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 قال تعالى:

       ِلْلُمتَِّقوَنىَوَمْوِعَظٌةىَوُهّدىىِللنَّاِسىَبَواٌنىَهَذا 

 [831:آل عمران]

 



 أ
 

 

 اإلهـــــــــــداء
 
 

 . رسولنا حممدإىل ؿـارة اؾعؾم واإلؿام املصطػى، إىل سقد اخلؾق،      

 حػظفا اهلل. أمي احلنونإىل رؿزي اؾبذل واؾعطاء، واؾدي اؾؽرميني أبي اؾغاؾي رمحه اهلل، و     

 اؾعزقزة حػظفا اهلل. زوجيتإىل رػقؼة دربي      

 حػظفم اهلل روان وبراء ورزان وحممد ورؤى ورمياسإىل أبـائي وبـاتي      

 إىل أخوتي وأخواتي رعاهم اهلل.إىل ؿن حبفم جيري يف عروؼي، قؾفج بذؽرافم ػؤادي      

 بنت األخت الغالية صابرين.إىل       

 إىل زمالئي.حنو اؾـجاح واإلبداع  ،إىل ؿن سرـا سوقا وحنن ـشق اؾطرقق ؿعًا     

 وعباراٍت ؿن أمسى عبارات اؾعؾم، إىل ؿن     ،وؽؾؿات ؿن درر ،إىل ؿن عؾؿوـا حروػًا ؿن ذفب     

 رام.أساتذتي الك إىل ،ـري ؾـا سرية اؾعؾم واؾـجاحُت ؛وػؽرفم ؿـارًة ،صاغوا ؾـا عؾؿفم حروػًا     

 إىل فؤالء مجقعًا أفدي فذا اؾبحث املتواضع.    

 



 ب
 

 شكر وتقدير
 
هلل، الحمد هلل رب اوما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا  ،الحمد هلل أواًل وآخرًا الذي ىدانا ليذا  

وال تحصى، ووفقني إلتمام ىذا العمل المتواضع، عمى نعمو التي ال تعد العالمين، أشكره 
األحقاف: ] َقاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ  : وامتثااًل وعماًل بقول اهلل

 ألىل الفضل ،بالجميل واالمتنان واعترافاً .(1)(من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل): وقولو ،[51
، وبنْوا جامعتنا األبّية، وخّرجوا األجيال ء، الذين أناروا دروب الحريةجالوالعرفان من العمماء األ

" الذي  رياض محمود قاسمالفتّية؛ فإنو ليُسرُّني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيمة الدكتور: "
و خحيث كان لي نعم األ ،تفضل بقبول اإلشراف عمى ىذه الرسالة في  ؛ فمم يأُل جيداً والُموجِّ

وبعمق  و الوفير،تقديم نصائحو وتوجيياتو السديدة والقّيمة، ولما خّصني بو من وقتو الكثير وعمم
نصائحو الصائبة التي سرت عمى منواليا،  فمو مني كل االحترام والتقدير، فأسأل اهلل أن يبارك 

 لمسممين خير الجزاء.في عممو، وينفع بو اإلسالم والمسممين، وجزاه اهلل عّني وعن ا
 زهدي  :الدكتور أستاذي الكريمين:كما وأتقّدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة،       
تفّضال بقبول مناقشة ىذا  الذين ؛أبو عمرة حسان فايز :الدكتورفضيمة ، و أبو نعمةمحمد 
، لُيثرياه بمالحظاتيما القّيمة، وتوجيياتيما السديدة، والنافعة، فجزاىم اهلل عّني وعن البحث

 المسممين خير الجزاء.     
ولكمياتيا  )الجامعة اإلسالمية(كما أسدي شكري وتقديري وعرفاني بالجميل لجامعتي الغراء       

لشرعي، ولكل ّي حّب العمم ا، وأساتذتي األفاضل الذين غرسوا ف)كمية أصول الدين(وباألخص 
الكرام في المكتبة  المركزية،  جعميم من عممني منذ الصغر، وال أنسى الدور الذي قام بو اإلخوة 

لإلسالم والمسممين، وشكري موصول لكل من أسيم معي في إنجاز ىذا العمل  اهلل عوناً 
جميعًا خير الجزاء، وأنعم عمييم مشورة أو النصح، أو الدعم، فجزآىم اهلل عني البالمعمومة، أو 

 بوافر الصحة، وكمال العافية في الدين والدنيا واآلخرة.

 .، وأن ينفع بووأخيرًا اهلل أسأل أن يجعل ىذا العمل مقبوالً 

                                                           

 (، 1/335،)5511كر لمن أحسن إليك، حسنن الترمذي، كتاب أبواب البر والصمة، باب ما جاء في الش (1)
 (.5/175قال الشيخ األلباني: صحيح ، صحيح الجامع)     
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 المقدمة
ياىم, ودن شرع لعباده من األحكام ما فيو صالح أمورىم في دينيم الحمد هلل رب العالمين,
محمد رحمة اهلل لمعالمين, وعمى آلو وصحابتو, ومن دعا بدعوتو  والصالة والسالم عمى سيدنا

 واتبع ىديو وسار عمى نيجو وشريعتو إلى يوم الدين, وبعد,,,

, وأعجز أسموب, فأعيت بالغتو الم اهلل الذي أنزلو في أوجز لفظىو كّن القرآن الكريم إ       
, قال البمغاء, وأعجزت حكمتو الحكماء, وأبكمت فصاحتو الخطباء, وتحّدى اهلل بو اإلنس والجـن

ْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال  تعالى: َيْأُتوَن ِبِمْثِمِه َوَلْو َكاَن ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ
 [88 :اإلسراء] َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرا  

  ,, إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييارفكان بذلك حجة عمى الناس في كل عصر ومص       
َنْحُن ِإنَّا  , ومن الزيادة والنقصانتكّفل بحفظو من التغيير والتبديلومن تمام ىذه المعجزة أّن اهلل 
نَّا َلُه َلَحاِفُظونَ    [9 :سورة الحجر] َنزَّْلَنا الذِّْكَر َواِ 

 حارسيا وىو ,وكيانيا قواميا وىو ,وباعثيا روحيا ىو ,الدعوة ىذه كتاب ىو القرآن ىذا       
 منو تستمد الذي المرجع النياية في وىو ,ومنيجيا دستورىا وىو ,وترجمانيا بيانيا وىو ,وراعييا
 الطريق. وزاد دعوةال ومناىج العمل وسائل ,الدعاة منو يستمد كما ,الدعوة

لت اً أنو نزل قبل أربعة عشر قرن ومعجزُة القرآن الخاِلدة      , وخاَض بيذه األمة معركًة ُكبرى حوَّ
اليوم تاريَخيا وتاريَخ البشريَّة كمَّو معيا, ومع ذلك فيو ُيعاِيُش الحياة الحاِضرة وكأنَّما ىو يتنزَُّل 

 ىذه كانت ىنا ومن ،لتوجيو الُمسممين في أحداِثيم الراِىنة, وفي ِصراعيم مع األحداث حوَليم
   الموسومة بــ الدراسة

      الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف الحزب السابع من القرآن الكريم  
  (071-99من اآلية )من سورة آل عمران 

واهلل أسال أن يوفقني لما فيو الخير, ربنا  ,العمم الشرعيكون مساىمة في خدمة عسى أن ت      
ليك المصيرعميك  ليك أنبنا وا   اً الميم عمى محمد وعمى آلو وصحبو وسمم تسميم وصلِ  , توكمنا وا 
 .اً كثير 
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 :أوالً: أهمية الموضوع 

  .كافة حياتو شئون في وجل عز اهلل بمنيج  المسمم الداعية حياة ربط .0
   وىو أال ,وأعظميا الكتب بأشرف يتعمق ألنو وأعظميا؛ العموم أشرف من التفسير عمم عديُ  .2

 يوم إلى الخالدة معجزتو وجعمو , محمد رسولو عمى تعالى اهلل أنزلو الذي ,الكريم القرآن
 .القيامة

 في التدبر والتفكر في آياتو. تمبية ألمر اهلل  .9
 اليوم, اإلسالمية األمة منيا تعاني التي واألدواء لممشاكل والنافع المناسب العالج تقديم .4

براز بيان طريق عن وذلك  .القرآنية اآليات تحتوييا التي والمقاصد األىداف وا 
 تعالى اهلل كالم معنى يجعل الذي السميم المنيج ىو والسور اآليات مقاصد عمى التعرف إن .5

 .منتظماً  مؤتمفاً 
 :ثانياً: سبب اختيار الموضوع

  .كتابو وخدمة اهلل مرضاة ابتغاء .0
  .العمم طالب منيا يستفيد اإلسالمية لممكتبة جديدة دراسة إضافة .2
رشاد ىداية كتاب الكريم القرآن كون في الدراسة آيات وأىداف مقاصد إبراز .9  جميعاً  لمبشرية وا 

 .الجسام والخطوب المحن زمن في الثبات الى الداعية
 الثبات كيفية تقرير في ,ومختمفة متنوعة موضوعات من عمران آل سورة تناولتو ما إبراز .4

   .حدأُ  غزوة خالل من العممي
 

 

 ثالثاً: أهداف البحث: 

 .لآليات والموضوعية التحميمية الجوانب بين الربط .0
 .ي السورة, في الدعوة لمثباتف الموضوعية الوحدة إظيار .2
المقاصد العامة واألىداف الحقيقية التي تريد آيات الدراسة إرسائيا في المجتمع  إظيار .9

 اإلسالمي . 
 .الرئيس ومحوره حزبال الي ضتعر  التي الموضوعات إظيار .4
ُكْنُتْم , قال تعالى:العالمي في قيادة األمم ودورىا المطموب بدورىا اإلسالمية مةاألُ  تعريف .5

آل عمران ] َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَّهِ 
:110.]
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 :رابعاً: الجهود السابقة

المركزية تبة وبعد االطالع والبحث في المك ,من خالل مراسمة مركز الممك فيصل      
عثر عمى أي رسالة عممية تناولت ىذا أ, لم بالجامعة اإلسالمية, والبحث عبر شبكة االنترنت

 .الموضوع في إطار دراسة عممية متخصصة محكمة

أخرى  جيات من عمران آل سورة تناول من ىناك أن لي تبين ,والتدقيق البحث وبعد      
 -حاث:, ومن ىذه األباخترتو الذي الموضوع عن خارجة

  :معالم الجماعة المسممة في سورة آل عمران ,  وىو رسالة ماجستير من إعداد الباحث
 م.2002ه/1222أحمد عايش حبيب, بإشراف: الدكتور/ وليد محمد العامودي,

ىا قسم التفسير وعموم القرآن بكمية وستكون ىذه الدراسة حمقة من حمقات السمسمة التي أقرَّ    
أصول الدين في الجامعة اإلسالمية, والتي تتناول الدراسة التحميمية لممقاصد واألىداف المتنوعة 

ىذه الدراسة الحزب السابع من سورة آل  منوالمختمفة آليات القرآن الكريم, ولذا كان نصيبي 
 عمران.

 ا : منهج الباحث: خامس
 .المعاني في متناسبة مقاطع إلى السابعالحزب  تقسيم  .0
 .عاصم عن حفص برواية مشكمة البحث مدار القرآنية اآلية كتابة  .2
 بعضيا مع المقاطع مناسبة :عمى ويشتمل ,حده عمى مقطع لكل التحميمية الدراسة  .9

القراءات  ,النزول أسباب بيان ,يمزم ما إعراب, بالغية مطائفال إظيار ,المغوي التحميل,
 .والنسخ إن وجد

بتحديد واكتشاف ما  , وذلكرالموضوعي في التفسياستخدم الباحث المنيج التحميمي و   .4
 تحتويو آيات كل مبحث من مقاصد وأىداف, وتحميميا.

 إن عمييا الحكم بيان مع األصمية, مصادرىا من البحث في الواردة النبوية األحاديث تخريج .5
 .سبيال ذلك إلى استطعت ما( ومسمم البخاري) الصحيحين غير من كانت

   .وذلك في حواشي الصفحات بيان معاني المفردات الغريبة الواردة في البحث,  .6
 فارس. البن المغة مقاييس ومعجم منظور البن العرب لسان مثل المغة كتب إلى الرجوع .7
  .بما يحقق األمانة العممية, مع توثيقيا حسب األصول ,عزو األقوال المقتبسة ألصحابيا .8
 في البحث.  المغمورة الترجمة لمشخصيات واألعالم .9

اكتفي في التوثيق بذكر اسم الكتاب, ومؤلفو, ورقم الجزء والصفحة, واترك مواصفات  .01
 المرجع لقائمة المراجع؛ وذلك تخفيفًا عن الحاشية. 
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إعداد الفيارس الخمسة )لآليات واألحاديث واألعالم والمصادر والموضوعات( الالزمة  .00
 ل الوصول إلى المعمومات.يوتسي ,لبحثلخدمة ا

 : خطة البحثسادسا : 
     الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف الحزب السابع من القرآن الكريم 

 (071 –99من اآلية )من سورة آل عمران 
, وقد قسمتو عمى النحو , وفيارسوخاتمة فصول,وأربعة  وتمييد, يتكون ىذا البحث من مقدمة,

 التالي:
 التمهيد

 .سورة آل عمرانبتعريف عام 
 : المسائل اآلتيةويشتمل عمى  

o   تسمية السورة وفضميا وعدد آياتيا. :أوال 
o   زمن نزول السورة :ثانيا. 
o   محور السورة وخطوطيا الرئيسة. :ثالثا 

 

 الفصل اْلول
 (002-99اآلية)من  عمرانسورة آل لمقاصد وأهداف  ةالتحميمي اسةر دال

  مباحث: ثالثةويشتمل عمى 

 (97-99المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية ) المبحث اْلول:
 : وفيو ثالثة مطالب

o :تكذيب الييود في دعاوى حول سيدنا يعقوب المطمب اْلول . 
o :تحويل القبمة عمى الرد عمى اعتراض الييود المطمب الثاني  . 
o :مقام إبراىيم  المطمب الثالث  الحرامومنزلة البيت. 

 

 (011-98)المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية  المبحث الثاني:
 وفيو مطمبان: 

o :أىل الكتاب لكفرىم وصدىم عن سبيل اهلل. بالتنديد  المطمب اْلول 
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o :مة المسممة من طاعة أىل الكتابتحذير األُ  المطمب الثاني. 
 (002-010)اآليةالمقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من  المبحث الثالث:

 : مطالب خمسةوفيو 
o :تقوى اهلل ب لممؤمنيندعوة القرآن  المطمب اْلول. 
o :ن.آبالقر الحفاظ عمى الشخصية اإلسالمية واالعتصام  المطمب الثاني 
o :فالح اآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكر.  المطمب الثالث 
o :مة محمد أُ خيرية  المطمب الرابع . 
o ما حل بالييود من الذل والصغار بسبب  أن وبيان المؤمنين تثبيت :خامسالمطمب ال

 .بغييم
 الفصل الثاني

 .(092-009)اآليةمن  عمرانسورة آل لمقاصد وأهداف  ةالتحميمي دراسةال
 ويشتمل عمى ثالثة مباحث: 

 (007-009)المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية المبحث اْلول:    
 وفيو ثالثة مطالب: 

o :أىل الكتاب.  عدالة اإلسالم مع المطمب اْلول 
o :مصير أعمال الكافرين يوم القيامة. المطمب الثاني 
o :لبيان حال الكافرين. الضرب األمث المطمب الثالث   

 (021-008) المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية المبحث الثاني:    
 : انوفيو  مطمب

o :مواالة األعداءمة من تحذير األُ  المطمب اْلول  . 
o :تثبيت المؤمنين.  المطمب الثاني 

 

 (092-020) المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران  من اآلية المبحث الثالث:
 : مطالب ثالثةوفيو 
o :حد. أُ وصف غزوة  المطمب اْلول 
o الفالح سبب واجتنابو اليالك سبب بالربا التعامل :المطمب الثاني. 
o ورسولو اهلل طاعة :المطمب الثالث اإلليية الرحمة سبب. 
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 الفصل الثالث
 (052-099) اآليةمن  عمرانسورة آل لمقاصد وأهداف  ةالتحميمي اسةر دال

 مباحث:  ةويشتمل عمى ثالث
 (096-099) المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية المبحث اْلول:    

 مطالب:  ثالثةوفيو 
o في الخيرات والمنافسةاألمر بالمسارعة : المطمب اْلول . 
o :صفات المؤمنين.  المطمب الثاني 
o األمم السابقة صائربم عتباراال طمب الثالث:مال. 

 

 (044 -097)المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية  المبحث الثاني:
 مطالب: ةوفيو ثالث
o :حد. لمؤمنين بعد أُ ا مواساة المطمب اْلول  
o الكافرين ومحق المؤمنين لتمحيص نة االبتالءسُ  :المطمب الثاني. 
o :االنقالب عمى األعقابالتحذير من  المطمب الثالث . 

 

 (052-045) المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية المبحث الثالث:
 وفيو ثالثة مطالب:

o :وصبرىم الحق عمى األنبياء أتباع ثبات المطمب اْلول. 
o المبين الخسران الكافرين طاعة عاقبة :انيالمطمب الث . 
o والتمكين لممؤمنين الوعد اإلليي بالنصر :ثالثالمطمب ال. 

 

 الفصل الرابع 
  (071-059ن اآلية)سورة آل عمران ملمقاصد وأهداف  ةالتحميمي دراسةال

 ويشتمل عمى ثالثة مباحث: 
 (055-059)المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية  المبحث اْلول:  

 وفيو ثالثة مطالب: 
o :ثبات المؤمنين أىمية السكينة واألمن في المطمب اْلول . 
o غواؤه الشيطان وسوسة :المطمب الثاني    ُأحد. غزوة في اليزيمة أسباب من وا 
o :المؤمنين تثبيط في المنافقين دور المطمب الثالث. 
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 (068-056) المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية لمبحث الثاني:ا
 مطالب:  خمسة وفيو
o :الرشيدة القيادة العفو ولين الجانب والشورى من صفات المطمب اْلول. 
o لكم غالب فال اهلل ينصركم إن :ثانيالمطمب ال.   
o محمد وارسالو بعباده ورحمتو اهلل رضوان :لثالمطمب الثا عمييم اهلل نعم من . 
o اهلل بإذن فيي مصائب من الناس أصاب ما :رابعالمطمب ال . 
o :اإليمان منيم لمكفر أقرب المنافقون المطمب الخامس.   

 

 (071-069)المقاصد واْلهداف لسورة آل عمران من اآلية  المبحث الثالث:   
 : مطالب ثالثةوفيو 
o الشيادة :داللتيا وأنواعياالمطمب اْلول : . 
o مآثر و ثمرات الشيادة :نياالمطمب الث. 
o :حد.نماذج من  شيداء أُ  المطمب الثالث 

 

 الخاتمة
 التوصيات.ختم الباحث بحثو بذكر أىم النتائج التي توصل إلييا في دراستو, وبيان ألىم 

 قام الباحث أيضًا بعمل الفيارس العممية لمبحث وىي:كما و 
 .فيرس اآليات القرآنية -0
 . فيرس األحاديث النبوية -2
 . فيرس األعالم المترجم ليم -9
 .فيرس المصادر -4
 فيرس الموضوعات. -5

  وباهلل التوفيق, وىو المستعان وعميو الّتكالن
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 التمهيد

  تعريف عام بسورة آل عمران

 :ويشتمل على املسائل اآلتية

املسألة األوىل: فضل السورة وتسميتها وعدد آياتها 
 

نزول السورة املسألة الثانية: زمن 
 

املسألة الثالثة: حمور السورة وخطوطها الرئيسة 
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 فضل السورة المسألة األولى:
، ومن األحاديث الصحيحة التي وردت في جممة من األحاديث آل عمران في فضل سورة ورد

 فضميا ما يأتي:
(1)عن أبي ُأَماَمَة اْلَباِىِمي   -1

  َا َقاَل َسِمْعُت َرُسول   ُِتي اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَُّو َيأْ ): َيُقول
الزَّْىرَاَوْيِن اْلَبَقَرَة َوُسوَرَة آِل ِعْمرَاَن َفِإنَُّيَما تَْأِتَياِن َيْوَم اْقَرُءوا  أَلْصَحاِبوِ  اً َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيع

َأْو َكَأنَُّيَما ِفْرَقاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ (3)َأْو َكَأنَُّيَما َغَياَيتَانِ (2)اْلِقَياَمِة َكَأنَُّيَما َغَماَمتَانِ 
اِن َعْن َأْصَحاِبِيَما اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة َفِإنَّ َأْخَذَىا َبَرَكٌة َوَتْرَكَيا َحْسَرٌة َوال َتْسَتِطيعُ  َيا ُتَحاجَّ

 .(5)"(4)(اْلَبَطَمةُ 
ُيْؤَتى ِباْلُقْرآِن َيْوَم )َيُقوُل: َيُقوُل َسِمْعُت النَِّبيَّ  (6)عن النَّوَّاَس، ْبَن َسْمَعاَن اْلِكاَلِبيَّ  -2

َوَضَرَب َلُيَما   . " اْلِقَياَمِة َوَأْىِمِو الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُموَن ِبِو َتْقُدُمُو ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآُل ِعْمرَاَن 
 (7)َكَأنَُّيَما َغَماَمتَاِن َأْو ُظمَّتَاِن َسْوَداَوانِ   " َقاَل  َثاَلَثَة َأْمثَاٍل َما َنِسيُتُينَّ َبْعدُ   َرُسوُل المَّوِ 

اِن َعْن َصاِحِبِيَما   .(8)(َبْيَنُيَما َشْرٌق َأْو َكَأنَُّيَما ِحْزَقاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ ُتَحاجَّ

                                                           

 ىـ( 81:أبو أمامو الباىمي )ت( 1)
و كنيتو، صحابي، كان مع عمي في ىو صدي بن عجالن بن وىب، أبو أمامة الباىمي، غمبت عمي    
ه، وىو آخر من مات من الصحابة بالشام. انظر: اإلصابة في 81توفي في أرض حمص سنة  (،صفين)

، في معرفة الصحابة واالستيعاب (،7/411)ابن سعد ،الكبرى طبقاتالو  (،7/9)تمييز الصحابة، ابن حجر
 (.2/9)ابن عبد البر

نما سُ  :الغمامة( 2)        ألنو يغم السماء أي يسترىا. انظر:  ؛مي غماماً بالفتح السحابة، والجمع غمام وغمائم، وا 
   (.12/441)لسان العرب، البن منظور

 صمعي: الغياية كل شيء أظل االنسان فوق رأسو، مثل: السحابة والغبرة والظل ونحوه. انظر: لسان ( قال األ3)
 (.15/143)العرب، البن منظور    

 (.1/29)الجواىر الحسان، الثعالبيانظر: ( قال معاوية: بمغني أن البطمة السحرة. 4)
 (. 1/553)804ح  كتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة،، م( صحيح مسم5)
 :النواس بن سمعان6) )

صحبة. انظر:  العامري الكالبي لو وألبيو بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد ا بن أبي بكر بن كالبا 
 (.6/257)اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر

 (.2/70)( اإلشارة بالسواد الى قوة اإلظالل. انظر: مصاعد النظر لإلشراف عمى مقاصد السور، البقاعي7)
 (.1/554)805 ح كتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة،، صحيح مسمم (8)
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 موقع السورة من القرآن:

وىي (1)سورة آل عمران من السور المدنية الطويمة، وذكر القرطبي مدنيَّتيا باإلجماع        
. أما لكريم، حسب ترتيب المصحفالترتيب القرآني العثماني بين سور القرآن االسورة الثالثة في 

 (2).ذكر العمماء أنيا نزلت بعد سورة األنفالمن حيث ترتيب نزوليا التاريخي فقد 
 تسميتيا:
سورة آل عمران ليا أسماء كثيرة، وكثرة األسماء تدل عمى شرف المسمى، وقد ذكر         

 : (3)العمماء والمفسرون ليا ثمانية أسماء وىي
يا سميتسبب تطمق عمييا في المصحف، و وىو أشير أسمائيا، وىو الذي أُ  آل عمران: -1

قولو  حيث جاء فييا ،ألن فييا ذكر قصة آل عمران من بدايتيا ؛بسورة آل عمران
]آل ﴿ِإنَّ المََّو اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبرَاِىيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَمى اْلَعاَلِميَن﴾تعالى:
رًا وقولو تعالى:[ 33عمران: ﴿ِإْذ َقاَلِت اْمرََأُة ِعْمرَاَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

وقد وردت تسميتيا بيذا االسم في [. 35]آل عمران:﴾َك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميمُ َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنَّ 
 (4)عدة أحاديث.

.قال النووي في شرحو (5)ميت البقرة وآل عمران الزىراوينوفي صحيح مسمم سُ  الزىراء: -2
  (6)."َأْجرىَماا َوَعِظيم َتا الزَّْىَراَوْيِن ِلُنوِرِىما َوِىَداَيتيمُسمِّيَ "لصحيح مسمم: 

 (7).لنزول نيف وثمانين آية فييا في محاجة وفد نصارى نجران المجادلة: -3

                                                           

 (.1/274(، تفسير ابن زمنين، ابن زمنين، )4/1)، القرطبيالقرآن حكامألجامع الانظر: ( (1
والتفسير  (1/62)تفسير الجاللين، المحمي والسيوطي(، 1/30تنزيل القرآن، ابن شياب الزىري)( انظر: 2)

 (.7/345 )الحديث، دروزة
 (.2/73)لوسيروح المعاني، األ (،3/134)( انظر: البحر المحيط، أبو حيان3)
التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من عمماء التفسير وعموم القرآن، بإشراف: مصطفى ( انظر: 4)

 (.1/403)مسمم، 
 (.1/553)805 ،حكتاب صالة المسافرين وقصرىا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ، ( صحيح مسمم5)
  .(3/159 )1337مسمم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حالمنياج شرح صحيح ( 6)
بطال مذىبيم ،نزل صدر ىذه السورة الكريمة إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى (7) ودعوتيم  ،وا 

 (، كانوا نصارى، وكانوا ستينلدخول في الدين الحق دين اإلسالم، وىم وفد نجران، )وفد السيد والعاقبا إلى
 ، والسيد األييم ثماليمإال عن أمره ورأيو في أمر دنياىمالذي ال يصدرون  ،برئاسة العاقب عبد المسيح رجالً 

أي القائم بنفقاتيم ورحميم، وابن حارثة بن عمقمة أسقفيم أي حبرىم المطاع فيما يتعمق بأمور دينيم. انظر: 
 مال المعاني، بيان(، 3/144،)ابن عاشور والتحرير والتنوير، (،1/334الخازن)لباب التأويل، 

 (.1/571)ابن ىشامالنبوية، سيرة ال، (3/144)حويش



    تعريف عام بسورة آل عمران                                                                             التمهيد                                                            

4 

 

 واالستغفار. (1)وتسمى: األمان، والكنز، والمعينة، وطيبة
 : عدد آياتيا
أن: "عدد آياتيا مائتان  يالفيروز آبادذكر فقد ، (2)يا مائتان في عد الجميوراتآي دعد        

 (3).بإجماع القراء
 المسألة الثانية: زمن نزول السورة 

 بتنزيل فاتحتيا "وقد ُذكر أن ىذه السورة ابتدأ ا :-رحمو ا-الطبري أبو جعفرقال  
ي وَصفيا بو في ابتدائيا، أن تكون لغيره، ووصفو نفسو بالذ األلوىية بالذي ابتدأ بو من نفي

وكان الذي حاجو فيو وفد  قدموا عمى رسول ا  ،منو بذلك عمى طائفة من النصارى اً احتجاج
وكان قدوميم في  ،العاقب يقال ألحدىما: السيد، واآلخر نجران من النصارى، وكان ليم سيدان

وه في عيسى صموات ا عميو، وألحدوا في ا. فأنزل ا  في  سنة تسع من اليجرة، فحاج 
وعمى من كان  ،عمييم اً نين آية من أوليا، احتجاجوثما اً رة نيفأمرىم وأمر عيسى من ىذه السو 
فأبوا إال المقام عمى ضاللتيم وكفرىم، فدعاىم إلى المباىمة،  عمى مثل مقالتيم، لنبّيو محمد

 (4)منيم، وانصرفوا إلى بالدىم. فأبوا ذلك، وسألوا َقبول الجزية منيم، فقبميا 

 المسألة الثالثة: محور السورة وىدفيا 

محور السورة العام ىو إثبات وحدانية ا تعالى، وما يتعمق بذلك من تقرير بشرية عيسى        
 ووحدة الدين والرساالت، وأىمية طاعة ا ورسولو ،. 

                                                           

     الشوكانيفتح القدير، انظر: ( أخرج سعيد بن منصور عن أبي عاطف قال: اسم آل عمران في التوراة طيبة. 1)
  (.3/134)البحر المحيط، أبي حيان(، 3/440)والدر المنثور، السيوطي (،1/469)    

  (.3/144)والتنوير، ابن عاشورالتحرير  (،1/143)الداني عمرو أبو ،القرآن آي عدّ  في البيانانظر: ( 2)
 د عَ ما يُ  (،3/144)روقد ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوي (،1/158)آبادي ، الفيروزبصائر ذوي التمييز( 3)
 د عَ يُ 

 وكان السيوطي في  ،أىل الشام مائة وتسع وتسعون آية لذلك اإلجماع، حيث قال: إن عدد آياتيا عند خرقاً     
 قد سبقو إلى ذلك.( 2/141)المنثور الدر    

 والتسييل لعموم التنزيل، البن  (،84ص)وأسباب النزول، الواحدي (،6/151)، الطبريجامع البيان( انظر: 4)
 (.1/179)جزي    
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الحوار مع أىل الكتاب الذين يخاصمون  األولى، (1)تدور حول ثالث قضايا طويمةوالسورة  
حد تعميق عمى غزوة أُ  والثالثةفي صدد مواقف الييود ومكائدىم، والثانية  اإلسالم داخل المدينة،

  (2)التي أصابت المسممين بجرح غائر.

ويتحدد من خالل ىذه القضايا عدد من ركائز العقيدة اإلسالمية وتشريعاتيا، فقد اشتممت       
 ىذه الّسورة الكالم عمى ركنين ىامين من أركان الدين:

قامة األدلة والبراىين عمى وحدانية ا األول:         . ركن العقيدة وا 
 والجياد في سبيل ا. التشريع وبخاصة فيما يتعمق بالمغازي الثاني:      

 أواًل: جانب العقيدة
ثبات صدق القرآنتناولت اآليات الكريمة أدلة الوحدان        ويتضمن ىذا الجانب ". ية، والنبوة، وا 

لى جانبيا إيضاحات قوية كذلك  إيضاحات قوية ألسس التصور اإلسالمي من ناحية العقيدة، وا 
الواقعية، ىذه اآلثار المالزمة لإليمان بيا يمكن بيانيا في طبيعة ىذه العقيدة وآثارىا في الحياة 

 (3).من خالل النقاط التالية"
 اإليمان با تعالى: -1

وتضمنت اآليات ."(4)أثبتت اآليات وحدانية الّمو تعالى، وأنو وحده الحي الذي ال يدركو الفناء      
بالقسط، وأنو العزيز الحكيم، فتضمنت وحدانيتو  ثالثة أصول: شيادة أن ال إلو إال ا، وأنو قائمٌ 

المنافية لمشرك، وتضمنت عدلو المنافي لمظمم، وتضمنت عزتو وحكمتو المنافية لمذل والسفو، 
ثبات الحكمة،  ثبات العدل، وا  وتضمنت تنزييو عن الشرك والظمم والسفو، ففييا إثبات التوحيد، وا 

ثبات القدرة" ُو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط اَل َشِيَد المَّ قال تعمى: .(5)وا 
 [.18]آل عمران: ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾

 اإليمان بوحي السماء واإليمان برسل ا: -2

                                                           

ل (1) ويتمثل في الحوار مع أىل الكتاب  ،من الس ورة ) الحرب العقدية الفكرية أو حرب الشبيات( القسم األوَّ
والَّذي يناقش وفد نصارى نجران  ،ثمثي الس ورة و جزء من خاتمتيا آية( ويكاد يصل إلى 120وىو األطول )

 والقسم الثَّاني ،(120اآلية  -81وشبيات أىل الكتاب )من اآلية  ،(80لى اآلية: إمن بداية السورة )
وء عمى غزوة أُ  ،أِو القتال ()الحرب الماديَّة المباشرة   .نياية السورة( -121د ) من اآلية حوُيمقي الضَّ

  .(7/105)والتفسير الحديث، محمد عزت دروزة (،1/23)( انظر: نحو تفسير موضوعي، محمد الغزالي2)
 (.1/332)( في ظالل القران، سيد قطب 3)
 المنير، التفسير ،(1/332)، سيد قطب القران ظاللفي  (،1/473)نظم الدرر، لمبقاعيانظر:  (4) 

  (.3/141)لزحيميا
 . (وما بعدىا 14/181 ، ابن تيمية)( مجموع الفتاوى5)
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تنتقل السورة الكريمة إلى تأكيد إيمان المسمم بجميع الرساالت السماوية، وبجميع أنبياء ا       
عث الذي بُ  ،أال وىي اإلسالم العظيم ،واحدةً  ورسمو دون أدنى تفريق، مؤكدة أن رسالتيم جميعاً 

ْسَماِعيلَ  ِإْبرَاِىيمَ  َعَمى ُأْنِزلَ  َوَما َعَمْيَنا ُأْنِزلَ  َوَما ِبالمَّوِ  آَمنَّا ُقلْ  .وكل رسولٍ  بو كل نبيٍ   َواِ 
ْسَحاقَ  قُ  اَل  َربِِّيمْ  ِمنْ  َوالنَِّبيُّونَ  َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتيَ  َوَما َواأْلَْسَباطِ  َوَيْعُقوبَ  َواِ   َأَحدٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ

 [84]آل عمران:  ُمْسِمُمونَ  َلوُ  َوَنْحنُ  ِمْنُيمْ 
 

 :وُأخر متشابيات محكماتٍ  اإليمان بأن القرآن يضم آياتٍ  -3
فوض أمر تأويمو المحكم يجب اإِليمان بو والعمل بمقتضاه، والمتشابو يجب اإِليمان بو ويُ      

﴿ُىَو الَِّذي َأْنَزَل َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِمْنُو آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر (1).إلى ا منزلو
 .[7عمران:]آل  ُمَتَشاِبَياٌت﴾

 اإليمان بأن كل نفس ذائقة الموت: -4
مصير كل نفس، والثواب يوم القيامة، واالبتالء  وفي السورة أيضًا ذكر حقيقة الموت، وأنو     

نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن ﴿ (2)في الدنيا النَّاِر ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 
 .[185]آل عمران:﴾َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإال َمتَاُع اْلُغُرورِ 

 

 اإليمان بأن الدين المقبول عند ا ىو اإلسالم: -5
غير اإلسالم، ومناقشة  ل دين عند ا بعد ظيور اإلسالمقبوأنو ال يُ  وأنو ال يعدلو دين،     

النصارى في شأن المسيح وألوىيتو والتكذيب برسالة اإلسالم، واستغرقت المناقشة قرابة نصف 
ْساَلُم َوَما اْخَتَمَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِإالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم (3)السورة. ﴿ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإلِْ

 .[19]آل عمران: َبْيَنُيْم َوَمْن َيْكُفْر ِبآَياِت المَِّو َفِإنَّ المََّو َسِريُع اْلِحَساِب﴾ اْلِعْمُم َبْغًيا
 

 : (4)ومنيجو  واتباع رسولو طاعة ا  -6
فطريق الرحمة " [٢٣١آل عمران: ] ﴿َوَأِطيُعوا المََّو َوالرَُّسوَل َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾ قال تعالى:     

 .  (5)طاعة ا ورسولو"والمغفرة سموك 
  

                                                           

 ، دأغراض السور في التحرير والتنوير، محمد الحم (،1/151)( انظر: أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري1)
 (.16ص )    

 (.1/421)أنوار التنزيل، البيضاوي(، 1/412انظر: التفسير الموضوعي، نخبة من العمماء)( 2)
 (.3/141)التفسير المنير، الزحيمي (،3/144)( انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور3)
 (.1/332)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر: ( 4)
 (.1/49)ثعالبيد الحسان في تفسير القرآن، الالقواع (5)
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الطاعة المذكورة في ىذه اآلية ونحوىا من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب ا و      
 .(1)وسنة رسولو 

 

 مة اإلسالم:اإليمان بخيرية أُ  -7
مم عمى اإلطالق، وأن ىذه الخيرية مشتركة ما مة اإلسالمية خير األُ دليل عمى أن ىذه األُ      

ن كانت متفاضمة في ذات بينيا.مة، وآخرىا بالنسبة إلى غيرىا من األُ األُ  بين أول ىذه  (2)مم، وا 
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ﴿ لقولو تعالى:

 [.110]آل عمران: ﴾ِبالمَّوِ 
 

 نة:وقدره، وأن االبتالء سُ اإليمان بقضاء ا  -8
 ،بسبب ذنوبيم وتقصيرىم في طاعة ا ورسولو ؛صيب المؤمنين با ورسولو مصائبقد يُ       

وأذى الكفار ليم ليس ىو بسبب نفس  ،وكذلك ما امتحنوا بو من الضراء ،حدأُ كما لحقيم يوم 
نما امتحنوا بو ليخمص ما فييم من الشر، فامتحنوا بذلك كما يمتحن  ،إيمانيم وال ىو موجبو وا 

َص المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق كما قال تعالى: (3)ليخمص من غشو. ؛الذىب بالنار ﴿َوِلُيَمحِّ
 .[141]آل عمران: اْلَكاِفِريَن﴾

 ثانيًا: الجانب التشريعي
 أبانت اآليات بعض أحكام الشرع مثل:      

 تحريم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: -1
كما  ،عن مواالة الكافرين بالمحبة والنصرة ،تضمنت السورة النيي من ا تعالى لممؤمنين      

قال  (4).الكتابتضمنت إشارات إلى الييود وتعداد قبائحيم وجرائميم، والتحذير من مكائد أىل 
آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ﴿ تعالى:

]آل عمران: ﴾اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِىِيْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْكَبُر َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُمونَ 
118]. 

  

                                                           

 (.7/304)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الشنقيطيانظر: ( 1)
 (.2/11)( فتح القدير، الشوكاني2)
 (.1/165)قيم الشفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل، ابن انظر: ( 3)
والتفسير (، 1/108)آبادي  الفيروز ،، بصائر ذوي التمييز(1/127)السعدي، كريم الرحمن( انظر: تيسير ال4)

 (.3/141)المنير، الزحيمي
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 تحريم افتراء الكذب عمى ا: -2
بأن العالقة بين الناس وربيم ال تقوم عمى  ،القرآن الكريم من خالل سورة آل عمران بين     

َبَمى َمْن َأْوَفى ِبَعْيِدِه ﴿:لقولو  (1)عمى الوفاء والتقىو مق العالي، الدعوى الكذوب، بل عمى الخُ 
َفَمِن اْفَتَرٰى َعَمى المَِّو اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد ﴿ ولقولو: [76]آل عمران:  ﴾اْلُمتَِّقينَ َواتََّقى َفِإنَّ المََّو ُيِحبُّ 

ِلَك َفُأولَِٰئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ   .[118]آل عمران: ﴾ذَٰ
 

 تحريم الردة في اإلسالم: -3
عن دين حبط العمل، لذلك جاءت اآليات الكريمة في سورة آل عمران تتوعد من ارتد الردة تُ       

 َبْعدَ  َكَفُروا َقْوًما المَّوُ  َيْيِدي َكْيفَ ﴿ وفي ذلك يقول القرآن الكريم: .االسالم بأشد أنواع العذاب
]آل عمران: (2)"﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  َيْيِدي اَل  َوالمَّوُ  اْلَبيَِّناتُ  َوَجاَءُىمُ  َحق   الرَُّسولَ  َأنَّ  َوَشِيُدوا ِإيَماِنِيمْ 

قال  ،ارتد طائفة نافقوا ،وكسرت رباعيتو ،وشج وجو النبي  ،حدانيزم المسممون يوم أُ ولما [ 86
:  َ(3) [139]آل عمران:﴾﴿ َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَمْوَن إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنين. 

 

 وجوب اإلنفاق في سبيل ا: -4
من ىداية اآليات أن من حيث اإلنفاق والحث عميو، و  تناولت السورة المال ودوره اليام     

ألن بر الرّب بعبده في  ؛الجنة (البر)حتى ينفق من أحب أموالو اليو، و  العبد لن يبمغ بّر ا
] آل ﴾َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ ﴿قال تعالى: (4).اآلخرة، إكرامو إياه بإدخالو الجنة

 .[92عمران:
 

 فريضة حج البيت من استطاع إليو سبيال: -5
َوِلمَِّو ﴿قال تعالى: ،(5) وأوجب حجو عمى المؤمنين ة أول بيت وضع لمناس،جعل ا الكعب      

 [.97عمران: ]آل﴾َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ ا َغِني  َعِن اْلَعاَلِمينَ 
  

                                                           

 (.1/28)نحو تفسير موضوعي، الغزاليانظر: ( 1)
 (.1/142)س من نور القرآن، الصابونيب( ق2)
 (7/279)مجموع الفتاوى، ابن تيميةانظر: ( 3)
التفسير الموضوعي، ، (1/184)أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري (،6/587)، الطبريجامع البيانانظر: ( 4)

 .(1/413نخبة  من العمماء)
 والتنوير، التحرير في السور أغراض (،4/16)المنير، الزحيمي التفسير (،6/9)، الطبريجامع البيان( انظر: 5)

 .(17: ص) الحمد محمد
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 تحريم أكل الربا تحريمًا قاطعًا: -6
فسد الحياة كما أن من شأنو أن يُ  ،فسد الحياة النفسية والخمقيةمن شأن ىذا النظام أن يُ        

قال  (1)وتأثيره في مصائرىا جميعًا. ،مة كمياومن ثم تتبين عالقتو بحياة األُ  ،االقتصادية والسياسية
َبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ َيا َأيَُّيا ﴿تعالى:  ]آل﴾الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا الرِّ
 [.130عمران:

 

 تحريم التولي يوم الزحف: -7
"أخبر سبحانو وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنو بسبب     

ازداد  ،حتى تولوا فكانت أعماليم جندًا عمييم ،استزليم الشيطان بتمك األعمالكسبيم وذنوبيم 
ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمعاِن ِإنََّما اْسَتَزلَُّيُم الشَّْيطاُن قال تعالى: (2)بيا عدوىم قوة".

 .[155]آل عمران: ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َحِميمٌ ِبَبْعِض ما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا المَُّو َعْنُيْم 
 

  تحريم الغمول: -8
قولو  دل عميوكما . واآلية مقررة لصيانة األموال العامة، (3)وىو األخذ من الغنيمة خفية        
ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت : ﴿َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُمْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة تعالى

 .[161]آل عمران:َوُىْم اَل ُيْظَمُموَن﴾
 

 تحريم النفاق: -9
وموقفيم من تثبيط ىمم المؤمنين، بالتفصيل عن النفاق والمنافقين تحدثت اآليات الكريمة      

وىو تمحيص الذين آمنوا وتنقيتيم وتخميصيم من الذنوب ومن آفات  ،فيما أصابيم ذلك اليوم
فإنو خمصيم ومحصيم من المنافقين، فتميزوا منيم فحصل ليم تمحيصان:  وأيضاً  ،النفوس

َوْلَيْعَمَم  قال تعالى(4).نو منيم، وىو عدوىما، وتمحيص ممن كان يظير تمحيص من نفوسيم
َلُيْم َتَعاَلْوْا َقاِتُموْا ِفي َسِبيِل الّمِو َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَمُم ِقتَااًل الَّتََّبْعَناُكْم ُىْم الَِّذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل 

 ُمونَ َما َيْكتُ ِلْمُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُيْم ِلإِليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِىِيم مَّا َلْيَس ِفي ُقُموِبِيْم َوالّمُو َأْعَمُم بِ 
  [.167]آل عمران:

  
                                                           

 (.1/445)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر: ( 1)
 (.3/196)( زاد المعاد، ابن القيم2)
 : )غل( الغين والالم أصٌل صحيٌح يدل  عمى تخمل شيٍء، وثباِت شيء، فَمْن قال "ال ُيِغّل" قال ابن فارس( 3)

غن، فيو      ،الخيانةالغمول في المغة ىو  من اإلغالل، وىو الخيانة. ومن قال "ال َيِغّل" فيو من الِغّل والضِّ
 (.2/24)الجوىريالمغة،  الصحاح في ،(4/375)معجم مقاييس المغة، البن فارس انظر:   

 (.3/196)( انظر: زاد المعاد، ابن القيم4)
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 الحث عمى االستشياد في سبيل ا: -11
نوه بشأن الشيداء من المسممين، وبيان فضل الشيادة، ومنزلة الشيداء عند ربيم، وأن       

وليس بعد  ،والشيداء ىم خواصو والمقربون من عباده ،الشيادة عنده من أعمى مراتب أوليائو
﴿َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َأْمَواتًا َبْل  تعالى:قال  (1).درجة الصديقية إال الشيادة

َحُقوا ِبِيْم َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّيْم ُيْرَزُقوَن *َفِرِحيَن ِبَما آتَاُىُم المَُّو ِمْن َفْضِمِو َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيمْ 
  .[170-169]آل عمران: َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنوَن﴾ِمْن َخْمِفِيْم َأالَّ َخْوٌف 

 

 فرض الشورى كقاعدة إسالمية في الحكم:  -11
مة المسممة، وليسقط الحجة الواىية التي تثار إلبطال ىذا ليثبت ىذا المبدأ في حياة األُ     

كان  سيئة، ولومة المسممة، كمما نشأ عن استعمالو بعض العواقب التي تبدو المبدأ في حياة األُ 
مة الراشدة مرىون بيذا والعدو عمى األبواب، ألن وجود األُ  (حدأُ )ىو انقسام الصف كما وقع في 

 قال تعالى مخاطبًا نبيو (2)مة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق.المبدأ، ووجود األُ 
: ِ[159]آل عمران:َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمر 

 

 ىدف السورة:  الثبات عمى منيج الحق فكريًا وداخميًا 
وعدم الضعف والتخاذل تحت أي ل عمران تدعو المسممين لمثبات آآيات كثيرة في سورة      
وتقّمل  ،وألن الثبات أمر خطير ومصيري، فالسورة تحذر من عوامل تزلزل إيمان المؤمن؛ ظرف

 من مقدرتو عمى الثبات.

 كيف نثبت عمى الحق؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال يجب أن نعرف كيف يزيغ الناس، فالناس يضممون إما باألفكار      

التي تشوش عقائدىم، أو يتييون وسط مشاغل الحياة فتضعف عزائميم. وبالتالي فأسباب اليالك 
تحث المؤمن عمى الثبات في المجالين آل عمران  فكرية )داخمية( أو عممية )خارجية(، وسورة 

 وتحذره مما قد يكون سببًا في زلتو.

 لذلك تقسم السورة كما أشرت إلى قسمين:     
 (121 - 1. القسم األول: اآليات )1

 الخارجية، واألفكار الثبات عمى الحق فكريًا أمام المؤثراتلنا عمى كيفية دىذه اآليات تَ      

والحوار معيم، وىو أول حوار بين العقائد  الكتاب أىل مع  لمرسول راقية مناقشة في ويتمثل
                                                           

أىداف  (16 :ص)أغراض السور في التحرير والتنوير، محمد الحمد ، (3/196)القيم ابن المعاد، زاد( انظر: 1)
  .(20:ص)كل سورة ومقاصدىا، عبد ا شحاتو

 (.54/348) المذاىب الفكرية المعاصرة، عمي بن نايف الشحود موسوعةانظر: ( 2)
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ا لنا المنيج الذي يجب أن نتبعو في سورة  فبعد أن عرَض ليعرض معيم أين الحق " ؛في القرآن
وكأن جياد  (1)"البقرة جاءت سورة آل عمران داعية إلى االجتماع عمى ىذا المنيج واثبات الدعوة

مواجية مشتركة لكيد الييود داخل المدينة وىجوم ويوجب عمى المسممين الدعوة يقضى بالثبات، 
إنما ىو  ،حد وقعت قبل حادثة وفد نجران إال أن ورودىا بعدىاورغم أن غزوة أُ  (2)الوثنيين عمييا
، لذلك كان التَّركيز األكبر في الس ورة عمى الحرب ثم الداخمي الثبات الخارجي أوالً  لتحقيق فكرة

أىل الكتاب، وأنَّو يكاد يصل إلى ضعف ما بيَّنتو الس ورة مَن النَّوع  العقديَّة والرَّّد عمى شبيات
العقيدة والش بيات وليذا سبٌب ميمٌّ وىو أنَّ حرب  ،وىو حرب السَّيف والقتال ،اآلخر من الحرب

 (3)خطورة بمراحل من حرب السَّيف. بال شكٍّ أشد

 (211 - 121. القسم الثاني: اآليات )2
ينتقل القرآن إلى تثبيت البناء  ،ثبت البناء الخارجي ضد األفكار والشبياتبعدما          

فيتحدث ىذا القسم الثاني من  ،دُأحالداخمي، ويعالج القرآن ىذا الموضوع بالتعقيب عمى غزوة 
 .إلى نياية السورة( عن كيفية الثبات داخمياً  – 121) اآلية

من الخارج لتجييز البيئة المحيطة، ثم انتقمت وقد بدأت سورة آل عمران بالثبات فكريًا       
لتدلنا  ؛تفادييا وكيفية تقع قد التي لألخطاء كنموذج حدمن خالل غزوة أُ ، لمثبات الداخمي لمفرد

من جّراء عصيانيم ألوامر  عمى كيفية الثبات العممي، ألنيا تركت في نفوس المسممين أثرًا شديداً 
تأتي عمى سياق غاية في  ،وتثبيت المسممين ،حدونالحظ تسمسل قصة غزوة أُ ، الرسول 
 الحكمة.
من خالل التعميق عمى حادثتين حصمتا عمى عيد  يدفينوالواقع أن السورة تناولت ىذين ال     
 :النبي 

، حين استضافيم في المسجد النبوي  لقاء وفد نصارى نجران مع النبي الحادثة األولى: -
 وحاورىم لمدة ثالثة أيام.

حد واليزيمة أمام المشركين، فتأتي ثمانون آية لمتعقيب عمييا، ألن غزوة أُ  الحادثة الثانية: -
 )وخاصة الرماة(. ولم يطيعوا أوامر نبييم  ،أكثر المؤمنين لم يثبتوا في الغزوة

                                                           

 .(1/473)( نظم الدرر، البقاعي1)
 (.1/23 )نحو تفسير موضوعي، الغزالي انظر:  (2)
  (.1/121)، السعدي الرحمنتيسير الكريم اانظر:  (3)
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 الػصلذاألول

 ورةذآلذعؿرانذدالدرادةذالتحؾقؾقةذدلؼاصدذوأهدافذ

 (112-93اآلوة)منذذ

 :ذويشتمل على ثالثة مباحث

:ادلبحثذاألول 

 (ذ97ذ-ذ93ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)ذذذذذ

ادلبحثذالثاني:ذ 

 (ذ101 -ذ98ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)ذذذذذذ

ادلبحثذالثالث:ذ 

 (112 -102ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)ذذذذذذ

 

                                                
 

 



 

21 

 

 
 

                                                         

 األولذدلبحثا

 (97-93ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)ذ

 :ذلباطثالثة م وفيه

األول:طؾبذادل 

 تؽذوبذالقفودذيفذدعاوىذحولذدقدناذوعؼوبذذذذ
 

الثاني:ذذطؾبادل 

 عؾىذحتوولذالؼبؾةالردذعؾىذاعرتاضذالقفودذذذذذذ
 

الثالث:ذذطؾبادل 

 ومـزلةذالبقتذاحلرامذإبراهقمذدقدناذمؼامذذذذذذذ
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 المبحث األول
  (97-93المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية ) 

﴿ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحًّلِّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِإَّلَّ َما َحرََّم ِإْسرَاِئيُل َعَمٰى َنْفِسِو ِمْن َقْبِل َأْن :قاؿ تعالى      
َل التَّْورَاُة ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْورَاِة َفاتْ  َفَمِن اْفَتَرٰى َعَمى المَِّو اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد ُكْنُتْم َصاِدِقيَن*ُموَىا ِإْن ُتَنزَّ

ِلَك  نَّ *إُقْل َصَدَق المَُّو  َفاتَِّبُعوا ِممََّة ِإْبرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َفُأولَِٰئَك ُىُم الظَّاِلُموَن*ذَٰ
َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي بِ  ِفيِو آَياٌت َبيَّْناٌت َمَقاُم ِإْبرَاِىيَم  َوَمْن *َبكََّة ُمَباَرًكا َوُىًدى ِلْمَعاَلِمينَ َأوَّ

ِنيّّ َدَخَمُو َكاَن آِمًنا  َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيًًّل  َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ المَّ  ََ َو 
 .[97-93عمراف:]آؿ ﴾َعِن اْلَعاَلِمينَ 

الدالئؿ عمى  إقامة يدور حوؿ ،حتى نياية ىذا المقطعالكالـ مف أوؿ سورة آؿ عمراف       
مزاعميـ  يبطؿأىؿ الكتاب و  حاججيُ السياؽ و  ، نبّوة محمدمع إثبات ،  إثبات وحدانية الّمو

 .حوؿ البيت الحراـ الكريمة وجاءت ىذه اآليات ،وتقاليدىـ وما استحدثوا في دينيـ وبدعيـ

 .سيدنا يعقوبالمطمب األول: تكذيب الييود في دعاوى 
 قال تعالى:﴿ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحًّلِّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِإَّلَّ َما َحرََّم ِإْسرَاِئيُل َعَمٰى َنْفِسِو ِمْن َقْبِل َأنْ      

َل التَّْورَاُة ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْورَاِة َفاْتُموَىا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن*َفَمِن اْفَتَرٰى َعَمى المَِّو اْلكَ  ِمْن َبْعِد  ِذبَ ُتَنزَّ
ِلَك َفُأولَِٰئَك ُىُم الظَّاِلُموَن   .[94-93]آؿ عمراف:﴾ذَٰ

، فكؿ ما زعمو يود، فأغمبيا رد عمى مزاعميـسورة آؿ عمراف ليا عالقة قوية بذكر الي     
يـ بعد بؿ منقْ وال يُ  ،ما ال ينفع الكفار بعد أف بيف ربنا . و  لنبيو وويبين  الييود يفنده ا 

وأنفقوا منو في  ،بعد أف اكتسبوه مف حالؿ ،وبيف ما ينفع المؤمنيف ويقبؿ منيـ ،اغتروا بوأف 
:﴿ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحًّلِّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِإَّلَّ َما َحرََّم ِإْسرَاِئيُل َعَمٰى قاؿ تعالى .سبيؿ ا عمى حبيـ لو

َل التَّْورَاةُ  َنْفِسِو ِمْن َقْبلِ    [.93]آؿ عمراف:ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْورَاِة َفاْتُموَىا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن﴾  َأْن ُتَنزَّ

ذا كاف النصؼ األوؿ مف سورة آؿ عمرافو       وقصص  ،يقـو عمى الحوار مع أىؿ الكتاب ا 
 -واإلسالـ يعرض عمييـ -الييود كأفجاء الحديث ىنا عف األطعمة المحرمة والمحممة،  ،أحواليـ

ونحف نبتعد عنيا فال ترى قط عمى  ،يستبيح األطعمة المحرمة عمينا يتساءلوف: كيؼ نتبع ديناً 
موائدنا؟. 
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عمييـ، فمما  ، لقد كانت األطعمة كميا حالً وطارئاً  موقوتاً  جيبوا بأف الحظر الذى يحترمونو كافوأُ 
   . (1)مف ا ت عمييـ عقاباً رم  فسقوا حُ 

 : سبب نزول اآلية

: كيؼ ، فقالت الييود: إنا عمى ممة إبراىيـنزلت حيف قاؿ النبي" أنيا أخرج الواحدي      
فقالت  ،، فنحف نحمواىيـإلبر  حالالً : كاف ذلؾ ! فقاؿ النبي وـ اإلبؿ وألبانياوأنت تأكؿ لح

براىيـ فإنو كاف محرماً  ،أصبحنا اليوـ نحرمو : كؿ شيءالييود حتى  عمييـ السالـ، عمى نوح وا 
  (2) ."﴾ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحًّلِّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيل :﴿ليـ تكذيباً  . فأنزؿ ا انتيى إلينا

 مناسبتاف.ليذا السياؽ  :لما سبق اآليةمناسبة 
 المناسبة األولى:     

فمو  ،عتيـشريوتركيا ، وكاف ىذا سائًغا في  حّرـ أحب األشياء إليو ، يعقوبف إ      
مشروع فيذا ىو  [،92] آؿ عمراف:﴾َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ ﴿قولو: بعد  مناسبة
ى َوآَتى اْلَماَل َعمَ ﴿ يحبُّو العبد ويشتييو، كما قاؿ: وىو اإلنفاؽ في طاعة ا مما ،عندنا
 (3)[.8]اإلنساف: ﴾ُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبّْوِ َوُيْطعِ ﴿وقاؿ:[ 177]البقرة:﴾ُحبّْوِ 

 المناسبة الثانية:     
وكاف مما أنكروا  ،محاجتيـ في ممة إبراىيـ و ، تقدـ السياؽ في الرد عمى النصارىلما       

ع في الرد عمى الييود قبحيـ ، شر أكؿ لحـو اإلبؿ وادعوا أنو خالؼ ممة إبراىيـ عمى نبينا 
 .(4)ب تمؾ المحاجة، ناسب أف يذكر رد دعواىـ ذلؾ عقا

 لمييود: يةٍ ؿ البيت الحراـ لمّرد عمى شبو ح اآليات وما بعدىا جاءت ىذه قدو       
دينو مف  في، وتأكؿ ما ىو محـر كيؼ تدعى أنؾ عمى ديف إبراىيـ  لمنبي قاؿ ييود : الشبية

 (5).لحوـ اإِلبؿ وألبانيا؟
 

                                                 

 (.1/28(نحو تفسير موضوعي، الغزاليانظر: (  1)
 .(1/76)( أسباب النزوؿ، لمواحدي2)
 (.2/76 )القرآف العظيـ، ابف كثيرتفسير انظر: ( 3)
  (.3/131 )روح المعاني، األلوسيانظر: ( 4)
 والتفسير المنير، (4/3رضا ) رشيد ، محمدالمناروتفسير ، (1/170)انظر: مدارؾ التنزيؿ، النسفي (5)

  .(4/4الزحيمي)
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 : الرد عمى ىذه الشبية
 عند تفسيره ليذه اآلية: -رحمو ا- قال ابن جرير الطبري .1

بف إسحاؽ بف وىـ ولد يعقوب  عمى بني إسرائيؿ، أنو لـ يكف حرـَ يعني بذلؾ جؿ ثناؤه: "     
، إال ما بؿ كاف ذلؾ كمو حالالً  مف األطعمة مف قبؿ أف تنزؿ التوراة. شيئاً  إبراىيـ خميؿ الرحمف

مف غير تحريـ ا ذلؾ  ،بأبييـ يعقوب كاف يعقوب حرمو عمى نفسو، فإف ولده حرموه استناناً 
  (1)."اةلو إلييـ مف قبؿ نزوؿ التور  وال عمى لساف رسوؿٍ  ،عمييـ في وحي وال تنزيؿ

ف كانت محرمة مف قبؿ عمى ييود كاف يجب  .2 إال أف  ،أف يفيموا أف اإلبؿ وألبانيا حتى وا 
  ،تكف محرمة أّف اإلبؿ وألبانيا لـمع  ،قبمو ناسخ لماقد جاء مف عند ا بتشريع لو   محمد
، فال يمكف أف نية المحمدية. وىذه ىي العظمة النوراإلى التوراة بأف يحتكـ أمر رسوؿ ا لذلؾ 
ا يقوؿ، مع أنو ا تأتي بالحكـ الذي يؤيد مإال وىو واثؽ أف التوراة إنم نحتكـ إلى التوراة،  يقوؿ

لذلؾ قاؿ  ،لما قاؿ رسوؿ ا  ـ مطابقاً ، فيجدوف الكالويحضروف التوراة ،ال يقرأ وال يكتب
: قال الزجاج (2).﴾َم ِإْسرَاِئيُل عمى َنْفِسوِ ُكلُّ الطعام َكاَن ِحًّلِّ لبني ِإْسرَاِئيَل ِإَّلَّ َما َحرَّ : ﴿ ا

   . (3)" اآلية أعظـ داللة لنبوة محمد نبين"في ىذه ا
والصّد عف سبيؿ  ، والظمـتكذيب شيادة ا عمييـ بالبغي  ؛مف إثارة ىذه الشبية غرضيـ  .3
منيـ عمى إخراج  يجسر أحدٌ ولـ  ،يتوا وانقمبوا صاغريفيـ بُ تفمما حاّجيـ بكتابيـ وبك   ،ا

 (4)التوراة.
 

َل التَّْوراةُ ﴿َقْوُلُو: .4 ـْ َعَمى  المقصود ِإِذ  ،د  تصريح بمحؿ الحجة مف الر  ﴾ِمْن َقْبِل َأْن تَُنزَّ تَْنِبيُيُي
ُلوا  إذ التوراة نزلت عمى موسى  ُموَسى كاف قبؿ  منزلة الجاىؿ بكوف يعقوبَما َتَناَسْوُه َفُنز 

في صورة عقوبة عمى بعض  مييـوىذه المحرمات إنما حرمت ع ،بعد إبراىيـ ويعقوب بقروف عدة
َفِبُظْمٍم ِمَن ﴿كما قاؿ تعالى:  (5).فحـر عمييـ أنواعًا مف األطعمة ؛ـمميـ واعتدائيوظُ  ،مخالفاتيـ

 [.160]النساء: ﴾الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَمْيِيْم َطيَّْباٍت ُأِحمَّْت َلُيْم َوِبَصدِّْىْم َعْن َسِبيِل المَِّو َكِثيراً 

                                                 

  (.6/7)جامع البياف، الطبري ( 1)
 (.1/1082)تفسير الشعراوي، الشعراويانظر: ( 2)
 (2/301)وأحكاـ القرآف، الجصاص(،4/135)حكاـ القرآف، القرطبيألالجامع انظر:  (3)
 (.1/297)الكشاؼ، الزمخشريانظر: ( 4)
 (.4/9)التحرير والتنوير، ابف عاشورانظر: ( 5)
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َوَعَمى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ﴿في سورة األنعاـ ما الذي حرمو عمييـ فقاؿ:  وقد بيف       
َأْو َما ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَمْيِيْم ُشُحوَمُيَما ِإَّلَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما َأِو اْلَحَواَيا 

نَّا َلَصاِدُقونَ   [.146نعاـ:]األ ﴾اْخَتَمَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزْيَناُىْم ِبَبْغِيِيْم َواِ 
 

ف أل ؛زيادة في التحدي والتكذيب ليـجاءت   ﴾ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ ﴿َقْوُلُو: الفاصمة في  .5
ييود وانتقمت  (1)فقد كذبوا وبذلؾلـ يستطيعوا أف يأتوا بالتوراة،  حيث ،نيـ كاذبوفأمعنى الفاصمة 

:﴿ َفَمِن اْفَتَرٰى قاؿ تعالى ولذلؾ ،ة القوؿ عمى ا بغير عمـإلى حال ،مف حالة مخالفة حكـ ا
ِلَك َفُأولَِٰئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ   .(2)[94آؿ عمراف: ]﴾َعَمى المَِّو اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد ذَٰ

 ﴿ الثانية في قولو تعالى:بعد االفتراء عمى ا جاءت الفاصمة  ،لما ذكرت اآلية كذبيـو       
ثـ ييدد مف يفتري الكذب منيـ  ،أف االفتراء والكذب ظمـعمى لتدلؿ  ؛ ﴾َفُأولَِٰئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 

وجاء اسـ اإلشارة  (3).وال ينصؼ نفسو، وال ينصؼ الناس ،ال ينصؼ الحقيقة، لـعمى ا بأنو ظا
فجاء لتأكيد تسجيؿ الظمـ المستحؽ  "ىم"، أما الضمير عد مكانتيـبُ لبياف ليـ و تحقيرًا  أولئك"" 

 عمييـ مرة بعد مرة.

