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 :  قال تعالى

ُروَن افُؼْرَآَن َأْم َظَذ  ]َأَؾََل َيَتَدبَّ

ا[   . {42}حمؿد:ُؿُؾقٍب َأْؿَػاُُلَ

 

 

 



 -أ -

 

   
 ــداءـــاإلىـ

 

 يطيب لي أف أىدم بحثي ىذا إلى كؿ مف:
 . سيد الخمؽ رسكلنا محمد  ,إلى منارة العمـ, كاإلماـ المصطفى -
الكريميف إلى ركح أبي العزيز رحمو هللا إلى رمز البذؿ كالعطاء كالدم  -

 .كأمي الحبيبة حفظيا هللا
 .ؽ دربي زكجي الغالي حفظو هللايإلى رف -
إلى قرة عيني أبنائي أحمد كمحمد كعبد هللا كميجة قمبي نكر كعبد العزيز  -

 .كعبد الرحمف كحمزة حفظيـ هللا
كاتي خكتي كأخإإلى مف حبيـ يجرم في عركقي يميج بذكراىـ فؤادم إلى  -

 .كأزكاجيـ كأبنائيـ رعاىـ هللا
 خدمة الديف كالكطف.سكيان نحك معيـ سرنا  الذيفإلى زمبلء العمـ كالعمؿ  -
 .إلى أساتذتي الكراـ -
 القبكؿ. , كأسأؿ هللا إلى ىؤالء جميعان أىدم ىذا البحث المتكاضع -
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 شكر وتقدير
 

    التي ال تعد الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات أشكره سبحانو عمى نعمو 
: إلتماـ ىذا العمؿ المتكاضع, كامتثاالن كعمبلن بقكؿ هللا  , كمنيا تكفيقيكال تحصى

[ }إحؼاف: : , كمف قكلو  {51]َؿاَل َربِّ َأْوِزْظـِل َأْن َأْصُؽَر كِْعَؿَتَؽ افَّتِل َأْكَعْؿَت َظَعَّ
كاالمتناف, ألىؿ الفضؿ , كاعترافان بالجميؿ (ُ)( من ال يشكر الناس ال يشكر هللا)

كالعرفاف مف العمماء األجبلء الذيف أناركا دركب الحرية كبنكا جامعتنا األبية كخرجكا 
رني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف  لفضيمة الدكتور "رياض األجياؿ الفتية فإنو ليسي

الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة, كعمى ما تكـر بو مف  محمود قاسم"
رشادات مفيدة جعمت البحث يخرج بيذا الشكؿ جي   كد كتكجييات قيمة كنصائح كا 

 أف يجزيو خير الجزاء. فأدعك هللا 
 كأقدـ عظيـ شكرم لعضكم لجنة المناقشة الذيف تكرما بقبكؿ مناقشة رسالتي:

 حفظو هللا      عصام العبد زىدالدكتور/ األستاذ 
 حفظو هللا      نمر محمد أبو عونالدكتور/ 

فجزاىـ هللا خير الجزاء عمى ما قدمكا مف نصائح طيبة مف أجؿ االرتقاء بيذا 
الذم تكـر بترجمة  لدكتور زكريا الزميميألستاذ الالبحث لؤلفضؿ, كالشكر مكصكؿ 

الذم  ولألستاذ عبد هللا أبو موسى )أبو عامر(نجميزية ممخص رسالتي إلى المغة اإل
 هللا كؿ خير. مااىفجز  ,قاـ بطباعة رسالتي, كتنسيقيا

كما أتقدـ بخالص الشكر لسمفي الدكتكر عبد الكريـ زىد لما قدمو لي مف نصح 
 كجيد مبارؾ فجزاه هللا عني خير الجزاء.

 أف يجعؿ ىذا العمؿ مقبكالن كأف ينفع بو. كأخيران أسأؿ هللا 

                                                           

, ّّٗ/ْ(, ُْٓٗسنف الترمذم, كتاب أبكاب البر كالصمة, باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ, ح ) (ُ)
 .ٕٗٓ/ُحكـ األلباني: صحيح, صحيح الجامع, 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ
 

, الحمد هلل العمي العظيـ قكة إال باهلل كال حكؿ كال ,كبو نستعيف ,الحمد هلل رب العالميف
كمف سيئات أعمالنا, مف ييد هللا  ,كنعكذ بو مف شركر أنفسنا ,كنستغفره ,كنستيديو ,نحمده كنستعينو

 محمدان  كأشيد أف   ,كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ,فيك الميتد
فتح بو  ,منيران  إلى هللا بإذنو كسراجان  كداعيان  ,كنذيران  ,الساعة بشيران  بيف يدم عبده كرسكلو بعثو هللا 

