لوط قوم إساءة :األول المطمب
 : أواًل: التعريف بسيدنا لوط 

كاىتدل بيديو، كما قاؿ  أخي إبراىيـ بف تارح، آمف بإبراىيـ -لكط بف ىاراف ىك"
 : قاؿى فػي  [ كتبػع إبػراىيـِٔ  :]العنكبػكت (ِإنِّي ُمياِجٌر ِإلى َربِّي)تعالى: "فىآمىفى لىوي ليكطه"، كى

رحبلتو، فكاف معػو فيمػا بػيف النيػريف، ثػـ بمصػر، ثػـ بػببلد الشػاـ، حيػث سػكف فػي سػدـك فػي 
 . (ُء"شرقي األردف

ساءة قومو لو: قصة لوط ثانيًا:   وا 
مػػػع قكمػػػو كاألعمػػػاؿ القبيحػػػة التػػػي كػػػانكا  ذكػػػر القػػػرآف الكػػػريـ قصػػػة سػػػيدنا لػػػكط 

م ػا بشػكؿو ميجمػؿ؛ لتكػكف عبػرةن يقكمكف بيا فػي العديػد مػف السُّػكر، كذلػؾ إٌمػا بشػكؿو  ػؿ، كا  ميفص 
كعظةن لكؿٍّ مف يعمػؿ ىػذه القبػائح، كلمكقػكؼ عمػى ىػذه القصػة نضػرب بعػض األمثمػة القرآنيػة 

 التي تناكلت ىذا المكضكع:
ــَن ) قــال تعــالى: -ُ ــْن َأَحــٍد ِم ــْ ُتوَن اْلفاِحَشــَة مــا َســَبَقُكْم ِبيــا ِم ــِو َأَت َوُلوطــًا ِإْذ قــاَل ِلَقْوِم

َوما  *ِإن ُكْم َلتَْ ُتوَن الرِّجاَل َشْيَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن  *ِميَن اْلعالَ 
َفَ ْنَجْينـاُه  *كاَن َجواَب َقْوِمِو ِإال  َأْن قاُلوا َأْوِرُجوُىْم ِمْن َقْرَيِتُكْم ِإن ُيْم ُأناٌس َيَتَطي ُروَن 

َوَأْمَطْرنا َعَمْيِيْم َمَطرًا َفـاْنُظْر َكْيـَف كـاَن عاِقَبـُة  *َتُو كاَنْت ِمَن اْلغاِبِريَن َوَأْىَمُو ِإال  اْمرَأَ 
 .[ْٖ-َٖ :األعراؼ] (*اْلُمْجِرِميَن 

ــا جــاَءْت ُرُسـُمنا ُلوطــًا ِســيَء ِبِيــْم َوضــاَق ِبِيـْم َذْرعــًا َوقــاَل ىــذا َيــْوٌم ) قـال تعــالى: -ِ َوَلم 
َوجاَءُه َقْوُمُو ُيْيَرُعوَن ِإَلْيِو َوِمْن َقْبُل كـاُنوا َيْعَممُـوَن الس ـيِّناِت قـاَل يـا َقـْوِم  *َعِصيٌب 

ىُؤالِء َبناِتي ُىن  َأْطَيُر َلُكْم َفات ُقوا الم َو َوال ُتْوُزوِن ِفي َضْيِفي أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد 
ن ـَك َلـَتْعَمُم مـا ُنِريـُد قاُلوا َلَقْد َعِمْمَت ما َلنا ِفي بَ  * قـاَل َلـْو َأن  ِلـي  *ناِتَك ِمـْن َحـقٍّ َواِ 

قاُلوا يا ُلوُط ِإن ا ُرُسـُل َربِّـَك َلـْن َيِصـُموا ِإَلْيـَك َفَ ْسـِر  *ِبُكْم ُقو ًة َأْو آِوي ِإلى ُرْكٍن َشِديٍد 
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ِبَ ْىِمَك ِبِقْطٍع ِمَن الم ْيـِل َوال َيْمَتِفـْت ِمـْنُكْم َأَحـٌد ِإال  اْمرََأتَـَك ِإن ـُو ُمِصـيُبيا مـا َأصـاَبُيْم ِإن  
ــٍب  ــْبُح ِبَقِري ــْيَس الص  ــْبُح أََل ــَدُىُم الص  ــا عاِلَييــا ســاِفَميا  *َمْوِع ــا َجَعْمن ــا جــاَء َأْمُرن َفَمم 

يٍل َمْنُضوٍد َوَأْمَطْرنا َعَمْييا ِحجارَ  َمًة ِعْنَد َربَِّك َوما ِىَي ِمَن الظ اِلِميَن  *ًة ِمْن ِسجِّ ُمَسو 
 .[ّٖ-ٕٕىكد] (*ِبَبِعيٍد 

َبَقُكْم ِبيـا ِمـْن َأَحـٍد ِمـَن َوُلوطًا ِإْذ قاَل ِلَقْوِمِو ِإن ُكْم َلتَْ ُتوَن اْلفاِحَشَة مـا َسـ)قال تعالى:  -ّ
َلتَـْ ُتوَن الرِّجـاَل َوَتْقَطُعـوَن الس ـِبيَل َوتَـْ ُتوَن ِفـي نـاِديُكُم اْلُمْنَكـَر َفمـا  أَِإن ُكـمْ  *اْلعاَلِميَن 

ــاِدِقيَن  قــاَل َربِّ  *كــاَن َجــواَب َقْوِمــِو ِإال  َأْن قــاُلوا اْنِتنــا ِبَعــذاِب الم ــِو ِإْن ُكْنــَت ِمــَن الص 
ْت ُرُسُمنا ِإْبراِىيَم ِباْلُبْشرى قاُلوا ِإن ا ُمْيِمُكوا َوَلم ا جاءَ  *اْنُصْرِني َعَمى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن 

قـاَل ِإن  ِفييـا ُلوطـًا قـاُلوا َنْحـُن َأْعَمـُم ِبَمـْن  *َأْىِل ىِذِه اْلَقْرَيِة ِإن  َأْىَميا كاُنوا ظاِلِميَن 
ــُو ِإال  اْمرََأَتــوُ  َين ــُو َوَأْىَم ــا َأْن جــاَءْت ُرُســُمنا ُلوطــًا وَ  *كاَنــْت ِمــَن اْلغــاِبِريَن  ِفييــا َلُنَنجِّ َلم 

ـوَك َوَأْىَمـَك ِإال  اْمرََأتَـَك  ِسيَء ِبِيْم َوضاَق ِبِيْم َذْرعًا َوقاُلوا ال َتَوـْف َوال َتْحـَزْن ِإن ـا ُمَنج 
كـاُنوا ِإن ا ُمْنِزُلوَن َعمى َأْىِل ىـِذِه اْلَقْرَيـِة ِرْجـزًا ِمـَن الس ـماِء ِبمـا  *كاَنْت ِمَن اْلغاِبِريَن 

  .[ّٓ-ِٖالعنكبكت ] (َوَلَقْد َتَرْكنا ِمْنيا آَيًة َبيَِّنًة ِلَقْوٍم َيْعِقُمونَ  *َيْفُسُقوَن 
بلد يػريف، ثػـ مصػر، ثػـ بػفي رحبلتو فيمػا بػيف الن    إبراىيـ تبع  ان لكط قمنا أف  

سػدـك ككػاف أىػؿ ، كسكف في سدـك فػي شػرقي األردف،  الٌشاـ ، حيث فارؽ عمو إبراىيـ 
العديد مف األعماؿ الخبيثة كالقبيحة دكف حياء كال عفة أماـ الناس التي تنُـّ عف مدل  يعممكف

، كيأخػػذكف يقطعػػكف الطريػػؽ عمػػى الٌتجػػاراإلسػػاءة التػػي كقعػػكا فييػػا، كمػػف ىػػذه األعمػػاؿ: أن يػػـ 
تياف الرجاؿ في األدبار، أَِإن ُكْم ) لقكمو:  تعالى عمى لساف لكط  وي كما قاؿ الم   بضائعيـ، كا 

 .[ِٗ :العنكبكت] (اْلُمْنَكرَ َلتَْ ُتوَن الرِّجاَل َوَتْقَطُعوَن الس ِبيَل َوتَْ ُتوَن ِفي ناِديُكُم 
لػػذا قػػاؿ ليػػـ: مػػا فعميػػا أحػػد قػػبمكـ فػػي أم  ؛قػػبميـ مػػـو كم: أنػػو لػػـ تكػػف ىػػذه المعصػػية فػػي أي كري  

ة سػػن   مػػف سػػف   المسػػتقبؿ ألف  بػػؿ ىػػي مبتدعػػة مػػنكـ ، كعمػػيكـ كزر كػػؿ مػػف يفعميػػا فػػي ، زمػػاف
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سيئة كاف عميو كزرىا ككزر مف عمؿ بيا إلى يـك القيامة ، كىذا دليػؿ عمػى أف تمػؾ الفاحشػة 
  .(ُءأمر مناقض لمفطرة
إلى عبادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو، كنياىـ عف تعاطى ىػذه  قكمو دعا لكط 

المسػػػتقبحات فتمػػػادكا عمػػػى ضػػػبلليـ كطغيػػػانيـ،   المحرمػػػات كالفػػػكاحش المنكػػػرات، كاألفاعيػػػؿ
َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِو ِإال  َأْن ): ككاف قكليـ كما قاؿ اهلل تعالى ككفرانيـ، كأصركا عمى فجكرىـ

 [.ٔٓ]النمؿ:  (َقاُلوا َأْوِرُجوا آَل ُلوٍط ِمْن َقْرَيِتُكْم ِإن ُيْم ُأَناٌس َيَتَطي ُرونَ 
     ف بيػػاف قصػػة لػػكطااقتػػر  القرآنيــة التــي تحــد ثت عــن قصــص األنبيــاءومــن المفارقــات 

، بالرغـ مف الفارؽ الزمني بينيما، لمعبرة كالعظة الكريـ مف القرآف كاحدو  في مكضعو   كنكح
العػزة نٌجػى ىػذيف الرسػكليف مػف عػذاب  المتشابية ، كتطميف أىؿ اإليمػاف كالثقػة بػاهلل بػأف رب  

، ككانػت نجػاة كاسػتكباران  كعنػادان  القكـ الفاسقيف الذيف أبػكا اإليمػاف برسػالة ىػذيف النبيػيف، تحػديان 
الرسػػكليف مػػػع المػػؤمنيف بسػػػبب الصػػبلح كاالسػػػتقامة ، كالثبػػات عمػػػى العقيػػدة ، كالصػػػبر عمػػػى 

ْينــاُه ِمــَن اْلَقْرَيــِة ال ِتــي كاَنــْت وَ )تبميػػغ الرسػػالة، قػػاؿ اهلل تعػػالى:  ُلوطــًا آَتْينــاُه ُحْكمــًا َوِعْممــًا َوَنج 
ــاِلِحينَ  *َتْعَمــُل اْلَوباِنــَث ِإن ُيــْم كــاُنوا َقــْوَم َســْوٍء فاِســِقيَن  * َوَأْدَوْمنــاُه ِفــي َرْحَمِتنــا ِإن ــُو ِمــَن الص 

ْيناُه َوَأْىَمُو ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم َوُنوحًا ِإْذ نادى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبنا َلُو َفنَ  َوَنَصْرناُه ِمـَن اْلَقـْوِم  *ج 
 . (ِء[ٕٕ -ْٕ]األنبياء :(ٍء َفَ ْغَرْقناُىْم َأْجَمِعينَ ال ِذيَن َكذ ُبوا ِبآياِتنا ِإن ُيْم كاُنوا َقْوَم َسوْ 

 
**** **  

                                                           

 .   2/687انظر التفسري الوسيط ( 1)
 . 2/1599 ادلرجع السابق انظر ( 2)
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 . قوم لوط من المسينين ىبلك: الثاني المطمب

ف رب ػ العصاة، كىـ أىؿ المكاط، كلـ يكف أكثرىـ مؤمنان أىمؾ اهلل  ؾ ليػك باهلل كرسػمو، كا 
القػػكم الغالػػب القػػاىر المنػػتقـ مػػف أعدائػػو، الػػرحيـ بأكليائػػو المػػؤمنيف أىػػؿ التكبػػة كالغفػػراف، فمػػا 

 أشٌد ىذا العذاب في الدنيا، كلعذاب اآلخرة أشٌد كأبقى.
ػدائف قػكـ لػكط  أمػر اهلل تعػالى جبريػؿا حاف كقت العػذاب لمٌ  ، كىػي  فػاقتمع مى

خمػػسه مػػف أسػػفؿ األرض حتػػى أدناىػػا مػػف السػػماء بمػػا فييػػا، حتػػى سػػمع أىػػؿ السػػماء صػػراخ 
َفَمم ـا َجـآَء )كليػذا قػاؿ تعػالى:  ؛الديكة، كنباح الكبلب، ثـ أرسميا مقمكبة كأتػبعيـ اهلل بالحجػارة

حيػث  ؛و العػذاب بػالمطر المػدرار لكثرتػوشػب  حيث [  ْٕ]الحجر:  (َأْمُرَنا َجَعْمَنا َعاِلَيَيا َساِفَمَيا
 .(ُء [ْٖ:األعراؼ]  (فانظر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة المجرمين)المطر  ؿأرس

 قولو: في ىبلك قوم لوط  -رحمو اهلل تعالى–وذكر ابن كثير 
ػدىاًئفى قىػٍكـً " ػرىهي الم ػوي تىعىػالىى فىػاٍقتىمىعى مى ًئكىػًة ًجٍبًريػؿي ال ػًذم أىمى قىٍد كىافى ًفي اٍلمىبلى كيػف  سىػٍبعنا ًفػيًيف  ليػكطو كى ، كى

ت ى فىعىييف  حى مىا الى يىٍعمىميوي ًإال  الم وي، فىرى كعىاًت، كى ـً كىالد كىابٍّ كىاأٍلىرىاًضي كىاٍلمىٍزري نىافى  ًمفى اأٍليمى بىمىغى ًبًيف  عى
مىٍت لىييـٍ  ارىًة ال ًتي سيكٍّ نىاًحًو، ثيـ  قىمىبىييف  مينىك سىاتو كىأىٍتبىعىييف  ًباٍلًحجى مىى طىرىًؼ جى اًء عى   .(ِء"الس مى

يـ ألن   ؛كمف آمف بو مف القرية كالعجيب في ذلؾ أن يـ كانكا يأمركف بإخراج لكط 
العاجب مف الناس مف ينقمكف عمى إخكانيـ، ألنيػـ آمنػكا بػربيـ، أيناسه يتطيركف!! يا لمعجب 

مػع   لػكط، فيػذا -تبػارؾ كتعػالى -كدعكا غيرىـ إلى الديف الحػؽ!! كلكػف ىػؿ يغفػؿ الحػؽ
اه اهلل تعالى كأىمػو الػذيف آمنػكا معػو إال امرأتػو فقػد قضػى قكمو  العتاة العصاة المتجبريف قد نج 

ينفعيػػا قربيػػا مػػف لػػكط، مػػا دامػػت تسػػتحؽ اليػػبلؾ لكفرىػػا  عمييػػا أف تكػػكف مػػف اليػػالكيف، كلػػـ
كأمطػػر اهلل تعػػالى عمػػى العصػػاة المتكبػػريف مطػػر السػػكء فأبػػادىـ كخسػػؼ بيػػـ األرض، فسػػاء 

 .ريف، كتمؾ عاقبة العصاة الفاسقيفكقبح مطر المنذ

                                                           

 .1/424انظر صفوة التفاسري ( 1)
 . 2/455السرية النبوية البن كثري ( 2)
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 كقػد قيػؿ لمجاىػد: ىػؿ بقػي مػف قػػكـ لػكط أحػد؟ قػاؿ: ال، إال رجػؿ بقػي أربعػيف يكمػػان   
، فقاـ إليو مبلئكةي  ككاف بالحـر فجاءه حجره  الحػـر فقػالكا لمحجػر: ارجػع مػف  ليصيبو في الحـر

بػيف  مػف الحػـر أربعػيف يكمػان  حيث جئت، فإف الرجػؿ فػي حػـر اهلل تعػالى، فرجػع فكقػؼ خارجػان 
السماء كاألرض حتػى قضػى الرجػؿ حاجتػو، كخػرج مػف الحػـر إلػى ىػذا المحػؿ أصػابو الحجػر 

 . (ُءوفقتمو فدفف في

َوَلم ا َجاَءْت ُرُسُمَنا ِإْبرَاِىيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا ِإن ا )وقد قال اهلل تعالى في ىبلك قوم لوط: 
َقـاَل ِإن  ِفيَيـا ُلوطـًا َقـاُلوا َنْحـُن َأْعَمـُم ِبَمـْن  *ُمْيِمُكو َأْىِل َىـِذِه اْلَقْرَيـِة ِإن  َأْىَمَيـا َكـاُنوا َظـاِلِمينَ 
َين ُو َوَأْىَمُو ِإال  اْمرََأَتُو َكاَنـْت ِمـَن اْلَغـاِبِرينَ  ـا َأْن َجـاَءْت ُرُسـُمَنا ُلوطـًا ِسـيَء ِبِيـْم  *ِفيَيا َلُنَنجِّ َوَلم 
وَك َوَأْىَمَك ِإال  اْمرََأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغـاِبِرينَ َوَضاَق ِبِيْم َذْرعًا َوَقاُلوا ال َتَوْف َوال َتْحَزْن ِإن ا   *ُمَنج 

َوَلَقْد َتَرْكَنـا ِمْنَيـا آَيـًة  *ِإن ا ُمْنِزُلوَن َعَمى َأْىِل َىِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجزًا ِمَن الس َماِء ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقونَ 
 [ .ّٓ-ُّ]العنكبكت:  *(َبيَِّنًة ِلَقْوٍم َيْعِقُمونَ 

ِإن ـا ُمْنِزلُـوَن َعَمـى َأْىـِل َىـِذِه )أخبرت المبلئكة لكطان بما ىـ فاعمكف لقكمو كىػك قػكليـ 
أم عػػػذابان مػػػف السػػػماء كىػػػي الحجػػػارة بسػػػبب فسػػػقيـ بإتيػػػاف  (ِرْجـــزاً )أم مدينػػػة سػػػدـك  (اْلَقْرَيـــةِ 

أم مػف تمػؾ  (ِمْنَيـاَوَلَقـْد َتَرْكَنـا )الفاحشة التي لـ يسبقيـ إلييا أحػد مػف العػالميف. قػاؿ تعػالى: 
ـــةً )القريػػػة  ـــًة َبيَِّن أم عظػػػة كعبػػػرة، كعبلمػػػة كاضػػػحة عمػػػى قػػػدرتنا عمػػػى إىػػػبلؾ الظػػػالميف  ،(آَي

ـــونَ )كالفاسػػػقيف. كقكلػػػو تعػػػالى:  ـــْوٍم َيْعِقُم إذ ىػػػـ الػػػذيف يتػػػدبركف فػػػي األمػػػكر كيستخمصػػػكف  (ِلَق
أسػػبابيا كعكامميػػا كنتائجيػػا كآثارىػػا أمػػا غيػػر العقػػبلء فػػبل حػػظ ليػػـ فػػي ذلػػؾ كال نصػػيب فيػػـ 
كالبيائـ التي تنساؽ إلى المجزرة كىي ال تدرم كفي ىذا تعريض بمشركي مكة كمػا ىػـ عميػو 

 . (ِءمف الحماقة كالغفمة

 
 

                                                           

 . 3/164السرية احللبية للحليب بتصرف  (1)
 . 4/131انظر أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري (2)
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 :قوم لوط عقوبة من َعِمل َعِملَ 
د كغيػػريهركل  ب ػػاسو  أبيػػك دىاكي ػػٍف اٍبػػًف عى   : قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو  :قىػػاؿى  -رضػػي اهلل عنيمػػا-عى

   .(ُء"اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبوِ  َمْن َوَجْدُتُموُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُموا"
ب اسو  ًف اٍبًف عى َمْن َلَعَن الم ُو " :قىاؿى  نىًبي  الم ًو  أىف    -رضي اهلل عنيما-كركل أحمد عى

 .(ِء"َعَمَل َقْوِم ُلوٍط  َثبلثًا  َلَعَن الم ُو َمْن َعِمَل َعِمَل َعَمَل َقْوِم ُلوطٍ 
ػػػنان كػػػاف، أك غيػػػرى اوتمـــف العممـــاء  فـــي حـــّد البل نـــط:  فقـــال بعضـــيم : "ييػػػرجـ ميٍحصى

ف "إٍف كػاف مي  وقــال بعضـيم:لؾ المفعػكؿ بػو إف كػاف محتممػان "، محصػفو ، ككػذ حصػنان ريجػػـ، كا 
ػًبس"كاف غير مي  ر وقال أبـو حنيفـة ،حصف أٌدب كحي كركم عػف أبػي بكػر الصػديؽ أن ػوي  ،: ييعػز 

اءىة حيف عمؿ عمؿ قكـ لكط بالن ار، كأحرقيـ ابف الزُّبير في زمانػو، ثػـ  ر ؽى رجيبلن ييسىٌمى الفيجى حى
ـي بفي الكليدً  أحرقيـ ًىشا
 . (ّء

ـــــال ـــــة( وق ـــــة والشـــــافعية والحنابم ـــــور )المالكي  ؛: إف المػػػػػكاط  ييكجػػػػػب الحػػػػػد   الجمي
حػػػػػد الزنػػػػػى، لكجػػػػػكد  ألف اهلل سػػػػػبحانو غمٌػػػػػظ عقكبػػػػػة فاعمػػػػػو فػػػػػي كتابػػػػػو المجيػػػػػد، فيجػػػػػب فيػػػػػو

عنػػػػػػػد المالكيػػػػػػػة، كالحنابمػػػػػػػة فػػػػػػي أظيػػػػػػػر الػػػػػػػركايتيف عػػػػػػػف  البلئػػػػػػط كحػػػػػػػدُّ  ،معنػػػػػػى الزنػػػػػػػى فيػػػػػػػو
 أحمػػػػد: ىػػػػك الػػػػرجـ بكػػػػؿ حػػػػاؿ، سػػػػكاء أحصػػػػف ءتػػػػزكج( أك لػػػػـ يحصػػػػف، أم سػػػػكاء أكػػػػاف ثيبػػػػان 

ــــو قــــوالن   (ْءأـ بكػػػػران  ــــا اإلمــــام الشــــافعي فم رجـ سػػػػكاء كػػػػاف محصػػػػننا أك و ييػػػػأن ػػػػ: األول، أم 
ـــــاني، محصػػػػػفو  غيػػػػػرى  ف لػػػػػـ يكػػػػػف محصػػػػػننا : أن ػػػػػو كػػػػػالزاني، فػػػػػإف كػػػػػاف محصػػػػػننا والث ريجػػػػػـ، كا 

 . (ٓءجمد مائة جمدة
              

                                                                  

                                                           
 .    2422، ح 2/311، وصححو األلباين يف صحيح الرتغيب والرتىيب 3234، ح 4/158( رواه أبو داود يف سننو1) 

 .   3462، ح 7/1364، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة  2913، ح 5/83( رواه أمحد يف مسنده 2)
 .9/209اللباب يف علوم الكتاب ( 3)
      .8/286التفسري ادلنري ( 4)
 .3/446انظر تفسري القرآن العظيم  (5)
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 : من قصة لوط العبرة
لمف خمفيـ مف األمـ كآية عمى قدرة  كعظةن  عبرةن   قصة لكط كجؿ   عز   اهللي  جعؿ

لىقىػٍد "  :اهلل عز كجػؿ كعٌزتػو كانتقامػو ممػف حػارب رسػمو كخػالؼ أمػره كاتٌبػع ىػكاه ، قػاؿ تعػالى كى
ٍكنىػػا ًمٍنيىػػا آيىػػةن بىيٍّنىػػةن  "، فيػػي آتىرى عػػز كجػػؿ  يػػة بٌينػػة باقيػػة إلػػى يػػكـ القيامػػة تركيػػا اهللي ًلقىػػٍكـو يىٍعًقميػػكفى

العقػػكؿ الٌرزينػػة  المػػا بػػيف يػػدييا كمػػا خمفيػػا ليػػتعظ بيػػا أكلػػك  عمػػى جبركتػػو كانتقامػػو كنكػػاالن  دلػػيبلن 
                                                              .ليػػػػوإ و ال ممجػػػػأ كال منجػػػػا منػػػػو إال  كيعممػػػػكف أن ػػػػ ،كجػػػػؿ   فينتفعػػػػكف بيػػػػا فيفػػػػٌركف إلػػػػى اهلل عػػػػز  

حدث انحرافان في الفطرة التي يا تي ، أن  دين واألوبلق ليذه الفاحشة النكراءفي محاربة ال والِسر  
عمييا، كتشكييا ليا بإخراجيا عف طريقيا، كتؤدم في النياية إلى تيديد النػكع  الناسى  فطر اهللي 

ىػذه الفاحشػة تعطػؿ طاقػة  ف  إاإلنساني باالنقراض تدريجيا، كتعطيؿ النسػؿ مػف أصػمو، حيػث 
اإلخصاب عند صاحبيا عف نشاطيا األصمي، كتضييع طاقتو في غير جدكل كدكف ثمرة، ال 
لمفرد كال لممجتمع، كذلؾ مؤد بطبيعتو إلػى القضػاء عمػى أصػؿ مػف األصػكؿ األساسػية لمممػة، 

 .(ُءكىك حفظ النسؿ الذم يصكنو الشرع بكؿ الكسائؿ
*** *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/236  التيسري يف أحاديث التفسري حملمد ادلكي الناصري( 1)
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 .القرآن في  اإلساءة لموسى مفيوم الثالث:  المبحث
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:              

  .لنبييـ  مكسى قـك إساءة :األكؿ المطمب
 .مكسى  قـك مف المسيئيف ىبلؾ الثاني: المطمب 
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 .لنبييم  موسى قوم إساءة :األول المطمب
 :أواًل: التعريف بسيدنا موسى 

 .(ُء"عمراف مف ذرية يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ  ىك مكسى بف"
بف إسحاؽ  ىث بف الكل بف يعقكب إسرائيؿعمراف بف يصير بف قاىك مكسى بف " :وقيل

  .(ِء" بف إبراىيـ
ساءة قومو لو: ثانيًا: قصة موسى   وا 

عديػػدةو؛ كذلػػؾ ألىميػػة  فػػي القػػرآف الكػػريـ مػػراتو  تعػػد د ًذكػػري قصػػة سػػيدنا مكسػػى 
في حياتو، فمنػذ الًصػغر أيلقػي فػي  المراحؿ الدعكية كاإلنسانية التي عاشيا سيدنا مكسى 

حفاظػان عميػو فػي كقػتو كػاف فرعػكف فيػو قػد تجب ػر كتكب ػر عمػى قكمػو، كمكسػى  اليـ بأمرو رب ػاني
  عػػف قصػػتو مػػع بنػػي يـ القػػرآف الكػػر  كثيػػرة فػػي القػػرآف الكػػريـ، فتػػارةن تحػػد ثى كػػاف لػػو مكاقػػؼ

 فرعػكف، كتػارةن  مػع تحد ثى عػف قصػتوإسرائيؿ عندما أمرىـ اهللي عز  كجؿ  أف يذبحكا بقرة، كتارةن 
كغير ذلؾ مف المكاقؼ التي دل ت عمى حرص سيدنا مكسى  ، قصتو مع الًخضر تحد ث عف 

 ػػؿ األذل فػػي سػػبيؿ اهلل ، كأمانتػػو، تعػػالى عمػػى الػػدعكة إلػػى اهلل تعػػالى، كصػػبره عمػػى تحمُّ
كشجاعتو، كقكتو، كؿُّ ىذه الصفات كانت نمكذجان رائعان لرجؿو ناؿ شػرؼ النبػكة، كشػرؼ تكمػيـ 

 [.ُْٔ :النساء] (َوَكم َم الّمُو ُموَسى َتْكِميماً )اهلل تعالى، كما قاؿ سبحانو: 
 وىي: سيدنا موسى  ةض األمثمة القرآنية التي ذكرت قصوسوف نتناول بع

ـــُذَنا ) تعـــالى:قـــال -ٔ ـــاُلوْا َأَتت ِو ـــَرًة َق ـــْذَبُحوْا َبَق ـــْ ُمُرُكْم َأْن َت ـــَو َي ـــِو ِإن  الّم ـــاَل ُموَســـى ِلَقْوِم ْذ َق َواِ 
    . [ٕٔ:البقرة] (ُىُزوًا َقاَل َأُعوُذ ِبالّمِو َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 

                                                           

 . 2/214أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  (1)
 . 1/395اجلامع ألحكام القرآن  (2)
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ْذ َقـــاَل ُموَســــى ِلَقْوِمـــِو َيــــاَقْومِ )قـــال تعــــالى: -ٕ ِإن ُكـــْم َظَمْمــــُتْم َأْنُفَســـُكْم ِباتَِّوــــاِذُكُم اْلِعْجــــَل  َواِ 
ـــ ـــْيُكْم ِإن  ـــاَب َعَم ـــاِرِنُكْم َفَت ـــَد َب ـــْم ِعْن ـــٌر َلُك ـــْم َوْي ـــُكْم َذِلُك ـــاْقُتُموا َأْنُفَس ـــاِرِنُكْم َف ـــى َب ـــوا ِإَل ـــَو َفُتوُب ُو ُى

 .[ْٓ:البقرة] (الت و اُب الر ِحيمُ 
ـــيُكْم )قـــال تعـــالى: -ٖ ـــَل ِف ـــْيُكْم ِإْذ َجَع ـــَة الم ـــِو َعَم ـــاَقْوِم اْذُكـــُروا ِنْعَم ـــِو َي ـــاَل ُموَســـى ِلَقْوِم ْذ َق َواِ 

  [ .َِ:المائدة] (َأْنِبَياَء َوَجَعَمُكْم ُمُموًكا َوآتَاُكْم َما َلْم ُيْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمينَ 
ْذ قــــاَل ُموســــى ِلَقْوِمــــِو اْذُكــــُروا)قــــال تعــــالى: -ٗ ِنْعَمــــَة الم ــــِو َعَمــــْيُكْم ِإْذ َأْنجــــاُكْم ِمــــْن آِل  َواِ 

ــــْم  ــــي ذِلُك ــــَذبُِّحوَن َأْبنــــاَءُكْم َوَيْســــَتْحُيوَن ِنســــاَءُكْم َوِف ِفْرَعــــْوَن َيُســــوُموَنُكْم ُســــوَء اْلَعــــذاِب َوُي
 . [ٔ:إبراىيـ] (َببلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 

ِبـــــينٍ ثُـــــم  َأْرَســـــْمَنا ُموَســـــى )قـــــال تعـــــالى: -٘  ِإَلـــــى *َوَأَوـــــاُه َىـــــاُروَن ِبآَياِتَنـــــا َوُســـــْمَطاٍن م 
 .[ْٓ،ْٔ:المؤمنكف] (*ِفْرَعْوَن َوَمَمِنِو َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْومًا َعاِلينَ 

كأخػػػػػػػاه ىػػػػػػػاركف باآليػػػػػػػات الدامغػػػػػػػة الدالػػػػػػػة عمػػػػػػػى صػػػػػػػدؽ نبكتيمػػػػػػػا لفرعػػػػػػػكف أرسػػػػػػػؿ مكسػػػػػػػى "
كتمػػػػػػؾ اآليػػػػػػات تسػػػػػػع ، منيػػػػػػا اليػػػػػػد كالعصػػػػػػا المتػػػػػػاف اقتػػػػػػرف بيمػػػػػػا التحػػػػػػدم ، كىمػػػػػػا  ،كممئػػػػػػو

أم الحجػػػػػة الكاضػػػػػحة ، كبقيػػػػػة اآليػػػػػات كػػػػػالبحر الػػػػػذم أغػػػػػرؽ فرعػػػػػكف « السػػػػػمطاف المبػػػػػيف»
كجنػػػػػكده فيػػػػػو ، كالمرسػػػػػبلت السػػػػػت : كىػػػػػي أرسػػػػػميا اهلل عمػػػػػى فرعػػػػػكف كقكمػػػػػو ، كذكرىػػػػػا اهلل 

، كالقٌمػػػػػػػػػؿ ، كالضػػػػػػػػػفادع ، كالػػػػػػػػػٌدـ ، فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكرة األعػػػػػػػػػراؼ ، كىػػػػػػػػػي الطكفػػػػػػػػػاف ، كالجػػػػػػػػػراد 
 . (ُء"كالٌرجز أم القحط كالسنكف العجاؼ

 فيي عمى قسمين:  تعر ض ليا موسىولموقوف عمى اإلساءات التي 
 أواًل: إساءة بني إسرانيل ومنيا:  

ـــي إســـرانيل مـــن موســـى -ٔ ـــب بن ـــرييم اهلل طم ـــالى:  عـــز   أن ي ـــال تع وجـــل  جيـــرة  ق
ْذ ُقْمــــُتْم َيــــا ) ــــاِعَقُة َوَأنــــُتْم َواِ  ُموَســــى َلــــن ن ــــْؤِمَن َلــــَك َحت ــــى َنــــَرى الم ــــَو َجْيــــَرًة َفَ َوــــَذْتُكُم الص 

                   . [ّٓ :البقرة] (َتنُظُرون

                                                           

 . 2/1695التفسري الوسيط  (1)
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ــ َُلوْا )قــال تعــالى: و  ــْد َس ــَماِء َفَق ــَن الس  ــًا مِّ ــْيِيْم ِكتَاب َل َعَم ــزِّ ــاِب َأن ُتَن ــُل اْلِكَت ــ َُلَك َأْى َيْس
اِعَقُة ِبُظْمِمِيـْم ثُـم  ات َوـُذوْا اْلِعْجـَل ِمـُموَسى  ن َأْكَبَر ِمن َذِلَك َفَقاُلوْا َأِرَنا الّمِو َجْيَرًة َفَ َوَذْتُيُم الص 

ِبيناً   .   [ُّٓ:النساء] (َبْعِد َما َجاءْتُيُم اْلَبيَِّناُت َفَعَفْوَنا َعن َذِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسْمَطانًا م 
 . (ِء"عيانان  كقاؿ قتادة: أم،(ُء"جيرةن أم ظاىران لنا ال شيء يستره عنا" ىشام: قال ابنُ 

 اهللى  قػائبلن: إف   -رحمػو اهلل–، فكمػا ذكػر السُّػدٍّم ن  ىذه اآليات ليا سـبب نـزولإحيث 
أف يأتيو في ناسو مف بني إسػرائيؿ، يعتػذركف إليػو مػف عبػادة العجػؿ،  تعالى أمر مكسى 

مػػػف قكمػػػو سػػػبعيف رجػػػبلن عمػػػى عينػػػو، ثػػػـ ذىػػػب بيػػػػـ  ككعػػػدىـ مكعػػػدان، فاختػػػار مكسػػػى 
ليعتػػذركا، فممػػا أتػػكا ذلػػؾ المكػػاف قػػالكا: لػػف نػػؤمف لػػؾ يػػا مكسػػى حتػػى نػػرل اهلل جيػػرةن، فإنػػؾ قػػد 

ثيـٌ أحياىـ تكاكممتو، فأرنا إياه، فأخذتيـ الصاعقة فما
   .(ّء

ْذ ُقْمُتْم َيا ُموَسى َلن ن ْصِبَر َعَمَى َطَعـاٍم َواِحـٍد )عدم الصبر عمى طعاٍم واحد  قال تعالى: -ٕ َواِ 
اَل َفاْدُع َلَنا َرب َك ُيْوِرْج َلَنا ِمم ا ُتنِبُت اأَلْرُض ِمـن َبْقِمَيـا َوِقث آِنَيـا َوُفوِمَيـا َوَعَدِسـَيا َوَبَصـِمَيا َقـ
ْيِيُم َأَتْسَتْبِدُلوَن ال ِذي ُىَو َأْدَنى ِبال ِذي ُىَو َوْيٌر اْىِبُطوْا ِمْصـرًا َفـِإن  َلُكـم م ـا َسـ َْلُتْم َوُضـِرَبْت َعَمـ

ُتُموَن الن ِبيِّيَن الذِّل ُة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مَِّن الم ِو َذِلَك ِبَ ن ُيْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الم ِو َوَيقْ 
َكاُنوْا َيْعَتُدونَ   . [ُٔ:البقرة ] (ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا و 

ْذ ُقْمُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصـِبَر َعَمـى َطَعـامٍ ): جاء في معنى قولو تعالى كػاف ىػذا القػكؿ مػنيـ  (َواِ 
كػػػانكا أىػػػؿ فػػػي التيػػػو حػػػيف ممػػػكا المػػػف كالسػػػمكل كتػػػذكركا عيشػػػيـ األكؿ بمصػػػر قػػػاؿ الحسػػػف : 

السكء كاشتاقت طباعيـ إلػى مػا جػرت عميػو عػادتيـ فقػالكا  إلي أنفسيـأبصاؿ كأعداس فنزعكا 
: لػػف نصػػبر عمػػى طعػػاـ كاحػػد ككنُّػػكا عػػف المػػف كالسػػمكل بطعػػاـ كاحػػد كىمػػا اثنػػاف ألن يػػـ كػػانكا 

 . (ْءيأكمكف أحدىما باآلخر فمذلؾ قالكا طعاـ كاحد كقيؿ لتكرارىما
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، كعنادىـ باستبداليـ ـكمف خبلؿ معنى اآلية يتبي ف لنا إساءة بني إسرائيؿ، كتعنتي
الطي ب مف الطعاـ إلى الدنيء مف الطعاـ، كعدـ شكرىـ هلل تعالى عمى النٍّعـ التي أنعميا 

كيفران  اهلل عمييـ، لذلؾ استحقكا الذلة كالمسكنة كغضب اهلل تعالى عمييـ؛ ألنيـ بد ليكا نعمة
 كأحمُّكا قكميـ دار البكار.