 المطمب الثاني: الرد عمى اعتراض الييود عمى تحويل القبمة  
َل  قال       :﴿ ُقْل َصَدَق المَُّو  َفاتَِّبُعوا ِممََّة ِإْبرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن*إنَّ َأوَّ

 [96-95]آؿ عمراف:﴾َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُىًدى ِلْمَعاَلِمينَ َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس 
تو تعظيـ بيت ا ومف مم   ، باتباع ممة إبراىيـ ىـا قبميا أف ا تعالى أمر ووجو ربطيا بم      

عالى فييا وىذه شبية ثانية ادعوىا فأكذبيـ ا ت ،فناسب ذكر البيت وفضمو وحرمتو ،تعالى الحراـ
 (4).كما أكذبيـ في سابقتيا

                                                 

   . واالفتراء: أخص منو؛ ألن و الكذب في كذب: ىو عدـ مطابقة الخبر لمواقعال الفرق بين الكذب واَّلفتراء:  (1)
كذا  حؽ الغير بما ال يرتضيو، بخالؼ الكذب فإنو قد يكوف في حؽ المتكمـ نفسو، ولذا يقاؿ لمف قاؿ: فعمت

فيو، يقاؿ  بما ليس اً مع عدـ صدقو في ذلؾ ىو كاذب، وال يقاؿ ىو مفتر، وكذا مف مدح أحد ،أفعؿ كذا ولـ
سبحانو حكاية   . وقاؿاً ذلؾ مما يرتضيو المقوؿ فيو غالب ىو مفتر؛ ألف  في يقاؿإنو كاذب في وصفو، وال 

العسكري  [ انظر: الفروؽ المغوية، ألبي ىالؿ93]األنعاـ:  ﴿اْفَتَرى َعَمى الّمِو َكِذًبا﴾عف الكفار: 
 . (449:ص)

 (.4/6)تفسير المنار، محمد رشيد رضاانظر: ( 2)
  (.1/40)قطب في ظالؿ القرآف، سيدانظر: ( 3)
 (.3/134)األلوسي روح المعاني،انظر: ( 4)
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وقالوا إف بيت المقدس  طعف الييود في نبوتو  وذلؾ ألنو لما حوؿ القبمة إلى الكعبة     
واتخذوا مف ىذا التحويؿ) تحويؿ القبمة( ذريعة إلنكار رسالة النبي ، أفضؿ مف الكعبة

(1) 
 سبب النزول: 

الييود: بيت المقدس أفضؿ وأعظـ مف تفاخر المسمموف والييود، فقالت " قال مجاىد:     
ألنو مياجر األنبياء وفي األرض المقدسة، وقاؿ المسمموف: بؿ الكعبة أفضؿ، فأنزؿ ا  ؛الكعبة

 (2) .تعالى ىذه اآلية"

: ما يتعمق بالكعبة ووجوب استقباليا في الصًّلة التي أثارىا أىل الكتابالشبية ف     
 .ووجوب حجيا

 :الشبيةىذه الرد عمى 
، ضع لمناس في األرض لمعبادةبيت وُ  ؛ وىي أوؿإف الكعبة ىي بيت إبراىيـ  (1

 مستنكر ممف يدعوف وراثة إبراىيـ. فاالعتراض عميو
َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس﴾ِإنَّ ﴿:بقولو الشبية أجاب عف (2  ،، فعند ىذا تمت وظيفة االستدالؿَأوَّ

ِلَم َتْكُفُروَن بآيات  ﴿: وقاؿ ،بالكالـ الميفخاطبيـ ف عف شبيات أرباب الضالؿ، وكمؿ الجواب
الغاية القصوى في ترتيب الكالـ وحسف  ، وىذا ىوبعد ظيور البينات وزواؿ الشبيات ﴾ا

والقـو كانوا عالميف بأف ىذا ىو الديف  (3)فضائؿ الكعبة ووجوب الحج لما بيف كذلؾو  ،نظمو
 (4).بعد أف عممتـ كونيا حقة صحيحة ﴾ا َتْكُفُروَن ِبَآَياتِ ِلَم ﴿: قاؿ ليـ ،لصحيحةالحؽ والممة ا

ت زعـ كذبًا بعد أف بينو مف قاؿ و  ﴾اْلَكِذَب ِمن َبْعِد َذِلكَ  ﴿َفَمِن اْفَتَرَى َعَمى الّموِ :لما قاؿ ا  (3
جة عمييـ بكتابيـ باطاًل فمما كاف ما يفترونو مف الكذب بعد قياـ الح ﴾ْوَلـِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ َفأُ ﴿ ا

                                                 

ألنيا  ؛كاف يتشوؽ لتحويميا ، أف النبيالحكمة من تحويل القبمة، من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة( 1)
وكاف يكثر مف ترديد بصره الى السماء يترقب نزوؿ الوحي عميو في أمر  قبمة أبيو ابراىيـ الخميؿ 

ىو أف الييود الخبثاء كانوا يقولوف: ما أغرب أمر محمد،  تحويؿ القبمة، وىناؾ سبب آخر لشوؽ النبي 
قبس مف نور  انظر: يخالؼ ديننا ويتوجو في صالتو الى قبمتنا، ولوال ديننا لـ يدر أيف يتوجو في صالتو.

 (.1/40)لقرآف، الصابونيا
 (.1/76)أسباب النزوؿ، لمواحدي ( 2)
ف كاف يشيد أف ال إلو إال ا وأف محمًدا رسوؿ ا  ؛( دلت اآليات عمى أف َمف جحد وجوب الحج كفر3) وا 

َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُىًدىتعالى:  ولو قلويصمي ويصـو  إلى قولو:  لّْْمَعاَلِميَن﴾ ﴿ِإنَّ َأوَّ
ِنيّّ َعِن اْلَعاَلِمي ََ ]آؿ ﴾نَ َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيًًّل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ ا 

 . (1/90)شرح كتاب كشؼ الشبيات، صالح الفوزاف انظر: [،97-96عمراف:
  (.4/320)الغيب، الرازي مفاتيحانظر: ( 4)
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، وكاف ثبوت ىذا سبحانو في القرآف، وصدقتو التوراة صحيحًا صادقاً ، وكاف ما قّصو ا مدفوعاً 
 بأف ينادي بصدؽ ا  ، أمر ا سبحانو نبيوبرىاف الذي ال يستطيع الخصـ دفعوالصدؽ بال

 [95آؿ عمراف:] .﴾َة إبراىيما فاتبعوا ِممَّ  ُقْل َصَدقَ ﴿:بعد أف سجؿ عمييـ الكذب، فقاؿ
ريـ شيء عمى إسرائيؿ قبؿ صدؽ ا فيما أنبأني بو مف عدـ تح (قؿ) :عندما يقوؿ ا   (4

، إذ ما كاف لي لوال وحيو أف أعرؼ التوراة، وقامت الحجة عميكـ بذلؾ، فثبت أنني مبمغ عنو
ذ كاف األمر كذلؾذبكـ فيما تحدثوف بو عف أنبيائكـصدقكـ مف ك  فاتبعوا ممة إبراىيـ التي ، وا 

، بؿ ىو ال غمو فيما كاف عميو وال تقصير، وال إفراط وال تفريط أدعوكـ إلييا حاؿ كونو حنيفاً 
  (1).والحنيفية السمحة ،الفطرة القويمة

 ومنزلة البيت الحرامالمطمب الثالث: مقام إبراىيم 
َوَمْن َدَخَمُو َكاَن آِمًنا  َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ يَّْناٌت َمَقاُم ِإْبرَاِىيَم ِفيِو آَياٌت بَ ﴿قولو تعالى:      

ِنيّّ َعِن اْلَعاَلِميَن﴾ ََ  [97]آؿ عمراف:اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيًًّل  َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ المََّو 

وىو دليؿ  ﴾آَياٌت َبيَّْناٌت َمَقاُم ِإْبرَاِىيمَ  ِفيوِ ﴿ اتجيت اآليات إلى وصؼ المسجد الحراـ بأنو  
مة أولى بإبراىيـ عميو السالـ مف غيرىا، فيي التي حفظت آثاره واتبعت قاطع عمى أف ىذه األُ 

يدة  والنصوص الشرعية والشواىد الحسية العد (2)بأنو أماف لمف دخمو.  البيت آثاره، ووصؼْ 
صًّلة ): قاؿ وؿ ا ف رسأ  عف ابف عمر .وشرفو،  وكرامتو ،ؤكد خصوصية الحـر المكيت

 (3).(في مسجدي ىذا أفضل من ألف صًّلة فيما سواه إَّل المسجد الحرام

                                                 

 (.4/6)تفسير المنار، محمد رشيد رضاانظر: ( 1)
 (.1/488انظر: التفسير الموضوعي، نخبة مف العمماء، ) (2)
 (.2/1013)1395 ح كتاب الحج، باب فضؿ الصالة بمسجدي مكة والمدينة،، صحيح مسمـ  (3)
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فنزلت اآليُة في  ات خاذ المقاـ مصم ى ِمم ا أشار بو عمى رسوِؿ ا ومف موافقات عمر        
، فيو أوؿ أنو أوؿ بيت وضع لمناس :فأوليا ،وصؼ ىذا البيت بأنواع الفضائؿو  (1)ذلؾ.

أي مسجد وضع في )قاؿ: قمت: يا رسوؿ ا   عف أبي ذر .المساجد عمى سطح المعمورة
األرض أوؿ؟ قاؿ: المسجد الحراـ، قاؿ: قمت: ثـ أي؟ قاؿ: المسجد األقصى، قمت: كـ بينيما؟ 

  (2) .قاؿ: أربعوف سنة، ثـ أينما أدركتؾ الصالة بعد فصمو فإف الفضؿ فيو(
وصفو بكونو مباركًا، خصو باآليات الباىرات، والدالئؿ الساطعات، و  أنو تعالى وثانييا:     

مف صفات ىذا  :والصفة الثالثةالبقاء والدواـ  والثاني:النمو والتزايد  أحدىما:والبركة ليا معنياف 
ليو يشير قولو تعالى: وما خصو ا بو مف األمف واالست (3) ﴾ُىًدى لمعالمين﴿ البيت كونو قرار. وا 

 .﴾َوَمْن َدَخَمُو َكاَن آِمًنا ﴿
 

                                                 

[ 125النساء:] َواتََّخَذ اُ ِإْبَراِىيَم َخِميًًّل﴾﴿صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب، قوؿ ا تعالى ( 1)
 (.11/152،)3115ح

   عف روى البخاري ، ي عمر بف الخطاب( وىذه القضية إحدى القضايا التي جاء فييا القرآف مؤّيدًا لرأ2)
ـَ ُمَصمًّى َفَنَزَلتْ  ،َواَفْقُت َرب ي ِفي َثاَلثٍ  ُعَمُر ْبُف اْلَخط اِب  ﴿ َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ الم ِو َلْو ات َخْذَنا ِمْف َمَقاـِ ِإْبَراِىي

َوآَيُة اْلِحَجاِب ُقْمُت َيا َرُسوَؿ الم ِو َلْو َأَمْرَت ِنَساَءَؾ َأْف َيْحَتِجْبَف 125[البقرة:]َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمِّى ﴾
ِفي اْلَغْيَرِة َعَمْيِو َفُقْمُت  ( َواْجَتَمَع ِنَساُء الن ِبي  53م ُمُيف  اْلَبرُّ َواْلَفاِجُر َفَنَزَلْت آَيُة اْلِحَجاِب)األحزاب:َفِإن ُو ُيكَ 

اآْلَيُة " وزاد في رواية مسمـ  َفَنَزَلْت َىِذهِ  [5التحريـ:]َعَسى َربُُّو ِإْن َطمََّقُكنَّ َأْن ُيَبدَّْلُو َأْزَواًجا َخْيًرا ِمْنُكنَّ ﴾﴿َلُيف  
 (.6/201والتنوير، ابف عاشور) . انظر: التحرير(" وفي أسارى بدر

 (.4/314)الغيب، لمرازي مفاتيحانظر: ( 3)
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 لثانياذدلبحثا

 (101 -98ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)
 

 :ذوفيه مطلبانذذذذ
 

األول:طؾبذادل 

  دبقلذاهللالتـدودذبأهلذالؽتابذلؽػرهمذوصدهمذعنذذذذذ
 

الثاني:ذذطؾبادل 

 مةذادلدؾؿةذمنذطاعةذأهلذالؽتابحتذورذاأُلذذذذذ
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 المبحث الثاني
ذ(101 -98المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

﴿ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت المَِّو َوالمَُّو َشِييٌد َعَمٰى َما َتْعَمُموَن * ُقْل َيا قاؿ تعالى:    
َغاِفٍل َأْىَل اْلِكتَاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َمْن آَمَن َتْبُغوَنَيا ِعَوًجا َوَأْنُتْم ُشَيَداُء  َوَما المَُّو بِ 

اِنُكْم ْعَمُموَن * َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َيُردُّوُكْم َبْعَد ِإيمَ َعمَّا تَ 
مَِّو َفَقْد ُىِدَي َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَمٰى َعَمْيُكْم آَياُت المَِّو َوِفيُكْم َرُسوُلُو  َوَمْن َيْعَتِصْم ِبال *َكاِفِرينَ 

 [101-98آؿ عمراف:]﴾ِإَلٰى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

وصدىـ عف سبيؿ ا، ورفضيـ االستقامة،  لكفرىـ بآيات ا ؛د بأىؿ الكتابىذا البياف يند      
 .، وىـ يعرفوف الحؽ وال يجيمونوءوميميـ إلى الخطة العوجا

 وصدىم عن سبيل االمطمب األول: التنديد بأىل الكتاب لكفرىم 
﴿ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت المَِّو َوالمَُّو َشِييٌد َعَمٰى َما َتْعَمُموَن * ُقْل َيا َأْىَل  قال تعالى:

ِعَوًجا َوَأْنُتْم ُشَيَداُء  َوَما المَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّا  اْلِكتَاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َمْن آَمَن َتْبُغوَنَيا
 [99-98 آؿ عمراف:]   َتْعَمُموَن﴾

 :مناسبة اآليات لما سبق

وكونو عمى ممة إبراىيـ  ،أدلة نبوة محمد وأورد، الحجة عمى أىؿ الكتاب ا لما أقاـ        
  ،بطاؿ شبياتيـ ومزاعميـ عمى الكفر،  كتيـ عمى إصرارىــ وب  يُ خَ وب  واعتراضيـ عمى ذلؾ، وا 

، ليدعوىـ بالميف إلى أىؿ الكتابيا الخطاب ب ، مستعمالً وصدىـ عف ديف الّمو، وابتغائو عوجاً 
وعمى بناء  ،أوؿ بيت وضع لعبادتو  التي تدلؿ عمى كوف بيتو ياتاآلتغيير موقفيـ مف كفرىـ ب

يمانيـ   ومف دعوة محمد ،لو إبراىيـ  (1)برسالتو، مع عمميـ بصدقو وصحة ما جاء بو.وا 

وىذا تعنيؼ مف " ،(2) واالستفياـ لمتوبيخ واإلشارة إلى تعجيزىـ عف إقامة العذر في كفرىـ      
َمْف أراده ا تعالى لَكَفرة أىؿ الكتاب، عمى عنادىـ لمحؽ، وكفرىـ بآيات ا، وَصد ىـ عف سبيمو 

  (3)."وطاقتيـمف أىؿ اإليماف بجيدىـ 

                                                 

 .(4/12محمد رشيد رضا)تفسير المنار،  (،4/22)التفسير المنير، الزحيمي( انظر: 1)
 (.1/146)نور القرآف، الصابونيقبس مف (،  3/148)روح المعاني، األلوسيانظر: ( 2)
 (.2/85)( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير3)
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شعارً ليـفي التقريع ونفي العذر  وكرر الخطاب واالستفياـ مبالغةً "       بأف كؿ واحد مف  ا، وا 
 (1)".مستقؿ باستجالب العذابح في نفسو األمريف مستقب

فأىؿ الكتاب ال يحرصوف عمى شيء حرصيـ عمى إضالؿ ىذه األمة عف عقيدتيا،       
مكر وحيمة، ومف قوة  ويبذلوف في سبيؿ تحويؿ ىذه األمة عف عقيدتيا كؿ ما في وسعيـ مف

يـ أف يعيبوحيف  ،ريف يدسوف ليا ماكريفوحيف يعجزىـ أف يحاربوا ىذه العقيدة ظاى ،كذلؾ وُعدة
، ولتزيف ليـ لتصد الناس عنياريف باإلسالـ، ، يجندوف مف المنافقيف المتظاىيحاربوىا بأنفسيـ

  (2)، وقيادة غير قيادتيا.مناىج غير منيجيا، وأوضاعًا غير أوضاعيا

ََّل َتْسَمُعوا ِلَيَذا َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ﴿،الصدُّ عف سبيؿ ا جرثومٌة قديمة، َزَرعيا الكف ارإف      
اتََّخُذوا َأْيَماَنُيْم ﴿تول ى سقييا ورعايتيا المنافقوف،ثـ  [.26]فصمت: ﴾اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعمَُّكْم َتْغِمُبونَ 

والصدُّ عف سبيؿ ا معركة متجد دة، وعداوة باقية،  [.16]المجادلة:﴾ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل المَّوِ 
َُو﴿، وأسموٌب متواًصى بو ِإنَّ الَِّذيَن وقوؿ الحؽ : ﴿ [.53]الذاريات: ﴾نَ َأَتَواَصْوا ِبِو َبْل ُىْم َقْوٌم َطا

َتُكوُن َعَمْيِيْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَمُبوَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل المَِّو َفَسُينِفُقوَنَيا ُثمَّ 
  [.36]األنفاؿ:﴾َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَينََّم ُيْحَشُرونَ 

وىذه اآلية تختـ القسـ األوؿ مف السورة الكريمة، وىو القسـ المخصص لمناقشة أىؿ الكتاب والرد 
 عمى شبياتيـ وبياف دسائسيـ ومكرىـ.  

 ا:عن سبيل  صور الصد

أساليب مختمفة وف عف سبيؿ ا وقد اتبع الصادُّ  ُمتعد دة، و ُصَور الصد  عف سبيؿ ا كثيرة      
: التعميـ، واألندية، ودور الميو المحّرـ والمسكرات، واإلعالـ، ومف وسائميـ لمصد عف سبيؿ ا،

والصد  عف بعض  ،ريةوالمؤسسات االقتصادية، والجاه والسمطة، والتحالفات األمنية والعسك
تشريعات اإلسالـ، ومحاربتيا وَمْنعيا، والتضييؽ عمى أىميا، كالحجاب والنقاب، واألذاف وَحمقات 

 القرآف.

                                                 

 (.1/372)أنوار التنزيؿ، البيضاوي( 1)
 (.1/406)في ظالؿ القرآف، سيد قطبانظر: ( 2)
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لفتة ذات  (1)َتْبُغوَنَيا ِعَوًجا﴾ :﴿ ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َمْن آَمنَ وفي قولو تعالى       
إف صدىـ عف  ،سبيؿ ا ىو الطريؽ المستقيـ، وما عداه عوج غير مستقيـف ،مغزى كبير

 (2) ؿ الخفية.الحيـ كاف بضروب مف المكايد والمكر و اإلسال

 ومن صور الصد:
، وقطع صمتيـ بو، بكؿ وسيمة ممكنة، محاولة أىؿ الكتاب إبعاد المسمميف عف ديف ا  .1

لصاؽ التيـ واألكاذيب بو فضالً   (3).عف تشويو صورتو، وا 
 

 .كو في دينيـشُّ ي قموب الناس حتى يَ إلقاء الشبيات الباطمة ف .2
 

تشويو صورة الحؽ  وأىمو، "ومحاولة إرجاع المؤمنيف عف الديف الحؽ إلى الكفر بالقير أو  .3
 (4)بالحيمة".

 

"ومحاولة . الرشيدة اليادية التضييؽ عمى صوت الحؽ وتكميمو، ومنعو مف أف يقوؿ كممتو .4
ََّل َتْسَمُعوْا ﴿:ففيقولو  ،(5)"مف أف تصؿ إلى آذاف الناس أىؿ الضالؿ أف يمنعوا آيات الُيدى
  [26]فصمت : ﴾ليذا القرآن والغوا ِفيِو َلَعمَُّكْم َتْغِمُبونَ 

 

شاعة القوؿ  .5 الباطؿ، فْتُح باب المحر مات عمى مصراعيو مف صور اإلغراءات والشيوات، وا 
لياء الناس بيا  ونْشر الشبُّيات، مع جْذِب الناس إلييا بالدعايات البر اقة، والوسائؿ الجذ ابة، وا 

 (6)عف أْصؿ وجودىـ، وأساس َخْمِقيـ.

                                                 

اْلِعَوُج بالكسر في الديف والقوؿ ، و دوف عف سبيؿ ا باغيف ليا عوجايعني: لـ تص وميالً  زيغاً  ِعَوًجا{} (1)
مصباح وال (،2/332ابف منظور)، لساف العربَواْلَعَوُج بالفتح في الجدار، وكؿ شخص قائـ. انظر:  ،والعمؿ
 (.1/486(، جميرة المغة، األزدي)1/682(، أساس البالغة، الزمخشري)2/435فيومي)، الالمنير

 (.1/404)في ظالؿ القرآف، سيد قطبانظر: ( 2)
 (.1/360)عمي الشحودوالبراء،  المفصؿ في شرح آية الوالءانظر: ( 3)
  (.4/26)( التحرير والتنوير، ابف عاشور4)
 (.1/1975)، الشعراويتفسير الشعراوي( 5)
    ، ال يتعّداه إلى ذنب ذاتّي يتعمؽ باإلنساف نفسو :"فالكفر الفرق بين الكفر با و الصد عن سبيل ا: (6)

    ، ويحممو ى غيره، حيث يدعو غيره إلى الكفراإلنساف إل ، يتعد ىفذنٌب ُمتعد   :الصدُّ عن سبيل اغيره، أما 
     لذلؾ يقوؿ تعالى .اتو، وذنب لصّده غيره عف اإليمافعميو وُيزّينو لو. فالذنب ىنا مضاعؼ، ذنب لكفره في ذ

َع َأْثَقاِلِيمْ  في آية أخرى:  الشعراوي [ .انظر: تفسير الشعراوي،13لعنكبوت: ا] ﴾﴿َوَلَيْحِمُمنَّ َأْثَقاَلُيْم َوَأْثَقاًَّل مَّ
(1/5004.)  
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 مة المسممة من طاعة أىل الكتابالمطمب الثاني: تحذير األُ 
آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َيُردُّوُكْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ﴿ قاؿ تعالى:

َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَمٰى َعَمْيُكْم آَياُت المَِّو َوِفيُكْم َرُسوُلُو  َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالمَِّو َفَقْد   *َكاِفِرينَ 
 [101-100آؿ عمراف:]﴾ُمْسَتِقيمٍ  ُىِدَي ِإَلٰى ِصرَاطٍ 

بعد أف ناقش القرآف الكريـ شبيات أىؿ الكتاب، وفضح كذبيـ وافتراءىـ عمى ا تعالى، جاء     
طاعة أىؿ الكتاب والتمقي عنيـ، واقتباس مناىجيـ وأوضاعيـ، تحمؿ  أف التحذير يبيفىذا 

ألف الذيف يبغوف األمر  ليا الذيف آمنوا،ية يجب أف ينتبو وىذه قض، ابتداء معنى اليزيمة الداخمية
      (1).موف أف ا غير غافؿ عما يعمموف، ويعمموا وأضموا، وىـ يشيدوف عمى ىذاقد ض عوجاً 

خرجوا المؤمنيف مف أىؿ الكتاب، الذيف كؿ رغبتيـ أف يُ  ؾ  يحذرنا ا تعالى مف طاعةولذل    
يطيعوف أىؿ الكتاب، فينصرفوف عف  المؤمنيفبعض دينيـ إلى الكفر با تعالى، ولوال أف 

خوانيـ في الديفعمى بالدىـ  ، ويصبحوف حرباً دينيـ بقرآف يتمى إلى يـو  لما نيى ا ؛وا 
ىاتيف الخطوتيف المرتبطتيف تمامًا، وترتبيما ترتيبًا اآليات الكريمة سجؿ وتُ  ،القيامة عف ذلؾ

وصرؼ  ،قاموا بالخطوة الثانية وىي الصد عف سبيؿ امناسبًا، فيـ كفروا بآيات ا أواًل، ثـ 
 المسمميف عنيا، وىذه مف ثمار الكفر واالنحراؼ، وىذا ما يفصح عنو سبب النزوؿ.

 سبب نزول اآلية:

أف األوس والخزرج كانوا في الجاىمية قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا، وكانت بينيـ حروب      
قبؿ اليجرة بثالث سنيف، فمما اجتمعوا عمى اإلسالـ زالت تمؾ  عاث التي انتيتوآخرىا يوـ بُ 

األحقاد مف بينيـ وأصبحوا عدة لإلسالـ، فساء ذلؾ ييود يثرب فقاـ شاس بف قيس الييودي، 
وىو شيخ قديـ منيـ، فجمس إلى األوس والخزرج، أو أرسؿ إلييـ مف جمس إلييـ يذكرىـ حروب 

  يا لألوس! ويا لمخزرج! وأخذوا السالح، فجاء النبي  فريؽ كادوا أف يقتتموا، ونادى كؿعاث، فبُ 
تاؿ اصطفوا لمق": قال اإلماُم الواحديُّ ف أظيركـ؟ وأنا بي  دخؿ بينيـ وقاؿ: أتدعوف الجاىميةف

حتى قاـ بيف الصف ْيف فقرأىّف ورفَع  فجاء النبي  ﴾َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ : ﴿فنزلت اآليُة إلى قولو تعالى
فمما فَرغ ألَقوا السالح  ،أنَصتوا لو وجعموا يستمعوف لو فمما سمعوا صوَت رسوِؿ اصوَتو 

 (2)."وعانؽ بعُضيـ بعضًا وجعموا يبكوف

                                                 

  (.1/490(، التفسير الموضوعي، نخبة مف العمماء)1/1107)، الشعراويتفسير الشعراويانظر: ( 1)
  (.1/63 )وأسباب النزوؿ، الواحدي (4/28)التحرير والتنوير، ابف عاشور( 2)
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 :ما سبقاآلية ل مناسبة

خ أىؿ الكتاب عمى كفرىـ ، فإنو بعد ما وب  ية بما قبميا عمى ىذا فظاىر جميأما اتصاؿ اآل      
زالة شبياتيـوصدىـ عف سبيؿ ا وىو اإلسالـ ناسب أف يخاطب و  ،، آثر إقامة الحجج عمييـ وا 

واستجبتـ لما  ،نكـ إذا أصغيتـ إلى ما يمقيو ىؤالء الييود مف مثيرات الفتفأ ليـ المؤمنيف مبيناً 
العداوة ا كنتـ عميو مف فإنيـ ال يقنعوف منكـ بالعود إلى م ،يدعونكـ إليو فكنتـ طائعيف ليـ

قولو تعالى:   ويؤيد ىذا  ،(1)، وىو أف يردوكـ إلى الكفروالبغضاء، بؿ يتجاوزوف إلى ما وراء ذلؾ
]البقرة :  ﴾َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم  ﴿

: آؿ عمراف] ﴾َودَّْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو ُيِضمُّوَنُكْم  ﴿: في ىذه السورةتعالى وقولو  .[109
69.]  
 المؤمنين: القرآنية في تثبيت اآليات دور

س والخزرج عمى لألو  دافعاً   ييود وتفاخرىـ عمى األوس والخزرجلقد كاف استعالء ال      
في تثبيت إيماف  سبحانو وتعالى كفر الكافر مؤثراً ، وىكذا يجعؿ الحؽ الدخوؿ في اإلسالـ

 (2)المؤمف.
،  إيمانيـ، وعدـ تزلزليـوالموجب األكبر لثبات المؤمنيف عمى   ثـ ذكر تعالى السبب األعظـ     
أي: الرسوؿ  ،[101]آؿ عمراف:﴾َرُسوُلوُ  َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَمٰى َعَمْيُكْم آَياُت المَِّو َوِفيُكمْ  ﴿فقاؿ:

 ،بيف أظيركـ يتمو عميكـ آيات ربكـ كؿ وقت، وىي اآليات البينات التي توجب القطع بموجبيا
والمبيف ليا أفضؿ  وعدـ الشؾ فيما دلت عميو بوجو مف الوجوه، خصوصاً  ،والجـز بمقتضاىا

رشادىـ بكؿ  الخمؽ وأعمميـ وأفصحيـ وأنصحيـ وأرأفيـ بالمؤمنيف، الحريص عمى ىداية الخمؽ وا 
  (3)طريؽ يقدر عميو.

                                                 

 .(4/15)تفسير المنار، محمد رشيد رضاانظر: ( 1)
 (.1/1110)الشعراوي تفسير الشعراوي،انظر: ( 2)
 (.1/141)تيسير الكريـ المناف، السعديانظر: ( 3)
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 ،ا : تالوة كتابأحدىما :منعاف عف الوقوع في الكفرذكر في اآلية أمريف ي" :قال قتادة      
وأما  ،وبقيت ُسنتو  فقد مضى إلى رحمة ا  ، أما الرسوؿ الرسوؿ فييـكوف : والثاني

 (2)."عمى وجو الدىر الكتاب فباؽٍ 

 

                                                 

  :ىـ ( 118 - 61قتادة )1
ىو قتادة بف دعامة بف قتادة السدوسي . مف أىؿ البصرة . ولد ضريًرا . أحد المفسريف والحفاظ لمحديث . 

البصرة . وكاف مع عممو بالحديث رأسا في العربية ، ومفردات المغة قاؿ أحمد بف حنبؿ : قتادة أحفظ أىؿ 
، انظر: ي الحديث . مات بواسط في الطاعوفوأياـ العرب ، والنسب . كاف يرى القدر . وقد يدلس ف

 (.115/  1، الذىبي)تذكرة الحفاظ(،   27/ 6)لزركميا :األعالـ

  (.4/323)مفاتيح الغيب، الرازي( 2)
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 ثالثالذدلبحثا

 (ذ112ذ-102ادلؼاصدذواألهدافذلدورةذآلذعؿرانذمنذاآلوةذ)

 :ذلباطم مخسة وفيه

 تؼوىذاهللذبؿؤمـنيذلؾدعوةذالؼرآنذذ:ادلطؾبذاألول

 :ذاحلػاظذعؾىذالشخصقةذاإلدالمقةذواالعتصامذبالؼرآنادلطؾبذالثاني

 :ذفالحذاآلمرونذبادلعروفذوالـاهنيذعنذادلـؽرادلطؾبذالثالث

 مةذحمؿدذ:ذخريوةذُأادلطؾبذالرابع

ذذادلطؾبذاخلامس: ذأن ذالذلذتثبقتذادلؤمـنيذوبقان ذمن ذبالقفود ذحل ما

 والصغارذبدببذبغقفم
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 المبحث الثالث

ذذ(112 -102المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتِو َوََّل َتُموُتنَّ ِإَّلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن ﴿: قاؿ        
لََّف َبْيَن َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َوََّل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَ *

ُو َلُكْم َك ُيَبيُّْن المَّ ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَيا َكَذلِ 
ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُرونَ *َتْيَتُدوَن َآَياِتِو َلَعمَُّكْم 

َوََّل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلَبيَّْناُت  *اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 
َأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُيْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَ *َوُأوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

ْت ُوُجوُىُيْم َفِفي َرْحَمةِ *اَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذَ  المَِّو ُىْم ِفيَيا  َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّ
َوِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت *ُيِريُد ُظْمًما ِلْمَعاَلِمينَ  َحقّْ َوَما المَّوُ ِتْمَك َآَياُت المَِّو َنْتُموَىا َعَمْيَك ِبالْ *َخاِلُدونَ 

َلى المَِّو ُتْرَجُع اأْلُُمورُ  ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  *َوَما ِفي اأْلَْرِض َواِ 
َن َوَأْكَثُرُىُم ِبالمَِّو َوَلْو َآَمَن َأْىُل اْلِكتَاِب َلَكاَن َخْيرًا َلُيْم ِمْنُيُم اْلُمْؤِمُنوَوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 

ْن ُيَقاِتُموُكْم ُيَولُّوُكُم اأْلَ  *اْلَفاِسُقونَ  وُكْم ِإَّلَّ َأًذى َواِ  ُضِرَبْت َعَمْيِيُم *ْدَباَر ُثمَّ ََّل ُيْنَصُرونَ َلْن َيُضرُّ
َما ثُِقُفوا ِإَّلَّ ِبَحْبٍل ِمَن المَِّو َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَباُءو ِبَغَضٍب ِمَن المَِّو َوُضِرَبْت َعَمْيِيُم  الذّْلَُّة َأْينَ 

َوَكاُنوا َعَصوْا  ااْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبَأنَُّيْم َكاُنوا َيْكُفُروَن ِبَآَياِت المَِّو َوَيْقُتُموَن اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َذِلَك ِبمَ 
 .[112 -102]آؿ عمراف:   ﴾َيْعَتُدونَ 

 ،الحجج عمييـ أقاـو  ،أىؿ الكتاب عمى كفرىـ وصدىـ عف سبيؿ ا ا  توبيخ بعد       
البقاء عمى اإلسالـ  أمرىـ بالحرص أشّد الحرص عمى تقوى الّمو كما يجب، وعمى، شبياتيـ وأزاؿ

 كما دعت ،التفرؽ وعدـ واحداً  وقمباً  ،واحدةً  والتمسؾ بحبؿ الّمو المتيف، متحديف يداً  والموت عميو،
أف يذكروا نعمة ا عمييـ، إذ كانوا قبؿ اإلسالـ، أو بغيره أعداء، فجمع بيف المؤمنيف إلى اآليات 

قبؿ  ،مف النارفي الديف والوالية والنصرة، وكانوا عمى حافة حفرة  قموبيـ، فأصبحوا بنعمتو إخواناً 
وأنقذىـ مف حفرة  ؛ فأنقذىـ منيا باإليماف،كفاراً وبيف الوقوع فييا إال أف يموتوا اإليماف، ليس بينيـ 

 في ىذه اآليات مجموعة من التوجييات اإلليية لممؤمنينو  (1)النار التي كانوا عمى حافتيا
 :تتمثل في المطالب التالية

                                                 

 (.17 :ص)الحمدمحمد أغراض السور في التحرير والتنوير،  (،7/199) التفسير الحديث، دروزة( انظر: 1)
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 تقوى ا ممؤمنين ب: دعوة القرآن لالمطمب األول
       ﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتِو َوََّل َتُموُتنَّ ِإَّلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ ﴿: قاؿ        

ص اإلسالـ ؛ إذ ىي مف أىـ الصفات التي يحر فالتقوى مف أىـ مقاصد الدعوة [102]آؿ عمراف: 
، ولما ينالو بسببيا حياة المسمـ في الدنياالعظيـ في ، لما ليا مف األثر عمى تحمي المسمميف بيا

ْيَنا ﴿: كما قاؿ تعالى ،مـنت لذلؾ الوصية العظمى لكؿ األُ مف كرامة في اآلخرة، فكا َوَلَقْد َوصَّ
يَّاُكْم َأِن    [131النساء:]﴾اتَُّقوْا الّمَو الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِمن َقْبِمُكْم َواِ 

في كتابو  ا حذركـ احذروا ماأف ، عباده المؤمنيف المخاطبيف مفتحذير  في شرع ا        
بأف يطاع فال يعصى،  ،وأمرىـ بتحقيؽ التقوى حؽ تقاتو (1)وتوقوا معصيتو خشية مف عقابو

، وأف أف يموتوا عمى غير اإلسالـ لممؤمنيف نييٌ  في اآليةيذكر فال ينسى، و و  ،ويشكر فال يكفر
لممات، فال يبدلوا وال ويثبتوا عمى ديف ا ومنيج الحؽ، ويستقيموا إلى ا يستمروا عمى اإليماف

يا وحؽ التقوى ىو أف ال يكوف في، عظيـ مف أصوؿ األخالؽ اإلسالمية ىذه اآلية أصؿو  .يغيروا
َوَأْنِفُقوا َخْيرًا َفاتَُّقوا اَ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا ﴿لو تعالى:، وذلؾ ىو معنى قو تقصير

"محسنوف : (3)قاؿ الفضيؿ (2) [16التغابف:]﴾أِلَْنُفِسُكْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم الُمْفِمُحونَ 
 (4)."وجاىدوا في ا حؽ جياده وال نسخ في اآلية الظف با

                                                 

 (.6/189 )نيؿ األوطار، الشوكاني (2/160)الثقات، ابف حبافانظر: ( 1)
التحرير والتنوير، ابف ،(2/86)، تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير (7/64)( انظر: جامع البياف، الطبري2)

 (4/30)عاشور
 ىـ ( 187 - 105الفضيل بن عياض ) ( 3)

الحـر المكي، مف العباد  ىو الفضيؿ بف عياض بف مسعود أبو عمي التميمي اليربوعي، فقيو، حنفي، شيخ     
 النجـو الزاىرة، (، 8/424)الذىبي أخذ الفقو عف اإلماـ أبي حنيفة. انظر: سير أعالـ النبالء، ،الصمحاء

 (.8/394وتيذيب التيذيب)(، 2/121)ابف تغري بردي
ىذه اآلية قالوا: يا رسوؿ ا مف يقوى عمى ىذا؟ وشؽ عمييـ ذلؾ، فأنزؿ  وذكر المفسروف أنيا لما نزلت (4)

[ فنسخت ىذه اآلية. قاؿ مقاتؿ: وليس في آؿ عمراف مف المنسوخ 16]التغابف:  ﴾َفاتَُّقوا اَ َما اْسَتَطْعُتْم :﴿ ا
والمعنى: اتقوا ا  ﴾َفاتَُّقوا اَ َما اْسَتَطْعُتمْ  :﴿مبيف بقولو  :﴿اتقوا ا َحقَّ ُتَقاِتِو﴾قولوف شيء إال ىذا وقيؿ: إ

﴾ ما ال يطاؽ فزاؿ اإلشكاؿ قاؿ: وىذا حق تقاتوبياف لحؽ تقاتو فإف القـو ظنوا أف ﴿ استطعتـ. حؽ تقاتو ما 
انظر: معالـ التنزيؿ، البغوي أصوب؛ ألف النسخ إنما يكوف عند عدـ الجمع، والجمع ممكف، فيو أولى. 

والمتفؽ (، 1/23)المصفى بأكؼ أىؿ الرسوخ مف عمـ الناسخ والمنسوخ، عبد الرحمف بف الجوزي (،2/77)
 .(1/82والمفترؽ، البغدادي)
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 ن.آاإلسًّلمية واَّلعتصام بالقر شخصية المطمب الثاني: الحفاظ عمى ال
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اِ َجِميًعا َوََّل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اِ َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء ﴿:قاؿ تعالى      

ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَيا َكَذِلَك َفأَلََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَمى َشَفا 
 .[103آؿ عمراف:]﴾َياِتِو َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ ُيَبيُّْن اُ َلُكْم آَ 

ويتضح ذلؾ فيما  ،مجموعة مف المضاميف التربوية لى إ المؤمنيفاآليات الكريمة  تدعو     
 يمي:

حب أ، فميس أضر عمى المسمميف مف النزاع واالختالؼ، وليس المتين بحبل ا (1)اَّلعتصام .1
   .(2)ألعداء ا مف تمزيؽ وحدة المسمميف، وتشتيت شمميـ

 

بدينو الذي أمركـ بو، وعيده الذي عيده عميكـ في كتابو، مف أييا المسمموف تمسكوا ف      
التمسؾ بعيده،  واالعتصاـ بحبؿ ا "ىو  (3)األلفة واالجتماع عمى كممة الحؽ والتسميـ ألمر ا

ال عصمة ألحد إال في كتاب " :(5)قال ابن بطال .(4)العزيز وحدوده، والتأدب بأدبو"واتباع كتابو 
 .(6)"ا أو في سنة رسولو

 

وال أفحش مف ذلؾ في التفرؽ المنيي عنو تحريـ التفرؽ في كتابو الكريـ " نص عمى وا       
﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم  قاؿ تعالى:"(7)،ـ التعادي والتنافر والتبايف"أعظلما فيو مف 

كذلؾ يعمؿ  ،(8)ؿ الديف وفروعو الظاىرة والباطنةوىذا شامؿ ألصو [. 7]الحشر: َعْنُو َفاْنَتُيوا﴾
فيخاطبيا في  مكاف،تمسكة بو في كؿ زماف وفي كؿ الشخصية المسممة الم القرآف في تكويف

                                                 

﴿ََّل َعاِصَم الَيْوَم قاؿ تعالى:  ،الِعْصمة في كالـ العرب الَمْنعُ و اإلمساؾ، واالعتصاـ: االستمساؾ.  العصم:( 1)
(، 204 :ص)البف قتيبة  ،غريب القرآفأي: ال شيء يعصـ منو. انظر: [، 43]ىود/ِمْن َأْمِر اِ﴾ 

 (.12/403(، لساف العرب، ابف منظور)2/99)صفياني مفردات ألفاظ القرآف، األ
 (.1/148)قبس مف نور القرآف، الصابونيانظر: ( 2)
 (.7/70)جامع البياف، الطبريانظر: ( 3)
  (.6/144)المنياج شرح صحيح مسمـ، النووي( 4)
  ىـ ( 449)ت: ابن بطال ( 5)

ىو أبو الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ القرطبي، عالـ بالحديث، مف أىؿ قرطبة، فقيو             
عالـ، كثيًرا في )فتح الباري( انظر: األمالكي، وبنو بطاؿ في األندلس يمانيوف. ينقؿ عنو ابف حجر 

   (.3/283)وشذرات الذىب، الحنبمي(، 4/285)الزركمي
 (.9/435بف بطاؿ)ا، صحيح البخاري( انظر: شرح 6)
 (.1/400)(  إيثار الحؽ، القاسمي7)
 (.1/381)يماف، نخبة مف العمماءأصوؿ اإلانظر: (  8)
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أصوليا الوجدانية والفطرية وفي حقيقتيا ومصيرىا، وفي إطار ذلؾ يكشؼ القرآف حقيقة ومآؿ 
لقد تحجرت قموب األعداء مف  [196آؿ عمراف:]﴾ََّل َيُغرَّنََّك َتَقمُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي الِبًَّلدِ ﴿الكافريف 

َودَّْت ﴿عمى نشر كؿ انحراؼ عقدي وأخالقي بما نشأ في نفوسيـ مف الحرص  ؛ييود وغيرىـ
 .[ 69آؿ عمراف:]﴾َطاِئَفٌة ِمْن َأْىِل الِكتَاِب َلْو ُيِضمُّوَنُكْم َوَما ُيِضمُّوَن ِإَّلَّ َأْنُفَسُيْم َوَما َيْشُعُرونَ 

         

الفرقة  والثبات فيو وعدـ ،استمرارهسبؿ ، ما يتمـ ليذا المقصد العظيـ طيرةوفي السنة الم       
أن ا يرضى لكم ثًّلثًا، ويكره ): أنو قاؿ ػ عف النبي بي ىريرة أ، عف واالختالؼ في الديف

، وان تعتصموا بحبل ا جميعًا وَّل تفرقوا ، م أن تعبدوه وَّل تشركوا بو شيئاً ، يرضى لكلكم ثًّلثاً 
ضاعة المال، ، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤالاصحوا من وَّله أمركموان تن   (1) .(وا 

 

 : النيي عن التفرق .2
، أكد ذلؾ بالنيي عف و االجتماع عمى دينوبعد أف أمر ا تعالى باالعتصاـ بحبمو، وى        

في الفرقة القوة في االعتصاـ واالجتماع، والضعؼ ف (2)﴾َوَّل َتَفرَُّقوا﴿الفرقة، فقاؿ تعالى: 
َيْأِتيِو الَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِو َوََّل ِمْن َخْمِفِو َتْنِزيٌل ِمْن  ﴿ََّل  وحبؿ ا ىو القرآف الذيواالنشقاؽ، 
مت:﴾َحِكيٍم َحِميد ويتابعوىـ في  ،المؤمنوف مف أف يشابيوا الييود والنصارى ييني فا  [42] فص 

عف التفرؽ  بؿ حقيقتو نييٌ  ،عف المشابية فقط نيياً وىذا النيي ليس  ،تفرقيـ واختالفيـ
 يَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَمُفوْا﴾َوََّل َتُكوُنوْا َكالَّذِ : قولو:﴿عبدا بف عباس  عف .،واالختالؼ في الديف

ونحو ىذا في القرآف: أمر ا جؿ ثناؤه المؤمنيف بالجماعة فنياىـ عف االختالؼ والفرقة وأخبرىـ 
  (3).ابالمراء والخصومات في ديف  إنما ىمؾ مف كاف قبميـ

كما  ،وعف التنازع ،وتنيى عف الفرقة ،يذا جاءت اآليات واألحاديث تأمر باألخو ة وبالوحدةل           
وَّل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا ﴿ وقولو تعالى ، ِو َجِميعًا وَّل َتَفرَُّقوا﴾واْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَّ ﴿:  في قولو

لقد أمر ا المؤمنيف بالتمسؾ  (4)ْوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾َجاَءُىُم الَبيَّْناُت وأُ  واْخَتَمُفوا ِمْن َبْعِد َما
 .بدينو، وأف يكونوا كالجسد الواحد

                                                 

 (. 3/1338)1715،حاب النيي عف كثرة المسائؿ مف غير حاجةصحيح مسمـ، كتاب األقضية، ب (1)
 .(1/4)ذـ الفرقة واالختالؼ في الكتاب والسنة، عبد ا بف محمد الغنيمافانظر: ( 2)
 .(7/93)جامع البياف، الطبريانظر: ( 3)
 تاريخ  عمى موقع القرضاوي، القرضاوي، يوسؼ د. والحياة(، برنامج:)الشريعة انظر: (4)

  www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/776 ،.html.20/11/2005الحمقة،
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َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّْىْم َوَترَاُحِمِيْم ) :َقاَؿ َرُسوُؿ الم ِو : َقاؿَ  (1)َعْف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيرٍ       
فإف  (2)(اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َواْلُحمَّىَوَتَعاُطِفِيْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر 

ف التفرؽ أل ؛، ونياىـ عف التفرؽ واالختالؼؤمنيف باالعتصاـ بحبؿ ا جميعاً ا قد أمر الم
 (3).يؤدي إلى الضعؼ والفشؿ

  (4)ذكر نعمة ا:  .3
بعد أف أمرىـ االعتصاـ وعدـ الفرقة واالختالؼ، ينادي المؤمنيف بأف يذكروا ويتنبيوا بعقوليـ   

 لجاىمية أعداءً ا في انوا، فقد كـي، ورأب صدوعـيـ بتأليؼ نفوسييإلى نعمة ا عموقموبيـ 
 ،متواديف ،متناصحيف ،متحابيف وافأصبح ،ـ بأخوة اإلسالـيبيف قموب فألؼّ ، متقاتميف متنازعيف

بيدايتكـ إلى الحؽ  ،فييا يوأنقذكـ مف الترد ،ا عميكـ فمفّ  ،النار فيوكنتـ عمى وشؾ الوقوع 
  (5).الذى أرسمو ربو رحمة لمعالميف و عف طريؽ رسول

 

 ينادي ا الجماعة المسممة ويوجييا إلى القاعدتيف األساسيتيف المتيف تقوـ عمييما وىنا"     
قبتو اإليماف با وتقواه ومرااإليمان، واألخوة. ىاتاف القاعدتاف المتالزمتاف ىما:  ،حياتيا ومنيجيا

نية حية واألخوة في ا، تمؾ التي تجعؿ مف الجماعة المسممة ب ،في كؿ لحظة مف لحظات الحياة
دور األمر  ،اإلنسانيقوية صامدة، قادرة عمى أداء دورىا العظيـ في الحياة البشرية، وفي التاريخ 

 .(6)بالمعروؼ والنيي عف المنكر"
 .رين بالمعروف والناىين عن المنكرالمطمب الثالث: فًّلح اآلم

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ﴿:قال        
ْم  َوُأوَلِئَك َليُ َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن* َوََّل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلَبيَّْناتُ 

يَماِنُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم *َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُيْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد إِ 
                                                 

  ىـ (65ت: النُّعمان بن بشير )(  1)
ىو النعماف بف بشير بف سعد بف ثعمبة بف جالس، أبو عبد ا، الخزرجي، األنصاري، مف أجالء       

انظر: اإلصابة  الصحابة، مف أىؿ المدينة. وىو أوؿ مولود ولد في األنصار بعد اليجرة، روى عف النبي 
 (.3/65)ثيرألسد الغابة، ابف ا( ، أ3/92)في تميز الصحابة، ابف حجر

 (.4/1999)2585،ح  باب تراحـ المؤمنيف وتعاطفيـ وتعاضدىـ، كتاب البر والصمة، ـ( صحيح مسم2)
 (.2/108)التفسير المنيجي، فضؿ عباس (،1/329، ابف تيمية)اقتضاء الصراط المستقيـانظر:  (3)
رسمت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعا، انظر: الوجيز في عمـ التجويد، محمود البدوي،  نعمت:( 4)

(1/13.)   
 (.1/688)التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاويانظر: ( 5)
  (.1/410)( في ظالؿ القرآف، سيد قطب6)
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ْت ُوُجوُىُيْم َفِفي َرْحَمِة المَِّو ُىمْ  ِفيَيا  َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن*َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّ
ي السََّمَواِت َخاِلُدوَن*ِتْمَك َآَياُت المَِّو َنْتُموَىا َعَمْيَك ِباْلَحقّْ َوَما المَُّو ُيِريُد ُظْمًما ِلْمَعاَلِميَن*َوِلمَِّو َما فِ 

َلى المَِّو ُتْرَجُع اأْلُُمورُ      .[109 -104]آؿ عمراف: ﴾َوَما ِفي اأْلَْرِض َواِ 

 اآليات ما يأتي: ومن األمور التي تدل عمييا
 :واألمر بالمعروف الدعوة إلى ا .1

لى الخير كؿ الخير وىو ما وافؽ الكتاب والسنة، وأصمح ولتكف منكـ جماعة يدعوف إ       
 ،ما أمر بو الشرع أو أباحو وىو ،كؿ المعروؼ ،ويأمروف بالمعروؼ ،، وأسعد العبادالبالد

ففالح ىذه األمة   ،(1)أو حرمو ،ما نيى عنو الشرع وىو ،كؿ المنكر ،وينيوف عف المنكر
فال  كما أمرىا ربيا، ،والنيي عف المنكر ،ونجاحيا ال يكوف متحققًا إال بقياميا باألمر بالمعروؼ

ومف " فالح لألمة، وال نجاح لمبشرية، إال أف يسود فييا الخير، ويوجد فييا مف يدعو إليو،
ىو مف األمر بالمعروؼ والنيي  ،تعالى وتحريـ ما حرمو ا ،المعموـ أف إيجاب ما أوجبو ا

 (2).والنيي عف المنكر" ،بؿ ىو نفسو األمر بالمعروؼ ،عف المنكر
 

ميمة األنبياء و  (4)"عظـ في الديفلقطب األىو ا" :(3)قال الغزاليكما  مر بالمعروؼاألو        
فو  جميعًا. يصمح إال بعمؿ وكفاح، وال بد ليذا الديف مف ىذا الديف ال يقـو إال بجيد وجياد، وال  ا 

لرد الناس إليو، وإلخراج الناس مف عبادة العباد إلى عبادة ا وحده،  ؛أىؿ يبذلوف جيدىـ
  (5).ولتقرير ألوىية ا في األرض، وإلقامة شريعة ا في حياة الناس

 

والنيي عف المنكر مف عظيـ ما لألمر بالمعروؼ  بأوضح بياف مما سبؽ يتبيف لنا        
عوة، إذ ىو حصف حصيف مف عذاب ا، ومف انتشار ، وأنو مقصد عظيـ مف مقاصد الدألمرا

  .[205البقرة:]﴾َوالّمُو ََّل ُيِحبُّ الَفَسادَ ﴿الفجور والفساد 

                                                 

نخبة مف ، نضرة النعيـ في مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكريـ (،5/665)انظر: فيض القدير، المناوي،  (1)
 .(525/ 3)العمماء

 (.14/7)( منياج السنة النبوية، ابف تيمية2)
 ىـ ( 505 - 450) الغزالي ( 3)

ىو محمد بف محمد بف محمد أبو حامد الغزالي نسبة إلى ) غزالو ( قرية مف قرى طوس. فقيو شافعي       
 .(1/120)والوافي بالوفيات، الصفدي (7/22)أصولي، متكمـ، متصوؼ. انظر: االعالـ، الزركمي

 (.2/306)( إحياء عمـو الديف، الغزالي4)
 (.2/451)القرآف، سيد قطبفي ظالؿ انظر: ( 5)
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  النبي، وكاف مما بايع فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فريضتاف مف فرائض ا 
ألمر بالمعروؼ والنيي بايعيـ عمى ا ؛أصحابو في أوؿ الدعوة حيف بايع أىؿ يثرب ليمة العقبة

 .سفينة النجاة لألمة فيذا المقصد العظيـ ،عف المنكر
 : عدم التشبو بالكافرين .2

جاءتيـ ، مف بعد ما عف دينيـ، واختمفوا فيو (1)كالذيف تفرقوا ،مؤمنوفأييا ال وال تكونوا       
َيْوَم :﴿يكوف ذلؾ ،عظيـ وىؤالء ليـ عذاب ،، الموجبة لالتفاؽ عمى كممة الحؽاآليات الواضحات

َعَذاَب ِبَما ُكْنتُْم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُيْم َأْكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوْا الْ 
وتسود وجوه أىؿ الباطؿ ، وه أىؿ الحؽ واإليمافالقيامة تبيض وج يوـو  [106 آؿ عمراف:]﴾َتْكُفُرونَ 
 حيث العبرةولو كاف أبيض الموف،  ،ولمكافر ظممتو ،ولو كاف أسود الموف ولممؤمف نوره، ،والكفراف

 ـَ لِ  ،وتبكيتاً  فيقاؿ ليـ توبيخاً  ،فأما الذيف اسودت وجوىيـ يـو القيامة ،ببياض القمب أو سواده
مف ، حسبما كنتـ تعرفوف بعد أف كنتـ مؤمنيف بو قبؿ مبعثو، وذلؾ عثحينما بُ  كفرتـ بمحمد

ومما وقع  ذوقوا العذاب، واخمدوا فيو؛ بسبب كفركـ ىذا. ،حاؿ أوصافو وصدقو في كتبكـ عمى كؿ
متابعة الييود والنصارى، والتشبو بيـ، واألخذ عنيـ، ففي الصحيح أف   في األمة وقد أخبر بو

لدخمتموه لتتبعن سنن من كان قبمكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخموا جحر ضب )قاؿ:  النبي 
 (2).(قالوا: يا رسول ا الييود والنصارى قال: فمن؟

سالـ  فال يقاؿ ليـ ما يعكر صفوىـ، بؿ يقاؿ ليـ وأما الذيف ابيضت وجوىيـ يوـ القيامة       
ِتْمَك آَياُت الّمِو َنْتُموَىا َعَمْيَك ِباْلَحقّْ َوَما الّمُو ُيِريُد ُظْمًما :﴿  لنبيو ثـ يقوؿ ، عميكـ طبتـ

 [.108]آؿ عمراف: ﴾لّْْمَعاَلِمينَ 

نتموىا عميؾ بما فييا مف  نعيـ األبرار، وتعذيب الكفار ىذه اآليات السابقة المشتممة عمى      
د أسند سبحانو التالوة إلى نفسو "وق لؾ ولممؤمنيف بأمور الدنيا واآلخرة حؽ وعدؿ، إعالماً 

، وما يفعؿ وما يريد ا أف يظمـ العالميف (3).لمتنبيو عمى شرؼ ىذه اآليات وعظميا" (نتموىا)

                                                 

ختالؼ ناجـ عف الثانية التي جاءت مترّتبة عمييا، فاال سبب في ألف األولى ؛قّدم التفرقة عمى اَّلختًّلف (1)
ألف كممة البّينات التي  ؛﴿َجاَءُىُم﴾ في صورة المذّكر وجاء الفعل، وىو ثمرة مف ثمارىا، االتفرقة وتابع لي

سر اإلعجاز، انظر:  .تعني التوراة واإلنجيؿ وكؿ منيما كتاب –كذلؾ  –وردت في اآلية تعني الكتاب 
 (.61:ص)القيسي

ح   لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب قوؿ النبي ، صحيح البخاري (2)
6775 (22/298.)  

  (.2/113المنيجي، فضؿ عباس)التفسير  (3)
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َوِلّمِو َما ِفي ﴿ال يكوف ذلؾ  ـَ ولِ  ،، سبحانو وتعالىبؿ العدؿ فعمو، كما أف العدؿ اسموذلؾ 
َلى   .[109]آؿ عمراف: ﴾اأُلُمورُ  (1)الّمِو ُتْرَجعُ السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 

 .مة محمد المطمب الرابع: خيرية أُ 

ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴿ :قاؿ تعالى        
             ﴾َلَكاَن َخْيرًا َلُيْم  ِمْنُيُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُىُم اْلَفاِسُقون َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكتَابِ 

 [110]آؿ عمراف:
أنيا خير  ويخبر ،يمدحيا او  بذلؾ الثناء العاطر، مة اإلسالـأُ عمى لتثني اآليات  وتعود       

والدعوة  ،فيثبتيـ عمى الحؽ ،عمى عباده المؤمنيفسبحانو يتعطؼ و  ،لمناس مـ التي أخرجيااألُ 
مر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ألف فيو الخير العظيـ وتؤكد اآليات عمى قضية األإلى الخير، 

ليكونوا ىاديف ميدييف عمى  ؛أمرىـ بتكميؿ النفس أمر سبحانو بتكميؿ الغير إثرَ و ، مة ىذا الديفألُ 
مة اإلسالمية مسئولة فاألُ  ،والتبصير التذكيرلى القياـ بواجب دعا المؤمنيف إو ضد أعدائيـ، 

مة إف تركت األمر وأي خير يبقى لألُ  ،األرض فيمسئولية كبيرة عف ىذا الفساد الحادث اليوـ 
وأي خير فيمف يرى محاـر  بالمعروؼ والنيي عف المنكر، والذي بو يظير الحؽ ويزىؽ الباطؿ،

يرغب عنيا، وىو بارد القمب، ساكت  وسنة رسوؿ ا  ترؾ،ضاع، ودينو يُ نتيؾ، وحدوده تُ ا تُ 
 (2).المساف، شيطاف أخرس، كما أف المتكمـ بالباطؿ شيطاف ناطؽ

حدود نفسيا فحسب،  فيلتعيش  ؛التاريخ فيمة خرجيا ا ويجعميا خير أُ مة لـ يُ إف ىذه األُ      
البشر دورًا خاصًا ال ينيض بو لتؤدي في حياة ؛ ناسلتكوف قائدة ورائدة لكؿ ال ( 3)أخرجيابؿ 

مف  لقد انبثؽ وجودىا ابتداءً  و ،عمى المنيج  مة محمدفقد ائتمف ا تبارؾ وتعالى أُ  سواىا،
ما حازت ىذه و "، ذات معالـ منظورة قراره في األرض، وتحقيقو في صورة عمميةإل منيج ا؛

                                                 

 الجيـ،)بالبناء لمفاعؿ(بفتح التاء وكسر  اأُلُموُر﴾ عُ ْرجِ تَ ﴿قرأ ابف عامر وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخمؼ ( 1)
بضـ حرؼ المضارعة وفتح الجيـ)بالبناء لممفعوؿ(. انظر: النشر في القراءات  ُتْرَجُع﴾﴿ وقرأ الباقوف

 (. 2/208)العشر، ابف الجزري
 (.2/198)إعالـ الموقعيف، ابف القيـانظر:  (2)
باليد المدبرة  روىو يكاد يشي ،لمبني لغير الفاعؿ، تعبير يمفت النظرا ُأْخِرَجْت﴾ ﴿ إف التعبير بكممة (3)

مة إخراجًا؛ وتدفعيا إلى الظيور دفعًا مف ظممات الغيب. إنيا كممة تصور حركة المطيفة، تخرج ىذه األُ 
ىنا  ِلمنَّاسِ مة ذات دور خاص. وكممة حركة تخرج عمى مسرح الوجود أُ  ،لطيفة الدبيبخفية المسرى، 

، بؿ جعؿ خيريتيا لمناس وىي أمة اإلجابة لممؤمنيف فقط ،تفيد أف ا لـ يجعؿ خيرية األمة المحمدية
ٌة َيْيُدوَن ِبالَحقّْ َوِبِو َيعْ  جميعا؛ مؤمنيـ وكافرىـ. [انظر: تفسير  181]األعراؼ:ِدُلوَن﴾ ﴿َوِممَّْن َخَمْقَنا ُأمَّ

 .(1/416في ظالؿ القرآف، سيد قطب)(، 1/3140)الشعراوي، الشعراوي
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وىيأىا ألداء ىذه الرسالة العظيمة. ألف  "(1)بنبييا محمدإال  األمة َقَصَب الس ْبؽ إلى الخيرات
، سمميف حقيقة مكانيـ في ىذه األرضعّرؼ ا الميُ لذلؾ "، مةىذه األا ضمف بقاء الخير في 

لقيادة، قيادة التصور الصحيح، في ا بيذا عمى أصالة دورىـ فيدليـ البشر، وحقيقة دورىـ في حياة
والتنظيـ  مؽ الصحيح، والنظاـ الصحيح،واالعتقاد الصحيح، والشعور الصحيح، والخُ 

 (2)"الصحيح.

  مخاطر ترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر:
مف عواقب ترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، زواؿ وصؼ الخيرية عف األمة،       

الفريضة ينتفي ألنيـ لـ يستحقوا الثناء والمدح إال لتحققيـ بيذا الفعؿ، فإذا انتفى عنيـ القياـ بيذه 
﴿تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف قولو تعالى:  :-رحمو ا- قال اإلمام القرطبي عنيـ الوصؼ بالخيرية،
عمى  بو، فإذا تركوا التغيير وتواطؤا مدٌح ليذه األمة ما أقاموا ذلؾ واتصفوا"َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر﴾ 

نص عدد مف وقد  (3)ليالكيـ" المنكر زاؿ عنيـ اسـ المدح ولحقيـ اسـ الذـ، وكاف ذلؾ سبباً 
ر عد مف كبائيُ  ،عمى أف ترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر -ا رحميم-الفقياء 
ذا تركت ىذه الوظيفة فإف العاقبة سيئة؛ ألف تركيا يكوف سبباً  (4)الذنوب وانتشار  ،لحموؿ البدع وا 

لمعقوبات التي تعـ  المنكرات، وحصوؿ الفواحش والمحرمات، وكثرة المعاصي؛ فيكوف ذلؾ سبباً 
  جميعيـ.

 ومن ىذه المخاطر ما يمي:

  النفاق :أوَّلً 
ِبالُمْنَكِر َوَيْنَيْوَن َعِن ﴿الُمَناِفُقوَن َوالُمَناِفَقاُت َبْعُضُيْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن : قاؿ تعالى     

.[67التوبة: ]﴾الَمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُيْم َنُسوا اَ َفَنِسَيُيْم ِإنَّ الُمَناِفِقيَن ُىُم الَفاِسُقونَ 

                                                 

 (.2/94)( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير1)
 (1/399)( في ظالؿ القرآف، سيد قطب2)
  (.4/173)الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي (3)
كتابو  واإلماـ ابف حجر الييتمي في ،(3/335)كتابو البحر المحيطمف أولئؾ اإلماـ بدر الديف الزركشي في  (4)

( حيث يقوؿ: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والتسعوف بعد الثالثمائة: 1/227)رالزواجر عف اقتراؼ الكبائ
 ترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر. 