 المسارعة في امتثال الطاعة: وعدم والتعنت دالتشد  -ٖ
 قصة ذبح البقرة: -أ
ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو ِإن  الّمَو َيْ ُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقـَرًة َقـاُلوْا َأَتت ِوـُذَنا ُىـُزوًا َقـاَل )قال تعالى:    َواِ 

َرب ـَك ُيَبـيِّن ّلَنـا َمـا ِىـَي َقـاَل ِإن ـُو َيقُـوُل ِإن َيـا َقاُلوْا اْدُع َلَنـا *َأُعوُذ ِبالّمِو َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 
َقـاُلوْا اْدُع َلَنـا َرب ـَك ُيَبـيِّن ل َنـا َمـا  *َبَقَرٌة ال  َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلـَك َفـاْفَعُموْا َمـا تُـْؤَمرونَ 

َقاُلوْا اْدُع َلَنا َرب َك ُيَبيِّن ل َنا  *َفاِقـٌع ل ْوُنَيا َتُسر  الن اِظِرينَ َلْوُنَيا َقاَل ِإن ُو َيُقوُل ِإّنَيا َبَقَرٌة َصْفرَاء 
ن ا ِإن َشاء الم ُو َلُمْيَتُدونَ  َقاَل ِإن ُو َيقُـوُل ِإن َيـا َبَقـَرٌة ال  َذلُـوٌل  *َما ِىَي ِإن  الَبَقَر َتَشاَبَو َعَمْيَنا َواِ 

اْلَحــْرَث ُمَســم َمٌة ال  ِشــَيَة ِفيَيــا َقــاُلوْا اآلَن ِجْنــَت ِبــاْلَحقِّ َفــَذَبُحوَىا َوَمــا  ُتِثيــُر اأَلْرَض َواَل َتْســِقي
 . [ُٕ-ٕٔ :البقرة] ( َكاُدوْا َيْفَعُمونَ 

أال كىػػك مخػػالفتيـ لؤلنبيػػاء كتكػػذيبيـ ليػػـ،  تػػذكر اآليػػات نػػكع آخػػر مػػف مسػػاكئ بنػػي إسػػرائيؿ" 
ييػا اهلل تعػالى ًإلػييـ، ثػـ كثػرة المجػاج كالعنػاد لمرسػؿ كعدـ مسارعتيـ المتثاؿ األكامر التػي يكح

  . (ُء "صمكات اهلل عمييـ، كجفاؤىـ في مخاطبة نبييـ الكريـ مكسى 
 قصة دوول بيت المقدس:-ب

بػػدخكؿ بيػػت المقػػدس جػػادلكا كمػػاطمكا كتنطعػػكا فػػي مجػػادلتيـ  عنػػدما أمػػرىـ نبػػييـ مكسػػى 
َى َيْوُرُجـوْا  ):فمرةن قالكا  مكسى ن ـا َلـن ن ـْدُوَمَيا َحتـ  َقاُلوا َيا ُموَسى ِإن  ِفيَيا َقْومًا َجب ـاِريَن َواِ 

[ ، كيػػأمرىـ نبػػييـ بمسػػاف حنػػكف عطػػكؼ ِِ]المائػػدة: (ِمْنَيــا َفــِإن َيْوُرُجــوْا ِمْنَيــا َفِإن ــا َداِوُمــونَ 
ُم اْلَباَب َفِإَذا َدَوْمُتُموُه َفِإن ُكْم َغـاِلُبوَن َوَعَمـى اْدُوُموْا َعَمْييِ )يتكد ديىـ بالطاعة، فيقكؿ ليـ: عمييـ 

                                                           

 . 1/58صفوة التفاسري  (1)
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ـْؤِمِنينَ  َفاْذَىـْب َأنـَت َوَرب ـَك )[ ، فيكػكف الػردُّ العنيػؼ مػنيـ ِّ]المائػدة: (الّمِو َفَتَوك ُموْا ِإن ُكنـُتم م 
في غاية اليأس مػف طػاعتيـ  ، مما جعؿ مكسى  [ِْ]المائدة: (َفَقاِتبل ِإن ا َىاُىَنا َقاِعُدونَ 

َربِّ ِإنِّي ال َأْمِمـُك ِإال  َنْفِسـي َوَأِوـي )كاستجابتيـ ألمره، كجعمو في غاية التأثر مما قالكا، فقاؿ: 
[، فيػا عجبػان مػف كػاف ىػذا حاليػو كيػؼ ييرجػى ِٓ]المائػدة: (َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبـْيَن اْلَقـْوِم اْلَفاِسـِقينَ 

  خيره؟! 
 ة فرعون: ثانيًا: إساء

 تمث مت إساءة فرعون في العديد من اأُلمور منيا:
َفَقــاَل َأَنــا )كىػػي أشػػدُّ أنػػكاع اإلسػػاءة التػػي كقػػع فييػػا فرعػػكف، قػػاؿ تعػػالى: الربوبيــة:  اد عــاءُ -ٔ

َعِمْمـُت َما  َوقاَل ِفْرَعْوُن يا َأي َيا اْلَمؤَلُ )كقاؿ أيضان في فرعكف:  [،ِْ: النازعاتء(َرب ُكُم األْعَمى
، كال شؾ  أف  إساءتو ىذه فضبلن عف أن يا إسػاءة هلل تعػالى، [ّٖ:القصص] (َلُكْم ِمْن ِإلٍو َغْيِري

 الذم دعاىـ إلى التكحيد الخالص. إساءة لنبيو مكسى فيي 
ـْن آِل ِفْرَعـْوَن )أبنـانيم  قـال تعـالى:  بني إسرانيل وذبحُ  تعذيبُ -ٕ ْيَنـاُكم مِّ ْذ َنج  َيُسـوُموَنُكْم َواِ 

بُِّكـــْم َعِظـــيمٌ  ـــن ر   (ُســـَوَء اْلَعـــَذاِب ُيـــَذبُِّحوَن َأْبَنـــاءُكْم َوَيْســـَتْحُيوَن ِنَســـاءُكْم َوِفـــي َذِلُكـــم َبـــبلٌء مِّ
   [.ْٗ:البقرة]
رأل في منامو كأف  ناران أقبمت مف بيت المقػدس كأحاطػت بمصػر، كأحرقػت  فرعكفى  كذلؾ أف  " 

كؿ قبطي بيا كلـ تتعرض لبني إسرائيؿ فيالو ذلؾ، كسأؿ عف رؤياه فقػالكا: ييكلػد غػبلـه يكػكف 
 .(ُء"عمى يديو ىبلكؾ كزكاؿ ممكؾ فأمر فرعكف بقتؿ كؿ غبلـ يكلد في بني إسرائيؿ

َوَقــاَل ُموَســى َرب َنــا ِإن ــَك ) األمــوال فــي الصــدِّ عــن ســبيل اهلل تعــالى  قــال تعــالى: اســتودامُ -ٖ
ْس َعَمـى آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمؤلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي اْلَحَياِة الد ْنَيا َرب َنا ِلُيِضم وْا َعن َسـِبيِمَك َرب َنـا اْطِمـ

 . [ٖٖ:يكنس] (ْم َفبَل ُيْؤِمُنوْا َحت ى َيَرُوْا اْلَعَذاَب اأَلِليمَ َأْمَواِلِيْم َواْشُدْد َعَمى ُقُموِبيِ 
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ذلػػؾ، غضػػبنا عمػػييـ، حيػػث تجػػرؤكا عمػػى محػػاـر اهلل، كأفسػػدكا عبػػاد اهلل،   قػػاؿ مكسػػى   
كصدُّكا عف سبيمو، كلكماؿ معرفتو بربو بأف  اهللى سيعاقبيـ عمى ما فعمكا، بإغبلؽ باب اإليماف 

 .(ُءعمييـ

قـال تعـالى: الذي فقد عقمـو   تارة بالساحر  وتارة بالمسحور فرعون لموسى  اتيامُ -ٗ
َوَلَقْد آَتْيَنـا ُموَسـى ِتْسـَع آَيـاٍت َبيَِّنـاٍت َفاْسـَ ْل َبِنـي ِإْسـرَاِنيَل ِإْذ َجـاءُىْم َفَقـاَل َلـُو ِفْرَعـوُن ِإنِّـي )

 .[َُُ :اإلسراء] (اَلُظن َك َيا ُموَسى َمْسُحوراً 
 .  [َُٗ:األعراؼ] (َقاَل اْلَمؤُل ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإن  َىـَذا َلَساِحٌر َعِميمٌ ) وقال تعالى: 

الطكفػاف كالجػراد كالقمػؿ كالضػفادع "قػاؿ:  )تسـع آيـات بينـات( :قاؿ الشعبي في قكلػو
  .(ِء"كالدـ كالسنيف كنقص مف الثمرات كعصاه كيده

مخػدكعان مغمكبػان عمػى عقمػػؾ ": ، أم (موسـى مســحوراً إنِّـي ألظن ــك يـا ) كقكلػو تعػالى:
إن تتبعون إال رجبًل ): فكؿ ما ينشأ عنؾ فيك مف آثار السحر كىذا كما قالت قريش لمنبػٌي 

 . (ّء[ ْٕ:اإلسراء ] "(مسحوراً 
ك ج عمػى قكمػو   (إن  ىذا لساحٌر عميمٌ )كقكلو تعالى:  أم: فاضؿ بارع في السػحر  فىػرى

مػػف قبيػػؿ السػػحر ال مػػف قبيػػؿ المعجػػزة، ثػػـ ىػػي جيـ كحر ضػػيـ عمػػى مخالفتػػو، فرعػػكف أف  ىػػذا 
؟ أم: أراد أف  (ُيِريــُد َأْن ُيْوــِرَجُكْم ِمــْن َأْرِضــُكْم ِبِســْحرِِه َفَمــاَذا تَــْ ُمُروَن  ) :كالكفػػر بػػو، فقػػاؿ

يػػذىب بقمػػكب النػػاس معػػو بسػػبب ىػػذا، فيكثػػر أعكانػػو كأنصػػاره كأتباعػػو كيغمػػبكـ عمػػى دكلػػتكـ، 
ػػدىاًئًف ء فيأخػػذ الػػببلد مػػنكـ، فأشػػيركا عمػػي  فيػػو مػػاذا أصػػنع بػػو؟ ػػاهي كىاٍبعىػػٍث ًفػػي اٍلمى قىػػاليكا أىٍرًجػػٍو كىأىخى

اًشًريفى يىأٍ  ًميـو حى ارو عى  .(ْء[ُُِ-ُُُ( ]األعراؼ:تيكؾى ًبكيؿٍّ سىح 
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ْيَنا َبِني ِإْسرَاِنيَل ِمَن )الُعمو واإلسراف  قال تعالى: -٘  ِمـن ِفْرَعـْوَن  *اْلَعَذاِب اْلُمِيينِ َوَلَقْد َنج 
 . [َّ،ُّ :الدخاف] *(ِإن ُو َكاَن َعاِليًا مَِّن اْلُمْسِرِفينَ 

ـــَن اْلُمْســـِرِفينَ )قكلػػػو تعػػػالى:  ـــًا مِّ ـــاَن َعاِلي ـــُو َك اف عػػػالي الدرجػػػة فػػػي طبقػػػة كػػػ" :أي(ِإن 
 (ِفْرَعــــْوَن َعــــبَل ِفــــي أَلْرضِ ِإن  ): كػػػكف المػػػػراد إنػػػو كػػػػاف عاليػػػان كقكلػػػػو، كيجػػػػكز أف يالمسػػػرفيف

 . (ُء"ككاف أيضان مسرفان كمف إسرافو أن و كاف عمى حقارتو كخستو ،[ْ:القصص]
 :الطغيان واإلفساد في األرض-ٙ
رسػػاؿ   أمػػر اهلل تعػػالى مكسػػى   بنػػي بالػػذىاب إلػػى فرعػػكف ليػػدعكه إلػػى عبػػادة اهلل كحػػده كا 

اشـرح ) :لربٍّػو تعػالى   إلى أرض القدس قاؿ مكسى ـليذىب بي  إسرائيؿ مع مكسى
أم سػيؿ ميمتػي عمػي  كارزقنػي العػكف  (ويسـر لـي أمـري)ألتحمػؿ أعبػاء الرسػالة  (لي صدري

تمؾ العقدة التي نشأت بسبب الجمرة التي  (واحمل عقدة من لساني)عمييا فإن يا صعبة شاقة، 
كف عمى قتمػو لمػا كضػعو فػي حجػره يبلعبػو ألقاىا في فمو بتدبير اهلل عٌز كجٌؿ حيث عـز فرع

فأخذ مكسى بمحية فرعػكف كنتفيػا فغضػب فقالػت لػو آسػية إن ػو ال يعقػؿ لصػغر سػنو كقالػت لػو 
تختبػػره بكضػػع جػػكاىر فػػي طبػػؽ كجمػػر فػػي طسػػت كنقػػدميما لػػو فػػإف أخػػذ الجػػكاىر فيػػك عاقػػؿ 

ف أخذ الجمر فيػك غيػر عاقػؿ فػبل تحفػؿ بػو كال ت غػتـ لفعمػو، كقػد ـ كدكنؾ افعؿ بو ما شئت، كا 
الطبؽ كالطست فمد يده إلى الطست بتدبير اهلل تعالى، فأخذ جمرة فكانت سػبب  لمكسى 

رب و أف يحم يا مف لسانو ليفصح إذا خاطب فرعكف كيبػيف فػيفييـ  ىذه العقدة فسأؿ مكسى 
                                                                               (ِء(قـــوليواحمـــل عقـــدة مـــن لســـان يفقيـــوا )قكلػػػو، كبػػػذلؾ يػػػؤدم رسػػػالتو، ىػػػذا معنػػػى قكلػػػو: 

ــادِ )تعــالى: قــال  ــْوا ِفــي اْلِببل *َوِفْرَعــْوَن ِذي األْوَت ــَ ْكَثُروا ِفيَيــا اْلَفَســادَ د*ال ــِذيَن َطَغ  :الفجػػر] (َف
َُ-ُِ] . 

أن ػػػو سيػػػمٍّي ذا األكتػػػاد لكثػػػرة : أوليـــاليػػػا كجػػػكه ": (وفرعـــون ذي األوتـــاد) قكلػػػو تعػػػالى:
النػاس كيشػدىـ بيػا  : أنػو كػاف يعػذباوثانييـجنكده كمضاربيـ التي كػانكا يضػربكنيا إذا نزلػكا 

                                                           

 . 17/324( اللباب يف علوم الكتاب 1)
 . 3/346أيسر التفاسري بتصرف  (2)
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كتػد المرأتػو أربعػة أكتػاد كجعػؿ عمػى صػدرىا  فرعػكفى  أف  ء، ركل عف أبػي ىريػرة إلى أف يمكتكا
ابـن لـي عنـدك بيتـًا فـي  ربِّ )رحا كاستقبؿ بيا عيف الشمس فرفعت رأسيا إلػى السػماء كقالػت 

   .(ُء"، أم ذم الممؾ كالرجاؿ: ذم األكتادوثالثيا، ، ففرج اهلل عف بيتيا في الجنة فرأتو(الجنة
كفرعػػكف  يعنػي عػػادان كثمػكدان " :(الــذين طغـوا فــي الـببلد* فــ كثروا فييــا الفسـاد) كقكلػو تعػالى:

 .(ِء"عصكا في الببلد  "فأكثركا فييا الفساد"  يعني أكثركا في األرض المعاصي
ة فرعكف في محاج    تعالى مكسى  ت الٌموي ثب  فقد "  ولموقوف عمى دور سيدنا موسى

ػػ، كآتػػاه الم ػػ : يػػا أييػػا المػػؤل ر فرعػػكف كقكمػػو الػػذم نػػادل فػػي قكمػػوو التػػكراة ىدايػػةن كرحمػػةن ، كدم 
األشػػراؼ كالكبػػراء ، لػػـ أعمػػـ بكجػػكد إلػػوو غيػػرم ، فإلػػوي مكسػػى غيػػر مكجػػكد ، فاصػػنع لػػي أييػػا 

في الفضاء ، حتى أصػعد بػو  ا بالنار( كابف لي بو قصران عاليان مشكيًّ  الكزير ىاماف آجٌرا ءطينان 
ني إلى السماء ، فأشاىد إلو مكسى الذم يعبده ، تكٌىما منو بأف اإللو جسـ ماٌدم كالبشر ، كا  

 . (ّء"عائو كجكد إلو غيرممكسى كاذب في ادٍّ  ألعتقد بأف  
*** *** 

 .وىبلكيم موسى قوم من المسينين : تعذيبالمطمب الثاني
 :ككاف ليا صكر عديدة منيا كىبلؾ فرعكف تعددت أساليب ىبلؾ المسيئيف مف بني إسرائيؿ،

  :بالصاعقة بني إسرانيل اهلل تعالى أىمك-ٔ
ـاِعَقُة ِبُظْمِمِيـمْ )ى: قاؿ تعػال  أم: جػاءتيـ مػف السػماء  [ُّٓ:النسػاء ] (...َفَ َوَذْتُيُم الص 

 . (ْء، ثيـ  أحياىـ اهللناره فأىمكتيـ
َوُضِرَبْت َعَمْيِيُم الذِّل ُة )قاؿ تعالى: تعالى ضرب عمييم الذلة والمسكنة:   أن  اهلل-ٕ

كالمسكنة :  ،كالذلة: الذؿ كالصغار"، [ُٔ:البقرة ] (... الم وِ َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مَِّن 

                                                           

 . 8/229( الدر ادلنثور 1)
 . 3/555حبر العلوم ( 2)
 . 3/1919التفسري الوسيط ( 3)
 . 1/291انظر صفوة التفاسري ( 4)
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ف كاف غنيان خاليان مف الفقر كخضكعو كميانتو، كقيؿ الذلة فرض : الفقر، فبل يكجد ييكدم كا 
  .(ُء"المسكنة الخضكع ، كىي مأخكذة مف السككفكقيؿ: الجزية، 

                                    عذ ب اهلل تعالى آل فرعون بالقحط وقمة الثمرات:-ٖ
األعراؼ ] (َوَلَقْد َأَوْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِِّنيَن َوَنْقٍص مِّن الث َمرَاِت َلَعم ُيْم َيذ ك ُرونَ )قاؿ تعالى: 

:َُّ]. 
 . سنيف القحط، كالسنة مف األسماء الغالبة كالٌداٌبة كالنجـ، كنحك ذلؾ « السنيف»المراد ب "

عمى القحط، كصيركرتيا مف األسماء الغالبة كالٌدابة كالٌنجـ، إنما « السنة»إف  داللة أقكؿ: 
جاءت في األصؿ مف الكصؼ أك اإلضافة، كأف يقاؿ: سنة شديدة أك سنة قحط، ثـ جٌردت 

  .(ِء"«سنة»مف الكصؼ أك اإلضافة لمعمـ بيا كشيكعيا، فصارت 
 الطمس عمى أموال فرعون وأتباعو:-ٗ

َوَقاَل ُموَسى َرب َنا ِإن َك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمؤلُه ِزيَنـًة َوَأْمـَوااًل ِفـي اْلَحَيـاِة الـد ْنَيا )قاؿ تعالى:  
َيـَرُوْا  َرب َنا ِلُيِضم وْا َعن َسِبيِمَك َرب َنا اْطِمْس َعَمى َأْمَواِلِيْم َواْشُدْد َعَمى ُقمُـوِبِيْم َفـبَل ُيْؤِمُنـوْا َحتـ ى

  .(ّء"عمى األمكاؿ: ىك محقيا كىبلكيا مسي كالط  " ،[ٖٖ:يكنس] (اْلَعَذاَب اأَلِليمَ 
 إرسال الطوفان والجراد والُقم ل والضفادع والدم:-٘

ـبَلٍت )قاؿ تعػالى:   ـَفاِدَع َوالـد َم آَيـاٍت م َفص  َفَ ْرَسْمَنا َعَمْيِيُم الط وَفاَن َواْلَجـرَاَد َواْلُقم ـَل َوالض 
المطر الشديد حتى  :أمبيـ بالطكفاف عذ  " .[ُّّ:األعراؼ] (َفاْسَتْكَبُروْا َوَكاُنوْا َقْومًا م ْجِرِمينَ 

كقيػػؿ: المطػػر الػػدائـ مػػف السػػبت إلػػى  ، (ْءعػػامكا فيػػو. كقػػاؿ مجاىػػد كعطػػاء: الطكفػػاف المػػكت
فخػػافكا السػػبت حتػػى خربػػت بنيػػانيـ كانقطعػػت السػػبؿ، ككػػادت أف تصػػير مصػػر بحػػران كاحػػدان، 

 .(ٓء"الغرؽ فاستغاثكا بمكسى
                                                           

  . 430/ 1اجلامع ألحكام القرآن ( 1)
 جلعفر شرف الدين . 3/127ادلوسوعة القرآنية خصائص وسور( 2)
  .   9/57التفسري ادلنري ( 3)
 7/267اجلامع ألحكام القرآن  (4)
 .   1/557حبر العلوم ( 5)
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قػػاؿ أرض مجػػركدة أم بػػذلؾ لجػػرده األرض مػػف النبػػات ، يي  يى مٍّ سيػػككػػذلؾ الجػػراد الػػذم " 
  .(ُء"أكؿ ما عمييا حتى تجردت

ػػا القي   ػػكأم  ىػػك اآلفػػة التػػي تصػػيب اإًلنسػػاف فػػي بدنػػو كثيابػػو  فالقىٍمػػؿي  ،ىػػك غيػػر القىٍمػػؿ ؿم 
ػػؿ فقيػػؿ ىػػك السػػكس الػػذم يصػػيب الحبػػكب، كمفردىػػا قيم مىػػة،  كتنشػػأ مػػف قػػذارة الثيػػاب، أمػػا القيم 

، (كالضػػػفادعءكقيػػػؿ ىػػػك الحشػػػرات التػػػي تيمػػػؾ النبػػػات كالحػػػرث،... ككػػػذلؾ يرسػػػؿ اهلل عمػػػييـ 
فادع؛ فإنػػػاء الطعػػػاـ يرفػػػع عنػػػو كعنػػػدما يضػػػع أم إنسػػػاف مػػػنيـ يػػػده فػػػي شػػػيء يجػػػد فييػػػا الضػػػ

ف فػػتح فمػػو تػػدخؿ ءالغطػػاء فتػػرل فيػػو الضػػفادع، كالميػػاه التػػي يشػػربيا يجػػد فييػػا الضػػفادع!  كا 
، فكاف كؿ شيء ينقمب ليـ دمنا(دـكالءفيي آية كمعجزة، ككذلؾ  (ضفدعة في الفـ

 . (ِء

*** *** 
 

  

                                                           

 . 1/3215 إلبراىيم اإلبياري ادلوسوعة القرآنية( 1)
   .  7/4320انظر تفسري الشعراوي ( 2)
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 . لمنبي محمد اإلساءةمفيوم  ع:الراب المبحث

 بػيف قيػكل الشػرٍّ  العػداءي ، ك الػزمف عمػى مػرٍّ  جاريػةه  و سػنةه كأنبيائً  اهللً  رسؿً  ضد   اإلساءاتي 
األنبيػاء، قػاؿ رسؿ اهلل الدُّعاة إلى الخير كالحؽٍّ كالعػدؿ سيػن ة جاريػة عمػى كػؿ كالطُّغياف، كبيف 

ْنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض ُزْوُرَف  (:تعػالى َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدو ا َشَياِطيَن اإلِْ
ــُرونَ  ــَذْرُىْم َوَمــا َيْفَت ــوُه َف ــَك َمــا َفَعُم ــْو َشــاَء َرب  ــْوِل ُغــُرورًا َوَل       عػػالى:ت ، كقػػاؿ[ُُِ:األنعػػاـ] )اْلَق

َأَتَواَصـْوا ِبـِو َبـْل ُىـْم  *َكَذِلَك َما َأَتى ال ِذيَن ِمن َقْبِمِيم مِّن ر ُسوٍل ِإاَل َقاُلوا َسـاِحٌر َأْو َمْجُنـونٌ  )
 [ .ّٓ-ِٓ] الذاريات:*(َقْوٌم َطاُغونَ 

 (ْسـَتْيِزُنونَ َيا َحْسـَرًة َعَمـى اْلِعَبـاِد َمـا َيـْ ِتيِيْم ِمـْن َرُسـوٍل ِإال  َكـاُنوا ِبـِو يَ (كقاؿ تعػالى: 
: كالقػػػرآف كاإلسػػػبلـ نبػػػكءة قرآنيػػػة، قػػػاؿ تعػػػالى ف  اإلسػػػاءات ضػػػد  النبػػػيإحيػػػث  [ ،َّ:يػػػس]
ْن َتْصــِبُرو ) ــْبِمُكْم َوِمــَن ال ــِذيَن َأْشــَرُكوا َأًذى َكِثيــرًا َواِ  ــوا اْلِكَتــاَب ِمــْن َق ا َوَلَتْســَمُعن  ِمــَن ال ــِذيَن ُأوُت

  .[ُٖٔ:آؿ عمراف] )َعْزِم اأْلُُمور َوَتت ُقوا َفِإن  َذِلَك ِمنْ 
قػػاؿ  ،عنػػو أك افتػػراءو  كرعايتػػو، كدفػػع كػػؿ إسػػاءةو  صػػرة نبيػػو بني  تعػػالى د اهللي كلقػػد تعي ػػ

ْن َلــْم َتْفَعــْل َفَمــا):تعػػالى َبم ْغــَت ِرَســاَلَتُو َوالم ــُو  َيــا َأي َيــا الر ُســوُل َبمِّــْغ َمــا ُأْنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــْن َربِّــَك َواِ 
   .[ٕٔ:المائدة] (َيْعِصُمَك ِمَن الن اِس ِإن  الم َو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 

 . لمنبي  المشركين إساءة األول: المطمب
 الػػدعكةى  عمػػفى كيي  أف يجيػػرى    فييػػا النبػػي   عػػز  كجػػؿ   منػػذ المحظػػة األكلػػى التػػي أمػػر اهللي  

ألشػدٍّ  كىػك يتعػرضي  ، [ْٗ:الحجػر] (َفاْصَدْع ِبَمـا تُـْؤَمُر َوَأْعـِرْض َعـِن اْلُمْشـِرِكينَ )  اإلسبلميةى 
أنػػػػكاع اإليػػػػذاء كاإلفتػػػػراء، لػػػػذلؾ سػػػػكؼ نتنػػػػاكؿ بعضػػػػان مػػػػف ىػػػػذه اإلسػػػػاءات التػػػػي كقػػػػع فييػػػػا 

   المشرككف، كىي عمى النحك التالي:  
ِة ِإْن َىـَذا ِإال  َمـا َسـِمْعَنا ِبَيـَذا ِفـي اْلِمم ـِة اآْلِوـرَ ) قاؿ تعالى:: توعثوب  محمد دعوةإنكار -ٔ

                                                              .    [ ٕ: ص] (اْوـِتبَلق
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َواَل ِبُكـْم ِإْن ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الر ُسِل َوَما َأْدِري َمـا ُيْفَعـُل ِبـي )لق نو اهلل حجتػو   فحيف قالكا:
 . [ٗ:األحقاؼ ] (َأت ِبُع ِإال  َما ُيوَحى ِإَلي  َوَما َأَنا ِإال  َنِذيٌر ُمِبينٌ 

 :أبو ليب وزوجتو ُيؤذيان النبي-ٕ
ػػءقػػاؿ:  عػػف ابػػف عبػػاس  عمػػى الصػػفا   أنػػذر عشػػيرتؾ األقػػربيف( صػػعد النبػػيُّ ك  ا نزلػػتلم 

حتػى اجتمعػكا، فجعػؿ الرجػؿي إذا لػـ  -لبطكف قريش-فجعؿ ينادم: يا بني ًفير، يا بني عدٌم 
لينظر ما ىك، فجاء أبك ليب كقريش، فقاؿ: أرأيتكـ لك أخبرتكـ  يستطع أف يخرج أرسؿ رسكالن 

، إال صػدقان بنػا عميػؾ بالكادم تريد أف تغيػر عمػيكـ أكنػتـ مصػدقي؟ قػالكا: نعػـ، مػا جر   خيبلن  أف  
أليػذا جمعتنػا؟ لكـ بيف يدم عذاب شديد. فقاؿ أبك ليب: تبا لؾ سػائر اليػكـ،  ي نذيره قاؿ: فإنٍّ 
  .(ُء[ِ-ُ]المسد:ما أغنى عنو مالو وما كسب( *وتب)تبت يدا أبي ليب فنزلت 

حيف سمعت ما نزؿ فييػا كفػى زكجيػا مػف القػرآف  زكجة أبي ليب أم ا أيُـّ جميؿ حمالة الحطب
أبػك بكػر الصػديؽ ، كفػى يػدىا   كىػك جػالس فػى المسػجد عنػد الكعبػة كمعػو أتت رسكؿ الٌمو 

فػبل تػرل إال أبػا  بعض مف الحجارة ، فمما كقفت عمييمػا أخػذ المٌػو ببصػرىا عػف رسػكؿ المٌػو 
 . (ِءجكنى، كالٌمو لك كجدتو لضربتوبكر. فقالت : يا أبا بكر، أيف صاحبؾ؟ فقد بمغنى أنو يي

 :بآيات ) معجزات كونية ( من عند اهلل كاألنبياء قبمو عدم إتيان الرسول -ٖ

 أخبر تعالى عف طمب المشركيف آية مف اهلل تعالى، فقاؿ:

َوَقـاُلوا َلـْواَل ُأْنـِزَل )،  [ٕ: الرعػد] )َلْواَل ُأْنِزَل َعَمْيِو آَيٌة ِمْن َربِِّو ِإن َما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقـْوٍم َىـادٍ )
ن َما َأَنا َنِذيٌر ُمِبيٌن َأَوَلْم َيْكِفِيْم َأن   ا َأْنَزْلَنا َعَمْيـَك َعَمْيِو آَياٌت ِمْن َربِِّو ُقْل ِإن َما اآْلَياُت ِعْنَد الم ِو َواِ 

 [. ُٓ-َٓ :العنكبكت] (ُيْؤمُنون ِلَقْومٍ  اْلِكتَاَب ُيْتَمى َعَمْيِيْم ِإن  ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى

ــا ) المتعنػػت بعػػدما كضػػحت ليػػـ آيػػات الكتػػاب، كقػػد أخبػػر تعػػالى بقكلػػو:  كىػػذا طمػػبي  ــْل ِإن َم ُق
[، كبػي ف سػبحانو أن ػو َُٗ ] األنعػاـ:(اآلَياُت ِعنَد الّمِو َوَما ُيْشِعُرُكْم َأن َيا ِإَذا َجاءْت اَل ُيْؤِمُنونَ 
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نما يريد منيـ إيمانػان بػإرادتيـال يريدي مف  ْل  )، قػاؿ تعػالى: الناس إيمانان قصريًّا، كا  ِإن ن َشـْ  ُنَنـزِّ
ــن الس ــَماء آَيــًة َفَظم ــْت َأْعَنــاُقُيْم َلَيــا َواِضــِعينَ  مػػف اهلل  تػػذكيره " ، أم:[ْ]الشػػعراء:(َعَمــْيِيم مِّ

لرسكلو بأنو لػك شػاء إلجػاء الكػافريف إلػى اإليمػاف، لمػا كجػد كػافر عمػى كجػو األرض منػذ قػديـ 
الزماف، فضبل عف بقائو إلى اآلف كحتػى اآلف، لكػف الحكمػة اإللييػة اقتضػت أف يكػكف البشػر 
يمػػانيـ، فػػبل مجػػاؿ إلخضػػاعيـ بػػالقير  أحػػرارا فػػي اختيػػاراتيـ، مسػػؤكليف كحػػدىـ عػػف كفػػرىـ كا 

نما ىي الدعكة كاإلقنكاال       .(ُء"راع ثـ االقتناع عف طكاعية كاختياضطرار، كا 

           :تعميق اإليمان بما جاء بو النبي حتى ينزل عمييم كتابًا من السماء-ْ 
َل َعَمْيِيْم ِكتَاًبا ِمَن الس َماِء َفَقْد َس َُلوا ُموَسى ) َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلوا َيْس َُلَك َأْىُل اْلِكتَاِب َأْن ُتَنزِّ

اِعَقُة ِبُظْمِمِيْم ُثم  ات َوُذوا اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُيُم اْلبَ  يَِّناُت َأِرَنا الم َو َجْيَرًة َفَ َوَذْتُيُم الص 
.                                    [ُّٓ :النساء] (َفَعَفْوَنا َعْن َذِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسْمَطاًنا ُمِبيًنا

و فينزؿ أف يصعد إلى السماء كىـ يركن  محمدان  سألت الييكدى أف   جاء في معنى ىذه اآلية:
لو  ان ؛ تعنتة كاحدة ، كما أتى مكسى بالتكراةيدعيو عمى صدقو دفع عمييـ كتابا مكتكبا فيما

َفَقاُلوا َأِرَنا )أف آباءىـ قد عنتكا مكسى عميو السبلـ بأكبر مف ىذا  كجؿ   اهلل عز   ؛ فأعمـ
 .(ِءعيانان : أم (الم َو َجْيَرةً 

 : تقول باإلتيان بالمبلنكة لتشيد بصحة ما مطالبة الرسول -٘

 [ .ٖاألنعاـ:] (ُينَظُرونَ  َوَقاُلوْا َلْوال ُأنِزَل َعَمْيِو َمَمٌك َوَلْو َأنَزْلَنا َمَمكًا ل ُقِضَي األْمُر ُثم  الَ )

 و إف أنزلػػػو فػػػي، ألن ػػػىـمقصػػػكد كمػػػا اقترحػػػكا لمػػػا حصػػػؿ بػػػو و لػػػك أنػػػزؿ ممكػػػان و أن ػػػسػػػبحانى  في بػػػيٍّ يي 
كقد كاف  ،، إذ البشر ال يقدر عمى مخاطبة الممؾ كمباشرتوصكرتو لـ يقدركا عمى التمقي عنو
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ر منػػػو العػػػرؽ فػػػي اليػػػـك كػػػرب لػػػذلؾ كتحػػػد   إذا نػػػزؿ عميػػػو الممػػػؾي  ، كىػػػك أقػػػكل الخمػػػؽالنبػػػي 
ف جعمو في صكرة رجؿ حصؿ ليـ ،الشاتي     .(ُءأـ ممؾه  : ىؿ ىك رجؿه سلب كا 

  :قال لويُ  ُأُذن يصدق ما  النبي-ٙ

ِو َوُيْؤِمُن ِلْمُمْؤِمِنيَن َوِمْنُيُم ال ِذيَن ُيْؤُذوَن الن ِبي  َوَيُقوُلوَن ُىَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َوْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِبالم  )
ًف اٍبًف ،  [ُٔ:التكبة] (َوَرْحَمٌة ِلم ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوال ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل الم ِو َلُيْم َعَذاٌب أَِليمٌ  كعى

ب اسو  :  عى ِمْنُو  ُثم  َيْنُقُل َحِديَثُو فيجمس إليو فيسمع  َكاَن َنْبَتُل ْبُن اْلَحاِرِث َيْ ِتي َرُسوَل الم وِ )قىاؿى
 .(ِء(ِإَلى اْلُمَناِفِقيَن  َفَ ْنَزَل الم ُو ِفيِو َوِمْنُيُم ال ِذيَن ُيْؤُذوَن الن ِبي  َوَيُقوُلوَن ُىَو ُأُذنٌ 

                                             :وبغضو لو عاء ىجر اهلل عز وجل لنبيو اد  -ٚ
: الضحى]  (َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َرب َك َفَتْرَضى *َوَلآْلِوَرُة َوْيٌر َلَك ِمَن اأْلُوَلى *َرب َك َوَما َقَمىَما َود َعَك (
ر يِّ   فعُ القرآن  أبط  عنو جبريل أياماً  ى النبي ا نزل عملم  )قاؿ:   كعف ابف عباس  ،  [ٓ-ّ

 .(ّء [ّ]الضحى:  )ىمَ ا قَ ومَ  كَ ب  رَ  كَ عَ ما ود  (و وقبله  ف نزل اهلل: عو رب  بذلك  فقال المشركون: ود  
 :إيذاء النضر بن الحارث لمنبي -ٛ

 النضر بف الحارث كاف إذا جمس رسكؿ اهلل في السيرة:  -رحمو اهلل-قال ابن ىشام 
الخالية؛ ر فيو قريشان ما أصاب األمـ مجمسان فدعا فيو إلى اهلل تعالى، كتبل فييا القرآف، كحذ  

مىفىوي في مجمسو إذا قاـ فحدثيـ عف رستـ السنديد كممكؾ فارس، ثـ يقكؿ: كاهلل ما محمد  ، خى
ي، كما حديثو إال أساطير األكليف اكتتبيا كما اكتتبتيا، فأنزؿ اهلل فيو: بأحسف حديثان منٍّ 

ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو بُ ) ْكَرًة َوَأِصيبًل * ُقْل َأنَزَلُو ال ِذي َيْعَمُم السِّر  َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَو 
ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِو )(، كنزؿ فيو: ٔ-ٓءالفرقاف:(ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض ِإن ُو َكاَن َغُفورًا ر ِحيًما

ِلينَ  ف اٍك َأِثيٍم * َيْسَمُع آَياِت الم ِو َوْيٌل لُِّكلِّ أَ )(، كنزؿ فيو: ُٓءالقمـ:(آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر اأْلَو 
          ( ٖ-ٕءالجاثية:(ُتْتَمى َعَمْيِو ُثم  ُيِصر  ُمْسَتْكِبرًا َكَ ن ل ْم َيْسَمْعَيا َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب أَِليمٍ 
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الم ُو  َوَلدَ َلَيُقوُلوَن*ْفِكِيْم إَأاَل ِإن ُيم مِّْن ِ )قاؿ ابف ىشاـ: األفاؾ الكذاب كفي كتاب اهلل تعالى: 
ن ُيْم َلَكاِذُبونَ    .(ُء[ُِٓ-ُُٓالصافات:] (َواِ 
يكمان فيما بمغني مع الكليد بف المغيرة في   اهللً  جمس رسكؿي  :-رحمو اهلل-قال ابن إسحاق

المسجد، فجاء النضر بف الحارث حتى جمس معيـ في المجمس، كفي المجمس غير كاحد 
فعرض لو النضر بف الحارث، فكممو رسكؿ اهلل حتى   مف رجاؿ قريش، فتكمـ رسكؿ اهلل

لم ِو َحَصُب َجَين َم َأنُتْم َلَيا َواِرُدوَن * ِإن ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا)أفحمو، تبل عميو كعمييـ: 
َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوُىْم ِفيَيا اَل وَىا َوُكلٌّ ِفيَيا َواِلُدوَن*َلْو َكاَن َىُؤاَلء آِلَيًة م ا َوَردُ 

 . (ِء[ََُ-ٖٗاألنبياء:](َيْسَمُعونَ 
    :أبو جيل ُيؤذي النبي -ٜ

إليـك  آليتنـا أو لنسـبن   لتتركن سـب   ):  قاؿ لمنبي -اهلل قب حو-أبا جيؿ بف ىشاـ  أف  كرد 
 َواَل َتُسب وْا ال ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّمِو َفَيُسب وْا الّمَو َعْدًوا ِبَغْيرِ )الذم تعبد، كنزؿ قكؿ اهلل فيو: 

   .(ْء(ّء [َُٖاألنعاـ:] (ِعْممٍ  
ػػا قػػاؿ: كنػػتي  --كعػػف العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب  فػػي المسػػجد فأقبػػؿ أبػػك جيػػؿ  يكمن

 محمػػدان سػػاجدان أف أطػػأ عمػػى رقبتػػو، فخرجػػت عمػػى رسػػكؿ اهلل  هلل عمػػي  إف رأيػػتي  فقػػاؿ: إف  
حتى دخمت عميو، فأخبرتو بقكؿ أبي جيؿ، فخػرج غضػبانان حتػى جػاء المسػجد فعجػؿ قبػؿ أف 

 ؿ رسكؿ اهلل يدخؿ مف الباب فاقتحـ الحائط، فقمت: ىذا يـك الشر، فاتزرت ثـ اتبعتو، فدخ
نَساَن ِمْن َعَمقٍ )كىك يقرأ:  ، فمما بمػغ شػاف [ِ-ُالعمؽ:](اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك ال ِذي َوَمَق * َوَمَق اإلِْ
نَساَن َلَيْطَغى * َأن ر آُه اْسَتْغَنى)أبي جيؿ  (، قػاؿ إنسػاف ألبػي جيػؿ: ٕ-ٔءالعمؽ:(َكبل  ِإن  اإلِْ
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، فقػػاؿ أبػػك جيػػؿ: أال تػػركف مػػا أرل، كاهلل لقػػد سػػد أفػػؽ يػػا أبػػا الحكػػـ ىػػذا محمػػد رسػػكؿ اهلل 
 . (ُءسماء عمي  ال

 : ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، ءكعى ـٍ : نىعىػ ؟ قىػاؿى فىًقيػؿى ـٍ م ػده كىٍجيىػوي بىػٍيفى أىٍظييػًركي : ىىػٍؿ ييعىفٍّػري ميحى ٍيػؿو قىػاؿى أىبيػك جى
فٍّػػرىف  كىٍجيىػوي  يعى قىبىتًػًو، أىٍك ألى مىػى رى ىطىػأىف  عى ًت كىاٍلعيػز ل لىػػًئٍف رىأىٍيتيػوي يىٍفعىػؿي ذىًلػػؾى ألى : كىالػبل  ًفػي التُّػػرىاًب، فىقىػاؿى

: فىػػػأىتىى رى  ػػػا قىػػاؿى : فىمى قىبىتًػػػًو، قىػػػاؿى مىػػػى رى ـى ًليىطىػػأى عى ػػػ ػػػمٍّي، زىعى ػػػم ـى كىىيػػػكى ييصى سى مىٍيػػًو كى ػػػم ى اهللي عى سيػػػكؿى اهلًل صى
: ًإف   ؟ فىقىػاؿى ػا لىػػؾى : فىًقيػؿى لىػػوي: مى ٍيػًو، قىػػاؿى يىت ًقػػي ًبيىدى ًقبىٍيػًو كى مىػػى عى ـٍ ًمٍنػوي ًإال  كىىيػػكى يىػٍنكيصي عى  بىٍينًػػي فىًجػئىيي

بىٍينىػػوي لى  ػػةن، فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل كى ٍنػػدىقنا ًمػػٍف نىػػارو كىىىػػٍكالن كىأىٍجًنحى َلــْو َدَنــا ِمنِّــي اَلْوَتَطَفْتــُو اْلَمبَلِنَكــُة ): خى
 . (ِء (ُعْضًوا ُعْضًوا

     :                 شاعر  وساحر  وكاىن  ومجنون قول المشركين ب ن  النبي -ٓٔ
المشػػركيف بعثػػكا سػػتةى عشػػر  ف  حيػػث إ مػػف خػػبلؿ بػػث الشػػائعات حػػكؿ النبػػي  كذلػػؾ 

رجػبلن إلػى عقبػات  مكػة عمػػى طريػؽ النػاس أٌيػاـ الحػٌج، عمػػى كػؿٍّ عقبػة أربعػة؛ ليصػدُّكا النػػاس 
عػػػػف رسػػػػكؿ اهلل، كقػػػػالكا ليػػػػـ:  مػػػػف أتػػػػاكـ يسػػػػألكـ عػػػػف محمػػػػد، فميقػػػػؿ بعضػػػػكـ: ىػػػػك شػػػػاعر، 

كف، كبعضػكـ: ىػك يتمػك عمينػا أسػاطير األكلػيف، كأف ، كبعضكـ: ىك مجنكاىفكبعضكـ: ىك 
فبعػث إلػى كػؿٍّ  ال تركه كال يراكـ خير لكـ، فإذا انتيكا إلينا صػدقناكـ، كبمػغ ذلػؾ رسػكؿ اهلل 

مػػف المسػػمميف؛ لييكػػذٍّبكىـ، كيقكلػػكا: ىػػك ييػػدم إلػػى الحػػٌؽ، كيػػأمر بصػػمة الػػرحـ،  أربعػػةو أربعػػةن 
كيػػأمر بػػالمعركؼ، كينيػػى عػػف المنكػػر، كيػػدعك إلػػى الخيػػر، فكػػاف النػػاس يسػػألكنيـ: مػػا ىػػذا 

َرِة ِلم ـِذيَن َأْحَسـُنوا ِفـي ىـِذِه الـد ْنيا َحَسـَنٌة َوَلـداُر اآْلِوـ)الخير الػذم يػدعكا إليػو؟ فكػانكا يقكلػكف: 
َجّناُت )فكانكا يقكلكف:  [، فكانكا يسألكف: ما ىذه الحسنة؟َّ]النحؿ: (َوْيٌر َوَلِنْعَم داُر اْلُمت ِقينَ 

  .(ّء [ُّ]النحؿ:...(َعْدٍن َيْدُوُموَنيا
*** *** 

                                                           

  .  1/409انظر السرية احللبية ( 1)
 . 2797، 4/2154رواه مسلم يف صحيحو  (2)
ور أليب بكر اجلرجاين بتصرف يسري  (3) رر يف تفسري اآلي والسُّ                     .                                                                           2/184انظر درج الدُّ



 

121 

 .الييود لمنبي  إساءة ي:الثان المطمب
  :المائػدة] (...لِّم ِذيَن آَمُنوْا اْلَيُيوَد َوال ِذيَن َأْشَرُكواْ َلَتِجَدن  َأَشد  الن اِس َعَداَوًة ): قال تعالى 
ؿ اـ، كتبػػدُّ أجػػؿ، إن يػػـ أشػػدُّ النػػاس عػػداكةن لممػػؤمنيف، كلقػػد كػػاف ىػػذا شػػأنيـ عمػػى مػػرٍّ األي ػػ .[ِٖ

يػػـ يمكػػركف بالمسػػمميف، ضػػعفاءى كػػانكا أـ أقكيػػاء، أتػػتيـ القػػكة عمػػى حػػيف غفمػػة مػػف األحػػكاؿ، إن  
، كالغدر كالفتؾ كاالفتراء تاريخيـ األسكد في العدكاف، كالدسٍّ  إف   ، حيثالمسممة الكريمةاألمة 

إليػو،   ىػذا الػدٍّيف منػذ أف دعػا رسػكؿ اهلل لقػد كػانكا أعػداءى ك يمؤل صػفحاًت الكتػب،  كالخيانة 
 ثػػـ تػػبعيـ فػػي الخيانػػة فقػػد خػػاف ييػػكد بنػػي قينقػػاع العيػػدى الػػذم كػػاف بيػػنيـ كبػػيف رسػػكؿ اهلل 

ككػػذلؾ فقػػد نقػػض ييػػكد بنػػي  الػػذيف ائتمػػركا عمػػى قتػػؿ رسػػكؿ اهلل  كالكيػػًد ييػػكدي بنػػي النضػػير
ال  ، كعػػداكة الييػػكد لمنبػػي  قريظػػة عيػػكد المسػػمميف يػػكـ الخنػػدؽ، ككػػاف عاقبػػة أمػػرىـ خسػػرنا

ـ  ال غرابػػػة أف يكػػػذٍّبكا  عجػػب فييػػػا ، فحػػػاليـ مػػػع أنبيػػائيـ، فريقػػػان كػػػذ بكا كفريقػػػان يقتمػػكف، كمػػػف ثػػػ
 .بؿ كيحاكلكا قتمو كييعادكا كيتطاكليكا عمى رسكؿ اهلل 

 :وسوف نتناول بعض اإلساءات والعداوات التي وقع فييا الييود تجاه النبي
  غدر ييود بني النضير:-ٔ

يـ لـ خر، لكن  ريؽ اآلعمى أف يأمف كؿ ف ككادعيـ كاف ييكد بني النضير ممف عاىداىـ النبي
ذلػؾ أف عمػرك بػف أميػة الضػمرم الػذم نجػا مػف سػرية القػراء  ،بقتػؿ الرسػكؿكا كا بالعيد كىمُّ يفي 

و أصػػاب بػػذلؾ لقػػي أثنػػاء رجكعػػو إلػػى المدينػػة رجمػػيف مػػف بنػػي عػػامر، فقتميمػػا كىػػك يظػػف أن ػػ
بعض الثأر مػف بنػي عػامر الػذم غػدركا بيػـ، كلػـ يشػعر بعيػدىما الػذم ليمػا مػف رسػكؿ اهلل، 

ككػػاف بػػيف بنػػي عػػامر كبنػػي النضػػير عيػػد  ،(يمــاين  دِ لقــد قتمــت رجمــين ألَ ): فقػػاؿ لػػو الرسػػكؿ
إلػػى بنػػػي النضػػػير يسػػتعينيـ فػػػي ديػػػة الػػرجميف فػػػي جماعػػػة مػػػف   فخػػػرج رسػػػكؿ اهلل، كحمػػؼ

صحابتو منيـ أبك بكر كعمر كعمي، فمما جاءىـ أظيركا لو حسف االستعداد إلجابتو، ثـ خبل 
 ككػاف رسػكؿ اهلل  -بعضيـ إلػى بعػض فقػالكا: إنكػـ لػف تجػدكا الرجػؿ عمػى مثػؿ ىػذه الحالػة

ذا البيػػت، فيمقػػي عميػػو صػػخرة كيريحنػػا فمػػف رجػػؿ يعمػػك عمػػى ىػػ -إلػػى جنػػب جػػدار ليػػـ جالسػػان 
ػػ فصػػعد ليمقػػي الصػػخرة، فػػأتى ، اش فقػػاؿ: أنػػا لػػذلؾمنػػو؟ فانتػػدب لػػذلؾ الشػػقي عمػػرك بػػف جح 



 

122 

إلػى المدينػة، فممػا اسػتمبث النبػٌي  رسكؿ اهلل الخبر مف السماء بما أراد القكـ، فقاـ كخرج راجعػان 
اعتزمتػػو مػػف ـ بمػػا كانػػت الييػػكد أصػػحابو قػػامكا فػػي طمبػػو حتػػى انتيػػكا إليػػو بالمدينػػة، فػػأخبرى

محمػػػد بػػػف مسػػػممة إلػػػييـ يطمػػػب إلػػػييـ الخػػػركج مػػػف جػػػكاره  فبعػػػث رسػػػكؿ اهلل الغػػػدر بيػػػـ، 
ال حػػػاؽ بيػػػـ اليػػػبلؾ،بالمدينػػػة، كأميميػػػ عمػػػى مػػػا أرادكا  فػػػأيقنكا أف اهلل أطمعػػػو ـ عشػػػرة أيػػػاـ كا 

جػػاءىـ رسػػؿ أىػػؿ كصػػاركا متحيػػريف ال يػػدركف مػػا يفعمػػكف، كبينمػػا ىػػـ فػػي حيػػرتيـ كتػػرددىـ 
ف أخرجتـ  النفاؽ ابف أبي كأتباعو أف اثبتكا كتمنعكا، فإنا لف نسممكـ: إف قكتمتـ قاتمنا معكـ، كا 
خرجنا معكـ، فقكيت عند ذلؾ نفكسيـ، كحمي حيي بف أخطب، كبعثكا إلى رسكؿ اهلل أنيـ ال 

ــَر ) يخرجػػكف، كنابػػذكه بػػنقض العيػػكد كفػػي ذلػػؾ نػػزؿ قػػكؿ اهلل تعػػالى: ــْم َت ــاَفُقوا أََل ــى ال ــِذيَن ن ِإَل
ْوـواِنِيُم ال ـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْىـِل اْلِكتـاِب َلـِنْن ُأْوـِرْجُتْم َلَنْوـُرَجن  َمَعُكـْم َوال ُنِطيـُع ِفـ يُكْم َيُقوُلوَن إلِ

ْن ُقوِتْمُتْم َلَنْنُصَرن ُكْم َوالم ـُو َيْشـَيُد ِإن ُيـْم َلكـاِذُبونَ  ُأْوِرُجـوا ال َيْوُرُجـوَن َمَعُيـْم  َلـِننْ  *َأَحدًا َأَبدًا َواِ 
أَلَْنُتْم َأَشد  َرْىَبًة ِفـي  *َوَلِنْن ُقوِتُموا ال َيْنُصُروَنُيْم َوَلِنْن َنَصُروُىْم َلُيَول ن  اأْلَْدباَر ُثم  ال ُيْنَصُرونَ 

 . (ُء[ ُّ-ُُ:الحشر] (ُيْم َقْوٌم ال َيْفَقُيونَ ُصُدورِِىْم ِمَن الم ِو ذِلَك ِبَ ن  
 ي قريظة:بنغدر ييود -ٕ

، حيػػث تجمػػع عمػػى المسػػمميف سػػائر طكائػػؼ الغػػدر األكبػػر كػػاف مػػف بنػػي قريظػػة يػػـك األحػػزاب
اسػػػتغمكىا  الشػػرؾ مػػػف القبائػػػؿ العربيػػػة، فممػػػا رأل الييػػػكد الضػػػيؽ كالحػػػرج قػػػد اسػػػتبد  بالمسػػػمميف

مكػػرىـ، ثػػـ بعػػد أف  تعػػالى فرصػػة، كأعمنػػكا نقػػض العيػػد كااللتحػػاـ مػػع المشػػركيف، ككشػػؼ اهلل
يـ ـ أف قتػؿ مقػاتميب بيػـ مػف خمفيػـ، ككانػت نيػايتيكأد   انيـز األحزاب تفرغ ليـ رسكؿ اهلل 

 -–يـ سعد بػف معػاذ عندما حكـ في ، كقد نزؿ في بني قريظة قرآنان كأمكاليـ يـكسبيت ذراري
ن َصَياِصيِيْم َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الر ْعـَب َوَأنَزَل ال ِذيَن َظاَىُروُىم مِّْن َأْىِل اْلِكتَاِب مِ )قاؿ تعالى: 

 3).[ِٔ:األحزاب] (َفِريقًا َتْقُتُموَن َوتَْ ِسُروَن َفِريقاً 

                                                           

 . 2/400بتصرف   انظر السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة ( 1)   
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 عاكنكا األحزاب مف قريش كغطفػاف عمػى رسػكؿ المٌػو : "أم (َوَأْنَزَل ال ِذيَن ظاَىُروُىمْ )
مػف حصػكنيـ جمػع صيصػة كىػى " :أم (ِمْن َصياِصـيِيمْ )كىـ بنكا قريظة،  (ِمْن َأْىِل اْلِكتابِ )

 . (ُء"ما يحصف بو
 :إساءة األدب في ردِّ السبلم عمى رسول اهلل -ٖ

كػاف الييػػكد ييسػػيئكف األدب مػػع رسػػكؿ اهلل  فػي حضػػرتو كأثنػػاء خطابػػو ، فكػػانكا يحيكنػػو 
غضػػػيـ كء أخبلقيػػػـ كبي بػػػثيـ كسيػػػعمػػػى خي  ، ممػػػا يػػػدؿُّ بتحيػػة، فػػػي باطنيػػػا األذل كالحقػػػد عميػػػو 

   . لرسكؿ اهلل الشديد 
، فقالكا: الساـ عميؾ، فقمت: بؿ عميكـ الساـ كالمعنة، مف الييكد عمى النبي  استأذف رىطه  فمقد

قمت: أكلـ تسمع ما قالكا؟ قاؿ: "قمت:  "يا عانشة  إن اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كمو"فقاؿ: 
كشؼ اهلل تعالى خبث طكيتيـ كالحجة التي إلييا يستركحكف، كذلؾ أنيـ كانكا  ـ  ثي " ، (ِء"وعميكم

يقكلكف: نحف اآلف نمقى محمدا بيذه األمكر التي تسكؤه كال يصيبنا سكء، كال يعاقبنا اهلل بذلؾ، كلك 
كاف نبيا ليمكنا بيذه األقكاؿ، كجيمكا أف أمرىـ مؤخر إلى عذاب جينـ، فأخبر اهلل بذلؾ كأنيا 

أََلْم َتَر ِإَلى ال ِذيَن ُنُيوا َعِن الن ْجَوى ُثم  َيُعوُدوَن ِلَما ُنُيوا َعْنُو َوَيَتَناَجْوَن ) يتيـ، كنزلت ىذه اآلية:كاف
َذا َجاُؤوَك َحي ْوَك ِبَما َلْم ُيَحيَِّك ِبِو الم ُو َوَيُقوُلوَن فِ  نُفِسِيْم ي أَ ِباآلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الر ُسوِل َواِ 

يا َأي َيا ال ِذيَن آَمُنوا ِإذا َتناَجْيُتْم  *َلْواَل ُيَعذُِّبَنا الم ُو ِبَما َنُقوُل َحْسُبُيْم َجَين ُم َيْصَمْوَنَيا َفِبْنَس اْلَمِصيرُ 
ْثِم َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الر ُسوِل َوَتناَجْوا ِباْلِبرِّ َوالت قْ  وى َوات ُقوا الم َو ال ِذي ِإَلْيِو ُتْحَشُروَن َفبل َتَتناَجْوا ِباإلِْ

 الم وِ  ِإن َما الن ْجوى ِمَن الش ْيطاِن ِلَيْحُزَن ال ِذيَن آَمُنوا َوَلْيَس ِبضارِِّىْم َشْينًا ِإال  ِبِإْذِن الم ِو َوَعَمى *
  .(ّء[ َُ-ٖالمجادلة] (َفْمَيَتَوك ِل اْلُمْؤِمُنونَ 

  الداومية لممسممين:تفكيك الجبية -ٗ
كذلؾ مف خبلؿ إثارة الفتف الداخمية، كالشعارات الجاىمية، كالدعكات القكميػة كالقبميػة، كالسػعي 

  بالدسيسة لمكقيعة بيف المسمميف.
                                                           

 . 1/3083التفسري ادلظهري للعثماين ( 1)
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مر  شػاس بػف قػيس، ككػاف شػيخان ] ييكديػان [ قػد عسػا،  :-رحمو اهلل-قال ابن إسحاق
يػـ عمػى نفػرو مػف أصػحاب رسػكؿ الحسػد ل عظيـ الكفػر، شػديد الضػغف عمػى المسػمميف، شػديد

لفػػتيـ مػػف األكس كالخػػزرج فػػي مجمػػس قػػد جمعيػػـ، يتحػػدثكف فيػػو، فغاظػػو مػػا رأم مػػف أي  اهلل 
،  كجماعتيـ كصبلح ذات بينيـ عمى اإلسبلـ، بعد الذم كػاف بيػنيـ مػف العػداكة فػي الجاىميػة

، كأنشػػدىـ بعػػض مػػا  فػػأمر فتػػي شػػابان مػػف ييػػكد كػػاف معػػو، فقػػاؿ : اعمػػد إلػػييـ، فػػاجمس معيػػـ
حتػػى تكاثػػب  كػػانكا تقػػاكلكا فيػػو مػػف األشػػعار، ففعػػؿ، فػػتكمـ القػػـك عنػػد ذلػػؾ، كتنػػازعكا كتفػػاخركا

 رجبلف مف الحييف فتقاكال، كقاؿ أحدىما لصاحبو:
كا : قػػد كغضػػب الفريقػػاف جميعػػان، كقػػال إف شػػئت رددتيػػا جػػذعان أم شػػابة فتي ػػة يعنػػكف الحػػرب،

ػػػػر ة، كىػػػػي أرض مسػػػػتكية بظػػػػاىر المدينػػػػة،كالظػػػػاىر فعمنػػػػا، مكعػػػػدكـ الظػػػػاىرة،  السػػػػبلح  ة : الحى
، فخرج إلييـ فػيمف  فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل جكا إلييا ] ككادت تنشب الحرب [ ، السبلح، فخر 

 معشــر المســممين  اهلل اهلل  أبــدعوى) يــا معػو مػػف أصػػحابو الميػاجريف حتػػى جػػاءىـ فقػاؿ : 
م اهلل لئلســبلم  وأكــرمكم بــو  وقطــع بــو عــنكم أمــر الجاىميــة وأنــا بــين أظيــركم بعــد أن ىــداك

فعرؼ القـك أنيا نزغة مف الشػيطاف، ، م بو من الكفر وألف بين قموبكم (الجاىمية  واستنقذك
ككيد مف عدكىـ، فبكػكا، كعػانؽ الرجػاؿ مػف األكس كالخػزرج بعضػيـ بعضػان، ثػـ انصػرفكا مػع 

 .(ُءعدك اهلل شاس بف قيس سامعيف مطيعيف، قد أطفأ اهلل عنيـ كيد رسكؿ اهلل 
َأي َيا ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمَن ال ـِذيَن  َيا): شاس بف قبس قرآنػان كقد أنزؿ اهلل تعالى في 

َوَكْيــَف َتْكُفــُروَن َوَأْنــُتْم ُتْتَمــى َعَمــْيُكْم آَيــاُت الم ــِو  *ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب َيــُرد وُكْم َبْعــَد ِإيَمــاِنُكْم َكــاِفِريَن 
  .[َُُ-ََُآؿ عمراف ] (ِدَي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ َوِفيُكْم َرُسوُلُو َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالم ِو َفَقْد ىُ 

قػديمان كحػديثان حمػبلتو إعبلميػةو    عمػى رسػكؿ اهلل نقكؿ لقد شف  الييكدي  :في النياية
لتشػػكيو صػػػكرتو، كتنفيػػػر النػػػاس منػػو كمػػػف دينػػػو كدعكتػػػو، لشػػعكرىـ بخطػػػكرة ىػػػذا الػػػديف عمػػػى 

كاحتقػػػار النػػػاس عػػػدا الجػػػنس  االسػػػتعبلءمصػػػالحيـ، كعمػػػى عقيػػػدتيـ المنحرفػػػة القائمػػػة عمػػػى 
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اهلل، كجاء ينادم  ابف ينادم بعقيدة التكحيد كىـ يقكلكف عزير الييكدم، فقد جاء رسكؿ اهلل 
، كىػػـ يػػركف أن يػػـ شػػعبي اهلل المختػػار، كمػػف ثػػـ كثػػرت مػػكاقفيـ كمػػؤامراتيـ الخبيثػػة، بالمسػػاكاة

، كالقضػػاء عمػػى اإلسػػبلـ فػػي ميػػده األكؿ فػػي المدينػػة المنػػكرة ... ىػػذه لمحاكلػػة قتػػؿ النبػػي
، لكنيػا ال تتكقػؼ، المؤامرات تتكرر بيف الحيف كالحيف، كتتغير أشكاليا بتغير الزمػاف كالمكػاف

كلف تتكقؼ، فقد أكضح اهلل تعالى لممسػمميف أف عػداكة الييػكد ليػـ أبديػة، ال تقبػؿ التغييػر، كال 
ػػػى ءتعػػالى:  قػػػاؿتتحػػكؿ إلػػػى المسػػالمة كالمحبػػػة إال إذا ارتػػد المسػػػممكف عػػػف ديػػنيـ،  لىػػػٍف تىٍرضى كى

ت ى تىت ًبعى ًمم تىييـ عىٍنؾى  ارىل حى  .[َُِ]البقرة: (اٍليىييكدي كىال الن صى
*** *** 

 .لمنبي المنافقين إساءة الثالث:  المطمب
 :تعالى ورسولو  اهللِ  بدينِ  ستيزاءُ اإل -ٔ

فـي غـزوة تبـوك  قـال رجـلٌ )قػاؿ :  -رضي اهلل تعالى عنيمػا-عف عبداهلل بف عمر   
 :عند المقـاء فقـال رجـلٌ  وال أجبنُ   ألسنةً  وال أكذبُ   بطوناً  ما رأينا مثل قراننا ىؤالء ال أرغبُ 