 (112 -102املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت ):  لثاملبحث الثا   فصل األول                    ال
 

11 

 

ذا نييت عف المنكر أرغمت ا أمرت بالمعروؼ شددت ظير المؤمفإذ" :(1)الثوري قال        ، وا 
 (3).ى فرقًا بيف المؤمنيف والمنافقيفجعمو ا تبارؾ وتعاللذلؾ و  (2)"أنؼ المنافقيف

 

  نزول البًّلء و  اليزيمة :ثانياً 
﴿ َفَمْوََّل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َيْنَيْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض  : يقوؿ ا    

ِمْنُيْم َواتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َما أُْتِرُفوا ِفيِو َوَكاُنوا ُمْجِرِميَن*َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْيِمَك ِإَّلَّ َقِميًًّل ِممَّْن َأْنَجْيَنا 
إن الناس )قاؿ:   النبيأف  عف أبى بكر  [117- 116] ىود:﴾اْلُقَرى ِبُظْمٍم َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحونَ 

ومف سنف ا تعالى أنو ينصر مف  (4)بعقابو( إذا رأوا المنكر وَّل يغيرونو أوشك ا أن يعميم
ينصر دينو، وعمى العكس مف ذلؾ فإف ترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف أعظـ 

 أسباب اليزيمة أماـ األعداء.
 

 : المعن واإلبعاد من رحمة ا ثالثاً 

 ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ﴿ قاؿ ا تعالى: ،جاء الذـ البميغ والوعيد الشديد عمى ذلؾ    
ُمْنَكٍر  * َكاُنوا َّل َيَتَناَىْوَن َعنْ ا َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ َعَمى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبمَ 

ال ينيى أحٌد منيـ أحدًا عف ارتكاب كاف :"أي  ((5[79 -78] المائدة:َفَعُموُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُموَن﴾ 
وفي الصحيحيف عف  (6)"المآثـ والمحاـر ثـ ذميـ عمى ذلؾ ليحذر أف يرتكب مثؿ الذي ارتكبوه

ي النار، فتندلق يؤتى بالرجل يوم القيامة فيمقى ف)أنو قاؿ : عف النبي أسامة بف زيد 
، ، فيجتمع عميو أىل الناربالرحى فيدور في النار كما يدور الحمار ه : أمعاؤ أي ،أقتاب بطنو

                                                 

 ىـ ( 161 - 97الثوري ) ( 1)
مسروؽ الثوري. مف بني ثور بف عبد مناة. أمير المؤمنيف في الحديث. كاف رأسا ىو سفياف بف سعيد بف      

 (.1/242)في التقوى، ومات بالبصرة. انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي
 (.1/78) األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، أبو بكر الخالؿ ( انظر:2)
 (.4/47)الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيانظر: ( 3)
(، وسنف ابف ماجو، كتاب الفتف، باب 2/525)4338سنف أبي داود، كتاب المالحـ، باب األمر والنيي، ح( 4)

(. قاؿ الشيخ األلباني: صحيح في صحيح 2/1327)4005األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ح
 (.  1/398الجامع،)

يف، حمود بف عبد ا بف حمود اإليضاح والتبييف لما وقع فيو األكثروف مف مشابية المشركانظر: ( 5)
 (.1/215)التويجري

 (.2/307)( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير6)
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: بمى بالمعروف وتنيى عن المنكر؟! قال: فيقول ليم : ما لك يا فًّلن ؟! ألم تكن تأمرفيقولون
 (1).(، وأنياكم عن المنكر وآتيوالمعروف وَّل آتيوولكني كنت آمركم ب

   (2)عدم استجابة الدعاء ًا:رابع

عف حذيفة بف اليماف أف النبي  ،والنيي عف المنكرمف موانع اإلجابة ترؾ األمر بالمعروؼ     
 :أو ليوشكن ا أن يبعث  ،والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنيون عن المنكر)قاؿ

(3)(عقابا من عنده ثم لتدعنو فًّل يستجيب لكم عميكم
 

ما إنزاؿ العذاب مف  ،إما األمر والنيي منكـ ،وا إف أحد األمريف واقع" قال المباركفوري:      وا 
بحيث ال يجتمعاف وال يرتفعاف فإف كاف األمر  ؛ثـ عدـ استجابة الدعاء لو في دفعو عنكـ ،ربكـ

ف لـ يكونا كاف عذاب عظيـ ،والنيي لـ يكف عذاب   (4)".وا 

ما حل بالييود من الذل والصغار  تثبيت المؤمنين وبيان أن المطمب الخامس:
 بسبب بغييم

ْن ُيَقاِتُموُكْم ُيَولُّوُكُم اأْلَْدَباَر ُثمَّ ََّل ُيْنَصُروَن *ُضِرَبْت  ﴿ :تعالىقاؿ        وُكْم ِإَّلَّ َأًذى َواِ  َلْن َيُضرُّ
 َوُضِرَبتْ  َعَمْيِيُم الذّْلَُّة َأْيَن َما ثُِقُفوا ِإَّلَّ ِبَحْبٍل ِمَن المَِّو َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن المَّوِ 

ِلَك ِبَأنَُّيْم َكاُنوا َيْكُفُروَن ِبآَياِت المَِّو َوَيْقُتُموَن اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ  ِلَك ِبَما َعَصْوا  َعَمْيِيُم اْلَمْسَكَنُة ذَٰ ذَٰ
  [112-111]آؿ عمراف:﴾َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ 

ـ يؤمنوا، فيـ بالتالي ال يأمروف ألنيـ ل ؛ذـ أىؿ الكتاب ، مة محمدلما مدح ا تعالى أُ       
ولذا ال خيرية فييـ، وال  ؛بمعروؼ، وال ينيوف عف منكر، بؿ يحاربوف المعروؼ، ويشيعوف المنكر

ىذه اآليات تثبيت لممؤمنيف عمى ما ىـ عميو مف االعتصاـ بالّمو واالتفاؽ عمى الحؽ "و  خير منيـ
اتباع األوامر وترؾ النواىي، ظة عمى رغيب ليـ في المحافت والدعوة إلى الخير، وىي أيضاً 

 ،واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واإليماف بالّمو، وأعقب ذلؾ بمقارنتيـ بحاؿ أىؿ الكتاب

                                                 

 الزىد، كتاب صحيح مسمـو  (،2/1191)3094، باب صفة النار،حبدء الخمؽ ، كتابصحيح البخاري (1)
  (.4/2290)2989، باب عقوبة مف يأمر بالمعروؼ وال يعرفو، حوالرقائؽ

  (.1/280)لكتاب التوحيد، عبد الممؾ القاسـ( الشرح الميسر 2)
(، ومسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ح 4/468)2169سنف الترمذي، كتاب الفتف، باب األمر بالمعروؼ،ح( 3)

 . (.2/286(، قاؿ الشيخ األلباني: حسف لغيره في صحيح الترغيب والترىيب)5/389) 23301
 (.6/326)حوذي، المباركفوري(  تحفة األ4)
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رضت عمييـ الذلة، أينما مزمتيـ وفُ ف .(1)"وبياف سبب إلحاؽ صفة الذؿ بيـ والغضب عمييـ
طوياًل تحت ظؿ الذؿ في أكثر  اً نوقد عاش الييود زما جدوا، في كؿ دولة يعيشوف في ظميا،وُ 

عقمية الييودي المضطيد، فيي عقمية تبالغ في  ،ىـ اآلف يتحركوف بالعقمية ذاتيامف بمد، و 
 ودىاء. التخوؼ مف كؿ شيء، مما قد يبدو لمناس أنو مكرٌ 

خائفيف، حتى وىـ متمكنوف اآلف،  اً شعور باالضطياد تجعؿ الييود دائمأف عقمية ال والواقعُ       
فشعور التوتر والقمؽ وعدـ االستقرار األمني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي يطاردىـ وخوفيـ 

وقد " واتقاء شر يمحؽ بيـ مما يضطرىـ إلى فعؿ الذليؿ مف األعماؿ، واألحواؿ؛ نفاقاً  ؛الدائـ فييا
لـ  ،فإنيـ ما زالوا تحت الذلة والمسكنة في جميع أقطار األرض ،كما أخبر بو القرآف، كاف ىذا

فيـ أذالء أينما  (2)"يجتمع ليـ جيش وال انتصروا في موطف مف المواطف وال ثبتت ليـ دولة قط
 إال بواحد مف أمريف: ،عمييـ(3)التي ضربت  وال ترفع عنيـ ىذه المذلة، وجدوا، ليس ليـ ذاتية

أو ، وعاشوا في حمى العيد، في المدينة كما حدث عندما عاىدىـ رسوؿ ا  حبؿ مف ا،
وىذا ىو واقع الييود اليوـ، فإف كثيرًا مف أمـ الكفر  .عيد مف أناس أقوياء يقدموا ليـ الحماية

تمدىـ وتعينيـ، وتقؼ إلى جانبيـ، وىذا ما يرفع عنيـ قدرًا كبيرًا مف الذؿ، أو يرفع عنيـ الذؿ 
 .الظاىر
ْن ﴿، وأما ذؿ القموب واألفئدة، فيو مصاحب ليـ ال يفارقيـ        وُكْم ِإَّلَّ َأذًى َواِ  َلْن َيُضرُّ

َتْحَسُبُيْم َجِميعًا َوُقُموُبُيْم ﴿ وقاؿ تعالى:  [111]آؿ عمراف:﴾ُيَقاِتُموُكْم ُيَولُّوُكُم اأْلَْدَباَر ُثمَّ َّل ُيْنَصُرونَ 
وىذا الذؿ الذي في القمب، يظير أثره عمى الوجوه،  [.14]الحشر: ﴾َقْوٌم َّل َيْعِقُمونَ َشتَّى َذِلَك ِبَأنَُّيْم 

ف ىممجت بيـ البراذيف، " في أىؿ المعصية: (4)-رحمو ا-الحسن البصري كما قاؿ  إنيـ وا 
 (5)."وطقطقت بيـ البغاؿ، فإف ذؿ المعصية في وجوىـ، أبى إال أف يذؿ مف عصاه

                                                 

 (4/40)التفسير المنير، الزحيمي( 1)
 (.1/50)( إرشاد الثقات، الشوكاني2)
وضرب الشيء أي التصؽ بو التصاقًا شديدًا. أي: التحفتيـ الذلة التحاؼ الخيمة  ،بمعنى ألـز ودمغ ضرب(  3)

ت بمف ضربت عميو في عامة األحواؿ إال  في حاؿ اعتصاميـ بحبٍؿ مف ا وحبٍؿ مف الناس. انظر: مفردا
 (.2/8)ألفاظ القرآف، االصفياني

 ىـ (  110 - 21الحسن البصري )( 4)
الصحابة  ميساف، ولد بالمدينة و رأى بعضىو الحسف بف يسار البصري، تابعي، كاف أبوه يسار مف سبي       

  (.2/226)عالما. انظر: األعالـ، الزركمي ،فصيحا ،، وسمع مف قميؿ منيـ، كاف، ناسكا
تذكرة المؤتسي شرح عقػيدة الحافػظ عبػد الغني المقدسي، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف انظر: ( 5)

 (.1/48)حجاب المرأة ولباسيا في الصالة، تقي الديف الحنبمي(، 1/172)البدر
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 ﴿َباُءوا﴾وقد  ة ويستذلوف،فال يكوف الييود إال تحت أحكاـ المسمميف وعيدىـ، تؤخذ منيـ الجزي 
إلى ىذه الحاؿ ذكره ا أوصميـ  وىذا أعظـ العقوبات، والسبب الذي ﴾ِبَغَضٍب ِمَن المَّوِ ﴿ مع ذلؾ
ِلَك ِبَأنَُّيْم ﴿ بقولو: الموجبة  مى رسولو محمدالتي أنزليا ا ع ﴾َكاُنوا َيْكُفُروَن ِبآَياِت المَّوِ ذَٰ

أي: يقابموف أنبياء ا  ﴾َوَيْقُتُموَن اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ ﴿ وعناداً  إليماف، فكفروا بيا بغياً لميقيف وا
فييـ الكبر، والحسد ورد الحؽ والييود  "الذيف يحسنوف إلييـ أعظـ إحساف بأشر مقابمة، وىو القتؿ

فيو الذي جرأىـ ، فعاليـوسوء أ وذلؾ كمو بسبب عصيانيـ واعتدائيـ، (1)والمستكبر معاقب بالذؿ
   (2) وقتؿ أنبياء ا. عمى الكفر با

                                                 

 (.1/451)المنتقى مف منياج االعتداؿ، الذىبي(،1/141)ابف تيمية : اإلمامة في ضوء الكتاب والسنة،ر( انظ1)
وجامع لطائؼ  (،1/405)وأيسر التفاسير، أسعد حومد(، 1/31)التسييؿ لعمـو التنزيؿ، البف جزي انظر: (2)

 (.1/321)التفسير، القماش
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 لثانيالفصل ا

 سورة آل عمرانالدراسة التحليلية ملقاصد وأهداف 

 (132-113من اآلوة) 

 ثالثة مباحث:  وفيه

:املبحث األول 

  (117 -113واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة ) املقاصد    

 :املبحث الثاني 

 (120-118املقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة )     

 :املبحث الثالث 

 (132 -121املقاصد واألهداف لسورة آل عمران  من اآلوة )      
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 األول ملبحثا

 (117 -113املقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة )

 : لباطثالثة م وفيه

عدالة اإلسالم مع أهل الكتاب األول:طلب امل 
  
مصري أعمال الكاػرون ووم القيامةالثاني:  طلبامل 

      

ضرب األمثال لبيان حال الكاػرونالثالث:  طلبامل 
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 المبحث األول
 (114 -111المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْىِل اْلِكتَاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة َيْتُموَن آَياِت المَِّو آَناء المَّْيِل َوُىْم ﴿ 7قال       
ِفي وَن َيْسُجُدوَن * ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارِعُ 

اِلِحيَن*َوَما َيْفَعُموْا ِمْن َخْيٍر َفَمن ُيْكَفُرْوُه َوالمَُّو َعِميٌم ِباْلُمتَِّقي َن*ِإنَّ الَِّذيَن اْلَخْيرَاِت َوُأْوَلِئَك ِمَن الصَّ
النَّاِر ُىْم ِفيَيا  َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُيْم َأْمَواُلُيْم َواَل َأْواَلُدُىم مَِّن المَِّو َشْيًئا َوُأْوَلِئَك َأْصَحابُ 

ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَمُموْا  َخاِلُدوَن*َمَثُل َما ُينِفُقوَن ِفي ِىِذِه اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَيا
 .[117 -113]آل عمران: ﴾َأنُفَسُيْم َفَأْىَمَكْتُو َوَما َظَمَمُيُم المَُّو َوَلِكْن َأنُفَسُيْم َيْظِمُمونَ 

  صنفيم القرآن ىذه اآليات استمرار في بيان أوصاف أىل الكتاب، ففي اآليات السابقة        
بأنواع  ،المعادون ألولياء ا ،الخارجون عن طاعة ا منيم الفاسقون وىم األكثرون، :صنفين
ن كانوا قمة دخموا  يمبّين حالو  ،ومنيم المؤمنون وىم األقمونومصيرىم،  ،يمثم بين حال العداوة وا 

  (1)في اإلسالم.

 ،بيم والتنويو ،نحسنات المحسنيفي تسجيل  اآليات اإلنصاف القرآنيويتجّمى في ىذه       
في حين كانت  ،القرآنية لم تتناول إّّل قّمة منيم التقريراتىذه سجل أن ب أن نُ عمى أن من الواج

موغمين في الكيد  ،عن الحقوربانيييم منحرفين  ،أكثريتيم العظمى وعمى رأسيم أكثر أحبارىم
لزعماء  نفاقاً  ،، حتى لقد وصل األمر ببعضيم إلى إظيار إيمانيم بالجبت والطاغوتوالتآمر

 (2)النساءوأصحابو عمى ما حكتو آيات سورة  مشركي مكة وقوليم ليم إنيم أىدى من النبي 
ِمَن اْلِكتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن ِلمَِّذيَن َكَفُروا أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا ﴿

 ﴾*ُأولِئَك الَِّذيَن َلَعَنُيُم المَُّو َوَمْن َيْمَعِن المَُّو َفَمْن َتِجَد َلُو َنِصيراً آَمُنوا َسِبيًل  ىُؤالِء َأْىدى ِمَن الَِّذينَ 
 [.52-51]النساء:
والنصارى كفرىم من جية  ،م يعممون الحق، وّل يتبعونو عمال؛ ألنيكفروا عناداً الييود ف     

أحدثوا في دين ا ما ليس منو فغمب عمييم أنيم عبدوا ا بغير عمم  عمميم بال عمم، بل
 .، ويقولون عمى ا ما ّل يعممونمبتدعين

                                                 

  (.4/58 )المنار، محمد رضاتفسير  (،4/48)( انظر: التفسير المنير، الزحيمي1)
 (.2/525)التفسير الحديث، دروزةانظر: ( 2)
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عممائنا ففيو شبو من الييود، ومن فسد  من فسد من" وغيره: (1)سفيان بن عيينةل وليذا قا      
  (2).النصارى"من عبادنا، ففيو شبو من 

 المطمب األول7 عدالة اإلسلم مع أىل الكتاب
﴿َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُموَن آَياِت المَِّو آَناَء المَّْيِل َوُىْم  : قال      

ُعوَن ِفي َيْسُجُدوَن * ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارِ 
اِلِحينَ اْلَخْيرَاِت            ﴾َوَما َيْفَعُموْا ِمْن َخْيٍر َفَمن ُيْكَفُرْوُه َوالمَُّو َعِميٌم ِباْلُمتَِّقينَ  *َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّ

 [115-113]آل عمران: 

كذلك صنع المنياج ط الناس، مْ وعدم غَ  ،واإلنصاف ،العدلاإلسالم دين يحث عمى        
فمع حديثو عن عداوتيم األشد لممؤمنين، نجد القرآن يبمغ قمة العدل في  الييود، مع القرآني

 ،فضربت عمييم الذلة ،عندما ذم ا تعالى أىل الكتاب الذين خالفوا أمرهف" التعامل معيم،
وقتل األنبياء بغير  ،بسبب ما اقترفوه من اآلثام والمعاصي ،وَبآُؤوا بغضب من ا ،والمسكنة

بين سبحانو أنيم ليسوا  وصفاتيم الخبيثة، ،بأساليبيم الماكرة، (3)سبيل ا"وصدِّىم عن  ،حق
بل استثنى منيم طائفة جنحت لمحق، فآمنت، واتخذت منيج المسممين منيجًا في  ،(4)جميعًا سواء

بل  والسعي في الخيرات، ووصفيم بأنيم من الصالحين ،والنيي عن المنكر ،األمر بالمعروف
َوِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ﴿لو تعالى: ، ومن ذلك قو (5)اإلنصافأنصفيم غاية 

  [75]آل عمران:  ﴾ْيِو َقاِئماً ِإَلْيَك َوِمْنُيْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر ال ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعمَ 

ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َتَعاَلْوا ِإَلى ﴿ا بمحاورة أىل الكتاب بمغة اإلنصاف والعدل:  ويأمر        
 [.64]آل عمران:  ﴾َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ المََّو َوال ُنْشِرَك ِبِو َشْيئاً 

                                                 

  ىـ(165ت ابن عيينة )( 1)
    أجمعت األعالم، ، أحد الثقات. سكن مكةىو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، الياللي، الكوفي     

في  دًا من الناس فيو جزالة العمم ما: ما رأيت أحمة عمى اّلحتجاج بو، وكان قوي الحفظ، وقال الشافعياألُ 
 (.1/354) ابن عيينة. انظر: شذرات الذىب، الحنبمي

 (.1/357صفوة التفاسير، الصابوني) (،11/133ابن كثير) لبداية والنياية،اانظر: ( 2)
 .  (1/538)أبو السعودإرشاد العقل السميم، ( 3)
وأنيم ليسوا سواء  ،تفرقة بين ىاتين الفرقتين من أىل الكتاب الييود والنصارى ﴾﴿َلْيُسوا َسَواءً قولو تعالى:  (4)

عمى وضع واحد في موقفيم من اإلسالم والمسممين. انظر: التفسير القرآني لمقرآن، عبد الكريم الخطيب، 
(1/561) . 

 .(1/400 )في ظالل القرآن، سيد قطب (5)
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 كما حكى ا  ،نوْ أو لَ  ّل تفاضل لعرق واإلسالم ينطمق في الحوار من التكافؤ بين البشر      
"وىم يرون أنيم شعب ا  [18]سورة المائدة: ﴾َنْحُن َأْبَناُء المَِّو َوَأِحبَّاُؤهُ ﴿عن الييود قوليم: 

كما ، و (1)المختار، يترفعون عن بقية األجناس، وينظرون إلييم عمى أنيم دونيم، وأقل منيم"
نما بصالحيم وروبا،يدعى العنصريون البيض في أُ  َيا ﴿، أو طبقية كما ىي عند اليندوس، وا 

ُكْم ِعْنَد المَِّو َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ 
 [.13]الحجرات:  ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر﴾ َأْتَقاُكمْ 

إن حفاوة القرآن بأىل الكتاب عمى ىذا النحو، شيادة بصدق نسبة القرآن إلى ا تعالى،       
  (2).التي ّل ُيْعبد ا بحّق بغيرىاوبأن اإلسالم ىو دين ا المييمن، وكممتو 

يحسد المؤمنين  المجرم الذي منيمف وتذكر اآليات أن أىل الكتاب ليسوا بدرجة واحدة،      
ن  ن منيم من يشتري بعيد ا وأيمانيم ثمنًا قمياًل، وا  ن منيم الخونة، وا  ويتمني ليم الضالل، وا 

بدلون كالم ا ويزيمونو عن المراد منو، ليوىموا الجيمة عن مواضعو ويُ  مَ مِ منيم فريقًا يحرفون الكَ 
مثل التزام العيد  (3)لو صفات جيدة مأنو من كتاب ا، ثم في الوقت نفسو يذكر ويبين أن بعضي

  (4).منكردق، واألمر بالمعروف والنيي عن الص، وترك الخيانة وحب الوأداء األمانة

 ذكرفيمن آمن من أحبار أىل الكتاب، كما  وىذه اآليات الكريمة نزلت كما يقول المفسرون      
الواحدي: قال ابن عباس ومقاتل: لما أسمم عبد ا بن سالم وثعمبة بن َسْعَية وأسيد بن َسْعَية 

 ولو كانوا من  ،وأسعد بن عبيد ومن أسمم من الييود قالت أحبار الييود: ما آمن لمحمد إّل شرارنا
فأنزل ا ىذه  ،(5)غيره نتم واستبدلتم بدينكم ديناً وقالوا ليم: لقد خُ  ،لما تركوا دين آبائيم ،خيارنا
ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِفي ﴿ اآلية

اِلِحيَن﴾ِ    [.114]آل عمران: اْلَخْيرَاِت َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّ

ىنا مع أنو لم يذكره في آية  َواْلَيْوِم اآْلِخِر﴾ِ  ﴿يمفتنا إلى سر التعبير بـ األلوسيغير أن        
الخيرية بقولو: "وخص ا تعالى اليوم اآلخر بالذكر، إظيارًا لمخالفتيم لسائر الييود، فيما عسى 

                                                 

 (.5/76)( دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة، عمي الصالبي1)
 (14/4) مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، معوض إبراىيم معوضانظر: ( 2)

      http://www.iu.edu.sa/Magazine    
ألن القرآن ىو المييمن عمى الكتب السماوية،  إيمانيم بالقرآن عمى إيمانيم بما أنزل عمييم، قدم ا ( 3)

واألمين عمييا، فما وافقو منيا فيو حق، وما خالفو فيو باطل. انظر: التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي 
(1/834.)   

 (.1/152)وقبس من نور القرآن، الصابوني (،1/25محمد الحيالي) ،( انظر: القواعد العممية4)
 (.1/442). زاد المسير، ابن الجوزي(87:ص)أسباب النزول، الواحديانظر: ( 5)

http://www.iu.edu.sa/Magazine
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أن يتوىم متوىم مشاركتيم ليم فيو، ألنيم يّدعون أيضًا اإليمان با تعالى واليوم اآلخر، لكن لما 
وكفرىم ببعض الكتب والرسل ووصفيم اليوم  [30التوبة:] ﴾ِ ُعَزْيٌر اْبُن الّموِ ﴿كان ذلك مع قوليم: 

 (1)."عة المصطفوية جعل ىو والعدم سواءاآلخر بخالف ما نطقت بو الشري
 [115] آل عمران:﴾ِمْن َخْيٍر َفَمن ُيْكَفُرْوُه َوالمَُّو َعِميٌم ِباْلُمتَِّقينَ  (2)َوَما َيْفَعُمواْ ﴿ 7قولو       

ن شيئاً إنو سبحانو يعطييم الجزاء العادل ّل يضيع عنده وىو الحق؛ فالخير الذي يفعمونو لن  ، وا 
، فمن الجائز أن يصنع سبحانو عميم بالمتقينلناس؛ ألنو يجحد ليم أو يستر عن اأو  (3)يكفروه

 (4).، وىو الذي يممك حسن الجزاءإنسان األعمال وّل يراىا أحد، أما الحق فيو يرى كل عمل

  المطمب الثاني7 مصير أعمال الكافرين يوم القيامة
َواَل َأْواَلُدُىم مَِّن المَِّو َشْيًئا َوُأْوَلِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُيْم َأْمَواُلُيْم ﴿ قال تعالى:       

 [116]آل عمران:  ﴾َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ 

من أخطاء أىل الكتاب، انتقل إلى التحذير من أعدائيم بعد أن حذر ا تعالى المسممين       
عذاب غني عنيم أمواليم وّل أوّلدىم من أن الذين كفروا لن تُ   وىم المنافقون، وبين من الداخل
 وىذا وعيدٌ  من ثواب ا، من عذاب ا، وّل تجدي عمييم شيئاً  ، أي: ّل تدفع عنيم شيئاً ا شيئاً 
الذين أخبر عنيم بأنيم فاسقون وأنيم قد باءوا  ،خرى الفاسقة من أىل الكتابمة األُ للُ  من ا 

 من عند وما جاء بو محمد  ،من أىل الكفر با ورسولو ،بغضب منو ولمن كان من نظرائيم
  (5).عمييم بالخمود فييا المقضيأصحاب النار  فيم ا،

                                                 

 (.2/250)روح المعاني، األلوسي( 1)
قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿َوَما َيْفَعُموْا ِمْن َخْيٍر َفَمْن ُيْكَفروُه﴾{ بالياء) بالغيب فييما( إخبار عن األمة  (2)

ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس﴾ . انظر:  –القائمة وقرأ الباقون بالتاء)تفعموا  تكفروه( بالخطاب فييما لقولو:﴿ ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
 .(2/421النشر في القراءات العشر، ابن الجزري)

 انظر: أنوارتضمنو معنى الحرمان. كما سمي توفية الثواب شكرًا، وتعديتو إلى مفعولين ل سمي ذلك كفرانًا،( 3)
 (.2/94)معالم التنزيل، البغوي  (،1/381)التنزيل، البيضاوي

  .(1140/)تفسير الشعراوي، الشعراويانظر: ( 4)
التفسير الحديث، (، 1/500التفسير الموضوعي، نخبة من العمماء) (،4/57)جامع البيان، الطبريانظر: ( 5)

 (.7/217)دروزة
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"أي وأولِئَك المنحطوَن الّسافمون  ُىْم ِفيَيا َخاِلُدوَن﴾(2)َأْصَحاُب النَّار(1) َوُأْوَلِئكَ  ﴿:وليذا قال    
 . أصحاب النار ىم فييا خالدونرحمة اِ البعداء جّدًا عن 

ألن  ؛والتقرب والفتنة أبمغ من األوّلد، قدم في ىذه اآليةولما كان المال في باب المدافعة     
، وخص األوّلد ألنيم أقرب اإلنسان يدفع عن نفسو تارة بفداء المال وتارة باّلستعانة باألوّلد

عن اتباع الحق أو النظر في دليمو اّلستغناء بما ىو فيو وألن المغرور إنما يصده ، أنسابيم إلييم
بمثل ذلك قمما يوجو نظره إلى  ، فالذي يرى نفسو مستغنياً النعم وأعظميا األموال واألوّلد من
، ومن لم بصرهلم يوجو نظره إلى الحق ّل يُ  أي ومن ،مب الحق أو يصغي إلى الداعي إليوط
، وّل ينفعو في اآلخرة حتى يتردى فييمك اليالك األبديه تخبط في دياجير الضالل عمر  ؛بصرهيُ 

ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ﴿ :في قولو كما (3)ي بو أو ينتفع بما كان أنفقو منومالو فيفتد
تعالى:  وفي قولو [20] الحديد:﴾َوَتَكاُثٌر ِفي اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلدِ  ﴿قولو: وفي  [.15]التغابن:﴾ِفْتَنةٌ 

ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى ِإال َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا بل تكون  [.37]سبأ:﴾﴿َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكْم ِبالَِّتي تَُقرِّ
  .عمييم ليم إلى النار، وحجةً  وأوّلدىم زاداً  (4)أمواليم

في عصرنا ىذا، فوجب ن الفتنة بالمال أخذت صورًا شتى في كل العصور، وبرزت إ       
وىو في طريق ىمكة  ،غافٍل يظن أنو عمى طريق صحيح نظار ليا، فُربَّ التنبيو ولفت األ
ألنو يشغل البال عن القيام  ،وعن ذكره ،عن طاعة ا -ولو كان حالّلً  -اّلشتغال بالمال

 (5).بالطاعة وُينسي اآلخرة

                                                 

إرادة إىانة المَتَحدَّث عنو، والتعبير عن انحطاط منزلتو، وبعدىا كثيرًا إلى : من دواعي اختيار اسم االشارة( 1)
 جية األسفل، باستعمال اسم اإِلشارة الذي يشار بو إلى البعيد. انظر: البالغة العربية أسسيا وعموميا

 (.1/424)وفنونيا، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني
وجيء بالجممة  ،غني عنيم أمواليم وّل أوّلدىمعطف عمى جممة لن تُ  ﴾وأولئك أصحاب النار﴿ ( وجممة2)

معطوفة، عمى خالف الغالب في أمثاليا أن يكون بدون عطف، لقصد أن تكون الجممة منصبا عمييا 
إن، وموقع اسم اإلشارة، ب كيدأالتأكيد بحرف )إن( فيكمل ليا من أدلة تحقيق مضمونيا خمسة أدلة ىي: الت

بأنيم أصحاب النار، وضمير الفصل، ووصف خالدون. انظر: التحرير والتنوير، ابن  واإلخبار عنيم
 (.4/60)عاشور

ألحكام القرآن، القرطبي  (، الجامع2/94(، معالم التنزيل، البغوي)2/152البحر المحيط، أبو حيان)انظر:  (3)
 (.4/62)تفسير المنار، محمد رضا ،(4/177)

قة سمفة الييود عمى عممائيم ورؤسائيم كعب بن األشرف وأصحابو. انظر: ( قال مقاتل بن سميمان وىي نف4)
   (.2/730)العجاب في بيان األسباب، شياب الدين بن عمي

 (.2/643فيض القدير، المناوي)( 5)
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الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتْمِيُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر المَِّو َوَمن َيْفَعْل َذِلَك يَأيَُّيا ﴿كما قال تعالى:  
َسَيُقوُل َلَك اْلُمَخمَُّفوَن ِمَن اأَلْعرَاِب [، ويقول سبحانو:﴿9]المنافقون: ﴾َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلَخاِسُرونَ 
  7ومن ىذه الصور [11]الفتح: ﴾َفاْسَتْغِفْر َلَنا َشَغَمْتَنآ َأْمَواُلَنا َوَأْىُموَنا

  وعمى رأسيا الزكاة الواجبة، فبعض الناس ينفق األموالنفاق في سبيل اكراىية اإل : 
يعرض و ينسى قول في سبيل ا،  أمور الميو والترف، وحينما ُيدعى لإلنفاق الطائمة في 

َن ِبَمْقَعِدِىْم ِخَلَف َرُسوِل المَِّو َوَكرُِىوْا َأن ُيَجاِىُدوْا َفِرَح اْلُمَخمَُّفو في حق المنافقين:﴿ ا 
 [81]التوبة:﴾ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَّو

 

 أمن حرام أمن حالل ،وعدم السؤال عن ما يدخل إليو :عدم التحري في المعاملت المالية ،
المال من عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ىذا  قدما لن تزول) قال  والتساىل في ذلك.

 (1).(اكتسبو وفيم أنفقوأين 
 

 الغش و  ،والغصب ،، كالربا والسرقةالمكاسب المحرمةعن طريق  :أكل أموال الناس بالباطل
كما قال جل  والتحايل عمى أكميا بشتى الوسائل والحيل الممتوية،والتدليس والرشوة وغيرىا 

تَْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَْأُكُموْا َفِريقًا مِّْن َأْمَواِل َواَل ﴿وعال: 
َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا  َيا﴿: ويقول سبحانو ،[188]البقرة:﴾النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ 

ْنُكْم َواَل َتْقُتُموْا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ  المََّو َكاَن ِبُكْم  َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َترَاٍض مِّ
 [.29]النساء:﴾ َرِحيماً 

 

   يقول  :مال اليتيمأكل:﴿ اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُيْم َواَل َتَتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َواَل تَْأُكُموْا َوآُتوْا
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿ويقول سبحانو ميددًا ومتوعدًا:  [2]النساء: ﴾َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّو َكاَن ُحوبًا َكِبيراً 

 .[10]النساء:﴾ نََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َنارًا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيراً َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيتَاَمى ُظْممًا إِ 

  المطمب الثالث7 ضرب األمثال لبيان حال الكافرين
ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث  َمَثُل َما ُينِفُقوَن ِفي ِىِذِه اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَيا﴿ 7قال تعالى       
 [117]آل عمران: ﴾َظَمُموْا َأنُفَسُيْم َفَأْىَمَكْتُو َوَما َظَمَمُيُم المَُّو َوَلِكْن َأنُفَسُيْم َيْظِمُمونَ َقْوٍم 

أنفقوا أمواليم في وجوه  ، ثم إنيم ربماأموال الكفار ّل تغني عنيم شيئاً أن  تعالى لما بّين      
 ، تعالى بيذه اآلية تمك الشبيةا ، فأزالتفعون بذلك، فيخطر ببال اإلنسان أنيم ينالخيرات

                                                 

(، وسنن الدارمي، كتاب المقدمة، 4/612)2417سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، ح( 1)
   (.2/1221(، قال الشيخ األلباني: حسن في صحيح الجامع)1/144)537الشيرة، حباب من كره 
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ن كانوا قد قصدوا بيا وجو اأنيم ّل ينتفعون بتمك اإلنفاقات وبّين   (1).، وا 

والمفاخر وكسب الثناء في المكارم ، لما ينفقو الكفار من أمواليم مثالً  قد ضرب ا ف     
ويستعينون بيا عمى إطفاء نور ا، بأنيا  ،سبيل االتي يصدون بيا عن و ، (2)وحسن الذكر

ما ىو كذلك إذ أصابتو يرجو نتيجتو ويؤمل إدراك ريعو، فبين تبطل وتضمحل، كمن زرع زرعاً 
إّل التعب والعناء وزيادة  ، فأىمكت زرعو، ولم يحصل لومحرقٌ  شديدٌ  ، أي: بردٌ فييا صرٌ  ريحٌ 

  األسف.
المثال القائم في النفس من إنفاقيم الذي يعدونو قربة وحسبة : "معناه (3)ابن عطيةقال     

َمْن زرع قوم  ،منثورًا، وذىابو كالمثال القائم في النفس وتحنثًا، ومن حبطو يوم القيامة وكونو ىباءً 
فكذلك ىؤّلء الكفار  ،(5)محرق فأىمكتو" (4)نبت واخصرَّ وقوي األمل فيو فيبت عميو ريح صرّ 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اِ َفَسُيْنِفُقوَنَيا ثُمَّ ﴿م: الذين قال ا فيي
 .[36األنفال:]َتُكوُن َعَمْيِيْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَمُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَينََّم ُيْحَشُروَن﴾ 

                                                 

   (.4/356)، الرازيانظر: مفاتيح الغيب (1)
 (.1/53)األمثال في القرآن الكريم، أبو بكر الزرعي (،1/186)عالم الموقعين، ابن القيمأ( انظر: 2)
 ىـ وقيل غير ذلك(215 -154وقيل7 151ابن عطية ) ( 3)

ىو عبد الحق بن غالب بن عطية، أبو محمد المحاربي، من أىل غرناطة. كان فقيًيا جمياًل، عارًفا باألحكام     
انظر: بغية  .كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال من تصانيفو: والحديث والتفسير، نحوًيا لغوًيا أديًبا،

تاريخ قضاة اّلندلس، أبو الحسن  (،1/751)دنرويطبقات المفسرين، األ(، 2/73)السيوطي الوعاة،
 (.1/61)النباىي

قال ا  ،التعقد في الذنب والتشدد فيو، وأصمو من الصر أي: الشد. والصرة: ما تعقد فيو الدراىم اإلصرار7( 4)
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا ﴾  [، ﴿8]الجاثية: ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا﴾تعالى: ﴿ وكانوا يصرون عمى ﴿ [،7]نوح:َوَأَصرُّ

، )قال في الصحاح: وأصري وصرى وأصرى وصري وصرى أي: جد [46{﴾ ]الواقعة :الحنث العظيم
[، والصرة: الجماعة المنضم بعضيم إلى بعض كأنيم 16:﴾ ]فصمتِريًحا َصْرَصًرا وعزيمة، وقولو: ﴿

[. انظر: مفردات ألفاظ 29﴾ ]الذاريات:رٍَّة َفَأْقَبَمِت اْمَرَأُتُو ِفي صَ  قال تعالى: ﴿ ،صروا، أي: جمعوا في وعاء
   (.1/375)مختار الصحاح، الرازي(، 1/577)القرآن، األصفياني

 (.3/363)( البحر المحيط، أبو حيان5)
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ما  أن ا  ي﴾ أَوَما َظَمَمُيُم ا ولكن َأْنُفَسُيْم َيْظِمُمونَ  :﴿اآلية بقولو  ثم ختم      
فسيم بإيثارىم الكفر عمى ىم الذين ظمموا أن ، ولكنيمل أعماليمطبوأقبل نفقاتيم ظمميم حين لم يَ 

ذىب فإذا  ،اختاروا ألنفسيم الشرود والضالل واّلنفالت من عصمة الحبل الممدودو  ،ناإليما
ذا أصاب حرثيم كمو الدمار -ير حتى ما ينفقونو فيما ظاىره الخ -عمميم كمو ىباء  غن ، فمم يُ وا 

ومن كان كذلك فمن يقبل ا منو شيئًا؛ ألن ، ليم مم من ا فما في ىذا ظُ  ،وّل ولدٌ  عنيم مالٌ 
 (1).، إنما يتقبل من المتقينا تعالى

                                                 

 (.1/715)التفسير الوسيط، طنطاوي (،1/421)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر:  (1)



44 

 

 

   

                                                       

 

 لثانيا ملبحثا

 (120 -118املقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة )

 : وفيه مطلبان

مة من مواالة األعداءحتذور اأُل األول:طلب امل 

 

الثاني: تثبيت املؤمنني طلبامل 

      

 

 

 

                                                
 



 (154-115)املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت املبحث الثاوي:                            ثاويالفصل ال
 

 44 

 

 المبحث الثاني
 (154 -115المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل َيْأُلوَنُكْم ﴿7قال       
َن *َىا َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِىِيْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْكَبُر َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُمو

وْا  َأنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُيْم َواَل ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكتَاِب ُكمِّوِ  َذا َخَمْوْا َعضُّ َذا َلُقوُكْم َقاُلوْا آَمنَّا َواِ  َواِ 
ُدوِر*ِإن َتْمَسْسُكْم حَ  َسَنٌة َعَمْيُكُم اأَلَناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ

ن  ن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوْا ِبَيا َواِ  َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا ِإنَّ المََّو ِبَما َتُسْؤُىْم َواِ 
 [120-118]آل عمران:  ﴾َيْعَمُموَن ُمِحيطٌ 

من ينتظر منيم الرضى و يجمب محبتيم،  التقرب إلييم ّل التودد ألعداء ا والسعي فيإن      
وغفمة عن وقائع التاريخ  ،كبير مٌ ىْ والثقة بودىم وَ ، اكمن يؤمل من السراب الخادع ماءً  ؛أو ينشده

 المتكررة في كل زمان ومكان. 

ولذلك جاءت النصوص الكثيرة تأمر بمقاطعتيم وعداوتيم ميما تظاىروا بالمحبة الكاذبة،      
وفي الوقت نفسو دعت إلى توثيق الصالت بين المسممين،  ا،التي طالما اصطادوا الناس بشباكي

شاعة الم  اً ف والفرقة، بل اعتبرت المحبة جزءحبة والمودة في مجتمعيم، ونبذ أشكال اّلختالوا 
 أساسيًا من اإليمان. 

ن ىذه اآليات وما بعدىا في بيان كانت في الحجاج مع أىل الكتاب إن اآليات السابقة      ، وا 
رشادىم في أمرىمومعاممة بعضيم  ،أحوال المؤمنين خالل المطمب ، كما سنرى من (1) لبعض وا 

 اآلتي.

 مة من مواالة األعداءالمطمب األول7 تحذير األُ 
 ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّمْ قال تعالى:      

ُتْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْكَبُر َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت ِإن ُكنُتْم َتْعِقُموَن *َىا َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِىِيْم َوَما 
َذا َلُقوُكْم َقاُلوْا آَمنَّا َوا ِ  وْا َأنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُيْم َواَل ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكتَاِب ُكمِِّو َواِ  َذا َخَمْوْا َعضُّ

ُدورِ َعَمْيُكُم اأَلَنامِ   [119-118آل عمران: ﴾]َل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ

                                                 

 (.1/144)، السعديتيسير الكريم الرحمن ،(4/66)( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا1)



 (154-115)املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت املبحث الثاوي:                            ثاويالفصل ال
 

 42 

 

يظيرونيم عمى  (1)بطانة أخالء وأصفياء المؤمنين أن يتخذوا من الكفار نيى ا         
ضرار بالمؤمنين، في  ، وّل يتأخرون عناألن ىؤّلء ّل يألون جيدً  سرائرىم، عمل فيو إيذاء وا 

 .وقوع المؤمنين في الضيق والمشقة ، وىم يتمنوندينيم ودنياىم

، يظير عمى ألسنتيم من كممات الحقدولقد بدت البغضاء والعداوة في أفواىيم بما       
 ، وقدّل يخفى عمى عاقل أعظم لإلسالم وأىمو، وىو أمرٌ  اأكبر، وبغضً  خفي حقداً وصدورىم ت

  (2).يا الولي من العدوِ بة التي يعرف بين ا تعالى الدّلّلت الواضح

فيذه اآليات الكريمة تشرح دخائل الكفار، وما يكنونو نحو المسممين من بغض، وما يحبونو       
  .من مضرة المسممين

وقد احتوت اآليات صورة قوية لشدة ما كان يضمره الييود من العداء والحقد والغيظ لمنبي       
 شاىد إلى الواقع الم مع ذلك ومستنداً  متناسباً  قوياً  ونيياً  ،والمسممين والدعوة اإلسالمية

وىذه الصورة  ،ومواّلتيم من قبل المسممين واختالطيم بيم ،دتيمالممموس عن اّلستمرار في مو 
 [.82]المائدة: َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا﴾مؤيدة بقولو تعالى: ﴿

بو، ثم يأمره باإليمان؟ وىنا نرى  "ويتساءل اإلنسان كيف ينادي ا مؤمناً  7يقول الشعراوي    
ويضيف ليا ليستمر ركب اإليمان  ،ؤدي أفعال اإليمان دائماً أن ي أن المطموب من كل مؤمنٍ 

فيو؛ فمنعمم أن ا يريد من المؤمن اّلستدامة  موجوداً  حين يطمب من المؤمن أمراً  ، فالحقُ قوياً 
إنما  ﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنواْ : ﴿، وكأن الحق حين يقولبو اعمى ىذا المون من السموك الذي يح

 (3).باّلستدامة عمى اإليمان" يحمل ىذا القول الكريم أمراً 

ويوعييا لكيد  ،صر الجماعة المسممة بحقيقة األمربَ يُ  ؛، وىذا التحذيرجاء ىذا التنويرلقد        
مقصورًا عمى  ولم يجيء ىذا التنوير وىذا التحذير ليكون ،أعدائيا، الذين ّل يخمصون ليا أبداً 

، تواجو واقعًا دائمًا كما نرى مصداق ىذا فيما بين أيدينا من ائمةٌ د ، فيو حقيقةٌ معينةٍ  تاريخيةٍ  فترةٍ 
 (4).حاضر مكشوف مشيود

 (5).ظيروا لممؤمنين البغضأ :أي ،أكثر مما ظير منيا ﴾َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُىمْ ﴿ 7 وقولو     
                                                 

انظر: لسان  وفالن ِبطانتي دون إخواني، أي الذي أبطنُتو أمري.، ِبطانُة الرجل َوليجُتو وَأْبَطَنو اتََّخَذه ِبطانةً  (1)
 (.1/167(، جميرة المغة، ابن دريد)13/52العرب، ابن منظور)

 (.1/411)سعد حومدأأيسر التفاسير،  (،7/138)( انظر: جامع البيان، الطبري2)
 (.1/1148)( تفسير الشعراوي، الشعراوي3)
 . (1/423)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر:  (4)
 (.3/366)بو حيانأالبحر المحيط، انظر: ( 5)
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عمى النيي عن مواّلة أي أظيرنا لكم اآليات الدالة  اآليات﴾َقْد َبيَّنَّا َلُكُم ﴿ :تعالى وقولو      
التي يتميز بيا  وعن مصافات المنافقين، أو قد أظيرنا لكم الدّلّلت الواضحات أعداء ا 

أي إن كنتم من أىل العقل، أو إن كنتم تعممون الفضل بين  ﴾ِإْن ُكنُتْم َتْعِقُمونَ الولي من العدو ﴿
  (1).اممون مواعظ ا تعالى ومنافعيالولي والعدو، أو إن كنتم تع

ألسباب أخرى،  خاذ األعداء بطانة وموضع سر وثقة،ثم أكد القرآن تحذيره السابق من ات      
ُتِحبُّوَنُيْم ﴿ : قولو في وىي ،كل منيا يستدعي اّلمتناع عن المودة والمخالطة حال انعدام الثقة

 7تفسير ىذه اآلية عدة وجوهوذكر المفسرون عند  ﴾َواَل ُيِحبُّوَنُكمْ 

َواَل األشياء ﴿ ون ليم اإلسالم وىو خيرتريد" ﴾ُتِحبُّوَنُيم﴿ :(2): قال المفضلأحدىا       
أولئك  إنكم تحبون (3)."يوجب اليالك، وّل شك أنو ألنيم يريدون بقاءكم عمى الكفر ؛﴾ُيِحبُّوَنُكمْ 

نما يعادونكم محبة أولياء ا ومعاداة أعدائو، فمن أصول والواجب  ،الكفار، وىم ّل يحبونكم وا 
عادي أعداءىا، العقيدة اإلسالمية أنو يجب عمى كل مسمم يدين بيذه العقيدة أن يوالي أىميا، ويُ 

فيحب أىل التوحيد واإلخالص، ويوالييم، ويبغض أىل الشرك ويعادييم، وذلك من ممة إبراىيم 
 ث يقول والذين معو، الذين أمرنا باّلقتداء بيم حي :﴿ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي

َنا ِبُكْم َوَبَدا ِإْبرَاِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِيْم ِإنَّا ُبرَاء ِمنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن المَِّو َكَفرْ 
اَل ﴿وقال تعالى7  [4]سورة الممتحنة:  ُنوا ِبالمَِّو َوْحَدُه﴾تَّى ُتْؤمِ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبًدا حَ 

ْم َأْو َأْبَناَءُىْم َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ المََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا آَباَءىُ 
يَماَن َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنوُ َأْو ِإْخَواَنُيْم َأْو   [12] المجادلة: .﴾َعِشيَرَتُيْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُموِبِيُم اإلِْ

ِبُمواّلة المؤمنين   ا : "ونظائر ىذا في غير موضٍع من القرآن، يأُمر ابن تيميَّةقال        
   (4).ُيوالون الكفُّار، وّل يوادونيم"، الذين ىم ِحْزب ا وُجنده، وُيخبر أنَّ ىؤّلء ّل اً حق

                                                 

 .(1/178)مدارك التنزيل ، النسفي (،3/187)انظر: روح المعاني، األلوسي (1)
   (ىـ 311 - 211)أبو الحسن ( 2)

 المقدسي اإلسكندراني، محدث فقيو عمي بن المفضل بن عمي بن مفرج بن حاتم، أبو الحسن، شرف الدين      
 (.5/23)األعالم، الزركمي (،4/123)مالكي، من الحفاظ. انظر: تذكرة الحفاظ، الذىبي

 (.4/362)، الرازيمفاتيح الغيب(  3)
  (.48:ص)، ابن تيمية( اقتضاء الصراط المستقيم4)
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"فأولياُء ا تجب ُمواّلتيم، وتحرم معاداتيم، كما أنَّ أعداءه تجب  :(1)ابن رجبيقول      
ُكْم َأْوِلَياَء ﴿قال تعالى:  ،(2)"ُمعاداتيم، وتحرم مواّلتيم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

يَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالمَِّو ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءكُ  ْم ِمَن اْلَحقِّ ُيْخِرُجوَن الرَُّسوَل َواِ 
وَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَمُم ِبَما  َربُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَياًدا ِفي َسِبيِمي َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي ُتِسرُّ

ِإنََّما َوِليُُّكُم ﴿: وقال  ،[1]الممتحنة:﴾ْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ ْن َيْفَعْمُو ِمْنُكْم َفقَ َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَمْنُتْم َومَ 
َلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعونَ    [55]المائدة:﴾المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

 ﴾َواَل ُيِحبُّوَنُكمْ كم وبينيم من الرضاعة والمصاىرة ﴿بسبب ما بين" ﴾ُتِحبُّوَنُيمْ ﴿: الثانيالوجو      
 بسبب كونكم مسممين.

نكم تؤمنون بالكتب السماوية كميا ومنيا كتابيم، وتصدقون بكل الرسل واألنبياء، ومنيم و       ا 
 . رسوليم ونبييم، وىم يجحدون بكتابكم ونبيكم

بسبب أن الكفر  ﴾َواَل ُيِحبُّوَنُكمْ بسبب أنيم أظيروا لكم اإليمان ﴿ ﴾ُتِحبُّوَنُيمْ ﴿الثالث7 الوجو      
آمنا وصدقنا بما جاء  الواعمى أنفسيم، وق ّلطفوىم حذراً  إذا لقوا المؤمنينف (3)"ممستقر في باطني

ذا خموا مع أنفسيم وشياطينيم، أظيروا شدة الغيظ والحقد والعداوة لكم،  بو محمد  وتألموا وا 
فأنتم مخطئون في مواّلة  ،نيم ّل يستطيعون إلحاق األذى بكموندموا وعضوا األنامل عمى أ

   (4).نيم في باطميم أصمب منكم في حقكمالمنافقين والكفار، وفيو توبيخ شديد بأ

                                                 

 ىـ( 562 - 413ابن رجب )( 1)
بدمشق من عمماء  ىو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي، أبو الفرج، زين الدين، ولد ببغداد، وتوفي 

من  ،أتقن فن الحديث وصار أعرف أىل عصره بالعمل ،ومؤرخاً  أصولياً  فقيياً  حافظاً  ؛ كان محدثاً الحنابمة
انظر: الدرر الكامنة، شياب  ،المشيور بقواعد ابن رجب في الفقو( تصانيفو )تقرير القواعد وتحرير الفوائد

 (.6/202)، شذرات الذىب، الحنبمي(2/221)الدين العسقالني
 (.1/360)( جامع العموم والحكم، البغدادي2)
 (.4/362)، الرازي( مفاتيح الغيب3)
  (.4/57)التفسير المنير، الزحيميانظر: ( 4)
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ريدون إلقاءىم في أنكم ّل تبمعنى "  (ُتِحبُّوَنُيمْ ﴿: (1): قال أبو بكر األصمالرابعالوجو      
بمعنى أنيم يريدون إلقاءكم في اآلفات والمحن ويتربصون بكم  (َواَل ُيِحبُّوَنُكم﴿  اآلفات والمحن

 (2).الدوائر"

وْا َعَمْيُكُم اأَلَناِمَل ِمَن اْلَغْيظِ وقولو تعالى: ﴿       عمييم بأن يزداد  دعاءٌ ﴾  ُ ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكمْ  َعضُّ
 حتى ييمكوا بو، والمراد بزيادة الغيظ، زيادة ما يغيظيم من قّوة اإلسالم، وعز أىمو، وما ؛غيظيم

 .والتبار يليم في ذلك من الذل والخز 

أي: ىو عميم بما تنطوي عميو ضمائركم، وُتكنُّو  ِإنَّ ا َعِميٌم ِبَذاِت الصدور﴾﴿ :قولو 
َسَرائُرُكم من البغضاء والحسد والغل لممؤمنين، وىو مجازيكم عميو في الدنيا بأن يريكم خالف ما 

 (3)تؤّممون، وفي اآلخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فييا، فال خروج لكم منيا.

، دل اداتيم أو في عاداتيم وسموكياتيم، سواء كان التشبو في عبوعموم التشبو بالكفار محرم     
 .عمى ذلك الكتاب والسنة واإلجماع

َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلَبيَِّناُت  ﴿ :من القرآن قول ا  -1
  .[105عمران:]آل  ﴾َوُأوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

 

 (4)(َمْن َتَشبََّو ِبَقْوٍم َفُيَو ِمْنُيمْ ): من السنة قول النبي  -5

 

ن كان ظاىره  7ابن تيميةقال        "ىذا الحديث أقل أحوالو أن يقتضي تحريم التشبو بيم وا 
  .[51المائدة:] ﴾ِمْنُيمْ َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ﴿: تعالىكما في قولو  (5)"يقتضي كفر المتشبو بيم

 

 (6).حرمة التشبو بالكفار وأما اإلجماع فقد نقل ابن تيمية أنو منعقد عمى  -1
                                                 

 ىـ( 541ت7 أبو بكر األصم )( 1)
ىو عبد الرحمن بن كيسان، األصم، من شيوخ المعتزلة، إّلَّ أنيم أخرجوه من جممة المخمصين من       

من ، قال في طبقات المعتزلة: كان من أفصح الناس وأفقييم وأورعيم أصحابيم، بسبب ميمو عن عمي 
سير أعالم  (،1/214)، ابن النديمالفيرست تصانيفو: تفسير القرآن، وخمق القرآن، والحجة والرسل. انظر:

 (.9/402)النبالء، الذىبي
 (.4/362)، الرازي( مفاتيح الغيب2)
 (.2/108)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  (،1/315)الكشاف، الزمخشريانظر: (3)
قال الشيخ األلباني: صحيح  (،4/314، )5401باب في لبس الشيرة، ح المباس،كتاب سنن أبي داود، ( 4)

  (.5/109)انظر: إرواء الغميل
 (.1/270)( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية5)
 .(1/270) المرجع السابق (6)
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 7(1)مظاىر مواالة الكفار 
 ومن تمك المظاىر المذمومة التي يجب تجنبيا ما يمي7        

يدل  ،ألن التشبو بيم في الممبس والكالم وغيرىما التشبو بيم في الممبس والكلم وغيرىما؛  .1
 يرأى عم): أن رسول ا  بن العاص  وعن عبد ا بن عمر  ،عمى محبة المتشبو بو

ال بل إن ىذه من ثياب الكفار فل تمبسيا قمت أغسميما قال؟  7يثوبين معصفرين فقال ل
  .(ياأحرق

واتخاذىم بطانة  ،وتوليتيم المناصب التي فييا أسرار المسممين ،والثقة بيم ،االستعانة بيم .5
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل ﴿قال تعالى:  ،ومستشارين

ْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْكَبُر َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت ِإن َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِىِيْم َوَما تُ 
 [118آل عمرآن:] ﴾ُكنُتْم َتْعِقُمونَ 

ومدحيم والذب عنيم، وىذا من نواقض اإلسالم  إعانتيم ومناصرتيم عمى المسممين، .1
  (3).وأسباب الردة

، أو تينئتيم بمناسبتيا، أو حضور أو مساعدتيم في إقامتيا مشاركتيم في أعيادىم، .4
وقد  ،ميو من الباطل، بما ىم عفي بعض أعيادىم يوجب سرور قموبيمإقامتيا، وأن مشابيتيم 

ورَ ﴿: قولو في تفسير  ذكر ابن كثير من : و أي [72]الفرقان:﴾َوالَِّذيَن اَل َيْشَيُدوَن الزُّ
(4).حمن أنيم ّل يحضرون أعياد الكفارصفات عباد الر 

 
 

دون  ،واإلعجاب بأخالقيم ومياراتيم ،بما ىم عميو من المدنية والحضارة ،مدحيم واإلشادة  .2
َواَل َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِو ﴿قال تعالى :  ،مة ودينيم الفاسدنظر إلى عقائدىم الباط

 .[131]طو: ﴾ِفيِو َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوَأْبَقىَأْزَواًجا ِمْنُيْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِلَنْفِتَنُيْم 
 

بحيث يسمون أبناءىم وبناتيم بأسماء أجنبية، ويتركون أسماء آبائيم  التسمي بأسمائيم .3
َقاَل  من حديث اْبِن ُعَمَر  و .األسماء المعروفة في مجتمعيموأمياتيم وأجدادىم وجداتيم و 

  (5)(َأَحبَّ َأْسَماِئُكْم ِإَلى المَِّو َعْبُد المَِّو َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ِإنَّ ) 7: َقاَل َرُسوُل المَِّو 
                                                 

(، الموّلة 1/308(، اإلرشاد إلى صحيح اّلعتقاد، صالح الفوزان)1/12انظر: الوّلء البراء، القحطاني) (1)
 (.1/564(، تسييل العقيدة اإلسالمية، الجبرين)2/589الجعمود)والمعاداة، 

 (. 10/430)3873ح كتاب المباس والزينة، باب النيي عن لبس الرجل الثوب المعصفر،، ( صحيح مسمم2)
 (.1/289)( اإلرشاد إلى صحيح اّلعتقاد والرد عمى أىل الشرك واإللحاد، صالح الفوزان3)
   (.6/130)العظيم، ابن كثيرانظر: تفسير القرآن ( 4)
، من األسماء باب النيي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحبكتاب األدب، ، مسممصحيح (5)

  (.2/1682)2132ح
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وقد حرم ، (1)َمْحُظور لمكافر اّلستغفارنَّ أَ اتفق الفقياء عمى  االستغفار ليم والترحم عمييم، .4
ِلْمُمْشِرِكيَن َوَلْو َكاُنوا ُأوِلي َما َكاَن ِلمنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ﴿: ا ذلك بقولو تعالى

 [.113]التوبة: ﴾ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيْم َأنَُّيْم َأْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
 

  المطمب الثاني7 تثبيت المؤمنين
ن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوْا ِبَيا﴿7قال تعالى        ن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا  ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم َواِ  َواِ 

 .[120]آل عمران:  اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا ِإنَّ المََّو ِبَما َيْعَمُموَن ُمِحيٌط﴾

وىو استياؤىم وتألميم  ،تضمنت اآلية بيان صفة نفسّية لمكافرين المنيى عن اتخاذىم بطانة      
كإتالفيم واجتماع كممتيم ونصرىم وعزتيم وقوتيم وسعة  ،لما يرونو من حسن حال المسممين

رزقيم، كما ىو أيضًا فرحيم وسرورىم بما قد يشاىدونو من خالف بين المسممين أو وقوع ىزيمة 
 لجيش من جيوشيم.

ن  ،المؤمنين مبعدًا الخوف عنيم هقال لعباد ىؤّلء الكفرة بصفاتيم، ولما وصف       وا 
ّل يضركم كيدىم شيئًا، ألن ا تعالى  ا تعالى في أمره ونييو تصبروا عمى ما يصيبكم وتتقوا

 (2).ولّيكم مطمع عمى تحركاتيم وسائر تصرفاتيم َوَسُيْحِبُطيا كميا

أرشد ا المؤمنين إلى كيفية تمّقي أذى العدّو، بأن يتمّقوه بالّصبر والحذر، وعّبر عن        
﴾ فمعنى ذلك: ِإْن َتْمَسْسُكمْ وتأمَّل قول الّمو تعالى: ﴿ ،أي اتّقاء كيدىم وخداعيم ،باّلتّقاءالحذر 

قال ، أي تحزنيم وتغيظيم}َتُسْؤُىْم﴾ ، أي قميل من الخير والّنفع، (َمّس )إن حصل لكم مجرد 
ْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة﴾تعالى:  ذلك إشارة إلى تناىي ﴾ أي يبتيجوا ِبَيا، وفي َيْفَرُحواِمحنة ﴿ ﴿َواِ 

 عداوتيم إلى حد الحسد والّشماتة.