ونزل القرآن قـال عبـداهلل فبمغ ذلك رسول اهلل   رسول اهلل  ك منافق ألوبرن  كذبت ولكن  
والحجارة تنكيو وىو يقول : يا رسول اهلل ناقة رسول اهلل  بحقبِ  متعمقاً  الرجلَ  : ف نا رأيتُ 

  .(ُء(نوو كنتم تستيزؤ ياتو ورسولقل أباهلل وآ): يقولإنا كنا نووض ونمعب ورسول اهلل 
ــِو )قكلػػو تعػػالى: كجػػاء فػػي  ــِو َوآَياِت ــْل َأِبالّم ــُب ُق ــوُض َوَنْمَع ــا َنُو ــا ُكن  ــوُلن  ِإن َم ــ َْلَتُيْم َلَيُق ــِنن َس َوَل

فػي غػزكة تبػكؾ كبػيف  ، قػاؿ قتػادة: بينمػا رسػكؿ اهلل [ٓٔ:التكبػة] (َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُنونَ 
يديو ناس مف المنافقيف إذ قالكا: يرجك ىذا الرجؿ أف يفتح قصكر الشاـ كحصكنيا ىييػات لػو 
ذلؾ، فأطمع اهلل نبيو عمى ذلؾ، فقاؿ نبي اهلل: اجمسكا عمى الركب فأتاىـ فقاؿ: قمتـ كذا ككذا 

 .(ِءآلية؟ فقالكا: يا رسكؿ اهلل إنما كنا نخكض كنمعب، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه ا
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  :والمؤمنين ومحاولة اغتيالو  النبي إيذاءُ   -ٕ
َيْحِمُفوَن ِبالّمِو َما َقاُلوْا َوَلَقْد َقاُلوْا َكِمَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا )ؤالء المنافقيف قكؿي اهلل تعالى: لقد نزؿ في ى

َفِإن َيُتوُبوْا َيُك  َبْعَد ِإْسبَلِمِيْم َوَىم وْا ِبَما َلْم َيَناُلوْا َوَما َنَقُموْا ِإال  َأْن َأْغَناُىُم الّمُو َوَرُسوُلُو ِمن َفْضِموِ 
ن َيتَ  َول ْوا ُيَعذِّْبُيُم الّمُو َعَذابًا َأِليمًا ِفي الد ْنَيا َواآلِوَرِة َوَما َلُيْم ِفي اأَلْرِض ِمن َوِليٍّ َواَل َوْيرًا ل ُيْم َواِ 

:  ، فعىفٍ [ْٕ:التكبة] (َنِصيرٍ  َسِمَع َزْيُد ْبُن َأْرَقَم َرُجبل ِمَن اْلُمَناِفِقيَن َيُقوُل: )أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو قىاؿى
َصاِدًقا  َلَنْحُن َأَشر  ِمَن اْلَحِميِر ُثم  ُرِفَع َذِلَك  َيْوُطُب َلِنْن َكاَن َىَذا -َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم مَ  -َوالن ِبي  

اُلوا َوَلَقْد َيْحِمُفوَن ِبالم ِو َما قَ )َفَجَحَد اْلَقاِنُل َفَ ْنَزَل الم ُو َتَعاَلى:  -َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم مَ  -ِإَلى الن ِبيِّ 
 .(ُء(َقاُلوا َكِمَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسبلِمِيمْ 

إلػػػى تبػػػكؾ، ككػػػانكا إذا خػػػبل بعضػػػيـ  خػػػرج المنػػػافقكف مػػػع رسػػػكؿ اهلل "كفػػػي ركايػػػة أخػػػرل: 
 كأصحابو كطعنكا في الديف، فنقؿ ما قالكا حذيفة إلى رسكؿ اهلل  ببعض سبُّكا رسكؿ اهلل 

مػا ىػذا الػذم بمغنػي عػنكـ، فحمفػكا مػا قػالكا شػيئان مػف ذلػؾ، يا أىػؿى النفػاؽ : فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ِء"فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية تكذيبان ليـ

 ببناء مسجد الضرار:  محاربة النبي  -ٖ
 مقنعة في بنكه ألسبابو  حاكؿ المنافقكف أف يضفكا الشرعية عمى ىذا البناء كأنو مسجد

الصبلة  الظاىر، كلكف ال حقيقة ليا في نفكس أصحابيا، فقد جاءكا يطمبكف مف الرسكؿ
بالصبلة فيو، فإذا حدث ىذا فقد استقر   في ىذا البناء ليككف مسجدنا قد باركو رسكؿ اهلل

عمى أسرار ىؤالء المنافقيف  -عز كجؿ-كقد أطمعو اهلل  ، قرارىـ في تحقيؽ أىدافيـ الماكرة
اهلل حقيقة  أدرؾ رسكؿ كما أرادكه مف تأسيس ىذا المسجد، فمكال إعبلـ اهلل لرسكلو لما

  ألف رسكؿ اهلل ؛كلصم ى في البناء فأضفى عميو الشرعية كأقبؿ الناس يصمكف فيونكاياىـ، 
فينفردكف بيـ كقد  كضعاؼ المسمميف المنافقيفى فيو، كبذلؾ يحدث االختبلط بيف صم  

يدـ المسجد ككذا أم عمؿ ييراد منو ب يؤثركف عمييـ  بالشائعات  لذلؾ، أمر محمد
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كسيمعة فيك في  اإلضرار بالمسمميف كتفريؽ كممتيـ، فكؿُّ مسجدو بيني عمى ضرار أك رياء
 حكـ مسجد الضرار ال تجكز الصبلة فيو. 

َوال ـِذيَن ات َوـُذوا َمْسـِجًدا ِضـرَارًا َوُكْفـرًا َوَتْفِريًقـا ): قولـو تعـالىوقد ذكر السعدي  ذلك في تفسير 
ْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب الم َو َوَرُسوَلُو ِمْن َقْبُل  َوَلَيْحِمُفن  ِإْن َأَرْدَنا ِإال اْلُحْسَنى َوالم ـُو َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواِ 

ِل َيـْوٍم َأَحـق  َأْن َتقُـوَم ْشَيُد ِإن ُيْم َلَكاِذُبوَن*يَ  ال َتُقْم ِفيِو َأَبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَمى الت ْقَوى ِمْن َأو 
َأَفَمْن َأس َس ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقـَوى ِمـَن اْلُمط يِِّريَن* ُو ُيِحب  ِفيِو ِفيِو ِرَجاٌل ُيِحب وَن َأْن َيَتَطي ُروا َوالم  

ُو الم ِو َوِرْضَواٍن َوْيٌر َأْم َمْن َأس َس ُبْنَياَنُو َعَمى َشَفا ُجُرٍف َىاٍر َفاْنَياَر ِبـِو ِفـي َنـاِر َجَيـن َم َوالم ـ
ل ــِذي َبَنـْوا ِريَبــًة ِفــي ُقمُـوِبِيْم ِإال َأْن َتَقط ــَع ُقُمــوُبُيْم ال َيـزَاُل ُبْنَيــاُنُيُم اْيـِدي اْلَقــْوَم الظ ــاِلِميَن*ال يَ 

 . [َُُ-َُٕ]التكبة: (َوالم ُو َعِميٌم َحِكيمٌ 
إلػى جنػب مسػجد قبػاء، يريػدكف بػو  مف المنافقيف مف أىؿ قباء اتخػذكا مسػجدان  كاف أناسه  قال:

المضارة كالمشاقة بػيف المػؤمنيف، كيعدكنػو لمػف يرجكنػو مػف المحػاربيف هلل كرسػكلو، يكػكف ليػـ 
َوال ــِذيَن ات َوــُذوا َمْســِجًدا )ىـ فقػػاؿ: عنػػد االحتيػػاج إليػػو، فبػػيف تعػػالى خػػزييـ، كأظيػػر سػػر   حصػػنان 
يػو الكفػر، أم: قصػدىـ ف (َوُكْفـرًا)معكف فيو أم: مضارة لممؤمنيف كلمسجدىـ الذم يجت (ِضرَارًا

ْرَصـاًدا)أم: ليتشعبكا كيتفرقػكا كيختمفػكا،  (َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِنينَ )إذا قصد غيرىـ اإليماف،   (َواِ 
ـ لممحػاربيف هلل كرسػكلو، الػذيف تقػد   أم: إعانػةن  (ِلَمْن َحاَرَب الم َو َوَرُسوَلُو ِمْن َقْبلُ ) أم: إعػدادان 

حػػرابيـ كاشػػتدت عػػداكتيـ، كذلػػؾ كػػأبي عػػامر الراىػػب، الػػذم كػػاف مػػف أىػػؿ المدينػػة، فممػػا قػػدـ 
فػػػي الجاىميػػػة، فػػػذىب إلػػػى المشػػػركيف  كىػػػاجر إلػػػى المدينػػػة، كفػػػر بػػػو، ككػػػاف متعبػػػدان  النبػػػي 

عنػدىـ ذىػب إلػى قيصػر بزعمػو  ا لـ يػدرؾ مطمكبػوفمم  ، رب رسكؿ اهلل يستعيف بيـ عمى ح
كا لػػو فكػػاف ممػػا أعػػدُّ  فػػي الطريػػؽ، ككػػاف عمػػى كعػػد ىػػك كالمنػػافقكف، أنػػو ينصػػره، فيمػػؾ المعػػيف

مػػػف ييدمػػػو كيحرقػػػو، فيػػػدـ كحػػػرؽ، مسػػػجد الضػػػرار، فنػػػزؿ الػػػكحي بػػػذلؾ، فبعػػػث إليػػػو النبػػػي 
 كصار بعد ذلؾ مزبمة.

 (َوَلــَيْحِمُفن  ِإْن َأَرْدَنــا) :قػػاؿ تعػػالى بعػػدما بػػيف مػػف مقاصػػدىـ الفاسػػدة فػػي ذلػػؾ المسػػجد
ٍسػػنىىءفػػي بنائنػػا إيػػاه  َوالم ــُو َيْشــَيُد )سػػاف إلػػى الضػػعيؼ، كالعػػاجز كالضػػرير، أم: اإلح (ًإال اٍلحي
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أم: ال تصػؿ فػي ذلػؾ  (ال َتُقْم ِفيِو َأَبًدا)فشيادة اهلل عمييـ أصدؽ مف حمفيـ،  (ِإن ُيْم َلَكاِذُبونَ 
  .(ُءالمسجد الذم بني ضرارا أبدا. فاهلل يغنيؾ عنو، كلست بمضطر إليو

 في عرضو: النبي  اتيامُ  -ْ
 -رضي اهلل عنيا-عمى عائشة باالفتراء  حاكؿ المنافقكف الطعف في عرض النبي 

أىؿ بيتو كمف   منو بما ييعرؼ في كتب السيرة بحادثة اإلفؾ، كالذم كاف القصد منيا النيؿ
األطيار، إلحداث االضطراب كالخمػؿ فػي المجتمػع اإلسػبلمي، بعػد أف فشػمكا فػي إثػارة النعػرة 

                                                                       . الجاىمية، إليقاع الخبلؼ كالفرقة بيف المسمميف
المنػػػافقيف اسػػػتغمكا  أف   :لقصػػػةحػػػديث اإلفػػػؾ.. كممخػػػص ا  فػػػي الصػػػحيح فقػػػد أخػػػرج البخػػػارم

فػػػي طريػػػؽ العػػػكدة مػػػف غػػػزكة بنػػػي  -رضػػػي اهلل عنيػػػا -حادثػػػة كقعػػػت ألـ المػػػؤمنيف عائشػػػة 
ليػػا، فرجعػػت  المصػػطمؽ، حػػيف نزلػػت مػػف ىكدجيػػا لػػبعض شػػأنيا، فممػػا عػػادت افتقػػدت عقػػدان 

تبحث عنو، كحمؿ الرجاؿ اليكدج ككضعكه عمى البعير كىـ يحسبكف أنيا فيو، كحيف عػادت 
ٍكػػب، فمكثػػت مكانيػػا تنتظػػر أف يعػػكدكا إلييػػا بعػػد أف يكتشػػفكا غيابيػػا، كصػػادؼ أف  لػػـ تجػػد الرى

فحمميا عمى  ،--كىك صفكاف بف المعطؿ السممي  مر بيا أحد أفاضؿ أصحاب النبي 
كصػػػميا إلػػػى المدينػػػة.. فاسػػػتغؿ المنػػػافقكف ىػػػذا الحػػػادث، كنسػػػجكا حكلػػػو اإلشػػػاعات بعيػػػره، كأ

الكػبلـ معػو ثبلثػة مػف المسػمميف،   بي بف سمكؿ، كأكقػع فػيى ذلؾ عبد اهلل بف أي الباطمة، كتكل  
منػة بنػت جحػش  عائشػػة المػؤمنيف  ٍـّ .. فاتًُّيمػت أي ىػـ مسػطح بػف أثاثػة، كحسػاف بػف ثابػػت، كحى

ح بػذلؾ لممسػمميف فػي المسػجد، ، كصر  شديدان  بما كاف يقاؿ إيذاءن   م النبيكذباإلفؾ.. كقد أي 
حيث أعمف ثقتو التامة بزكجتو كبالصحابي ابف المعطؿ السممي ، كحيف أبدل سعد بػف معػاذ 
استعداده لقتؿ مف تسبب في ذلؾ إف كاف مف األكس، أظير سعد بف عبادة معارضتو بسبب 

كتيدئتو لمصحابة مف الفريقيف  مف قبيمتو، كلكال تدخؿ النبيككف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ 
بتػػػػأثير تمػػػػؾ  -رضػػػػي اهلل عنيػػػػا -كمرضػػػػت عائشػػػػة  لكقعػػػػت الفتنػػػػة بػػػػيف األكس كالخػػػػزرج ..
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، إلػػى بيػػػت أبييػػػا، كانقطػػػع الػػػكحي شػػػيران  االنتقػػػاؿفػػػي   اإلشػػاعة الكاذبػػػة، فاسػػػتأذنت النبػػػي 
قكف فػػي ًعرضػػو كآذكه فػػي زكجتػػو، ثػػـ نػػزؿ ، حيػػث طعنػػو المنػػافخبللػػو كثيػػران  عػػانى الرسػػكؿ 

ِإن  ال ـِذيَن َجـاُءوا ِباإِلْفـِك ُعْصـَبٌة ): -رضػي اهلل عنيػا-عائشػة  ئان برٍّ كمي  الكحي مف اهلل مكضحان 
ْنُيم م ا اْكَتَسَب ِمَن اإِلثْـِم َوال ـ ْنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشر ا ل ُكْم َبْل ُىَو َوْيٌر ل ُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ ِذي تَـَول ى مِّ

اْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت ِبَ ْنُفِســِيْم َوْيــرًا  َلــْواَل ِإْذ َســِمْعُتُموُه َظــن   *ِكْبــَرُه ِمــْنُيْم َلــُو َعــَذاٌب َعِظــيٌم 
ِبيٌن  ِعْنـَد َلْواَل َجاُءوا َعَمْيِو ِبَ ْرَبَعِة ُشَيَداَء َفـِإْذ َلـْم َيـْ ُتوا ِبالش ـَيَداِء َفُ وَلِنـَك  *َوَقاُلوا َىَذا ِإْفٌك م 

ْحَمُتُو ِفـي الـد ْنَيا َواآَلِوـَرِة َلَمس ـُكْم ِفـي َمـا َأَفْضـُتْم َوَلْواَل َفْضُل اهلِل َعَمْيُكْم َورَ  *اهلِل ُىُم اْلَكاِذُبونَ 
ِإْذ َتَمق ْوَنُو ِب َْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَ ْفَواِىُكم م ا َلـْيَس َلُكـْم ِبـِو ِعْمـٌم َوَتْحَسـُبوَنُو  *ِفيِو َعَذاٌب َعِظيٌم 

َسِمْعُتُموُه ُقْمُتم م ا َيُكوُن َلَنا َأن ن َتَكم َم ِبَيَذا ُسْبَحاَنَك َىَذا  َوَلْواَل ِإذْ  *َىيًِّنا َوُىَو ِعْنَد اهلِل َعِظيٌم 
َوُيَبيُِّن اهلُل َلُكُم اآَلَياِت َواهلُل *َبًدا ِإن ُكْنُتم م ْؤِمِنينَ ُبْيتَاٌن َعِظيٌم . َيِعُظُكُم اهلُل َأن َتُعوُدوا ِلِمْثِمِو أَ 

ُيِحب ــوَن َأن َتِشــيَع اْلَفاِحَشــُة ِفــي ال ــِذيَن آَمُنــوا َلُيــْم َعــَذاٌب أَِلــيٌم ِفــي  ِإن  ال ــِذينَ  *َعِمــيٌم َحِكــيٌم 
َوَأن  اهلَل َرُؤوٌف  َوَلــْواَل َفْضــُل اهلِل َعَمــْيُكْم َوَرْحَمتُــوُ *َمــُم َوَأْنــُتْم اَل َتْعَمُمــونَ الــد ْنَيا َواآَلِوــَرِة َواهلُل َيعْ 

 .(ُء [َِ-ُالنكر: ] (ر ِحيمٌ 

  :في ِعز ة النبي  الطعنُ  -٘
رجـل مـن الميـاجرين  (أي ضـرب)ا في غزاة فكسـع ن  كُ )يقكؿ:  جاء عف جابر بف عبداهلل 

من األنصار  فقال األنصاري: يا لؤلنصار  وقـال الميـاجري: يـا لمميـاجرين  فسـم عيا  رجبلً 
فقالوا كسع رجـل مـن الميـاجرين رجـبل مـن األنصـار  فقـال « ما ىذا؟»قال:   اهلُل رسوَلو
ــا لمميــاجرين  فقــال النبــي :األنصــاري ــال الميــاجري: ي ــا لؤلنصــار  وق دعوىــا فإنيــا ) :ي

أكثـر  ثـم كثـر الميـاجرون بعـد  فقـال  قال جابر: وكانت األنصار حين قدم النبـي (منتنة
بي: أوقد فعموا  واهلل لنن رجعنا إلى المدينة ليورجن األعـز منيـا األذل  فقـال عبد اهلل بن أُ 
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دعـو ال ): قػاؿ النبػي : دعني يا رسكؿ اهلل أضرب عنؽ ىذا المنافؽ،الخطاب  عمر بن
 .(ُءيقتل أصحابو( محمداً  تحدث الناس أن  ي
: ك   ـى قىاؿى ٍيًد ٍبًف أىٍرقى َوَرْجُت َمَع َعمِّي ِفي َغزَاٍة  َفَسِمْعُت َعْبَد الم ِو ْبَن ُأَبيٍّ اْبِن َسُموَل َيُقوُل )عىٍف زى

 ِمْنَيا اأْلََذل   أِلَْصَحاِبِو: اَل تُْنِفُقوا َعَمى َمْن ِعْنَد َرُسوِل الم ِو  َوَلِنْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْوِرَجن  اأْلََعز  
 ِلَك ِلَعمِّي  َفَذَكَرُه َعمِّي ِلَرُسوِل الم ِو َصم ى اهلُل َعَمْيِو َوَسم َم  َفَ ْرَسَل ِإَلي  الن ِبي  َصم ى اهللُ َفَذَكْرُت ذَ 

وا: َفَكذ َبِني الُ َعَمْيِو َوَسم َم  َفَحد ْثُتُو  َفَ ْرَسَل ِإَلى َعْبِد الم ِو ْبِن ُأَبيِّ اْبِن َسُموَل َوَأْصَحاِبِو  َفَحَمُفوا َما قَ 
ي اْلَبْيِت  َرُسوُل الم ِو َصم ى اهلُل َعَمْيِو َوَسم َم َوَصد َقُو  َفَ َصاَبِني َىمٌّ َلْم ُيِصيُبِني ِمْثُمُو َقط   َوَجَمْسُت فِ 

َك َقاَل: َحت ى َأْنَزَل الم ُو َعز  َفَقاَل َعمِّي: َما َأَرْدَت ِإَلى َأْن َكذ َبَك الن ِبي  َصم ى اهلُل َعَمْيِو َوَسم َم َوَمَقتَ 
 : ِإن  »َفَقرََأَىا ُثم  َقاَل:  [ َقاَل: َفَبَعَث ِإَلي  َرُسوُل الم ِو ٔ]المنافقون:  (ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقونَ )َوَجل 

  .(ِء(الم َو َعز  َوَجل  َقْد َصد َقكَ 
*** *** 

 نشر اإلساءة إلى سيد المرسمين. المطمب الرابع: األسباب الداعية إلى
بًث المنافقيف، كال مف مكًر الييكًد الحاقديف،  لـ يسمـ النبيُّ  مف ألسنًة المشركيف، كال مف خي

ككؿُّ ذلؾ كاف لو أسبابه دعت إلى ىذه الكراىية كالعداكة كاإلساءة العمياء ضد  سيٍّد األنبياء 
 كأسبابي ىذه اإلساءة كثيرة منيا ما يمي: ،محمد 

َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ *َوَلـِكن  َأْكَثَرُىْم َيْجَيُمونَ ...)قال تعالى:  :الجيُل بحقيقة النبي -ٔ
َوَلْو َشاء َرب َك َما َعُدّوًا َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض ُزْوُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا 

 [.ُُِ،ُُُ]األنعاـ:(*َفَعُموُه َفَذْرُىْم َوَما َيْفَتُرونَ 
 .(ّء"كاحدةن  يجيمكف أنو ال يجكز اقتراح اآليات بعد أف رأكا آيةن : كقيؿ، يجيمكف الحؽ :أي"
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ن َيَكاُد ال ِذيَن َكَفُروا  ): قال تعالى: العداوة الصريحة لمنبي -ٕ َلُيْزِلُقوَنَك ِبَ ْبَصارِِىْم َلم ا َواِ 
 [.ُٓ]القمـ: (َسِمُعوا الذِّْكَر َوَيُقوُلوَن ِإن ُو َلَمْجُنونٌ 

يـ ، أم الكفار يكادكف و مف عداكة المشركيف ، كترؾ المباالة بحسدىـ ، فإن  تعالى نبي   وي الم   رى حذ  "
 كليـ عنؾ : يجعمكنؾ بأبصارىـ تزلؽ ، كتيمؾ ، لما سمعكا القرآف ، كق

 ،يـ كصفكه بالجنكف ألجؿ القرآفأن  : ، كالمعنىفي شأنؾ عنؾ ، كتحييران  تنفيران ، إنؾ مجنكف
فبل يتحممو إال مف كاف ، كمكعظة كتذكير لمجف كاإلنس، في الكاقع إال خير كبركة كما القرآفي 

 .(ُء"أىبل لو مف العقبلء
 حب  الشيرة:-ٖ
منح لمف ىك مأمكف عمييا سالة إنما تي بكة أك الرٍّ النُّ كلكف   بكةمطالبة المشركيف بالنُّ ككاف ذلؾ ب"

كليست ىي مثؿ مناصب الدنيا التي تعتمد عمى الشيرة ، ياؿ أعبائى كأقدر عمى تحم  ، كمكضع ليا
 ططالغركر كالش   كلقد استبد  ، سب ، أك كثرة األعكاف كاألكالدالن   أك، كالسمطة كالجاه أك الماؿ، كالنفكذ
َوَقاُلوا ) ،ال تابعيف، كأف يككنكا متبكعيف سادة، بكة كالرسالةفأرادكا أف تككف ليـ النُّ ، ي مكةبمشرك

َل َىَذا اْلُقْرآُن َعَمى َرُجٍل مَِّن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ  ، أم مكة كالطائؼ ، الكليد بف [ُّ]الزخرؼ: (َلْواَل ُنزِّ
ا منيـ أف كظنًّ ان، كغركر ، منيـ كذلؾ حسدان ، الطائؼالمغيرة مف مكة أك عركة بف مسعكد الثقفي مف 

 ."سالة اإلليية كمراكز الدنيا تعتمد عمى الماؿ أك السمطةالرٍّ 
ذا جاَءْتُيْم آَيٌة قاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحت ى ُنْؤتى ِمْثَل ما وَ ):بيذه المطامع كاآلماؿ دان ندٍّ تعالى مي  وي قاؿ الم   اِ 

الم ُو َأْعَمُم َحْيُث َيْجَعُل ِرساَلَتُو َسُيِصيُب ال ِذيَن َأْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد الم ِو َوَعذاٌب َشِديٌد ُأوِتَي ُرُسُل الم ِو 
َفَمْن ُيِرِد الم ُو َأْن َيْيِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلئْلِْسبلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضم ُو َيْجَعْل َصْدَرُه * ِبما كاُنوا َيْمُكُرونَ 

ع ُد ِفي الس ماِء َكذِلَك َيْجَعُل الم ُو الرِّْجَس َعَمى ال ِذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ضَ     (يِّقًا َحَرجًا َكَ ن ما َيص 
 . (ِء[ُِْ،ُِٓ]األنعاـ:

*** *** 
     

 
                                                           

 .  3/2719( التفسري الوسيط 1)
 .  1/603( انظر ادلرجع السابق 2)
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 المبحث األول

 .الغيظ بكظم لئلساءة الكريم القرآن عبلج
 مطمبيف: عمى  كيشتمؿ          

ا. لغة الغيظ كظـ تعريؼ : األكؿ المطمب  كاصطبلحن
 .كفضمو الغيظ كظـ ثكاب: الثاني المطمب          
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 واصطبلًحا. لغةً  الغيظ كظم تعريف  :األول المطمب

حػػد، ءكظػػـ( الكػػاؼ كالظػػاء كالمػػيـ أصػػؿه صػػحيح يػػدؿُّ عمػػى معنػػىن كا"كظــم الغــيظ لغــًة:  
مػػف ذلػػؾ الكىٍظػػـ: اجتػػراع الغىػػيظ كاإلمسػػاؾ عػػف إبدائػػو، ككأن ػػو  كىػػك اإلمسػػاؾ كالجمػػعي لمش ػػيء،

كالكيظيػكـ:  [،ُّْ :]آؿ عمػراف (الَغـْيظَ ِميَن َوالَكـاظِ )يجمعو الكاظـي فػي جكفػو. قػاؿ اهلل تعػالى: 
  .(ِء"ككظـ الغيظ حبسو ...كالكظـ مخرج النفس" ،(ُء"السُّككت
يؿه فيو كممةه كاحدة، يدؿُّ عمى كىٍربو يمحؽي اإلنسافى " :ءغيظ(  الغيف كالياء كالظاء أيصى

كقيؿ: الغيظ  الغيظ: الغضب،و" ،(ّء"ًمف غيره. يقاؿ: غاظىني يىًغيظيني. كقد ًغٍظتىني يا ىذا
                            .(ْء"غضب كامف لمعاجز، كقيؿ: ىك أشد مف الغضب كقيؿ: ىك أكلو

مسؾ عمى ما في نفسو ىك أف يي ،ك (ٓءتكقد حرارة القمب مف الغضبىك " كظم الغيظ اصطبلحًا:
  .(ٔء"ظير لو أثران بالصبر كال يي  مف الغيظ

 ** **** 

 .وفضمو الغيظ كظم الثاني: ثواب المطمب

و  اهللي تعالى عبادىه المؤمنيف لضركرة التحمٍّي بالصبر ككظـ الغيظ، بؿ كالدفع بالتي ىي كج 
 )َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل الس يَِّنُة اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا ال ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوةٌ : أحسف

-ّْ:فصمت] َوَما ُيَمق اَىا ِإاَل ال ِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمق اَىا ِإاَل ُذو َحظٍّ َعِظيٍم( * َحِميمٌ َكَ ن ُو َوِليٌّ 
ما أحكجنا إلى ىذا الخمؽ العظيـ لتقكل الركابط كتتآلؼ القمكب، كييبنى ما تيدـ لذلؾ    .[ّٓ

بُِّكْم َوَجن ٍة َوَسارُِعوْا ِإلَ )مف الركابط االجتماعية، كلنناؿ رضى اهلل كجنتو:  ى َمْغِفَرٍة مِّن ر 
                                                           

 .5/184معجم مقاييس اللغة ( 1(
 .1/712ادلفردات يف غريب القرآن ( 2)
 .4/405معجم مقاييس اللغة ( 3)
 .7/450لسان العرب ( 4)
 .1/181تفسري النسفي أليب الربكات النسفي  (5)
 .1/443للزسلشري انظر الكشاف  (6)
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ر اء َواْلَكاِظِميَن  *َعْرُضَيا الس َماَواُت َواأَلْرُض ُأِعد ْت ِلْمُمت ِقينَ  ال ِذيَن ُينِفُقوَن ِفي الس ر اء َوالض 
قد ف، لذلؾ [ُّْ-ُّّ :آؿ عمراف] (اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الن اِس َوالّمُو ُيِحب  اْلُمْحِسِنينَ 
في تكقيًع العقاًب قصاصان، كلك أراد  الحؽ  كضع الحؽُّ منيجى االرتقاًء بعد أف أعطى المؤمفى 

حي لنا أف  ىناؾ انفعاالن بالغيظ، كأف  المؤمفى سبحانو ذلؾ لما خمؽ ىذا الطبع إن   و سبحانو ييكضٍّ
ؤمفي ىذا األمرى مف قمبو عميو أف يحاكؿ كظـ الغيظ أم ال ييعبٍّري عف غيظو، فإف أخرج الم

فمعناه أن و قد برئ كشيًفيى منو كارتقى، إذف فكظـ الغيظ ىك أال  يعبرى المؤمفى عف غيظو، فإف 
سٌبؾ أحده فأنت ال تسٌبو، كىذا الكظـ يعني كتماف االنفعاؿ في القمب، فإذا ارتقى المؤمفي 

أعمى،  كىك بذلؾ يرتقي ارتقاءن  أكثر كتجاىؿ حتى اإلنفعاؿ بذلؾ، فإنو ييخرج الغيظ مف قمبو،
كىكذا  (ينَ نِ سِ حْ واهلل ُيِحب  المُ )كيصفو الحؽُّ بأن و دخكؿ إلى مرتبة اإلحساف، فيك القائؿ: 

  .(ُءيحسف المؤمف إلى المسبب لمغيظ بكممة طيبة
مع ، بمعنى: كتمكه فمـ يعممكه، كعىفىٍكا إذا ثار بيـ الغيظ كظمكه"أم:  )َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ(كقكلو:    

اْبَن آَدَم اْذُكْرِني ِإَذا َغِضْبَت ) ي بعض اآلثار: يقكؿ اهلل تعالى:كقد كرد ف ،(ِء"ذلؾ عمف أساء إلييـ
َذا ُظِمْمَت َفاْصِبْر  َواْرَض ِبُنْصَرِتي  َفِإن  َنْصِري َلَك َأْذُكُرَك ِإَذا َغِضْبُت  َفبل ُأْمِحُقَك ِفيَمْن َأْمَحُق  َواِ 

  .(ّء(َوْيٌر ِمْن ُنْصَرِتَك ِلَنْفِسكَ 
 بعظمة الدين اإلسـبلمي  وواصـًة فـيلكظم الغيظ فضانل عظيمة  تجعمنا نشعر  إن  

 المعامبلت والسموكيات  ومن ىذه الفضانل ما يمي: 
ـى  -ُ  سػػػمات المتقػػػيف الػػػذيف بمغػػكا درجػػػةن عاليػػػةن مػػػف العبػػػادة، فأعػػػد  اهللي  مػػػف الغػػػيظً  إف  كظػػ

ـى  تعػالى ليػػـ األجػػرى  قىػػكؿي  )َواْلَكــاِظِميَن اْلَغــْيَظ( :جػػاء فػػي معنػػى قكلػو تعػػالىفقػد  ،العظػػي
َمْن َكَظَم َغْيًظا َوُىَو َقاِدٌر َعَمى َأْن ُيْنِفَذُه  َدَعاُه الم ُو َعز  َوَجل  َعَمى ُرُءوِس (: النبي

                                                           

 بتصرف. 3/1717انظر تفسري الشعراوي (1)
 .2/119تفسري القرآن العظيم ( 2)
 .  3/965أخرجو ابن أيب حامت يف تفسريه  (3)
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جػاء أيضػان فػي ك  (ُء)اْلَوبَلِنِق َيْوَم اْلِقَياَمِة َحت ى ُيَويَِّرُه الم ُو ِمَن اْلُحوِر اْلِعـيِن َمـا َشـاءَ 
: اٍبًف عيمىرى  عىفٍ معنى اآلية:  َمـا ِمـْن ُجْرَعـٍة َأْعَظـُم َأْجـرًا ):  قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػوً ، قىػاؿى

     .(ِء(ِعْنَد الم ِو ِمْن ُجْرَعِة َغْيٍظ  َكَظَمَيا َعْبٌد اْبِتَغاَء َوْجِو الم وِ 
ـى  -ِ عػف الجػاىميف مػف الصػفات الدعكيػة التػي تيميٍّػز الداعيػة،  ، كاإلعػراضى الغػيظً  إف  كظػ

ـــاْلُعْرِف )قػػػاؿ تعػػػالى: كاألميػػػر، كالمسػػػؤكؿ عػػػف غيػػػره مػػػف النػػػاس،  ـــَو َوْأُمـــْر ِب ُوـــِذ اْلَعْف
 .[ُٗٗ :األعراؼ] َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِميَن(
ليس في القرآف آية أجمع لمكاـر األخبلؽ مف ىذه : " قاؿ جعفر الصادؽ

فاحشًا وال  لم يكن رسول اهلل ": يا قالتأن   -رضي اهلل عنيا-، كعف عائشة (ّء"اآلية
   .(ْء "  ولكن يعفو ويصفحاألسواق وال يجزي بالسينة السينةوال سوابًا في   متفحشاً 

قدـ عيينة بف حصف بف حذيفة فنزؿ عمى ابف "أن و قاؿ:  جاء عف  ابف عباس ك 
فقاؿ عيينة البف أخيو: يا ابف أخي، اف مف النفر الذيف يدنييـ عمر، أخيو الحر بف قيس، كك

ىؿ لؾ كجو عند ىذا األمير، فاستأذف لي عميو، قاؿ: سأستأذف لؾ عميو، قاؿ ابف عباس: 
، فمما دخؿ عميو قاؿ: ىي يا ابف الخطاب، فكاهلل ما «فاستأذف الحر لعيينة فأذف لو عمر»

عدؿ، فغضب عمر حتى ىـ أف يكقع بو، فقاؿ لو الحر: يا تعطينا الجزؿ كال تحكـ بيننا بال
 (وذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاىمين): تعالى قاؿ لنبيو  اهللى  أمير المؤمنيف، إف  

ف ىذا مف الجاىميف، ُٗٗ]األعراؼ:  كاهلل ما جاكزىا عمر حيف تبلىا عميو، ككاف »[، كا 
   .(ٓء"كقافا عند كتاب اهلل

                                                           

، وحسنو األلباين يف صحيح الرتغيب 4186، ح 2/1400، وابن ماجة يف سننو 4777، ح 4/248( رواه أبو داود يف سننو 1)
 .2753، ح3/30والرتىيب 

 .  2752، ح  3/30، وصححو األلباين يف صحيح الرغيب والرتىيب 4189، ح 2/1401رواه ابن ماجة يف سننو  (2)
 . 1/433التفسري ادلنري (3)
 .286، ح 1/577، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة 25990، ح 43/131( رواه أمحد يف مسنده 4)
 . 4642، ح 6/60( رواه البخاري يف صحيحو 5)
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سكرة إفٍّ كظـ الغيظ، كعدـ الغضب لمنفس مف صفات عباد الرحمف الذيف ذكرىـ في  -ّ
ذَ َوِعَباُد الر ْحَمِن ال ِذيَن َيْمُشوَن َعمَ  ): سبحانو الفرقاف، فقد قاؿ ا ى األْرِض َىْونًا َواِ 

 . [ّٔ: الفرقاف] َواَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َسبَلمًا(
عنػػد  و رجػػؿه سػػب   --نزلػػت فػػي شػػأف أبػػي بكػػر أن يػػا" جػػاء فػػي سػػبب نػػزكؿ ىػػذه اآليػػة كلػػذلؾ 

كػاف بينػو كبػيف  --نزلػت فػي شػأف عمػر :قاؿكيي  ،عنو بالكؼٍّ  تعالى فأمر اهللي  رسكؿ اهلل 
 . (ُء"كبلـ كافرو 

كاإليذاء مف  لغيظو حتى إف تعر ض لمسبٍّ كالشتـ المؤمف يتبي في مف ىذا المعنى أف  كظـى 
ء فمـ ، لذلؾ ىـ ليسكا ضعفااألخبلؽ الحميدة التي افتتح اهلل تعالى بيا صفات عباد الرحمف

سنتيـ فصيحة، تعم قيكا باآلخرة لك مرضى فمـ يقدركا، إن ما ىـ قمكبيـ صحيحة، كأيردُّكا، أ
 كترككا الدنيا فكظمكا غيظيـ، كلـ يغضبكا ألنفسيـ.