بالحسنة ىنا منفعة الدُّنيا، عمى اختالف أحواليا، فمنيا صّحة البدن، وحصول والمقصود        
الخصب والفوز بالغنيمة واّلستيالء عمى األعداء، وحصول المحبَّة واألُلفة بين األحباب، والمراد 

مرض والفقر واليزيمة واّلنيزام من العدو وحصول التفّرق بين األقارب، بالسيِّئة أضدادىا، وىي ال
ول نوع من أنواع الحسنة فبّين تعالى أّنيم يحزنون وَيْغَتمُّون بحص، والقتل والّنيب والغارة

 (3).ويفرحون بحصول نوع من أنواع السّيئة ليم ،لممسممين

                                                 

 (.4/260(، الفروق، القرافي)2/135(،األصول، السرخسي)1/351انظر: رد المحتار، ابن عابدين)( 1)
 (.1/197)أيسر التفاسير، الجزائريانظر: ( 2)
 (.4/364)، الرازيمفاتيح الغيبانظر: ( 3)
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الذين وصف صفتيم، ّل يضركم كيد ىؤّلء أي  (1)﴾اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا: ﴿وقولو      
بذلك ينتفي الضّر كّمو ألّنو أثبت في أّول اآليات أّنيم ّل يضّرون المؤمنين إّّل أذى، فاألذى ضّر 
خفيف، فممَّا انتفى الضّر األعظم الَّذي يحتاج في دفعو إلى شديِد مقاومة من القتال وحراسة 

نفاق، كان انتفاء ما َبقي من   (2).الضّر ىّينًا، وذلك بالّصبر عمى األذى، وقّمة اّلكتراث بووا 

، ويسعون جاىدين لكي وّل نيضةً  اً وّل ُرَقيّ  اً يود والّنصارى ّل يريدون لنا خير فأعداؤنا من الي      
متابعة الييود  مة وقد أخبر بو ومما وقع في األُ  ،ّل نممك قّوة دينية وّل عسكرية وّل عممية

َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن )قال:  أن النبي  عن أبي سعيد الخدري ،واألخذ عنيم ،والتشبو بيم ،والنصارى
َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحتَّى َلْو َدَخُموا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُموُىْم ُقْمَنا َيا َرُسوَل المَِّو  َمْن َكاَن َقْبَمُكْم ِشْبرًا ِشْبرًا
  (3).(اْلَيُيوُد َوالنََّصاَرى َقاَل َفَمنْ 

حتى أصبح  ،والتشبو بيم ،مة اليوم تتسابق وتتسارع في التبعية لمييود والنصارىواألُ       
 .وسياساتيم معيار التحضر والتقدم والتمدنىم وأخالقيم تقميدىم ومضاىاتيم في سموكيم وأفكار 

َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُيْم ِبَما ﴿َحّذر نبيَُّو فقال:  من كيد األعداء، فإّن الّمو وىذا تحذير لممسممين       
ْرُىْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اُ ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَمْم َأْنَزَل اُ َواَل َتتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحذَ 

نَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ   [94المائدة:] ﴾َأنََّما ُيِريُد اُ َأْن ُيِصيَبُيْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِيْم َواِ 

وىكذا تختم اآليات بتصوير حال المنافقين، ﴾ َيْعَمُموَن ُمِحيطٌ ﴿ِإنَّ المََّو ِبَما قولو تعالى7        
بتمك الصورة الماكرة الخادعة، وتبين خفاياىم ونواياىم، فيم يظيرون لممؤمنين المودة واإليمان، 

بدون، فعمى المسممين أن يحذروا أعداءىم في خفون في أنفسيم ما ّل يُ يُ  ،عداءٌ أوىم في الباطن 
 (4)محيط بكل افعاليم ومكرىم.  ، فاكل زمان ومكان

                                                 

اَل ﴿بضم الضاد ورفع الراء وتشديدىا، وقرأ الباقون  ﴾اَل َيُضرُُّكمْ ﴿ قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر( 1)
 (.2/242)بكسر الضاد وجزم الراء مخففة. انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ﴾َيُضرُُّكمْ 

 (. 3/200)والتنوير، ابن عاشورالتحرير انظر: ( 2)
ح   لتتبعن سنن من كان قبمكم، كتاب اّلعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ، صحيح البخاري (3)

6775 (22/298.) 
 (.1/55) قبس من نور القرآن، الصابونيانظر:  4))
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 ثالثال ملبحثا

 (132 -121املقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة )

 : لباطثالثة م وفيه

حدوصف غزوة ُأ األول:طلب امل 
  
بالربا سبب اهلالك واجتنابه سبب التعامل الثاني:  طلبامل

 الفالح.

      

طاعة اهلل ورسوله الثالث: طلبامل سبب الرمحة اإلهلية 
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 المبحث الثالث
  (115 -151المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

ذْ : قال  *ِإْذ َىمَّت تَاِل َوالمَُّو َسِميٌع َعِميمٌ َغَدْوَت ِمْن َأْىِمَك ُتَبوِّىُء اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْمقِ  ﴿َواِ 
َوَلَقْد َنَصَرُكُم المَُّو ِبَبْدٍر َفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن* َوالمَُّو َوِليُُّيَما َوَعَمى المَّوِ طَّآِئَفتَاِن ِمنُكْم َأن َتْفَشَل 

ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلن َيْكِفيُكْم َأن ُيِمدَُّكْم َربُُّكم ِبَثَلَثِة المََّو َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن*َوَأنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوْا 
ُكم اَلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِليَن* َبَمى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُكم مِّن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ آ

ِميَن*ِبَخْمَسِة آالٍف مِّ  َوَما  َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكم ِبوِ َن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ
ُيْم َفَينَقِمُبوْا النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم *ِلَيْقَطَع َطَرًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا َأْو َيْكِبتَ 

ِلّمِو َما ِفي وَ َبُيْم َفِإنَُّيْم َظاِلُموَن*َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذَّ َخآِئِبيَن*
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َشاء َوالمَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم*السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُِّب َمن يَ 

َبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن *َواتَُّقواْ  ِتي ُأِعدَّْت النَّاَر الَّ  آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا الرِّ
 [132-121]آل عمران:  ُسوَل َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾َوَأِطيُعوْا المََّو َوالرَّ ِلْمَكاِفِريَن*

 

المعركة الثانية التي خاضيا المسممون  ،حدىذه اآليات عدة مواضيع، منيا غزوة أُ  تتناول      
إغراء  حاولواو  ،الذين انسحبوا من القتال ،فضح ا تعالى موقف المنافقين وفييامع المشركين، 

ليذّكر  ،بعض أحداث غزوة بدر الكبرى لوّل عصمة ا ليم، بعد ذلك عرض ا  ،المسممين
أسباب بذوا خأو  إذا توكموا عميو ،ويؤكد ليم أن النصر من عنده وحده ،المسممين بنعمو عمييم

بامتثال  تقوى ا  والدعوة إلى ،اآليات موضوع تحريم الربا تناولكما تالنصر والتمكين، 
من أجل نيل مرضاة  ؛والتوبة من المعاصي ،وترك نواىيو، والمسارعة إلى الصالحات ،أوامره

 ا تعالى وجنتو.

 حدالمطمب األول7 وصف غزوة أُ 
ْذ َغَدْوَت ِمْن َأْىِمَك ُتَبوِّىُء : ﴿قال         اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْمِقتَاِل َوالمَُّو َسِميٌع َعِميٌم *ِإْذ َواِ 

َرُكُم المَُّو ِبَبْدٍر َىمَّت طَّآِئَفتَاِن ِمنُكْم َأن َتْفَشَل َوالمَُّو َوِليُُّيَما َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن*َوَلَقْد َنصَ 
َو َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن*ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلن َيْكِفيُكْم َأن ُيِمدَُّكْم َربُُّكم ِبَثَلَثِة آاَلٍف َوَأنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوْا المَّ 

ٍف َخْمَسِة آالمَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِليَن* َبَمى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُكم مِّن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكم بِ 
ِميَن*َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكم ِبِو َوَما النَّْصرُ  ِإالَّ ِمْن ِعنِد  مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

 َخآِئِبيَن* ِلَيْقَطَع َطَرًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا َأْو َيْكِبَتُيْم َفَينَقِمُبواْ  المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم *
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اِت َوَما َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذََّبُيْم َفِإنَُّيْم َظاِلُموَن*َوِلّمِو َما ِفي السََّماوَ  
 .[129-121]آل عمران: ﴾ ِفي اأَلْرِض َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء َوُيَعذُِّب َمن َيَشاء َوالمَُّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

 

  حد، بتذكير المؤمنين بما فعمو الرسوللقد بدأت سورة آل عمران حديثيا عن غزوة أُ       
قبل بدء المعركة من إعداد وتنظيم لمصفوف، وبما َىّم بو بعضيم من فشل، وبما تم ليم من 

 نصر عمى أعدائيم في غزوة بدر الكبرى.
 

، تذكير لممؤمنين بأسباب انتصارىم في غزوة بدر، وبأسباب وبدر غزوة ُأحدالربط بين  وفي      
حتى يسمكوا في مستقبل حياتيم السبيل التي توصميم إلى الظفر،  ؛حدىزيمتيم في غزوة أُ 

 وييجروا الطريق التي تقودىم إلى الفشل.
 

قد وعد المؤمنين أنيم إذا  أن ا ولعل الحكمة في ذكرىا في ىذا الموضع أيضًا،       
عامًا، ووعدًا صادقًا، فذكر نموذجًا  صبروا واتقوا نصرىم، ورد كيد األعداء عنيم، وكان ىذا حكماً 

من ىذا في ىاتين القصتين، وأن ا نصر المؤمنين في بدر لما صبروا واتقوا، ومن حكمة الجمع 
ما يكرىون أن يتذكروا ما يحبون، فيخف  بين القصتين كذلك، أن ا ُيحب من عباده، إذا أصابيم

   .عنيم البالء، ويشكروا ا عمى نعمو العظيمة
﴿َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَمْيَيا ُقْمُتْم وقد أشار تعالى إلى ىذه الحكمة في قولو:      

 [165عمران: ]آل  َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾َأنَّى َىَذا ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم ِإنَّ اَ 
 

حد يوم بالء وتمحيص، اختبر ا بو المؤمنين، ومحق بو المنافقين، ممن لقد " كان يوم أُ      
كان يظير اإلسالم بمسانو وىو مستخف بالكفر، ويوم أكرم ا فيو من أراد كرامتو بالشيادة من 

          (1).حد ستون آية من آل عمران"القرآن في يوم أُ أىل وّليتو، وكان مما نزل من 

ْذ َغَدْوَت ِمْن َأْىِمَك تَُبوُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْمِقتَاِل َوالّمُو َسِميٌع َعِميٌم﴾وَ ﴿ال تعالى: ق       ىذه  اِ 
 (2).والمراُد بيذه الوقعة يوم ُأحد عند الجميور ،اآلية ىي افتتاح القصة

                                                 

  ء في أثنائيا الحديث وجا ،(180 -121)من  ،التي أنزل فييا ستون آية ،حدوقد تحدثت اآليات عن غزوة أُ  ( 1)
  التفسير المنير، . انظر: ، ليذّكرىم بنعمتو تعالى عمييم، حينما نصرىم ببدر وىم قمةرغزوة بد عن     
 (.4/65)الزحيمي      

 (، التفسير الوسيط، 1/255)النكت والعيون، الماوردي (،2/109)انظر:  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (2)
 (.1/729طنطاوي)    



 (115-151)املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت املبحث  الثالث:                     ثاويالفصل ال
 

 42 

 

 سبب النزول 

عن الِمْسَور بن َمْخَرَمَة، قال: قمت لعبد الرحمن بن عوف: (1)وفييا نزلت ىذه اآلية كميا""         
ْذ  حد، فقال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدْ أي خالي، أخبرني عن قصتكم يوم أُ  ﴿َواِ 
 (2).﴿ُثمَّ َأنَزَل َعَمْيُكْم مِّن َبْعِد ٱْلَغمِّ َأَمَنًة نَُّعاسًا﴾ إلى قولو:َغَدْوَت ِمْن َأْىِمَك تَُبوِّىُء ٱْلُمْؤِمِنيَن﴾ 

 

 المناسبة
أنَّيا من أوضح مظاىر كيد المخالفين في الّدين،  ،ومناسبة ذكر ىذه الوقعة عقب ما تقّدم    

 .دح مكائد الفريقين بذكر غزوة أُ ولمَّا كان شأن المنافقين من الييود وأىل يثرب واحدًا، جمع ا
حين نزل مشركو مكَّة  (3)د الكائنة في شّوال سنة ثالث من اليجرةحفيذه اآليات تشير إلى وقعة أُ 

حول المدينة، ألخذ الثَّأر بما ناليم يوم بدر من  د،حأُ  جبل ن معيم من أحالفيم َسْفحَ وم،
 (4)."اليزيمة

 

ْذ َغَدْوَت ِمْن َأْىِمَك تَُبوِّىُء ٱْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد :  في قولو األدائيةويتبين لنا مدى الدقة       ﴿َواِ 
أماكن لمثبات، والحرب كّر وفّر وقيام،  :أي ﴿َمَقاِعَد ِلْمِقتَاِل﴾،أي تجعل ليم مباءة ووطناً  ِلْمِقتَاِل﴾

إلى  والذي يحارب يثبتو ا في المعركة، فكأنو ُمَوطٌَّن في الميدان، فكأن أمر الرسول 
المقاتمين يتضمن أّل يمتفت أي منيم إلى موطن آخر غير موطنو الذي ثبتو وبوَّأتو فيو، أي إن 

 (5)ًا بو.ىذا ىو وطنك اآلن؛ ألن مصيرك اإليماني سيكون رىن
 

أثار لما   (6) ِإْذ َىمَّت طَّآِئَفتَاِن ِمنُكْم َأن َتْفَشَل َوالّمُو َوِليُُّيَما﴾﴿ واذكر كذلك يا محمد        
عبد ا بن أبي بن سمول الفتنة بيدف زرع اليزيمة في قموب المسممين  ،رأس النفاق بالمدينة

أن تنصرفا من ساحة المعركة، وىما بنو سممة و بنو  داية، كادت طائفتان من المؤمنين،من الب

                                                 

 (.4/184)الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( 1)
 .(1/65)أسباب النزول، الواحدي( 2)
 (.3/328)السيرة النبوية، ابن ىشامانظر: ( 3)
 .(3/210)التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 4)
 (.1/1163)تفسير الشعراوي، الشعراوي انظر:( 5)
فكيف بيما أن يقال وا  ،الطائفتين عزمتا عمى الفشل والترك، وذلك معصية( ظاىر اآلية يدل عمى أن 6)

 النفس، وقد يراد بو ما يظير من ، وقد يراد بو حديثوالجواب: اليم قد يراد بو العزم، وقد يراد بو الفكر ولييما؟
ن ظير ذلك القول الدال عمى قوة العدو، وكثرة عدده، ألن أي شيء ظير من ىذا الجنس، صح أن يوصف م

﴿ِإْذ َىمَّْت طَّاِئَفَتاِن ِمنُكْم َأن منو بأنو ىم، بأن يفشل من حيث ظير منو ما يوجب ضعف القمب، فكان قولو:
{ فإن ذلك اليم لو كان من  وا َوِليُُّيَماّل يدل عمى أن معصية وقعت منيما بدليل قولو تعالى: ﴿  ﴾َتْفَشلَ 

 .(4/369)، الرازيمفاتيح الغيب انظر: ما.قيت وّلية ا ليباب الكبائر لما ب
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ولم ينصرفوا ولم  يتبعوا المنافقين الذين  ثبتيم ومضوا مع رسول ا  لكن ا  (1)حارثة،
﴿ِإْذ َقاَل َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة ِفيَنا  َعْن َجاِبٍر  ،(2)رجل ثالثمائةانسحبوا من الغزوة وكان عددىم 

َوالمَُّو َيُقوُل  (3)َحاِرَثَة َوَما ُأِحبُّ َأنََّيا َلْم َتْنِزلْ  بنوَمَة وَ َسم بنو َطاِئَفتَاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشَل﴾َىمَّْت 
  (4).﴾َوالمَُّو َوِليُُّيَما﴿

 

والتوكل الحقيقي إنما يكون  ،اآلية بدعوة المؤمنين إلى التوكل عميو وحده وقد ختم         
يسيرىا  ثم بعد ذلك يترك اإلنسان النتائج لمخالق  ،بعد األخذ باألسباب التي شرعيا ا 

 كيف يشاء. 
 

التوكل عمى ا وحده، كما  أفادت قصر ﴿َوَعَمى الّمِو َفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن﴾ قولو تعالى:      
ظيار اّلسم الجميل لمتبرك والتعميل ،يؤذن بو تقديم الجار والمجرور فإن األلوىية من موجبات  ،وا 

إشعار وفيو  ،أولياً  الطائفتان دخوّلً فيدخل فيو  ،والالم في المؤمنين لمجنس ،التوكل عميو تعالى
فالنصر ّل يكون إّل بشرطين: بالتوحيد  ،(5)إليمان من دواعي التوكل وموجباتوبأن وصف ا

 .كما انتصروا في بدر ،وبالتوكل عميو ،واّلفتقار إلى ا 
 

"بيان لما يترتب عمى الصبر والتقوى  ﴾ وىذا7﴿َوَلَقْد َنَصَرُكْم المَُّو ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّةٌ قال تعالى      
  (6).إثر بيان ما ترتب عمى عدميما"

 

مخالفتيم ألوامر ؛ بسبب زم فييا المسممون عسكرياً فمما كانت اآليات تتحدث عن غزوة ىُ      
مع ما ىم عميو من قمة العدد " ،بانتصارىم الكبير في غزوة بدر المسممين ّذكر ا قيادتيم، يُ 

دد، وما كان عميو أعداؤىم من الكثرة في السالح والرجال، ومع عدم تكافؤ القوتين، كان والعُ 
ة ّل أثر ليا في النصر، إنما لينبينا القرآن أن الكثرة والقم ؛لنصر حميف الفئة المؤمنة القميمةا

 (7).األثر في العقيدة واإليمان"
 
 

                                                 

 (.7/225)التفسير الحديث، دروزة (،3/374، ابن حيان)انظر: البحر المحيط( 1)
 (.2/59)السيرة النبوية، ابن ىشام( 2)
ن كان في ظاىرىا غض منيم لكن  ،(﴿َوالمَُّو َوِليُُّيَما﴾وما أحب أنيا لم تنزل، وا يقول )( قولو 3) أي واآلية وا 

ن كانت تشعر بوجود تقصير منيم لكنيا تدل عمى وّلية ا ليما.  في آخرىا غاية الشرف ليم. فيي وا 
 (.2/747)األعظمي حجج الدامغات، أبو مريمال (،7/357)انظر: فتح الباري، ابن حجر

 (.4/1488)3825ح ،َىمَّْت طَّاِئَفَتاِن ِمنُكْم َأن َتْفَشَل﴾ِإْذ قولو:﴿َباب  كتاب المغازي، ،صحيح البخاري (4)
 (.1/728)التفسير الوسيط، طنطاوي (،2/79)( انظر: إرشاد العقل السميم، أبو السعود5)
 (.3/195)روح المعاني، األلوسي( 6)
 .(1/155)قبس من نور القرآن، الصابوني (7)
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وىم ّل  ،ونصرىم لحكمة نص عمييا في مجموعة ىذه اآليات، ىو الذي نصرىم  اف    
ا، الذي يممك النصر  فإذا اتقوا وخافوا فميتقوا وليخافوا ،ناصر ليم من أنفسيم وّل من سواىم

 (1).فمعل التقوى أن تقودىم إلى الشكر ،والذي يممك القوة وحده والسمطان ،واليزيمة
 

نما قال أذلةرحال من الضمي ﴾﴿َوَأنُتْم َأِذلَّةٌ  7قولو       تنبييًا عمى  ؛ولم يقل ذّلئل (2)، وا 
      ﴾ في الثبات. ﴿فاتقوا ا ،لضعف الحال وقمة المراكب والسالحو قمتيم مع ذلتيم، 

بتقواكم ما أنعم بو عميكم من نصره، أو لعمكم بنعم ا "﴾ َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ ﴿يقول تعالى7      
 (3).نعام ألنو سببو"ميكم تشكرون، فوضع الشكر موضع اإلع

 

مَِّن اْلَمآلِئَكِة ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلن َيْكِفيُكْم َأن ُيِمدَُّكْم َربُُّكم ِبَثَلَثِة آاَلٍف ﴿: تعالىقال      
فأنزل  صف فصول غزوة بدر الكبرى،في و  القرآن الكريميواصل  ،[124]آل عمران:﴾(4)ُمنَزِلينَ 

وىم ثالثة آّلف  ،فينصرىم بجند من جنوده ؛ويدعوىم لمتوكل عميو ،ا تعالى آياتو ليثبت قموبيم
 أّل يكفيكم ىذا المدد الرباني. ،فقال ليم ،ليحاربوا معيم ؛من مالئكتو

 

﴿َبَمى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُكم مِّن َفْورِِىْم َىـَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن  7قولو      
ِمينَ   [،125]آل عمران:﴾(5)اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

أنيم إذا صبروا واتقوا ربيم سيمدىم بنصره ويخرجيم من  ،تأكيد من ا تعالىىذه اآلية       
فاإلمداد بالملئكة " ألقداميم في ساحة المعركة. عمى قموبيم، وتثبيتاً  ليم، وربطاً  الضيق، تقويةً 

 لو غايتان7
 ادخال السرور في القموب.  -1
 (6).نوا عن القتال حينئذ"بحصول الطمأنينة، فإذا عمموا أن ا معينيم وناصرىم فمن يج  -5

                                                 

 (.1/441)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر: ( 1)
يعني بأذلة أنيم كانوا قميمي العدد. انظر: و  ،فرس َذُلوٌل من الذُّل ورجل ذُلول بيُِّن الذِّلَّة والذُّلو  جمع ذليل، (2)

 (.5/53(، تيذيب المغة، األزىري)1/469)معاني القرآن، النحاس (،13/377)شرح السنة، البغوي
 .(1/368)أنوار التنزيل، البيضاوي (3)

بتخفيف الزاي. انظر: النشر في القراءات  ﴿ُمنَزِليَن﴾الزاي، وقرأ الباقون  بتشديد ﴿ُمنَزِليَن﴾قرأ ابن عامر ( 4)
 (.2/242)العشر، ابن الجزري

ِميَن﴾قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم  (5) ِميَن﴾ بكسر الواو، وقرأ الباقون ﴿ُمَسوِّ النشر، انظر: بفتحيا.  ﴿ُمَسوِّ
 (.2/242)ابن الجزري

 (.1/132)المنيجي، فضل عباس التفسير( 6)
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ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب ﴿تعالى: ، كما في قولو يث أمدىم أوًّل بألف من المالئكةح     
المالئكة ثالثة آّلف  وىنا: صارت[ 9]األنفال: ﴾َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفيَن 

وىو  ،من التسويم (1)لمالئكة مسومينا ثم أمدىم ثالثًا بخمسة آّلف من ،أمدىم سبحانو بيا ثانياً 
  (2)إظيار عالمة الشيء، والمراد معممين أنفسيم أو خيميم.

 

وما  أي7 [126]آل عمران: ﴾َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكم ِبوِ ﴿َوَما َجَعَمُو الّمُو ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم :قولو       
من إمداده إياكم بالمالئكة الذين ذكر عددىم إّل بشرى لكم، ولتطمئن  جعل ا وعده إياكم

 (3).فتسكن إليو، وّل تجزع من كثرة عدد عدوكم، وقمة عددكم ؛م بوعدهقموبك
 

يعني: وما ظفركم إن ظفرتم  [126]آل عمران: ِعنِد المَِّو﴾َما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن و ﴿قال تعالى7    
بعدوكم إّل بعون ا، ّل من قبل المدد الذي يأتيكم من المالئكة، فاتقوا ا واصبروا عمى جياد 

َذِلَك َوَلْو َيَشاُء  ﴿عدوكم، فإن ا ناصركم عمييم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
 َصَر ِمْنُيْم َوَلِكْن ِلَيْبُمَو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَمْن ُيِضلَّ َأْعَماَلُيمْ المَُّو اَلْنتَ 

َوَما . وليذا قال ىاىنا: ﴿[ 6-4]محمد: ﴾ َسَيْيِديِيْم َوُيْصِمُح َباَلُيْم َوُيْدِخُمُيُم اْلَجنََّة َعرََّفَيا َلُيْم 
فمم  (4)﴾مَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكم ِبِو َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ َجَعَمُو ال

بالمالئكة، وّل التخطيط، بل ىي أسباب سخرىا ا تعالى، فيو القوي  فمم تنتصروا بقوتكم وّل
 الغالب الذي ّل ُيقير، وىو الحكيم الذي يضع كل األمور في نصابيا. 

 

لييمك  [ 127آل عمران: ]﴿ِلَيْقَطَع َطَرفًا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا َأْو َيْكِبَتُيْم َفَينَقِمُبوْا َخآِئِبيَن﴾7 قولو    
، ويخزي (5)وُأسر سبعون  طائفة كبيرة من الذين كفروا أو ييزميم، فقد ُقتل منيم سبعون رجالً اُ 

 ويخزي الفئة الثانية ويغيظيا باليزيمة.

                                                 

ِميَن﴾في قولو تعالى  :عن قتادة( 1) قال ذكر لنا أن سيماىم يومئذ الصوف بنواصي خيميم وأذنابيا وأنيم  ﴿ُمَسوِّ
 (.1/44)الحبائك في أخبار المالئك، السيوطي: مق. انظرعمى خيل بُ 

 (.4/46)روح المعاني، األلوسيانظر: ( 2)
 (.7/191طبري)انظر: جامع البيان، ال (3)
 (.2/114)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير( 4)
 (.1/188)الرحيق المختوم، المباركفوري (،1/20)انظر: غزوات الرسول وسراياه، ابن سعد( 5)
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فقطع ا  ،(1)ِلَيْقَطَع َطَرًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َأْو َيْكِبَتُيْم َفَيْنَقِمُبوا َخاِئِبيَن﴾﴿عن قتادة قولو:       
أن  ثم يوضح ا  ،من الكفار، وقتل صناديدىم ورؤساءىم، وقادتيم في الشر يوم بدر طرفاً 

  .عمينا الطاعة ألوامره؛ حيث إن لو الحكم في الدنيا واآلخر
 

؛ فالمؤمن اً ا ّل ُيْشِمُت بأوليائو عدو  "إنَّ  ومن لطائف القشيري في تفسير ىذه اآلية قولو     
ن  ورجعوا مكبوتين خائبين، لم  (2)أصابتو نكبة، فعدوُّه ّل محالة يكبو ا في الفتنة والعقوبة"وا 

 ينالوا مبتغاىم في إيذاء المسممين. 
     

]آل َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذََّبُيْم َفِإنَُّيْم َظاِلُموَن﴾﴿:قولو    
       (3)أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إّل ما أمرتك بو فييم. ،[128عمران:

في ىذه اآلية أن األمر بيده وحده إن شاء ىداىم إلى اإلسالم، وينالون بذلك  ينبو ا    
ن شاء عذبيم رحمتو، وذلك ما حدث فعالً  ألنيم ظالمون، ولم  ؛حيث دخل أكثرىم اإلسالم، وا 

      فاستحقوا بذلك عذابو.  ؛يتوبوا

إذا رفع رأسو من الركوع من الركعة اآلخرة من  عن سالم عن أبيو أنو سمع رسول ا    
الفجر يقول الميم العن فالنًا وفالنًا وفالنًا بعد ما يقول سمع ا لمن حمده ربنا ولك الحمد، 

  (4).﴾َفِإنَُّيْم َظاِلُمونَ ﴿ إلى قولو ﴾َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيءٌ  فأنزل ا ﴿
  

﴿َوِلّمِو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشاُء قولو تعالى7        
والمتصرف فيو،  ،يخبر ا تعالى أنو ىو مالك كل شيء ،[129]آل عمران:﴾َوالّمُو َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
وىو الغفور الرحيم بعباده التائبين،  ،ويعذب من يشاء ،فيغفر ليم ؛من عبادهييدي من يشاء 

        .فالرحمة والمغفرة من صفاتو الالزمة

عطف عميو قولو مبيًنا لقدرتو  ،"ولما كان التقدير: بل األمر لو سبحانو وحدهقال البقاعي       
  ﴾َما ِفي السََّماَواتِ ﴿أي الممك األعظم وحده  ﴾﴿و،عمى ما قدم من فعمو بيم عمى وجو أعم

    .ألن غير العاقل أكثر وىي بو أجدر ﴾ما﴿بـ أي كميا عمى عظميا من عاقل وغيره، وعبر 
                                                 

والمعنى أن المقصود  ﴾َوَما النصر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ا العزيز الحكيم﴿متعمق بقولو:  ﴾اً ِلَيْقَطَع َطَرف﴿الالم في  (1)
من نصركم بواسطة إمداد المالئكة ىو أن يقطعوا طرًفا من الذين كفروا، أي ييمكوا طائفة منيم ويقتموا 

ولكنو ذكر بغير حرف  ﴾اً ِلَيْقَطَع َطَرف{، }﴾َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكْم ِبوِ ﴿قطعة منيم، قيل: أنو راجع إلى قولو: 
  (4/377)، الرازيمفاتيح الغيبا من البعض جاز حذف العاطف. انظر: العطف ألنو إذا كان البعض قريبً 

 (.1/275)اإلشارات، القشيري لطائف (2)
 (.2/114)تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرانظر: (  3)
 (.4/1493)3842، ح باب ليس لك من األمر شيء المغازي كتاب ،(  صحيح البخاري4)
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 "ما"كذلك ِممًكا وُممًكا فيو يفعل في ِممكو وُممكو ما يشاء، وفي التعبير بـ  ﴾َوَما ِفي اأَلْرضِ ﴿
  (1)إشارة إلى أن الكفرة الذين السياق ليم في عداد ما ّل يعقل." أيضاً 

 

 سبب اليلك واجتنابو سبب الفلح التعامل بالرباالمطمب الثاني7 
َبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا المََّو َلَعمَُّكمْ ﴿قال تعالى:          َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا الرِّ

عباده المؤمنين من أخطر قضيتين يمكن   بعد أن حذر المولى، [130]آل عمران:  ُتْفِمُحوَن ﴾
"حذر ىنا  ،فييما وىما:  طاعة أىل الكتاب، واتخاذ بطانة من غير المؤمنين يتساىمواأن 

والربا ِمن أقدم عصوره وليد  ،(2)المسممين من فحش صفة ّلزمة لمييود والمشركين وىي الربا "
ع بعُضيم بعضالييود، فيم ُأمَّة اإلفك والبيتان، واإلثم والعدوان، وأك عمى  اً ل السُّحت، فقد شجَّ

﴿ َفِبُظْمٍم ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَمْيِيْم َطيَِّباٍت ُأِحمَّْت َلُيْم َوِبَصدِِّىْم َعْن  قال تعالى: ،اأكل الرِّب
َبا َوَقْد ُنُيوا َعْنُو َوَأْكِمِيْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَ  ا ِلْمَكاِفِريَن َسِبيِل المَِّو َكِثيرًا* َوَأْخِذِىُم الرِّ

 ُمجاَورة الييود،بسبب  ؛وقد فشا في الجاىمية األولى [161-160]سورة النساء:  ﴾ِمْنُيْم َعَذاًبا أَِليًما
 كما تفشَّى في الجاىميات العصرية اآلن، بسبب سيطرة الييود عمى البنوك واّلقتصاد العالمي.

في  إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر ا منيا في كتابو، وحذر منيا رسول ا        
السَّْبَع اْلُموِبَقاِت،  اْجَتِنُبوا): َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  الربا فيما وردشناعة  بيان في  رسول قالسنتو، 

، َقاَل7 الشِّْرُك ِبالمَِّو َوالسِّْحُر َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم المَُّو إِ  ال ِباْلَحقِّ َقاُلوا7 َيا َرُسوَل المَِّو َوَما ُىنَّ
َبا َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمحْ    (3).(َصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفلتِ َوَأْكُل الرِّ

ىو سبب لتفشي جريمتي الربا  ؛قتلو ، زّلزلو حروب أىمية،  من ما يجري في العالم، إن      
َبا َوالزَِّنا ِإال َأَحمُّوا ِبَأْنُفِسِيْم ِعَقاَب المَِّو (:يقول  والزنا، ىكذا   )(4)َما َظَيَر ِفي َقْوٍم الرِّ

َبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو أما في اآلخرة فقال تعالى: ﴿       الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ
َبا َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرَّمَ  َبا َفمَ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ْن َجاَءُه  الرِّ

 ِفيَيا َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّو َفاْنَتَيى َفَمُو َما َسَمَف َوَأْمُرُه ِإَلى المَِّو َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىمْ 
 [275﴾]سورة البقرة:  َخاِلُدونَ 

                                                 

  (.2/112)( نظم الدرر، البقاعي1)
 (.3/84)التفسير المنير، الزحيمي (2)
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي باب، قول ا  ،، كتاب الوصاياصحيح البخاري (3)

 (.3/1017)2615ح،ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا 
(، قال الشيخ األلباني: حسن، انظر: صحيح 1/402)3809مسند اإلمام أحمد ابن حنبل، ح (4)

 (.2/985الجامع)
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ون في فذكر تعالى مثميم عند القيام من قبورىم وىم يقومون، ويقعدون، ويغفون وُيصرع       
اّلضطراب والقمق وتعذيب الضمير والوجدان واّلنيماك في األعمال والّدنيا، كمثل حال من 

 -راميم من قبورىم إلى البعث والنشو من وقت قي- يصرع في الدنيا بمس الجنون، وىم في اآلخرة
إنو يبعث  ،بافي حركاتيم، بسبب ثقل المال الحرام الذي أكموه من الرّ  وتثاقالً  واضطراباً  أشّد تخّبطاً 
 (1).عقوبة لو ؛كالمجنون

اْحتياجًا  ،ىي قصد الشَّريعة حمَل األمَّة عمى مواساة غنيِّيا محتاَجيا وحكمة تحريم الّربا     
وىو ضرب من المواساة، ويمكن أن يكون  ،عارضًا موّقتًا بالقرض، فيو مرتبة دون الصدقة

لجاؤىم إلى  البعد ؛مقصد الشريعة من تحريم الّربا بالمسممين عن الكسل في استثمار المال، وا 
ولو كان قمياًل، مع تجويز الربح من التِّجارة  ، فيكون تحريم الّرباالتشارك والتعاون في شؤون الدنيا

  (2).تحقيقًا ليذا المقصد ؛كان كثيراً والشركات، ولو 
َبا َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا الّمَو َلَعمَُّكْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل : ﴿يقول       تَْأُكُموْا الرِّ

  [130]آل عمران:ُتْفِمُحوَن﴾

ألنو سبب الخراب واليزيمة،  ؛لممؤمنين بأن يجتنبوا أكل الربا نداء من ا تعالىوفي اآلية     
وعقبة من عقبات الثبات، وخاطب ا المؤمنين، ألن اإليمان يستدعي إتيان أوامره واجتناب 

 .نواىيو

دخال آية تحريم الربا في قصة الغزوات       أنو قد تقدم أن ا  (3)والحكمة من إدراج وا 
عمى أعدائيم، وخذل األعداء عنيم،  تعالى وعد عباده المؤمنين، أنيم إذا صبروا واتقوا نصرىم

ْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا ﴿كما في قولو تعالى: َبَمى ِإْن َتْصِبُروا ثم قال: ﴿ ،﴾َواِ 
يجعل الدنيا تسكن قمب العبد،  وأن عدم تقوى ا ،﴾َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكمْ 

 حينئذ يصبح مستعدًا لبيع دينو، وارتكاب كل المحرمات، من أجل الحفاظ عمييا، لذا أكد ا 
 عمى أن تقواه ىو سبب الفالح في الدنيا بالنصر والتمكين، وفي اآلخرة بالفوز بالجنة.

                                                 

  (.1/140)التفسير المنير، الزحيمي (3/86)أيسر التفاسير، الجزائري (،1/401)انظر: فتح القدير، الشوكاني(1)
 (.3/215)التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 2)
 ،حدفي سياق اآليات الواردة في قصة أُ  ،اآليات الواردة في الترىيب والترغيب واإلنذار والتبشير( وضع ىذه 3)

وضروب الحكم واألحكام بعضيا ببعض. انظر: تفسير المنار،  ،ىو من سنة القرآن في مزج فنون الكالم
 (.4/100)محمد رضا
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بيا النصر والفالح والسعادة، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، التي يحصل       
 أولى العبد بيا فقيامو بغيرىا من باب التي إذا قام ،فذكر ا في ىذه اآليات أىم خصال التقوى

 .(1)أحرىو 

مًا في "فالنيي عن أكل الربا في سياق التعقيب عمى المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفيو       
واتقاء النار  ا النيي باألمر بتقوى ا رجاء الفالحوالتعقيب عمى ىذ ،ىذا المنيج الشامل البصير

إنو ّل يأكل الربا إنسان يتقي ا ويخاف النار التي أعدت لمكافرين، وّل  ،التي أعدت لمكافرين
 ،يأكل الربا إنسان يؤمن با، ويعزل نفسو من صفوف الكافرين، واإليمان ليس كممة تقال بالمسان

وجعل اإليمان مقدمة  ،جعمو ا ترجمة عممية واقعية ليذا اإليمان إنما ىو اتباع لممنيج الذي
  (2).لتحقيقو في الحياة الواقعية وتكييف حياة المجتمع وفق مقتضياتو"

  الرحمة اإلليية سبب المطمب الثالث7 طاعة ا ورسولو
، عند المخالفة ألوامره ،بالنار وحذرىم منيا الفاسقين والعصاه  ا توعدَ  بعد أن       

﴿َواتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريَن َوَأِطيُعوْا الّمَو َوالرَُّسوَل َلَعمَُّكْم  وارتكاب نواىيو فقال تعالى:
يدعو ا تعالى عباده إلى أن يجعموا بينيم و بين النار حجابًا،  [131-130]آل عمران:﴾ُتْرَحُمونَ 

أي:  ﴾َواتَُّقوْا النَّارَ  ﴿ ،لنيل رحمتو ، واجتناب ما حرم ا تعالىوطاعة رسولووذلك بطاعتو 
احترزوا عن متابعة المرابين وتعاطي ما يتعاطونو من أكل الربا المفضي إلى دخول النار أن 

  (3).تصمْوىا بأكمكم الربا
حيث أوعد ا المؤمنين ىي أخوف آية في القرآن، ": يقول -رحمو ا-وكان أبو حنيفة        

ف آكل الربا من المؤمنين بالنار وَّ خإن لم يتقوه في اجتناب محارمو، فَ  ،بالنار المعدة لمكافرين
ومن تأمل ىذه اآليات وأمثاليا لم يحدث نفسو باألطماع الفارغة،  ،(4) التي أعدت لمكافرين

  (5) والتمني عمى ا تعالى.
ب ما يفعمو الكفار في إلى تجن ترشد اآلية ﴾النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِرينَ َواتَُّقوا ﴿7قولو      

عدادىا لمكافرينوالتحذير والتنفير من النَّار وما يوقع فييا، بأنَّيا مع ،معامالتيم  دودة لمكافرين وا 
ب األشياء عمى أمثاليا من أكبر مظاىر الحكمة، وَمن ألّن ترتُّ  ؛من ا تعالى وحكمة َعدلٌ 

                                                 

  (.1/147)انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي (1)
 (.1/445)( في ظالل القرآن، سيد قطب2)
 (.3/215)روح المعاني، األلوسي، (7/206جامع البيان، الطبري)انظر: ( 3)
 (.9/258ألبياري)، االموسوعة القرآنية (،2/257نيسابوري)، الانظر: غرائب القرآن( 4)
 (.1/182)مدارك التنزيل، النسفي (،3/385)البحر المحيط، أبو حيان (1/323)انظر: الكشاف، الزمخشري (5)
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أشركوا با مخموقاتو، فقد استحّقوا الحرمان من رحماتو، والمسممون ّل يرَضون بمشاركة 
وذاك تعريض واضح في الوعيد  ،ّق يوجب كراىية ما ينشأ عن الكفرالكافرين، ألّن اإلسالم الح

  (1).عمى أخذ الربا
 َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾﴿: ، وقولويعني في تحريم الرباَوَأِطيُعوا المََّو َوالرَُّسوَل﴾  ﴿وقولو تعالى:      

الذين  أصحاَب رسول ا  عذبون، وقد قيل إن ذلك معاتبة من ا رحموا فال تُ يعني لكي تُ 
بالوعد ترىيبًا عن  وعّقب الوعيدَ  ،حد، فأخمُّوا بمراكزىم التي أمروا بالثبات عميياخالفوا أمَره يوم أُ 

يراُد ﴿   (2).﴾ في الموضعين لإلشعار بعزة مناِل الفالِح والرحمةَلَعلَّ المخالفة وترغيبًا في الطاعة، وا 

وىي العفو  ،لمحصول عمى الرحمة اإِلليية ؛وجوب طاعة ا ورسولو ،"فمن ىداية اآلية      
  (3).والمغفرة ودخول الجنة"

من (: قال رسول ا  ،مع مراد األمر ،األمر الجاري عند المأمور"والطاعة ىي موافقة       
 (4).)عصى اأطاعني فقد أطاع ا ومن عصاني فقد 

ىي ابتداء  ﴾َوَأِطيُعوا المَّوَ  ﴿ :إن ىذه اآلية من قولو تعالى" :قال محمد بن إسحاق     
 (6)."وزوال الرماة عن مراكزىم ،ر، وانيزام من فحدالمعاتبة في أمر أُ 

                                                 

 (.2/24 )وفتح القدير، الشوكاني (3/215)( انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور1)
 (.1/387)أنوار التنزيل، البيضاوي (،1/455)انظر: إرشاد العقل السميم، أبو السعود (2)
  (.1/203)( أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري3)
 (.4/50)2957الجياد والسير، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي بو، حصحيح البخاري، كتاب ( 4)
 (ويقال بعدىا 124 -بن إسحاق ) ؟  محمد (5)
 ى أنس بن مالك ، قال ابن حجر :تابعي، رأ ىو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطمبي المدني ،        

والمقبري وعطاء ونافع وطبقتيم. كان أحد أوعية العمم، ". روى عن سعيد بن أبي ىند أحد األئمة األعالم ىو"
حبًرا في معرفة المغازي والسير. قال ابن حجر العسقالني في شأنو: إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي 

، التي ىذبيا ابن ىشام. انظر: " المشيورة بسيرة ابن إسحاقمن تصانيفو: "السيرة النبوية، بالتشيع والقدر
  (.6/56)وميزان اّلعتدال، الذىبي (1/130)تذكرة الحفاظ، الذىبي (،6/28)يعالم، الزركماأل

(.2/3)المحرر الوجيز، ابن عطية( 6)
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 لثالثالفصل ا

  عمران آل ورةسالدراسة التحليلية دلقاصد وأهداف 

 (152-133من اآلوة)

 ويشتمل على ثالثة مباحث: 

:ادلبحث األول 

  (138-133)ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة     

 :ادلبحث الثاني 

  (145 -139)ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة      

 :ادلبحث الثالث 

 (152 - 146)ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران  من اآلوة       
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 األول دلبحثا

 (138 -133ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة )

 : لباطثالثة م وفيه

اخلريات يف وادلنافسة بادلسارعة األمر األول:طلب ادل 
  

ادلؤمنني صفاتالثاني:  طلبادل 

      

السابقة مماأُل مبصائر االعتبارالثالث:  طلبادل 
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 المبحث األول
  (138 -133المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية )

بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا ٱلسََّمـَٰوُت َوٱأْلَْرُض ُأِعدَّْت  :قال ﴿َوَسارُِعٓوا ِإَلٰى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ
رَّاِء َوٱْلَكـِٰظِميَن ٱْلَغْيَظ َوٱْلَعاِفيَن َعِن ٱلنَّاِس َوٱل مَُّو ُيِحبُّ ِلْمُمتَِّقيَن*ٱلَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفى ٱلسَّرَّاِء َوٱلضَّ

 *َوٱلَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفـِٰحَشًة َأْو َظَمُموا َأنُفَسُيْم َذَكُروا ٱلمََّو َفٱْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمن َيْغِفرُ ٱْلُمْحِسِنينَ 
وا َعَمٰى َما َفَعُموا َوُىْم َيْعَمُموَن*ُأوَلـِٰٓئَك َجزَاُؤُىم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّ  ِيْم َوَجنَّـٌٰت َتْجرِى بِّ ٱلذُُّنوَب ِإَّلَّ ٱلمَُّو َوَلْم ُيِصرُّ

 [138-133]آل عمران: ﴾ِمن َتْحِتَيا ٱأْلَْنَيـُٰر َخـِٰمِديَن ِفيَيا َوِنْعَم َأْجُر ٱْلَعـِٰمِمين

 التقوى، إلى والدعوة لمكافرين، عدتأُ  التي النار، من والتحذير الربا، أكل عن النيي بعد  
دراك مغفرتو إلى بالمسارعة  أمرىم والفالح، الرحمة رجاء  فيم لممتقين، ا أعدىا لتيا جنتو وا 
 .وأعماليم المتقين وصف ثم إلييا، الموصمة ىي التقوى وأعمال أىميا

 المطمب األول: األمر بالمسارعة والمنافسة في الخيرات
بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا ٱلسََّمـَٰوُت ﴿ :قال     ﴾َوٱأْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقينَ َوَسارُِعٓوا ِإَلٰى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ

دراك جنتو التي عرضيا المؤمنين   يأمر ا   .[133عمران:  ]آل بالمسارعة إلى مغفرتو وا 
والقرآن الكريم يحرص عمى حث المسمم دائمًا عمى العمل الصالح، الذي  ،السماوات واألرض

جاءت اآليات ىنا لتحثيم عمى ذلك، فيو يوصمو الى مغفرة ا تعالى ويدخمو في رحمتو، وقد 
سبحانو يقول ليم: بادروا إلى العمل الذي يوصمكم إلى مغفرة ا تعالى، ويدخمكم جناتو الواسعة 

 (1).ا، وجعموا بينيم وبينيا ستراً الذين صانوا أنفسيم عن محارم  ؛التي أعدىا ا لممتقين

 في اآلية مسألتان:  
: "يعني تعالى ذكره بقولو: الطبري قال أبو جعفر ،(2)﴾َوَسارُِعٓوا:﴿: قولو األولى
بادروا وسابقوا يعني: إلى ما يستر عميكم ذنوبكم من رحمتو، وما يغطييا عميكم من  ﴿َوَسارُِعٓوا﴾

 (3).عفوه عن عقوبتكم عمييا"

                                                           

 (.1/138)التفسير المنيجي، فضل عباسانظر: ( 1)
) بالواو(. انظر: ﴾َوَساِرُعٓوا﴿ ( قبل السين، وقرأ باقي السبعة)بغير واو ﴾َوَساِرُعٓوا﴿( قرأ المدنيان وابن عامر 2)

 (.2/242)الجزريالنشر، ابن 
 (.7/207)( جامع البيان، الطبري3)
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بُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ ﴿ في قولو تعالى وتقديم المغفرة عمى الجنة  لما أن التخمية مقدمة  ﴾َوَجنَّةٍ  رَّ
 (1).وقيل: ألنيا كالسبب لدخول الجنة عمى التحمية،

ِإَلٰى  ﴿َوَسارُِعوامن أطاعو دخل الجنة، وىذا حق مستفاد من قولو تعالى: " :قال ابن عثيمين      
 (2).َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم﴾

 

"والسرعة مقابميا العجمة، والسرعة ىي التقدم فيما ينبغي، ومعنى أن تتقدم فيما ينبغي، أنك       
 ،فالسرعة محمودة، واإلبطاء مذموم ،أقل، وىي محمودة، وضدىا اإلبطاء تجعل الحدث يأخذ زمناً 

ن الحق حين يقول:  لكن العجمة تقدم فيما ال ينبغي، وىي مذمومة، مقابميا التأني، والتأني ممدوح، وا 
أي: خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة، ألنك ال تعرف كم ستبقى في الدنيا، إياك  ﴿َوَسارُِعٓوا ِإَلٰى﴾

فانتيز  ،ماًل من أعمال الخير؛ ألنك ال تعرف أتبقى لو أم الأن تؤجل عماًل من أعمال الدين، أو ع
 (3).فرصة حياتك وخذ المغفرة وخذ الجنة"

         

أعددت لعبادي الصالحين )يقول ا تعالى  كما أخبر النبي  ،وفي الجنة من أنواع النعيم     
﴿َفََل اقرءوا إن شئتم :  قال أبو ىريرة (وَّل خطر عمى قمب بشر ،وَّل أذن سمعت ،ما َّل عين رأت

 (4) .[17]السجدة:  َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجزَاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن﴾
         

﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  كما قال تعالى: (5)بأبصارىم عياناً  وأعظم نعيم الجنة رؤية أىميا لربيم        
  .[23 -22]القيامة:  ﴾َناِضَرٌة*ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ 

 

 ،تقديره )كعرض( فحذف المضاف ﴿َعْرُضَيا ٱلسََّمـَٰوُت َوٱأْلَْرُض﴾: قولو تعالى: الثانيةالمسالة 
أي: إال كخمق  [  28]لقمان: َسِميٌع َبِصيٌر﴾َما َخْمُقُكْم َوََّل َبْعثُُكْم ِإَّلَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اَ كقولو: ﴿

طوليا، كما تنبييًا عمى اتساع  ﴿َعْرُضَيا ٱلسََّمـَٰوُت َوٱأْلَْرُض ﴾إن معنى قولو:  نفس واحدة وبعثيا
 (6).أي: فما ظنك بالظيائر [54]الرحمن:  ﴾َبَطاِئُنَيا ِمْن ِإْسَتْبَرقٍ ﴿ الجنقال في صفة فرش 

                                                           

 (.3/215)روح المعاني، األلوسيانظر: ( 1)
 (.1/16)( شرح ثالثة األصول، محمد بن العثيمين2)
 (.1/1185)( تفسير الشعراوي، الشعراوي3)
، ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن﴾﴿َفََل َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن  : قولو كتاب، باب، صحيح البخاري (4)

 . (14/456) 4406ح 
 .(وما بعدىا 1/1114)رسالة في أسس العقيدة، محمد بن عودة السعويانظر: ( 5)
 (.2/117)تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرانظر: ( 6)
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﴿َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا َكَعْرِض السََّماِء َواأَلْرِض وىذه اآلية كقولو تعالى:  
           الَفْضِل الَعِظيِم﴾ُأِعدَّْت ِلمَِّذيَن َآَمُنوا ِباِ َوُرُسِمِو َذِلَك َفْضُل اِ ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاُء َواُ ُذو 

فيو األمر  ﴿َساِبُقوا﴾و ﴾َوَسارُِعٓوا:﴿قولو ف (1)والمراد وصفيا بالسعة والبسطة" [21]الحديد: 
  (2).والمسابقة إلى امتثال أوامره بالمبادرةبالمسارعة والمسابقة إلى مغفرتو وجنتو جل وعال وذلك 

قوموا إلى جنة عرضيا السموات ): قال النبي لما دنا المشركون قال  عن أنس بن مالك
قال: يقول عمير بن الحمام األنصاري يا رسول ا جنة عرضيا السموات واألرض قال:  )واألرض

ما يحممك عمى قولك بخ بخ  قال: َّل وا يا رسول ا إَّل (: نعم قال: بخ بخ ، فقال رسول ا 
خرج تمرات من قرنو فجعل يأكل منين ثم قال: أمن أىميا قال: فإنك من أىميا، ف رجاء أن أكون

قال: فرمى بما كان معو من التمر ثم  طويمةٌ  لحياةٌ إنيا إذًا لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي ىذه 
  (3).(قاتميم حتى قتل

 (4).الذي بو تنال الجنة""يدل عمى أن تقوى ا ىو السبب ﴿ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيَن﴾  :قولو تعالى

 المطمب الثاني: صفات المؤمنين
رَّاِء َوٱْلَكـِٰظِميَن ٱْلَغْيَظ َوٱْلَعاِفيَن َعِن ٱلنَّاِس َوٱلمَُّو قال تعالى:  ﴿ٱلَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفى ٱلسَّرَّاِء َوٱلضَّ

َأنُفَسُيْم َذَكُروا ٱلمََّو َفٱْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمن ُيِحبُّ ٱْلُمْحِسِنيَن*َوٱلَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفـِٰحَشًة َأْو َظَمُموا 
وا َعَمٰى َما َفَعُموا َوُىْم َيْعَمُموَن*ُأوَلـِٰٓئَك َجزَاُؤُىم مَّْغِفَرةٌ  بِِّيْم َوَجنَّـٌٰت َيْغِفُر ٱلذُُّنوَب ِإَّلَّ ٱلمَُّو َوَلْم ُيِصرُّ  مِّن رَّ

 [136-134]آل عمران:  َخـِٰمِديَن ِفيَيا َوِنْعَم َأْجُر ٱْلَعـِٰمِمين﴾َتْجِرى ِمن َتْحِتَيا ٱأْلَْنَيـُٰر 

 ومنيا:في ىذه اآليات الكريمة عن بعض صفات عباده المؤمنين المتقين  يخبر ا 

، في جميع األحوال "وىم ا ينفقون األموال والجيد في طاعةاإلنفاق في السراء والضراء:  -1
السراء ال تبطرىم  ،تغيرىم الضراءثابتون عمى البذل، ماضون عمى النيج، ال تغيرىم السراء وال 

والتحرر من الشح  ،إنما ىو الشعور بالواجب في كل حال ،فتميييم، والضراء ال تضجرىم فتنسييم
ما يدفع  ،المحبة لممال بفطرتياومراقبة ا وتقواه وما يدفع النفس الشحيحة بطبعيا ، والحرص

دافع ة المال وربقة الحرص وثقمة الشح النفس إلى اإلنفاق في كل حال إال دافع أقوى من شيو 

                                                           

الكشاف، الزمخشري،  (،2/104)معالم التنزيل، البغوي (،3/109)انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1)
(1/324.) 

 (.8/815)مشكاة المصابيح، التبريزيانظر: ( 2)
 (.9/500)3520، ح كتاب الجياد، باب، ثبوت الجنة لمشييد، ( صحيح مسمم3)
 (.94/ 17)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي (4)
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 (1)."تخمص وتنطمق من القيود واألغاللذلك الشعور المطيف العميق الذي تشف بو الروح و  ،التقوى
  (2)(.اليد العميا خير من اليد السفمى):وقد قال رسول ا 

 

وال يعممون  ،وامتالك أنفسيم عنده، وعدم التصرف عند الغضب بما يؤدي إليو كظم الغيظ: -2
صب في قالب من حديد ال عواطف  تعالى "واإلسالم ال يريد من المؤمن أن يُ  أحدًا بو، احتساباً 

 ،الساميلو، بل يريد لممؤمن أن ينفعل لألحداث أيضًا، لكن االنفعال المناسب لمحدث، االنفعال 
﴿ُمَحمٌَّد َرُسوُل اِ َوالَِّذيَن َمَعُو االنفعال المثمر، وال يأتي باالنفعال المدمر. لذلك يقول الحق: 

عمى الشدة، وال عمى الرحمة،  فالمؤمن ليس مطبوعاً [ 29]الفتح: ﴾َأِشدَّاُء َعَمى الُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُيْم 
﴿َأِذلٍَّة َعَمى الُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة سان، فالحق سبحانو يقول: ولكن الموقف ىو الذي يصنع عواطف اإلن

 َواُ َعَمى الَكاِفِريَن ُيَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل اِ َوََّل َيَخاُفوَن َلْوَمَة ََّلِئٍم َذِلَك َفْضُل اِ ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاءُ 
عًا؟ نقول: المنيج اإليماني يجعل المؤمن وىل ىناك من ىو ذليل عزيز م [54]المائدة: ﴾َواِسٌع َعِميمٌ 

 (3).لكافر"ا ىكذا، ذلة عمى أخيو المؤمن وعزة عمى
 

ويدخل في بل يعفون ويسامحون،  ،: فال يؤاخذون أحدًا بذنب جناه عمييمالعفو عن الناس -3
العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبمغ من الكظم، ألن العفو 

المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وىذا إنما يكون ممن تحمى باألخالق الجميمة، وتخمى عن ترك 
حسانًا إلييم، وكراىةً  األخالق الرذيمة، وممن تاجر مع ا، وعفا عن عباد ا رحمةً   بيم، وا 

لحصول الشر عمييم، وليعفو ا عنو، ويكون أجره عمى ربو الكريم، ال عمى العبد الفقير، كما قال 
 : ﴾ا فوصف (4) [40]الشُّورى:﴿َفَمْن َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى اِ ِإنَُّو ََّل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن 

وكظِم الغيظ، والعفو عنيم، فجمع بين وصفيم المتقين بمعاممة الخمق باإلحّسان إلييم باإلنفاق، 
 (5)األذى، وىذا ىو غايُة حسن الخمق ببذل النَّدى، واحتمال

 

ا عند الذنب، والخوف من عقابو؛ بما يبعث عمى التوبة، واإلقالع  كرُ : وذِ اَّلستغفار لمذنوب -4
وىذا " [135: عمران آل]﴾ِإَّلَّ ا﴿َوَمن َيْغِفُر الذنوب قال تعالى:  ،المعصية، والندم عمى اقترافيا عن

ّن التائب من الذنب عنده كمن ال ذنب لو، وأنو ال  مفزع وصف لذاتو بسعة الرحمة وقرب المغفرة، وا 
، وأّن عدلو يوجب المغفرة لمتائب، ألن العبد إذا جاء في االعتذار لممذنبين إال فضمو وكرمو

                                                           

 (.1/446)( في ظالل القرآن، سيد قطب1)
 (.1/440)1472ح كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة، ، ( صحيح البخاري2)
  (.1/1188)( تفسير الشعراوي، الشعراوي3)
 (.1/148)تيسير الكريم الرحمن، السعديانظر: ( 4)
 (.19/23 البغدادي) جامع العموم والحكم، ابن رجبانظر: ( 5)
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وفيو تطييب لنفوس العباد، وتنشيط لمتوبة، والتنصل بأقصى ما يقدر عميو وجب العفو والتجاوز 
ن جمت فإن عفوه أجل وكرمو أعظم"  ( 1)وبعث عمييا وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وا 

 

عالى مستتبٌع لالستغفار ال لمَداللة عمى أن ذكَره ت َفٱْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم﴾﴿في قولو  والفاء     
 .احب ىذه الصفة، وكفى بذلك مكسباً واإلحسان إلى المسيء، حيث إنو يحب ص (2)محالة

 

 عمى ذنوبيم غيرولم يقيموا  ،م يثبتوا عمى ما أتوا من الذنوب: لعدم اإلصرار عمى الفاحشة -5
 (3)يصروا عمى قبيح فعميم عالمين بو أي ولم (يصروا)حال من  َوُىْم َيْعَمُموَن﴾﴿ مستغفرين.

 

 ،اآليات بيان قاطع أن الذين آمنوا عمى ثالث طبقات: متقون، وتائبون، ومصّرون"وفي ىذه      
 (4).ين، ومن خالف في ذلك فقد كابر عقمو وعاند ربو"وأن الجنة لممتقين والتائبين منيم دون المصر  

، أو الوقوع في المعصية ،فالميم أن ال يكون ىناك إصرار واستمرار عمى ارتكاب الفاحشة        
﴿ُأوَلـِٰٓئَك  :ليذا قال تعالى ،أو استيانة بعقابيا، وأن يكون لدييم العمم بأنو ال يغفر الذنب إال ا 

بِِّيْم َوَجنَّـٌٰت َتْجِرى ِمن َتْحِتَيا ٱأْلَْنَيـُٰر َخـِٰمِديَن ِفيَيا َوِنْعَم َأْجُر ٱلْ  : عمران آل]َعـِٰمِمين﴾َجزَاُؤُىم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّ
136]. 

  
﴿مَّْغِفَرٌة ّمن شارة بقولو: األمن من العقاب واليو اإلاألول: والمعنى أن المطموب أمران،        
ّبِيمْ  ﴿ َوَجنَّـٌٰت َتْجِرى ِمن َتْحِتَيا ٱأْلَْنَيـُٰر َخـِٰمِديَن إيصال الثواب اليو وىو المراد بقولو:  والثاني: ﴾رَّ
أن الذي يحصل ليم من ذلك وىو الغفران والجنات يكون أجرًا لعمميم وجزاًء عميو  ثم بين  ِفيَيا﴾
 (5)﴾ ٱْلَعـِٰمِمين َأْجرُ  َوِنْعمَ  ﴿بقولو: 

 

وأولئك المتقون المتصفون بتمك الصفات، ليم مغفرة من ا تعالى، وليم ثواب عظيم عند       
ن ىذا  الجزاء إنما ىو عمى تمك األعمال التي منيا ربيم، وليم جنات تجري من تحتيا األنيار، وا 

وذكرت ىذه الصفات في  ،ما ىو نافع لألمة كإنفاق المال، ومنيا ما ىو إصالح لنفس اإلنسان
ضراء، حد التي كانت فييا دروس كثيرة لممسممين، فذكر سبحانو اإلنفاق في السراء والسياق غزوة أُ 

  (6).وذلك لحاجة المجاىدين إليو
 

فالنفس ال تنتصر في  ،الشاممة ليست بمعزل عن المعركة واإلرشادات  ىذه التوجيياتإن        
                                                           

 (.1/324)الكشاف، الزمخشري (1)
 (.1/457)إرشاد العقل السميم، أبو السعودانظر: ( 2)
 (.1/390)أنوار التنزيل، البيضاويانظر: ( 3)
 (.3/392)( البحر المحيط، أبو حيان4)
 (.4/391)، الرازيمفاتيح الغيبانظر: ( 5)
 (.2/140)التفسير المنيجي، فضل عباسانظر: (  6)
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المعركة الحربية إال حين تنتصر في المعارك الشعورية واألخالقية والنظامية، والذين تولوا يوم التقى 
والذين انتصروا في  ،إنما استزليم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب حدأُ غزوة الجمعان في 

معارك العقيدة وراء أنبيائيم ىم الذين بدأوا المعركة باالستغفار من الذنوب، وااللتجاء إلى ا، 
وااللتصاق با، والرجوع إلى كنفو من عدة النصر،  ،والتطير من الذنوب ،نو الركينوااللتصاق برك

 (1) .وليست بمعزل عن الميدان! وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر
 

 المطمب الثالث: اَّلعتبار بمصائر األمم السابقة
 

﴿َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة قال تعالى:        
  .[138-137]آل عمران: َىَذا َبَياٌن ِلمنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْمُمتَِّقيَن﴾  اْلُمَكذِِّبيَن*

 

وغزوة بدر، ثم انعطف الحديث في ثنايا الحديث  ،حداآليات الكريمة كانت تحدثنا عن غزوة أُ      
والترغيب في  ،والتخويف من النار ،إلى موضوعات أخرى، مثل النيي عن أكل الربا ،عن الجياد

وذلك حتى ال ييأس  ،موضوع الجياد مرة أخرى لىالجنة والتحمي بصفات أىميا، ثم يعود الكالم إ
المؤمنون من روح ا، وجاءت اآليات الكريمة أيضًا تسمييم وتواسييم وتداوي جراحيم بذلك البمسم 

    (2).الشافي، بمسم الصبر واإليمان

، والجناتعمم أن ا تعالى لما وعد عمى الطاعة والتوبة من المعصية، الغفران ن  ينبغي أن       
عمى فعل الطاعة وعمى التوبة من المعصية، وىو تأمل أحوال القرون  أتبعو بذكر ما يحمميم

   .[137آل عمران: ] (4)﴿ َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن﴾فقال: (3) الخالية من المطيعين والعاصين
حد وىذا رجوع إلى وصف باقي القصة، وفي ىذه اآليات الكريمات، وما بعدىا في قصة أُ        

عباده المؤمنين أنو مضى قبميم أجيال وأمم كثيرة، امتحنوا، وابتمي المؤمنون منيم بقتال يخبر تعالى 
جعل ا العاقبة لممتقين، والنصر لعباده المؤمنين،  ثم ،الكافرين، فمم يزالوا في مداولة ومجاولة

 (5)ولة عمى المكذبين، وخذليم ا بنصر رسمو وأتباعيم.وآخر األمر حصمت الدُّ 

                                                           

 .1/459في ظالل القرآن، سيد قطب،  : انظر( 1)
   (.1/157)قبس من نور القرآن، الصابونيانظر: ( 2)
 (.4/392)، الرازيمفاتيح الغيبانظر: ( 3)
يمن يعنى باليالك ف﴿َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن﴾ جمع سنة، وىي الطريق المستقيم، وقال مجاىد: : :السنن( 4)

 (.4/216)ألحكام القرآن، القرطبيحد. انظر: الجامع مر، وىذا في يوم أُ كذب قبمكم. والعاقبة: آخر األ
ا مقدمة التسمية حد، وما بينيما استطراد، وىذإلعادة الكالم عمى ما كان يوم أُ  اً تمييد استئناف ابتدائي:( 5)

مم الماضية. انظر: التحرير والتنوير، المقدمة بحقيقة تاريخية: وىي االعتبار بأحوال األُ  ذهى ابتدأت ،والبشارة
 (.4/95)ابن عاشور
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ولما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب عدم الصبر، والطاعة الالزمة لمقيادة، ذكر      
وأخبر تعالى  ،لتبقى ىدى وموعظة لممتقين من المؤمنين ؛تعالى تمك األحداث مقرونة بفقييا

فقد أرسل ا تعالى  ،مود وغيرىمالمؤمنين بأن قد مضت فيمن قبميم من األمم كقوم نوح وعاد وث
بعد ما ناليم من  ،نجى المؤمنينأعالى سننو فييم فأىمك المكذبين و رسمو فكذبوىم فأمضى ت لييمإ

 ،وينصركم وييمك المكذبين أعداءكم أذى أقواميم المكذبين، وستمضي سنتو اليوم كذلك، فينجيكم
ن ارتبتم فسيروا في األرض وقفوا عمى آثار الي  (1).الكين، وانظروا كيف كانت عاقبتيموا 

 

ن ومَ  ،وتعينكم عمى متابعة نبي ا محمد ىتفيدكم في طاعتكم  تعال لعل ىذه المعرفة         
سار في األرض، وتعقب أحوال األمم، وتدّبر التاريخ وعرف األخبار، يجد مصداق تمك الّسنة 

 اإلليية الثابتة وىي الفوز لمن أحسن، والخيبة لمن أساء.
 