المؤمنيف قكـه ذيلىؿ، ذل ت كاهلل األسماع  إف  " :الحسف عندما قاؿ تعالى لسافى  كسم ـ اهللي 
نيـ ألصحة القمكب،  كاألبصار كالجكارح، حتى يحسبيـ الجاىؿ مرضى، كما بالقكـ مرض، كا 

 دُ مْ حَ الْ )كلكف دخميـ مف الخكؼ ما لـ يدخؿ غيرىـ، كمنعيـ مف الدنيا عمميـ باآلخرة، فقالكا: 
[ ، كالحزف: كاهلل ما حزنيـ حزف الدنيا، كال تعاظـ ّْ]فاطر:  (نَ زَ حَ ا الْ عن   بَ ىَ ي أذْ ذِ ال   هللِ 

بعزاء اهلل يقطع  و مف ال يتعز  في أنفسيـ ما طمبكا بو الجنة أبكاىـ الخكؼ مف النار، كأن  
و، عممي  ، فقد قؿ  أك مشربو  إال في مطعـو  نفسو عمى الدنيا حسرات، كمف لـ ير هلل عميو نعمةن 

  .(ِء"وكحضر عذابي 

*** ***  

  

                                                           

 . 2/316حبر العلوم  (1)
 . 19/377جامع البيان  (2)
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 المبحث الثاني

 .الناس عن بالعفو لئلساءة الكريم القرآن عبلج
 مطمبيف: عمى كيشتمؿ 

ا. لغة العفك تعريؼ األكؿ:  المطمب  كاصطبلحن
 .كمنزلتو الناس عف العفك الثاني: ثكاب المطمب
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 .واصطبلًحا لغةً  العفو تعريف األول:  المطمب

كالحرؼ المعتٌؿ أصبلف يدؿُّ أحدىما عمى ترًؾ الشيء،  العيف كالفاء"العفو لغًة: 
، ك ك " ، (ُءكاآلخر عمى طىمىًبو ياحي  كمنو  ،أىم مىحا الٌموي عٍنؾى  قيؿى : كمنو عىفاىك المىٍحكي فىًت الرٍّ عى

ٍتو :األىثىرى ، أىم يادة ، قاؿ اهلل تعالى : " ،(ِء"دىرىسىٍتو كمىحى  ) ُوِذ اْلَعْفَو( كأصؿي العفًك في المُّغة الزٍّ
يادة َوَيْس َُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن )العفك ىك الكثرة كالفضؿ، قاؿ اهلل تعالى: "كقيؿ:  ،(ّء"أم : الزٍّ
 . (ْء"(ُقِل اْلَعْفوَ 

العفك: " كقيؿ:  (ٓء"ىك الت جاكزي عف الذ ٍنب كترؾي الًعقىاب عميو"العفو اصطبلحًا: 
  .(ٔء"إسقاط العذاب

*** *** 

 .ومنزلتو الناس عن العفو الثاني: ثواب المطمب
 كيغفر ليـالسيئات،  عباده العفك صفة مف صفات اهلل تعالى، فيك الذم يعفك عف

، كضرب لنا أمثمةن رائعة في قمة العفك أمر بالعفك كالنبي الكريـ  الذنكب كالزالت،
ءالعفك( تقؿُّ أمراضو، كيصبحي كالتسامح، كقد أثبت العمـ الحديث أف  الذم يمارس ىذا العمؿ 

كبخاصة في ليالي رمضاف كليمة  كاف مف أكثر دعاء النبي  عنده جياز مناعة قكم، لذلؾ
 .(ٕء"يعنٍّ  فاعؼي  العفكى  حبُّ تي  ؾ عفكٌّ الميـ إن  "القدر: 

                                                           

 .4/56معجم مقاييس اللغة ( 1)
 .39/68تاج العروس من جواىر القاموس أليب الفيض احلسيين ( 2)
 . 4/40اللباب يف علوم الكتاب  (3)
 .1/242زاد ادلسري ( 4)
 .3/524 النهاية يف غريب األثر البن األثري( 5)
 .1/363الفروق اللغوية ( 6)
، وغريمه ا، وص ححو األلب اين يف السلس ة 7665، ح 7/146، والنس ائي يف س ننو 25384، ح 42/236رواه أمحد يف مسنده  (7)
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كلذلؾ فيذه  ،العفكى  حبي يي  شيئان إال كفيو الخير لنا، فيك عفكٌّ  حبُّ كاهلل تعالى ال يي 
كاهلل تعالى أعطى عباده األمؿ بالعفك عف  ى بيا،أف تأتي بالخير عمى مف يتحم   د  الصفة البي 

)َوُىَو ال ِذي َيْقَبُل الت ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن الس يَِّناِت َوَيْعَمُم َما الذنكب: يقكؿ تعالى: 
 .[ِٓ :الشكرل] (َتْفَعُمونَ 

سنتناول منيا ما   اس ثواٌب عظيٌم  ومنزلٌة عاليٌة عند اهلل تعالىولمعفو عن الن
 يمي:
حثنا اهلل تعالى في كتابو العزيز عمى العفك عف  :رب انيةه  عف الناس كصيةه  العفكى إف   -ٔ

 :المخطئيف، كذلؾ في مكاضع عديدة، كسكؼ نذكر بعضيا فيما يمي
 م َو َكاَن َعُفو ا َقِديرًا(ُتْوُفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُسوٍء َفِإن  ال)ِإْن ُتْبُدوا َوْيرًا َأْو قاؿ اهلل تعالى: 

 -أيُّيا الناس  -ءإف تيظيركا "عند تفسيره ليذه اآلية الكريمة:  ابف كثير.  قاؿ [ٜٗٔ:النساء]
، كفعؿو حسفو ، أك تيٍخفيكهي أم: تخفكا ىذا الخير بأٍف تعم ، كقكؿو حسفو ٍيران مف طاعةو، كبر  مكه خى

عمى ذلؾ  -تعالى -سران أىٍك تىٍعفيكا عىٍف سيكءو بأف تصفحكا عمف أساء إليكـ ، ييكافئكـ الٌمو 
أم: كثير العفك عف  (َفِإن  الم َو كاَن َعُفو ا َقِديراً )مكافأةن حسنةن ، كيتجاكز عف خطاياكـ ، 

العصاة مع كماؿ قدرتو عمى مؤاخذتيـ كمعاقبتيـ فاقتدكا بيذه الصفات الحميدة لتنالكا محبة 
 .(ُء"الٌمو كرضاه(

)َوَجزَاُء َسيَِّنٍة َسيَِّنٌة ِمْثُمَيا َفَمْن َعَفا َوَأْصَمَح َفَ ْجُرُه َعَمى الم ِو ِإن ُو ال ُيِحب  كقاؿ سبحانو: 
قاؿ ابف جرير الطبرم عند تفسيره ليذه اآلية: "فمف عفا عمف أساء  ،[َْ:الشكرل] (الظ اِلِمينَ 

إليو، إساءتو إليو، فغفرىا لو، كلـ يعاقبو بيا، كىك عمى عقكبتو عمييا قادر، ابتغاء كجو اهلل؛ 
 .(ِء"كه ذلؾ عمى اهلل، كاهلل مثيبو عميو ثكابو(عف فأجر
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قاؿ   ،[ُٗٗ:األعراؼ](َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمينَ  َوْأُمْر ِباْلُعْرفِ ُوِذ اْلَعْفَو : (كقاؿ سبحانو لنبيو
خذ العفك مف أخبلؽ الناس، كاترؾ الغمظة عمييـ، كقد أيمر بذلؾ نبيُّ اهلل في "ابف جرير: 
  .(ُء"المشركيف

َأْقَرُب )َوَأْن َتْعُفوا ، فقاؿ سبحانو: عف الناس أقربى إلى التقكل العفكى تعالى  جعؿ اهللي  -ٕ
 . [ِّٕ:البقرة ] (ِلمت ْقَوى َواَل َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإن  الم َو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيرٌ 

عف أبي جاء كقد ذكر الشعراكم في تفسيره حديثان جميبلن في معنى ىذه اآلية، كىك ما 
السر والعبلنية  وكممة ي بتسع: وشية اهلل في أمرني ربِّ " : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ىريرة

عطي من من قطعني  وأُ  لَ العدل في الغضب والرضى  والقصد في الفقر والغنى  وأن أصِ 
  .(ّء(ِء "  ونطقي ذكرًا   ونظري عبراً  حرمني  وأعفو عمن ظممني  وأن يكون صمتي فكراً 

إف  العافيف عف الناس ثكابييـ رضا اهلل تعالى، كدخكؿ الجن ة، كما قاؿ سبحانو:  -ٖ
ال ِذيَن *َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن ر بُِّكْم َوَجن ٍة َعْرُضَيا الس َماَواُت َواأَلْرُض ُأِعد ْت ِلْمُمت ِقينَ )

ر اء َواْلَكاِظِمي َن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الن اِس َوالّمُو ُيِحب  ُينِفُقوَن ِفي الس ر اء َوالض 
 .[ُّْ-ُّّ :آؿ عمراف] (*اْلُمْحِسِنينَ 

َفَمْن َعَفا َوَأْصَمَح َفَ ْجُرُه َعَمى ) :ؿ تعالىقا كالثكاب لمف عمؿ بو، العفك عظيـ األجر  -ْ
 ييحتذل بو مثاالن   كقد ضرب لنا النبيُّ  ،[َْ :الشكرل] الم ِو ِإن ُو اَل ُيِحب  الظ اِلِميَن(

    )كنت أمشي مع رسول اهلل  :قاؿ كاألخبلؽ، فعف أنس  في العفك، كالتسامح
نجراني غميظ الحاشية  ف دركو أعرابي  فجبذه بردانو جبذة شديدة   وعميو رداء

وقد أثرت بيا حاشية الرداء من شدة جبذتو  ثم  فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 

                                                           

 . 10/642جامع البيان (1) 
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لي من مال اهلل الذي عندك  فالتفت إليو  فضحك ثم أمر لو  رْ قال: يا محمد مُ 
  . (ُء بعطاء(

)َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحب وَن َأن َيْغِفَر الم ُو َلُكْم َوالم ُو :العفك طريؽ المغفرة، قاؿ تعالى -ٓ
، : كأنٍّي أنظري إلى النبي  عف عبد اهلل بف مسعكدك  ،[ِِ :النكر] َغُفوٌر ر ِحيٌم (

 م  الميُ ) عف كجيو كيقكؿ: ـى الد   و فأدمكه، كىك يمسحي يحكي نبيان مف األنبياء ضربو قكمي 
    .(ِء (ونمُ مَ عْ يم ال يَ ي فإن  ومِ لقَ  رْ فِ اغْ 

*** ***  
  

                                                           

   . 1057، ح 2/730، ومسلم يف صحيحو 5809، ح 7/146رواه البخاري يف صحيحو  (4)
  .  3477، ح4/175رواه البخاري يف صحيحو  (2)



 

143 

 
 
 

 المبحث الثالث
 .الناس عن بالصفح لئلساءة الكريم القرآن عبلج  
 مطمبيف : عمى كيشتمؿ            

ا. لغة الصفح تعريؼ األكؿ:  المطمب  كاصطبلحن
 .كفضمو الناس عف الصفح ثكاب الثاني: المطمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

144 

 .واصطبلًحا لغةً  الصفح تعريف األول:  المطمب

 ، (ُءحه مط رد يدؿُّ عمى عىٍرضءصفح( الصاد كالفاء كالحاء أصؿه صحي"الصفح لغًة: 
كالصفح ترؾ الكجو كصفحة السيؼ كصفحة الحجر،  كصفحةصفح الشيء عرضو كجانبو ك 

كقد يعفكا  ،(هلل ب مرهفاعفوا واصفحوا حتى ي تي ا):كلذلؾ قاؿ ؛التثريب كىك أبمغ مف العفك
أفنضرب ) – (فاصفح الصفح الجميل) – (فاصفح عنيم وقل سبلم)اإلنساف كال يصفح قاؿ: 

ة معرضا عف ذنبو، أك لقيت كصفحت عنو أكليتو منى صفحة جميم صفحا( عنكم الذكر
الصفح: ىك العفك كقيؿ  ،(ِءأك تجاكزت الصفحة التي أثبت فييا ذنبو، عنو متجافيان صفحتو 
 . (ّء"كالجانب

أصمو أف تنحرؼ عف الشيء فتكليو صفحة كجيؾ أم ناحيتو كذلؾ  كالصفح"
 . (ْء"اإلعراض كىك أف تكلي الشيء عرضؾ أم جانبؾ كال تقبؿ عميو

ىك إزالة أثر الذنب مف النفس، أك اإلعراض عف المذنب بصفحة الكجو، " الصفح اصطبلحًا:
   .(ٓء"كىك يشمؿ ترؾ العقاب كترؾ المـك كالتثريب

  *** *** 
  .وفضمو الناس عن الصفح ثواب الثاني: المطمب

؛ أنزلو اهلل تعالى ليسعد الخمؽ؛ فشرع الشرائع كمتكامؿ كامؿ ديفه  ي  اإلسبلم ديفى إف  ال
التي تضبط العبلقة بيف العبد كربو؛ ككذا العبلئؽ التي تككف بيف البشر بعضيـ ببعض؛ 

بيا اإلسبلـ ىي مف أسمى األخبلؽ فكانت األخبلؽ السامية؛ كالفضائؿ العالية التي جاء 
 التي عرفتيا البشرية نببلن ككرمان كسماحةن.
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ف  مف بيف األخبلؽ الكريمة التي جاء بيا اإلسبلـ: خمؽ الصفح، كالصفح ترؾ  كا 
المؤاخذة، كتصفية القمب ظاىران كباطنان، كلقد دعا اهلل جؿ كعبل إلى الصفح ككصفو بالجميؿ، 

ْفَح اْلَجِميلَ َفا)فقاؿ سبحانو كتعالى:  ًميؿي  ،[ٖٓ]الحجر: (ْصَفِح الص  ٍفحي اٍلجى ىيكى ال ًذم ال  كىالص 
 . ًعتىابى مىعىو

كقد جاء األمر بالصفح في عدة مكاضع مف القرآف الكريـ مقركنان بالعفك في بعضيا، 
 بالصفح عف مناكئيو.   كقد أمر اهلل سبحانو كتعالى نبيو محمدان 

)َفِبَما َنْقِضِيْم ِميثَاَقُيْم َلَعن اُىْم َوَجَعْمَنا ُقُموَبُيْم َقاِسَيًة ُيَحرُِّفوَن اْلَكِمَم َعْن قاؿ تعالى: 
ُف َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحّظًا ِمم ا ُذكُِّروا ِبِو َوال َتزَاُل َتط ِمُع َعَمى َواِنَنٍة ِمْنُيْم ِإال َقِميبًل ِمْنُيْم َفاعْ 

 . [ ُّ :المائدة]  ِإن  الم َو ُيِحب  اْلُمْحِسِنيَن(َعْنُيْم َواْصَفْح 
ن  الس اَعَة آلِتَيٌة  ؿ تعالى:كقا )َوَما َوَمْقَنا الس َماَواِت واألرض َوَما َبْيَنُيَما ِإال ِباْلَحقِّ َواِ 

ْفَح الَجِميَل(  .[ٖٓ:الحجر] َفاْصَفْح الص 
 .[ٖٗ:الزخرؼ] (َفَسْوَف َيْعَمُمونَ  َفاْصَفْح َعْنُيْم َوُقْل َسبلمٌ )كقاؿ تعالى: 

أم اصفح عنيـ ما يأتيؾ مف أذيتيـ القكلية كالفعمية، كاعؼ عنيـ، " قال السعدي  في تفسيره:
   .(ُء" الجاىميف بو أكلك األلباب كالبصائر يقابؿي  كال يبدر منؾ ليـ إال السبلـ الذم

مكصكفان بالصفح كالتجاكز؛ كما  بيذا الخمؽ الكريـ أيما تمثؿ؛ بؿ كاف   ؿ النبيُّ كقد تمث  
عائشة رضي اهلل عنيا لٌما سيًئمىت عف خميؽ  ركل اإلماـ أحمد كغيره كأصمو في الصحيح أف  

اًبا في األسواق  وال يجِزي بالسيِّنة ) فقالت: رسكًؿ اهلل  ًشا وال صو  لم يكن فاِحًشا وال متفحِّ
   .(ِء(لكن يعفو ويصفحالسينة  و 
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 كقد أعجبتنني أبيات شعرية ذكرىا القرطبي في تفسيره:
ْن َكثُ "  ْفَح َعْن ُكلِّ ُمْذِنٍب*** َواِ   مُ ــــُو إَلي  اْلَجرَانِ ـــَرْت ِمنْ ـــَس ُْلِزُم َنْفِسَي الص 
 َشِريٌف َوَمْشُروٌف َوِمْثٌل ُمَقاِومُ ***  ةٍ ـــْن َثبَلثَ ـــــٌد مِ ـــــُس إال  َواحِ ا الن اـــَفمَ   
 ق  اَلِزمُ ــــق  َواْلحَ ــُع ِفيِو اْلحَ ــــَوَأْتبَ  ***َ ْعِرُف َقْدَرُه ــــي فَ ــِذي َفْوقِ ـــــا ال  ـــــــَفَ م     
ْن اَلَم اَلِنمُ  *** ًبا ـــــــــُمُم َدانِ ــــا ال ِذي ُدوِني َفَ حْ ـــــَوَأم      َأُصوُن ِبِو ِعْرِضي َواِ 
ْمُت إن  اْلَفْضَل ِباْلَفْوِر َحاِكمُ  ا ال ِذي ِمْثِمي َفِإْن َزل  َأْو َىَفاـــــَوَأم        .(1ء"*** َتَفض 

 
*** ***  
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  المبحث الرابع
 .لمناس بالمغفرة لئلساءة الكريم القرآن عبلج

 عمى مطمبيف: كيشتمؿ 
ا. لغةن  المغفرة تعريؼ األكؿ: المطمب  كاصطبلحن
 .كمنزلتيا لمناس المغفرة ثكاب الثاني: المطمب
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 واصطبلًحا. لغةً  المغفرة تعريف األول: المطمب
ءغفر( الغيف كالفاء كالراء عيٍظـي باًبو الس ٍتر، ثـ يًشذُّ عنو ما ييذكر، " المغفرة لغًة:

. يي فالغىٍفر: الس تر. كالغيٍفراف كالغىٍفري    .(ُء"اا كمىغًفرةن كغيفرانن قاؿ: غىفىر اهلل ذنبو غىٍفرن بمعنىىن
 ،(ِءكىي تغطية الذنب بإيجاب المثكبة، إسقاط العذاب الركحاني ىي" :كالمغفرة

 . (ّء"كأصؿ الغفر التغطية كالستر غفر اهلل ذنكبو أم سترىا
كقيؿ: أف ، (ْءا عف عذاب التخجيؿ كالفضيحةـر صكنن ستر الجي "المغفرة اصطبلحًا:  

 . (ٓء"يستر القادر القبيح الصادر ممف تحت قدرتو

 .ومنزلتيا لمناس المغفرة ثواب الثاني: المطمب
إف  المغفرة لمناس مف الكسائؿ العبلجية التي يمتاز بيا المؤمف، كتجعمو قريبان مف اهلل 

كىك الذم  ،تعالى، حيث إف  لممغفرة منزلة عظيمة تجعؿ صاحبيا يصؿ إلى درجة اإلحساف
المغفرة   كقد كردت آياته تدؿُّ عمى ثكاب كيناؿ مغفرة اهلل تعالى، ييقابؿ اإلساءة باإلحساف،

 كىي عمى النحك التالي:  لمناس،
َواَل َيْ َتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالس َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن )قاؿ تعالى:  -ُ

َن ِفي َسِبيِل الم ِو َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحب وَن َأْن َيْغِفَر الم ُو َلُكْم َوالم ُو َواْلُمَياِجِري
 . [ِِ:النكر] (َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ىذه اآلية نزلت في الصدٍّيؽ، حيف حمؼ أال ينفع ًمٍسطىح ابف أثاثة بنافعة ": قال ابن كثير

ٍـّ المؤمنيف عائشة، كطابت النفكس  بعدما قاؿ في عائشة ما قاؿ،... فمما أنزؿ اهلل براءةى أ
المؤمنة كاستقرت، كتاب اهلل عمى مىف كاف تكم ـ مف المؤمنيف في ذلؾ، كأيقيـ الحدُّ عمى مىف 

شىرىع تبارؾ كتعالى، كلو الفضؿ كالمنة، ييعطٍّؼي الصدٍّيؽ عمى قريبو كنسيبو، كىك أيقيـ عميو، 
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 .   1/363الفروق اللغوية(2) 
 . 5/25لسان العرب (3) 
 .1/1001الكليات (4) 
 .1/286التعريفات (5) 



 

149 

ًمٍسطىح بف أثاثة، فإن و كاف ابف خالة الصديؽ، ككاف مسكيننا ال ماؿ لو إال ما ينفؽ عميو أبك 
ٍلقىة تاب اهلل عميو منيا، كضيرب الحد   بكر لىؽ كى ككاف مف المياجريف في سبيؿ اهلل، كقد كى

 ،معركفنا بالمعركؼ، لو الفضؿ كاأليادم عمى األقارب كاألجانب عمييا. ككاف الصديؽ 
أم: فإف   (َأاَل ُتِحب وَن َأْن َيْغِفَر الم ُو َلُكْم َوالم ُو َغُفوٌر َرِحيمٌ ) :فمما نزلت ىذه اآلية إلى قكلو

تصفح نصفح عنؾ. الجزاء مف جنس العمؿ، فكما تغفر عف المذنب إليؾ نغفر لؾ، ككما 
ـ   ،أف تغفر لنا-يا ربنا -فعند ذلؾ قاؿ الصديؽ: بمى، كاهلل إن ا نحبُّ  ع إلى مسطح ما  ث رىجى

كاف يصمو مف النفقة، كقاؿ: كاهلل ال أنزعيا منو أبدنا، في مقابمة ما كاف قاؿ: كاهلل ال أنفعو 
 .(ِء(ُء"كعف بنتو بنافعة أبدنا، فميذا كاف الصديؽ ىك الصديؽ 

أف  المغفرة لمناس سببه في مغفرة اهلل تعالى، كأن و  كيتبي في مف قصة أبكرو الصدٍّيؽ 
مع ًمٍسطىح بف أثاثة، لكي يناؿ   فعمو الصدٍّيؽ اتعالى لو، كىذا م غفر اهللي  لمناس مف غفر

 ، فإف  الجزاء مف جنس العمؿ .مغفرة اهلل تعالى
 َوُىَو َأْرَحُم الر اِحِميَن( َعَمْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر الّمُو َلُكمْ )َقاَل اَل َتْثَريَب  ى:قاؿ تعال -ِ

 . [ِٗ:يكسؼ]
 قاؿ إلخكتو ال تثريب عميكـ، أم: عندما -–يكسؼ  اهللً  ىذه اآلية نزلت في نبيٍّ  

ثرب األمر  :قاؿكيي  ،ال تعيير عميكـ اليكـ كال عيب كال عار عميكـ كأصؿ التثريب اإلفساد"
 . (ّء ف"أرحـ الراحمي كىك فيما فعمتـ يغفر اهلل لكـ :ثـ قاؿ ،عمينا إذا أفسد
مف كظـو لمغيظ،  -–لسيدنا يكسؼ  كؿ  كسائؿ عبلج اإلساءة نت ىذه اآليةي تضم  

، كمغفرةو، لذلؾ كاف ك  ، كصفحو )ِإن ُو َمن المحسنيف كما قاؿ ربُّنا في أكاخر السكرة: مف عفكو
 . [َٗ:يكسؼ] َوِيْصِبْر َفِإن  الّمَو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن(َيت ِق 

                                                           

 . 4757، ح 6/107رواه البخاري يف صحيحو  (1)
 . 6/31انظر تفسري القرآن العظيم  (2)
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إلخكتو مف خبلؿ ستره لجيرميـ خشية الفضيحة،  كقد ظيرت مغفرة يكسؼ 
ككذلؾ عفكه عنيـ الذم ييعتبر مف ضمف المغفرة ليـ، حيث دعا ليـ بأف يغفر اهلل تعالى 

 ليـ.
َذا َما َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُروَن()َوال ِذيَن  قاؿ تعالى: -ّ  َيْجَتِنُبوَن َكَباِنَر اآلْثِم َواْلَفَواِحَش َواِ 

قد تخم قكا بمكاـر األخبلؽ كمحاسف الشيـ، فصار الحمـ ليـ "أم:  ،[ّٕ:لالشكر ]
سجية، كحسف الخمؽ ليـ طبيعة حتى إذا أغضبيـ أحده بمقالو أك فعالو، كظمكا ذلؾ 

غفركه، كلـ يقابمكا المسيء إال باإلحساف كالعفك كالصفح، الغضب فمـ ينفذكه، بؿ 
فترت ب عمى ىذا العفك كالصفح، مف المصالح كدفع المفاسد في أنفسيـ كغيرىـ شيءه 

 . (ُء "كثيره 
 وإنفاؽ مال عمى الناسي  وي حيف المى  كقيؿ : في أبي بكرو  بمكة، نزلت في عمر حيف شتـ" قيؿ:

قاؿ : اجتمع ألبي بكر ماؿ مرة ، فتصدؽ بو كمو في  كعف عمي  كمو كحيف شتـ فحمـ،
َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمتَاُع اْلَحَياِة )سبيؿ الخير؛ فبلمو المسممكف كخطأه الكافركف فنزلت : 

َذا َما )قكلو إلى  - (الد ْنَيا َوَما ِعْنَد الم ِو َوْيٌر َوَأْبَقى ِلم ِذيَن آَمُنوا َوَعَمى َربِِّيْم َيَتَوك ُمونَ  َواِ 
مف المشركيف أبا بكر  شتـ رجؿه ": كقاؿ ابف عباس[ ّٕ]الشكرل:  "(َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُرونَ 

؛ يشفقكف عمى ظالميـ بلؽكىذه مف محاسف األخ ،فمـ يرد عميو شيئا ؛ فنزلت اآلية
                               .(ِء"؛ يطمبكف بذلؾ ثكاب اهلل تعالى كعفكهلمف جيؿ عمييـ كيصفحكف

*** *** 
 

 
 

 
                                                           

   .  1/759تيسري الكرمي الرمحن  (1)
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  الوامس المبحث   
 .الناس إلى باإلحسان لئلساءة الكريم القرآن عبلج      

 عمى  مطمبيف: كيشتمؿ 
ا. لغةن  اإلحساف األكؿ: تعريؼ المطمب  كاصطبلحن
 .كمنزلتو الناس إلى اإلحساف الثاني: ثكاب المطمب
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 واصطبلًحا. لغةً  اإلحسان األول: تعريف المطمب

 . (ُء"اإلٍحسىاف ًضدُّ اإلساءة، كىك مصدر أحسف أم جاء بفعؿ حسف" اإلحسان لغًة:
 :اإلٍحسىاف نكعاف"اإلحسان اصطبلحًا: 

: بأف يعبد اهلل كأن و يراه فإف لـ يكف يراه فإف  اهلل يراه. إحسان في عبادة الوالق -ُ
  كجو النُّصح، كالت كميؿ ليا. كىك الًجدُّ في القياـ بحقكؽ اهلل عمى

ىك بذؿ جميع المنافع ًمف أم نكعو كاف، ألم مخمكؽ  :قإحساٌن في حقوق الَومْ  -ِ
يككف، كلكن و يتفاكت بتفاكت المٍحسىف إلييـ، كحقٍّيـ كمقاميـ، كبحسب اإلٍحسىاف، 
خبلصو، كالس بب الد اعي لو  كعظـ مكقعو، كعظيـ نفعو، كبحسب إيماف المٍحًسف كا 

  (2) ."لى ذلؾإ
اإلحساف عمى كجييف: أحدىما: اإلنعاـ عمى الغير، كالثاني: إحساف في ": وقال الراغب

  .(ِء"فعمو، كذلؾ إذا عمـ عممنا حسننا أك عمؿ عمبلن حسننا
*** *** 

 .ومنزلتو الناس إلى اإلحسان الثاني: ثواب المطمب

أعمى مراتب العبادة، كىك طريؽه ييكصؿي صاحبو إلى درجة التقكل،  إف  اإلحسافى 
ًإف  اهللى كىتىبى " :كلذلؾ فإف  اهلل تعالى كتب اإلحساف عمى كؿٍّ شيء، كما قاؿ النبي 

مىى كيؿٍّ شىٍيءو  ٍحسىافى عى مطمقان عام ان، فقاؿ  باإلحساف أمران -تعالى-كقد أمر اهللي  ،(ّء"...اإٍلً
)ِإن  الّمَو َيْ ُمُر ، كقاؿ أيضان:  [ُٓٗ:البقرة]) َوَأْحِسُنَوْا ِإن  الّمَو ُيِحب  اْلُمْحِسِنيَن( سبحانو:

يتَاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعم ُكمْ   ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 
 . [َٗ:النحؿ] َتَذك ُروَن(
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قٌيدان ميفصبلن، فأمر باإلحساف إلى الكالديف، كأمر باإلحساًف إلى كأمر باإلحساف مي 
لى الجار كالفقراًء كالضعفاًء، كباإلحساف إلى المنككبيف بككارثى ككنٌية أك عدٌك  األقرباء كا 

 . نازؿ، كباإلحساف إلى اليتامى كغيرىـ
حساًف إلى الن فس كاإلحساف إلى التي تأمري باإل-تعالى-كأجمعي اآلياًت في كتاًب اهللً 

)َواْعُبُدوْا الّمَو َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْينًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى الخمًؽ قكلو تعالى: 
اِحِب ِبالَجنِب َوابْ  ِن الس ِبيِل َوَما َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالص 

       .     [ّٔ:النساء] َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِإن  الّمَو اَل ُيِحب  َمن َكاَن ُمْوتَااًل َفُوورًا(
ولئلحسان ثواٌب عظيٌم  وثمراٌت يجنوىا الُمحسُن في الدنيا واآلورة  ف م ا ثمرات 

 اإلحسان في الدنيا فمنيا:

 . [ُٓٗ:البقرة] َوَأْحِسُنَوْا ِإن  الّمَو ُيِحب  اْلُمْحِسِنيَن()  محبة اهلل تعالى: -ٔ
ُىًدى َوَرْحَمًة *ِتْمَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيمِ  *)الم نتفاع بالقرآن الكريم:اال   -ٕ

 .[ّ-ُ:لقماف]( *لِّْمُمْحِسِنينَ 
َواْدُعوُه َوْوفًا َوَطَمعًا ِإن   )َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصبَلِحَيا :رحمة اهلل تعالى بيم -ٖ

 . [ٔٓ:األعراؼ] َرْحَمَت الّمِو َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن(
ِإن  الّمَو َمَع ال ِذيَن ات َقوْا و ال ِذيَن ُىم م ْحِسُنوَن( ) الت ييد والنصر من اهلل تعالى: -ٗ

 . [ُِٖ:النحؿ]
 آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْممًا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن(َوَلم ا َبَمَغ َأُشد ُه ) والحكمة: العمم -٘

  . [ِِ:يكسؼ]

 اآلورة فمنيا: في اإلحسان وأم ا ثمرات

ُلوَن ِمَن اْلُمَياِجِريَن َواأَلنَصاِر َوال ِذيَن  الفوز برضا اهلل تعالى: -ٔ )َوالس اِبُقوَن اأَلو 
َعْنُيْم َوَرُضوْا َعْنُو َوَأَعد  َلُيْم َجن اٍت َتْجِري َتْحَتَيا ات َبُعوُىم ِبِإْحَساٍن ر ِضَي الّمُو 

  [ .ََُ:تكبةال]ًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(اأَلْنَياُر َواِلِديَن ِفيَيا َأَبد
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اِلَحاِت ِإن ا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن عدم إضاعة األجر:  -ٕ )ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الص 
 .   [َّ:الكيؼ] َأْحَسَن َعَمبًل(

)َفَ ثَاَبُيُم الّمُو ِبَما َقاُلوْا َجن اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َواِلِديَن ِفيَيا دوول الجنات:  -ٖ
 . [ٖٓ:المائدة] َوَذِلَك َجزَاء اْلُمْحِسِنيَن(

 .  [َٔ:لرحمفا] )َىْل َجزَاء اإلْحَساِن ِإاَل اإلْحَساُن( الجزاء من جنس العمل: -ٗ
-ِِ]القيامة: (ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ * ُوُجوٌه َيْوَمِنٍذ ن اِضَرةٌ ) النظر إلى وجو اهلل الكريم: -٘

يىٍيبو ك  [ِّ : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  عىٍف صي   ُنوُدوا: َذا َدَوَل َأْىُل اْلَجن ِة اْلَجن ةَ )إِ : ، قىاؿى
  َيا َأْىَل اْلَجن ِة  ِإن  َلُكْم ِعْنَد الم ِو َمْوِعًدا َلْم َتَرْوُه  َفَقاُلوا: َوَما ُىَو أََلْم ُيَبيِّْض ُوُجوَىَنا
 َوُيَزْحِزْحَنا َعِن الن اِر  َوُيْدِوْمَنا اْلَجن َة؟  َقاَل: َفُيْكَشُف اْلِحَجاُب  َقاَل: َفَيْنُظُروَن ِإَلْيِو 

َسُنوا اْلُحْسَنى ِلم ِذيَن َأحْ (  ُثم  َقرََأ: )َفَوالم ِو َما َأْعَطاُىُم الم ُو َشْيًنا َأَحب  ِإَلْيِيْم ِمْنُو 
   (ُء[ِٔ:يكنس] )َوِزَياَدةٌ 

إف  ىذه الكسائؿ العبلجية ىي بمثابة الحياة لممسمميف لبناء مجتمعو قائـو عمى  في النياية: 
لذلؾ أقكؿ لكؿٍّ مسمـو إذا أردت أف تعرؼ مقامىؾ فانظر أيف أقامىؾ، إف األخبلؽ الحسنة، 

ف أحسنتى أحسفى إليؾ. ف غفرتى غفرى لؾ، كا  ف صفحتى صفحى عنؾ، كا   عفكتى عفا عنؾ، كا 

فٍّقت في كتابة ىذا المكضكع، كقد عاد عمى قارئيو  أسأؿي  اهللى تعالى أف أككف قد كي
  بالنفع، كما أسألو تعالى اإلخبلص في كؿٍّ كممة كتبتيا، كاهللي المكفٍّؽ.    