أىمية عمم التاريخ ألن فيو فائدة السير في األرض، وىي معرفة  "وفي اآلية داللة عمى       
نما أمر ا بالسير في األرض دون مطالعة الكتب  ،أخبار األوائل، وأسباب صالح األمم وفسادىا وا 

 (2)."قوي عمم من قرأألن في المخاطبين من كانوا أميين، وألن المشاىدة تفيد من لم يقرأ عممًا، وتُ 
 

 

حد، وأخذ يشجعيم عمى الجياد لذوي في أُ  وفي ىذا تنبيو لمن أساء وخالف أمر الّنبي        
الفساد، فبدأ بالسبب األقوى، وىو األمر بمشاىدة مصارع من مضى من المكذبين برؤية ديارىم 

يوم وتتبع آثارىم مع أنيم كانوا أشد خمقًا وأقوى ىممًا وأكثر عددًا وأحكم عددًا، وتذكير بأّن الّنصر 
ّمو والثقة بقدرتو طاعة الّمو والّرسول وحسن الّتوكل عمى الر كان بسبب الثبات وصدق المقاء و بد

ويبين ا لممسممين أن مشيئتو اقتضت أن تكون العاقبة لممؤمنين الصادقين ، (3) ورحمتو وفضمو
ؤمنون إذا سرتم في بسبب طغيانيم، وأنتم أييا الم (4)وأن يميل الكافرين ثم يأخذىم أخذ عزيز مقتدر

فقد  ستكون وخيمة مثل عاقبة من قبمكم تم عن سنتو، فإن عاقبتكمدْ حِ طريق الضالين ممن قبمكم، وَ 
ي أرسمي والشرك بي، فإني أمميت ليم مضت مني وقائع نقمة في أىل التكذيب لا بقولو حذرىم 

ليبتميكم بذلك  ؛بيا عميكملئال يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوكم وعدوي لمدولة التي أدلتيم 
 (5).ليعممكم ما عندكم

 

                                                           

 (.1/206)أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائريانظر: ( 1)
 .(4/97)التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 2)
 (.4/98)التفسير المنير، وىبة الزحيمي (،2/118)، البقاعينظم الدرر في تناسب اآليات والسور( انظر: 3)
 (.4/61)البن ىشام ،السيرة النبويةانظر: ( 4)
التفسير المنيجي، فضل  (،3/228)روح المعاني، األلوسي(،7/229)الطبري، البيان، جامع انظر: (5)

 (.1/143)عباس
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"لما تكفمت  [138]آل عمران:  ﴿َىـَذا َبَياٌن لِّمنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْمُمتَِّقيَن﴾: ثم يقول ربنا     
  (1)ىذه الجمل باليداية إلى سعادة الدارين نبو عمى ذلك سبحانو وتعالى بقولو عمى طريق االستفتاح"

 

أي: داللة ظاىرة، تبين لمناس الحق من الباطل،  (2)﴾﴿ىـَذا َبَياٌن لِّمنَّاسِ : فالمقصود بقولو     
 اً جعمو ا بيانوىو ىذا القرآن،  ﴿ىـَذا َبَياٌن لِّمنَّاِس﴾قولو:  وأىل السعادة من أىل الشقاوة، عن قتادة

 وتوضيح بما يحتاجو الناس كميم، فالقرآن بيان (3)اً لممتقين خصوص وموعظةً  عامة، وىدىً  لمناس
كان األمُم األقدمون مع  وفيو بيان لألمور عمى جميتيا، وكيفلصالح دينيم، ودنياىم، وآخرتيم 

، لكن من : "كونو بيانًا لمناس ظاىر، وىو في ذاتو أيضًا ىدًى وموعظةً (5)قال القاضي، (4) أعدائيم
الذين  ،ال يحسن أن يضاف إليو القرآن، وتحسن إضافتو إلى المتقين ؛عمي بالكفر وضل وقسا قمبو

ياىم ىدى"  ( 6)فييم نفع وا 
 

وتذكير تخشع لو  (7)بيان طريق الرشد ليسمك دون طريق الغي"اليدى  ﴿َوُىًدى﴾:قولو تعالى      
وا بذلك؛ ألنيم ىم المنتفعون بو دون غيرىم.  قموب المتقين، وىم الذين يخشون ا، وُخصُّ

 

لو  لناس، وحجة عمى المؤمن والكافر، وذلك يدحض ما قالو المشركونا لجميع واإلرشاد عام     
يرشدان إلى أن سنن ا حاكمة . فيذا البيان واليدى حدمب في وقعة أُ لما غُ  رسواًل حقاً  كان محمدٌ 

عمى األنبياء والرسل، كما ىي حاكمة عمى سائر خمقو، فما من قائد يخالفو جنده، ويتركون حماية 
 (8)يتو، إال كان جيشو عرضة لميزيمة.الثغر الذي عيد إلييم بحما

                                                           

 (.2/118)، البقاعينظم الدرر(  1)
 (.4/213)﴾ انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي﴿قد خمت من قبمكم سننىذا إشارة إلى قولو:  (2)
  (.1/103ابن عطيو)الوجيز ، المحرر  (،7/232)( انظر: جامع البيان، الطبري3)
 (.2/126 )تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرانظر: ( 4)
 ىـ( 544 -496وعند البعض  476القاضي عياض )( 5)
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل. أصمو من األندلس، ثم انتقل آخر أجداده  ىو        

حافظا محدثا فقييا متبحرا. من تصانيفو: )التنبييات مدينة فاس، ثم من فاس إلى سبتة. كان إماما  إلى
، عمر ومعجم المؤلفين(، 5/285) ، جمال الدين األتابكيوالنجوم الزاىرة مستنبطة في شرح مشكالت المدونة(.ال

 .(8/16رضا كحالة)
   (.2/9)( المحرر الوجيز ، ابن عطية 6)
 .(1/1200)الشعراوي الشعراوي، تفسير(3/229)( انظر: روح المعاني، األلوسي7)
 (.1/431)أيسر التفاسير، أسعد حومدانظر: ( 8)
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فإنيا  ﴾َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن  "فإن جعمت اإلشارة إلى مضمون قولو: ﴿ :قال ابن عاشور      
بيان لما غفموا عنو من عدم التالزم بين النصر وحسن العاقبة، وال بين اليزيمة وسوء العاقبة، وىي 

ىو الصالح واالستقامة، وىي  ىدى ليم لينتزعوا المسببات من أسبابيا، فإن سبب النجاح حقاً 
 (1)موعظة ليم ليحذروا الفساد وال يغتروا كما اغتر عاد إذ قالوا من أشد منا قوة."

 

 

ى سبيل الرشاد، ألنيم ىم المنتفعون باآليات فتيدييم إل ﴿َوَمْوِعَظٌة لِّْمُمتَِّقيَن﴾:قال تعالى      
ألنيم يتجنبون ويتقون نتائج اإلىمال التي وألنيم ىم الذين تكمل ليم الفائدة، وتعظيم وتزجرىم، 

سالميم بيذه اآليات، ولينظروا أين  يظير ليم أن عاقبتيا ضارة، فميزن مسممو ىذا الزمان إيمانيم وا 
والموعظة ىي ما يمين القمب ويدعو إلى  .مكانيم من ىدايتيا، وما ىو حظيم من موعظتيا؟

وترىيبا، لعمل الخير بالترغيب، والبعد عن الشر التمسك بما فيو طاعة، و حمل النفس ترغيبا 
 (2)بالترىيب.

                                                           

 (.4/98)( التحرير والتنوير، ابن عاشور1)
 (.4/118)تفسير المنار، محمد رضاانظر:  (2)
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 ثانيال دلبحثا

  (145 -139)ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة 

 : لباطثالثة م وفيه

حدُأ بعد ادلؤمنني مواساة األول:طلب ادل 
  

لتمحيص وحمق الكافرون االبتالء نةُسالثاني:  طلبادل 

      

األعقاب على االنقالبالتحذور من الثالث:  طلبادل 
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 المبحث الثاني
 (145 -139آل عمران من اآلية )المقاصد واألىداف لسورة 

 

َقْوَم ﴿َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَمْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن*ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الْ  قال تعالى:
ُو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَيَداَء َوالمَُّو ََّل ُيِحبُّ َقْرٌح ِمْثُمُو َوِتْمَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَمَم المَّ 

َص المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن*َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُموا اْلَجنََّة َولَ  مَّا َيْعَمِم المَُّو الظَّاِلِميَن*َوِلُيَمحِّ
اِبِريَن*َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْمَقْوُه َفَقْد رََأْيُتُموُه َوَأْنُتْم الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم َويَ  ْعَمَم الصَّ

ُكْم ى َأْعَقابِ َتْنُظُروَن* َوَما ُمَحمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْم َعمَ 
 [145-139]آل عمران: َوَمْن َيْنَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْن َيُضرَّ المََّو َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَن﴾ 

يات الكريمة المؤمنين بالتجّمد والصبر، ونيتيم عن الوىن والضعف، وبشرتيم بأّنيم اآلأمرت     
، فإّن العاقبة ليم، وأخبرتيم بأنَّ ما مواصمة الجياد في سبيل ا  ىم األعمون، وشجعتيم عمى

ول، وأنَّ ىزيمتيم في صيب أعداؤىم بمثميا، وأنَّ األيام دُ أصابيم من آآلم وجراح في غزوة ُأحد، قد أُ 
تمك الغزوة من ثمارىا، أنيا ميزت قوي اإليمان من ضعيفو، ألن المصائب كثيرًا ما تكشف عن 

  .وس، وخفايا الصدور، واتجاىات العواطفمعادن النف
 

 حدالمطمب األول: مواساة المؤمنين بعد أُ 
ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ  َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَمْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن*﴿ :قال

ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَمَم المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَيَداَء َوالمَُّو ََّل اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُمُو َوِتْمَك اأْلَيَّاُم 
 [140-139]آل عمران:  ﴾ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ 

 و ،حدعمى الجياد، زيادة عمى ما أصابيم من القتل والقرح يوم أُ   ىذا حث ألصحاب النبي    
أي ال تضعفوا فتقعدوا  ﴾َوََّل َتِيُنوا َوََّل َتْحَزُنوا﴿، لذلك قال تعالى:  ألصحاب رسول ا  (1)تعزيةٌ 

عن الجياد والعمل، فالعاقبة والنصرة لكم أييا المؤمنون، وال تحزنوا عمى ما فاتكم من رجالكم، وال 
 .تأسْوا فتجزعوا عمى ما أصابكم من المصيبة يومئذ

﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َوَىَن كالجسم في قولو تعالى:  ،الضعف، وأصمو ضعف الذاتوالمراد بالوىن       
، أساً وانقالب الرجاء ي ،وضعف اإلرادة ،وىو ىنا مجاز في خور العزيمة[ 4]مريم: الَعْظُم ِمنِّي﴾

 ولذلك نيوا عنو. ؛، واليقين شكاً والشجاعة جبناً 
فس تنشآن فيو شدة األسف البالغة حد الكآبة واالنكسار. والوىن والحزن حالتان لمن الحزنأما       

قيقة فيترتب عمييما االستسالم وترك المقاومة. فالنيي عن الوىن والحزن في الح ،عن اعتقاد الخيبة
                                                           

 (.5/216)(  انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي1)
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عن ة فينياىم يتجو القرآن إلى المؤمنين بالتثبيت والتعزي ىكذا (1)عن سببيما وىو االعتقاد نييٌ 
؛ لذلك جاء (2)ليقين، ويبشرىم بأنيم ىم األعمون، ويأمرىم بالصمود وقوة اأسباب الفشل والضعف

ألن "عقيدتكم أعمى فأنتم تسجدون  وحده، وىم يسجدون لشيء  ،﴾َوَأْنُتُم اأْلَْعَمْونَ ﴿قولو تعالى: 
، وىم تعالى فأنتم تسيرون عمى منيج من صنع ا ،من خمقو أو لبعض من خمقو! ومنيجكم أعمى

يسيرون عمى منيج من صنع خمق ا! ودوركم أعمى. فأنتم األوصياء عمى ىذه البشرية كميا، 
اليداة ليذه البشرية كميا، وىم شاردون عن النيج، ضالون عن الطريق. ومكانكم في األرض أعمى، 

 (3).م إلى الفناء والنسيان صائرون"فمكم وراثة األرض التي وعدكم ا بيا، وى

قد  وآالمٍ  ثم أضاف سبحانو إلى ذلك تسمية جديدة ليم، فأخبرىم بأن ما أصابيم من جراحٍ       
َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُمُو َوِتْمَك اأْلَيَّاُم  (4)ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرحٌ ﴿: ؛ فقال صيب أعداؤىم بمثموأُ 

ليس مما ينبغي أن يكون  حدٍ أي إن ما أصابكم من القرح في أُ  [140]آل عمران:﴾ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاسِ 
فإنو لم يكن نصرًا تامًا  ؛لحزنكم وانكسار قموبكم اً موىنًا ألمركم ومضعفًا لكم في عممكم وال موجب

نما ىو تربيًة لكم عمى ما وقع منكم من مخالفة قائدكم في تدبيره الحربي   لممشركين عميكم، وا 
المحكم، وفشمكم وتنازعكم في األمر، وذلك خروج عن سنة ا في أسباب الظفر، وبيذه التربية 

ال  أو جراحاتٍ  إن يمسسكم َقْرح بموتٍ تكونون أحقاء بأال تعودوا إلى مثل تمك الذنوب، واعمموا أنو 
أن يكون ذلك موىنًا لكم، قاعدًا بكم عن مواصمة الجياد، فإن عدوكم قد مّسو َقْرح مثمو وذلك  يينبغ

 عميكم وىى سنة من سنن ربكم في الحياة. لكم ويومٌ  في معركة بدر، والحرب ِسَجال يومٌ 

﴾ فبين تعالى أن الذي يصيبيم من َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَمْونَ َوََّل َتِيُنوا َوََّل ىذا من تمام قولو: ﴿و 
ال يجب أن يزيل جدىم واجتيادىم في جياد العدو، وذلك ألنو كما أصابيم ذلك فقد أصاب  القرح

    (5).عدوىم مثمو قبل ذلك، فاذا كانوا مع باطميم، وسوء عاقبتيم لم يفتروا ألجل ذلك في الحرب

ن أصابكم أذى من عدوكم  فال  ؛بالتماسك وعدم التخاذل منيمفأنتم أولى   ألنكم عمى الحق وا 
والرخاء  ،وميزان ال يظمم يخطئ"ومداولة األيام وتعاقب الشدة والرخاء، محك ال  تينوا، وال تحزنوا
وكم من نفوس تصبر لمشدة وتتماسك ولكنيا تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس  ،في ىذا كالشدة

التي تصبر لمضراء وال تستخفيا السراء وتتجو إلى ا في الحالين وتوقن أن ما أصابيا  المؤمنة ىي
                                                           

 (.4/98 )التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 1)
 (.1/747)التفسير الوسيط، طنطاويانظر: ( 2)
 (.1/452)(  في ظالل القرآن، سيد قطب3)
بفتحيما. انظر: النشر،  ﴾َقْرحٌ ﴿ بضم القاف في الموضعين، وقرأ الباقون﴾ َقْرحٌ ﴿ ( قرأ حمزة والكسائي وخمف4)

 (.2/242)ابن الجزري
 (.4/395)، الرازيمفاتيح الغيبانظر: (  5)
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صابيم وتماسكوا وىم لذلك تجمدوا وتماسكوا، فقد أصابيم كذلك ما أ (1)من الخير والشر فبإذن ا"
 ا فيما وقع من وىكذا يمضي السياق ليكشف لألمة المسممة عن جوانب من حكمةعمى الباطل، 
ثم بعد ىذا العزاء الكريم الحكيم، ذكر تعالى ليم عمَّة ىذا الحدث الَجَمل، والسر  ،أحداث المعركة

 :وجيانوفيو  ،(2) ﴿َوِلَيْعَمَم ا الذين آَمُنوْا﴾: في قولو  ،فيو
والمعنى: وليتميز الثابتون عمى اإليمان منكم من الذين عمى  أن يكون المعمل محذوفاً  أحدىما:

الثابت عمى اإليمان  نْ مَ  يريد أن يعممَ  نْ بمعنى: فعمنا ذلك، فعل مَ  ،حرف، وىو من باب التمثيل
ال فا منكم مِ   لم يزل عالمًا باألشياء قبل كونيا. ن غير الثابت، وا 
تكون العمة محذوفة، والمعنى ليسمييم عما جرى عمييم، وليبصرىم بأن العبد يسوؤه ما  أن والثاني:

 (3).يجرى عميو من المصائب، وال يشعر أن  فى ذلك من المصالح ما ىو غافل عنو

أي ليظير بيذا الحادث المؤلم إيمان المؤمنين، وفعاًل فالمنافقون رجعوا من الطريق بزعامة       
المنافق األكبر، عبد ا بن أبي بن سمول، والمؤمنون واصموا سيرىم وخاضوا معركتيم رئيسيم 
 (4).منيم شيداء انيم واتخذ ا فظير إيم

ومصعُب بُن عميٍر صاحُب رايِة  ،وكان قد قتل يومئذ من المياجرين حمزُة بُن عبِد المطّمب      
وسعٌد مولى عتبَة  ،مظعونٍ  وعثمان بن ،النبي  وعبُد المَّو بُن جحٍش ابُن عمة، رسوِل ا 

  .(5)ا تعالى عمييم أجمعين، ومن األنصار سبعون رجاًل  رضوان
فبينما ىم  ،حديوم أُ  عن ابن عباس أنو قال: "انيزم أصحاب رسول ا  أخرج الواحديوقد       

: الميم ال فقال النبي ،كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريدون أن يعموا عمييم الجبل
وثاب نفر  ىذه اآلية، قوة لنا إال بك، الميم ليس يعبدك بيذه البمدة غير ىؤالء النفر، فأنزل ا 

 (6)."من المسممين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى ىزموىم

                                                           

 (.1/435)قطب(  في ظالل القرآن، سيد 1)
انظر:  .قال الزجاج: أراد العمم الذي يترتب عميو الجزاء وىو ثباتيم عمى اإليمان، وعدم تزلزليم في حال الشدة (2)

 (.4/104)التحرير والتنوير، ابن عاشور
 (.1/327)الكشاف، الزمخشريانظر: ( 3)
تفسير المنار، محمد رشيد  (،1/206)أيسر التفاسير، الجزائري (،7/234)انظر: جامع البيان، الطبري (4)

 .(4/118)رضا
  (.1/459)إرشاد العقل السميم، أبو السعود (،2/110)( انظر: معالم التنزيل، البغوي5)
 (.1/83)( أسباب النزول، الواحدي6)
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عزة الدين،  ؛د في سبيل ا وقتال األعداء"وقد ذكر ا أن الغرض من ىذا االبتالء بالجيا     
وأن يمتحن النفوس، فيرى من يصبر عند الشدائد، ويكرم بعضيم بنعمة الشيادة في سبيل ا، التي 

امتحانيم بإدالة  ، والحكمة من(1)ىي أجل النعم عند ا، وال يناليا إال من صفت نفسو وثبت يقينو"
: فجاء قولو ؛االصطفاءعدىم إلى مرحمة ، وي(2) ييذبيمليخمصيم و ليمحصيم و لعدوىم عمييم 

يختارىم ا من  ،وىو تعبير عجيب عن معنى عميق إن الشيداء لمختارون ﴿َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَيداَء﴾
بين المجاىدين ويتخذىم لنفسو  سبحانو فما ىي رزية إذن وال خسارة أن يستشيد في سبيل ا من 

 يستشيد. إنما ىو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص.

صيم لنفسو  سبحانو  ويخصيم إن ىؤالء ىم الذين اختصيم ا ورزقيم الشيادة ليستخم      
  (3).بقربو

أن أعداءىم من  لبيان ﴿َوالمَُّو ََّل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن﴾: قولووجاءت الفاصمة القرآنية في 
يظممون أنفسيم ويسفيونيا المشركين ال يحبيم ا، أي ال يعامميم معاممة المحب لممحبوب، ألنيم 

بعبادة المخموقات، واجتراح السيئات، ويظممون غيرىم بالفساد في األرض، والبغي عمى الناس 
وىضم حقوقيم، والظالم ال تدوم لو سمطة، وال تثبت لو دولة، فإذا أصاب غرة من أىل الحق والعدل 

قريبة االنحالل واالضمحالل،  فكانت لو دولة في حرب أو حكم، فإنما تكون دولتو سريعة الزوال،
 .(4)فإنيم أظمم الظالمين" بالمنافقين وفيو تعريض أيضاً 

 لتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين نة اَّلبتَلءالمطمب الثاني: سُ 
َص المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن*قال تعالى:  اْلَجنََّة َوَلمَّا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُموا  ﴿َوِلُيَمحِّ

اِبِريَن* َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْمَقْوُه َفَقْد  َيْعَمِم المَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ
 [143-141]آل عمران: رََأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن﴾ 

حد، ففي اآليات السابقة إرشاد إلى أنو ال ينبغي ليم أن يحزنوا غزوة أُ ما يزال الكالم عن أىل       
أو يضعفوا، وأّن ما أصابيم من المحنة والبالء، جاء عمى سّنة الّمو الثابتة في المداولة بين الناس، 

كي يترّبوا عمى حّب  ؛ولتمحيص أىل الحق واإليمان، وكان فييا تقوية معنوية وتسمية لممؤمنين
ى عمى المؤمنين ظنيم أنيم بمجرد الّتحمي بالصفات التي ينالون بيا النصر، وقد أنكر تعالالجياد و 

ظيارًا لمصادقين منيم في دعوى إ يمانيم يدخمون الجنة، بدون أن يبتموا بالجياد والشدائد تمحيصًا وا 
                                                           

 (.1/157)( قبس من نور القرآن، الصابوني1)
 (.2/190 )إغاثة الميفان، ابن القيمانظر:  (2)
 (.1/454)ظالل القرآن، سيد قطبفي انظر: (  3)
 (.4/124)(  تفسير المنار، محمد رشيد رضا4)
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 اإِليمان والكاذبين فييا.

إدالة عدوه عميو وغمبتو لو وأذاه لو في وما يصيب المؤمن في ىذه الدار من ": قال ابن القيم       
 ،واألمراض واليموم والغموم بعض األحيان، أمٌر الزٌم البد منو وىو كالحر الشديد والبرد الشديد

لما اقتضتو حكمة  ،حتى لألطفال والبيائم ،فيذا أمر الزم لمطبيعة والنشأة اإلنسانية في ىذه الدار
لكان  ؛العالم عن الشر والنفع عن الضر والمذة عن األلم أحكم الحاكمين، فمو تجرد الخير في ىذا

وكانت تفوت الحكمة التي مزج ألجميا بين  ،ونشأة أخرى غير ىذه النشأة ،غير ىذا ذلك عالماً 
نما يكون تخميص ىذا من ىذا وتمييزه في دار أُ  خرى الخير والشر، واأللم والمذة، والنافع والضار، وا 

ِلَيِميَز اُ الَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعَل الَخِبيَث َبْعَضُو َعَمى تعالى: ﴿ كما قال (1)غير ىذه الدار"
 .[37]االنفال: َبْعٍض َفَيْرُكَمُو َجِميًعا َفَيْجَعَمُو ِفي َجَينََّم ُأوَلِئَك ُىُم الَخاِسُروَن﴾

وىذه اآليات تبّين أن طريق السعادة في اآلخرة بالجياد والّصبر، وفي الّدنيا بالثبات عمى       
في المعركة، والتضحية واإلحسان، ومالزمة الحق والعدل   المبدأ وااللتفاف حول الّنبي

لم  نعمى قمة صبرىم وانيزاميم في المعركة مذكرًا إياىم بتمنيات الذي ثم عابيم  ،واإلنصاف
 (2).يحضروا وقعة بدر، وفاتيم فييا ما حازه من حضرىا من األجر والغنيمة

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز، وعممية تتم في داخل النفس، وفي مكنون الضمير. إنيا "     
ل خَ تمييدًا إلخراج الدَّ  ؛وتسميط الضوء عمى ىذه المكنونات عممية كشف لمكنونات الشخصية

وكثيرًا ما  ،ستقرة عمى الحق بال غبش وال ضبابوتركيا نقية واضحة م ،(4)واألوشاب ،(3)لغَ والدَّ 
وكثيرًا ما يجيل حقيقة ضعفيا وقوتيا وحقيقة ما  ،فسو ومخابئيا ودروبيا ومنحنياتيايجيل اإلنسان ن

 (5).استكن فييا من رواسب ال تظير إال بمثير"

                                                           

 (.2/189)( إغاثة الميفان، ابن القيم1)
 .(4/107)التفسير المنير، الزحيمي (،1/208)( انظر: أيسر التفاسير، الجزائري2)
 تََّخذوا كتاب ا َدَغاًل َأيا "بالتحريك الفساد مثل الدََّخل والدََّغل َدَخٌل في اأَلمر ُمْفِسٌد ومنو قول الحسن :الدََّغل( 3)

والدََّغل الشجر  ،ورجل ُمْدِغل ُمخابٌّ ُمْفسد ،وَأْدَغَل في اأَلمر َأدخل فيو ما ُيْفِسده ويخالفو "،َأدغموا في التفسير
(، مختار الصحاح، 11/244، انظر: لسان العرب، ابن منظور)شتباك النبت وكثرتوالكثير الممتفُّ وقيل ىو ا

 (.1/218الرازي)
 وىم الناس من وَأْوشابٌ  الناس من َأوباٌش  بيا يقال ِوْشبٌ  واحُدىم واأَلْوباُش  الناس من اأَلْخالطُ  اأَلْوشاُب: (4)

 (.1/4397العروس، الزبيدي)(، تاج 1/797، انظر: لسان العرب)الُمَتَفر قون الضُّروبُ 
 (.1/455)(  في ظالل القرآن، سيد قطب5)
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  :حدلمؤمنين في غزوة أُ الحكمة من ابتَلء ا       

َص المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا﴾ :أوَّلً  التطيير من الذنوب والتنقية والتخميص من  ُيعني (1)والتمحيص ﴿َوِلُيَمحِّ
 العيوب.

  (2).ليمحق الذين كفروا وييمكيم، ويمحو آثارىم ﴿َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن﴾ :ثانياً 

لما بينيما من المناسبة حيث إن في كل من ين بعد تمحيص المؤمنين؛ محق الكافر  ذكرو        
زاحة األوضار. وفي  :األولإال أن في  ،التمحيص و المحق إزالة إزالة العين  الثانيإزالة اآلثار وا 

ىالك النفس  (3).وا 

بالتوبة واستغفاره من  ؛تخميصيم من ذنوبيم :أي ،أخبر سبحانو أنو يريد تمحيص المؤمنين       
ن يمحق الكافرين ببغييم وطغيانيم أك يريد وأنو مع ذل ،ديل بيا عمييم العدوالتي أُ  ؛الذنوب

وأن  ،وال صبرٍ  وظنيم دخول الجنة بغير جيادٍ  ثم أنكر عمييم حسبانيم ،انتصرواوعدوانيم إذا 
لما جاىدىم  ؛منصورين غالبين ولو كانوا دائماً  ،فال يدخمونيا إال بالجياد والصبر ،حكمتو تأبى ذلك

﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُموا اْلَجنََّة  :فقال تعالى ،(4) بما يصبرون عميو من أذى أعدائيم ولما ابتموا ،أحد
اِبِريَن﴾  [.142]آل عمران:َوَلمَّا َيْعَمِم المَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ

أن دخول الجنة   مفيومًا مغموطًا يقع فيو كثير من الناس، وىو ولذلك يصحح المولى      
 حتى تُْبَتَموا ويرى ا منكم المجاىدين ؛أي: ال يحصل لكم دخول الجنة ،وصبر ،يكون بدون جياد

وىل ظننتم أن دخول الجنة يكون بال جياد لمنفس  ،(5)مو والصابرين عمى مقارنة األعداءفي سبي
 ،وعن ارتكاب المعاصي ،عمى فعل الطاعات ويكون بال صبر والشياطين ،والشيوات ،واليوى

الم* َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا: : ﴿وىذا مثل قولو  ،وعمى التحمل عند االبتالءات
 .[2-1]العنكبوت: آَمنَّا، َوُىْم َّل ُيْفَتُنوَن﴾ 

                                                           

التخميُص وَمَحْصت الذَىَب بالنار ِإذا َخمَّْصتو مما َيُشوبو، وتمِحيُص الذنوب تطييُرىا، و  ووَأصم المحص: (1)
(، 1/246)يمختار الصحاح، الراز  (،7/89)التَّْمِحيُص االبتالء واالختبار. انظر: لسان العرب، ابن منظور

 (.3/193)الصحاح في المغة، الجوىري
التحرير والتنوير، ابن  (،4/220)الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (،2/112)انظر: معالم التنزيل، البغوي (2)

 (.4/104)عاشور
 (.3/235)روح المعاني، األلوسيانظر: ( 3)
 (.2/191)إغاثة الميفان، ابن القيمانظر: ( 4)
 (.2/127)القرآن العظيم، ابن كثيرتفسير انظر: ( 5)
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، وظننتم أن تدخموا الجنة، وتنالوا كرامة ربكم، حسبتم، يا معشر أصحاب محمد ىل       
ولما يعمم ا الذين جاىدوا منكم، يقول: ولما يتبيَّن لعبادي المؤمنين،  ؛وشرف المنازل عنده

 (1).كم في سبيل ا، عمى ما أمره بوالمجاىُد من

"إن دخول الجنة محفوف بالمكاره، فيو يحتاج إلى جياد النفس عمى أداء حقوق ا وحقوق      
العباد، وجيادىا لتبميغ دعوة ا تعالى، ويحتاج إلى جياد النفس ألجل التخمص من الشح، وذلك 

رض ببذل المال في سبيل ا، ويحتاج إلى جياد أعداء ا تعالى إلعالء كممة ا، ولتطيير األ
حتى يتميز الصابرون في جيادىم من غيرىم،  ؛من دنس المشركين، وىذا كمو ال يكون إال بالصبر

حد كان عدم صبر الرماة، ومسارعتيم ليصل إلى ما يريد، وفي غزوة أُ  ؛فالصبر ىو عدة المجاىد
 .(2)من أىم األسباب التي أدت إلى ىزيمة المسممين" ،إلى جمع الغنائم

 آل]﴾﴿ َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْمَقْوُه َفَقْد رََأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتْنُظُرونَ ثم قال تعالى:       
المؤمنون قبل ىذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عمييم، وتودون  أييا كنتم فقد ،[142:عمران

       ،الذي تمنيتموه وطمبتموه، فدوَنكم فقاتموا وصابروا مناجزتيم ومصابرتيم، فيا قد حصل لكم
، َوَسُموا ا اْلَعاِفَيَة، َفإَذا )قال:  رسول ا  أن وقد ثبت في الصحيحين َّل َتَمنَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ

ألقي إلييم بإجمال بالغ كالم وىذا  (3)(لقيتموىم َفاْصِبُروا، َواْعَمُموا أنَّ اْلَجنََّة َتْحَت ِظَلِل السُُّيوفِ 
غاية اإليجاز، ليكون جامعا بين الموعظة، والمعذرة، والمالم. والخطاب لألحياء، ال محالة، الذين 
لم يذوقوا الموت، ولم ينالوا الشيادة، والذين كان حظيم في ذلك اليوم ىو اليزيمة، فقولو: كنتم 

 .(4)حدريد بو تمني لقاء العدو يوم أُ تمنون الموت أُ 

 اَّلنقَلب عمى األعقابالتحذير من المطمب الثالث: 
: ﴿َوَما ُمَحمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْم َعَمى قال تعالى

َيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَن* َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْن َيُضرَّ المََّو َشْيًئا َوسَ 
ًَل َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب ا آْلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َتُموَت ِإَّلَّ ِبِإْذِن المَِّو ِكتَاًبا ُمَؤجَّ

 [145 -144]آل عمران: َوَسَنْجِزي الشَّاِكِريَن﴾ 

أن  أحد المشركين أشاع لماتل منيم، و حد، وُقِتل من قُ لما انيزم من انيزم من المسممين يوم أُ 
أعطى ا المسممين  في نفوس بعض المسممين؛ بسبب ذلك، تل، بدأ الضعف يدبُ قد قُ  النبي 

                                                           

 (.7/246)جامع البيان، الطبري( 1)
  (.1/145)( التفسير المنيجي، فضل عباس2)
  (.2/1101)2861العدو، حكتاب الجياد والسير، باب ال تتمنوا لقاء ، صحيح البخاري( 3)
 (.4/107)التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: (  4)
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 .إلى يوم الدين، درسًا يفيدىم ومن بعدىم

 -مما يستفاد من اآلية الكريمة:
ن مات نبييم أو قُ   تل، أن يذودوا عن وفي ىذه اآلية إشارة إلى أنو يجب عمى المسممين وا 

عمى أن الكفر ىو التأخر والرجعية  شريعتو وعن سنتو، في حياتو وبعد مماتو، وفييا أيضًا دليلٌ 
وأي "وأية خسارة بعد خسارة االرتداد عمى األعقاب من اإليمان إلى الكفر؟  واالنقالب عمى العقب،

 ،ربح يتحقق بعد خسارة اإليمان فالذي ال يتحرك إلى األمام في ىذا المجال ال بد أن يرتد إلى الوراء
والذي ال يكافح الكفر والشر والضالل والباطل والطغيان ال بد أن يتخاذل ويتقيقر ويرتد عمى عقبيو 

 يعصمو إيمانو من إلى الكفر والشر والضالل والباطل والطغيان! والذي ال تعصمو عقيدتو وال
يمانو منذ المحظة  -في الحقيقة-طاعة الكافرين واالستماع إلييم والثقة بيم يتنازل  عن عقيدتو وا 

 ا ينفع اإلنسان في دينو ودنياه.وأما اإلسالم فإنو التقدم والمضي إلى اإلمام فيم ،(1)األولى"

رىاصاً  حد مقدمةً أُ  غزوةوقد كانت   وبخيم عمى فثبتيم و  ،بين يدي موت رسول ا  وا 
تل، بل الواجب لو عمييم أن يثبتوا عمى دينو، أو قُ  ن مات رسول ا إانقالبيم عمى أعقابيم 

ال يموت، فمو مات  ، وىو حيٌ قتموا، فإنيم إنما يعبدون رب محمدوتوحيده، ويموتوا عميو أو يُ 
ذائقة الموت، وما  و فكل نفسٍ تل، ال ينبغي ليم أن يصرفيم ذلك عن دينو، وما جاء ب، أو قُ محمد

فإن الموت ال بد منو سواء  ،ليخمد، ال ىو وال ىم، بل ليموتوا عمى اإلسالم، والتوحيد عث محمد بُ 
يطان ا صرخ الشحينميم عمى رجوع من رجع منيم عن دينو، خَ بَّ أو بقي، وليذا وَ  مات رسول ا 

 ( 2).تلقد قُ  محمداً  نَّ أ
إثبات أنو ال منافاة بين الرسالة وبين القتل أو الموت؛ ألن ىذه سنة ا  والمقصود من اآلية      

ما بقتل ظممًا، كما وقع  الماضية في أنبيائو ورسمو من قبل، فإنيم البد أن يفارقوا الدنيا إما بموت وا 
 .من الييود لعنيم ا حينما قتموا يحيى وزكريا

مل بُمَضمَّن الع مَّغوا، ولزمكم أيُّيا المؤمُنونقد َبمَّغ كما ب رُسوٌل كسائِر الرُُّسل  محمدف      
      ،؛ كما َماَتِت الرُُّسل قبموطًا في ذلك؛ ألنو َيُموتأظيركم َشر  نالرسالة، وليست حياتو وَبَقاؤه َبي

 ىذهمن  يل انقمب أتباع الرسل السابقين عمى أعقابيم حينما ماتت رسميم، فكيف تكونون أقل شأناً ف"
إلى يوم القيامة،  أن ذلك قد حدث، فمماذا ال يبقى الخير الذي بمغو فيكم رسول ا  بْ األمم، ىَ 

 ال فالذي يريد أن يصنع خيراً  ،يموت بموتو، أيكون قد صنع شيئاً  الرجل الذي يكون قد صنع خيراً 
 يخمفو. فعميو أن يصنع خيراً 

                                                           

 (.1/466)قطب(  في ظالل القرآن، سيد 1)
   (.3/224)( زاد المعاد، ابن القيم2)
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ونبحث عن زعيم بعده فال  ،، ثم يموتفييا زعيماً لذلك فالزعامات الفاشمة ىي التي يكون الفرد      
نجد ونتساءل: لماذا خنق الزعيم أصحابو وزمالءه؟ أكان خائفًا منيم، ونظل نتمنى أن يكون قد ربَّى 

   (1)، فإذا ما ذىب نجد من يخمفو، فال يوجد إنسان يضمن حياتو"الزعيم أناساً 

لعباده أن يكونوا بحالة ال يزعزعيم عن إيمانيم أو  وفي ىذه اآلية الكريمة إرشاد من ا 
 بعدة ،الدينمن أمور  ُد رئيس ولو عظم، وما ذاك إال باالستعداد في كل أمرٍ عن بعض لوازمو، فقْ 

ن أىل الكفاءة فيو، إذا فقد أحدىم قام بو غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدىم إقامة دين أناس م
اإلمكان، ال يكون ليم قصد في رئيس دون رئيس، فبيذه الحال يستتب ا، والجياد عنو، بحسب 
 (2)ليم أمرىم، وتستقيم أمورىم.

وال يحركيا أو يمنيا عن  ،الة تحرك كل فرد فييا حركة ذاتيةمة مدعوة ألن تؤمن برسفاألُ  
فكيف إذن يرتد عنيا بعد  ،إن الرسالة ليست مرتبطة بوجود شخص ،شخص وال موتو الحركة حياة

وقد خمت من قبمو الرسل يحممون ىذه الدعوة الضاربة في موتو من كان يؤمن بيا في حياتو؟ 
باليدى والسالم من مطالع  تحدو ليا ،جذور الزمن العميقة في منابت التاريخ المبتدئة مع البشرية

وتبقى ىي عمى  ،ويذىبون فدعاتيا يجيئون ،كبر من الداعية وأبقى من الداعيةوىي أ ،الطريق
 رسل بيا الرسل وىو باق ويبقى أتباعيا موصولين بمصدرىا األول الذي أُ  ،األجيال والقرون

ويرتد عن ىدى ا. وا سبحانو  ،وما يجوز أن ينقمب أحد منيم عمى عقبيو ،لمؤمنونيتوجو إليو ا
ى فإنما ﴾ ألن المعن﴿َفَمن َيُضرَّ ا َشْيئاً عمى َعِقَبْيِو بقولو:  ثم توعَّد سبحانو الُمْنَقِمب .ال يموت حيٌ 

ياىا يوبق  (3) بتعريضيا لمسخط والعذاب. ؛يضرُّ نفسو، وا 

 مسائل:  وفي ىذه اآلية      
  ".(4) محمد تلحد حين صاح الشيطان: قد قُ أنيا نزلت بسبب انيزام المسممين يوم أُ " األولى:

صيب محمد قد أُ  حد انيزم الناس، فقال بعض الناس"لما كان يوم أُ الواحدي في سبب نزوليا:  ذكر
صيب، أال تمضون عمى ما إن كان محمد قد أُ  ،م، فإنما ىم إخوانكم. وقال بعضيمفأعطوىم بأيديك

﴿َوَما ُمَحمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمِو في ذلك:  مضى عميو نبيكم حتى تمحقوا بو، فأنزل ا 
  (5).﴾"َوَكَأيِّن مِّن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُو ِربِّيُّوَن َكِثيرٌ ﴾ إلى ﴿ٱلرُُّسلُ 

                                                           

 (.1/1214) تفسير الشعراوي، الشعراوي( 1)
 (.1/150)تفسير الكريم الرحمن، السعديانظر: ( 2)
 (.1/457)قطب سيد القرآن، ظالل(، 1/253)الجواىر الحسان، الثعالبيانظر: ( 3)
 (.4/218)الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( 4)
 (.1/118)أسباب النزول، الواحدي(  5)
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دليل عمى شجاعة الصديق وجراءتو فإن الشجاعة والجرأة حدىما  وىذه اآلية أدلُ  الثانية:      
فظيرت عنده شجاعتو  ثبوت القمب عند حمول المصائب، وال مصيبة أعظم من موت النبي

 .(1)عمموو 
أكمل  بعد رسول ا  : "فالشجاعة المطموبة من اإلمام لم تكن في أحدٍ قال شيخ اإلسَلم      

  (2).منيا في أبي بكر"

، وأنو يجب التمسك بما وميا أبداً فأعمم ا تعالى في ىذه اآلية أن الرسل ليست بباقية في قَ      
ن فُ  ،أتت بو الرسل  أو قتل. الرسول بموتٍ  دَ قِ وا 

 ، وقد ورد اسمو (4)وأحمد (3)محمد ،اسمين مشتقين من اسموبوصفو بِ  نبيو   وأكرمَ        
وىذا من المواضع التي ذكر فييا اسم النبي  ،وردت مرة واحدة أربع مرات، وأحمدُمحمد في القرآن 

 ،وليس من أسماء آبائك؟ فقال:  لم سميتو محمداً  ،سماه بو جده عبد المطمب وقيل لو صراحة
 .ومحمد إذا كثرت خصالو المحمودة رجل محمود وت أن يحمده الناس. تقول العربرج

 :السممي قال عباس بن مرداس 
 داكا بالخير كل ىدى السبيل ىُ   يا خاتم النُّبآء إنك مرسل    **                 
   (5)إن اإللو بنى عميك محبة     **       في خمقو ومحمدا سماكا           

َوآَمُنوا ﴿  [29]الفتح: ﴾ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَّوِ إال في حالة الخبر عنو بالرسالة: ﴿ وال يأتي اسمو 
َل  ﴿ َوَما أو ىنا [40]األحزاب: ﴾ ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأَبا ُمَحمَّدٌ  َكانَ  َما ﴿،[2]محمد: َعَمى ُمَحمَّد﴾ِبَما ُنزِّ

 . لو باسمو في القرآن قط، إنما نودي بصفتو؛ تعظيمًا  لكن لم يناد النبي  ُمَحمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل﴾

                                                           

 (.4/218)الجامع ألحكام القرآن، القرطبيانظر: ( 1)
  (.8/62 )( منياج السنة النبوية، ابن تيمية2)
( ذكر السييمي: أنو لم يسم بو من العرب قبل والدة رسول ا إال ثالثة: محمد بن سفيان، ومحمد بن أحيحة. 3)

 (.1/276)األنف، السييميومحمد بن حمران. انظر: الروض 
جمع ا لو بين  جمع لو ا بين األمرين؛ فيو محمد من ا وحامد ؛ ألن رسول ا  ( إذن فرسول ا 4)

و  ، وبالمجاىدة كان حامداً « محمود»و « محمداً »، فباالصطفاء كان : مقام االصطفاء ومقام المجاىدةمقامين
 (.1/1213)أحمد. انظر: تفسير الشعراوي، الشعراوي

 (.1/197، المبرد)واألدب المغة في الكامل (5)
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يا أييا النبي، يا أييا الرسول، يا أييا المزمل، يا أييا المدثر، وىكذا، بخالف غيره من فنودي ب
إخوانو من األنبياء فقد نودوا بأسمائيم: يا إبراىيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، وىكذا، فينا خبر 

  (1).عنو بصفة الرسالة

فقام عمر يقول وا ما مات رسول  ،(2)أن رسول ا مات وأبو بكر بالسُّْنح  "وعن عائشة 
وقال عمر وا ما كان يقع في نفسي إال ذاك وليبعثنو ا فميقطعن أيدي رجال  :قالت ا 

ي والذ وميتاً  قال بأبي أنت وأمي طبت حياً  ،فقبمو فجاء أبو بكر فكشف عن رسول ا  ،وأرجميم
فمما تكمم أبو بكر  ،الف عمى رسمكحييا الأ :ثم خرج فقال ،ين أبداً نفسي بيده ال يذيقك ا الموت

قد مات  فإن محمداً   فحمد ا أبو بكر وأثنى عميو وقال أال من كان يعبد محمداً  ،جمس عمر
نَُّيْم َميُِّتوَن﴾ وقال:  (3)ال يموت" ومن كان يعبد ا فإن ا حيٌ    [30]الزُّمر:﴿ِإنََّك َميٌِّت َواِ 

فتنة حقيقية لألمة اإلسالمية، لكن ال شك أن الفتنة كانت أعظم ما يكون   كان موتولقد       
، ، أو سمع محاضرةً اً وليس من عاش وخالط كمن قرأ كتاب عند أصحابو، فميس من رأى كمن سمع،

 . ال شك أن مصيبة الصحابة بفقد رسول ا كانت أعظم وأَجّل من مصيبة أي مسمم في الحبيب

نال منيا ما قدره  ،فمن كان عممو لمدنيا فقط   ﴿َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَن﴾ثم قال تعالى:        
مع ما قسم  ،ا لو، ولم يكن لو في اآلخرة نصيب، ومن قصد بعممو الدار اآلخرة أعطاه ا منيا

حسب شكرىم لنا، وعمميم الشاكرين من فضمنا ورحمتنا في الدنيا واآلخرة، ب يلو في الدنيا، وسنعط
وسيجزي الّمو الشاكرين نعمو الذين يثبتون عمى اإلسالم؛ ألن الكالم في حق من ينتكسون لمرضاتنا 

 ،ومّيتاً  أو ينقمبون عمى أعقابيم ويرتدون،  والذين قاموا بطاعتو، وقاتموا عن دينو، واتّبعوا رسولو حّياً 
 (4).ة بحسب شكرىم وعمميمّدنيا واآلخر بأن يمنحيم من فضمو ورحمتو في ال

                                                           

تفسير الشعراوي،  (،4/110)التحرير والتنوير، ابن عاشور (،4/218)انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( 1)
 (.1/1214)الشعراوي

زوجتو. انظر: فتح  مسكن بالعالية يعني ،ميممة حاء وآخره ،أيضاً  وبضميا النون وسكون الميممة بضم السنح: (2)
  (.8/145الباري، ابن حجر)

 (.3/1343)3467ح ،لو كنت متخذا خميالً  قول النبيب الصحابة، با فضائل كتاب، البخاري(  صحيح 3)
 (.4/110)التفسير المنير، الزحيميانظر: (  4)
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إال بقدر الّمو، وحتى يستوفي المدة التي حددىا الّمو لو، ولذا  ثم أخبر تعالى أنو ال يموت أحدٌ        
ًَل ﴿ :قال  [.145]آل عمران:﴾َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإَّلَّ ِبِإْذِن المَِّو ِكتَاًبا ُمَؤجَّ

بوقت ال يتقدم وال يتأخر، فقد يظل الشجاع الذي  بأجل معين، ومؤقتاً  أي أثبتو الّمو مقروناً       
َوما وىذا مثل قولو تعالى: ﴿ ،(1)، ويموت الجبان الذي تخبأ في مأواهتعرض ألىوال الحرب حّياً 

﴿ُىَو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن ِطيٍن ، وقولو: [11]فاطر: ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوَّل ُيْنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِفي ِكتاٍب﴾
َفِإذا جاَء َأَجُمُيْم َّل َيْستَْأِخُروَن ساَعًة َوَّل ، وقولو: ﴿[2]األنعام: ﴾ َوَأَجٌل ُمَسمِّى ِعْنَدهُ  ُثمَّ َقضى َأَجًَل 

 .[61]النحل: ﴾ َيْسَتْقِدُمونَ 

                                                           

 (.112/ 4)(  التفسير المنير، الزحيمي1)
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 ثالثال دلبحثا

 (152 - 146)ادلقاصد واألهداف لسورة آل عمران من اآلوة 

 : لباطثالثة م وفيه

ثبات أتباع األنبياء على احلق وصربهم األول:طلب ادل 
 

عاقبة طاعة الكافرون اخلسران ادلبني  الثاني: طلبادل 

      

للمؤمنني والتمكني بالنصر اإلهلي الوعد الثالث: طلبادل 
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 المبحث الثالث
 (152 - 146المقاصد واألىداف لسورة آل عمران من اآلية  )

َمَعُو ِربِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل المَِّو ﴿َوَكَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل  :قال تعالى
اِبِريَن*َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإَّلَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفرْ  َلَنا ُذُنوَبَنا  َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوالمَُّو ُيِحبُّ الصَّ

ْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَ  بِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن*َفآتَاُىُم المَُّو َثَواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب َواِ 
ْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا َيُردُّوُكْم َعَمى َأْعَقاِبكُ  اآْلِخَرِة َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن*

ْعَب ِبَما َفَتْنَقِمُبوا َخاِسِريَن* َبِل المَُّو َمْوََّلُكْم َوُىَو َخْيُر النَّاِصِريَن*َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ 
ْل ِبِو ُسْمَطاًنا َوَمْأَواُىُم النَّاُر َوِبْئَس َمْثَوى الظَّاِلِميَن* َقْد َصَدَقُكُم المَُّو َوْعَدُه َولَ  َأْشَرُكوا ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزِّ

ا ُتِحبُّوَن ِمْنُكْم ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنِو َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأرَاُكْم مَ 
َعْنُيْم ِلَيْبَتِمَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َوالمَُّو ُذو َفْضٍل  َمْن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اآْلِخَرَة ُثمَّ َصَرَفُكمْ 

  [152-146]آل عمران:  َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ﴾

تتابع اآليات في سرد أحداث تمك الموقعة األليمة، التي انيزم فييا المسممون بعد أن كان  
فانتكسوا وانيزموا، ووقع فييم ما وقع  النصر حميفيم، لسبب بسيط ىو مخالفتيم ألمر رسول ا 

 (1).يم، وتخفف عنيم األحزان واألشجانمن القتل، فجاءت اآليات تشد من عزيمت

  وصبرىم الحق عمى األنبياء أتباع ثباتالمطمب األول: 
َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َوَما َمَعُو ِربِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما  (2)َوَكَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتلَ ﴿ قال تعالى:

اِبِريَن* َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإَّلَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا  َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوالمَُّو ُيِحبُّ الصَّ
ْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْومِ   اْلَكاِفِريَن*َفآتَاُىُم المَُّو َثَواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب  َواِ 

 [ 148-146]آل عمران: اآْلِخَرِة َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾

وما زال السياق  ،حدتسمية لممؤمنين عما كان وقع في نفوسيم يوم أُ  جاءت اآليات الكريمة؛      
 ،في الحديث عن أحداث الغزوة، فذكر تعالى ىنا ما ىو في تمام عتابو لممؤمنين في اآليات السابقة

 .في وسط المعركة   ن عدم صبرىم وانيزاميم وتخمييم عن نبييمم
جموع أي وكم من نبي من األنبياء السابقين، قاتل معو ﴾ َنِبيٍّ  ِمنْ  َوَكَأيِّنْ  ﴿:تعالى قال       

انيين المجاىدين، من كثيرة، وىو كالم مبتدأ سيق توبيخًا لممنيزمين، حيث لم يستنوا بسنن الرب
                                                           

 (.1/158)قبس من نور القرآن، الصابونيانظر: (  1)
بفتح  ﴾َقاَتلَ ﴿بضم القاف وكسر التاء من غير ألف، وقرأ الباقون  ﴾َقاَتلَ ﴿( قرأ نافع وابن كثير والبصريان2)

  (.2/242)القاف والتاء وألف بينيما. انظر: النشر، ابن الجزري
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فما وىنوا أي ما ضعفوا وال ذلوا لعدوىم وما  ، تقياء والصالحين، وكانوا ىداة معممينالعمماء واأل
نبيائيم أالقتال مع تل نبييم، كما ىّم بعضكم أن يفعل أييا المؤمنون، فصبروا عمى فروا عندما قُ 

يحب الصابرين عمى اإلسالم،  ، فإن ا (1) فأحبيم ربيم تعالى لذلك ؛متحممين آالم القتل والجرح
عالء مبادئو.  المتمسكين بو، المجاىدين أعداءه، من أجل نشره، وا 

، فما  اممن آمنوا بو، واعتقدوا أنو رسول  جموع كثيرة أي: : ﴿ِربِّيُّوَن َكِثيٌر﴾وقولو     
ذلوا لما أصابيم في الجياد في سبيل ا، وفي سبيل إعالء النبي، وما  وىنوا، وما ضعفوا بعد قتل

نما صبروا عمى قتال األعداء، ولم ييربوا مولين األدبار، ألنيم يعتقدون أنيم يقاتمون في  دينو، وا 
بأولئك، وتصبروا كما صبروا فإن سبيل ا ال في سبيل نبييم، فعميكم أييا المسممون أن تعتبروا 

  (2).دين ا واحد، وسنتو في خمقو واحدة

 لقد نفت اآليات عن المؤمنين الصادقين أتباع األنبياء ثَلث صفات:
ْعف في الَعَمل واألمر والَعْظم ونحوهالوىن -1  ،ورُجل واِىٌن َضِعيف ال َبْطَش عنده .: والَوَىُن الضَّ

أي ما وىنوا لقتل نبييم، أو لقتل  بالجبن :وفسره قتادة ىنا بالعجز، والزجاج، (3)وَمْوُىون في ِجْسمو
، والوىن من األمور الخطيرة التي إذا أصيبت بيا اأُلمة تضعف لذلك ذكر سبحانو ال تل منيممن قُ 

  (4)ة.الناىية قبل الوىن مباشر 
يدُل أحُدىما عمى  )ضعف( الضاد والعين والفاء أصالِن متبايناِن،": قال ابن فارس: الضعف -2

ْعف في الرْأي والَعْقل"، (5)"خالف الُقوَّة، ويدلُّ اآلخر عمى أن يزاد الشَّيُء ِمثَمو  (6)".والضُّ
 

يعني وما ذلوا فيتخشَّعوا لعدّوىم بالدخول في دينيم ومداىنتيم فيو خيفة منيم، ولكن : اَّلستكانة -3
لتنـزيمو  اً  وأمر نبييم، وطاعة  واتباععمى أمر ا اً عمى بصائرىم ومنياج نبي يم، صبر  مضوا ُقُدًماً 

( 7).ووحيو

                                                           

 (.1/210)بو بكر الجزائريأأيسر التفاسير،  (،3/253)( انظر: روح المعاني، األلوسي1)
أيسر التفاسير،  (،4/230 )تفسير المنار، محمد رشيد رضا (،2/117)(انظر: معالم التنزيل، البغوي2)

 (.1/439)حومد
فقو المغة وسر العربية،  (،1/198)المخصص، ابن سيده (،13/453)انظر: لسان العرب، ابن منظور(3)

 (.1/59)الثعالبي
 (.4/230)الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (،3/255)روح المعاني، األلوسير: انظ (4)
 (.3/362)( معجم مقاييس المغة، ابن فارس5)
 (.1/198)المخصص، ابن سيده(، 1/330)( الفروق في المغة، ابو ىالل العسكري6)
 (.7/269)جامع البيان، الطبريانظر:  (7)
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وبعد أن بين ا تعالى محاسن أىل اإليمان الفعمية، يبين محاسنيم القولية، حيث يقول        
ْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبِّْت َأْقَدا َمَنا َواْنُصْرَنا :﴿َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإَّلَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َواِ 

]آل َفآتَاُىُم المَُّو َثَواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن*
في كل حال إال ىذا الدعاء،  وال عمى ألسنتيم من كالمٍ  ،فمم يكن ليم من قولٍ  [148-147عمران:

سرافنا في أمرنا مقدمين طمب المغفرة عمى ما ىو األىم بالنسبة لحاليم؛  ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا وا 
والركون لجنابو سبحانو، إذ قالوا بعد ذلك  ،لما في ذلك من الخضوع  ،لتكون اإلجابة أقرب إلييم

يؤالء المؤمنين كانوا من الصابرين عمى تحمل ف، وثبت أقدامنا وانصرنا عمى القوم الكافرين ،داعين
ألنيم صبروا عمى آالم القتال،  ؛ابرون ىم الذين يحبيم ا تعالىؤالء الصالمكاره، والشدائد، وى

ومشاق الطاعات والتكاليف التي كمفيم ا بيا، إضافة إلى ذلك فإنيم كانوا يتوجيون بالدعاء إلى 
  (1).وخاصة في مواطن القتال بأن يييئ ليم أمورًا ثَلثةا تعالى دائمًا، 

 

كان ليم  فما﴿َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإَّلَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا﴾  أن يغفر ليم سبحانو األول:     
ذلك ، وشدة البأس إال النفس، وعزة لتي اعتصموا فييا بالصبر والثباتفي تمك الحال ا من قولٍ 

 (2).يغفر ا ليم بجيادىملدعاء بأن ، وىو االقول المنبئ عن قوة إيمانيم، وصدق إرادتيم
مداد يم،بتقوية قموب ئيمأن يثبت أقداميم في المعركة، عند جياد أعدا الثاني:      بالمدد  ىموا 

 .(3)ه الروحاني من عند
      (4)أن ينصرىم عمى القوم الكافرين. الثالث:     
، وسألوه أن تعالى عمى اثم إنيم لم يتكموا عمى ما بذلوا جيدىم بو من الصبر، بل اعتمدوا      

يثبت أقداميم عند مالقاة األعداء الكافرين، وأن ينصرىم عمييم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، 
ليم العاقبة في الدنيا  والتوبة واالستغفار، واالستنصار بربيم، ال جرم أن ا نصرىم، وجعل

 (5)واآلخرة.
الخارج، فإن الوىن الذى  ينياية الدقة بحسب حصوليا ف يوجاء ترتيب ىذه األوصاف ف   

فيم ، الذى ىو لون من االستسالم والفشلالعزيمة إذا تمكن من النفس أنتج الضعف  يىو خور ف
 ،حتى ال يتزلزلوا فينيزموا ؛أرض المعركة يمغفرة ذنوبيم وتثبيت أقداميم ف ،بعد أن سألوا ا

وىو ثواب  ،فاستجاب ليم ربيم فأعطاىم ما سألوا ،والنصرة عمى القوم الكافرين أعداء ا وأعدائيم
                                                           

 (.1/150)التفسير المنيجي، فضل عباسانظر: ( 1)
 (.4/142)المنار،  محمد رشيد رضاانظر: ( 2)
 (.3/257)روح المعاني، األلوسيانظر: ( 3)
 (.7/273)جامع البيان، الطبريانظر:  (4)
 (.1/151)تيسير الكريم الرحمن، السعديانظر: ( 5)
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الجنة دار الذى أحمو عمييم وىم فى  ؛الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب اآلخرة وىى رضوانو
َثَواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب َفآتَاُىُم المَُّو  ﴿: لت عميو اآلية في قولو دىذا ما  (1)،المتقين واألبرار

فجمع ا ليم خيري الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا  [148]آل عمران:اآْلِخَرِة َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾
 الذين يحبيم ا تعالى. ،وفي اآلخرة المغفرة والجنة، ىو جزاء حسن  يناسب المحسنين ،النصر
َثَواَب ن أو بشيء، فقط قال: ﴿سْ حُ عن الدنيا فيو لم يصفيا بِ  عندما يتكمم ىنا الحق       
وىذا ىو الجمال  َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة﴾عن اآلخرة فيو يقول: ﴿ الحق لكن عندما تكمم  الدُّْنَيا﴾

 عماً نَ عشق؛ ألن الدنيا ميما طالت فيي متاع وغرور وزخرف زائل، وميما كنت مُ الذي يجب أن يُ 
ما أن تزول أنت عن النعمة ،نتظر حاجة من اثنتينفأنت ت ،فييا   (2).إما أن تزول عنك النعمة، وا 

وقد أحسنوا حين ناجوا ربيم بعدما " ﴿َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾ويختم الحق اآلية بقولو:       
وأن ينصرىم  أصابيم. إنيم سألوا المغفرة، وسألوا أن يغفر ليم إسرافيم في أمرىم، وأن يثبت أقداميم

عمى القوم الكافرين؛ ألنيم رأوا أن قوتيم البشرية حين يتخمى عنيم مدد ا تصبح ىباء ال وزن 
 (3).ليا"

بيرة في التصور تمك الحقائق الك في االستعراض؛ وقد تضمن ىذا المطمبنتيي يوىكذا        
مة المسممة في ىذا الرصيد لألُ  تربية الجماعة المسممة. وادخرىذا الدور في  ىوقد أد ،اإلسالمي

واتخاذىا محورًا لمتعقيبات  ،خرى في استعراض أحداث المعركةكل جيل، ثم يمضي السياق خطوة أُ 
يتوخى بيا تصحيح التصور وتربية الضمائر والتحذير من مزالق الطريق والتنبيو إلى ما يحيط التي 

، كما يتضح ىذا من خالل المطمب تربصونوما يبيتو ليا أعداؤىا المبالجماعة المسممة من الكيد 
 (4).الثاني

 عاقبة طاعة الكافرين الُخسران المبينالمطمب الثاني: 
الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا َيُردُّوُكْم َعَمى َأْعَقاِبُكْم َفَتْنَقِمُبوا َخاِسِريَن*  َياَأيَُّيا:﴿ قال

المَِّو َما َلْم َبِل المَُّو َمْوََّلُكْم َوُىَو َخْيُر النَّاِصِريَن * َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوا بِ 
ْل ِبِو ُسْمَطاًنا َوَمْأَواُىُم النَّاُر َوِبْئَس َمْثَوى الظَّاِلِمينَ يُ   .[151-149]آل عمران:  ﴾ َنزِّ

وينفرىم  ،ويبعدىم ،يم عند ربيم، يزجر ا المؤمنينئوجزا ،بعد البيان اإلليي لحال الربانيين     
انتيزوا ما ن والييود الذين يوالمنافقلكفار من ا ، محمد دوا نبوةالذين جح ،عن متابعة الكفار

                                                           

 (.760)/طنطاوي الوسيط، فسير(، الت1/210)أيسر التفاسير، الجزائريانظر: ( 1)
 (.1/463)ظالل القرآن، سيد قطب فيانظر: ( 2)
 (.1/1229)(  تفسير الشعراوي، الشعراوي3)
 (.1/463)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر: ( 4)
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، ويخوفوىم عاقبة السير مع محمد ،ليثبطوا عزائميم ؛أصاب المسممين من اليزيمة والقتل والقرح
اليزيمة ىو  وجو ،االشتباك مع مشركي قريش وحمفائيموعواقب  ،ويصوروا ليم مخاوف القتال

شاعة عدم الثقة في القيادة ،خمخمة الصفوفأصمح األجواء ل والتشكيك في جدوى اإلصرار عمى  ،وا 
وتزيين االنسحاب منيا ومسالمة المنتصرين فييا! مع إثارة المواجع الشخصية  ،المعركة مع األقوياء

ثم لالستسالم لألقوياء  ،ثم ليدم كيان العقيدة ،وتحويميا كميا ليدم كيان الجماعة، واآلالم الفردية
  (1).الغالبين

وذلك ألن طاعتيم تورث الردى  ؛ين آمنوا أن يطيعوا الذين كفرواا الذ في ىذه اآليات يحذر     
في الدنيا واآلخرة، حيث إنيم يحمموكم عمى الردة بعد اإليمان، والكفر با وآياتو وبرسولو بعد 

وليذا  ،فتنقمبوا خاسرين قد خسرتم أنفسكم، وضممتم عن دينكم، وذىبت دنياكم وآخرتكم ،اإلسالم
والتوكل  ،واالستعانة بو ،ومواالتو ،بطاعتو وأتباع نبيو ، يأمر ربنا تبارك وتعالى أىل دينو

 (2).عميو
ىؤالء الكفار يعني ليس  .[150]آل عمران: َبِل الّمُو َمْوََّلُكْم َوُىَو َخْيُر النَّاِصِريَن﴾﴿قولو تعالى:      

ىم، بل ا ناصركم، فأطيعوه، كما أنو خير الناصرين، المستحقين لمطاعة، أنصاركم، حتى تطيعو 
إلبطال ما تضمنو ما  (3)إضراب َبِل الّمُو َمْوََّلُكْم ﴾﴿ وقولو، الجديرين باالستعانة بو دون غيره

  (4).قبمو
الخوف منيم والذلة ليم،  ،المسممين بأنو سيمقى الرعب في قموب أعدائيم ، ثم بشر ا     

حيث قال:  (5).الدار اآلخرة من العذاب والنكال بسبب كفرىم وشركيم، مع ما ادخره ليم في
ْل ِبِو ﴿ ُسْمَطاًنا َوَمْأَواُىُم النَّاُر َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوْا ِبالّمِو َما َلْم ُيَنزِّ

  .[151]آل عمران:  َوِبْئَس َمْثَوى الظَّاِلِميَن﴾

وىذا من أعظم مظاىر النصرة من ا؛ حيث إنو من المعموم أن الجيوش التى تفقد معنوياتيا      
والنصر ال تستطيع القتال، بل ال تستطيع أن تستعمل سالحيا، وقد أعطى ا المسممين ذلك، 

بو نبيو  بالرعب مما اختص ا 
(6). 