*** ***  
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 الواتمة:

 وتشتمل عمى أىم النتانج والتوصيات:

 أواًل: النتانج: 

طريؽه ييكصؿي  ، كاإلبتعاد عف اإلساءة لممسمميفبيا كاإللتزاـ أف  األخبلؽ الحسنة،-ُ
مف العيكب، كمتآلفة فيو القمكب، لمكصكؿ إلى ما  سميـو  مجتمعو  إلى الجنة، ككسيمةه لبناءً 

 ىك مطمكب.

 أف  اإلساءة جاءت في القرآف الكريـ بمعاني عديدة، كأساليب متنكعة دل ت عمى-ِ
أف  ليا مشتقات كثيرة، كنظائر كفيرة، ، حيثي مفيكميا بحسب المكضع كاإلستخداـ

 كأساليب غزيرة تدلٍّؿي عمى معنى اإلساءة.

تحذير القرآف الكريـ، كالسنة النبكية مف الكقكع في اإلساءة ًلما يترت بي عمييا مف آثاـ -ّ
 كآالـ.

 حرص القرآف الكريـ كالسنة النبكية عمى مقابمة اإلساءة باإلحساف.-ْ

، مع كجكد كثير مف الفرؽ ذات اهلل تعالى كأسمائو كصفاتوخطكرة مف ييسيَ إلى -ٓ
 التي أساءت إليو، كالمعتزلة، كاألشاعرة، كالجيمية.

مماداة الييكد كالنصارل كالمشركيف في إساءتيـ هلل تعالى قكالن كفعبلن، فمف األقكاؿ -ٔ
ركيف أف  المش مثبلن: قكؿ الييكد عزير ابف اهلل، كقكؿ النصارل المسيح ابف اهلل، كقكؿ
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هلل بنات...ءسبحانو كتعالى عم ا يقكلكف(، كمف األفعاؿ مثبلن: عبادة األصناـ، كاتٍّخاذ 
  الشركاء مع اهلل تعالى، ككفراف النعمة، كغيرىـ. 

حفظ اهلل تعالى لكتابو رغـ اإلساءات كاإلفتراءات التي حاكلت الطعف في كتاب اهلل -ٕ
 ، كردُّ كؿ الشبيات التي حاكلت النيؿ مما أنزؿ اهلل تعالى. تعالى

ـ كانت سببان في تعذيبيـ كىبلكيـ،  كأف  كؿ  قـك أف  إساءة األقكاـ السابقة ألنبيائي-ٖ
لدعكة نبييـ،  مف ىذه األقكاـ اشتير بإساءات كمخالفات ميعي نة، كإنكار قـك نكح 

ساءكعناد بني إسرائيؿ مع مكسى  ة قـك لكط بارتكابيـ الفحشاء، كحسد الييكد ، كا 
 ، كىكذا.كالمشركيف لمنبي 

يا أف  استخدامأدنى كسائؿ عبلج اإلساءة ىك كظـ الغيظ، كأعبلىا اإلحساف، ك أف   -ٗ
 المحبة كالمكدة كاأليخكة كالتسامح بيف الناس. ينشري 

                                                                         ثانيًا: التوصيات:
التي تنفع  تحتكم عمى الكثير مف المكاضيع إف  ىذه الرسالةوصية لمباحثين: -ٔ

اإلسبلـ كالمسمميف، لذا أتمنى منكـ أف تتعاكنكا عمى تعميـ الناس كؿ ما ييفيدىـ في 
   دينيـ كدنياىـ.  

اإلكثار مف المكاعظ كالدركس المتعمقة باألخبلؽ الحسنة، ككيفية وصية لمدعاة: -ٕ
قامة أسابيع كممتقيات دعكية، لبياف عظمة، كسماحة، كأخبلؽ عبلج اإلساءة ، كا 

   اإلسبلـ.
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العمؿ عمى نيضة العمـ الشرعي كنشره بيف المسمميف، كعدـ إساءة وصية لمعمماء: -ٖ
، كاإلكثار مف المؤلفات التي تيبيٍّف ىبلؾ ة كاإلختبلؼبعضكـ لبعض لمتخمص مف الفرق

 كثير مف األقكاـ السابقة التي أنكرت الرسؿ، كجحدت ًنعـ اهلل تعالى.

إقامة دكرات شيرية في محاسف األخبلؽ، كعمؿ مجمة وصية لممؤسسات الدينية: -ٗ
  تختصُّ بمعالجة اإلساءات التي تقع بيف المسمميف.

*** *** 
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 الفيارس:
 :فيرس اآليات القرآنية -ٔ

 رقميا اآلية م
رقم 
 الصفحة

 البقرة

1 
ؽ  ء ؽ  كىأىنتيـٍ  كىالى تىٍمًبسيكٍا اٍلحى تىٍكتيميكٍا اٍلحى ًباٍلبىاًطًؿ كى

   ٔٛ    ٕٗ (تىٍعمىميكفى 

2 
ـٍ سيكىءى ء ٍينىاكيـ مٍٍّف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍذ نىج  كىاً 

 ٛٓٔ ٜٗ ....(اٍلعىذىاًب 

3 
ت ى نىرىل  ء ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىف نٍُّؤًمفى لىؾى حى كىاً 

كف اًعقىةي كىأىنتيـٍ تىنظيري ـي الص  ذىٍتكي ٍيرىةن فىأىخى  ٘ٓٔ ٖ٘ (الم وى جى

4 
ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىاقىٍكـً ء ـٍ ظىمىٍمتيـٍ  كىاً  ًإن كي

ـٍ  ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكا ًإلىى بىاًرًئكي اًذكي ـٍ ًباتٍّخى  ٗٓٔ ٗ٘ ..(أىٍنفيسىكي

5 
مىىى طىعىاـو كىاًحدو ء ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىف ن ٍصًبرى عى  كىاً 

)... ٙٔ 
 
ٛٓ 
ٔٓٙ 

ـي الذٍّل ةي كىاٍلمىٍسكىنىةي ...ء 6 مىٍيًي ًربىٍت عى  ٔٔٔ ٔٙ ...(كىضي

7 
ـٍ أىٍف ء ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو ًإف  الٌموى يىٍأميريكي كىاً 

كٍا بىقىرىةن   ٚٙ ...(تىٍذبىحي
ٔٓٗ ٔ
ٓٚ  

8 
كان قىاؿى أىعيكذي ًبالم ًو أىٍف أىكيكفى ًمفى ء... أىتىت ًخذينىا ىيزي

اًىًميفى   ٖٚ ٚٙ (اٍلجى

9 
قىٍد كىافى فىًريؽه ء ـٍ كى ٍنييـٍ أىفىتىٍطمىعيكفى أىف ييٍؤًمنيكٍا لىكي مٍّ

فيكنىوي  رٍّ  ٙٚ ٘ٚ ...(يىٍسمىعيكفى كىبلىـى الٌمًو ثيـ  ييحى
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قىاليكٍا لىف تىمىس نىا الن اري ًإال  أىي امان م ٍعديكدىةن ء 11  ٘ٗ ٓٛ ...(كى
 ٕ٘ ٔٛ (...بىمى مىٍف كىسىبى سىيٍّئىةن ...ء 11

12 
ٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى ء ٍذ أىخى تىٍعبيديكفى ًإال  كىاً 

 ٕٔ ٖٛ ...(وى الم  

12 
قيكليكا ء يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ال تىقيكليكا رىاًعنىا كى

 ٙٚ ٗٓٔ ...(اٍنظيٍرنىا

13 
ن ةى ًإال  مىف كىافى ىيكدان أىٍك ء ؿى اٍلجى قىاليكٍا لىف يىٍدخي كى

ارىل  ٗٗ ٔٔٔ ..(نىصى

لىدان ء 14 ذى الٌموي كى قىاليكٍا ات خى انىوي كى  ٜٖ ٙٔٔ ...(سيٍبحى
 ٗ٘ ٛٔٔ (تىشىابىيىٍت قيميكبيييـٍ ء 15

16 
ى ء لىٍف تىٍرضى ت ى  عىٍنؾى كى ارىل حى اٍليىييكدي كىال الن صى

 ...(تىت ًبعى ًمم تىييـ
ٕٔٓ ٕٔ٘ 

17 
ٍلنىا ًمفى اٍلبىيٍّنىاًت  ًإف  ء ا أىنزى ال ًذيفى يىٍكتيميكفى مى

ا بىي ن اهي ًلمن اسً   ٛٚ ٜ٘ٔ ...(كىاٍلييدىل ًمف بىٍعًد مى

 ٘٘ ٛٛٔ ...(ـيً مً بٍ قى  فٍ مً  الذيفى  اؿى قى  كذلؾى ء 18

19 )  ٜ٘ٔ ءكىأىٍحًسنيكىٍا ًإف  الٌموى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى
ٕٔ٘ ٔ
ٖ٘ 

21 
ـٍ  ءكىأىفٍ  تىٍعفيكا أىٍقرىبي ًلمت ٍقكىل كىالى تىٍنسىكيا اٍلفىٍضؿى بىٍينىكي

ا تىٍعمىميكفى بىًصيره   ٔٗٔ ٖٕٚ (ًإف  الم وى ًبمى

سىنان ء 21 ٍف ذىا ال ًذم ييٍقًرضي الم وى قىٍرضان حى  ٗ٘ ٕ٘ٗ ...(مى

22 
ذيهي ًسنىةه  اهللي ء يُّ اٍلقىيُّكـي الى تىٍأخي الى ًإلىوى ًإال  ىيكى اٍلحى

 ٜٖ ٕ٘٘ ...(كىالى نىٍكـه 

23 
ـٍ ثيـ   ء كيٍنتيـٍ أىٍمكىاتنا فىأىٍحيىاكي كفى ًبالم ًو كى كىٍيؼى تىٍكفيري

ـٍ  ـٍ ثيـ  ييٍحًييكي  ٗٙ ٕٓٛ (ييًميتيكي
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 آل عمران

24 
مىٍيؾى  اهللي ء يُّ اٍلقىيُّكـي نىز ؿى عى ال ًإلىوى ًإال  ىيكى اٍلحى

 ٜٖ ٕ (اٍلًكتىابى 

25 
ـى ء يىن  كفى ًإلىى جى تيٍحشىري كا سىتيٍغمىبيكفى كى قيٍؿ ًلم ًذيفى كىفىري

ًبٍئسى اٍلًميىادي   ٖٓٔ ٖٔ-ٕٔ (كى

26 
ف  ًمٍنييـٍ لىفىًريقان يىٍمكيكفى أىٍلًسنىتىييـ ًباٍلًكتىاًب ء كىاً 

 ٚٚ ٛٚ ..(ًلتىٍحسىبيكهي ًمفى اٍلًكتىابً 

27 

كيؿُّ الط عىاـً كىافى ًحبل ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًإال مىا  ء
مىى نىٍفًسًو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف تينزؿى  ـى ًإٍسرىاًئيؿي عى ر  حى

 (...الت ٍكرىاةي 
ٜٖ ٜٚ 

28 
دُّكفى عىف سىًبيًؿ ء ـى تىصي قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًل

 ٚٚ ٜٜ ..(وً الم  

29 
أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ًإٍف تيًطيعيكا فىًريقنا ًمفى ال ًذيفى  يىاء

ـٍ كىاًفًريفى  ـٍ بىٍعدى ًإيمىاًنكي  ...(*أيكتيكا اٍلًكتىابى يىريدُّككي
ٔٓٓ-
ٔٓٔ 

ٕٔٗ 

31 
ٍغًفرىةو مٍّفء سىاًرعيكٍا ًإلىى مى يىا  كى ن ةو عىٍرضي ـٍ كىجى بٍّكي ر 

 ...(*الس مىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعد ٍت ًلٍمميت ًقيفى 
ٖٖٔ-
ٖٔٗ 

ٖٔٗ 
ٔٗٔ 

 ٖ٘ٔ ٖٗٔ ...(كىالكىاًظًميفى الغىٍيظى ء... 31

32 
سىًمعى الٌموي قىٍكؿى ال ًذيفى قىاليكٍا ًإف  الٌموى فىًقيره  ل قىدٍ ء

ا قىاليكاٍ  نىٍحفي أىٍغًنيىاء سىنىٍكتيبي مى  ٕ٘ ٔٛٔ ...(كى

نىٍحفي أىٍغًنيىاءء 33  ٚٗ ٔٛٔ .(..ًإف  الٌموى فىًقيره كى

34 
لىتىٍسمىعيف  ًمفى ال ًذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمٍف ء كى

ـٍ   ٘ٔٔ ٙٛٔ (...قىٍبًمكي

 النساء

35 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف  ءكىاٍعبيديكٍا الٌموى كىالى تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيئان كى

 ٖ٘ٔ ٖٙ .(..ًإٍحسىانان 
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36 
ـى عىٍف مىكىاًضًعًو ء رٍّفيكفى اٍلكىًم ًمفى ال ًذيفى ىىاديكا ييحى

يىقيكليكفى   ٙٚ ٙٗ .(..كى

37 
يىٍغًفري ء مىا ديكفى ًإف  اهلل الى يىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًو كى

 ٔ٘ ٛٗ ...(ءي اذىًلؾى ًلمىف يىشى 

ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً ء 38  ٜٖ ٚٛ (اهللي ال ًإلىوى ًإال  ىيكى لىيىٍجمىعىن كي
ساءىٍت مىًصيران(...ء 39  ٕ٘ ٜٚ كى

41 
ٍف يىٍدعيكفى ء... ًإٍف يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو ًإال ًإنىاثنا كىاً 

 (ًإال شىٍيطىاننا مىًريدنا
ٔٔٚ-
ٕٔٓ ٙٓ 

ٍف يىٍعمىؿٍ ...ء 41  ٕ٘ ٖٕٔ (...سيكءان ييٍجزى ًبوً  مى

42 
ـٍ ًفي اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ء مىٍيكي قىٍد نىز ؿى عى كى

ييٍستىٍيزىأي   ٔٚ ٓٗٔ ..(ًبيىا فىبلى تىٍقعيديكاٍ آيىاًت الٌمًو ييكىفىري ًبيىا كى

ٍيرنا أىٍك تيٍخفيكهي أىٍك تىٍعفيكا عىٍف سيكءو  ءًإفٍ  43  ٓٗٔ ٜٗٔ ...(تيٍبديكا خى

44 
ـٍ ًكتىابان مٍّفى  ء مىٍيًي يىٍسأىليؾى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب أىف تينىزٍّؿى عى

اءً   (...الس مى
ٖٔ٘ 

ٚ٘  
 ٔٓٙ 
 ٔٔٚ 

اًعقىةي ًبظيٍمًمًيـٍ ء... 45 ذىٍتييـي الص   ٔٔٔ ٖ٘ٔ (...فىأىخى

46 
ـٍ ء مىٍيًي ٍمنىا عى ر  فىًبظيٍمـو مٍّفى ال ًذيفى ىىاديكٍا حى

  ...(طىيٍّبىاتو 
ٔٙٓ ٜٚ 

قىٍد نيييكٍا عىٍنوي كىأىٍكًمًيـٍ )... 47 بىا كى ـي الرٍّ  ٓٛ ٔٙٔ ...(كىأىٍخًذًى
 ٓٛ ٔٙٔ (كىأىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى ًمٍنييـٍ عىذىابنا أىًليمناء... 48
كىم ـى الٌموي ء... 49  ٗٓٔ ٗٙٔ (ميكسىى تىٍكًميمان كى

 الماندة
مىى النُّصيبً  ...ء 51 ا ذيًبحى عى مى  ٔٙ ٖ (...كى
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ـٍ ًفٍسؽه ء 51  ٕٙ ٖ (... ...كىأىف تىٍستىٍقًسميكٍا ًباألىٍزالىـً ذىًلكي

52 
ـٍ  عىٍمنىا قيميكبىيي ـٍ كىجى ـٍ ًميثىاقىييـٍ لىعىن اىي ا نىٍقًضًي ءفىًبمى

 ٘ٗٔ ٖٔ ...(قىاًسيىةن 

53 
ـٍ ء ٍذنىا ًميثىاقىيي ارىل أىخى ًمفى ال ًذيفى قىاليكٍا ًإن ا نىصى كى

ٌظان   ٕٛ ٗٔ ...(فىنىسيكٍا حى

54 
قيٍؿ فىمىف يىٍمًمؾي ًمفى الم ًو شىٍيئنا ًإٍف أىرىادى أىف ييٍيًمؾى ء

ـى  ٍريى  ٜٗ ٚٔ ..(اٍلمىًسيحى اٍبفى مى

55 
ارىل نىٍحفي أىٍبنىاء الٌمًو ء قىالىًت اٍليىييكدي كىالن صى كى

 ٖٗ ٛٔ ...(كىأىًحب اؤيهي 

 ٗٗ ٛٔ ...(نىٍحفي أىٍبناءي الم ًو كىأىًحب اؤيهي ء... 56

57 
كا ًنٍعمىةى الم ًو ء ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىاقىٍكـً اٍذكيري كىاً 

مىٍيكيـٍ   ٘ٓٔ ٕٓ ...(عى

ب اًريفى  قىاليكاء 58  ٚٓٔ ٕٕ ...(يىا ميكسىى ًإف  ًفييىا قىٍكمان جى

59 
ـٍ ء ٍمتيميكهي فىًإن كي ـي اٍلبىابى فىًإذىا دىخى مىٍيًي ميكٍا عى اٍدخي

اًلبيكفى   ٚٓٔ ٖٕ ...(غى

بُّؾى فىقىاًتبل ًإن ا ىىاىينىا قىاًعديكفى ء 61  ٛٓٔ ٕٗ (فىاٍذىىٍب أىنتى كىرى

61 
ًإنٍّي ال أىٍمًمؾي ًإال  نىٍفًسي كىأىًخي فىاٍفريٍؽ بىٍينىنىا  رىبٍّ ء

بىٍيفى اٍلقىٍكـً اٍلفىاًسًقيفى   ٛٓٔ ٕ٘ (كى

 ٕ٘ ٖٔ (...قاؿ كىٍيؼى ييكاًرم سىٍكأىةى أىًخيوً  ...ء 62

63 
ـٍ ء م ٍت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه غي قىالىًت اٍليىييكدي يىدي الٌمًو مى كى

ليًعنيكاٍ   ٚٗ ٗٙ ..(كى

64 )  ٕ٘ ٙٙ ءكساءى ما يىٍعمىميكفى
بٍّؾى ء 65 ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى  ٘ٔٔ ٚٙ .(..يىا أىيُّيىا الر سيكؿي بىمٍٍّغ مى

66 
لىقىٍد كىفىرى ال ًذيفى قىاليكٍا ًإف  الٌموى ىيكى اٍلمىًسيحي اٍبفي ء

ـى  ٍريى  ٛٗ ٕٚ ...(مى
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 ٕ٘ ٓ٘ ٖٚ .(..ثىاًلثي ثىبلىثىةو ل قىٍد كىفىرى ال ًذيفى قىاليكٍا ًإف  الٌموى ء 67

68 
لىتىًجدىف  أىشىد  الن اًس عىدىاكىةن لٍّم ًذيفى آمىنيكٍا اٍليىييكدى ء

 ٕٔٔ ٕٛ (...كىال ًذيفى أىٍشرىكيكاٍ 

69 
ن اتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا  ا قىاليكٍا جى ءفىأىثىابىييـي الٌموي ًبمى

 ٗ٘ٔ ٘ٛ ...(األىٍنيىاري 

 األنعام
مىٍيًو مىمىؾه ء 71 قىاليكٍا لىٍكال أينًزؿى عى  ٚٔٔ ٛ ....(كى
ا يىٍمًبسيكفى ء... 71 ـٍ مى مىٍيًي لىمىبىٍسنىا عى  ٔٛ ٜ (كى

72 
قيكٍا لىوي ء رى ـٍ كىخى مىقىيي عىميكٍا ًلٌمًو شيرىكىاء اٍلًجف  كىخى كىجى

بىنىاتو ًبغىٍيًر ًعٍمـو   ٓٙ ٓٓٔ ...(بىًنيفى كى

73 
تىسيبُّكٍا ال ًذيفى يىٍدعيكفى ًمف ديكًف الٌمًو فىيىسيبُّكٍا  كىالى ء

 ٛٓٔ ...(الٌموى عىٍدكان ًبغىٍيًر ًعٍمـو 
٘ٛ  
ٕٔٛ 

74 
ـٍ أىن يىا ًإذىا ء مىا ييٍشًعريكي قيٍؿ ًإن مىا اآليىاتي ًعندى الٌمًو كى

اءٍت الى ييٍؤًمنيكفى   ٙٔٔ ٜٓٔ (جى

75 
لىػًكف  ...) ـٍ يىٍجيىميكفى  كى عىٍمنىا ًلكيؿٍّ *أىٍكثىرىىي كىذىًلؾى جى كى

 ...(ًنًبي  عىديٌكان شىيىاًطيفى اإًلنًس كىاٍلًجفٍّ 
ٔٔٔ-
ٕٔٔ 

ٖٔٓ 

76 
ٍنًس ء عىٍمنىا ًلكيؿٍّ نىًبي  عىديكًّا شىيىاًطيفى اإٍلً كىذىًلؾى جى كى

 ٘ٔٔ ٕٔٔ ...(كىاٍلًجفٍّ 

77 
ن وي ء مىٍيًو كىاً  ـي الٌمًو عى ـٍ ييٍذكىًر اٍس كىالى تىٍأكيميكٍا ًمم ا لى

 ٔٙ ٕٔٔ ...(لىًفٍسؽه 

78 
ت ى نيٍؤتى كى ء  ـٍ آيىةه قاليكا لىٍف نيٍؤًمفى حى ذا جاءىٍتيي اً 

 ...(ًمٍثؿى ما أيكًتيى ريسيؿي الم وً 
ٕٔٗ-
ٕٔ٘ 

ٖٔٔ 

79 
عىميكٍا ًلٌمًو ًممٍّا ذىرىأى ًمفى ء ٍرًث كىاألىٍنعىاـً كىجى اٍلحى

 ٕٙ ٖٙٔ ...(نىًصيبان 
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ٍمنىا كيؿ  ًذم ظيفيرو ء 81 ر  مىى ال ًذيفى ىىاديكا حى  ٓٛ ٙٗٔ ...(كىعى
 ٕ٘ ٕٙ (...ييكاًرم سىٍكآًتكيـٍ ...ء 81

 األعراف
مىٍييىا آبىاءنىاء 82 ٍدنىا عى ذىا فىعىميكٍا فىاًحشىةن قىاليكٍا كىجى  ٘ٙ ٕٛ .(..كىاً 

83 
تيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلىًحيىا كىاٍدعيكهي  ءكىالى 

طىمىعان  ٍكفان كى  ٖ٘ٔ ٙ٘ ...(خى

84 
لقد أرسمنا نكحان إلى قكمو فقاؿ يا قكـ اعبدكا ء

 ٜٛ ٙٛ ٜ٘ ...(اهلل

85 
قىاؿى اٍلمىؤلي ًمٍف قىٍكًمًو ًإن ا لىنىرىاؾى ًفي ضىبلؿو ء

 ٜٛ ٓٙ (ميًبيفو 

86 
لىًكنٍّي رىسيكؿه ًمٍف ء بللىةه كى قىاؿى يىا قىٍكـً لىٍيسى ًبي ضى

بٍّي *رىبٍّ اٍلعىالىًميفى  ـٍ ًرسىاالًت رى  ٜٓ ٔٙ ٕٙ (أيبىمٍّغيكي

ٍينىاهي كىال ًذيفى مىعىوي ًفي اٍلفيٍمؾً ء 87  ٖٜ ٗٙ ...(فىكىذ بيكهي فىأىٍنجى

88 
ليكطان ًإٍذ قاؿى ًلقىٍكًموً ء ـٍ  كى أىتىٍأتيكفى اٍلفاًحشىةى ما سىبىقىكي

 ٜٙ ٗٛ-ٓٛ ...(ًبيا ًمفٍ 

اًقبىةي المي  ٍر ظي فانٍ ء 89  ٜٜ ٗٛ (يفمً رً جٍ كىٍيؼى كىافى عى

91 
قىاؿى اٍلمىؤلي ًمف قىٍكـً ًفٍرعىٍكفى ًإف  ىىػذىا لىسىاًحره ء

ًميـه   ٜٓٔ ٜٓٔ (عى

91 
اهي كىاٍبعىٍث ًفي ء اًشًريفى قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى  *اٍلمىدىاًئًف حى

ًميـو  ارو عى  (يىٍأتيكؾى ًبكيؿٍّ سىح 
ٔٔٔ-
ٕٔٔ 

ٜٔٓ 

ٍذنىا آؿى ًفٍرعىكفى ًبالسًٍّنيفى ء 92 لىقىٍد أىخى  ٕٔٔ ٖٓٔ ...(كى

93 
رىادى كىاٍلقيم ؿى ء ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى فىأىٍرسى

ـى آيىاتو مُّفىص بلىتو  فىاًدعى كىالد   ٕٔٔ ٖٖٔ ...(كىالض 

ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيىاء 94 ًلٌمًو األىٍسمىاء اٍلحي  ٖٛ ٓٛٔ ...(كى
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95 
ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف ء خي

) اًىًميفى  ٜٜٔ اٍلجى
ٖٔٙ   
ٔٗٔ 

 التوبة

96 
دُّكٍا عىف ء ٍكٍا ًبآيىاًت الٌمًو ثىمىنان قىًميبلن فىصى اٍشتىرى

 ٚٙ ٜ ...(سىًبيًموً 

ٍيره اٍبفي الٌمًو ...ء 97 قىالىًت اٍليىييكدي عيزى ٗ٘ ٚٗ ٖٓ (كى
 ٙٓ 

98 
ارىل اٍلمىًسيحي اٍبفي الٌمًو ذىًلؾى ء قىالىٍت الن صى ... كى

 ٖ٘ ٖٓ ...(قىٍكليييـ ًبأىٍفكىاًىًيـٍ 

انىوي عىم ا ء... 99  ٔ٘ ٖٔ (ييٍشًركيكفى سيٍبحى
ـٍ سيكءي أىٍعماًلًيـٍ  111 يٍّفى لىيي  ٕ٘ ٖٚ ( ...ءزي

111 
يىقيكليكفى ىيكى ء ًمٍنييـي ال ًذيفى ييٍؤذيكفى الن ًبي  كى كى

 ٕٙٔ ٔٙ ...(أيذيفه 

112 
لىًئف سىأىٍلتىييـٍ لىيىقيكليف  ًإن مىا كين ا نىخيكضي ء كى

نىٍمعىبي   ٕ٘ٔ ٘ٙ ...(كى

113 
لىًئف سىأىٍلتىييـٍ لىيىقيكليف  ًإن مىا كين ا نىخيكضي ء كى

نىٍمعىبي   ٖٚ ٙٙ-٘ٙ ...(كى

114 
لىقىٍد قىاليكٍا كىًممىةى ء ا قىاليكٍا كى يىٍحًمفيكفى ًبالٌمًو مى

 ٕٙٔ ٗٚ ...(اٍلكيٍفرً 

115 
ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى  ءكىالس اًبقيكفى األىك 

ارً   ٖ٘ٔ ٓٓٔ ...(كىاألىنصى

116 
تىٍفًريقنا بىٍيفى ء كيٍفرنا كى ذيكا مىٍسًجدنا ًضرىارنا كى كىال ًذيفى ات خى

ٍؤًمًنيفى   ...(اٍلمي
ٔٓٚ-
ٔٔٓ 

ٕٔٚ 

 يونس
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117 
ـٍ كىالى ء رُّىي يىٍعبيديكفى ًمف ديكًف الٌمًو مىا الى يىضي كى

 ٜ٘ ٜٖ ٛٔ ...(يىنفىعيييـٍ 

ٍسنى 118  ٗ٘ٔ  ٕٙ (...ءًلم ًذيفى أىٍحسىنيكا اٍلحي

119 
ـٍ ًإال  ظىنًّا ًإف  الظ ف  ال ييٍغًني ء ما يىت ًبعي أىٍكثىريىي كى

ؽٍّ شىٍيئان   ٜٔ ٖٙ   (ًمفى اٍلحى

ـٍ نىبىأى نيكحو ء 111 مىٍيًي  ٜٚ ٖٚ-ٔٚ ...(كىاٍتؿي عى

111 
ٍقنىا ال ًذيفى كىذ بيكا ء بلًئؼى كىأىٍغرى ـٍ خى عىٍمنىاىي كىجى

 ٖٜ ٖٚ ا...(ًبآيىاًتنى 

112 
قىاؿى ء مىؤلهي ًزينىةن كى ب نىا ًإن ؾى آتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى كى ميكسىى رى

يىاًة الدٍُّنيىا  ٛٛ ...(كىأىٍمكىاالن ًفي اٍلحى
ٔٓٛ  
ٕٔٔ 

 ىود

113 
ـٍ نىًذيره ء ا ًإلىى قىٍكًمًو ًإنٍّي لىكي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى

 ٜٛ ٕ٘ (ميًبيفه 

114 
ا نىرىاؾى ًإال   فىقىاؿى ء كٍا ًمف ًقٍكًمًو مى اٍلمىؤلي ال ًذيفى كىفىري

ٍثمىنىا  ٜٛ ٖٗ ٕٚ ...(بىشىران مٍّ

115 
ـٍ أىرىاًذلينىا بىاًدمى ء... ا نىرىاؾى ات بىعىؾى ًإال ال ًذيفى ىي مى كى

 ٜٓ ٕٚ ...(الر ٍأمً 

116 
مىى بىيٍّنىةو ًمٍف  قىاؿى ء يىا قىٍكـً أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف كيٍنتي عى

بٍّي  ٜٓ ٕٛ ...(رى

مىٍيًو مىاالن  ء 117 ـٍ عى يىا قىٍكـً ال أىٍسأىليكي  ٜٓ ٜٕ (...كى

118 
ـي  ءكىالى أىقيكؿي   زىآًئفي الٌمًو كىالى أىٍعمى ـٍ ًعنًدم خى لىكي

 ٖ٘ ٖٔ ...(اٍلغىٍيبى 

119 
حى  كىالء ـٍ نيٍصًحي ًإٍف أىرىٍدتي أىٍف أىٍنصى يىٍنفىعيكي

ـٍ   ٜٓ ٖٗ ...(لىكي

 ٕٜ ٛٛ ٖٙكىأيكًحيى ًإلىى نيكحو أىن وي لىٍف ييٍؤًمفى ًمٍف قىٍكًمؾى ًإال  ء 121
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ٍف قىٍد آمىفى   ...(مى
 ٕٜ ٖٚ ...(كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىاء 121