                                                           

 (.1/465)في ظالل القرآن، سيد قطبانظر: ( 1)
 .(2/131)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (،7/276)( انظر: جامع البيان، الطبري2)
 لإلضراب االنتقالي، ذلك بأن ا تعالى يذكر أمرًا، ثم يضرب عنو، أي يتركو وينتقل إلى بيان أمرٍ  )بل(( كممة 3)

 (.1/154)عظم منو. انظر: التفسير المنيجي، فضل عباسأ
 (.4/122)( التحرير والتنوير، ابن عاشور4)
  (.2/132)تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرانظر: ( 5)
 (. 1/529انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن، نخبة من العمماء)( 6)
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أعطيت خمسا لم يعطين أحد من األنبياء قبمي: ):عن جابر بن عبد ا قال: قال رسول ا  
ا وطيورا، وأحمت لي الغنائم، وأعطيت نصرت بالرعب مسيرة شير، وجعمت لي األرض مسجدً 
عب لمكافرين وذلك الرّ  ،(1)(الناس عامةالشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومو خاصة وبعثت إلى 

  .من المسممين بسبب شركيم با تعالى، وكفرىم بآياتو ورسمو، من دون حجة ليم

ممن حاربكم  وجحدوا نبوة محمد  ،بربيم في قموب الذين كفروا سيمقي ا أييا المؤمنون      
شركيم با وعبادتيم األصنام، وطاعتيم سبب الجزع واليمع بما أشركوا با، يعني بو  حد الرعب،أُ بِ 

أنو لم ينزلو بكفرىم وشركيم.  الشيطان، التي لم أجعل ليم بيا حجة، وىي السمطان التي أخبر 
تقاموا عمى عيده، بالنصر عمى أعدائيم، ما اس صحاب رسول ا أل من ا  وىذا وعدٌ 

ثم أخبرىم ما ىو فاعل بأعدائيم بعد مصيرىم إليو، فقال ومأواىم النار يعني:  ،وتمسكوا بطاعتو
 نجعل مأواىم النار سكناً أي  ،ومرجعيم الذي يرجعون إليو يوم القيامة، النار وبئس مثوى الظالمين

 (2).وبئس مثوى الظالمين الكافرين ،ليم ومثوىً 

 لممؤمنينالمطمب الثالث: الوعد اإلليي بالنصر والتمكين 
َوَلَقْد َصَدَقُكُم المَُّو َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنِو َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر قال تعالى:﴿

ِخَرَة ثُمَّ َصَرَفُكْم َعْنُيْم َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اآْل 
 [152]آل عمران: ﴾ِلَيْبَتِمَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َوالمَُّو ُذو َفْضٍل َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 

ظيار الستمرار عناية ا تعالى بالمؤمنين، ورمز  وىذا عود إلى التسمية عمى ما أصابيم، وا 
تطمينًا ليم  ؛كين، وتبيين لسبب ىزيمة المسممينالمشر إلى الثقة بوعدىم بإلقاء الرعب في قموب 

 (3)صنيعيم أوقعيم في المصيبة بذكر نظيره ومماثمو السابق، وأن ا لم يخمفيم وعده، ولكن سوء
 [79]النساء: ﴿َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك﴾  كقولو:

حد التي تناولت تفصيل وقائعيا سورة أحداث غزوة أُ  من خالل اآليات الكريمة، وما زلنا نتابع     
آل عمران، فمقد انتصر المؤمنون في أكثر الغزوات، بسبب ثباتيم ويقينيم واعتمادىم عمى ا، 

حد بسبب عصيانيم ومخالفتيم ألمر الرسول وانيزموا في معركة أُ 
﴿ َوَلَقْد :فجاء قولو ، (4)

وذلك أن النصر والظفر كان لممسممين  ،بالنصر والظفر وحققو لكم أول النيار﴾ َصَدَقُكُم المَُّو َوْعَدهُ 
 في االبتداء، فمما عصوا أعقبيم البالء.

                                                           

 (.1/128)328، حجعمت األرض كتاب التيمم، باب، قول النبي ، ( صحيح البخاري1)
 (.7/279)الطبري جامع البيان،انظر: ( 2)
 (4/127)التحير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 3)
 (.وما بعدىا 1/158)قبس من نور القرآن، الصابونيانظر: ( 4)
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   (2)بقضاء ا وتغمبونيم بإذنو ذريعاً  أي تقتمونيم قتالً  ِبِإْذِنِو﴾ (1)﴿ِإْذ َتُحسُّوَنُيمْ  :قولو       
إلى المدينة، وقد  لما رجع رسول ا "عن محمد بن كعب قال:  في سبب نزوليا أخرج الواحدي 

حد، قال ناس من أصحابو، من أين أصابنا ىذا وقد وعدنا ا تعالى أصيبوا بما أصيبوا يوم أُ 
   (3)."﴿ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنِو﴾ النصر، فأنزل ا تعالى اآلية

  (4)والَفْشل، أي جبنتم وضعفتم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم﴾﴿َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتْم : قولو     
وقد رتبت الفعال  الوىن واإلعياء، والتنازع التخالف، والمراد بالعصيان ىنا عصيان أمر الرسول 

الثالثة في اآلية عمى حسب ترتيبيا في الحصول، إذ كان الفشل، وىو ضجر بعض الرماة من 
وفي  ،فنشأ عنو التنازع بينيم في مالزمة الموقف ؛مالزمة موقفيم لمطمع في الغنيمة، قد حصل أوالً 

ف الذي أمرىم الرسول المحاق بالجيش لمغنيمة، ونشأ عن التنازع تصميم معظميم عمى مفارقة الموق
 شاء ما لم بمالزمتو وعدم االنصراف منو، وىذا ىو األصل في ترتيب األخبار في صناعة اإلن

 (5).يقتض الحال العدول عنو
حد أول يعني من الغمبة التي كانت لممسممين يوم أُ  ﴿ِمْن َبْعِد ما َأراُكْم ما ُتِحبُّوَن﴾: قولو       

 ﴿ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّْنيا﴾لواء المشركين. ثم بين سبب التنازع فقال:أمرىم، وذلك حين صرع صاحب 

. (6)، ولحقوا بالمسممين من أجل الغنيمة، عندما رأوا ىزيمة المشركينأماكنيم تركوا الذين الرماة وىم
يريد الدنيا وعرضيا حتى  من أصحاب النبي  ما شعرنا أن أحداً " قال ابن مسعود:. (6)المشركين
 (7)."وثبتوا حيث أمروا الذين لزموا أمر رسول ا وىم  ﴿َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اآْلِخَرَة﴾حد. كان يوم أُ 

 ؛يم ردكم عنيم باالنيزامأي بعد أن استوليتم عمي ﴿ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُيْم ِلَيْبَتِمَيُكْم﴾: قولو        
انتيى أنس بن النضر، عم أنس  قال ابن إسحاق:، فيظير المخمص الثابت من غيره. "ليمتحنكم

، في رجال من المياجرين واألنصار، قد ألقوا مر بن الخطاب وطمحة بن عبيد ابن مالك، إلى عا
؟ قوموا فموتوا قال: فما تصنعون بالحياة بعده تل رسول ا بأيدييم فقال: ما يخميكم؟ فقالوا: قُ 
                                                           

القتل الذريع وَحَسْسناىم َأي اسَتْأصمناىم َقْتاًل وَحسَّيم َيُحسُّيم َحّسًا قتميم قتاًل ذريعًا مستْأصاًل انظر:  :والَحسُّ  (1)
 (. 1/167)مختار الصحاح، الرازي (،6/49)لسان العرب، ابن منظور

 .(4/237)الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (،2/118)(  انظر: معالم التنزيل، البغوي2)
 (.1/126)( أسباب النزول، الواحدي3)
 ال الّروع عند ُيْبَيتُ  الَمْرعوبُ  الَجبانُ  والَفْشل" وَجُبنَ  وَتراَخى وَضُعفَ  َكِسلَ : َفِشلٌ  فيو كفِرحَ  وَفِشلَ " الفشل: (4)

 (.6/462)الفراىيدي العين،(1/1346)يالفيروز آبادالقاموس المحيط،  َىَرباً : أي ِشراداً  وال قتاالً  ُيْحِسنُ 
 .128/ 4)التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر: ( 5)
 .(1/530انظر: التفسير الموضوعي، نخبة من العمماء)( 6)
 .1/152تيسير الكريم الرحمن، السعدي، انظر: ( 7)
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  (1).تل"ثم استقبل القوم فقاتل حتى قُ  ،عمى ما مات عميو

لئن أشيدني ا مع رسول ا   غبت عن أول قتال رسول ا )وعن أنس بن النضر قال:      
  ُحد، فيزم الناس، فقال: الميم إني أعتذر إليك مما صنع ىؤالء ليرين ا ما أجد فمقي يوم أ- 

معاذ فقال: أين يا  وأبرأ إليك مما جاء بو المشركون، فتقدم بسيفو فمقي سعد بن -يعني المسممين 
وبو  ،فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفتو أختو ببنانو بشامة ،حدسعد ؟ إني أجد ريح الجنة دون أُ 

 (2).(بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسيم

لما  ؛ولقد عفا عنكم بفضمو﴿َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َوالمَُّو ُذو َفْضٍل َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن﴾ قال تعالى:        
 (3).مخالفة، والخطاب لجميع المنيزمينعمم من ندمكم فمم يستأصمكم بعد المعصية وال

وا سبحانو صاحب الفضل عمى المؤمنين، ومن ذلك الفضل، عدم تسميطو الكافرين عمييم        
  ومن ذلك الفضل أيضاً  ،حتى ال ينيوا أمر المسممين ؛ومنع الكافرين من متابعة القتال ،يستأصموىمل

﴿َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم﴾ يعني بقولو جل ثناؤه: ": الطبري قال أبو جعفروقبول التوبة منيم.  ،العفو عنيم
والتاركون طاعتو، فيما تقدم بو إليكم من لزوم الموضع الذي  أييا المخالفون أمر رسول ا 

أعظم مما عاقبكم بو من ، عما ىو لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه، فصفح أمركم بمزومو عنكم
 (4).ىزيمة أعدائكم إياكم، وصرف وجوىكم عنيم، إذ لم يستأصل جمعكم"

                                                           

  (.2/50 )، حياة الصحابة، لمكاندىموي1/116لسيرة النبوية، ابن اسحاق، ا( 1)
 (.4/1487)3822ح حد،كتاب المغازي، باب، غزوة أُ ، صحيح البخاري( 2)
 (.2/36)فتح القدير، الشوكانيانظر: ( 3)
 (.7/298)جامع البيان، الطبري( 4)
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 رابعاؾفصل اؾ

 سورة آل عمران اؾدراسة اؾتحلولوة ملقاصد وأفداف 

 (170-153) ؿن اآلقة

 ويشتمل على ثالثة مباحث: 

:املبحث األول 

  (158 -153)املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة     

 :املبحث اؾثاـي 

 (168 -159املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة )     

 :املبحث اؾثاؾث 

 (170-169)املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة        
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 األول ملبحثا

 (158- 153)املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة 

 : لباطثالثة م وفيه

أفموة اؾسكونة واألؿن يف ثبات املؤؿنني األول:طلب امل  

 

اهلزمية أسباب ؿن وسوسة اؾشوطان وإغواؤه اؾثاـي: طلبامل 

   ُأحد غزوة يف

دور املناػقني يف تثبوط املؤؿنني اؾثاؾث: طلبامل 

 
                                              

      



  (355-351املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت)ول: الفصل الرابع                              املبحث األ

601 
 

 المبحث األوؿ
 (358 - 351)المقاصد واألىداؼ لسورة آؿ عمراف مف اآلية 

ٍـّ ِلَكْيال  :قاؿ  ـْ َغمِّا ِبَغ ـْ َفَأثاَبُك ـْ ِفي ُأْخراُك إْذ ُتْصِعُدوَف َوال َتْمُووَف َعمى َأَحٍد َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
ـْ ِمْف َبْعِد الْ  َـّ َأْنَزَؿ َعَمْيُك ـْ َوالمَُّو َخِبيٌر ِبما َتْعَمُموَف * ُث ـْ َوال ما َأصاَبُك ِـّ َأَمنَ َتْحَزُنوا َعمى ما فاَتُك ًة َغ

ـْ َيُظنُّوَف ِبالمَِّو َغْيَر اْلَحؽِّ َظفَّ اْلجاىِ  ـْ َأْنُفُسُي ـْ َوطاِئَفٌة َقْد َأَىمَّْتُي ِميَِّة ُنعاسًا َيْغشى طاِئَفًة ِمْنُك
ـْ ما ال  ُيْبُدوَف َلَؾ َيُقوُلوَف َىْؿ َلنا ِمَف اأْلَْمِر ِمْف َشْيٍء ُقْؿ ِإفَّ اأْلَْمَر ُكمَُّو ِلمَِّو ُيْخُفوَف ِفي َأْنُفِسِي
ـْ َلَبَرَز الَِّذيَف ُكتِ  ـْ ِفي ُبُيوِتُك ـُ َيُقوُلوَف َلْو كاَف َلنا ِمَف اأْلَْمِر َشْيٌء ما ُقِتْمنا ىاُىنا ُقْؿ َلْو ُكْنُت َب َعَمْيِي

َص ما ِفي ُقُموِبُكـْ  ـْ َوِلُيَمحِّ ـْ َوِلَيْبَتِمَي المَُّو ما ِفي ُصُدوِرُك َوالمَُّو َعِميـٌ ِبذاِت  اْلَقْتُؿ ِإلى َمضاِجِعِي
ـُ الشَّْيطاُف ِبَبْعِض ما كَ  ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمعاِف ِإنََّما اْسَتَزلَُّي ُدوِر* ِإفَّ الَِّذيَف َتَولَّْوا ِمْنُك َسُبوا َوَلَقْد الصُّ

ـْ ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َحِميـٌ* َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل  ـْ  َعَفا المَُّو َعْنُي ْخَواِنِي َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َكَفُروا َوَقاُلوا ِلِ
َحْسَرًة ِفي ِإَذا َضَرُبوا ِفي اأْلَْرِض َأْو َكاُنوا ُغزِّى َلْو َكاُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُموا ِلَيْجَعَؿ المَُّو َذِلَؾ 

ـْ َوالمَُّو ُيْحِيي َوُيِميُت َوالمَُّو ِبَما َتعْ  ـْ َلَمْغِفَرٌة ِمَف ُقُموِبِي ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َأْو ُمتُّ َمُموَف َبِصيٌر* َوَلِئْف ُقِتْمُت
َلى المَِّو ُتْحَشُروفَ  ـْ ِلَِ ـْ َأْو ُقِتْمُت  .[158-153]آؿ عمراف:المَِّو َوَرْحَمٌة َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَف* َوَلِئْف ُمتُّ

في و االمتناف عمى المؤمنيف بالعفو رغـ عظـ الذنب، وفداحة العواقب،  الكريمة تواصؿ اآليات     
ي وقعت فييا وصاحَبتيا، وما د، واألحداث التزاؿ السِّياؽ فييا عف غزوة ُأحما ىذه اآليات الكريمة 

 (1) .، نَتج عنو ىزيمتيـحصؿ لممؤمنيف مف ُمخالفٍة أِلَمر الّنبي 

المتعمِّقة بيذه السُّورة إثَر ىذه  كثيرًا مف الدروس والعبروجاءت ىذه اآليات لتُقرر وتعرض     
 الغزوة.

 السكينة واألمف في ثبات المؤمنيفالمطمب األوؿ: أىمية 
ٍـّ : قاؿ تعالى      ـْ َغمِّا ِبَغ ـْ َفَأثاَبُك ـْ ِفي ُأْخراُك إْذ ُتْصِعُدوَف َوال َتْمُووَف َعمى َأَحٍد َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
ـْ ِمْف َبْعِد اْلغَ ِلَكْيال  َـّ َأْنَزَؿ َعَمْيُك ـْ َوالمَُّو َخِبيٌر ِبما َتْعَمُموَف*ُث ـْ َوال ما َأصاَبُك ِـّ َتْحَزُنوا َعمى ما فاَتُك

ـْ َيُظنُّوَف ِبالمَِّو َغْيَر اْلَحؽِّ َظفَّ  ـْ َأْنُفُسُي ـْ َوطاِئَفٌة َقْد َأَىمَّْتُي اْلجاِىِميَِّة  َأَمَنًة ُنعاسًا َيْغشى طاِئَفًة ِمْنُك
ـْ ما ال ُيْبُدو َف َلَؾ َيُقوُلوَف َىْؿ َلنا ِمَف اأْلَْمِر ِمْف َشْيٍء ُقْؿ ِإفَّ اأْلَْمَر ُكمَُّو ِلمَِّو ُيْخُفوَف ِفي َأْنُفِسِي

ـْ َلَبرَ  ـْ ِفي ُبُيوِتُك ـُ َيُقوُلوَف َلْو كاَف َلنا ِمَف اأْلَْمِر َشْيٌء ما ُقِتْمنا ىاُىنا ُقْؿ َلْو ُكْنُت َز الَِّذيَف ُكِتَب َعَمْيِي
ـْ َوالمَُّو َعِميـٌ ِبذا َص ما ِفي ُقُموِبُك ـْ َوِلُيَمحِّ ـْ َوِلَيْبَتِمَي المَُّو ما ِفي ُصُدوِرُك ِت اْلَقْتُؿ ِإلى َمضاِجِعِي

ُدورِ   [.154-153آؿ عمراف:] الصُّ
                                                           

 .(1/530انظر: التفسير الموضوعي، نخبة مف العمماء)( 1)
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ىو أحد صور الثبات  ،كةالثبات عمى الحؽ، وعمى العمؿ الصالح، والثبات في ميداف المعر       
 عمييا. يفيربي اإلسالـ المسمم التي

وتصور اآليات ىنا الحاؿ التي كاف عمييا المؤمنوف بعد حصوؿ االنكسار واليزيمة، وتذكرىـ       
نفوسيـ كي يعمؽ وقع المشيد في عمى ذلؾ،  ويعاتبيـ ا  ،حاليـ في وقت انيزاميـ عف القتاؿ

والحياء مف الفعؿ ومقدماتو التي نشأ عنيا مف الضعؼ والتنازع والعصياف، يثير الخجؿ لحسيـ؛ و 
في ألفاظ قالئؿ، فيـ مصعدوف في الجبؿ  ،وحركتيـ النفسية ،والعبارة ترسـ صورة حركتيـ الحسية

ال يمتفت أحد منيـ إلى أحد! وال يجيب أحد منيـ داعي أحد! والرسوؿ  ،في اضطراب ورعب ،ىرباً 
  ُتؿ، فزلزؿ ذلؾ قموبيـ يدعوىـ، ليطمئنيـ عمى حياتو بعد ما صاح صائح: إف محمدًا قد ق

 (1).ـ، إنو مشيد كامؿ في ألفاظ قالئؿوأقدامي

وثبت قموب المؤمنيف، وتمؾ مف أعظـ النعـ، وأكبر اآليات  حفظ َنِبيَّو  ولكف ا      
َعمى َأَحٍد  (3)َوال َتْمُووفَ  (2)إْذ ُتْصِعُدوفَ  والمعجزات التي زخرت بيا ىذه الغزوة! حيث يقوؿ 

ـْ ِفي ُأْخراُكـْ  في ىذا الوقت الذى فررتـ مصعديف تيرولوف بسرعة  [.153آؿ عمراف:]َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
في بطف الوادي ىاربيف مف المعركة، بعضكـ دخؿ المدينة، وبعضكـ انطمؽ إلى الجبؿ، وخمفتـ 

 (4)ثبت معو منكـ، وىـ قميؿ.، إال مف رسوؿ ا 
دخؿ بعضيـ المدينة،  ،حد فيزموىـ: "لما اشتد المشركوف عمى المسمميف بأُ قاؿ السدي       

)إلّي عباد يدعو الناس:  وانطمؽ بعضيـ إلى الجبؿ فوؽ الصخرة، فقاموا عمييا، فجعؿ الرسوؿ 
  (5)."الّمو، إلّي عباد الّمو(

ا بف جبير، وأقبموا عبد حد عمى الرجالة يوـ أُ  جعؿ النبي )قاؿ:  عف البراء بف عازب      
إف رأيتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا ): ليـ خراىـ، فقاؿ فذاؾ إذ يدعوىـ الرسوؿ في أُ  ،منيزميف

                                                           

 (.1/470) في ظالؿ القرآف، سيد قطبانظر: ( 1)
ُعوَد في الَجَبِؿ  ِإْذ َتْصَعُدوفَ َصِعَد المكاف وفيو ُصُعودًا وَأْصَعَد وَصعََّد ارتقى مْشرفًا، وقرَأ الَحَسُف: (2)    َجَعؿ الصُّ

     ، مَّـِ ُعوِد في السُّ أف االصعاد في مستوى االرض، والصعود في االرتفاع  والفرؽ بيف االصعاد والصعود:كالصُّ
 يقاؿ أصعدنا مف الكوفة إلى خراساف، وصعدنا في الدرجة والسمـ والجبؿ. انظر: لساف العرب، ابف منظور

 (.1/2076)، تاج العروس، الزبيدي(1/36ألبي ىالؿ العسكري )والفروؽ المغوية، (، 3/251)
انظر: أساس البالغة،  .ينتظره وال عميو يقيـ ال أحد عمى يموي ال ومر يقاؿ لويت عميو: عطفت وانتظرت، (3)

 (1/577الزمخشري)
، التفسير الوسيط، (1/213)الجزائري ، أيسر التفاسير،(1/152)انظر: تيسير الكريـ الرحمف، السعدي (4)

 (.1/769)طنطاوي
 (.2/137)(  تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير 5)
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ف رأيتمونا ىزمنا القـو وأوطأناىـ، فال تبرحوا حتى أرسؿ إليكـ  مكانكـ ىذا حتى أرسؿ إليكـ، وا 
  (1)."(فيزموىـ
أصبتـ بو، وأذاقكـ ا إياه بعد غـ مف الجراح،  وكاف الجزاء عمى ىذا الفعؿ منكـ غمَّاً        

بسبب عدـ خموص النية مف  ؛والقتؿ، وفوت الغنيمة، وضياع النصر وكؿ ذلؾ الغـ واليزيمة
 البعض فيكـ.

ـْ َغمِّا ِبَغـّ : معنى قولو و       غنيمة المشركيف والظفر بيـ، بحرماف ا إياكـ  ،َفَأثاَبُك
غَـّ  ،وخالفكـ أمر نبيكـ  ،بمعصيتكـ ربَّكـ ؛والنصر عمييـ، وما أصابكـ مف القتؿ والجراح يومئذ

وسمى العقوبة التي عاقبيـ بيا مف  ،قد قتؿ، وميؿ العدّو عميكـ بعد فمولكـ منيـ ظنَّكـ أف نبيكـ
ف عمميـ الذي سخطو ولـ يرضو تسميط عدوىـ عمييـ حتى ناؿ منيـ ما ناؿ ثوابًا، إذ كاف ذلؾ م

  (2).منيـ
ؿ       ـّ األوَّ ـّ اآلخر:ثـ جاءىـ  ،المغنـاليزيمة وذىاب النَّصر، وذىاب  : بسببفالغ أشّد وُىو  الغ

قد ُقِتؿ، فجاء ىذا الغـّ لُينِسيُيـ كؿ شيء، ِلُينسييـ  قد ُقِتؿ، وسماعيـ أفَّ النبي  َخوؼ أفَّ الّنبي
حّي وسميـ وُمَعافى،  الُحزف عمى فوات الّنصر، والُحزف عمى فوات المغنـ، ثـ لػػػػّما عمموا أّف الّنبي

  .(3)ت الغنيمةزاؿ عنيـ األلـ ُكمَّو، ألـ اليزيمة، وألـ الجراح الّتي أصابتيـ، وألـ فوا

، كما روى  حد أف المالئكة حضروىا، ودافعوا عف النبيومف اآليات العظيمة في غزوة أُ        
يـو أحد ومعو رجالف يقاتالف عنو،  رأيت رسوؿ ا )قاؿ:  الشيخاف مف حديث سعد 

 (4).(عمييما ثياب بيض كأشدِّ القتاؿ، ما رأيتيما قبؿ وال بعد

ـْ َوال ما َأصاَبُكـْ : الحكمة فيما حدث، في قولو  ثـ بيف         ِلَكْيال َتْحَزُنوا َعمى ما فاَتُك
 ـ مفيحزنوا عمى ما فاتيال  وىي  تدريب المسمميف عمى تحمؿ المصائب، وعدـ الجزع ليا، لكي

 (5).نساىـ بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرةـ مف القتؿ والجراح، فيو أيالغنيمة، والمنافع وما أصاب

 

                                                           

ـْ باب كتاب المغازي، ،صحيح البخاري (1) /  4)3840،ح إْذ ُتْصِعُدوَف َوال َتْمُووَف َعمى َأَحٍد َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
1492.) 

 (. 7/303انظر: جامع البياف، الطبري) (2)
: المعاني روح ،(2/27)عطيو ابف:  الوجيز ،المحرر(4/233)القرطبي: القرآف ألحكاـ الجامع: انظر (3)

 .(.2/269)األلوسي
ـْ َأْف صحيح البػخػاري، كتاب المغازي،  بػاب ﴿(4)  .(4/1489)3828حَتْفَشال َواُ َوِليُُّيَما﴾،ِإْذ َىمَّْت َطاِئَفَتاِف ِمْنُك
 (.3/251التحرير والتنوير، ابف عاشور)انظر: ( 5)
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ثـ رىبيـ سبحانو مف الوقوع في المعصية بعد ذلؾ، ورغبيـ في طاعتو بيذا الختاـ الرائع       
ال يخفى عميو شيء مف دقائقو وأسبابو،  َوالمَُّو َخِبيٌر ِبما َتْعَمُموفَ :  لآلية الكريمة حيث قاؿ

وال مف نيتكـ فيو وعاقبتو فيكـ، ومف بالغة ىذه الجممة في ىذا الموضع، أف كؿ واحد مف 
 و وخواطرهيتبن مطمع عمى عممو، عالـٌ  أف ا  ،المخاطبيف يتذكر عند سماعيا أو تالوتيا

ف كاف مشمرًا ازداد نشاطاً فيحاسب نفسو، فإف  خوؼ الوقوع في  ؛كاف مقصرًا تاب مف ذنبو وا 
ولكف رحمة ا بعباده المؤمنيف الصادقيف لـ تتخؿ عنيـ، في ىذا الوقت العصيب  (1)التقصير.

ِـّ َأَمَنًة ُنعاساً  :حيث يقوؿ تبارؾ وتعالى ـْ ِمْف َبْعِد اْلَغ َـّ َأْنَزَؿ َعَمْيُك وال شؾ أف  ،ُث
حسان لقموبيـ، وزيادة طمأنينة؛ ألف الخائؼ ال يأتيو النعاس لما في قمبو  اً وتثبيت اً ىذا رحمة بيـ، وا 

 مف الخوؼ، فإذا زاؿ الخوؼ عف القمب أمكف أف يأتيو النعاس.

وىو النعاس  ،يمتف الّمو تعالى عمى عباده فيما أنزؿ عمييـ مف السكينة واألمنة وفي ىذه اآلية      
غشينا النعاس (طمحة قاؿ: عف أبي، (2)شتمموف السالح في حاؿ ىميـ وغميـالذي غشييـ وىـ م

وبمغ ذلؾ األمف  (3))ونحف في مصافنا يـو أحد فجعؿ سيفي يسقط مف يدي وآخذه، ويسقط وآخذه
فَّ و  ،يدؿ عمى زواؿ الخوؼ بالكمية بؿإلى حيث غشييـ النعاس، فإف النوـ ال يجيء مع الخوؼ،  ا 

لى  استغراؽ أي جماعة مجاىدة مرابطة في النوـ، ووصوليـ إلى أمف وسكينة روحية وقمبية، وا 
وفضؿ منو ليذه الجماعة، وىو دليؿ ثقة مف الجماعة،  طمأنينة كاممة، إنما ىو لطؼ مف ا 

 .عتماد وتوكؿ منيا عمى ا تعالىوتسميـ وتفويض وا
ألّف أمنة بمنزلة الصفة أو المفعوؿ  ؛يقّدـ النعاس ويؤّخر أمنةمقتضى الظاىر أف "وكاف      

ـُ النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنوُ كما جاء في قولو تعالى:  ،ألجمو فحّقو التقديـ عمى المفعوؿ   ِإْذ ُيَغشِّيُك
ولكّنو قّدـ األمنة ىنا تشريفًا لشأنيا؛ ألنَّيا جعمت كالمنزؿ مف ا لنصرىـ، فيو  [11]األنفاؿ:

 (4)."كالسكينة، فناسب أف يجعؿ ىو مفعوؿ أنزؿ، ويجعؿ النعاس بداًل منو

أي: أنزؿ ا عمى طائفة منكـ األمف، والسكينة،  طاِئَفًة ِمْنُكـْ (5)َيْغشى قولو تعالى:      
 ،والثبات؛ حتى أخذكـ النعاس، الذي يمسح عف نفوسكـ اليـ والغـ الذي أصابيا بسبب ىذه اليزيمة

وىذه الطائفة التي أنعـ ا عمييا بالنعاس ىـ المؤمنوف الذيف ليس ليـ ىـ إال إقامة ديف ا، ورضا 
                                                           

 .(4/152تفسير المنار، محمد رشيد رضا)انظر: ( 1)
 .(2/144)تفسير القرآف العظيـ، ابف كثيرانظر: ( 2)
 (.4/1662)4286آؿ عمراف، ح  ببا ،كتاب التفسير، ( صحيح البخاري3)
 .(3/252)( التحرير والتنوير، ابف عاشور4)
 ( قرأ حمزة والكسائي وخمؼ )تغشى( بالتأنيث، وقرأ الباقوف )يغشى( بالتذكير. انظر: النشر، ابف الجزري،5)

    (2/242). 
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بمعجزات   بآيات عظيمة، وخص نبيو  يـ المسمميف، فأكرميـ ا ا ورسولو، ومصمحة إخوان
ليـ في مْحَنِتيـ رغـ قمتيـ وكثرة  لممؤمنيف عمى ثباتيـ رغـ ىزيمتيـ، ومقويةً  اً باىرة، كاَنت ُمِعين

 عدوىـ.

ـْ َأْنُفُسُيـْ : وقولو        وىناؾ طائفة منافقة ال ييميـ إال   ،َوطاِئَفٌة َقْد َأَىمَّْتُي
الذيف تيميـ  ، وىؤالءوال بالجماعة المسممة ،أنفسيـ، ونجاتيا، فال ييتموف بالديف، وال برسوؿ ا 

فيؤالء لـ تكتمؿ في نفوسيـ  ،ومحور اىتماميـ وانشغاليـ، وتقديرىـ ،أنفسيـ وتصبح محور تفكيرىـ
خرى التي يتحدث عنيا القرآف في ىذا الموضع، حقيقة اإليماف، ومف ىؤالء كانت تمؾ الطائفة األُ 

فعوا إلى المعركة دفعًا وال إرادة ليـ فييا؛ وىـ طائفة الذيف شغمتيـ أنفسيـ وأىمتيـ، ويروف أنيـ دُ 
 (1).حًا مف القتؿ والقرح واأللـويؤدوف الثمف فاد ،مع ذلؾ يتعرضوف لمبالء المرير

ىؤالء ال يغشاىـ النعاس مف القمؽ، والخوؼ، والفزع؛ ألنيـ يظنوف با غير الحؽ كما تظف        
، ولجنده، ولدينو. ومف الظف غير الحؽ با أف كوف في نصر ا لرسولوشُ الجاىمية، حيث يَ 

  لذلؾ جاء قولو ؛ليـ مف أمرىا شيءيتصوروا أف ا مضيعيـ في ىذه المعركة التي ليس 
فيـ يقولوف بسبب ضعؼ عزيمتيـ، وقمة  ،َيُظنُّوَف ِبالمَِّو َغْيَر اْلَحؽِّ َظفَّ اْلجاِىِميَّةِ 

َيُقوُلوَف َىْؿ ويتساءلوف  يقينيـ ىؿ لنا في النصر الذي وعدنا بو حظ ونصيب، بعد ىذه اليزيمة،
أو  ف بأف كؿ شيء بيده سبحانو مف نصروفاتيـ اإليما ،ِمْف َشْيءٍ َلنا ِمَف اأْلَْمِر 

وعمى ىذا يجب التسميـ ألمره، والرضا بقضائو، والمسارعة في  ِلمَّوِ  (2)ُقْؿ ِإفَّ اأْلَْمَر ُكمَّوُ ىزيمة 
   .مرضاتو
ـْ ما ال ُيْبُدوَف َلَؾ َيُقوُلوَف َلْو ُيْخُفوَف ِفي خبايا ما يدور بينيـ  ثـ يكشؼ ا         َأْنُفِسِي

ويبيف أنيـ يقولوف فيما بينيـ وبيف أنفسيـ،  ،كاَف َلنا ِمَف اأْلَْمِر َشْيٌء ما ُقِتْمنا ىاُىنا
، تؿ في ىذه المعركةتؿ منا مف قُ لما غمبنا قط، وما قُ  خوفًا ورىبة، لو كاف األمر كما قاؿ محمد 

ـْ  فقؿ ليـ يا محمد: ولذلؾ ـُ اْلَقْتُؿ ِإلى َمضاِجِعِي ـْ َلَبَرَز الَِّذيَف ُكِتَب َعَمْيِي ـْ ِفي ُبُيوِتُك ُقْؿ َلْو ُكْنُت
ُدور ـْ َوالمَُّو َعِميـٌ ِبذاِت الصُّ ـْ َوِلُيَمحَِّص ما ِفي ُقُموِبُك  [،154]آؿ عمراف:َوِلَيْبَتِمَي المَُّو ما ِفي ُصُدوِرُك

ينفذ ال محالة، ولو قعدتـ في بيوتكـ، لبرز وخرج مف ىذه البيوت، مف كتب عميو القتؿ، فقدر ا 
د ما حدث، لفوائد كثيرة حإلى مصارعيـ وأماكف موتيـ، ال يمنعيـ مف قدر ا مانع وقد حدث في أُ 

وذلؾ ليمتحف ما في صدور المؤمنيف مف اإلخالص ويمحص ما في قموبيـ مف وساوس  ؛لممسمميف

                                                           

 .(1/471)في ظالؿ القرآف، سيد قطبانظر: ( 1)
 . (2/242)الباقوف بالنصب انظر: النشر، ابف الجزري،و بالرفع،  ُكمُّوُ  ( قرأ البصرياف2)
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اف. وىذا مف التربية لممسمميف بالشدائد، وىو سبحانو عميـ بما في القموب، ال يخفى عميو الشيط
نما يبتم بالشدائد والمحف ليظير لمناس المؤمف مف المنافؽ، والصادؽ مف  يشيء مما فييا، وا 

، فقاؿ ىبتمكف أو يُ مَّ "وقد سأؿ رجؿ الشافعي فقاؿ: يا أبا عبد ا أيما أفضؿ لمرجؿ أف يُ  (1)الكاذب
براىيـ وموسى وعيسى ومحمدًا صموات ا  بتمى، فإف ا ابتمى نوحاً مكف حتى يُ الشافعي ال يُ  وا 

 (2).وسالمو عمييـ أجمعيف فمما صبروا مكنيـ"

غواؤه  مف أسباب اليزيمة في غزوة ُأحد المطمب الثاني: وسوسة الشيطاف وا 
ـُ الشَّْيطاُف ِبَبْعِض ما ِإفَّ الَِّذيَف َتَولَّْوا  قاؿ تعالى:       ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمعاِف ِإنََّما اْسَتَزلَُّي ِمْنُك

ـْ ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َحِميـٌ   [155]آؿ عمراف: َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا المَُّو َعْنُي

لبياف سبب  اً حد، وجاءت اآليات الكريمة "استئنافالسبب في ىزيمة مف ىـز يـو أُ  يبيف ا       
ِإفَّ الَِّذيَف َتَولَّْوا السبب بقولو سبحانو  فبيف ا  ،اليزيمة الخفي، وىي استزالؿ الشيطاف إياىـ

جمع المسمميف وجمع  َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمعافِ أي انيزموا منكـ يا معشر المسمميف،  ِمْنُكـْ 
، وتركوا مواقعيـ، ألنيـ خالفوا أمر النبي  (3)حد وكاف قد انيـز أكثر المسمميفالمشركيف يوـ أُ 

كاف ذلؾ منيـ بسبب إغواء الشيطاف ليـ، ولـ يكف عنادًا منيـ، وال فرارًا مف الزحؼ رغبة في 
غواء الشيطاف.   الدنيا، إنما ىو الضعؼ البشري، وا 

إلى نسب إلى ا، فإنو تعالى نسبيا في ىذه اآلية اآلية تدؿ عمى أف المعاصي ال تُ و     
قوؿ و  [15]القصص:  َىَذا ِمْف َعَمِؿ الشَّْيَطافِ   وىو كقولو تعالى عف موسى  ،(4)الشيطاف
قوؿ صاحب موسى و  [ 100] يوسؼ: ِمْف َبْعِد َأْف َنَزَغ الشَّْيَطاُف َبْيِني َوَبْيَف ِإْخَوِتي :يوسؼ 

:  ُ(5).مثؿ ذلؾ في ثالثة وعشريف موضعاً  وورد ،[63]الكيؼ:  َوَما َأْنَساِنيُو ِإالَّ الشَّْيَطاف 

 مناسبة اآلية لما قبميا:
أنو تعالى بعد أف بيف ليـ مرتبة حؽ اليقيف بقولو  قب التي قبميا"ومناسبة ذكر ىذه اآلية عَ       

ـْ   ـْ ِفي ُبُيوِتُك ، فبيف ليـ أنو إف كاف لؤلسباب ؿ بيـ إلى مرتبة األسباب الظاىرةانتق ُقْؿ َلْو ُكْنُت
سبب مصيبتيـ ىي أفعاليـ التي أمالىا الشيطاف عمييـ وأضميـ، فمـ يتفطنوا إلى إف ف ،تأثير

السبب، ومف شأف ىذا الضالؿ أف يحوؿ بيف المخطئ وبيف تدارؾ خطئو، وال يخفى ما في الجمع 
                                                           

 .(3/430)، البحر المحيط، أبو حياف(1/190)( انظر: مدارؾ التنزيؿ، النسفي1)
 (.1/208)( الفوائد، ابف قيـ الجوزية2)
 .(2/122) معالـ التنزيؿ، البغويانظر: ( 3)
 .(4/431) مفاتيح الغيب، الرازيانظر: ( 4)
 . (1/33) ( انظر: حجج القرآف، ابو الفضائؿ الرازي5)
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بيف ىذه األغراض مف العمـ الصحيح، وتزكية النفوس، وتحبيب ا ورسولو لممؤمنيف، وتعظيمو 
تسفيو أحالـ المشركيف عندىـ، وتنفيرىـ مف الشيطاف، واألفعاؿ الذميمة، ومعصية الرسوؿ، و 

  (1).والمنافقيف

منيـ الزلؿ مف ذنوبيـ استزليـ الشيطاف وطمب يوـ ُأحد  ِبَبْعِض ما َكَسُبوا وقولو تعالى:      
أنيـ كانوا أطاعوا الشيطاف حد كاف السبب في تولييـ الذيف انيزموا يوـ أُ ودعاىـ إليو، وىؤالء 

وقيؿ استزالؿ الشيطاف إياىـ ىو  ،فاقترفوا ذنوبًا، فمذلؾ منعتيـ التأييد وتقوية القموب حتى تولوا
نما دعاىـ إليو بذنوب قد تقدمت ليـ، ألّف الذنب يجّر إلى الذن ب، كما أف الطاعة تجر التولي، وا 

 (2).إلى الطاعة

فيذه اآلية ُتشير إلى مسألة ُميمة َوىي ُشؤـ المعاصي وخطورتيا، فيذا الَفَشؿ الذِّي َأصاب       
حد وَأنتج قتمى وِجراحًا وِقراحًا وىزيمًة، ىذا كاف سببو أفَّ الشَّيطاف ِاستطاع أف المؤمنيف في غزوة أُ 

مدخاًل نوب التي كسبوىا كانت َيستَِّزؿ بعض الُمؤمنيف ببعض ُذُنوبيـ التِّي كسبوىا، فيذه الذُّ 
وكأف الشيطاف ال يجترئ عمى أف يستزؿ أحدًا ممف آمف، إال إذا صادؼ فيو  ،لمشَّيطاف أف يسَتِزلَّو

تحماًل مف ناحية، لكف الذي ليس عنده تحمؿ ال يقوى عميو الشيطاف، ساعة يأتي اإلنساف ويعطي 
مة ويقوؿ ىذا ضعيؼ، ىذا نقدر أف لنفسو شيوة مف الشيوات فالشيطاف يرقمو ويضع عميو عال

إف الشيطاف يجري مف ابف )نستزلو، ولذلؾ فالنفس ىي مطية الشيطاف إلى الذنوب، وفي الحديث: 
، وعندما يرى الشيطاف واحدًا تغمبو نفسو في حاجة فالشيطاف يقوؿ: ىذا فيو (3)(آدـ مجرى الدـ

ال يجترئ  يكوف ربو عمى ذكر منو دائماً أمؿ، إذف فالشيطاف ال يستزؿ إال الضعيؼ، ولذلؾ فالذي 
 (4).عميو الشيطاف أبداً 

لممذنبيف الخطائيف بما يوفقيـ لو مف التوبة  غفورٌ  أي:ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َحِميـٌ  قولو تعالى:       
ال يعاجؿ مف عصاه، بؿ يستأني بو، ويدعوه إلى اإلنابة  َحِميـٌ واالستغفار، والمصائب المكفرة، 

إليو، واإلقباؿ عميو، ثـ إف تاب وأناب قبؿ منو، وصيره كأنو لـ يجر منو ذنب، ولـ يصدر منو 
(5).عيب

                                                           

 (.4/140 )التحرير والتنوير، ابف عاشورانظر: ( 1)
 .(1/339)الكشاؼ، الزمخشريانظر: ( 2)
  (.3/1195)3107، حباب التكبير والتسبيح عند التعجب ،كتاب المباس، ( صحيح البخاري3)
 .(1/1244)تفسير الشعراوي، الشعراويانظر: (  4)
 .(1/153)تفسير الكريـ الرحمف، السعدي  انظر: ( 5)
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 المطمب الثالث: دور المنافقيف في تثبيط المؤمنيف. 
ـْ ِإَذا َضَرُبوا ِفي  قاؿ تعالى:        ْخَواِنِي َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َكَفُروا َوَقاُلوا ِلِ

ـْ َوالمَُّو اأْلَْرِض َأْو َكاُنوا ُغزِّى َلْو َكاُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُموا ِلَيْجَعَؿ المَُّو َذِلَؾ َحْسَرًة ِفي ُقُموبِ  ِي
ـْ َلَمْغِفَرٌة ِمَف المَّ ُيحْ  ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َأْو ُمتُّ ِو َوَرْحَمٌة ِيي َوُيِميُت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر*َوَلِئْف ُقِتْمُت

َلى المَِّو ُتْحَشُروفَ  ـْ ِلَِ ـْ َأْو ُقِتْمُت  .[158 -156]آؿ عمراف:َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَف * َوَلِئْف ُمتُّ

لما وقع قضاؤه  القائميف لو كاف كذا وكذا بالمنافقيفف يتشبيوا أنيى سبحانو عباده ي          
أماـ إيمانيـ  عمى ليثبتوا ؛وجاءت اآليات الكريمة تدعو المؤمنيف إلى الشجاعة واالستبساؿبخالفو 

المخزي األعداء، وتحذرىـ مف سموؾ طريؽ المنافقيف في التباطؤ والتخاذؿ عف الجياد، وموقفيـ 
 (1).ف، وتآمرىـ عمى الدعوة اإلسالميةالفاضح في تمؾ الغزوة، بتثبيط عزائـ المؤمني

فال تتحسروا أييا المؤمنوف عمى مف استشيد منكـ واصبروا فإف الموت بيد ا، وال تكونوا       
عتقاد؛ حينما يسافروف في النسب أو في السموؾ أو في اال كيؤالء الكفار، الذيف يقولوف عف إخوانيـ

في  ما ماتوا َلْو َكاُنوا ِعْنَدَنالمتجارة، أو لمغزو والحروب ثـ يموتوف خالؿ ذلؾ  يقولوف عنيـ 
ف أصابؾ شيء فال )حيث قاؿ:  وىذا ىو الذي نيى عنو النبي السفر، وال قتموا في الغزو،  وا 

شاء فعؿ، فإف لو تفتح عمؿ تقؿ لو أني فعمت كذا لكاف كذا وكذا، ولكف قؿ قدر ا وما 
 (3).أي تفتح عميؾ الحزف" (2)(الشيطاف

ِلَيْجَعَؿ المَُّو الفاسد، في نفوسيـ، ليزدادوا حسرة عمى موتاىـ وقتالىـ،  االعتقادىذا  ُوجدلقد        
 ، وال يحيا أحد وال يموت في ه فرد ا قوليـ الباطؿ، وبيف أف األمر بيد َذِلَؾ َحْسَرًة ِفي ُقُموِبِيـْ 

 فقاؿ  ،موعده المقدر إال بمشيئتو سبحانو، وال يزاد في عمر أحد وال ينقص إال بقضائو وقدره 
 . َبِصيرٌ  (4)َوالمَُّو ُيْحِيي َوُيِميُت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموفَ 

الموت في سبيؿ ا  وبياف فضؿ ،الفاسد في الموت في سبيؿ ا عتقاداالوبعد توضيح ىذا        
ـْ َلَمْغِفَرٌة مَِّف الّمِو َوَرْحَمٌة  :يقوؿ ،، والجزاء العظيـ عميوتعالى ـْ ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْو ُمتُّ َوَلِئف ُقِتْمُت

  [.157]آؿ عمراف: (5)َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعوفَ 
                                                           

 (.1/163)الصابوني القرآف، نور مف قبس ،(1/228 )الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب، ابف قيـ الجوزيةانظر: ( 1)
 (.4/2052)2664ح ، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترؾ العجز واالستعانة، ( صحيح مسمـ2)
 .(1/124) الكمـ الطيب، ابف تيمية (،4/362) إبطاؿ التحميؿ، ابف تيمية انظر: إقامة الدليؿ عمى (3)
 ( قرأ ابف كثير وحمزة والكسائي وخمؼ )يعمموف( بالغيب، وقرأ الباقوف )تعمموف( بالخطاب. انظر: النشر، ابف4)

 (.2/242)الجزري     
 (.2/242)بالغيب، وقرأ الباقوف )تجمعوف( بالخطاب. انظر: النشر، ابف الجزري( قرأ حفص )يجمعوف( 5)
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وذلؾ الجزاء  ا، وعفوه، ورضوانو، نواؿ رحمةإف الموت في سبيؿ ا  وسيمة وطريؽ إلى       
نكـ أييا المؤمنوف إف جاىدتـ في سبيؿ ا في الدنيا، وجمع حطاميا الفاني، خير مف البقاء  وا 

تـ عمى فراشكـ بعد أف أديتـ رسالتكـ في الحياة، وأطعتـ ا تعالى فيما أمركـ بو تمتـ، أو مُ تعالى وقُ 
لكـ مما  الواسعة، وىذا خيرٌ  لذنوبكـ، ورحمة ا  ونياكـ عنو، ستنالوف مغفرة مف ا 

الذي مف أجمو تتثاقموف  عف الجياد في سبيؿ ا، تجمعونو في الدنيا مف حطاميا ورغيد عيشيا 
باقيتاف تنفعاف اإلنساف في دنياه وآخرتو، وما يجمعو  تورحمة ا ومغفر ف  وتتأخروف عف لقاء العدو،
 (1).زائؿ ذاىباإلنساف مف عرض الدنيا 

ـْ َأْو  حيث يقوؿ: أف مف مات أو قتؿ فمصيره ومرجعو إلى ا   ويخبر ا        َوَلِئف مُّتُّ
ـْ ِِلَلى ا ُتْحَشُروفَ  أي: ترجعوف إليو، وتحشروف عنده؛ فيجازيكـ بأعمالكـ، إف خيرًا  فخير،  ُقِتْمُت

 و إف شرًا فشر. 

ـْ ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْو  قاؿ تعالى:  بتقديـ القتؿ عمى الموتوفي اآلية األولى جاء        َوَلِئف ُقِتْمُت
ـْ ِِلَلى ا: وجاء في ىذه اآلية بتقديـ الموت عمى القتؿ قاؿ  ُمتُّـْ  ـْ َأْو ُقِتْمُت فقدـ  َوَلِئف مُّتُّ

شأنيـ أف مف يمقى ا  القتؿ عمى الموت في اآلية األولى؛ ألنيا جاءت في المقاتميف، والغالب في
أما ىذه اآلية فقد  منيـ ويفضي إلى ربو يكوف بسبب القتؿ أكثر مما يكوف بسبب الموت حتؼ أنفو،

وأف أكثرىـ تزىؽ نفسو  جاءت لبياف أف مصير جميع العباد ومرجعيـ يوـ القيامة يكوف إلى ا 
تؿ. إذف فكؿ كممة وجممة جاءت وتخرج روحو مف بدنو بسبب الموت، فمذا قدـ الموت ىنا عمى الق

  (2).لموقعيا. إنو قوؿ الحكيـ الخبير مناسبة

                                                           

التفسير المنيجي، فضؿ (، 1/534انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآف، نخبة مف العمماء)( 1)
 (.1/163)عباس

 (.1/1248)تفسير الشعراوي، الشعراوي (،4/143): التحرير والتنوير، ابف عاشور( انظر2)
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 ؾثاـيا ملبحثا

  (168 -159) املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة 

 : لباطم مخسة وفيه

صفات ؿن واؾشورى اجلاـب وؾني اؾعفو األول:طلب امل 

  اؾرشودة اؾقوادة

ؾكم غاؾب ػال اهلل قنصرؽم إن اؾثاـي: طلبامل  

وارساؾه بعباده ورمحته اهلل رضوان اؾثاؾث: طلبامل 

  علوهم اهلل ـعم ؿن حممد

 :اهلل بإذن ػهي ؿصائب ؿن اؾناس أصاب ؿااملطلب اؾرابع 

:اإلميان ؿنهم ؾلكفر أؼرب املناػقون املطلب اخلاؿس   
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 المبحث الثاني
 (368 -359المقاصد واألىداؼ لسورة آؿ عمراف مف اآلية  )

وا ِمْف َحْوِلَؾ  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو ِلْنَت َلُيـْ  تعالى:قاؿ         َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو ِإفَّ المََّو يُ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي ِحبُّ َفاْعُؼ َعْنُي

ـُ المَُّو َفاَل َغاِلبَ  ـْ ِمْف َبْعِدِه َوَعَمى المَِّو  اْلُمَتَوكِِّميَف* ِإْف َيْنُصْرُك ـْ َفَمْف َذا الَِّذي َيْنُصُرُك ْف َيْخُذْلُك ـْ َواِ  َلُك
َـّ   ُتَوفَّى ُكؿُّ َنْفٍس َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمْؤِمُنوَف* َوَما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿَّ َوَمْف َيْغُمْؿ َيْأِت ِبَما َغؿَّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُث

ـُ َوِبْئَس َما َكَسَبْت َوىُ  ـْ اَل ُيْظَمُموَف* َأَفَمِف اتََّبَع ِرْضَواَف المَِّو َكَمْف َباَء ِبَسَخٍط ِمَف المَِّو َوَمْأَواُه َجَينَّ
ـْ َدَرَجاٌت ِعْنَد المَِّو َوالمَُّو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموَف*  َلَقْد َمفَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِإذْ    َبَعثَ اْلَمِصيُر *ُى

فْ  ـُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعمُِّمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ـْ َرُسواًل ِمْف َأْنُفِسِي َكاُنوا ِمْف َقْبُؿ  ِفيِي
ـْ َأنَّى َىَذا قُ  ـْ ِمْثَمْيَيا ُقْمُت ـْ ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُت ـْ َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍف* َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُك ْؿ ُىَو ِمْف ِعْنِد َأْنُفِسُك

ـَ اْلمُ  ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َفِبِإْذِف المَِّو َوِلَيْعَم ْؤِمِنيَف* ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿِّ َشْيٍء َقِديٌر* َوَما َأَصاَبُك
ـْ َتَعاَلْوا َقاِتُموا ِفي َسِبيِؿ المَّ  ـَ الَِّذيَف َناَفُقوا َوِقيَؿ َلُي ـْ َوِلَيْعَم ـْ ُى ـُ ِقتَااًل اَلتََّبْعَناُك ِو َأِو اْدَفُعوا َقاُلوا َلْو َنْعَم

ـُ  ـْ َوالمَُّو َأْعَم ـْ َما َلْيَس ِفي ُقُموِبِي ـْ ِلْْلِيَماِف َيُقوُلوَف ِبَأْفَواِىِي ِبَما َيْكُتُموَف*  ِلْمُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُي
ـْ َوقَ  ْخَواِنِي ـْ َصاِدِقيفَ الَِّذيَف َقاُلوا ِلِ ـُ اْلَمْوَت ِإْف ُكْنُت  َعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُموا ُقْؿ َفاْدَرُءوا َعْف َأْنُفِسُك

  [168 -159]آؿ عمراف: 
حد وآثارىا، فبعد أف عفا الّمو ما تزاؿ تتحدث عف غزوة أُ فيي  ، واضحةبيف اآليات والمناسبة       
رىـ مف التأثر بأقواؿ المنافقيف، أعقبو بعفو القائد وحذَّ حد، مف المسمميف في أُ  درَ ا بَ عمَّ 

 والميف الحمـفقد عامميـ ب ، الذي ساءه ىذا الموقؼ وما أدى إليو مف الجراح واآلالـ،المصطفى
وخاطبيـ بالمطؼ وحسف المعاشرة، بؿ استشارىـ في مستقبؿ األحداث ومصالح  ،الخارؽ لمعادة

لمعالميف، ووصفو القرآف بقولو  لما عرؼ عنو مف سمو األخالؽ وحكمة القيادة، فيو رحمةً  ،الدنيا
نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ تعالى:   (1).[4]القمـ:  َواِ 

 

 القيادة الرشيدة  العفو وليف الجانب والشورى مف صفاتالمطمب األوؿ: 
وا ِمْف َحْوِلَؾ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو قاؿ تعالى:        ـْ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ ِلْنَت َلُي

ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو ِإفَّ المََّو يُ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي ِحبُّ َفاْعُؼ َعْنُي
  .[159]آؿ عمراف:اْلُمَتَوكِِّميفَ 

ففي ىذه  ،حداآلداب والنتائج المترتبة عمى غزوة أُ اآليات الكريمة يتحدث حوؿ ما زاؿ سياؽ       
                                                           

 .(4/139) التفسير المنير، الزحيمي(، 1/534انظر: التفسير الموضوعي، نخبة مف العمماء)(  1)
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َفِبَما َرْحَمٍة مقي الذى ىو قواـ األمر فيقوؿ: مف الكماؿ الخُ  اآلية يخبر تعالى عما وىب رسولو 
أي جافيًا   َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمبِ َوَلْو ُكْنَت أي فبرحمة مف عندنا رحمناىـ بيا لنت ليـ،  ِمَف المَّوِ 

وا ِمْف َحْوِلؾَ قاسى القمب غميظو   (1)عنؾ، وحرموا بذلؾ سعادة الداريف.أي تفرقوا  اَلْنَفضُّ

شاور ذوى الرأي منيـ، يستغفر لمذنبيـ، و يو عف مسيئيـ،  بأف يعفو فالخطاب موجو لمنبي       
بالعفو  أمر أواًل: ونالحظ ىنا حسف التنسيؽ، والترتيب البديع في ىذه األوامر، ذلؾ أف ا 

فإذا انتيوا إلى  (2)عمييـ، كما عفا ا عنيـ فيما يتعمؽ بحقوقو   عنيـ، وىذه خاصة بالرسوؿ 
خاصة بحقوقو  هأف يستغفر ليـ، لتنزاح عنيـ التبعات وأثقاؿ الذنوب، وىذ ثانيًا: أمرَ  ،ىذا المقاـ

كمااًل لمِبّر بيـ  أف يشاورىـ  ثالثًا: أمرَ  ،ا صاروا إلى ىذا الحاؿفممّ  (3)تعالى إتمامًا لمشفقة عمييـ وا 
أُلمتو مف  وتعميماً لموّدتيـ،  فيما يصح أف يشاور فيو استظيارًا برأييـ، وتطييبًا لنفوسيـ، واستجالباً 

  (4).بعده؛ ليقتدوا بو في ذلؾ عند النوازؿ التي تنزؿ بيـ

"واآليات الكريمة تتحدث عف أخالؽ النبوة العطرة وتشيد بالقيادة الحكيمة فمع مخالفة بعض        
بخمقو الكريـ وقمبو  حد، فقد وسعيـ مما أدى الى النكسة في غزوة أُ  الصحابة ألوامر الرسوؿ 

نما خاطبيـ بالمطؼ والميف، ولذلؾ اجتمعت القموب حوؿ  الرحيـ، ولـ يخاطبيـ بالشدة والغمظة، وا 
فبسبب رحمة  (5)"عميو وعمى أخالقو الكريمة مثنياً  دعوتو، وتوحدت تحت قيادتو، يقوؿ تعالى

عظيمة فياضة منحؾ ا إياىا يا محمد كنت لينًا مع أتباعؾ في كؿ أحوالؾ، ولكف بدوف إفراط أو 
 حد موقؼ القائد الحكيـ.تفريط، فقد وقفت مف أخطائيـ التي وقعوا فييا في غزوة أُ 

موـ والتعنيؼ وىكذا القائد الحكيـ ال يكثر مف لوـ جنده عمى أخطائيـ الماضية، ألف كثرة ال       
نما يتمفت إلى الماضي ليأخذ منو العبرة والعظة لحاضره ومستقبمو. وينطوي في  قد تولد اليأس، وا 
اآلية عالج قوي محبب وشاؼ لثورة النفوس وىياج األفكار وغمبة العواطؼ مما كاف مف آثار يـو 

 وطمأنيا بالنسبة لمموقؼأحد. ومما ال شؾ فيو أف ىذا العالج قد آتى نفعو فيّدأ النفوس واألفكار 
 .الحاضر والمواقؼ المستقبمة معاً 

                                                           

 .(1/218)أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائريانظر: ( 1)
تفسير الشعراوي،  (،1/154)، تفسير الكريـ الرحمف، السعدي، (3/288)انظر: روح المعاني، األلوسي (2)

 .(1/1252)الشعراوي
 .(1/192)، مدارؾ التنزيؿ، النسفي(482/ 1)د العقؿ السميـ، أبو السعود( انظر: إرشا3)
، التفسير الموضوعي، نخبة مف (2/41)، فتح القدير، الشوكاني(1/405)أنوار التنزيؿ، البيضاويانظر: ( 4)

 .(1/534العمماء)
 .(1/168)(  قبس مف نور القرآف، الصابوني5)
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َوَلْو ُكْنَت :ولذا قاؿ (1)ي.قو ضعؼ وال تُ وتُ  ،يا تفرؽ وال تجمعحيث إف الشدة في غير موضع 
وْا ِمْف َحْوِلؾَ  تجذب الناس إلى ديف ا،  فاألخالؽ الحسنة مف الرئيس َفّظًا َغِميَظ القمب اَلْنَفضُّ

فيو، مع ما لصاحبو مف المدح والثواب الخاص، واألخالؽ السيئة مف الرئيس تنفر الناس وترغبيـ 
عف الديف، وتبغضيـ إليو، مع ما لصاحبيا مف الذـ والعقاب الخاص، فيذا الرسوؿ المعصـو يقوؿ 

 شممت في ىذه المعركة الكافريف والذيف آذوه وأرادوا . بؿ إف رحمتو و ما يقوؿ، فكيؼ بغيرها ل
كيؼ يفمح قـو شجوا وجو نبييـ (: (2)حدوىو يمسح الدـ عف وجيو بعد إصابتو يـو أُ  قتمو، فقاؿ 

   (3).)وكسروا رباعيتو وىو يدعوىـ إلى ا، الميـ اغفر لقومي فإنيـ ال يعمموف

ـْ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِميَظ  قاؿ تعالى:       وا ِمْف َحْوِلَؾ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو ِلْنَت َلُي اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو ِإفَّ المََّو يُ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي ِحبُّ َفاْعُؼ َعْنُي

 .[159]آؿ عمراف: اْلُمَتَوكِِّميفَ 

ألمر الشورى ذلؾ التطبيؽ الرائع  مف أعظـ دروس ىذه الغزوة الدرس العممي مف النبي       
، عمى عصمتو بالوحي، وكماؿ  أمر إليي صريح موّجٌو لمنبي الكريـ (4)فالشورى ،الرفيع المستوى

"وبيذا ، ليأتمر بو ويقتدي بو صحابتو ومف تبعيـ بإحساف ؛شمائمو في التخّمؽ بأخالؽ القرآف الكريـ
ـْ ِفي اأْلَْمرِ  النص الجاـز يقرر اإلسالـ ىذا المبدأ في نظاـ الحكـ حتى ومحمد رسوؿ  َوَشاِوْرُى

مة المسممة شكًا في أف الشورى مبدأ أساسي ال ىو الذي يتواله. وىو نص قاطع ال يدع لؤلُ  ا 
 (5).يقوـ نظاـ اإلسالـ عمى أساس سواه"

لذا قاؿ عنيا بعض العمماء أنيا )االجتماع عمى األمر  ،طمب الشيء بأنيا وُتعرَّؼ الشورى     
"ومف ىذا المعنى يطمؽ عمى  (7) والشورى األمر الذي يتشاور فيو، (6)ليستشير كؿ واحد صاحبو(

                                                           

 .(1/782)التفسير الوسيط، طنطاوي (،7/253)دروزة( انظر: التفسير الحديث، محمد عزة 1)
 .(1/240)( تفسير الكريـ الرحمف، السعدي2)
 (.3/1417)1791د، حباب غزوة أح ،كتاب الجياد والسير، ( صحيح مسمـ3)
ظياره، وعرضو، واآلخر:  الشورى لغة: (4) )الشيف والواو والراء أصالف مّطرداف، األوؿ منيما: إبداء الشيء، وا 

لشيء. يقاؿ َشاَر العسؿ يُشوره شورًا وشيارة وَمشارًا ومشارة: استخرجو مف اْلَوْقبة واجتباه. انظر: معجـ أخذ ا
المفردات في غريب القرآف،  (،381-2/379)ابف منظور ، لساف العرب ،(3/226مقاييس المغة، ابف فارس)

 (.1/540)أبادي القاموس المحيط، الفيروز (،1/270)الراغب األصفياني
 .(1/477)( في ظالؿ القرآف، سيد قطب5)
 (.1/298)( أحكاـ القرآف، ابف العربي6)
 )تذكرة األريب تفسير الغريب، جماؿ الديف بف محمد الجوزي، (،25/46)( انظر: روح المعاني، األلوسي7)
1/15.) 