122 
كيم مىاء... كٍا  كى مىٍيًو مىؤله مٍّف قىٍكًمًو سىًخري مىر  عى

 ٖٛ ...(ًمٍنوي 
  

ٜٓ ٖٗ
 ٜٔ 

ما آمىفى مىعىوي ًإال  قىًميؿه ء... 123  ٖٜ ٚٛ ٓٗ (كى
ٍيًف اٍثنىٍيفً ء 124 ٍكجى  ٜٚ ٓٗ ...(قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمٍف كيؿ  زى
ـٍ ًفي مىٍكجو كىاٍلًجبىاؿً ء... 125  ٖٜ ٕٗ ...(كىًىيى تىٍجًرم ًبًي
كىافى ًفي مىٍعًزؿو ء 126 نىادىل نيكحه اٍبنىوي كى  ٖٜ ٕٗ ...(كى

127 
يىا سىمىاء  ء ًقيؿى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي مىاءًؾ كى كى

 ٖٜ ٗٗ ...(أىٍقًمًعي

128 
بىرىكىاتو ء ًقيؿى يىا نيكحي اٍىًبٍط ًبسىبلـو ًمن ا كى

مىٍيؾى   ٖٜ ٛٗ (...عى

129 
ا نىٍحفي ًبتىاًرًكي  قىاليكٍا يىا ىيكدي ء مى ا ًجٍئتىنىا ًببىيٍّنىةو كى مى

 ٖ٘ ٙ٘-ٖ٘ ...(آًليىًتنىا

ـٍ ذىٍرعان ...ء 131 ـٍ كى ضاؽى ًبًي  ٕ٘ ٚٚ (...ًسيءى ًبًي
مينا ليكطان ًسيءى ًبًيـٍ ء 131 لىم ا جاءىٍت ريسي  ٜٙ ٖٛ-ٚٚ ...(كى

 يوسف
ٍكمان  132 لىم ا بىمىغى أىشيد هي آتىٍينىاهي حي  ٖ٘ٔ ٕٕ ...(كىًعٍممان ءكى

133 
ًيٍصًبٍر فىًإف  الٌموى الى ييًضيعي ...ء ًإن وي مىف يىت ًؽ كى

)  ٜٗٔ ٜٓ أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى

134 
ـٍ كىىيكى  ـي اٍليىٍكـى يىٍغًفري الٌموي لىكي مىٍيكي ءقىاؿى الى تىٍثرىيبى عى

) ـي الر اًحًميفى  ٜٗٔ ٕٜ أىٍرحى

 الرعد
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135 
ٍنًذره  لىٍكالى ء ا أىٍنتى مي بًٍّو ًإن مى مىٍيًو آيىةه ًمٍف رى أيٍنًزؿى عى

ًلكيؿٍّ قىٍكـو ىىادو   ٙٔٔ ٚ )كى

ـٍ سيكءي الد اًر(...ء 136  ٕ٘ ٕ٘ كى لىيي
 إبراىيم

137 
كا ًنٍعمىةى الم ًو ء ٍذ قاؿى ميكسى ًلقىٍكًمًو اٍذكيري كىاً 

مىٍيكيـٍ   ٘ٓٔ ٙ ...(عى

 الحجر

138 
ًئكىًة ًإٍف كيٍنتى ًمفى  لىكٍ ء... ا تىٍأًتينىا ًباٍلمىبلى مى

اًدًقيفى   ٕٙٔ ٚ (الص 

اًليىيىا سىاًفمىيىاء... 139 عىٍمنىا عى نىا جى آءى أىٍمري  ٜٜ ٗٚ ...(فىمىم ا جى
ًميؿى ء... 141 ٍفحى اٍلجى  ٘ٗٔ ٘ٛ (فىاٍصفىًح الص 

141 
ا بىٍينىييمىا ًإال  مى مىٍقنىا الس مىاكىاًت كاألرض كى مىا خى ءكى

ؽٍّ   ٘ٗٔ ٘ٛ ...( ًباٍلحى

ًف اٍلميٍشًرًكيفى ء 142 ا تيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عى  ٘ٔٔ ٜٗ (فىاٍصدىٍع ًبمى
 النحل

143 
ـٍ قىاليكا أىسىاًطيري  ء بُّكي اذىا أىنزؿى رى ـٍ مى ذىا ًقيؿى لىيي كىاً 

ًليفى   ٜٙ ٕٗ (األك 

ٍسنىءلً  144  ٕٗ ٕٙ (...م ًذيفى أىٍحسىنيكا اٍلحي

145 
مىى ...ء ًإف  اٍلًخٍزمى اٍليىٍكـى كى السُّكءى عى

)  ٕٗ ٕٚ اٍلكاًفًريفى

سىنىةه ء 146  ٕٓٔ ٖٓ ...(ًلم ًذيفى أىٍحسىنيكا ًفي ىًذًه الدٍُّنيا حى
ميكنىيا. . .ء 147 ٌناتي عىٍدفو يىٍدخي  ٕٓٔ ٖٔ (جى

148 
ـٍ ...ء  (...سىيٍّئاتي ما عىًمميكافىأىصابىيي

 
ٖٗ ٕ٘ 
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149 
لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿٍّ أيم ةو رىسيكال أىًف اٍعبيديكا ء كى

 ٜٛ ٖٙ ...(الم وى 

151 
ـٍ م ا ء لىيي انىوي كى يىٍجعىميكفى ًلم ًو اٍلبىنىاًت سيٍبحى كى

 ٜ٘ ٛ٘ ٚ٘ (يىٍشتىييكفى 

 ٕ٘ٔ ٜٓ ...(كىاإًلٍحسىافً ءًإف  الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ  151

152 
ثىبلن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ء رىبى الٌموي مى كىضى

ًئن ةن   ٖٙ ٕٔٔ ...(مٍُّطمى

(ء 153  ٖ٘ٔ ٕٛٔ ًإف  الٌموى مىعى ال ًذيفى ات قىكٍا ك ال ًذيفى ىيـ مٍُّحًسنيكفى
 اإلسراء

154 
ٍف أىسىٍأتيـٍ  ًإٍف أىٍحسىنتيـٍ أىٍحسىنتيـٍ  ء ـٍ كىاً  ألىنفيًسكي

 ٕٔ ٚ (فىمىيىا...

ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعمٍ ء 155  ٖٛ ٖٙ ـه...(كىالى تىٍقؼي مى

156 
ذى ًمفى اٍلمىآلًئكىًة ء بُّكيـ ًباٍلبىًنيفى كىات خى ـٍ رى أىفىأىٍصفىاكي

 ٙ٘ ٘٘ ٓٗ ...(ًإنىاثان 

 ٜٓٔ ٚٗ ( رجبلن مسحكران إف تتبعكف إال  ء... 157
لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى ًتٍسعى آيىاتو بىيٍّنىاتو ء 158  ٜٓٔ ٔٓٔ ...(كى

 الكيف

159 
اًت ًإن ا الى  اًلحى ًمميكا الص  ءًإف  ال ًذيفى آمىنيكا كىعى

ٍف أىٍحسىفى عىمىبلن(  ٗ٘ٔ ٖٓ نيًضيعي أىٍجرى مى

ـه لٍّنىٍفًسوً ء 161 ن تىوي كىىيكى ظىاًل ؿى جى دىخى  ٖٙ ٖٛ-ٖٗ ...(كى
ي تىوي أىٍكًليىاءى ًمٍف ديكًنيء 161 ذيرٍّ  ٓٙ ٓ٘ ...(أىفىتىت ًخذيكنىوي كى

 مريم
 ٓٙ ٗٗ ...(يىا أىبىًت ال تىٍعبيًد الش ٍيطىافى  ء 162
قىاؿى ألكتىيىف  مىاال ء 163  ٗٙ ٚٚأىفىرىأىٍيتى ال ًذم كىفىرى ًبآيىاًتنىا كى
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لىدنا كى  (كى
 ٙٗ ٚٛ (ان دى يٍ عى  فً مى حٍ الر   دى نٍ عً  ذى خى ات   فٍ  مى ال  إً ء 164

 طو
 ٕٗ ٕٕ (...بىٍيضاءى ًمٍف غىٍيًر سيكءو ...ء 165

 األنبياء

166 
كا ء... قيكهي كىانصيري رٍّ ـٍ قىاليكا حى ًإف كينتيـٍ  آًليىتىكي

 (فىاًعًميفى 
ٙٛ ٖٗ 

ٍكمان كىًعٍممان ء 167  ٜٛ ٚٚ-ٗٚ ...(كى ليكطان آتىٍيناهي حي

168 
ا تىٍعبيديكفى ًمفء مى ـٍ كى ديكًف الم ًو حىصىبي  ًإن كي

ـى  يىن   ٜٔٔ ٓٓٔ-ٜٛ ...(جى

 الحج
ـٍ  169 مىى أىنفيًسكي مٍّميكا عى ٍمتـي بيييكتنا فىسى   ٔٙ ...(ءفىًإذىا دىخى

 المؤمنون
 ٜٛ ٕٗ ...(مىا ىىذىا ًإال بىشىره ًمٍثميكيـٍ ء 171
ٍرًني ًبمىا كىذ بيكفً ء 171  ٕٜ ٕٙ (قىاؿى رىبٍّ اٍنصي
كفى ًبآيىاًتنىاء 172 اهي ىىاري ٍمنىا ميكسىى كىأىخى  ٘ٓٔ ٙٗ-٘ٗ ...(ثيـ  أىٍرسى

 ٕٔ ٜٙ ( ...اٍدفىٍع ًبال ًتي ًىيى أىٍحسىفي الس يٍّئىةى ...ء 173
ٕٓ ٕ٘ 

 النور

174 
ـٍ الى  ء ٍنكي اءيكا ًباإًلٍفًؾ عيٍصبىةه مٍّ ًإف  ال ًذيفى جى

ـٍ   ٜٕٔ ٕٓ-ٔٔ ...(تىٍحسىبيكهي شىرًّا ل كي

175 
ًإف  ال ًذيفى ييًحبُّكفى أىف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ًفي ال ًذيفى ء

ـٍ عىذىابه أىًليـه ًفي الدٍُّنيىا كىا نيكا لىيي  ٖٗ ٜٔ ...(ًخرىةً آلآمى
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176 
كا أىالى تيًحبُّكفى أىف يىٍغًفرى  ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى ءكى

 ٕٗٔ ٕٕ ...(الم وي 

ـٍ كىالس عىةً ءكىالى يىٍأتىًؿ أيكليك  177  ٛٗٔ ٕٕ ...(اٍلفىٍضًؿ ًمٍنكي
 الفرقان

كا ًإٍف ىىذىا ًإالى ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي ء 178 قىاؿى ال ًذيفى كىفىري  ٕٚ ٘-ٗ ...(كى

ًليفى اٍكتىتىبىيىاء 179 قىاليكا أىسىاًطيري اأٍلىك   ٙ-٘ ...(كى
ٔٔٛ 
ٜٙ 

قىٍكـى نيكحو ل م ا كىذ بيكٍا الرسؿء 181  ٜٔ ٖٚ ...(كى
ـٍ ًلمن اًس آيىةن ء... 181 عىٍمنىاىي ـٍ كىجى ٍقنىاىي  ٜٔ ٖٚ ...(أىٍغرى
 ٕٜ ٖٚ (كىأىٍعتىٍدنىا ًلمظ اًلًميفى عىذىابان أىًليمان ء... 182
كان ء 183 ذىا رىأىٍكؾى ًإف يىت ًخذيكنىؾى ًإالى ىيزي  ٖٗ ٔٗ ...(كىاً 

184 
مىى األٍرًض  ًف ال ًذيفى يىٍمشيكفى عى ء كىًعبىادي الر ٍحمى

 ٖٚٔ ٖٙ ...(ىىٍكنان 

 ٕ٘ ٙٙ كساءىٍت ميٍستىقىرًّا(  ...ء 185
 الشعراء

مىيٍ  ء 186  ٚٔٔ ٗ ...(ـ مٍّف الس مىاء آيىةن يً ًإف ن شىٍأ نينىزٍٍّؿ عى

187 
ٍذتى ًإلىيان غىٍيًرم الىٍجعىمىن ؾى ء ًمفى  قىاؿى لىًئًف ات خى

كًنيفى   ٖٗ ٜٕ (اٍلمىٍسجي

188 
ـٍ تىٍنتىًو يىا نيكحي لىتىكيكنىف  ًمفى ء قىاليكا لىًئٍف لى

كًميفى   ٜٓ ٙٔٔ (اٍلمىٍرجي

 النمل
ـى تىٍستىٍعًجميكفى ًبالس يٍّئىة...ء 189  ٕ٘ ٙٗ ( ...ًل
كىابى قىٍكًموً ء 191  ٜٛ ٙ٘ ...(فىمىا كىافى جى
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 القصص
 ٓٔٔ ٗ ض...(ألىر اعىبلى ًفي  ًإف  ًفٍرعىٍكفى ء 191
ي ء 192 قاؿى ًفٍرعىٍكفي يا أىيُّيىا اٍلمىؤلى  ٛٓٔ ٖٛ ...(كى

 العنكبوت
ا ًإلىى قىٍكًموً ء 193 ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى  ٜٓ ٗٔ ...(كى
بٍّيء... 194  ٜٙ ٕٙ ...(ًإنٍّي ميياًجره ًإلى رى
ليكطان ًإٍذ قاؿى ًلقىٍكًموً ء 195 ـٍ لىتىٍأتيكفى اٍلفاًحشىةى  كى  ٜٚ ٖ٘-ٕٛ ...(ًإن كي

196 
تىٍأتيكفى ء تىٍقطىعيكفى الس ًبيؿى كى ـٍ لىتىٍأتيكفى الرٍّجاؿى كى أىًإن كي

ـي اٍلميٍنكىر  ٜٚ ٜٕ ...(ًفي ناًديكي

ـى ًباٍلبيٍشرىلء 197 مينىا ًإٍبرىاًىي اءىٍت ريسي لىم ا جى  ٓٓٔ ٖ٘-ٖٔ ...(كى
بٍّوً ء 198 مىٍيًو آيىاته ًمٍف رى قىاليكا لىٍكالى أيٍنًزؿى عى  ٙٔٔ ٔ٘-ٓ٘ ...(كى

 الروم
 ٕٗ ٓٔ (...السُّكال اكافى عاًقبىةى ال ًذيفى أىساؤي  ءثيـ   199

 لقمان

211 
ًكيـً  *ءالـ ىيدنل كىرىٍحمىةن *ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحى

 ٖ٘ٔ ٖ-ٔ ( لٍٍّمميٍحًسًنيفى 

 السجدة
 ٖٔ ٔٔ (كفعي جى رٍ ـ تي كي إلى ربٍّ  ـ  ثي ء 211

 األحزاب

212 
كىيـ مٍٍّف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًمف ء كىأىنزىؿى ال ًذيفى ظىاىىري

يىاًصيًيـٍ   ٕٕٔ ٕٙ ...(صى

 سب 
ـٍ بىٍؿ كىانيكا ء 213 ًليُّنىا ًمٍف ديكًنًي انىؾى أىٍنتى كى  ٔٙ ٔٗسيٍبحى
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ـٍ ميٍؤًمنيكفى  ـٍ ًبًي  (يىٍعبيديكفى اٍلًجف  أىٍكثىريىي
 فاطر

 ٖٚٔ ٖٗ ...(فى زى حى ا ال  عن   بى ىى ذٍ م أى ذً ال   هللً  دي مٍ الحى ء 214
 يس

مىى اٍلًعبىادً ( 215 ٍسرىةن عى  ٘ٔٔ ٖٓ ...(يىا حى

216 
ـى أىٍف ال تىٍعبيديكا ء ـٍ يىا بىًني آدى ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي أىلى

 ٓٙ ٔٙ-ٓٙ ...(الش ٍيطىافى 

 الصافات
ـى اٍلميًجيبيكفى ء 217 لىقىٍد نىادىانىا نيكحه فىمىًنٍع  ٕٜ ٘ٚ (كى

218 
مىا ء ـٍ كى مىقىكي ا تىٍنًحتيكفى * كىالم وي خى أىتىٍعبيديكفى مى

 ٔٙ ٜٙ-ٜ٘ (تىٍعمىميكفى 

 ٛ٘ ٜٗٔ (كليـ البنكف البناتي  ؾى فاستفتيـ ألربٍّ ء 219

ـٍ لىيىقيكليكفى ءأى  211 ـٍ ًمٍف ًإٍفًكًي  *...(ال ًإن يي
ٔ٘ٔ-
ٕٔ٘ 

ٜٔٔ 

ـٍ لىيىقيكليكفى ءأى  211 ـٍ ًمٍف ًإٍفًكًي  *...(ال ًإن يي
ٔ٘ٔ-
ٔ٘ٗ 

٘٘ 

212 
 *...(أىٍصطىفىى البنات عمى البنيفء

 
ٖٔ٘-
ٔ٘ٗ 

٘ٙ 

213 ) ٍنذىًريفى باحي اٍلمي ـٍ فىساءى صى ًتًي  ٕ٘ ٚٚٔ ءفىًإذا نىزىؿى ًبساحى
 ص

عىؿى اآلًليىةى ًإلىيان كىاًحدان ء 214  ٜٖ ٘ ...(أىجى
 ٘ٔٔ ٚ ...(مىا سىًمٍعنىا ًبيىذىا ًفي اٍلًمم ًة اآٍلًخرىةً ء 215

 الزمر
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ٍلفىء 216 بيكنا ًإلىى الم ًو زي ـٍ ًإال  ًلييقىرٍّ  ٓٙ ٖ ...(ما نىٍعبيديىي
 فصمت

ـٍ ء... 217 ـٍ أىٍردىاكي بٍّكي ـي ال ًذم ظىنىنتـي ًبرى ـٍ ظىنُّكي ذىًلكي  ٕ٘ ٖٕ ...(كى
قىاؿى ء 218 كا الى تىٍسمىعيكا ًليىذىا اٍلقيٍرآفً  كى  ٖٚ ٕٙ ...(ال ًذيفى كىفىري
سىنىةي كىال الس يٍّئىةي ء 219  ٗٔ ٖٗ ...(كىال تىٍستىًكم اٍلحى
 ٕٔ ٖ٘-ٖٗ ...(اٍدفىٍع ًبال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ء 221
سىنىةي كىال الس يٍّئىةي ء 221  ٖٗٔ ٖ٘-ٖٗ ...(كىال تىٍستىًكم اٍلحى
ا فىًمنىٍفًسوً  مىفٍ ء 222 اًلحن  ٖٔ ٙٗ ...(عىًمؿى صى
ٍسنىىء 223 بٍّي ًإف  ًلي ًعٍندىهي لىٍمحي لىًئٍف ريًجٍعتي ًإلىى رى  ٗٙ ٓ٘  ( كى

 الشورى
 ٜٖ ٔٔ (لٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى الس ًميعي البىًصيري ء... 224
 ٓٗٔ ٕ٘ ...(ءكىىيكى ال ًذم يىٍقبىؿي الت ٍكبىةى عىٍف ًعبىاًدهً  225
 ٓ٘ٔ ٖٚ ...(ءكىال ًذيفى يىٍجتىًنبيكفى كىبىاًئرى اآلٍثـً كىاٍلفىكىاًحشى  226
كفى ء... 227 ـٍ يىٍغًفري ذىا مىا غىًضبيكا ىي  ٓ٘ٔ ٖٚ (كىاً 
زىاءي سىيٍّئىةو سىيٍّئىةه ًمٍثمييىا 228  ٓٗٔ ٓٗ ...(ءكىجى
مىى الم وً  229 فىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى  ٔٗٔ ٓٗ ...(ءفىمىٍف عى

 الزورف

231 
ـٍ ًعبىادي الر ٍحمىًف ء عىميكا اٍلمىبلىًئكىةى ال ًذيفى ىي كىجى

 ٙ٘ ٜٔ ...(ًإنىاثان 

231 
قىاليكا لىكٍ ء ؿو مٍّفى  الى كى مىى رىجي نيزٍّؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى

 ٖٔٔ ٖٔ (اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو 

قيٍؿ سىبلـه فىسىٍكؼى ء... 232 ـٍ كى ٍنيي  ٘ٗٔ ٜٛ (يىٍعمىميكفى فىاٍصفىٍح عى
 الدوان
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233 
ٍينىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمفى اٍلعىذىاًب ء لىقىٍد نىج  كى

 ٓٔٔ ٖٔ-ٖٓ *...(اٍلميًييفً 

 الجاثية

ٍيؿه لٍّكيؿٍّ أىف اؾو أىًثيـو ء 234  ٛ-ٚ *...(كى
ٚٓ  
ٔٔٛ 

235 
مىٍف أىسىاء ء ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن مىٍف عىًمؿى صى

 ٕٔ ٘ٔ ...(فىعىمىٍييىا

 ٛٙ ٖٕ ...(كاهي و ىى يى لى إً  خذى ات   فٍ مى  تى أيٍ رى فى أى ء 236
 األحقاف

ا ًمفى الرُّسيؿً ء 237  ٙٔٔ ٜ ...(قيٍؿ مىا كيٍنتي ًبٍدعن
 الفتح

ـٍ داًئرىةي الس ٍكءً ...ء 238 مىٍيًي  ٕ٘ ٙ (...عى
 الحجرات

 ٜٔ ٕٔ (اٍجتىًنبيكا كىًثيران ًمفى الظ فٍّ ًإف  بىٍعضى الظ فٍّ ًإٍثـه ء 239
 الذاريات

ا أىتىى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًيـ ء 241  ٘ٔٔ ٖ٘-ٕ٘ ...(كىذىًلؾى مى
 الطور

ـي اٍلبىنيكفى ء 241 لىكي ـٍ لىوي اٍلبىنىاتي كى  ٛ٘ ٜٖ (أى
 النجم

لىوي األٍنثىىء  242 ـي الذ كىري كى  ٘٘ ٕٔ ٕٕ  ًتٍمؾى ًإذنا ًقٍسمىةه  *أىلىكي
 القمر

ـٍ قىٍكـي نيكحو ء 243  ٜٛ ٜ ...(كىذ بىٍت قىٍبمىيي
ٍغميكبه فىاٍنتىًصٍر ء 244 ب وي أىنٍّي مى  ٕٜ ٕٔ-ٓٔ ...(*فىدىعىا رى
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اًء ًبمىاءو ميٍنيىًمرو ء 245  ٜٚ ٕٔ-ٔٔ ...(*فىفىتىٍحنىا أىٍبكىابى الس مى
 الرحمن

246 ) زىاء اإلٍحسىاًف ًإالى اإلٍحسىافي  ٗ٘ٔ ٓٙ ءىىٍؿ جى
 الحشر

247 
ـي ال ًذيفى ء ٍخكاًنًي ـٍ تىرى ًإلىى ال ًذيفى نافىقيكا يىقيكليكفى إًلً أىلى

كا  ٕٕٔ ٖٔ-ٔٔ ...(كىفىري

 الممتحنة

248 
ـٍ أىٍيًديىييـٍ  كىأىٍلًسنىتىييـٍ ...ء يىٍبسيطيكا ًإلىٍيكي كى

 ٕ٘ ٕ (...ًبالسُّكءً 

 الممك
كا...ء 249 كهي ال ًذيفى كىفىري  ٕ٘ ٕٚ (...ًسيئىٍت كيجي

 القمم
ًليفى ء 251 مىٍيًو آيىاتينىا قىاؿى أىسىاًطيري اأٍلىك   ٕٚٔ ٘ٔ (ًإذىا تيٍتمىى عى

251 
ـٍ لىم ا ءك  اًرًى كا لىييٍزًلقيكنىؾى ًبأىٍبصى ف يىكىادي ال ًذيفى كىفىري اً 

 ٔ٘ ...(سىًمعيكا الذٍٍّكرى 
ٗٓ 
ٖٔٔ 

 نوح
نىيىارن ء... 252  ٜٓ ٘ ...(ًإنٍّي دىعىٍكتي قىٍكًمي لىٍيبل كى
ـٍ ًلتىٍغًفرى لىييـٍ ء 253 نٍّي كيم مىا دىعىٍكتييي  ٜٓ ٛٛ ٚ ...(كىاً 
ـٍ ًإن وي كىافى غىف ارنا ء 254 ب كي كا رى  ٜٛ ٗٔ-ٓٔ ...(*فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري
ٍكًنيء 255  ٚٛ ٕٔ ...(قاؿى نيكحه رىبٍّ ًإن ييـٍ عىصى

256 
ـٍ كىال تىذىريف  ء قىاليكا ال تىذىريف  آًليىتىكي دًّا كىال كى كى

 ٜٛ ٛٛ ٖٕ ...(سيكىاعنا

ـٍ أيٍغًرقيكا ء 257 ًطيئىاًتًي  ٖٜ   ٕ٘ ...(ران أيٍدًخميكا نىافًمم ا خى
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258 
مىى األىٍرًض ًمفى ء قىاؿى نيكحه رىبٍّ ال تىذىٍر عى كى

 ٕٜ ٕٚ-ٕٙ ...(* اٍلكىاًفًريفى دىي ارنا

 القيامة
ًئذو ن اًضرىةه ء 259 كهه يىٍكمى بٍّيىا نىاًظرىةه  ًإلىى* كيجي  ٗ٘ٔ ٖٕ-ٕٕ (رى

 النازعات
ـي األٍعمىىء 261 بُّكي  ٛٓٔ ٕٗ (فىقىاؿى أىنىا رى

 المطففين
ـٍ مىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى ء 261 مىى قيميكًبًي  ٜٙ ٗٔ (كىبل  بىٍؿ رىافى عى
ًليفى  ء 262 مىٍيًو آيىاتينىا قىاؿى أىسىاًطيري األك   ٛٙ ٘ٔ (ًإذىا تيٍتمىى عى

 الفجر
ًفٍرعىٍكفى ًذم األٍكتىادً ء 263  ٓٔٔ ٕٔ-ٓٔ ...(*كى

 الضحى
ا قىمىىء 264 مى بُّؾى كى د عىؾى رى  ٛٔٔ ٘-ٖ ...(*مىا كى

 القمم
مىؽى *ء 265 بٍّؾى ال ًذم خى  ٜٔٔ ٕ-ٔ ...(اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى
نسىافى لىيىٍطغىى *ء 266  ٜٔٔ ٚ-ٙ ...(كىبل  ًإف  اإٍلً

 المسد
 ٙٔٔ ٕ-ٔ ...(*ب  كتى  ي ليبو بً أى  آديى  تٍ ب  ءتى  267

  
    * ***** 
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 :األحاديثفيرس 

 رقم الصفحة طرف الحديث م
ـى اٍذكيٍرًني ًإذىا غىًضٍبتى أىٍذكيريؾى ًإذىا غىًضٍبتي ء 1  ٖ٘ٔ ...(اٍبفى آدى
 ٚٗ ...(سىبلـي ٍبفي ًمٍشكىـو  ءأىتىى رىسيكؿى الم ًو       2
ن ةً  ًإذىاء  3  ن ةى، نيكديكا: يىا أىٍىؿى اٍلجى ن ًة اٍلجى ؿى أىٍىؿي اٍلجى  ٗ٘ٔ (...دىخى

 ٖٕٔ ...(مف الييكد عمى النبي  استأذف رىطه ء        5
 ٕٕ ..(ءأىالى أنبٍّئكـ بأكبر الكبائر؟ ثبلثنا.   6
  ٕ٘ٔ  ءالميـ اغفر لقكمي فإن يـ ال يعممكف(             7
 ٜٖٔ     ءالميـ إن ؾ عفكٌّ تيحبُّ العفكى فاعؼي عنٍّي(  8
9   )... مىى كيؿٍّ شىٍيءو ٍحسىافى عى  ٕ٘ٔ    ءًإف  اهللى كىتىبى اإٍلً

 -المنافقيف استغمكا حادثة كقعت ألـ المؤمنيف عائشة  أف  ء   11
 (-رضي اهلل عنيا

ٕٜٔ 

 ٗٔ ...(فًش الس بلـ كابذؿ الط عاـأء   11
 ٜٙ ...(ًإف  اٍلميٍؤًمفى ًإذىا أىٍذنىبى كىانىٍت نيٍكتىةه سىٍكدىاءي ًفي قىٍمًبوً ء     12
نىيىا أىف  رىسيكؿى اهلًل ء      13 يىييكًدي ةو قىٍد زى  ٙٚ ...(أيًتيى ًبيىييكًدم  كى
ا لما حضرتو الكفاة قاؿ البنو: إني قاص ء   14 إف  نبي  اهلًل نكحن

 ..(عميؾ الكصية
ٜٖ 

 ٘ٔ (...أنؤاخذ بما عممنا في الجاىمي ة؟ء    15
اءىًت اٍليىييكدي ًإلىى الن ًبيٍّ ء   16 فىقىاليكا: نىٍأكيؿي ًمم ا قىتىٍمنىا، كىالى نىٍأكيؿي  جى

 ...(ًمم ا قىتىؿى الم وي 
ٙٔ 

يكمان فيما بمغني مع الكليد بف المغيرة في  جمس رسكؿ اهلل ء  17
 ..(المسجد

ٕٔٚ 

رىٍجتي مىعى عىمٍّي ًفي غىزىاةو ء       18  ٖٓٔ ...(خى
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دى ًمٍف يىييكدى أينىاسنا كىًثيرناء  19 ؿى أىبيك بىٍكرو بىٍيتى اٍلمداًرًس فىكىجى   ..(دىخى
 ٖٓٔ يقتؿ أصحابو( محمدان  ءدعو ال يتحدث الناس أف     21

: كىالن ًبيُّ ء     21   ـى رىجيبل ًمفى اٍلمينىاًفًقيفى يىقيكؿي ٍيدي ٍبفي أىٍرقى  ٕٙٔ ....(-سىًمعى زى
ذا أمسيتعمٍّ ء   ٕٕ  ٘ٔ ...(مني ما أقكؿ إذا أصبحت كا 
، فيقكلكف: يا نكح، أنت أكؿ الرسؿ إلى أىؿ ...فيأتكف نكحان ء  23

 ....(األرض
ٛٙ 

ائنا ما رأينا مثؿ قر  ءقاؿ رجؿه في غزكة تبكؾ في مجمس:     24
 ...(ىؤالء أرغبي بطكنان، كال أكذبي ألسنةن 

ٖٚ      

اًرثً ء 25 ٍيشو ،مً  كاف الن ضري بف اٍلحى ييٍؤًذم  كافك  ٍف شىيىاًطيًف قيرى
 ...(رىسيكؿى الم ًو 

ٙٛ 

اًرًث يىٍأًتي رىسيكؿى الم وً ء  26 فيجمس إليو فيسمع  كىافى نىٍبتىؿي ٍبفي اٍلحى
 ...(ًمٍنوي 

ٔٔٛ 

..(مف المياجريف رجؿه  (أم ضربءا في غزاة فكسع كن    27 ) ٖٜٔ 
كعميو رداء نجراني غميظ    ءكنت أمشي مع رسكؿ اهلل   28

 ..(الحاشية
ٔٗٔ 

ذا أسأتء     29  ٘ٔ ...(كيؼ لي أف أعمـ إذا أحسنت كا 
 ٕٓ ...(ارة إاٌل أرم مقعده مف الن  ال يدخؿ أحد الجن  ء     31
 ٙٔ ءال يككف الم ع انكف شفعاء كال شيداء يكـ القيامة(  31
 ٕٔ (كجؿ   عز   باهللً  ف  الظ   حسفي  كىك يي كـ إال  أحدي  ال يمكتف  ء 32
 ٔٓٔ ...(ء لىعىفى الم وي مىٍف عىًمؿى عىمىؿى قىٍكـً ليكطو   33
 ٛٔٔ ...(القرآف، أبطأ عنو جبريؿ أيامان  ى النبي ا نزؿ عملم  ء  34
عمى  ا نزلت ءكأنذر عشيرتؾ األقربيف( صعد النبي لم  ء  35

 ...(الصفا
ٔٔٙ 

شنا كال   36 ابنا في األسكاؽ، كال يجًزم سءلـ يكف فاًحشنا كال متفحٍّ     ٘ٗٔ ٖٙٔخ 
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 بالسيٍّئة السيئة، كلكف يعفك كيصفح(
ًئكىةي عيٍضكنا عيٍضكناء  37 ٍختىطىفىٍتوي اٍلمىبلى  ٕٓٔ   (لىٍك دىنىا ًمنٍّي الى
 ٗٔٔ ...(لىٍكالى أىف بني ًإٍسرىاًئيؿ قىاليكاء 38
؟ء  39 ـٍ اًنعه ًبكي ٍكفى أىنٍّى صى ا تىرى  ٙ٘ٔ (مى
 ٓ٘ (ما ظنؾ باثنيف اهلل ثالثيماء  41
ٍرعىًة غىٍيظو ء  41 ـي أىٍجرنا ًعٍندى الم ًو ًمٍف جي ٍرعىةو أىٍعظى ا ًمٍف جي  ٖٙٔ ...(مى
 ٘ٔ  ...(أحسف فيما بقي، غيًفر لو ما مضى ءمىف    42
يكـ القيامة  و فكتمو ألجمو اهللي يعممي  ئؿ عف عمـو مف سي ء   43

 (مف نارو  بمجاـو 
ٜٚ 

 ٗٔ ...(ا فقد آذنتو بالحربمف عادل لي كليًّ ء 44
مف كانت لو مظممة ألخيو مف عرضو أك شيء ء 45