  (385-359املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت): الفصل الرابع                                  املبحث الثاوي

 

616 
 

 (1).الموضع الذي تـ فيو التشاور مجمس الشورى"

قاؿ كما  .أف يشاور أصحابو، وىو أمر لموجوب وفي ىذه اآليات يأمر ا تعالى رسولو       
 أما ابف جماعةو  ،" ال غنى لولي األمر عف المشاورة، فإف ا تعالى أمر بيا نبيو: "ابف تيمية

  (2).فقد أكد أف الشورى كانت مف عادة األنبياء

ـْ : المسمميف مف صفاتى صفة الشور و        ـْ ُشوَرى َوالَِّذيَف اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّي اَلَة َوَأْمُرُى َوَأَقاُموا الصَّ
ـْ ُينِفُقوف ـْ َوِممَّا َرَزْقَناُى فقد رفع القرآف الكريـ منػزلة الشورى حيف قرنيا بالصالة  ،[38]الشورى: َبْيَنُي

والزكاة مف أركاف اإلسالـ الخمسة، فوضعيا بينيما، وذلؾ في وصؼ المؤمنيف المستجيبيف لداعي 
بأنيـ يجعموف أمرىـ كمو، فيما لـ ينػزؿ بو وحي، شورى بينيـ كميـ بدوف حجر أو إقصاء،  الحؽ 

 فإذا شاورت، ووصمت إلى قرار، وقطعت الرأي عمى األخذ بو، فتوكؿ عمى ا في تنفيذه. 

إف في االستشارة، تنور األفكار، بسبب إعماليا فيما وضعت لو، فصار في ذلؾ زيادة 
، وىو أكمؿ الناس عقاًل، وأغزرىـ عممًا، وأفضميـ رأيًا  يقوؿ لرسولو لمعقوؿ، فإذا كاف ا
ـْ ِفي اأْلَْمرِ   (3).فكيؼ بغيره َوَشاِوْرُى

ـ، وسمة مف يإّف الشورى، أو أخذ الرأي في اإلسالـ، قاعدة عظيمة مف قواعد اإلسالـ العظ      
األمة اإلسالمية، فالحاكـ في اإلسالـ سمات الحكـ اإلسالمي، وىي تمثؿ ركنًا أساسيًا مف سمطاف 

والميؿ  ،والطغياف ،وكيؿ عف األمة في مباشرة السمطاف والسيادة، وفي ىذا عصمة لو مف االنحراؼ
 عف جادة الحؽ.

فالقائد المسمـ يجعؿ مف ىذه السيرة العطرة قدوة لو بحيث يستشير في أمور المسمميف العامة        
 والخاصة، وأف تكوف الشورى لو ركيزة أساسية ومنيج.

 إف ينصركـ ا فال غالب لكـ: نيالمطمب الثا
ْف قاؿ تعالى:         ـْ َواِ  ـُ المَُّو َفاَل َغاِلَب َلُك ـْ ِمْف َبْعِدِه ِإْف َيْنُصْرُك ـْ َفَمْف َذا الَِّذي َيْنُصُرُك َيْخُذْلُك

َـّ ُتَوفَّى َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمْؤِمُنوَف* َوما كاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿَّ َوَمْف َيْغُمْؿ َيْأِت ِبما َغؿَّ َيْوـَ الْ  ِقياَمِة ُث
ـْ ال ُيْظَمُموفَ   .[161-160]آؿ عمراف: ُكؿُّ َنْفٍس ما َكَسَبْت َوُى

بعد األمر بالشورى، وبياف أىميتيا، وبعد األمر باالستعانة با، والتوكؿ عميو، يوضح ا        
                                                           

 ر ومشاورتو(.وقوؿ ابف حجر )إف القراء كانوا أصحاب مجمس عم (،17/105)ابف حجر  ،فتح الباري :نظرا( 1)
 (.60:ص)جماعة ابف اإلسالـ، أىؿ تدبير في األحكاـ تحرير، (165:ص)السياسة الشرعية، ابف تيميةانظر: ( 2)
 .(1/174)تيسير الكريـ الرحمف، السعديانظر: ( 3)
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عمى  سنة مف سننو، وقاعدة مف قواعد قدرتو وحكمتو، يثبت بيا المؤمنيف، ويزيدىـ بموجبيا إيماناً 
ـُ الّمُو  إيمانيـ، حيث يقوؿ سبحانو: تضمنت اآلية حقيقة كبرى فقد  ،َفاَل َغاِلَب َلُكـْ ِإف َينُصْرُك
ذلؾ، فال يطمب نصر إال بمقتضاىا، وىى النصر بيد ا، والخذالف ك يجب العمـ بيا والعمؿ دائماً 

 (1).منو تعالى

َـّ ُتَوفَّى ُكؿُّ  (2)َوَما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿَّ  تعالى: اؿق        َوَمْف َيْغُمْؿ َيْأِت ِبَما َغؿَّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُث
ـْ اَل ُيْظَمُموفَ   .[161]آؿ عمراف:(3)َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُى

حد، عف ابف مف سياؽ الحكـ واألحكاـ المتعمقة بغزوة أُ  في شأف النبي  نزلت ىذه اآلية       
 فقدت قطيفة حمراء يوـ بدر مما أصيب مف المشركيف فقاؿ أناس: لعؿ النبي )عباس قاؿ: 

 (4)َوما كاَف ِلَنِبيٍّ َأف َيُغؿَّ  فأنزؿ ا تعالى (؛أخذىا

 ؛إف كؿ مف يقع منو غؿ أو غموؿ :أي َوَمْف َيْغُمْؿ َيْأِت ِبَما َغؿَّ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ : ثـ قاؿ      
لما فتح ا خيبر انطمقنا إلى الوادي قاؿ: )  عف أبي ىريرةا غؿ بو يوـ القيامة. فإنو يأتي بم

لو بالشيادة  فمما نزلنا الوادي رمي بسيـ فمات فقمنا ىنيئا (5)عبد لو يقاؿ لو مدعـ ومع رسوؿ ا 
 ناراً كال والذي نفسي بيده إف الشممة التي أخذىا يـو خيبر لتمتيب عميو  يا رسوؿ ا فقاؿ:

، ففزع الناس فجاء رجؿ بشراؾ أو شراكيف فقاؿ يا رسوؿ ا أخذىا مف المغانـ لـ تصبيا المقاسـ
   (6).(أصبت يـو خيبر فقاؿ: شراؾ أو شراكاف مف نار

                                                           

 (.1/218)أيسر التفاسير، الجزائريانظر: ( 1)
، بضـ الياء وفتح العيفُيَغؿ( بفتح الياء وضـ العيف، وقرأ الباقوف ) َيُغؿ(( قرأ ابف كثير وأبو عمرو وعاصـ )2)

وما كاف لنبي أف يخوف في الغنيمة، ما كاف  فمف قرأ بالنصب معناه:(، 2/243انظر: النشر، ابف الجزري)
ؤخذ مف يحتمؿ َأمريف: ُيَخاف، يعنى َأف ي ومف قرأ بالضـ فمعناه:لنبي أف يخوف أصحابو فيما أفاء ا عمييـ. 

ف َأي ينسب ِإلى الُغُموؿ انظر: حجة القراءات، عبد  نيمتو.غ  (،1/179الرحمف بف محمد أبو زرعة)واآلخر، ُيَخوَّ
، السمرقندي)  (.1/1174(، بصائر ذوى التمييز: الفيروز آبادي )1/334بحر العمـو

 وري" انظر: اإلسالـ والدستور، توفيؽ ( "وىذه اآلية مف اآليات المقررة لصيانة األمواؿ العامة، في المجاؿ الدست3)
 . (1/83السديري)     

 (.1/71(  أسباب النزوؿ، الواحدي)4)
 األسود: العبد مدعـ  (5)

 ىؿ واختمؼ،  ا رسوؿ إلى فأىداه الضبي الجذامي وىب بف زيد بف لرفاعة عبدا كاف  ا رسوؿ مولى     
 إف الحديث في وجاء خيبر يـو الشممة غؿ الذي وىو بخيبر مشيور وخبره ،عبدا مات أو ا رسوؿ أعتقو
. انظر: االستيعاب، ابف  وغيره مالؾ عند حديثو فقتمو غرب سيـ أصابو بخيبر وقتؿ نارا عميو لتشتعؿ الشممة

 (.3/499(،أسد الغابة، ابف األثير)3/75(، اإلصابة، ابف حجر)4/1468عبد البر)
 (.4/1547)3993ح ،غزوة خيبر( صحيح  البخاري، كتاب المغازي، باب 6)
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في  وكؿ مف خاف شيئاً  ،قبؿ القسمة ،: "ىو الخيانة مف المغنـ والسرقة مف الغنيمةوالغموؿ      
وىو الحديدة  ،في غؿ أي ممنوعة مجعولة ،ألف األيدي فييا مغمولة ؛خفية فقد غؿ، وسميت غموالً 

 (1)التي تجمع يد األسير في عنقو."

ـْ ِمْف َشْيٍء َفَأفَّ ِلمَِّو ْقَسـ حسب ما شرعو ا: تفالغنيمة ُتجمع ثـ         َواْعَمُموا َأنََّما َغِنْمُت
فمف أخذ شيئًا منيا  ،[41]األنفاؿ: َوِلمرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْبِف السَِّبيؿِ ُخُمَسُو 

 مف أخذ شيئًا بدوف وجوو قائد لبعض المجاىديف لمزية فيو؛ بدوف القسمة أو التنفيؿ الذي يمنُحو ال
 (2)الّذنوب.يو كبيرة مف كبائر فشرعي مف المغانـ فيذا الُغموؿ، 

 مف نعـ ا عمييـ رضواف ا ورحمتو بعباده وارسالو محمد: لثالمطمب الثا
ـْ قاؿ تعالى:  ـُ َوِبْئَس اْلَمِصيُر*ُى َأَفَمِف اتََّبَع ِرْضواَف المَِّو َكَمْف باَء ِبَسَخٍط ِمَف المَِّو َوَمْأواُه َجَينَّ

ـْ َرُسواًل ِمْف َدَرجاٌت ِعْنَد المَِّو َوالمَُّو َبِصيٌر  ِبما َيْعَمُموَف* َلَقْد َمفَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث ِفيِي
ْف كاُنوا ِمْف َقْبُؿ َلفِ  ـُ اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعمُِّمُي ـْ آياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُموا َعَمْيِي  ي َضالٍؿ ُمِبيفٍ َأْنُفِسِي

 .[164-162]آؿ عمراف:
يرفع ا ىمـ أىؿ اإليماف إلى التحمي بالمحامد الموصمة إلى مرضاتو تعالى  في ىذه اآليات       

ـُ َوِبْئَس اْلَمِصيرُ  إذ يقوؿ: َأَفَمِف اتََّبَع ِرْضَواَف الّمِو َكَمف َباء ِبَسْخٍط مَِّف الّمِو َوَمْأَواُه َجَينَّ
ـْ َدَرَجاٌت ِعنَد  يتفاوتوف، كما يقوؿ المولى سبحانو وتعالى:ال يستووف، بؿ البد أنيـ  ُى

فأىؿ الخير درجاتيـ في الجنة، وأىؿ الشر دركاتيـ  الّمِو والّمُو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموفَ 
 في النار.

في الشدائد، وحسف خمقو،  ، وعمى المؤمنيف  بميف جانبو وبعد أف امتف ا عمى النبي      
 ، والمنة العظمى عمى الدنيا كميا وىي بعثة محمد نيف بالنعمة الكبرىيمتف مرة ثانية عمى المؤم

ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيفيقوؿ:  ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ـْ َرُسواًل مِّْف َأنُفِسِي ـْ َلَقْد َمفَّ الّمُو َعَمى اْلُمؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث ِفيِي ِي
ف َكاُنوْا ِمف َقْبُؿ َلِفي َضالٍؿ مُِّبيفٍ  ـُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ   مِّْف  فقولو تعالى: َوُيَعمُِّمُي

"أي: مف جنسيـ ليتمكنوا مف مخاطبتو وسؤالو ومجالستو واالنتفاع بو، كما قاؿ َتعاَلى:  َأنُفِسِيـْ 
ـْ  ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَياَوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ  َلُك : ِمْف َأْنُفِسُك وقولو ، أي: مف جنسكـ[ 21]الرـو

 : َّـْ ُيوَحى ِإَلي َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَؾ ِمَف : وكذلؾ قولو [ 110]الكيؼ: ُقْؿ ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُمُك
ـَ  ـْ َلَيْأُكُموَف الطََّعا فيذا أبمغ في االمتناف أف  [20]الفرقاف: َوَيْمُشوَف ِفي األْسَواؽِ اْلُمْرَسِميَف ِإال ِإنَُّي

                                                           

 (.1/193(  الكبائر، محمد عبد الوىاب)1)
 (.3/184)الزواجر عف اقتراؼ الكبائر، الييتمي،  (،2/290)إعانة المستفيد ، صالح بف فوزاف الفوزافانظر: ( 2)
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   (1)."يكوف الرسؿ إلييـ منيـ، بحيث يمكنيـ مخاطبتو ومراجعتو في َفْيـ الكالـ عنو

و إلييـ أعظـ مف إحسانِ  ،ولـ يحسف إلييـ إحساناً  ،لـ يرحميـ في الدنيا برحمةٍ   إف ا       
وليذا لـ يذكر في القرآف لفظة المف عمييـ إال في سياؽ  ؛وىذه الشريعة الكاممة ،بيذا الديف القيـ

ـْ  :ذكرىا كقولو ـْ َأْف َىَداُك ـْ َبِؿ اُ َيُمفُّ َعَمْيُك َيُمنُّوَف َعَمْيَؾ َأْف َأْسَمُموا ُقْؿ اَل َتُمنُّوا َعَميَّ ِإْساَلَمُك
ـْ َصاِدِقيفَ  فيي محض اإلحساف إلييـ والرأفة بيـ وىدايتيـ إلى ما   [17:الحجرات] ِلْْلِيَماِف ِإْف ُكْنُت

 (2).بو صالحيـ في الدنيا واآلخرة
ىذه المنة التي امتف ا بيا عمى عباده، أكبر النعـ، بؿ أصميا، وىي االمتناف عمييـ بيذا      

ومف مظاىر ىذه المنة . الرسوؿ الكريـ الذي أنقذىـ ا بو مف الضاللة، وعصميـ بو مف اليمكة
 أف ىذا الرسوؿ الكريـ:  والفضؿ ببعثة الرسوؿ 

ـْ آَياِتوِ   -3 كاف يقرأ عمييـ اآليات التي  يعني: القرآف، والتالوة ىي القراءة فيو  َيْتُمو َعَمْيِي
 أنزليا ا تعالى عميو ليداية الناس.

أي: يطيرىـ مف الكفر والذنوب، وذلؾ بدعوتيـ إلى التمسؾ بالعقيدة الصحيحة،  َوُيَزكِّيِيـْ   -2
ة والتسامي بالنفس التربي :وترؾ الرذائؿ السيئة، وكممة التزكية تعنى ،والتحمي باألخالؽ الحسنة

 (3).وامتالؾ اليوى
فال سبيؿ إلى  ،أطباء القموب ورسؿ ا ىـ ،وتزكية النفوس أصعب مف عالج األبداف وأشد 

 (4) .قياد والتسميـ ليـوبمحض االن ،إال مف طريقيـ وعمى أيدييـ ،تزكيتيا وصالحيا
 

ـُ اْلِكتَابَ  -1 ي: يبيف ليـ األمور األساسية التي نزؿ القرآف ألجميا، فيبيف ليـ أحكاـ أ : َوُيَعمُِّمُي
 القرآف، ويفسر ليـ ما  خفي عنيـ مف األلفاظ.

 

والحكمة ىي السنة، كما يقوؿ العمماء، والسنة تشتمؿ عمى بياف وتفسير لمقرآف  : َواْلِحْكَمةَ  -4
ال  الكريـ، وتعميـ الناس أمور دينيـ، وتشتمؿ عمى تشريعات وأحكاـ مف تحميؿ وتحريـ، فيو 

 .[4- 3]النَّجـ: َوَما َيْنِطُؽ َعِف الَيَوى*ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى :لقولو تعالى (5)ينطؽ عف اليوى 
 
 

                                                           

 (.2/158)تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير انظر:( 1)
 (.2/405)ابف القيـبدائع الفوائد،  انظر:( 2)
 (.1/171)التفسير المنيجي، فضؿ عباس (،1/91)(  انظر: قذائؼ الحؽ، محمد الغزالي3)
 (.2/342)مدارج السالكيف، ابف القيـانظر: (  4)
 (.1/172)التفسير المنيجي، فضؿ عباسانظر: (  5)
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"ىذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منيا لوزنتيا عند مف يعرؼ قاؿ ابف عثيميف:       
  (1)قدرىا".

  

                                                           

  (.2/4)العثيميف ابف( القوؿ المفيد عمى كتاب التوحيد، 1)
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   صاب الناس مف مصائب فيي بإذف اما أالمطمب الرابع: 
ـْ ِمْثَمْيَيا تعالى:قاؿ        ـْ ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُت ـْ َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُك ـْ َأنَّى َىَذا ُقْؿ ُىَو ِمْف ِعْنِد َأْنُفِسُك ُقْمُت

ـَ اْلمُ  ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َفِبِإْذِف المَِّو َوِلَيْعَم ]آؿ  ْؤِمِنيفَ ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿِّ َشْيٍء َقِديٌر* َوَما َأَصاَبُك
  .[166-165عمراف:
حد، يعود السياؽ لدروس بعد الدروس اإليمانية التربوية، التي تخممت الكالـ عف عزوة أُ        

ـْ َأنَّى َىػَذا ُقْؿ ُىَو ِمْف  :فيقوؿ الغزوة المباشرة.  ْثَمْيَيا ُقْمُت َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكـ مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبتـُ مِّ
ـْ ِإفَّ الّمَو َعَمى   [.165]آؿ عمراف:ُكؿِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِعنِد َأْنُفِسُك

 سبب النزوؿ
تؿ حد قُ قاؿ: لما كاف يوـ أُ  "عف عمر بف الخطاب   ذكر الواحدي في سبب نزوؿ اآلية     

ة عمى رأسو، وساؿ لَبْيضَ ت اْ شمَ ىُ ، وكسرت رباعيتو، وَ منيـ سبعوف، وفر أصحاب رسوؿ ا 
  (1)."الدـ عمى وجيو، فأنزؿ ا تعالى اآلية

أي كيؼ ىذا، ونحف موعودوف بالنصر ونزوؿ المالئكة، وفينا نبي َأنَّى َىػَذا: وقولو      
يعنى الرماة الذيف  ُىَو ِمْف ِعنِد َأْنُفِسُكـْ  ينزؿ عميو الوحي مف السماء! فقاؿ ليـ في الجواب

نما كاف النصر ونزوؿ المالئكة مشروطاً خالفوا األمر وعصوا الرسوؿ وأال يعصى  ،بالطاعة ، وا 
 .(2)أمر الرسوؿ

نفوس المؤمنيف، ويرشدىـ إلى الحؽ والصواب، في عمة ما حدث مف ىزيمة  ثـ يريح ا        
ـَ اْلُمْؤِمِنيفَ : حيث يقوؿ  ،عسكرية ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َفِبِإْذِف الّمِو َوِلَيْعَم ]آؿ َوَما َأَصاَبُك
ذنو، وليميز ا المؤمنيف مف غيرىـ، ويظيرىـ لمناس؛  ،[166عمراف: فكؿ شيء بقضاء ا وقدره، وا 

نعاماً   عمييـ. تكرمة ليـ، وا 

نما لـ يقؿ وىي بإذف ا ،حد"ىو يوـ أُ  َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعافِ :  قولو        ألف المقصود  ؛وا 
إذ المقاـ مقاـ إظيار الحقيقة، وأما التعبير بمفظ ما أصابكـ  ،إعالف ذكر المصيبة وأنيا بإذف ا

  (3)دوف أف يعاد لفظ المصيبة فتفنف، أو قصد اإلطناب".

                                                           

 . (128 -1/127)(  أسباب النزوؿ، الواحدي1)
  (.15/45)بف أبي الحديداشرح نيج البالغة، انظر: ( 2)
   (.4/162 )( التحرير والتنوير، ابف عاشور3)
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   اِليماف يـالمنافقوف أقرب لمكفر من: لخامسالمطمب ا
ـْ َتَعاَلْوْا َقاِتُموْا ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنعْ  قاؿ تعالى      ـَ الَِّذيَف َناَفُقوْا َوِقيَؿ َلُي ـُ َوْلَيْعَم َم

ـْ ِلْمُكْفِر َيْوَمِئٍذ  ـْ ُى ـْ َوالّمُو ِقتَااًل الَّتََّبْعَناُك ـْ ِلِْليَماِف َيُقوُلوَف ِبَأْفَواِىِيـ مَّا َلْيَس ِفي ُقُموِبِي َأْقَرُب ِمْنُي
ـُ ِبَما َيْكُتُموفَ   [.167]آؿ عمراف: َأْعَم

ما زلنا في سياؽ آيات القرآف الكريـ التي تؤكد نوع النفاؽ القائـ عمى الريبة والشؾ، وتشير      
 ويسمييـ ،وكانوا نحوًا مف ثالثمائة رجؿ،أبي بف سموؿ ومف معواآلية إلى موقؼ عبد ا بف 

فقد قيؿ ليـ تعالوا  ،وقد كشفيـ ا في ىذه الموقعة وميز الصؼ اإلسالمي منيـالَِّذيَف َناَفُقواْ 
ـُ َقاُلوْا َلْو  ،مبواف بمدكـ وأعراضكـ وأموالكـ فمـ يُ قاتموا في سبيؿ الّمو أو اشتركوا في الدفاع ع َنْعَم

ا تعالى اليزيمة عمى  تبَ كَ  ماولَ  ،نكـ تقاتموف لسرنا معكـأي قالوا لو نعمـ أ ِقتَااًل الَّتََّبْعَناُكـْ 
ولذا قاؿ ، تمواوما قُ  ،لو كانوا عندنا ما ماتوا وقالوا (1)وتشفوا مف المؤمنيف،، المنافقوف حَ رِ فَ  ،المؤمنيف

ـْ ِلْمُكْفِر  بعدىا مباشرة ا  ـْ ِلِْليَماِف﴾ُى  .َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُي

ـْ َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُمواىـ  بأنيـ وصفيـ وبعد أف       ْخَواِنِي ]آؿ (2)الَِّذيَف َقاُلوا ِلِ
ـْ َصاِدِقيفَ  بقولو ا عمييـ ، ردَّ [168عمراف: ـُ اْلَمْوَت ِإْف ُكْنُت   [. 168]آؿ عمراف:َفاْدَرُءوا َعْف َأْنُفِسُك

فادفعوه عف أنفسكـ، في ميداف القتاؿ   ،إف كنتـ صادقيف في أف الحذر يمنع القدر، ويدفع الموت
فالموت يصيب المجاىد والقاعد والشجاع والجباف، وال يرده حرص وال حذر، وال ،، "أو في غيره

الواقع ىو الذي يجبيـ بو القرآف يؤجمو جبف وال قعود، والواقع ىو البرىاف الذي ال يقبؿ المراء وىذا 
الكريـ، فيرد كيدىـ المئيـ ويقر الحؽ في نصابو ويثبت قموب المسمميف، ويسكب عمييا الطمأنينة 

  (3).والراحة واليقيف"

                                                           

 (، 1/494)في ظالؿ القرآف، سيد قطب (،2/1170)بي طالبأ( انظر: اليداية إلى بموغ النياية، مكي بف 1)
 .(7/264)دروزةالتفسير الحديث،     

 بالتخفيؼ. انظر: النشر،  بتشديد التاء، و الباقوف َما ُقِتُموا( روى ىشاـ عف أبيو عامر مف طريؽ الداجوني 2)
 (.2/243)ابف الجزري    

 (.1/495سيد قطب) (  في ظالؿ القرآف،3)
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 ؾثاؾثا ملبحثا

 .(370 - 369)املقاصد واألفداف ؾسورة آل عمران ؿن اآلقة 

 : لباطم ثالثة وفيه

اؾشهادة: دالؾتها وأؼساؿها األول:طلب امل 

 

ؿىثر و مثرات اؾشهادة اؾثاـي: طلبامل 

 

حدمناذج ؿن  شهداء ُأ اؾثاؾث: طلبامل 

 
 

                                              

      



  (307-389املقاصد واألهداف لسورة آل عمران مه اآليت): املبحث الثالث                   الفصل الرابع       

611 
 

 المبحث الثالث
 (370 - 369المقاصد واألىداؼ لسورة آؿ عمراف مف اآلية )

ـْ ُيْرَزُقوَف قاؿ    تعالى: ﴿َواَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموا ِفي َسِبيِؿ المَِّو َأْمَواتًا َبْؿ َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّي
ـُ  ـْ َأالَّ َخْوٌؼ *َفِرِحيَف ِبَما آتَاُى ـْ ِمْف َخْمِفِي ـْ َيْمَحُقوا ِبِي المَُّو ِمْف َفْضِمِو َوَيْسَتْبِشُروَف ِبالَِّذيَف َل

ـْ َيْحَزُنوَف﴾ ـْ َواَل ُى  .[170-169]آؿ عمراف: َعَمْيِي

بيف ا تعالى أنو ال بعد الجولة السابقة في الرد عمى المنافقيف، ومفاىيميـ المغموطة،   
َواَل : ﴿، حيث يقوؿ ، وبشر أىؿ اإليماف بحياة مف فقدوا مف اإلخوافوت والقدرمفر مف الم

ـْ ُيْرَزُقوَف﴾ ال أي:  [169]آؿ عمراف:َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموْا ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْمَواتًا َبْؿ َأْحَياء ِعنَد َربِِّي
ال  تو،ى، ومف أجؿ إعالء كمما تعالتموا في سبيؿ تظف أييا الرسوؿ، وأييا المؤمنوف أف الذيف قُ 

"وىكذا يمضي السياؽ في بياف ىذه الحقيقة، ( 1)تظنيـ أمواتًا، ولكنيـ أحياء عند ربيـ يرزقوف
حقيقة أف الذيف قتموا في سبيؿ ا لـ ينقطعوا عف حياة الجماعة المسممة مف بعدىـ، وال عف 

ويربط بيف حياة  ،والتأثر أىـ خصائص الحياةأحداثيا فيـ متأثروف بيا، مؤثروف فييا، والتأثير 
  (2).حد وبيف األحداث التي تمت استشيادىـ برباط محكـ"الشيداء في معركة أُ 

 المطمب األوؿ: الشيادة داللتيا وأقساميا 
ذا أراد ا ع ا إلييا مف يتخير مف عبادهالشيادة درجة يرف ف يرفع درجة إنساف أ ، وا 

بسبب مف  ،في األصؿ ىو مف مات مف المسمميف في جياد الكفار (3)والشييد ،اختاره شييداً 
أسباب قتاليـ، قبؿ انقضاء القتاؿ، كأف قتمو كافر أو أصابو سالح مسمـ، أو عاد إليو سالحو، أو 

 (4).تردى في بئر أو وىدة أو رفستو دابتو فمات أو قتمو مسمـ باغ استعاف بو أىؿ الحرب

                                                           

 المنيجي، فضؿالتفسير (،1/544انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآف، نخبة مف العمماء)( 1)
 (.1/177)عباس

 (.1/496)( في ظالؿ القرآف، سيد قطب2)
شِييدًا وَتَشيََّد طمب  )الشيف والياء والداؿ، أصؿ يدؿ عمى حضور وعمـ، واْسُتْشِيَد ُقِتؿَ  قاؿ ابف فارس:( 3)

، الشَّييُد الشاىد والجمع الشَُّيَداءُ  الشيادة  (،3/221)المغة، ابف فارسانظر: معجـ مقاييس (.والشَِّييُد الحيُّ
  .(1/354)مختار الصحاح، الرازي (،3/238)لساف العرب، ابف منظور

 (.1/607(، وحاشية ابف عابديف، ابف عابديف)1/350انظر: مغني المحتاج، الشربيني)( 4)
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والحرؽ  ،والغرؽ ،مف المبطوف ،طمؽ عمى مف سماه النبي فأُ  ،مفيوـ الشيادةثـ اتسع  
  (1)اليدـ وغيرىـ". ،وصاحب

أَلفَّ المََّو ومالئكتو ُشيوٌد لو بالػجنة؛ وقػيؿ: ُسمُّوا شيداء أَلنيـ مػمف  وُسمي الشييد شييداً       
لَِّتُكوُنوْا : قاؿ ا   ،(2) وقيؿ غير ذلؾ عمػى اأُلمػـ الػخالػية ُيْسَتْشَيُد يوـ القػيامة مع النبػي 

ـْ َشِييًدا  .[143]البقرة:  ُشَيَداء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَمْيُك

 أقساـ الشيداء:
 وُيْسِبغ عمى مف مات فييا اسـ الشييد، ،مف الميتات شيادة اً نجد السّنَة النبوّية تجعؿ كثير      

 : ، وىذا ىو التقسيـ الشائع(3)تقسيـ الشيداء إلى ثالثة أقساـالعمماء والفقياء عمى صطمح وا

 القسـ األوؿ: شييد الدنيا واآلخرة:
وىو الذي ُيْقَتؿ في  ،حقيقة وحكمًا، أو الشييد المطمؽ شييد الدنيا واآلخرة، وُيْعَرُؼ بالشيداء    

دوف  ،وكممة الذيف كفروا السفمى ،كممة ا ىي العميا قتاؿ مع الكفار مقباًل غير مدبر، لتكوفَ 
 غرض مف أغراض الدينا.

خاصة في الدنيا تميزه عف سائر الموتى،  اً أنو يأخذ أحكام مقصودىـ بشييد الدنيا:فأما 
أف لو  ومقصودىـ بشييد اآلخرة:كعدـ الغسؿ عند أكثر العمماء، والتكفيف في ثيابو، وغير ذلؾ، 

 .خصو ا بو  اً ودموع اً ثواب

 القسـ الثاني: شييد الدنيا: 
الكفار في المعترؾ، شييد الدنيا أي دوف اآلخرة، وىو مف ُقِتَؿ مف المسمميف أثناء القتاؿ مع 

ُيْفِسد شيادَتو كالرياء، والسمعة، والغموؿ مف  اً مف موانع الشيادة، أو ارتكب ذنب وقاـ بو مانع
 الغنيمة ونحوىا، فيذا لو حكـ الشيداء في الدنيا دوف اآلخرة، وىذا تجري عميو األحكاـ الخاصة

                                                           

 تاج  (،1/170)التعريفات، الجرجاني (،2/1254)، ابف األثير: النياية في غريب الحديث واألثرانظر (1)
 (.1/2062)العروس، الزبيدي    

(، المطمع عمى أبواب المقنع،  2/517) ( انظر: مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار، ابف عياض اليحصبي2)
 (.190، البف حجر)ص:(، بذؿ الماعوف116)ص: مفمح ابف

  ،مواىب الجميؿ (،6/434)حاشية رد المحتار، البف عابديف: (،1/322)بدائع الصنائع، لمكاساني انظر: (3)
  (.5/225(، المجموع، النووي )3/67) لمخطاب    
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   (1).بالشييد، وما يترتب عميو

ـُ التي ُتَطبَُّؽ عمى شيداء الصنؼ األوؿ؛ ألنو أشبيو في فيذا الصنؼ ُتَطبَُّؽ عميو األ حكا
وحيث أطمؽ الفقياء مصطمح الشييد انصرؼ ليذا القسـ والذي قبمو، وحكميما واحد في  ،ظاىره

  (2).أحكاـ الدنيا

 القسـ الثالث: شييد اآلخرة:
المقاتميف في سبيؿ شييد اآلخرة ىو كؿ مف ورد ذكره في السنة النبوّية مف الشيداء غير 

، والّنفساء اّلتي تموت في طمقيا، يؽ وكطالب العمـ إذا مات في طمبوا، الغريؽ والمطعوف والحر 
ال فيـ كغيرىـ مف الموتى، ليس ليـ أحكاـ  ونحو ذلؾ. والمراد أنيـ شيداء في ثواب اآلخرة، وا 

     .(3)خاصة، فيغسموف ويصمى عمييـ، فيـ شيداء بشيادة رسوؿ ا 

 المطمب الثاني: مآثر و ثمرات الشيادة
"أفضؿ ما يبذلو اإلنساف نفسو ومالو، ولما كانت األنفس واألمواؿ مبذولة في الجياد، جعؿ      

ا مف بذؿ نفسو في أعمى رتب الطائعيف وأشرفيا، لشرؼ ما بذلو، مع محو الكفر، ومحؽ أىمو، 
عزاز الديف" عالًء لو، َفاْمَتفَّ ا  ،(4)وا  وبما أفَّ الشيداء استرخصوا أنفَسيـ دفاًعا عف ديف رّبيـ، وا 

ووردت في فضؿ الشييد عدة آيات ومجموعة كبيرة مف األحاديث بينت عمييـ باألجر العظيـ، 
 فضؿ الشييد ومكانتو وفيما يمي بياف لذلؾ:

 فضائؿ الشيادة في الكتاب: 
]البقرة:  ﴿َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْف ُيْقَتُؿ ِفي َسبيِؿ الّمِو َأْمَواٌت َبْؿ َأْحَياء َوَلِكف الَّ َتْشُعُروَف﴾ :قولو  -3

154.] 
  وجو الداللة: 

ف قتموا في ىذه الدار فإف أر في اآلية الكريمة        واحيـ يخبر تعالى عف الشيداء بأنيـ وا 
 (5) تسرح في جنات الخمد، وتنعـ في دار البقاء. حية، مرزوقة في دار القرار

                                                           

، كشاؼ القناع، (2/249لمخطاب ) مواىب الجميؿ، (2/252) ابف عابديف ( انظر: حاشية رد المحتار،1)
  (. 5/225المجموع، النووي ) (،2/98) لمبيوتي

 (.2/497)لرمميا (  انظر: نياية المحتاج،2)
 تحفة المحتاج،  (،119 – 2/118) )روضة الطالبيف، لمنووي (،1/322)( انظر بدائع الصنائع، لمكاساني: 3)

   (.3/476)المغني، البف قدامة (167 - 3/166 )البف حجر الييتمي     
 (.28 :ص) (  أحكاـ الجياد وفضائمو، العز بف عبد السالـ4)
 (.1/402)تفسير القرآف العظيـ، ابف كثيرانظر: ( 5)
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ـْ ُيْرَزُقوَف* وقاؿ تعالى:  -2 ﴿َواَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموْا ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْمَواتًا َبْؿ َأْحَياء ِعنَد َربِِّي
ـْ َأالَّ َخوْ  ـْ َيْمَحُقوْا ِبِيـ مِّْف َخْمِفِي ـُ الّمُو ِمف َفْضِمِو َوَيْسَتْبِشُروَف ِبالَِّذيَف َل ـْ َفِرِحيَف ِبَما آتَاُى ٌؼ َعَمْيِي

ـْ َيْحَزُنوَف* َيْسَتْبِشُروَف ِبِنْعَمٍة مَِّف الّمِو َوَفْضٍؿ َوَأفَّ الّمَو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَف﴾  َوالَ  ]آؿ ُى
 [.171-169عمراف: 
تموا في سبيؿ ا، وفارقوا ىذه اآلية نص في النيي عف حسباف أف الذيف قُ  وجو الداللة:       

ونص كذلؾ في إثبات أنيـ أحياء عند ربيـ، ثـ يمي ىذا  ،الناس أمواتياة، وبعدوا عف أعيف الح
 (1).رزقوفالنيي وىذا اإلثبات وصؼ ما ليـ مف خصائص الحياة فيـ يُ 

صيب حمزة بف عبد المطمب : "عف سعيد بف جبير قاؿ: لما أُ وسبب نزوؿ ىذه اآلية       
ورأوا ما رزقوا مف الخير، قالوا ليت إخواننا يعمموف ما أصابنا  ، حدومصعب بف عمير يوـ أُ 

، فأنزؿ ا تعالى: (2)كي يزدادوا في الجياد رغبة، فقاؿ ا تعالى أنا أبمغيـ عنكـ" ؛مف الخير
 [.169]آؿ عمراف: .َواَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموْا ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْمَواتًا﴾﴿

 

ـُ الّمُو ِمف َفْضِمِو َوَيْسَتْبِشُروَف ِبالَِّذيَف ا حاليـ بقولو سبحانو: ﴿ثـ وصؼ       َفِرِحيَف ِبَما آتَاُى
ـْ َيْحَزُنوفَ  ـْ َواَل ُى ـْ َأالَّ َخْوٌؼ َعَمْيِي ـْ َيْمَحُقوْا ِبِيـ مِّْف َخْمِفِي فرحيف بفضؿ ا  [.170آؿ عمراف: ﴾َل

ستشيدوا بعد، أال خوؼ عمييـ فيما ىو آت، وال ىـ يحزنوف عمييـ، استبشروا إلخوانيـ الذيف لـ ي
مزية تجعميـ يختمفوف عف بقية الموتى، فيـ في نعيـ وحياة ورزؽ ليـ  لشيداءوا ،عمى شيء فات

حسف عند ربيـ، فرحوف فرحًا عظيمًا بما أعطاىـ ا تعالى بعد انتقاليـ مف الحياة الدنيا إلى 
 (3).ينتظروف الشيادة ورفقائيـ الذيف تركوىـ خمفيـ عمى قيد الحياةاآلخرة، ويسروف بإخوانيـ 

 

ـُ الَجنََّة ُيَقاِتُموَف ِفي  تعالى:قولو  -1 ـْ َوَأْمَواَلُيـ ِبَأفَّ َلُي ﴿ِإفَّ الّمَو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأنُفَسُي
ِفي التَّْورَاِة َواِِلنِجيِؿ َواْلُقْرآِف َوَمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَف َسِبيِؿ الّمِو َفَيْقُتُموَف َوُيْقَتُموَف َوْعدًا َعَمْيِو َحّقًا 

ـُ﴾ ـُ الَِّذي َباَيْعتـُ ِبِو َوَذِلَؾ ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظي  [.111]التوبة:  الّمِو َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْيِعُك
 

يقدـ فييا العبد نفسو  رخيصة فيستحؽ  ،الشيادة بيعة بيف العبد وخالقووجو الداللة:      
خبر تعالى أنو عاوض مف عباده المؤمنيف عف أنفسيـ وأمواليـ إذا بذلوىا في سبيمو فأ ،الجنة

حسانو؛ فإنو قبؿ العوض عما يممكو بما تفضؿ بو عمى عبيده  بالجنة، وىذا مف فضمو وكرمو وا 
 المطيعيف لو.

                                                           

 (.1/498)في ظالؿ القرآف، سيد قطبانظر: ( 1)
  (.1/130)( أسباب النزوؿ، الواحدي2)
 (.1/178)التفسير المنيجي، فضؿ عباسانظر: ( 3)
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"فال فرؽ عند مف باع نفسو لرّبو،  (1)"يـ ا فأغمى ثمنيـبايع": قاؿ الحسف البصري وقتادة وليذا
بيف رصاصة يستقبميا في صدِر مقبٍؿ غير مدبر، أو حزاـ ينسؼ بو األعداء، و إف قطع النياط، 

 (2).ومّزؽ األشالء، ما داـ طعـ الشيادة واحدًا"
ـَ الّمُو َعَمْيِيـ مَِّف النَِّبيِّيَف وقاؿ  -4 تعالى: ﴿َوَمف ُيِطِع الّمَو َوالرَُّسوَؿ َفُأْوَلػِئَؾ َمَع الَِّذيَف َأْنَع

اِلِحيَف َوَحُسَف ُأوَلػِئَؾ َرِفيقًا﴾  دِّيِقيَف َوالشَُّيَداء َوالصَّ ﴿َوِجيَء وقاؿ تعالى:  [69]النساء:َوالصِّ
ذكر الشيداء مع النبييف  قرف ا سبحانوأف  وجو الداللة: . [69]الزمر: ِبالنَِّبيِّيَف َوالشَُّيَداء﴾

 لعمو منزلتيـ. اً ليـ، وبيان اً تكريم
  

ـْ ُشَيَداءوقاؿ تعالى:  -5 الشيادة اصطفاء، وانتقاء، واختيار،  [.140]آؿ عمراف: ﴾﴿َوَيتَِّخَذ ِمنُك
 عند ا في جناف الفردوس، يستبشروف بالذيف لـ يمحقوا بيـ مف بعدىـ. والشيداء أحياءٌ 

 

حيث قاؿ:  ؛وفيو فضؿ عظيـ لمشيداء، وتنبيو عمى حب ا إياىـ" :(3)قاؿ السييمي     
ـْ ُشَيَداء﴾   محبوب، ، وال يقاؿ: اتخذت، وال اتخذ إال في مصطفىً [140]آؿ عمراف: ﴿َوَيتَِّخَذ ِمنُك

 ﴿َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوال َوَلدًا﴾[، وقاؿ: 91]المؤمنوف: ﴿َما اتََّخَذ المَُّو ِمف َوَلٍد﴾ : قاؿ  كما 
    (4)."واجتباء . فاالتخاذ إنما ىو اقتناءٌ [3]الجف: 

 فضائؿ الشيادة في السنة:
في موضوع الشيادة والشيداء؛ فَبيََّنِت المراَد بالشيداء، وأوضحت  السنة النبوّية بسطت القوؿ   

َمت مراتب ىذه المنزلة، وفيما يمي بياف لذلؾ  :الفضائؿ ما ينتظرىـ مف مكانة عند رّبيـ، وَفصَّ

 ألـالقتؿ إال كما يجد اِلنساف  ألـفالشييد ال يجد مف  ،تخفيؼ آالـ الشييد عند قتمو -3
ما يجد الشييد مف مس القتؿ إال كما يجد ): قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ف أبي ىريرة ع، القرصة

                                                           

 (.2/374)تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير( 1)
 الكريـ نجيب. ، رأي د. أحمد عبد(44 :ص)( الفتاوى الندية في العمميات االستشيادية، مجموعة مف العمماء2)
 (: ىػ583 - 509 وقيؿ 508)  السَُّيْيمي (3)

 مؤرخ، حافظ، محدث، ، السييمي، الخثعمي، القاسـ، أبو أصبغ، بف أحمد بف ا عبد بف الرحمف عبد ىو      
 بكر أبو القاضي العربي ابف عف وروى.  وغيره يحيى بف سميماف عف القراءات أخذ ،أديب مقرئ، نحوي،
 والقصيدة واألعالـ، األسماء مف القرآف في أبيـ فيما واإلعالـ التعريؼ:  تصانيفو مف ،الكبار مف وغيره

 وجؿّ  عزَّ  ا رؤية ومسألة الفرائض، في الوصية آية شرح وكتاب الِفَكر، ونتائج األنؼ، والروض العينية،
، المؤلفيف ومعجـ (،4/137، الذىبي)الحفاظ وتذكرة ،(4/271، الحنبمي)الذىب شذرات ،انظر: المناـ في

 .(5/147الدمشقي)
 (.3/193)نؼ، السييمي( الروض األ4)
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يتساءؿ عف  ،قاؿ جبار بف سممى وىو الذي طعف حراـ بف ممحاف (1)(أحدكـ مف مس القرصة
منيـ يومئذ برمح  قوؿ حراـ: فزت ورب الكعبة، إف مما دعاني إلى اإلسالـ، أني طعنت رجالً 

فسمعتو يقوؿ: فزت ورب الكعبة، فقمت  ،فنظرت إلى سناف الرمح حيف خرج مف صدره ،بيف كتفيو
فقمت:  .في نفسي: ما فاز؟ ألست قد قتمت الرجؿ؟ حتى سألت بعد ذلؾ عف قولو، فقالوا: لمشيادة

 .(2)إلسالمو اً ، فكاف سببفاز لعمر ا
 

: قاؿ: قاؿ النبي  ىريرةعف أبي  تمني الشييد أف يرجع إلى الدنيا ليقتؿ عشر مرات:  -2
، وال أجد ما يمف المؤمنيف ال تطيب أنفسيـ أف يتخمفوا عن بيده، لوال أف رجاالً  يوالذى نفس)

قتؿ أُ  يبيده، لوددت أن يما تخمفت عف سرية تغزو فى سبيؿ ا، والذى نفس ،أحمميـ عميو
  (3)(.قتؿثـ أُ قتؿ، ثـ أحيا، قتؿ، ثـ أحيا، ثـ أُ في سبيؿ ا، ثـ أحيا، ثـ أُ 

ولو ما  ،ما أحد يدخؿ الجنة يحب أف يرجع إلى الدنيا)قاؿ:  عف النبي  وعف أنس       
عمى األرض مف شيء إال الشييد، يتمنى أف يرجع إلى الدنيا فيقتؿ عشر مرات، لما يرى مف 

 (4)(.الكرامة
جاء في فضؿ الشيادة، وليس في أعماؿ البر ما تبذؿ  ؿ ماالحديث أجّ )ىذا  قاؿ ابف بطاؿ:

 (5).فيو النفس غير الجياد فمذلؾ عظـ فيو الثواب(
 

وىي أـ  -: أف أـ الربيع بنت البراء عف أنس بف مالؾ  :الشييد في الفردوس األعمى -1
يوـ تؿ وكاف قُ  -فقالت: يا نبي ا! أال تحدثني عف حارثة؟  أتت النبي  -سراقة تحارثة بن

ف كاف غير ذلؾ اجتيدت عميو في ( 6)برْ بدر، أصابو سيـ غَ  فإف كاف في الجنة صبرت، وا 
ف ابنؾ أصاب الفردوس األعمى)البكاء فقاؿ:   (7)(يا أـ حارثة، إنيا جناف في الجنة، وا 

 

 عف عبد ا بف عمرو بف العاص  يف:الشييد تغفر ذنوبو وتكفر عنو خطاياه إال الدَّ  -4
 (8)(.يفغفر لمشييد كؿ ذنب إال الدَّ يُ )قاؿ: أف رسوؿ ا 

 

                                                           

(، قاؿ الشيخ األلباني: حسف،  6/36)3161سنف النسائي، كتاب الجياد، باب ما يجد الشييد مف األلـ، ح( 1)
 (.2/2012انظر: صحيح الجامع)

 .(244 -243ص)النبوية، الندويالسيرة (، 3/207)النبوية، ابف ىشاـ  ة(  انظر: السير 2)
   (.6/2641)6799ح كتاب التمني، باب تمني الشيادة، ،( صحيح البخاري3)
 (.3/1037)2662حكتاب الجياد، باب تمني المجاىد أف يرجع إلى الدنيا، ،(  صحيح البخاري4)
 .(5/9)البخاري، ابف بطاؿصحيح شرح انظر: ( 5)
 (.3/350)اية في غريب الحديث واألثر، البف األثير(  سيـ غرب: أي ال يعرؼ راميو. الني6)
 (.3/1034)2654ح كتاب الجياد، باب مف أتاه سيـ غرب فقتمو،، البخاريصحيح ( 7)
 (.3/1502)1885،حكتاب اإلمارة، باب مف قتؿ في سبيؿ ا كفرت خطاياه إال الديف، مسمـ صحيح( 8)
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والذي )قاؿ: : أف رسوؿ ا عف أبي ىريرة  لشييد رائحة دمو مسؾ يـو القيامة:ا -5
إال جاء يـو  -ـ في سبيموكمَ وا أعمـ بمف يُ  –أحد في سبيؿ ا  (1)ـكمَ نفسي بيده، ال يُ 

وكأف ىذا الجياد الذي شرعو ا لنا، يقمؽ  (2)(القيامة، والموف لوف الدـ، والريح ريح المسؾ
أكبر وأقوى دولة، وأف األسمحة الفتاكة يبطؿ مفعوليا أماـ إنساف أراد الجياد في سبيؿ ا، فيذا 

 جرح ال في سبيؿ مكسب مادي، ولكف في سبيؿ إحقاؽ حؽ ونشر اليدى.
 

قاؿ:  عف جابر بف عبد ا  :تصاحبو المالئكة وتظمو بأجنحتيا حتى ُيْرَفع الشييد -6
، فذىبت أريد اً وقد سجي ثوب ثؿ بو، حتى وضع بيف يدي رسوؿ ا حد قد مُ )جيء بأبي يوـ أُ 

فرفع،  أف أكشؼ عنو فنياني قومي، ثـ ذىبت أكشؼ عنو فنياني قومي، فأمر رسوؿ ا 
فمـ )فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو، قاؿ:  (مف ىذه؟): النبي فسمع صوت صائحة فقاؿ

 (3)(.ال تبكي، فما زالت المالئكة تظمو بأجنحتيا حتى رفع تبكي؟ أو
 

رأيت ): قاؿ: قاؿ النبي  عف سمرة بف جندب : تخصيُص دار ليـ ُتسمى دار الشيداء -7
ىي أحسف وأفضؿ، لـ أر قط أحسف  اً ، فصعدا بي الشجرة، وأدخالني دار الميمة رجميف أتياني

 (4).(منيا، قاؿ: أما ىذه الدار فدار الشيداء
 

 الشييد يشفع في سبعيف مف أىمو، وُيَزوَُّج مف الحور العيف  -8
، لـ يبخسو أعدؿ "فجزاء الثمف الباىظ الذي يدفعو وىو روحو رخيصة في سبيؿ ا 

عف المقداـ بف ، (5)كؿ واحدة منيا تعدؿ الدنيا بمف فييا" ،العادليف حقو فكافأه مكافأة بست جوائز
غفر لو في أوؿ دفعة، لمشييد عند ا ست خصاؿ، يُ ): قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  معدي كرب 

ويرى مقعده مف الجنة، ويجار مف عذاب القبر، ويأمف مف الفزع األكبر، ويوضع عمى رأسو 
وما فييا، ويزوج اثنتيف وسبعيف زوجة مف الحور تاج الوقار: الياقوتة منيا خير مف الدنيا 

 (6)(العيف، ويشفع في سبعيف مف أقاربو
  

                                                           

الجرح، وكممى جمع: كميـ، وىو الجريح، فعيؿ بمعنى مفعوؿ. ( يكمـ: أي يجرح، قاؿ ابف األثير: أصؿ الكمـ: 1)
 (.4/199)انظر: النياية، ابف األثير

 (.3/1032)2649 ح،كتاب الجياد، باب مف يجرح في سبيؿ ا ، ( صحيح البخاري2)
 (.3/1036)2661ح كتاب الجياد، باب ظؿ المالئكة عمى الشييد،، ( صحيح البخاري3)
 (.3/1028)2638ح اب الجياد، باب درجات المجاىديف في سبيؿ ا،كت ،( صحيح البخاري4)
 (.1/245)( السرايا والبعوث النبوية حوؿ المدينة ومكة، بريؾ العمري5)
   وقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح ، (4/187)1663حكتاب الجياد، باب في ثواب الشييد،، الترمذي سنف (6)

  (.36ص)الجنائزغريب. وصححو األلباني في أحكاـ     
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 حفُظ جثّتو مف أف َتْبَمى   -9
إبقاؤىا كما ىي؛ فال تأكؿ األرض أجسادىـ،  ؛ومف إكراـ ا ألجسادىـ التي بذلوىا ألجمو

تال في معركة عندما دفف أبوه مع آخر، وكانا قد قُ  وفي حديث جابر بف عبد ا بف حراـ 
)...ثـ لـ تطب نفسي أف أتركو مع اآلخر، فاستخرجتو بعد ستة أشير، فإذا حد، قاؿ جابر: أُ 

 (2)غير أذنو((1)ىو كيـو وضعتو ىنية

 حدالمطمب الثالث: نماذج مف  شيداء أُ   
؛ بدمائيـ واشتروا اآلخرة بأغمى األثماف، فباعوا الدنيا، ىـ رجاؿ رباىـ النبي  حدأُ  شيداء

مف المؤمنيف شيداء  إنيـ القدوة لمف جاء بعدىـ، ولقد اصطفى ا  ،وأرواحيـ، وقدموىا 
 .ف شييدًا، ونبدأ  الحديث عف حمزة بف عبد المطمب يفي ىذه المعركة وعددىـ سبع

 حمزة بف عبد المطمب
في غزوة بدر قاؿ المشركوف: َمف ىذا الممثـ الذي عمى صدره ريشة النعاـ؟ فقالوا: حمزة.      

حد واستبسؿ المسمموف في مقاتمة المشركيف وجاءت غزوة أُ  ،(3)فقالوا: ىذا الذي فعؿ بنا األفاعيؿ
 اً ممحمي سجؿ فيو أبطاؿ اإلسالـ صور وكاف شعارىـ: أمت، أمت، واستماتوا في قتاؿ بطولي 

وسجؿ التاريخ روائع بطوالت حمزة بف عبد المطمب، وأبمى حمزة  ،(4)عة في البطولة والشجاعةرائ
 بسيفيف ويقوؿ: أنا أسد ا. فمما تراجع سوؿ ا )، وكاف يقاتؿ بيف يدي ر اً بالًء شديد

المسمموف اندفع حمزة نحو رسوؿ ا يقاتؿ المشركيف، واختبأ وحشي لحمزة، وضربو ضربة شديدة 
باكيًا  قاؿ ابف مسعود: ما رأينا رسوؿ ا  ،برمحو فأصابتو في مقتؿ، واستشيد البطؿ الشجاع

وضعو في القبمة، ثـ وقؼ عمى جنازتو وانتحب حتى َنَشع مف  ،قط أشد مف بكائو عمى حمزة
(5).البكاء

                                                           

   (.5/279)( ىنية: أي قمياًل، وىو تصغير ىنة، النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير1)
 (.1/453)1286ح،كتاب الجنائز، باب ىؿ يخرج الميت مف القبر والمحد لعمة، ( صحيح البخاري2)
 (.2/87) حياة الصحابة، لمكاندىموي (،3/331)لبييقيا( انظر: دالئؿ النبوة، 3)
  (.1/303)، مجموعة مف العمماء( نضرة النعيـ في مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكريـ4)
  (،2/71)الكالعي ، االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا (،2/502)( انظر: السيرة الحمبية، الحمبي5)

، المباركفوري      (.1/229)الرحيؽ المختـو
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 أنس بف النضر
والوصية بالدفاع  ،حتى آخر لحظة ،واعيًا لمثبات عمى اإلسالـ وىاؾ فوؽ ما سبؽ نموذجاً     

الذي كاف يحث  حتى آخر رمؽ، يمثمو الصحابي الجميؿ أنس بف النضر  عف الرسوؿ 
 حد(المسمميف عمى الجياد ويقوؿ: )الجنة، ورب النضر إني أجد ريحيا مف دوف أُ 

وعندما انجمت المعركة وجد في جسده بضعًا وثمانيف مف بيف ضربة ورمية، وطعنة لـ  
زيد بف ثابت ليتفقده وجده وبو  فو أحد إال أختو )الربيع( عرفتو ببنانو، وحيف أرسؿ النبي يعر 

وقؿ لقومي مف األنصار: )ال عذر  (إني أجد ريح الجنة)ثـ قاؿ:  رمؽ، فرد سالـ الرسوؿ 
 (1).وفيكـ شفر طرؼ ودمعت عيناه( لكـ عند ا إف يخمص إلى الرسوؿ 

 

 حنظمة بف أبي عامر 
عف حنظمة  ،صاري األوسي مف بف عمرو بف عوؼىو حنظمة بف أبي عامر الراىب واألن    

حد، فمما استعاله حنظمة رآه شداد بف بف أبي عامر أنو التقى ىو وأبو سفياف بف حرب يوـ أُ 
إف ): فقاؿ رسوؿ ا  ،األسود، وكاف يقاؿ لو ابف شعوب، قد عال أبا سفياف فضربو شداد فقتمو

فسئمت صاحبتو فقالت: خرج  (ي حنظمة، لتغسمو المالئكة، فاسألوا أىمو ما شأنوصاحبكـ، يعن
 (لذلؾ غسمتو المالئكة): وىو جنب حيف سمع الياتفة، فقاؿ رسوؿ ا 

ما عند ا مف النعيـ المقيـ والسعادة  اً مؤثر  وىكذا يمضي حنظمة الشييد إلى ا      
واستجابة ألمر ا  األبدية، وَتَرَؾ الزوجة التي لـ تدـ الصمة بينو وبينيا إال ليمًة واحدة، امتثاالً 

ـْ َخْيرٌ  الذي يقوؿ: ـْ ِفي َسِبيِؿ اِ َذِلُك ـْ َوَأْنُفِسُك ـْ  اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُك ـْ ِإْف ُكْنُت َلُك
في سبيؿ اِ  اً وكاف مف آثار تمؾ االستجابة، وذلؾ االنقياد أف ُيقتؿ شييد [ 41]التوبة:َتْعَمُموفَ 

 (2)أواًل، وأف يناؿ شرؼ تغسيؿ المالئكة لو ثانيًا، وكفى بذلؾ شرفًا وفخرًا.
 

                                                           

 (.1/245)، محمد عبد الوىاب مختصر سيرة الرسوؿ  (،171/ 4 )( انظر: حياة الصحابة، الكاندىموي1)
 االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد  (،1/357)( انظر: حمية األولياء وطبقات األصفياء، األصبياني2)

 .(2/99) ابف األثير سد الغابة،أ (،2/118) ، ابف حجر الصحابة تمييز االصابة في(،1/113)البر     



 

                                                

    

 اخلامتة والتوصيات
 وتشتمل على:  

 أوالً: أهم النتائج.    

 ثاوياً: أهم التوصيات.     
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 الخاتمة
 مقاصدبيان  ، وبعدبفضموسر وأعان عمى إتمام ىذا البحث وفي الختام أحمد اهلل تعالى إذ ي       

يمكن  ودراستيا دراسة تحميمية، ،(871-33من اآلية ) وأىداف الحزب السابع من سورة آل عمران
 وذلك عمى النحو اآلتي: إلييا التي توصمت   والتوصيات أبرز وأىم النتائج بيان 

 أواًل: النتائج

ستخراِج دقائق اعين عمى ي  و  عمم مقاصد السور ي عين عمى فْيِم كتاِب اهلل فيمًا صحيحًا، أن .1
مقصد السورة ىو أصل و  ،اهلل كالم الحّق في تفسير معرفة إلىويوصل   ،ت د بُِّرىاو  معانييا

 .معانييا التي ترجع إليو
وكذلك بمعرفة مقاصد  ،والمناسبات بين آيات السورة ،نظم السورةبين ي  معرفة المقصد لمسورة  .2

 .عجاز القرآن وبالغتوإظير بيان يالسور 
، واألحكام، واألخالق، والوعظ، والقصص، ديةالعق قضاياالكثير من  عمىالقرآن الكريم ل ااشتم .3

تدور جميعيا عمى  ، والتياهلل سبحانو ىداية لمبشرالتي جعميا  ،مقاصد القرآنوغيرىا من 
واألغراض الموزعة  ،واألىداف، والقرآن يبث ىذا المعنى من خالل المقاصد، الدعوة إلى اهلل

 .عمى كافة اآليات والسور
في جوانب  خالقيةيمانية واألىداف اإلد واألعمى مجموعة من المقاص سورة آل عمراناشتممت  .4

 كيف تمسك المسممون بعقيدتيم.بينت العقيدة والتشريع و 
وفرحيم بما يصيب المؤمنين من ، والمؤمنين الحقد الذي يكنو الييود لمنبي  السورة أظيرت  .5

 .نكبات ومصائب
وتنقية الصف  ،ثر كبير في التربية باألحداثأمن أعظم المغازي التي كان ليا حد أ  غزوة أن  .6

 المسمم، وانكشاف المنافقين عمى حقيقتيم.
، فحين خالف الرماة اً أن السنن الربانية ال تحابي أحد حدسورة من خالل غزوة أ  أظيرت ىذه ال .7

 .ألن من شروطو طاعة النبي  ؛تخمف عنيم النصر الذي وعدوا بو ؛ أمر النبي
من سمات القيادة الرشيدة  القدرات العالية التي كان يتمتع بيا النبي  السورةظيرت أ .8

 .ن يستفيد منيا القادةأالتي ينبغي  ،منيةالجوانب السياسية والعسكرية واأل في ،والحكيمة
 ، مة الحب الصادق من الصحابة لمنبيمثأمن  ،وقمم عالية ،ظيرت ىذه الغزوة نماذج رفيعةأ .9

 .من بداية الغزوة إلى منتياىاتجمت في مواطن كثيرة 
      كلٌّ في  ،العسكريوالسياسي و  ،في ىذه الغزوة تطبيقات يمكن أن يستفيد منيا القائد التربوي .11

 .واتخاذ القرار ،والكتمان ،والسرية ،والصدق ،كما في تطبيق الشورى ،مجالو
في الدنيا  ،والدمار حصاده الخزي والعار والذل والمشركينإن الوالء والطاعة لمكافرين   .11
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 واآلخرة.
في لو الضربة المؤثرة  وال يكون، إن العمل الفردي ضد اليجمة الشرسة من األعداء ضعيف .12

 .من خالل االعتصام بحبل اهلل المتين ،ولذلك فالبد من العمل الجماعي المنظم ،األعداء
 ،بالدعوة الى الخيرو  ،ولرسولو هلل يكون باالستجابة  ؛إن فالح ونجاة ونصر ىذه األمة .13
 والنيي عن المنكر.   ،مر بالمعروفواأل

 

 التوصيات ثانيًا: أهم 
التوصيات ببعض  أوصي فإنني ،إلييا والنتائج التي توصمت   ،بيا في ضوء الدراسة التي قمت     

  التالية:
خواني   -1 والعمل  تباع ىدي النبيا، و ، والعمل عمى مرضاتوبتقوى اهلل أوصي نفسي وا 

 الح والنجاح.الف ، فإن في ذلككتابو الكريم وأىداف آياتبمقاصد 
وأسراره من  فحبذا الكشف عن كنوزه ،زمنةال ينضب عمى مر العصور واأل عينٌ م   ن الكريمالقرآ -2

  ومقاصده. ىدافوخالل أ
 ىدافألدراسة كافة مقاصد و  ؛القرآن التفسير وعمومالعمم الشرعي وخاصة قسم ن يوجو طالب أ -3

، من خالل السمسمة الكريمة التي وضعتيا مة وطالب العمملتستفيد منيا األ ،ن الكريمآقر ال
 .الجامعة

وتأصيل ىذه  ،في كافة مؤسساتنا ا،االىتمام بالتربية عمى المبادئ التربوية كالشورى وغيرى -4
 .وتفعمييا عممياً  ،وتربية الناشئة عمييا ،المبادئ

 ،في كافة مؤسساتنا ،النبي  بياالتي كان يتمتع  ،االىتمام بدراسة النواحي القيادية واإلدارية  -5
 الكاممة.القدوة  فإنو  ،ً وتأصيل ذلك تأصياًل شرعيًا وتربويا

 

 ،وسيَّمت االستفادة منو ،كتابو العزيزفي خدمة  أن أكون قد ساىمت    وختامًا أسأل اهلل
وأن يميمنا السداد  ،وأن يعمِّمنا ما ينفعنا ،أن ينفعنا بما عمَّمناكما أسألو  ،لمقارئ والدارس

وما كان من خطأ أو نسيان  ،ىذا وما كان من توفيق وصواب في ىذه الرسالة فمن اهللوالصواب، 
  .الشيطان ومنفمن نفسي 

فإنو خير مأمول، أن يتقبل منا ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم،  من المولى  وأخيرًا أرجو
 وأكرم مسئول.

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 انفهارس انعايت
 

.فهرس اآلياث انقرآَيت 

فهرس األحاديث اننبىيت. 

فهرس األعالو املرتجى هلى. 

.فهرس املصادر واملراجع 

.فهرس املىضىعاث 
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية:
 

 الرقم اآليـــــــــــــــــــةطرف  رقمها رقم الصفحة
 سورة البقرة

ـْ ُكفَّارًا 109 102، 27 ـْ ِمْف َبْعِد ِإيَماِنُك   .1 َودَّ َكِثيٌر ِمْف َأْىِؿ اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُك
ـَ ُمَصمِّى 125 الحاشية 21   .2 َواتَِّخُذوا ِمْف َمَقاـِ ِإْبرَاِىي

ـْ َشِييًدا 143 137   .3 لَِّتُكوُنوْا ُشَيَداء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَمْيُك
  .4 َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْف ُيْقَتُؿ ِفي َسبيِؿ الّمِو َأْمَواٌت َبْؿ َأْحَياء  154 138
  .5 َوآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبِِّو  177 16
ـْ ِباْلَباِطِؿ َوُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ  188 50 ـْ َبْيَنُك   .6 َواَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُك
  .7 َوالّمُو اَل ُيِحبُّ الَفَسادَ  205 34
َبا اَل َيُقوُموَف ِإالَّ َكَما َيُقوـُ  275 71   .8 الَِّذيَف َيْأُكُموَف الرِّ

 آؿ عمرافسورة 
  .9 َلَنا َوَىبْ  َىَدْيَتَنا ِإذْ  َبْعدَ  ُقُموَبَنا ُتِزغْ  اَل  َربََّنا 7 5
  .11 َواْلَمََلِئَكةُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنَّوُ  المَّوُ  َشِيدَ  18 5
ْسََلـُ  المَّوِ  ِعْندَ  الدِّيفَ  فَّ إ 19 6   .11  ُأوُتوا الَِّذيفَ  اْخَتَمؼَ  َوَما اْلِْ
ـَ  33 3 ـَ َوُنوًحا َوآَؿ ِإْبرَاِىي   .12 ِإفَّ المََّو اْصَطَفى آَد
  .13 ِإْذ َقاَلِت اْمرََأُة ِعْمرَاَف َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَؾ َما ِفي َبْطِني 35 3
  .14 ُقْؿ َيا َأْىَؿ اْلِكتَاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا 64 46
  .15  َأْىِؿ اْلِكتَاِب َلْو ُيِضمُّوَنُكـْ َودَّْت َطاِئَفٌة ِمْف  69 32، 27

  .16  َوِمْف َأْىِؿ اْلِكتَاِب َمْف ِإْف تَْأَمْنُو ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِّهِ  75 46
  .17 َبَمى َمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه َواتََّقى َفِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيفَ  76 7
  .18  ِإيَماِنِيـْ  َبْعدَ  َكَفُروا َقْوًما المَّوُ  َيْيِدي َكْيؼَ  86 7
  .19 َلْف َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوفَ  92 16، 8
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  .21 ُكؿُّ الطََّعاـِ َكاَف ِحَلِّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيؿَ  93 15
7 ،8 ،15 

،18 
ِلؾَ  َبْعدِ  ِمفْ  اْلَكِذبَ  المَّوِ  َعَمى اْفَتَرى   َفَمفِ  94  ُىـُ  َفُأولَ ِئؾَ  ذَ 

 الظَّاِلُموف
21.  

  .22  َحِنيًفا ِإْبرَاِىيـَ  ِممَّةَ  َفاتَِّبُعوا  المَّوُ  َصَدؽَ  ُقؿْ  95-96 19، 18
  .23   آِمًنا َكافَ  َدَخَموُ  َوَمفْ   ِإْبرَاِىيـَ  َمَقاـُ  َبيَِّناتٌ  آَياتٌ  ِفيوِ  97 20، 19

ـَ َتْكُفُروَف ِبآَياِت المَّوِ  98-99 23   .24 ُقْؿ َيا َأْىَؿ اْلِكتَاِب ِل
  .25 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا  100-101 26
  .26 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحؽَّ ُتَقاِتِو  102 30
  .27 اللِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا َتَفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا اللِ  ِبَحْبؿِ  َواْعَتِصُموا 103 31
ـْ ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيرِ  104 33   .28  َوْلَتُكْف ِمْنُك
  .29 وال تكونوا كاّلذيف تفّرقوا واختمفوا مف بعد  105 58، 35

  .31 َيْوـَ َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَف  106 35
  .31 ِتْمَؾ آَياُت الّمِو َنْتُموَىا َعَمْيَؾ ِباْلَحؽِّ  108 35
  .32  َوِلّمِو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ  109 36

ـْ  110 36، 6   .33  ِباْلَمْعُروؼِ  تَْأُمُروفَ  ِلمنَّاسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأمَّةٍ  َخْيرَ  ُكْنُت
ـُ اأْلَْدَبارَ  111-112 40، 39 ـْ ُيَولُّوُك ْف ُيَقاِتُموُك ـْ ِإالَّ َأًذى َواِ  وُك   .34 ...َلْف َيُضرُّ

  .35 َسَواء مِّْف َأْىِؿ اْلِكتَاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة َيْتُموَف آَياتِ َلْيُسوْا  113 46
  .36 ِباْلَمْعُروؼِ  َوَيْأُمُروفَ  اآلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمُنوفَ  114 47
  .37 ِباْلُمتَِّقيفَ  َعِميـٌ  َوالمَّوُ  ُيْكَفُرْوهُ  َفَمف َخْيرٍ  ِمفْ  َيْفَعُمواْ  َوَما 115 48
  .38 َما ُينِفُقوَف ِفي ِىِذِه اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَمَثؿِ َمَثُؿ  116 51

  .39 ُدوِنُكـْ  مِّف ِبَطاَنةً  َتتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا 118-119 59، 45، 7
ـْ َسيَِّئةٌ  120 60 ف ُتِصْبُك ـْ َواِ  ـْ َحَسَنٌة َتُسْؤُى   .41 ِإف َتْمَسْسُك
ذْ  121 64   .41 َأْىِمَؾ تَُبوِّىُء اْلُمْؤِمِنيَف َمَقاِعَد ِلْمِقتَاؿِ َغَدْوَت ِمْف  َواِ 
  .42  ِبَثََلَثةِ  َربُُّكـ ُيِمدَُّكـْ  َأف َيْكِفيُكـْ  أََلف ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َتُقوؿُ  ِإذْ  124 67
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  .43 َفْورِِىـ مِّف َوَيْأُتوُكـ َوَتتَُّقواْ  َتْصِبُرواْ  ِإف َبَمى 125 67
  .44 ُقُموُبُكـ َوِلَتْطَمِئفَّ  َلُكـْ  ُبْشَرى ِإالَّ  المَّوُ  َجَعَموُ  َوَما 126 68
  .45 َيْكِبَتُيـْ  َأوْ  َكَفُرواْ  الَِّذيفَ  مِّفَ  َطَرًفا ِلَيْقَطعَ  127 69، 68

  .46 َعَمْيِيـْ  َيُتوبَ  َأوْ  َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمفَ  َلؾَ  َلْيَس  128 69
  .47 اأَلْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َوِلّموِ  129 70
َبا تَْأُكُمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا 130 72، 8،71   .48 َأْضَعاًفا الرِّ
  .49  َوالرَُّسوؿَ  المَّوَ  َوَأِطيُعواْ *ِلْمَكاِفِريفَ  ُأِعدَّتْ  الَِّتي النَّارَ  َواتَُّقواْ  131-132 72
  .51 السََّماَواتُ  َعْرُضَيا َوَجنَّةٍ  َربُِّكـْ  ِمفْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَسارُِعوا 133 78

رَّاءِ  ٱلسَّرَّاءِ  ِفى ُينِفُقوفَ  ٱلَِّذيفَ  134-136 81،83   .51  ٱْلَغْيظَ  َوٱْلَكػ ِظِميفَ  َوٱلضَّ
  .52  اأْلَْرضِ  ِفي َفِسيُروا ُسَنفٌ  َقْبِمُكـْ  ِمفْ  َخَمتْ  َقدْ  137-138 85، 84، 83

ـُ اأْلَْعَمْوَف  139 89 ـْ ُمْؤِمِنيفَ َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُت   .53 إْف ُكْنُت
88 ،89 ،

140 
  .54 ِمْثُموُ  َقْرحٌ  اْلَقْوـَ  َمسَّ  َقْرٌح َفَقدْ  َيْمَسْسُكـْ  ِإفْ  140

7 ،91 ،92 ،
94 

َص المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا َوَيْمَحَؽ اْلَكاِفِريفَ  141-143   .55 َوِلُيَمحِّ

  .56 الرُُّسؿُ  َقْبِموِ  ِمفْ  َخَمتْ  َقدْ  َرُسوؿٌ  ِإالَّ  ُمَحمَّدٌ  َوَما 145 -144 99، 97، 94
96 ،102 ،
104 ،105 

  .57 َوَكَأيِّْف ِمْف َنِبيٍّ َقاَتَؿ َمَعُو ِربِّيُّوَف َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا 146-148

  .58  َيُردُّوُكـْ  َكَفُروا الَِّذيفَ  ُتِطيُعوا ِإفْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا 149-151 107، 106
  .59 ِإَذا َحتَّى ِبِإْذِنوِ  َتُحسُّوَنُيـْ  ِإذْ  َوْعَدهُ  المَّوُ  َصَدَقُكـُ  َوَلَقدْ  152 108

ـْ  153 115، 114   .61 ِإْذ ُتْصِعُدوَف َوال َتْمُووَف َعمى َأَحٍد َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوُك
117 ،118 ،

119 
َـّ  154 ِـّ  َبْعدِ  ِمفْ  َعَمْيُكـْ  َأْنَزؿَ  ُث   .61 ُنعاساً  َأَمَنةً  اْلَغ

  .62 اْلَجْمعافِ  اْلَتَقى َيْوـَ  ِمْنُكـْ  َتَولَّْوا الَِّذيفَ  ِإفَّ  155 119، 8
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  .63 َكَفُروا َكالَِّذيفَ  َتُكوُنوا اَل  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا 156 122، 121
  .64 َلَمْغِفَرةٌ  ُمتُّـْ  َأوْ  الّموِ  َسِبيؿِ  ِفي ُقِتْمُتـْ  َوَلِئف 157 122
َلى ُقِتْمُتـْ  َأوْ  ُمتُّـْ  َوَلِئفْ  158 122   .65 ُتْحَشُروفَ  المَّوِ  ْلَِ

10 ،125 ،
126 

  .66 اْلَقْمِب  َغِميظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َوَلوْ  َلُيـْ  ِلْنتَ  المَّوِ  ِمفَ  َرْحَمةٍ  َفِبَما 159

ـُ الّمُو َفََل َغاِلَب َلُكـْ  160 128   .67 ِإف َينُصْرُك
  .68  ِبَما َغؿَّ  َيْغُمْؿ َيْأتِ َوَما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿَّ َوَمْف  161 129، 9

  .69 َأَفَمِف اتََّبَع ِرْضَواَف الّمِو َكَمف َباء ِبَسْخٍط مَِّف الّموِ  162 130
ـْ َدَرَجاٌت ِعنَد الّمِو والّمُو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموفَ  163 130   .71 ُى
ـْ  164 130   .71 َرُسواًل مِّفْ َلَقْد َمفَّ الّمُو َعَمى اْلُمؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث ِفيِي

ـْ َأنَّى َىػَذا 165 132، 64 ْثَمْيَيا ُقْمُت   .72 َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكـ مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبتـُ مِّ
ـْ َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َفِبِإْذِف الّمِو  166 132   .73 َوَما َأَصاَبُك
ـْ  167 133 ـَ الَِّذيَف َناَفُقوْا َوِقيَؿ َلُي َتَعاَلْوْا َقاِتُموْا ِفي َسِبيِؿ َوْلَيْعَم

 الّموِ 
74.  

ـْ َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُموا 168 134، 9 ْخَواِنِي   .75 الَِّذيَف َقاُلوا ْلِ
9 ،136 ،

138 
  .76 َواَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموْا ِفي َسِبيِؿ الّمِو َأْمَواتًا َبْؿ َأْحَياء  169-170

ـْ َيْوـَ ُكؿُّ َنْفٍس  185 6 نََّما ُتَوفَّْوَف ُأُجوَرُك َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 
 اْلِقَياَمةِ 

77.  

  .78 اَل َيُغرَّنََّؾ َتَقمُُّب الَِّذيَف َكَفُروا ِفي الِبََلدِ  196 32
 لنساءسورة ا

ـْ َواَل َتَتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِّبِ  2 50   .79 َوآُتوْا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُي
  .81 ِإفَّ الَِّذيَف َيْأُكُموَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ُظْمماً  10 50

ـْ ِباْلَباِطؿِ  29 140، 50 ـْ َبْيَنُك   .81 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا اَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُك
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ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَف اْلِكتاِب ُيْؤِمُنوفَ  51-52 45   .82 أََل
  .83 َأَصاَبَؾ ِمْف َسيَِّئٍة َفِمْف َنْفِسؾَ َوَما  79 108
ـْ َيْأَلُموَف َكما تَْأَلُموَف، َوَتْرُجوَف ِمَف المَِّو ما ال َيْرُجوفَ  104 57   .84  َفِإنَُّي
ْيَنا الَِّذيَف ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِمف َقْبِمُكـْ  131 30   .85 َوَلَقْد َوصَّ
ـْ  160-161 70، 17 ـْ َطيَِّباٍت ُأِحمَّْت َلُي   .86 َفِبُظْمـٍ ِمَف الَِّذيَف َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَمْيِي

 المائدةسورة 
  .87 َنْحُف َأْبَناُء المَِّو َوَأِحبَّاُؤهُ  18 47
  .88 ِمْنُيـْ  َفِإنَّوُ  ِمْنُكـْ  َيَتَولَُّيـْ  َوَمفْ  51 58
  .89 ِذلٍَّة َعَمى الُمْؤِمِنيَف َأِعزٍَّة َعَمى الَكاِفِريَف ُيَجاِىُدوَف ِفي أ 54 81
ـُ المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَف آَمُنوا  55 57   .91 ِإنََّما َوِليُُّك
  .91 ...ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسرَاِئيؿَ  78-79 38
  .92 َلَتِجَدفَّ َأَشدَّ النَّاِس َعداَوًة ِلمَِّذيَف آَمُنوا اْلَيُيوَد  82 55
ـْ ِبَما َأْنَزَؿ الُل َواَل َتتَِّبْع َأْىَواَءُىـْ  94 61 ـْ َبْيَنُي   .93 َوَأِف اْحُك

 األعراؼسورة 
  .94 َوِممَّْف َخَمْقَنا ُأمٌَّة َيْيُدوَف ِبالَحؽِّ َوِبِو َيْعِدُلوفَ  181 الحاشية36

 األنفاؿسورة 
  .95  ِبأَْلؼٍ  ُمِمدُُّكـْ  َأنِّي َلُكـْ  َفاْسَتَجابَ  َربَُّكـْ  َتْسَتِغيُثوفَ  ِإذْ  9 68
  .96 َقِميؿٌ  َأْنُتـْ  ِإذْ  َواْذُكُروا 26 103
ـْ ِلَيُصدُّوا َعْف َسِبيِؿ اللِ  36 52   .97 ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا ُيْنِفُقوَف َأْمَواَلُي
  .98 ِلَيِميَز الُل الَخِبيَث ِمَف الطَّيِِّب َوَيْجَعَؿ الَخِبيَث َبْعَضُو  37 92
ـْ ِمْف َشْيٍء َفَأفَّ ِلمَِّو ُخُمَسُو َوِلمرَُّسوِؿ  41 130   .99 َواْعَمُموا َأنََّما َغِنْمُت

 التوبةسورة 
ـْ  41 144 ـْ َوَأْنُفِسُك   .111 اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُك
ـْ ِمْف َبْعضٍ  67 37   .111  الُمَناِفُقوَف َوالُمَناِفَقاُت َبْعُضُي
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ـْ ِخََلَؼ َرُسوِؿ المَِّو  81 50   .112 َفِرَح اْلُمَخمَُّفوَف ِبَمْقَعِدِى
ـْ َوَأْمَواَلُيـ  111 139   .113 ِإفَّ الّمَو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َأنُفَسُي
  .114 ِلْمُمْشِرِكيفَ  َيْسَتْغِفُروا َأفْ  آَمُنوا َوالَِّذيفَ  ِلمنَِّبيِّ  َكافَ  َما 113 60

 ىودسورة 
ـْ ُأوُلو َبِقيٍَّة  116-117 38   .115 َفَمْواَل َكاَف ِمَف اْلُقُروِف ِمْف َقْبِمُك

 يوسؼسورة 
  .116 ِمْف َبْعِد َأْف َنَزَغ الشَّْيَطاُف َبْيِني َوَبْيَف ِإْخَوِتي 100 119

 ألنعاـسورة ا
  .117  َكِذًبا المَّوِ  َعَمى اْفَتَرى ِممَّفِ  َأْظَمـُ  َوَمفْ  93 الحاشية18

  .118 َوَعَمى الَِّذيَف َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكؿَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَف اْلَبَقِر  146 17
 لكيؼسورة ا

  .119 َوَما َأْنَساِنيُو ِإالَّ الشَّْيَطافُ  63 119
ـْ ُيوَحى ِإَليَّ  110 130   .111 ُقْؿ ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُمُك

 مريـسورة 
ـُ ِمنِّي 4 88   .111 َقاَؿ َربِّ ِإنِّي َوَىَف الَعْظ

 طوسورة 
ـْ  131 59   .112 َواَل َتُمدَّفَّ َعْيَنْيَؾ ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْنُي

 المؤمنوف سورة
  .113 َما اتََّخَذ المَُّو ِمف َوَلدٍ  91 140

 الفرقافسورة 
ـَ  20 130 ـْ َلَيْأُكُموَف الطََّعا   .114 َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَؾ ِمَف اْلُمْرَسِميَف ِإال ِإنَُّي
ورَ  َيْشَيُدوفَ  اَل  َوالَِّذيفَ  72 59   .115 الزُّ

 القصصسورة 
  .116 َىَذا ِمْف َعَمِؿ الشَّْيَطافِ  15 119
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 العنكبوتسورة 
ـْ ال ُيْفَتُنوفَ  آَمنَّا َأَحِسَب النَّاُس َأْف ُيْتَرُكوا َأْف َيُقوُلوا الـ 1-2 93   .117 َوُى

ـْ َوَأْثَقااًل  13 الحاشية25   .118 مََّع َأْثَقاِلِيـْ َوَلَيْحِمُمفَّ َأْثَقاَلُي
 الروـسورة 

ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا 21 130 ـْ ِمْف َأْنُفِسُك   .119 َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ  َلُك
 لقمافسورة 

ـْ ِإالَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة ِإفَّ الَل َسِميٌع َبِصيرٌ  28 80 ـْ َواَل َبْعُثُك   .121 َما َخْمُقُك
 سجدةسورة ال

ـْ ِمْف ُقرَِّة َأْعُيٍف  17 80 ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُي   .121 َفََل َتْعَم
 األحزابسورة 

  .122  ِرَجاِلُكـْ  ِمفْ  َأَحدٍ  َأَبا ُمَحمَّدٌ  َكافَ  َما 40 98
 سبأسورة 

ـْ ِعْنَدَنا ُزْلَفى 37 49 ُبُك ـْ ِبالَِّتي تَُقرِّ ـْ َواَل َأْواَلُدُك   .123  َوَما َأْمَواُلُك
 الزمرسورة 

ـْ َميُِّتوفَ  30 98 نَُّي   .124 ِإنََّؾ َميٌِّت َواِ 
 فصمتسورة 

  .125 َوَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا ِلَيَذا اْلُقْرآِف  26 25، 24
  .126 اَل َيْأِتيِو الَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َواَل ِمْف َخْمِفِو  42 32

 الشورىسورة 
ـْ ُشوَرى  38 127 ََلَة َوَأْمُرُى ـْ َوَأَقاُموا الصَّ   .127 َوالَِّذيَف اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّي
  .128 َفَمْف َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه َعَمى الِل ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميف 40 82

 الجاثيةسورة 
َـّ  8 51   .129  ُمْسَتْكِبرًا ُيِصرُّ  ُث

 األحقاؼسورة 
  .131  َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتؾَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْوزِْعِني َربِّ  َقاؿَ  15 ب
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 محمدسورة 
  .131 َبْعَضُكـْ  ِلَيْبُموَ  َوَلِكفْ  ِمْنُيـْ  اَلْنَتَصرَ  المَّوُ  َيَشاءُ  َوَلوْ  َذِلؾَ  4-6 78

 الفتحسورة 
  .132  َأْمَواُلَناَسَيُقوُؿ َلَؾ اْلُمَخمَُّفوَف ِمَف اأَلْعرَاِب َشَغَمْتَنآ  11 50
  .133 ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ الِل َوالَِّذيَف َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى الُكفَّاِر  29 98، 81

 الحجراتسورة 
ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَثى 13 47   .134  َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك

 لذارياتسورة ا
  .135 َصرٍَّة  ِفي اْمرََأُتوُ  َفَأْقَبَمتِ  29 51
ـْ َقْوـٌ َطاُغوفَ  53 24   .136 َأَتَواَصْوا ِبِو َبْؿ ُى

 لنجـسورة ا
131 3-4   .137 َوَما َيْنِطُؽ َعِف الَيَوى*ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى 

 الرحمفسورة 
  .138 ِإْسَتْبَرؽٍ  ِمفْ  َبَطاِئُنَيا 54 80

 الحديدسورة 
  .139 َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَواؿِ  ِفي َوَتَكاُثرٌ  20 49
ـْ َوَجنٍَّة َعْرُضَيا َكَعْرِض السََّماءِ  21 80   .141 َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُِّك

 لمجادلةسورة ا
  .141 َحادَّ  اَل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ُيَوادُّوَف َمفْ  12 56
ـْ ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْف َسِبيِؿ  16 24   .142 المَّوِ اتََّخُذوا َأْيَماَنُي

 لحشرسورة ا
ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا 7 31 ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك   .143 َوَما آتَاُك
ـْ َشتَّى َذِلَؾ  14 40 ـْ َجِميعًا َوُقُموُبُي   .144 َتْحَسُبُي

 لممتحنةسورة ا
ـْ  1 57 ُك   .145 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ
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ـَ َوالَِّذيَف َمَعُو  4 56 ـْ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبرَاِىي   .146 َقْد َكاَنْت َلُك
 لمنافقوفسورة ا

ـْ َأْمَواُلُكـْ  9 50   .147 يَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا اَل ُتْمِيُك
 لتغابفسورة ا

ـْ َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا 16 30   .148 َفاتَُّقوا الَل َما اْسَتَطْعُت
 التحريـسورة 

  .149 َعَسى َربُُّو ِإْف َطمََّقُكفَّ َأْف ُيَبدَِّلُو َأْزَواًجا َخْيرًا ِمْنُكفَّ  5 الحاشية 21
 لقمـسورة ا

نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  4 124   .151 َواِ 
 نوحسورة 

وا 7 51   .151 اْسِتْكَبارًا َواْسَتْكَبُروا َوَأَصرُّ
 الجفسورة 

  .152 َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوال َوَلداً  3 140
 لقيامةسورة ا

  .153 ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة*ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةٌ  23 -22 80
 نسافسورة اْل 

  .154  ُحبِّوِ  َعَمى الطََّعاـَ  َوُيْطِعُموفَ  8 16
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 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع

 الفرآف الكريـ          

 ىـ(،660ن عبد السالم السممي )ت: : عز الدين بن عبد العزيز بأحكاـ الجياد وفضائمو .1
 م.1986ه/1،1406جدة، ط-تحقيق: نزيو كمال حماد، دار الوفاء

عمي بن محمد بن عمي أبو حسن الطبري، الممقب عماد الدين أحكاـ القرآف لمكيا اليراسى:   .2
عمي  ىـ(، تحقيق: موسى504بن محمد الطبري، المعروف بالكيا اليراسي الشافعي )ت:ا

 ه.1405، 2بيروت، ط–وعزت عطية، دار الكتب العممية 
محمد  ىـ(، تحقيق:370أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي)ت: أحكاـ القرآف:  .3

 ىـ.1405، 1بيروت، ط –الصادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 
 القاضي محمد بن عبداهلل أبو بكر ابن العربي، المعافري اإلشبيمي أحكاـ القرآف:  .4

 .ه1424، 3( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط543المالكي)ت:
 بيروت.–ه(، دار المعرفة 505لي )ت: أبو حامد محمد بن محمد الغزاإحياء عمـو الديف:  .5
 آدم، بن نجاتي بن وح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو :الجنائز أحكاـ .6

 .م 1986/  ىـ 1406 ،4ط اإلسالمي، المكتب ،(ىـ1420: ت) األلباني األشقودري
    عبداهللمحمد بن عمي إرشاد الثقات إلى إتفاؽ الشرائع عمى التوحيد والمعاد والنبوات:  .7

     بيروت، -ىـ(، تحقيق: جماعة من العمماء، دار الكتب العممية1250الشوكاني)ت:
 . م1984ه/ 1،1404ط

  السعود العمادي محمد بن محمد بن أبوإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ:  .8
 .1بيروت، ط -ه(، دار إحياء التراث العربي982مصطفى، )ت:

اهلل  : صالح بن فوزان بن عبداْلعتقاد والرد عمى أىؿ الشرؾ واْللحادْلرشاد إلى صحيح ا  .9
 م.1999ه/1420، 4الفوزان، دار ابن الجوزي، ط

 (ىـ538: ت) اهلل جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: البَلغة أساس .11
 .ىـ 1419 ،1ط لبنان، – بيروت العممية، الكتب دار السود، عيون باسل محمد: تحقيق

  ه(، 468أبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي )ت: أسباب النزوؿ:  .11
 م.1992ه/1412، 2الدمام، ط -تحقيق: عصام الحميدان، دار اإلصالح

 :  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن االستيعاب في معرفة األصحاب .12
 بيروت،  -ه(،  تحقيق: عمي محمد البجاوي، دار الجيل463)ت: عاصم النمري القرطبي

 م.1992ه/1412،  1ط
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 ،الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدأبو أسد الغابة:   .13
-عمي محمد معوض وأخرون، دار الكتب العممية تحقيق: ىـ(،630المعروف بابن االثير)ت: 

 م.1994ىـ /1415، 1بيروت، ط
وزارة  توفيق بن عبد العزيز السديري، وكالة المطبوعات والبحث العممي،اْلسَلـ والدستور:  .14

 ىـ.1425، 1الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
 أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل الكناني العسقالنياْلصابة في تمييز الصحابة:  .15

 .ه1415، 1بيروت، ط -الكتب العمميةالشافعي، تحقيق: عادل عبد الموجود، دار 
 نخبة من العمماء، وزارة الشؤون اإلسالمية أصوؿ اْليماف في ضوء الكتاب والسنة:  .16

 .ه1421، 1مكة العربية السعودية، طالمم -واألوقاف والدعوة واإلرشاد       
 بيروت-ه(، دار المعرفة483محمد بن أحمد بن أبي سيل السرخسي)ت: أصوؿ السرخسي: .17
الجكني محمد األمين بن محمد المختار أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف:  .18

 .م1995ىـ/ 1415بيروت ،  -دار الفكر ه(،1393الشنقيطي)ت: 
صالح بن فوزان بن عبداهلل الفوزان، مؤسسة الرسالة، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:  .19

 م.2002ىـ /1423، 3ط
 النحوي أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديإعراب القرآف:  .21

 م.1988ه/1409، 1بيروت، ط -زىير غازي زاىد عالم الكتب ه(، تحقيق:338)ت:
)ت:  محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية إعَلـ الموقعيف عف رب العالميف: .21

ىـ 1411 ،1بيروت، ط-ىـ( تحقيق: محمد بن عبد السالم إبراىيم، دار الكتب العممية751
 م.1991/
 خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس الزركمي الدمشقي األعَلـ: .22

 م.2002، 5دار العمم لمماليين، ط ه(،1396)ت:
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف: .23

  ،2بيروت، ط -ىـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 751قيم الجوزية )ت: 
 م.1975ه/ 1395

 .محمد بن إبراىيم الحمد أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير البف عاشور: .24
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      أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، إقامة الدليؿ عمى إبطاؿ التحميؿ: .25
 .، المكتبة الشاممة اإلصدار األوله(728)ت: 

أبو العباس تقي الدين أحمد بنعبد   الجحيـ:اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب  .26
، 7ه(، تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل، دار عالم الكتب،ط728الحميم ابن تيمية )ت: 

 م.1999ىـ / 1419
موسى  أبو الربيع سميمان بن والثَلثة الخمفاء: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ الل .27

، 1بيروت، ط  -عز الدين عمي، عالم الكتب الكالعي األندلسي، تحقيق: محمد كمال الدين
 ىـ.1417

)ت:  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية اْلمامة في ضوء الكتاب والسنة: .28
 ه(، جمع وتقديم وتعميق محمد مال اهلل.728

، ىـ(751محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: األمثاؿ في القرآف الكريـ:  .29
 م.1986ه/ 1406، 1طنطا، ط -تحقيق: إبراىيم بن محمد، مكتبة الصحابة 

ل األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر:  .31   أبو بكر أحمد بن محمد بن ىارون بن يزيد الَخالَّ
  ىـ(.311لبغدادي الحنبمي )ت: ا
 ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ:   .31
بيروت،   –ه( ، تحقيق: حمد عبد الرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث 685لبيضاوي )ت: ا
 ىـ. 1418، 1ط
 عبد اهلل شحاتو، الييئة المصرية العامةأىداؼ كؿ سورة ومقاصدىا في القرآف الكريـ:  .32

 .م1976لمكتاب، 
بن   محمدإيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخَلفات الى المذىب الحؽ مف أصوؿ التوحيد:  .33

العممية  ه(، دار الكتب 840إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي)ت:
 م.1987، 2بيروت، ط -
 : جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكرأيسر التفاسير لكَلـ العمي الكبير .34

 .م2003ىـ/ 1424، 5المدينة المنورة ، ط -مكتبة العموم والحكم، الجزائري
 .اإلصدار األول -، المكتبة الشاممةأسعد حومدأيسر التفاسير:  .35
 لمشيخ حمود بن عبد اهلل اْليضاح والتبييف لما وقع فيو األكثروف مف مشابية المشركيف: .36
 ىـ.1405، 2بن حمود التويجري، مكتبة العبيكان ، ط ا
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 ىـ(.373: أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي )ت: بحر العمـو .37
      بدر الدين محمد بن بيادر بن عبد اهلل البحر المحيط في أصوؿ الفقو:  .38

 م.1994 -ىـ 1414، 1ىـ(، دار الكتبي، ط794الزركشي)ت:
 ،ىـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت:  البداية والنياية: .39

 .م1988ه/1،1408تحقيق: عمي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط
 : عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .41

 م.1986ىـ /1406، دار الكتب العممية، 2ىـ(،  ط587ت: )الحنفي
)ت:  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةبدائع الفوائد:   .41

مصطفى  ىشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي، مكتبة نزار  تحقيق: ىـ(،751
 م.1996ه/ 1416، 1مكة المكرمة، ط -الباز 

 ،النيعمي بن حجر أبو الفضل العسق أحمد بنبذؿ الماعوف في فضؿ الطاعوف:  .42
،  1ه(، ، تحقيق: أحمد عصام الكاتب. الطبعة األولى، الرياض، دار العاصمة، ط852)ت:

 ه.1411
أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر البرىاف في عمـو القرآف:  .43

ىـ(،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب 794الزركشي)ت:
 م.1957/ه1،1376العربية،ط

مجد الدين أبوطاىر محمد بن يعقوب الفيروز بصائر ذوي التمييز بمطائؼ الكتاب العزيز:  .44
 ،2ط القاىرة،  -ه(، تحقيق: محمد عمي النجار، لجنة إحياء التراث اإلسالمي817آبادي)ت:

 م.1986ه/ 1406
الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين عبد غية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة: ب .45

 .ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، صيدا911السيوطي)ت: 
دار : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، تحقيق البَلغة العربية أسسيا وعموميا وفنونيا: .46

 م.1996ه/1416، 1بيروت،ط –دمشق، الدار الشامية  -القمم
 ىـ(،1398محمود آل غازي العاني )ت:  عبد القادر بن ماّل حويش السيدبياف المعاني:  .47

 م.1965ىـ /  1382، 1دمشق، ط –مطبعة الترقي 
 عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،محّمد بن محّمد بن  تاج العروس مف جواىر القاموس: .48

 ىـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار اليداية.1205الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 
      حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر  تاريخ الرسؿ والمموؾ: .49

 ىـ. 1387، 2ط بيروت،-ىـ(، دار التراث310الطبري )ت: 
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أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )ت:  تاريخ بغداد: .51
 ىـ1422 ،بيروت، ط –ىـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 463

 م. 2002/
أبو الحسن عمي بن عبد تاريخ قضاة األندلس "المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيا":  .51

في  ىـ(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي 792اهلل بن الحسن النباىي األندلسي )ت: نحو 
 ه1403، 5بيروت/لبنان، ط -دار اآلفاق الجديدة، دار اآلفاق الجديدة 

      أبو العباس شياب الدين أحمد بن محمد اليائم المصري،التبياف في تفسير غريب القرآف:  .52
 ه.1423، 1ط بيروت، –ىـ(، تحقيق: ضاحي الباقي ، دار الغرب اإلسالمي 815)ت: 

جماعة  أبو عبد اهلل، محمد بن إبراىيم بن سعد اهلل بن تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اْلسَلـ: .53
ىـ(، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد دار 733وي الشافعي، بدر الدين )ت: الكناني الحم

 م.1988ه/1408قطر،  –الثقافة 
 التحرير والتنوير" تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد":  .54

  تونس، -ه(، الدار التونسية1393محمد الطاىر بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي)ت:
 م.1984، 1ط

أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي:  .55
 م.1986-1406، 1جدة، ط -، تحقيق: د. نزيو كمال حماد، دار الوفاء

      شياب الدين أحمد بن محمد بن حجر الييتمي  تحفة المحتاج بشرح المنياج: .56
 م.1983ىـ / 1357مصر، –التجارية الكبرى ىـ(، المكتبة 974المالكي)ت:

الجوزي  :  أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمدتذكرة األريب تفسير الغريب .57
،  1لبنان، ط –ىـ(، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العممية، بيروت 597)ت: 
 م. 2004ه/ 1425

ىـ(، تحقيق: 748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد َقاْيماز الذىبي )ت: تذكرة الحفاظ:  .58
 م.1998 -ىـ1419،  1لبنان،  ط-زكريا عميرات،  دار الكتب العممية، بيروت

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تذكرة المؤتسي شرح عقػيدة الحافػظ عبػد الغني المقدسي:  .59
 م.2003-ه1424، 1غراس، ط

 .2ط   العصيمي، دار الجبرين، حمادة بن العزيز عبد بن اهلل عبد :اْلسَلمية العقيدة تسييؿ .61
جزي  أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ابن التسييؿ لعمـو التنزيؿ البف جزي: .61

 1416، 1بيروت، ط –ىـ(، تحقيق: عبد اهلل الخالدي، دار األرقم 741الكمبي الغرناطي )ت: 
 م.1995 -ىـ
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      عمي بن محمد بن عمي الجرجاني، تحقيق: إبراىيم األبياري، دار الكتاب التعريفات:  .62
 ه.1405،  1بيروت،  ط -العربي

  : محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي، تحقيق: الشيخ عادل تفسير البحر المحيط .63
 /ه1422، 1طبيروت، -أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض، دار الكتب العممية

 م.2001
ىـ( وجالل الدين عبد الرحمن 864جالل الدين محمد بن أحمد المحمي )ت: تفسير الجَلليف:  .64

 .1القاىرة، ط –ىـ(، دار الحديث 911بن أبي بكر السيوطي )ت: ا
، 1القاىرة، ط -محمد عزت دروزة، تحقيق: دار إحياء الكتب العربيةالتفسير الحديث:  .65

 ه.1383
 محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس الدينحكيـ )تفسير المنار(: تفسير القرآف ال .66

 م.1990ه(، الييئة المصرية العامة لمكَتاب، 1354الحسيني )ت:
ه(، 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)ت:تفسير القرآف العظيـ:  .67

 م.1999ه/1420، 2تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة، ط
 –  ىـ(، دار الفكر العربي 1390عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد التفسير القرآني لمقرآف:  .68

 القاىرة.
 م.2006، 1عمان، ط -فضل حسن عباس، دار المنيلالتفسير المنيجي:  .69
  –وىبة بن مصطفى الزحيمي ، دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج:  .71

 ىـ. 1418،  2دمشق، ط
 م.1969ه/1389، 6بيروت،ط-محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديدلتفسير الواضح: ا .71
 م.1978، 3مصر، ط -النيضة محمد سيد طنطاوي، دارالتفسير الوسيط لمقرآف الكريـ:  .72
 ه.1422، 1وىبة بن مصطفى الزحيمي ، دار الفكر، دمشق، ط التفسير الوسيط:  .73
عبد الرحمن بن عبد اهلل الصالح، دار صريف: التنصير تعريفو أىدافو وسائمو حسرات المن .74

 م.1999ىـ 1420، 1الكتاب والسنة، ط
الشافعي)  : أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنيتيذيب التيذيب .75

 م.1984ه/  1404ه(، دار الفكر_ بيروت، 852ت:
 ( )ت: ىـ(، تحقيق: 282/370أبو منصور محمد بن أحمد االزىري اليروي، )تيذيب المغة:  .76

 م.1964القاىرة،  –، دار الكتب المصرية 1عبد السالم ىارون وآخرون، ط
  عبد الرحمن بن ناصر بنتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كَلـ المناف:  .77

 ،1، مؤسسة الرسالة، ط ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن معال المويحق1376السعدي)ت:



 انكريى                                   انفهارس انعايت انقرآٌ يٍ انسابع احلزب وأهداف ملقاصد انتحهيهيت اندراست

048 
 

 م.2000ه/1420     
 (، تحقيق:354محمد بن حبان بن أحمدبن حبان، أبو حاتم التميمي البستي)ت:الثقات:  .78

 م.1975ه/  1395، 1السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط
ىـ( 310أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، )ت:  جامع البياف في تأويؿ القرآف: .79

 م. 2000ىـ / 1420، 1تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
)ت:  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيالجامع الصحيح سنف الترمذي،  .81

 بيروت. –ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي 279
 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد عمـو والحكـ بشرح خمسيف حديثا مف جوامع الكمـ: جامع ال .81
مؤسسة   ىـ(،  تحقيق: شعيب األرناؤوط ،795بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي )ت: ا

 م.2001ىـ /7،1422بيروت، ط –الرسالة 
 ىـ(،671أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، )ت:  الجامع ألحكاـ القرآف: .82

براىيم أطفيش، دار الكتب المصرية   1964ىـ/2،1384القاىرة، ط –تحقيق: أحمد البردوني وا 
 م.
  .عبد الرحمن بن محمد القماشجامع لطائؼ التفسير:  .83
  : رمزي منير ىـ( تحقيق321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت: جميرة المغة:   .84

 م.1987، 1بيروت، ط -بعمبكي، دار العمم لمماليين 
)ت:  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخموف الثعالبيالجواىر الحساف في تفسير القرآف:  .85

 ه.1418، 1بيروت، ط –ىـ(، تحقيق: محمد معوض، دار إحياء التراث العربي 875
  ،ه(911)ت:بكر، جالل الدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي الحبائؾ في أخبار المَلئؾ:  .86
 م.1985ه/1،1405طلبنان، –حقيق: محمد السعيد زغمول، دار الكتب العممية، بيروت ت
أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، حجاب المرأة ولباسيا في الصَلة:   .87

  ،5بيروت، ط –ه(، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي 728)ت: 
 م.1985ه/1403

 تحقيق:  ه(،403عبد الرحمن بن محمد بن زنجمة أبو زرعة)ت: حوالي حجة القراءات:  .88
 .1، ط، دار الرسالةسعيد األفغاني

، المكتبة الشاممة ، أبو مريم بن محمد األعظميالحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات:   .89
 اإلصدار األول.

 أحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار، أبو العباس بدر الدين الرازّي حجج القرآف:  .91
 .م1982ىـ/ 1402، 2ط، لبنان-الحنفي، تحقيق: أحمد عمر المحمصاني، دار الرائد العربي
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 ه(، دار 430أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبياني)ت:حمية األولياء وطبقات األصفياء:  .91
 ه.1405 ،4بيروت، ط -الكتاب العربي

محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندىموي )ت: حياة الصحابة:   .92
 ىـ  1420، 1بيروت ، ط-ىـ(، تحقيق: بشار عّواد معروف، مؤسسة الرسالة 1384

أبو العباس، شياب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد  الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف: .93
 -ىـ(، تحقيق: أحمد محمد الخراط،  دار القمم756ي )ت: الدائم المعروف بالسمين الحمب

 دمشق.
)ت:  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور:  .94

، 1القاىرة، ط -ىـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مركز ىجر لمبحوث911
 م.2003ىـ/1424

 الحافظ شياب الدين أبي الفضل أحمد بن عمي بن الثامنة:  الدرر الكامنة في أعياف المائة .95
 ىـ(، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجمس دائرة المعارف 852محمد العسقالني)ت: 

 م.1972ىـ/ 1392اليند،  -العثمانية
 المكتبة الشاممة ، اإلصدار عمي الصالبي.دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة:  .96

 ل.األو 
  ه(، تحقيق: محمد 535إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي األصبياني)ت:دالئؿ النبوة:  .97

 ه.1409،  1الرياض، ط –محمد الحداد، دار طيبة 
 عبد اهلل بن محمد الغنيمان، الجامعة اإلسالميةذـ الفرقة واالختَلؼ في الكتاب والسنة:   .98

 م.1985ىـ/1405بالمدينة المنورة، 
 .1بيروت، ط -ىـ(، دار اليالل 1427صفي الرحمن المباركفوري)ت: :  الرحيؽ المختـو .99

محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز  رد المحتار عمى الدر المختار "حاشية ابف عابديف": .111
 .ىـ 1412، 2بيروت، ، ط -دار الفكر، ه(ـ1252عابدين الدمشقي الحنفي، )ت: 

 الشئون اإلسالمية واألوقافمحمد بن عودة السعوي، وزارة رسالة في أسس العقيدة:  .111
 ىـ.1425، 1المممكة العربية السعودية، ط -والدعوة واإلرشاد 

  شياب الدين محمود بن عبد اهلل  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني: .112
  –ىـ(، تحقيق: عمي عبد الباري عطية، دار الكتب العممية 1270الحسيني األلوسي)ت:

 ه.1،1415طبيروت، 
ألبي القاسم عبد الرحمن السييمي، الروض األنؼ في تفسير السيرة النبوية، البف ىشاـ:   .113

 ىـ.1409تحقيق: طو عبد الرءوف، بيروت، دار الفكر، 
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)ت:  : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويروضة الطالبيف وعمدة المفتيف .114
 م.1991ىـ/1412، 3اإلسالمي، بيروت،  طىـ(، تحقيق: زىير الشاويش، المكتب 676

أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت:  زاد المسير في عمـ التفسير: .115
 ىـ.1422، 1بيروت، ط –ىـ( ، تحقيق: عبد الرزاق الميدي، دار الكتاب العربي 597

وزي، محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ابن قيم الج زاد المعاد في ىدي خير العباد: .116
 -ه1415بيروت،  -، مؤسسة الرسالة2، طتحقيق:  شعيب االرناؤوطه(، 751)ت:

 م.1994
)ت:         : شياب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الييتميالزواجر عف اقتراؼ الكبائر .117

        ىـ(، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، المكتبة 974
 م.1999 -ىـ 1420، 1بيروت، ط -العصرية

 م. 1996،  1عمان، ط-عودة اهلل القيسي، دار البشير سر اْلعجاز:  .118
   بريك العمري، تحقيق: أكرم ضياء العمري،السرايا والبعوث النبوية حوؿ المدينة ومكة:  .119

 م.1996 -ىـ  1417، 1دار ابن الجوزي، ط
،  قيق: بشار عواد ىـ( تح273: أبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني)ت: سنف ابف ماجو .111

 م.1998، ىـ ، 1دار الجيل، بيروت، ط
تحقيق:  ه(،275أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت:  سنف أبي داود: .111

 محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
عواد  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق :بشار سنف الترمذي "الجامع الكبير":   .112

 م.1998، 2ـ بيروت + دار العرب اإلسالمي ـ بيروت، ط ، دار الجيل
الفتاح  عبد،  تحقيق: ىـ(303)ت:أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي سنف النسائي: .113

  م.1989ه /1406حمب،  –، مكتب المطبوعات اإلسالمية 2أبو غدة، ط
دار  ه(728)ت:أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية السياسة الشرعية: .114

 م.1955، 2الكتاب العربي، مصر، ط 
 أبو عبد اهلل  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدينسير أعَلـ النبَلء:   .115

، 3بيروت، ط -ه(، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة748الذىبي)ت: 
 م.1985ه/1405

 يسار المطمبي بالوالء،محمد بن إسحاق بن : سيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير والمغازي( .116
 م 1978،  1، طبيروت –دار الفكر ، تحقيق: سييل زكار، ىـ(151: تالمدني )
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نور  عمي بن ابراىيم بن أحمد الحمبي، أبو الفرج،السيرة الحمبية في سيرة األميف المأموف:  .117
 ه.1400بيروت، -(، دار المعرفة1044الدين ابن برىان الدين )ت: ه

تحقيق:   ه(،213عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري )ت: السيرة النبوية البف ىشاـ:  .118
 ه.1411بيروت، -طو عبد الرؤوف سعد، دار الجيل

)ت:   عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبميشذرات الذىب في أخبار مف ذىب:  .119
 .ىـ 1406، 1ط دمشق،-ىـ(، تحقيق: محمود األرنؤوط،  دار بن كثير1089

 الدينالندوي فخر بن الحي عبد بن الحسن أبو عمي:  الندوي الحسف ألبي النبوية السيرة .121
 .ه1425 ،12ط دمشق، – كثير ابن دار  ،(ىـ1420: ت)
ىـ( تحقيق : 510أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت: شرح السنة" محيي السنة":  .121

ه/ 1403، 2دمشق ، ط - شعيب األرناؤوط ومحمد زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي
 م.1983

 دار الثريا،،  ىـ(1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: شرح ثَلثة األصوؿ:  .122
 م.2004 -ىـ 1424، 4ط
 ىـ(449ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك )ت: شرح صحيح البخاري:  .123
 م.2003 -ىـ 1423، 2السعودية، ط -مكتبة الرشد  تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم،،
-المكتبة الشاممة، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانشرح كتاب كشؼ الشبيات:   .124

 اإلصدار األول.
أبو  عبد الحميد بن ىبة اهلل بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، شرح نيج البَلغة:  .125

-العربية الكتب ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراىيم، دار احياء656حامد، عز الدين )ت: 
 ىـ.1381مصر 

ه(، تحقيق : محمد السعيد 458أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي)ت:شعب اْليماف:  .126
 ه.1410، 1بيروت، ط –بسيوني زغمول، دار الكتب العممية 

محمد بن أبي بكر الزرعي شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء والقدر والحكمة والتعميؿ:  .127
   -الحمبي، دار الفكر  ، تحقيق: محمد بدر الدينىـ(751المعروف ابن قيم الجوزي،)ت : 

 م.1978ه/  1398بيروت ، 
 ىـ(، تحقيق: أحمد 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري، )ت: الصحاح في المغة:  .128

 م. 1987ه/1407، 4بيروت، ط –عبد الغفور، دار العمم لمماليين 
ه(، تحقيق: 256أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، )ت:   صحيح البخاري: .129

 م.1987ه/ 1407بيروت،  –، دار ابن كثير ، اليمامة 3د. مصطفى البغا ، ط
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  –(، مكتبة المعارف 1420محمد ناصر الدين األلباني)ت: صحيح الترغيب والترىيب: .131
 .5الرياض، ط

  (، المكتب 1420محمد ناصر الدين األلباني)ت: صحيح الجامع الصغير وزياداتو: .131
 ه.1422، 3اإلسالمي، ط

تحقيق:  ه(، 261أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت:  صحيح مسمـ: .132
 بيروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 م.1997 -ىـ  1417، 1القاىرة ط -محمد عمي الصابوني،  مطبعة صفوة التفاسير:  .133
)ت:  أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي المعروف بابن سعدالطبقات الكبرى:  .134

 م.1968، 1بيروت، ط –ىـ(،تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 230
 أحمد بن محمد األدنروي، تحقيق : سميمان بن صالح الخزي،  مكتبة طبقات المفسريف:  .135

 م.1997،  1المدينة المنورة، ط -العموم والحكم 
مكتبة    ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق : عمي محمد عمرطبقات المفسريف:  .136

 م.1396، 1القاىرة، ط –وىبة 
  شياب الدين أبي الفضل أحمد بن عمي، تحقيق : عبدالحكيمالعجاب في بياف األسباب:  .137

 م. 1997، 1الدمام،  ط –محمد األنيس، دار ابن الجوزي 
  ه(، تحقيق: ميدي 170د الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي البصري)ت:أبي عبالعيف:  .138

 المخزومي ، دار ومكتبة اليالل.
  أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عيوف األثر في فنوف المغازي والشمائؿ والسير:  .139

 .محي الدين مستو -سيد الناس اليعمري، تحقيق: محمد الخطراوي 
النيسابوري،  نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القميغرائب القرآف ورغائب الفرقاف:  .141

ىـ /  1416، 1لبنان ،  ط -بيروت  -تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العممية 
 م. 1996

ىـ( تحقيق: أحمد 276أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري )ت : غريب القرآف،  .141
 م.1978ىـ/  1398الكتب العممية، صقر، دار 

 مجموعة من العمماء، المكتبة الشاممةالفتاوى الندية في العمميات اْلستشيادية:   .142
        أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن فتح الباري شرح صحيح البخاري:  .143

 .بيروت -ىـ(، دار المعرفة852)ت:  حجر العسقالني
        ه(، 1250ن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني)ت:محمد بن عمي بفتح القدير:  .144

 ه.1414، 1دار ابن كثير، دمشق، ط
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ه(، 684أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس المالكي المشيور بالقرافي)ت: الفروؽ: .145
 عالم الكتب

أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن سعيد العسكري )ت: نحو الفروؽ المغوية:  .146
 مصر.-والثقافة متحقيق: محمد إبراىيم سميم، دار العمىـ(، 395

 .ه 3،1409ط دمشق،  -وىبة مصطفى الزحيمي، دار الفكرالفقو اْلسَلمي وأدلتو:  .147
       عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبيفقو المغة وسر العربية:  .148

 م.1938-ه1367، 1ه(، تحقيق، مصطفى السقا، ط430النيسابوري )ت: 
 أبو الفرجالفيرست في أخبار العمماء المصنفيف مف القدماء والمحدثيف وأسماء كتبيـ:  .149

تحقيق:  ، ىـ(438محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم )ت: 
 م.1997ه/1417، 2بيروت ، ط -إبراىيم رمضان، دار المعرفة

   ه(،751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية)ت:محمد بن أبي بكر بن أيوب الفوائد:  .151
 م.1973 -ه 1393، 3بيروت ط –دار الكتب العممية 

، بيروت –ىـ(، دار الشروق1385سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )ت: في ظَلؿ القرآف:  .151
 ه.1412، 17ط
 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  فيض القدير شرح الجامع الصغير، .152

دار الكتب  ىـ(، 1031العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري )ت: 
 م.1994ه/  1415، 1لبنان، ط –العممية بيروت 

، مؤسسة 8ىـ(، ط817لإلمام محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، )ت:  القاموس المحيط: .153
 م.2005 -ىـ 1426الرسالة بيروت، 

 م.1988-ه1408، 2الصابوني، دار القمم، دمشق، ط محمد عميقبس مف نور القرآف:  .154
       ، 1دمشق، ط -ىـ(،  دار القمم،1416محمد الغزالي السقا )ت:  قذائؼ الحؽ: .155

 م.1991ه/1411
: تأبو عبد اهلل، عبد الرحمن بن ناصر مد آل سعدي )القواعد الحساف لتفسير القرآف:  .156

 .م1999ه/1420، 1الرياض، ط-ىـ(، مكتبة الرشد1376
المكتبة عبداهلل بن محمد الحيالي،  القواعد العممية في النقد عند شيخ اْلسَلـ ابف تيمية: .157

 اإلصدار األول.–الشاممة 
أبو عبد اهلل، عبد الرحمن بن ناصر بن آل سعدي)ت: القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد:  .158

العربية السعودية، المممكة  -ىـ(،  وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1376
 ىـ.1421، 2ط
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ه(، دار ابن 1421: محمد بن صالح العثيمين)ت: القوؿ المفيد عمى كتاب التوحيد .159
 ه.1424، 2المممكة العربية السعودية، ط -الجوزي

 ،( القاىرة، -بي ىـ285:ت)  العباس أبو المبّرد، يزيد بن محمد :واألدب المغة في الكامؿ .161
 .م1997/ه1417 ،3ط القاىرة،- العربي الفكر دار الفضل، أبو محمد: تحقيق

 - الشيخ محمد بن عبد الوىاب، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادالكبائر:  .161
 ه.1420، 2المممكة العربية السعودية، ط

ه(، 1051منصور بن يونس بن إدريس البيوتي)ت:كشاؼ القناع عف متف اْلقناع:   .162
 ه.1402مصطفى ىالل، دار الفكر، بيروت،  تحقيق: ىالل مصيمحي

محمود  أبو القاسم الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ: .163
 ه.1407،  بيروت –ىـ(، دار الكتاب العربي 538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري )ت: ا
)ت:   أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف: .164

، 1بيروت، ط -دار إحياء التراث العربي بف عاشور، ىـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد427
 م.2002ه/1422

، تحقيق: ه(728أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، )ت: الكمـ الطيب:  .165
 م 1977، 3سالمي، بيروت، طمحمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإل

البغدادي  أبو الحسن عالء الدين عمي بن محمد بن إبراىيملباب التأويؿ في معاني التنزيؿ:  .166
 .م1979ىـ/ 139بيروت، -ه(، تحقيق:حمد عمي شاىين، دار الفكر741الشيير بالخازن)ت:

 أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل الحنبمي الدمشقي  المباب في عمـو الكتاب:  .167
 -العممية  ىـ(،تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب775النعماني )ت: 

 م.1998ىـ / 1419، 1بيروت / لبنان، ط
 ه(،711ت:أبو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري) : لساف العرب .168

 ه.1414، 3بيروت، ط –، دار صادر  عبد اهلل الكبير تحقيق: عمي
إبراىيم  ه(، تحقيق:465أبي القاسم عبد الكريم بن ىوازن القشيري )ت: لطائؼ اْلشارات:  .169

 .3البسيونى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط
أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت: المتفؽ والمفترؽ:  .171

 م. 1997ه/1،1417دمشق، ط –ىـ(،تحقيق: محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري 463
 ه(،728أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، )ت:  مجموع الفتاوى: .171

 م.2005-ه1426، 3عامر الجزار، دار الوفاء، ط-تحقيق: أنور الباز
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ىـ(، دار 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  المجموع شرح الميذب: .172
 الفكر.

، 1كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة، طمجموعة بحوث الكتاب والسنة:  .173
 م.2008 -ىـ 1429

الرحمن  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  .174
الكتب    ه(، تحقيق:عبد السالم عبد الشافي، دار 542ابن تمام ابن عطية المحاربي)ت:

 ه.1422، 1بيروت، ط –العممية 
ىـ(، 666لإلمام أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي، )ت:  مختار الصحاح: .175

الدار النموذجية، بيروت،  -، المكتبة العصرية 5وسف الشيخ محمد، طيتحقيق:
 م.1999ه/1420

ىـ(، وزارة الشئون 1206محمد بن عبد الوىاب بن سميمان )ت : : مختصر سيرة الرسوؿ  .176
 ىـ.1418، 1المممكة العربية السعودية، ط -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  أبو الحسن عمي بن إسماعيل النحوي المغوي األندلسي المعروف بابن سيده،المخصص:  .177
 .ه1417،  1بيروت، ط –م جفال، دار إحياء التراث العربي تحقيق : خميل إبراى

ياؾ نستعيف:   .178 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
بيروت،   –، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي  سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

 م.1973ه/1393، 2ط
  أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ:  .179

  ، 1بيروت، ط -ىـ(، تحقيق: يوسف عمي بديوي، دار الكمم الطيب710النسفي )ت: 
 م.1998ه/1419

أحمد بن حنبل ، تحقيق شعيب االرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، مسند اْلماـ أحمد بف حنبؿ:  .181
 ه.1420، 2ط
  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار:  .181

 ىـ(، دار التراث.544: تالسبتي )
التبريزي  لعمري، أبو عبد اهلل، ولي الدينمحمد بن عبد اهلل الخطيب امشكاة المصابيح:  .182

 ،3بيروت، ط –ىـ(،تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي 741)ت: 
 م.1985
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 برىان الدين أبي الحسن إبراىيم بن عمر مصاعد النظر لإلشراؼ عمى مقاصد السور:   .183
 الرياض، ه(، تحقيق: عبد السميع محمد حسنين، مكتبة المعارف، 885البقاعي الشافعي)ت:

 م.1987ه/1408، 1ط
 جمال الدين أبو الفرج عبد المصفى بأكؼ أىؿ الرسوخ مف عمـ الناسخ والمنسوخ:  .184

ىـ(، تحقيق: حاتم صالح الضامن، 597حمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفى: الر 
 ه.1415ؤسسة الرسالة، بيروت،م
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن مفمح المقدسي)ت: المطمع عمى أبواب المقنع:  .185

 ىـ.1401ه(. بيروت، المكتب اإلسالمي، 763
)ت: بن مسعود البغويأبو محمد الحسين معالـ التنزيؿ في تفسير القراف:  .186

 ه.1417حقيق: محمد عبد اهلل النمر، دار طيبة ،ته(،516
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي معاني القرآف:  .187 أبو جعفر النَّحَّ

، 1مكة المكرمة، ط -تحقيق: محمد عمي الصابوني،  جامعة أم القرى ، ىـ(338النحوي)ت: 
 ه.1409

 )ت: يبن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقعمر بن رضا معجـ المؤلفيف:  .188
 م.1993-ه1414، 1مؤسسة الرسالة، ط ىـ(1408

بد عه(، تحقيق: 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت:معجـ مقاييس المغة:  .189
 .م1979ه/1399السالم محمد ىارون، دار الفكر ،

شمس الدين، محمد بن مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج عمى متف المنياج :  .191
 .م1933ىـ/1،1352بيروت، ط-ىـ(، دار الفكر977حمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: أ
  ،ه(620أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن محمد بن قدامة )ت:  المغني البف قدامة: .191

 ه.1405، 1بيروت، ط –دار الفكر 
 ىـ(،  دار إحياء606أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت:  مفاتيح الغيب: .192

 ىـ.1420، 3بيروت، ط –التراث العربي 
ت: )أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفيانى: مفردات ألفاظ القرآف .193

 ىـ. 1412، 1دمشق، ط -ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القمم 502
، 1القاىرة، ط –عمي بن نايف الشحود، مكتبة وىبةالمفصؿ في شرح آية الوالء والبراء:  .194

 ه.1396
 محمد عبدالعظيم الزرقاني، تحقيق: مكتب البحوث مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف:  .195

 م.1996،  1بيروت،ط –والدراسات، دار الفكر 
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أبو عبد اهلل محمد بن زاؿ: المنتقى مف منياج االعتداؿ في نقض كَلـ أىؿ الرفض واالعت .196
 ىـ(، تحقيق: محب الدين الخطيب.748عثمان الذىبي) ت: 

 ه(728أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية )ت: منياج السنة النبوية:   .197
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 ممخص الرسالة

     الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف الحزب السابع من القرآن الكريم 
 (071-39من اآلية )من سورة آل عمران 

وقد جاء هذا البحث في  تناول فيها الباحث مقاصد وأهداف الحزب السابع من سورة آل عمران,
 مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

, وعدد آياتها, وزمن نزولها ,ضمهافو  ,فقد تناول فيه الباحث تسمية السورة :التمهيدأما  
 حور السورة وأهدافها.مو 

وبيان بطالن  ,: فقد تناول فيه الباحث إقامة الحجة عمى أهل الكتابالفصل األول أما 
صرارهم عمى الكفر ,شبهاتهم  والدعوة فضل أمة محمد بيان و , حذير المؤمنين من طاعتهموت ,وا 

 إلى االعتصام.

, ومصير العدل في النظرة إلى أهل الكتاب : فقد تناول فيه الباحثالفصل الثانيأما  
 حد., ووصف لغزوة أ  وتحذير األمة من مواالة األعداء ,مال الكافرين يوم القيامةأع

وأخذ  ,وصفات المؤمنين ,فقد تناول فيه الباحث المسارعة في الخيرات الفصل الثالث: وأما 
وسنة االبتالء, وخطورة إيثار الدنيا عمى اآلخرة, ووعد المؤمنين بالنصر لسابقة, العبرة من األمم ا

 والتمكين.

ودور  ,, أهمية األمن في ثبات المؤمنين: فقد تناول فيه الباحثالفصل الرابع وأما 
 وثمراتها. قسامهاا وأ, تعريفهالمنافقين, ووسوسة الشيطان, ومبدأ الشورى, والشهادة في سبيل اهلل

 التي توصل إليها ,والتوصياتفقد استعرض فيها الباحث أهم النتائج  الخاتمة:وأما  
 . الباحث
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Abstract 

Analytical  study 
The aims of the seventh section of the Holy Qur'an 

from Al Imran  surah  from {93-170} 
       The researcher has addressed the objectives of the seventh part of Al 
Imran surah this research has come with introduction, preface, four 
chaptres and aconclusion. 
      The preface:- The researcher has addressed the name of the suea, 
its virtues, the number of verses, the time of falling and the objectives. 
     The first chapter:- The researcher has addressed establishment the 
proof on ]Ahl- ALkitab[, the falseness of their suspicions, their insisting on 
disbelief, warning believers of obedience and imitating the unbelievers, and 
the favor of Muhammed Nation peace be upon him and Acall for unity. 
       The second chapter:- The researcher has addressed the justice in 
perception of ]Ahl- ALkitab[, the fate of unbelievers works on the day of 
Resurrection, warning the nation of loyalty the enemies and adescription of 
uhd Battle. 
     The third chapter:- The researcher has addressed the hassten to 
good things, recipes of believers, take alesson from the previous Nations, 
infestations, the danger of predilection this life on the hereafter and 
promising the believers with victory and empowerment . 
       The fourth chapter:- The researcher has addressed the impotance of 
security in the stability of the believers the role of the hypocrites, temptation 
of satan, the principle of the shura and definition, types and results of 
martyrdom for the sake of Good. 
      The Conclusion: The researcher reviewed the key findings, and 
recommendations stemming from the study.         
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