 ...(مو منو اليكـفميتحم  
ٔ٘ 

ـى (  46 مىى أىٍف ييٍنًفذىهي مىٍف كىظى ٍيظنا كىىيكى قىاًدره عى  ٖ٘ٔ ...(غى
ٍدتيميكهي يىٍعمىؿي عىمىؿى قىٍكـً ليكطو   47  ٔٓٔ ...(ء مىٍف كىجى
أف يسافر بالقرآف إلى أرض  نيى رسكؿ اهلل ء  48

 ...(العدك
ٚٓ 

 ٛٛ ...(ىذه أسماء رجاؿ صالحيفء  49
 ٗٔ ...(ارالن  ة مف أىؿ الجن   أف تعرفكا أىؿى  كشؾي يي ء 51

 ****** 
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:عالمصادر والمراجفيرس   

 أواًل: كتب التفسير:

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف -إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم-ٔ
 بيركت . –الناشر: دار إحياء التراث العربي  - ىػ(ِٖٗمصطفى ءالمتكفى: 

  أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرمأبك الحسف عمي بف -أسباب نزول القرآن-ٕ
 ىػ ُُُْالطبعة: األكلى،  -بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  -ىػ(ْٖٔالشافعي ءالمتكفى: 

 .ُعدد األجزاء: 
 ىػ(ُُِْمحمد بف صالح بف محمد العثيميف ءالمتكفى: : أصول في التفسير -ٖ

الطبعة: األكلى،  -الناشر: المكتبة اإلسبلمية -أشرؼ عمى تحقيقو: قسـ التحقيؽ بالمكتبة اإلسبلمية
 .ُعدد األجزاء:  -ـ ََُِ -ىػ  ُِِْ

محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني  - ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأ -ٗ
 لبناف -دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  الناشر: - ق ُّّٗ الشنقيطي
 ـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ

جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  -أيسر التفاسير لكبلم العمي الكبير-٘
 الجزائرم

الطبعة: الخامسة،  -الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية 
 . ٓعدد األجزاء:  -ـ ََِّىػ/ُِْْ

 -السمرقندم الفقيو الحنفيأبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ  -بحر العموم -ٙ
 . محمكد مطرجي تحقيؽ: د. - بيركت –دار الفكر : دار النشر - ّ :عدد األجزاء

دار النشر :  -الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر -الطبعة التونسية -التحرير والتنوير -ٚ
 .َّعدد األجزاء /  -ـ ُٕٗٗ -تكنس  -دار سحنكف لمنشر كالتكزيع 

دار  - ْعدد األجزاء : - محمد بف أحمد الشربيني، شمس الديف -تفسير السراج المنير -ٛ
 بيركت . –النشر:  دار الكتب العممية 
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الناشر: مطابع  -ىػ(ُُْٖمحمد متكلي الشعراكم ءالمتكفى:  -الوواطر –تفسير الشعراوي -ٜ
 . َِعدد األجزاء:  -أخبار اليـك

سنة الكالدة  -منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني أبك المظفر  - تفسير القرآن-َُ
الناشر دار  -تحقيؽ ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ  -ىػ ْٖٗىػ/ سنة الكفاة ِْٔ

 مكاف النشر السعكدية . -ـُٕٗٗ -ىػُُْٖسنة النشر  -الرياض –الكطف 
القرشي الدمشقي                  كثير أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف  -تفسير القرآن العظيم-ٔٔ
 الناشر : دار طيبة لمنشر كالتكزيع -المحقؽ :  سامي بف محمد سبلمة -ىػ [ْٕٕ- ََٕ] 

 . ٖعدد األجزاء :  -ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية  الطبعة:
دار النشر : شركة مكتبة كمطبعة  -الشيخ: أحمد مصطفى المراغي -تفسير المراغي-ٕٔ

 . َّعدد األجزاء :   - كأكالده بمصر مصطفى البابي الحمبي
الييئة المصرية  :الناشر -ىػ(ُّْٓ: محمد رشيد بف عمي رضا ءالمتكفى -تفسير المنار-ٖٔ

 جزءان . ُِ :عدد األجزاء -ـ َُٗٗ :سنة النشر -العامة لمكتاب 
 - د: كىبة بف مصطفى الزحيمي - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج-ٗٔ

 . َّعدد األجزاء :  -ىػ ُُْٖالطبعة : الثانية ،  -دمشؽ –الناشر : دار الفكر المعاصر 
الناشر:  -أحمد بف عبد اهلل الزىراني   - التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم ونماذج منو-٘ٔ

المحـر  ِٓ - ِِالسنكات  ََُ - ٖٓالطبعة: األعداد  -الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة
 .ُعدد األجزاء:  -ىػ ُُّْذك الحجة  - َُُْ
 -الناشر: مكتبة رشديو  -محمد ثناء اهلل العثماني المظيرم -التفسير المظيري-ٙٔ

 ـ ََِْىج =  ُِْٓدار إحياء التراث العربي ، ببيركت ،  -المطبعة : باكستاف
 ىػ ُُِْسنة الطبع : 

دار النشر : دار  -بف محمكد النسؼ أبك البركات عبد اهلل بف أحمد  -تفسير النسفي  -ٚٔ
 . ْعدد األجزاء:  - ََِٓبيركت  -النفائس 

 دمشؽ -الناشر: دار الفكر  -د: كىبة بف مصطفى الزحيمي - التفسير الوسيط -ٛٔ
 مجمدات في ترقيـ مسمسؿ كاحد . ّعدد األجزاء:   -ىػ ُِِْ -الطبعة:  األكلى 

  -بيركت –الناشر: دار الجيؿ الجديد   -الحجازم، محمد محمكد -التفسير الواضح-ٜٔ
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 ىػ . ُُّْ -الطبعة: العاشرة 
عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم   -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان-َِ

عدد  -ـ  َََِ-ىػ َُِْالطبعة: األكلى  -الناشر: مؤسسة الرسالة  -ىػ(ُّٕٔءالمتكفى: 
 . ُاألجزاء: 

الناشر: دار  -ىػ(ُُْْمحمد المكي الناصرم ءالمتكفى:  -أحاديث التفسيرالتيسير في -ٕٔ
 .ٔعدد األجزاء: -ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالطبعة: األكلى،  -لبناف –الغرب اإلسبلمي، بيركت 

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك  - جامع البيان عن ت ويل آي القرآن-ٕٕ
تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي بالتعاكف مع  -ىػ(َُّجعفر الطبرم ءالمتكفى: 

الناشر: دار ىجر  -مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامة
 ِٔعدد األجزاء:  -ـ ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة: األكلى،  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف

 فيارس . مجمد كمجمداف ِْمجمد، 
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم - الجامع ألحكام القرآن-ٖٕ

الناشر :  -المحقؽ : ىشاـ سمير البخارم -ىػ( ُٕٔالخزرجي شمس الديف القرطبي ءالمتكفى : 
 ـ . ََِّىػ/  ُِّْالطبعة :  -دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية

الناشر:  -ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ءالمتكفى:  -الدر المنثور-ِْ
 . ٖعدد األجزاء:  -بيركت –دار الفكر 

أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي   -َدْرُج الد رر في َتِفسِير اآلِي والس َور-ٕ٘
الطبعة:  -عماف، األردف -الناشر: دار الفکر   -ىػ(ُْٕاألصؿ، الجرجاني الدار ءالمتكفى: 

 . ِعدد األجزاء:  -ـ ََِٗ -ىػ  َُّْاألكلى، 
ف محمكد ابف عبد اهلل شياب الدي -المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع -ٕٙ

عدد  -ىػ ُُْٓسنة الطبع:  -الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت -لكسيالحسيني األ
 .ُٔاألجزاء:

الناشر : المكتب  -عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -زاد المسير في عمم التفسير-ٕٚ
 . ٗعدد األجزاء:  -َُْْالطبعة الثالثة ،  -بيركت –اإلسبلمي 

دار  الناشر: –أ. د. حكمت بف بشير بف ياسيف  -الصحيح المسبور من التفسير بالم ثور-ٕٛ
 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْاألكلى ، : الطبعة -المدينة النبكية -المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة
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 .ْعدد األجزاء : 
 –الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -محمد عمي الصابكني -صفوة التفاسير-ٜٕ

 . ُعدد األجزاء:  -ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: األكلى،  -القاىرة
أبك القاسـ محمكد بف عمر   -الكشاف عن حقانق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الت ويل-ٖٓ

 . ْ: عدد األجزاء  -بيركت –دار النشر : دار إحياء التراث العربي  -الزمخشرم الخكارزمي
عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك -لباب الت ويل في معاني التنزيل-ٖٔ

الناشر: دار الكتب  -تصحيح: محمد عمي شاىيف -ىػ(ُْٕالمعركؼ بالخازف ءالمتكفى: الحسف، 
 ىػ . ُُْٓالطبعة: األكلى،  -بيركت –العممية 

 دار النشر:   -أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي  -المباب في عموم الكتاب-ٕٖ
  . َِاألجزاء: عدد –الطبعة : األكلى -ـ  ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ -بيركت/ لبناف -دار الكتب العممية 

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف   -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-ٖٖ
 المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد -ىػ(ِْٓبف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي ءالمتكفى: 

 ىػ . ُِِْ -الطبعة: األكلى  -بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 
ىػ[  ُٔٓمسعكد البغكم ] المتكفى  محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف -معالم التنزيل-ٖٗ

 .ٖعدد األجزاء :  -ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة : الرابعة ،  -الناشر : دار طيبة لمنشر كالتكزيع
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  -الوسيط في تفسير القرآن المجيد-ٖ٘

الطبعة:  -لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  -ىػ(ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي ءالمتكفى: 
 . ْعدد األجزاء:  -ـ  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓاألكلى، 

 
 ثانيًا: كتب عموم القرآن:

 عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيأبك الفضؿ جبلؿ الديف   -االتقان في عموم القرآن-ٔ
 البمد : السعكدية -دار النشر : مجمع الممؾ فيد -المحقؽ : مركز الدراسات القرآنية

 +فيارس(.ٔء ٕعدد األجزاء :  -الطبعة : األكلى
 أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى  -المفردات في غريب القرآن-ٕ

دمشؽ  -الناشر: دار القمـ، الدار الشامية  -المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم-ىػ( َِٓءالمتكفى: 
   .                                                    ىػ  ُُِْ -الطبعة: األكلى  -يركتب
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مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  -بصانر ذوي التمييز في لطانف الكتاب العزيز -ٖ
الناشر: المجمس األعمى لمشئكف  -المحقؽ: محمد عمي النجار  -ىػ( ُٕٖفيركزآبادل ءالمتكفى: ال

 .ٔعدد األجزاء:  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة  -اإلسبلمية 
 َُْٗالطبعة األكلى ،  -مكة المرمة -الناشر : جامعة أـ القرل  -معاني القرآن الكريم-ٗ

 . ٔعدد األجزاء :  -محمد عمي الصابكني تحقيؽ :
 .َُْٓسنة الطبع :  -الناشر: مؤسسة سجؿ العرب -إبراىيـ اإلبيارل  -القرآنية  الموسوعة-٘
الناشر: دار التقريب بيف المذاىب  -جعفر شرؼ الديف -الموسوعة القرآنية  وصانص السور-ٙ

 ىػ . َُِْ -الطبعة: األكلى  -بيركت –اإلسبلمية 
 ثالثًا: كتب السنة وشروحيا:

دار النشر:   -اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم  -التيسير بشرح الجامع الصغير-ٔ
 .ِعدد األجزاء:  -الطبعة: الثالثة -ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ -الرياض  -مكتبة اإلماـ الشافعي 

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف   -جامع األصول في أحاديث الرسول-ٕ
تحقيؽ : عبد القادر  -ىػ(َٔٔمحمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير ءالمتكفى : 

مكتبة دار  -مطبعة المبلح  -الناشر : مكتبة الحمكاني  -التتمة تحقيؽ بشير عيكف -األرنؤكط 
 الطبعة : األكلى . -البياف
الناشر : دار  -أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني  -ولياء وطبقات األصفياءحمية األ -ٖ

 .َُعدد األجزاء :  -َُْٓالطبعة الرابعة ،  -بيركت –الكتاب العربي 
أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  -كماجة اسـ أبيو يزيد  -ابف ماجة   -  سنن ابن ماجو-ٗ

عدد  -ـََِٗ -ىػ َُّْالطبعة: األكلى -الرسالة العالميةالناشر: دار  -ىػ(ِّٕءالمتكفى: 
 . ٓاألجزاء: 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  -سنن أبي داود -٘
عدد   -بيركت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  -ىػ(ِٕٓاألزدم السًٍّجٍستاني ءالمتكفى: 

 .ْاألجزاء: 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي  -شعب اإليمان-ٙ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد -ىػ(ْٖٓءالمتكفى: 
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 اليند -أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 
الطبعة:  -ة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليندالناشر: مكتب

 .، كمجمد لمفيارس(ُّء ُْاألجزاء: عدد  – ـ ََِّ -ىػ  ُِّْاألكلى، 
المحقؽ: محمد زىير بف  -محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي -صحيح البواري-ٚ

الناشر: دار طكؽ النجاة ءمصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد  -ناصر الناصر
 .ٗعدد األجزاء:  -ىػُِِْالطبعة: األكلى،  -عبد الباقي(

 ىػ(ُِٔبكرم ءالمتكفى: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسا-صحيح مسمم-ٛ
 .ٓعدد األجزاء:  -بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  -المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي

عمي بف ءسمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل  -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح-ٜ
الطبعة: األكلى،  -لبناف –الناشر: دار الفكر، بيركت  -ىػ(َُُْاليركم القارم ءالمتكفى: 

 . ٗ عدد األجزاء: -ـََِِ -ىػ ُِِْ
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني  -المعجم األوسط-ٓٔ

 المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني -ىػ(َّٔءالمتكفى: 
 .َُدد األجزاء: ع -القاىرة –الناشر: دار الحرميف 

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  -مسند اإلمام أحمد بن حنبل-ُُ
إشراؼ: د عبد  -عادؿ مرشد، كآخركف -المحقؽ: شعيب األرنؤكط  -ىػ(ُِْالشيباني ءالمتكفى: 

 . ـ ََُِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى،  -الناشر: مؤسسة الرسالة -اهلل بف عبد المحسف التركي
أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد  -مسند البزار المنشور باسم البحر الزوار-ٕٔ

المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل، ءحقؽ  -ىػ(ِِٗبف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار ءالمتكفى: 
الخالؽ كصبرم عبد  (ُٕإلى  َُكعادؿ بف سعد ءحقؽ األجزاء مف  -(ٗإلى  ُاألجزاء مف 

الطبعة: األكلى، ءبدأت  -المدينة المنكرة -( الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ ُٖالشافعي ءحقؽ الجزء 
 .ُٖعدد األجزاء: - ـ(ََِٗـ، كانتيت ُٖٖٗ
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف  -النياية في غريب الحديث واألثر-ٖٔ

 -الناشر: المكتبة العممية -ىػ(َٔٔم ابف األثير ءالمتكفى: محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزر 
عدد  -محمكد محمد الطناحي -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل  -ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، 
 . ٓاألجزاء: 
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 رابعًا: كتب المغة:
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،  -تاج العروس من جواىر القاموس-ٔ

عدد  -الناشر: دار اليداية -تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف -الممٌقب بمرتضى ، الز بيدم
 . َْاألجزاء:

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  -التوقيف عمى ميمات التعاريف-ٕ
 ّٖالناشر: عالـ الكتب  -ىػ(َُُّـ المناكم القاىرم ءالمتكفى: عمي بف زيف العابديف الحدادم ث

 .  ُعدد األجزاء:  -ـَُٗٗ-ىػَُُْالطبعة: األكلى،  -القاىرة-عبد الخالؽ ثركت
أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  -الصحاح تاج المغة وصحاح العربية -ٖ

 بيركت -الناشر: دار العمـ لممبلييف  -تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار -ىػ(ّّٗءالمتكفى: 
 . ٔعدد األجزاء:  -ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕالطبعة: الرابعة 

الحاكم لكتاب ابي ىبلؿ العسكرم كجزءا مف كتاب السيد نكر الديف الجزائرم الفروق المغوية -ٗ
 تنظيـ: الشيخ بيت اهلل -تحقيؽ مؤسسة النشر االسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المقدسة

 عدد االجزاء: جزء كاحد -َّٔعدد الصفحات:  -بيات كمؤسسة النشر االسبلمي المكضكع: المغة
 الطبعة: األكلى .

 الناشر : دار كمكتبة اليبلؿ -أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم -كتاب العين-٘
 . ٖعدد األجزاء :  -تحقيؽ : د. ميدم المخزكمي كد. إبراىيـ السامرائي

 ُعدد األجزاء:  -معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية  -أبك البقاء الكفكمى -كتاب الكميات-ٙ
محمد  -تحقيؽ: عدناف دركيش  -ـ. ،ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ -بيركت  -دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 المصرم .
 -بيركت –الناشر : دار صادر  -محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم -لسان العرب -ٚ
 .ُٓعدد األجزاء :  -لطبعة األكلىا
 –الناشر : مكتبة لبناف ناشركف  - محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم - موتار الصحاح-ٛ

 .ُعدد األجزاء : - تحقيؽ : محمكد خاطر - ُٓٗٗ – ُُْٓالطبعة طبعة جديدة ،  - بيركت
 عبد القادر ػ محمد النجار إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد -المعجم الوسيط -ٜ

 .ِعدد األجزاء /  -تحقيؽ: مجمع المغة العربية  -دار النشر : دار الدعكة
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المحقؽ : عبد السبلـ محمد  -أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  -معجم مقاييس المغة-ٓٔ
 . ٔعدد األجزاء :  -ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالطبعة :  -الناشر : دار الفكر -ىاركف

 كتب الرقانق واآلداب:وامسًا: 
أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ  -بيجة قموب األبرار -ٔ

المممكة  -الناشر: كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -ىػ(ُّٕٔسعدم ءالمتكفى: 
 ىػُِّْالطبعة: الرابعة،  -العربية السعكدية
 . َِٖعدد الصفحات:  -ُعدد األجزاء:

الناشر: مؤسسة  -ىػ(ُّٕٕمحمد بف عبد اهلل دراز ءالمتكفى:  -دستور األوبلق في القرآن-ٕ
 .ُعدد األجزاء:  -ـُٖٗٗىػ / ُُْٖالطبعة: العاشرة  -الرسالة

أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم،  -الزواجر عن اقتراف الكبانر-ٖ
الطبعة: األكلى،  -الناشر: دار الفكر -ىػ(ْٕٗاإلسبلـ، أبك العباس ءالمتكفى: شياب الديف شيخ 

 .ِعدد األجزاء:  -ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  -مكارم األوبلق لمطبراني-ٗ

الكتب العممية، الناشر: دار  -كتب ىكامشو: أحمد شمس الديف -ىػ(َّٔالطبراني ءالمتكفى: 
 .]الكتاب مرقـ آليا[ .ُعدد األجزاء:  -ـ ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗالطبعة: األكلى،  -لبناف –بيركت 

 ُعدد األجزاء:  - أنكر بف أىؿ اهلل بف أنكار اهلل - مكارم األوبلق لمن أراد الوبلق-٘
 .]الكتاب مرقـ آليا[

الناشر: مكتبة أىؿ األثر لمنشر  -الخرازخالد بف جمعة بف عثماف  -َمْوُسوَعُة اأَلْوبَلقِ -ٙ
 .ُعدد األجزاء: -ـ ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكلى،  -كالتكزيع، الككيت

مكم بف عبد القادر  - موسوعة األخالق اإلسالمية-7 مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ عى
 ّعدد األجزاء:  - dorar.netالناشر: مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت   -السقاؼ 

 .ىػ ُّّْتـ تحميمو في/ ربيع األكؿ 
عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ/  - نضرة النعيم في مكارم أوبلق الرسول الكريم -ٛ 

 دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة :الناشر -صالح بف عبد اهلل بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي
 كمجمد لمفيارس( . ُُءُِ :عدد األجزاء -الرابعة :الطبعة

 سادسًا: كتب السيرة النبوية:
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 ىػ(.ْٕٕعماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ء-البداية والنياية-ٔ
الناشر:  -تحقيؽ: عبداهلل عبدالمحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات بدار ىجر

 [ .َِعدد األجزاء: ] -ـ ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕاالكلى  الطبعة:-الجيزة –ىجر لمطباعة كالنشر 
 -الناشر: دار اليبلؿ  -ىػ(ُِْٕصفي الرحمف المباركفكرم ءالمتكفى:  -الرحيق الموتوم-ٕ

 .ُعدد األجزاء:  -الطبعة:األكلى -بيركت ءنفس طبعة كترقيـ دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع(
 صالح بف طو عبد الكاحد-األَناِم َعميو الص بلة َوالس بلمُسُبل الس بلم ِمن َصحيح سيرة َوير -ّ

 راجعوي كقد ـ لوي: فضيمة الشيخ سميـ بف عيد اليبللي، فضيمة الشيخ مشيكر بف حسف آؿ سمماف
 .ُعدد األجزاء:  -ىػ ُِْٖالناشر: مكتبة الغرباء، الدار األثرية .الطبعة: الثانية، 

عمي بف إبراىيـ بف أحمد الحمبي،  -ي سيرة األمين الم مونالسيرة الحمبية = إنسان العيون ف-ٗ
 ىػ(َُْْأبك الفرج، نكر الديف ابف برىاف الديف ءالمتكفى: 

 .ّعدد األجزاء:  -ىػُِْٕ -الطبعة: الثانية -بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 
ءالمتكفى:  محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة -السيرة النبوية عمى ضوء القرآن والسنة-٘

 .ِعدد األجزاء:  -ىػ ُِْٕ -الطبعة: الثامنة  -دمشؽ –الناشر: دار القمـ  -ىػ(َُّْ
 ىػ(ْٕٕأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ءالمتكفى:  -السيرة النبوية-ٙ

 لبناف -الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت  -تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد
 . ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗعاـ النشر: 

 عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد-السيرة النبوية البن ىشام-ٚ
 الناشر: دار الجيؿ-تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد -ُِّسنة الكالدة / سنة الكفاة 

 مكاف النشر بيركت . -قُُُْسنة النشر: 
الناشر: دار  -بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهللمحمد  -طريق اليجرتين وباب السعادتين-ٛ

عدد  -تحقيؽ : عمر بف محمكد أبك عمر -ُْٗٗ – ُُْْالطبعة الثانية ،  -الدماـ –ابف القيـ 
 .ُاألجزاء : 

تحقيؽ: مصطفى  -ق ْٕٕ - َُٕاإلماـ أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير  -قصص األنبياء-ٜ
الطبعة  َُُٕٔٗشارع الجميكرية بعابديف ت:  ُْيطمب مف دار الكتب الحديثة  -عبد الكاحد
 شارع يعقكب بالمالية . ٖمطبعة دار التأليؼ  -ـ ُٖٔٗ -ق  ُّٖٖاألكلى 



 

190 

                                                                       سابعًا: كتب متنوعة:
عداد: -َأركاُن اإليمانِ -ٔ  ُُّْالطبعة: الرابعة، مزيدة كمنقحة،  -عمي بف نايؼ الشحكد جمع كا 
 .ُعدد األجزاء:  -ـ ََُِ -ىػ 
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ءالمتكفى:   -بدانع الفواند-ٕ

 .ْعدد األجزاء:  -الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف -ىػ(ُٕٓ
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف  -س ل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءالجواب الكافي لمن -ٖ

الطبعة:  -المغرب –الناشر: دار المعرفة  -ىػ(ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ءالمتكفى: 
 .ُعدد األجزاء:  -ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖاألكلى، 

المؤسسة العربية  الناشر : -المحقؽ : إحساف عباس -ابف حـز -رسانل ابن حزم األندلسي-ٗ
 .لمدراسات كالنشر
 .َُٖٗ،  ُالطبعة :  - ُ:الطبعة: الجزء

 .ُٕٖٗ   ،ِ :الطبعة – ِ :الجزء
 .ُُٖٗ ، ُ: الطبعة – ّ :الجزء
 .ُّٖٗ  ،ُ: الطبعة – ْ :الجزء

 .ْ :عدد األجزاء
: دار  الناشر - عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح المرزكم أبك عبد اهلل - الزىد ويميو الرقانق-٘

 .ُعدد األجزاء :  - تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي - بيركت –الكتب العممية 
 -عقيدة التوحيد وبيان ما يضادىا من الشرك األكبر واألصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك-ٙ

 .ُصالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف عدد األجزاء: 
 الناشر: دار أطمس الخضراء -الخميسمحمد بف عبد الرحمف  -شرح الرسالة التدمرية-ٚ

 .ُعدد األجزاء:  -ـََِْىػ/ُِْٓالطبعة: 
محمد بف صالح بف  -الدرة المضية في عقد أىل الفرقة المرضية -شرح العقيدة السفارينية -ٛ

الطبعة: األكلى،  -الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض -ىػ(ُُِْمحمد العثيميف ءالمتكفى: 
 .ُاألجزاء: عدد  -ىػ ُِْٔ
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أبك أحمد محمد أماف  -الصفات اإلليية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيو-ٜ
الناشر: المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة  -ىػ(ُُْٓبف عمي جامي عمي ءالمتكفى: 
 .ُعدد األجزاء:  -ىػَُْٖالطبعة: األكلى،  -المنكرة، المممكة العربية السعكدية

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ءالمتكفى:  -مجموع الفتاوى-ٓٔ
الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  -المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ -ىػ(ِٖٕ

 . ـُٓٗٗىػ/ُُْٔعاـ النشر:  -الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية
ياك نستعينمدارج -ٔٔ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  -السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

الناشر:  -المحقؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم -ىػ(ُٕٓشمس الديف ابف قيـ الجكزية ءالمتكفى: 
 . ِعدد األجزاء: -ـُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالطبعة: الثالثة،  -بيركت –دار الكتاب العربي 

 -دار الحديث -القاىرة – محمد فؤاد عبد الباقي –س أللفاظ القرآن الكريم المعجم المفير -ٕٔ
 ـ.ََُِ-قُِِْطبع: 
 الناشر: دار االعبلـ -الدكتكر عبد القادر بف محمد عطا صكفي -المفيد في ميمات التوحيد-ٖٔ

 .ُعدد األجزاء:  -ىػُِّْ -ىػُِِْالطبعة: األكلى 
جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف  - والنظانرنزىة األعين النواظر في عمم الوجوه -ٗٔ

الطبعة :  - ـ ُْٖٗ -ىػ َُْْ -لبناف / بيركت  -دار النشر : مؤسسة الرسالة  - الجكزم
 .تحقيؽ : محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي - ُعدد األجزاء /  - األكلى

 
*** *** 
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 فيرس الموضوعات:

 الصفحة العنوان 
 ٕ المقدمة
 ٖ الموضوع أىمية

 ٖ أسباب اوتيار الموضوع
 ٖ أىداف البحث

 ٗ الدراسات السابقة
 ٗ منيج البحث
 ٘ وطة البحث

نرىا وعدد ورودىا ومشتقاتيا ونظا اإلساءة مفيوم :التمييد
    واألساليب التي تدل  عمييا

 

ٜ 

 ٓٔ : مفيوم اإلساءةالمبحث األول
 ٔٔ واصطبلحا المطمب األول: اإلساءة لغة

 ٕٔ ذم اإلساءة والنيي عنيا  المطمب الثاني:
 ٙٔ  يافي السمف أقوالُ و  آثاُر اإلساءةالمطمب الثالث: 
ساءة والوسانل المعينة عمى الوقوع في اإل أسباب المطمب الرابع:

 تركيا.
ٜٔ 

عدد مرات ورود اإلساءة ومعانييا في السياق : المبحث الثاني
 القرآني

ٕٕ 

 ٖٕ في القرآن الكريمعدد ورود اإلساءة المطمب األول: 
 ٕٗ المطمب الثاني: معاني اإلساءة في القرآن الكريم 
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 ٕٙ مشتقات اإلساءة ونظانرىا المبحث الثالث:
 ٕٚ المطمب األول: مشتقات اإلساءة

 ٕٛ المطمب الثاني: نظانر اإلساءة في القرآن الكريم
 ٖٖ تدل  عمى اإلساءة التي قرآنيةالساليب األ :المبحث الرابع

 ٖٗ تدل  عمى اإلساءة أساليب قرآنيةمطمب: 
 ٖٙ الذات اإلليية وأنواعيااإلساءة إلى مفيوم  : األولالفصل 

 ٖٚ المبحث األول: تعريف اإلساءة إلى الذات اإلليية
 ٖٛ تعريف اإلساءة إلى الذات اإللييةالمطمب األول: 
 ٜٖ الذات اإلليية اإلساءة إلىأقسام المطمب الثاني: 

 ٕٗ المبحث الثاني: أنواع اإلساءة إلى الذات اإلليية
 ٖٗ المطمب األول: اإلساءة إلى الذات اإلليية بالقول
 ٜ٘ المطمب الثاني: اإلساءة إلى الذات اإلليية بالفعل

 ٙٙ اإلساءة إلى الكتب السماويةمفيوم : الثانيالفصل 
 ٚٙ القرآن الكريماإلساءة إلى مفيوم المبحث األول: 
 ٘ٚ اإلساءة إلى التوراة واإلنجيلمفيوم المبحث الثاني: 

 ٘ٚ أواًل: اآليات المشتركة في اإلساءة إلى التوراة واإلنجيل
 ٜٚ ثانيًا: اإلساءة إلى التوراة
 ٕٛ ثالثًا: اإلساءة إلى اإلنجيل

 ٗٛ اإلساءة إلى األنبياء عمييم السبلممفيوم : الثالثالفصل 
 ٘ٛ في القرآن  اإلساءة لنوح مفيوم المبحث األول: 

 ٙٛ لنبييم  المطمب األول: إساءة قوم نوح 
 ٙٛ أواًل: التعريف بسيدنا نوح 

ساءة قومو لو ثانيًا: قصة نوح   ٚٛ وا 
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 ٛٛ حال الناس قبل بعثتو-ٔ
 ٜٛ دعوة نوح -ٕ
 ٜٛ موقف قومو من دعوتو-ٖ
 ٜٓ أىم  السمات التي امتاز بيا نوح -ٗ
 ٜٓ سمات المنكرين لدعوة نوح -٘

 ٜٔ ونجاة المؤمنين  المطمب الثاني: ىبلك المسينين من قوم نوح
 ٜ٘ في القرآن اإلساءة لموط مفيوم المبحث الثاني: 

 ٜٙ لنبييم  المطمب األول: إساءة قوم لوط
 ٜٙ أواًل: التعريف بسيدنا لوط 

ساءة قومو لو  ثانيًا: قصة لوط  ٜٙ وا 
 ٜٜ المطمب الثاني: ىبلك المسينين من قوم لوط 

 ٔٓٔ  عقوبة من َعِمَل َعَمَل قوم لوط 
 ٕٓٔ العبرة من قصة لوط 

 ٖٓٔ في القرآن اإلساءة لموسى مفيوم المبحث الثالث: 
 ٗٓٔ لنبييم  المطمب األول: إساءة قوم موسى

 ٗٓٔ أواًل: التعريف بسيدنا موسى 
ساءة قومو لو ثانيًا: قصة موسى   ٗٓٔ وا 

 ٘ٓٔ إساءة بني إسرانيلأواًل: 
 ٛٓٔ إساءة فرعونثانيًا: 

 ٔٔٔ وىبلكيم المطمب الثاني: تعذيب المسينين من قوم موسى 
 ٗٔٔ  اإلساءة لمنبي محمد مفيوم المبحث الرابع: 

 ٘ٔٔ المطمب األول: إساءة المشركين لمنبي 
 ٕٔٔ المطمب الثاني: إساءة الييود لمنبي 

 ٕ٘ٔ المطمب الثالث: إساءة المنافقين لمنبي 
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 ٕٖٔ : وسانل عبلج اإلساءة في ضوء القرآن الكريمالرابعالفصل 
 ٖٖٔ المبحث األول: عبلج القرآن الكريم لئلساءة بكظم الغيظ

 ٖٗٔ المطمب األول: تعريف كظم الغيظ لغة واصطبلحا
 ٖٗٔ المطمب الثاني: ثواب كظم الغيظ وفضمو

 ٖٛٔ المبحث الثاني: عبلج القرآن الكريم لئلساءة بالعفو عن الناس
 ٔٗٔ المطمب األول: تعريف العفو لغة واصطبلحا

 ٜٖٔ المطمب الثاني: ثواب العفو عن الناس ومنزلتو
 ٖٗٔ الثالث: عبلج القرآن الكريم لئلساءة بالصفح عن الناس المبحث

 ٗٗٔ المطمب األول: تعريف الصفح لغة واصطبلحا
 ٗٗٔ المطمب الثاني: ثواب الصفح عن الناس وفضمو

 ٚٗٔ المبحث الرابع: عبلج القرآن الكريم لئلساءة بالمغفرة لمناس
 ٛٗٔ المطمب األول: تعريف المغفرة لغة واصطبلحا
 ٛٗٔ المطمب الثاني: ثواب المغفرة لمناس ومنزلتيا

 ٔ٘ٔ المبحث الوامس: عبلج القرآن الكريم لئلساءة باإلحسان إلى الناس  
 ٕ٘ٔ المطمب األول: تعريف اإلحسان لغة واصطبلحا

 ٕ٘ٔ المطمب الثاني: ثواب اإلحسان إلى الناس ومنزلتو
 ٘٘ٔ الواتمة: النتانج والتوصيات

 ٛ٘ٔ الفيارس
 ٛ٘ٔ فيرس اآليات القرآنية

 ٛٚٔ فيرس األحاديث النبوية
 ٔٛٔ فيرس المصادر والمراجع

 ٜٔٔ فيرس الموضوعات
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