كأقاـ بو الممة العكجاء بأف قالكا: ال إلو إال هللا, صمكات هللا  ,غمفان  كقمكبان  ,صمان  كآذانان  ,عميان  أعينان 
 :.. أما بعد. كثيران  كسبلمو عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان 

بالقرآف الكريـ, ىذا الكتاب الخالد الذم جعمو لدعكتو برىانان  حمد أمة م  لقد خص هللا 
لؤللباب آخذان, معجزة متجددة عمى مر العصكر كاألزمنة, فيو  كمبينان, لؤلبصار مبيران,  ان كمؤيدان, نكر 
مف تركو مف جبار قصمو  ,كىك الفصؿ ليس باليزؿ ,كحكـ ما بيننا ,كخبر ما بعدنا ,نبأ ما قبمنا

كىك الصراط  ,كىك الذكر الحكيـ ,كىك حبؿ هللا المتيف ,مف ابتغى اليدل في غيره أضمو هللاك  ,هللا
كال تنقضي  ,كال يخمؽ عمى كثرة الرد ,كال تمتبس بو األلسف ,كىك الذم ال تزيغ بو األىكاء ,المستقيـ
ا َشِؿْعـَا ُؿْرآكًا َظَجباً إِكَّ كىك الذم لـ تنتو الجف إذ سمعتو حتى قالكا:  ,كال يشبع منو العمماء ,عجائبو

ْصدِ  كمف  ,كمف حكـ بو عدؿ ,كمف عمؿ بو أجر ,مف قاؿ بو صدؽ [,ِ, ُ:الجف]ََيِْدي إَِػ افرُّ

 إليو ىدم إلى صراط مستقيـ. ادع
أكـر هللا بو خير خمقو, فأنزلو عميو ىدايةن لمبشر, كمخرجان ليـ مف الظممات إلى النكر, 

 رب العباد. كمف عبادة العباد إلى عبادة
كتعمـ  ,كتفسيره ,كفيـ آياتو كمعانيو ,عباده المؤمنيف عمى تدبر القرآف كقد حث هللا 

 كالخكض في أعماقو. ,عمكمو
ا  :في كتابو العزيز يقكؿ  كال شؾ  [ِْ محمد:] َأَؾََل َيَتَدبَُّروَن اْفُؼْرآَن َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب َأْؿَػاُُلَ

عظـ العمكـ كأشرفيا كأنبميا كيؼ ال كىي مرتبطة ارتباطا كثيقان بأجؿ أف تفسير القرآف كعمكمو مف أ 
ا  :الكبلـ أال كىك كبلـ هللا ِديِث ـِتَاًبا ُمَتَشاِِبً ـَ اْْلَ َل َأْحَس ـَ ََيَْشْقَن  اَّللَُّ َكزَّ َمَثاِِنَ َتْؼَشِعرُّ ِمـُْف ُجُؾقُد افَِّذي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1620#docu
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ـْ  ـْ َيَشاُء َوَم ِر اَّللَِّ َذفَِؽ ُهَدى اَّللَِّ ََيِْدي بِِف َم ـْ ْؿ إَِػ ِذ ْؿ ُثؿَّ َتؾُِغ ُجُؾقُدُهْؿ َوُؿُؾقُِبُ ُ ـْ َهادٍ َرِبَّ  ُيْضؾِِؾ اَّللَُّ َؾَِل َفُف ِم

 .[ِّ :الزمر]
التي تمثؿ منيج  ,تحتكم عمى الكثير مف المقاصد كاألىداؼ  فكؿ آية في كتاب هللا
      ياي لافكتقدـ العبلج الش ,ص المشاكؿ كاليمكـشخ  مناحي حيث تي الحياة لممسمميف في جميع 

 بما يتفؽ مع ىذه المقاصد كاألىداؼ القرآنية.
اني عشر من الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الث" :بعنكاف لذلؾ كانت رسالتي

 ."(ٓٛ-ٕٚالقرآن الكريم ")سورة المائدة: 
, كال يجعؿ لمشيطاف فيو حظان أك نصيبان  ,كهللا أسأؿ أف يككف عممنا خالصان لكجيو الكريـ
 . كصمى هللا عمى محمد كآلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران 

 أواًل: أىمية الموضوع:
 الكريـ. شرؼ الكتب كأجميا, كىك القرآفأتعمؽ مكضكع الدراسة ب -ُ
 إظيار اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ مف خبلؿ ارتباط مقصد كؿ آية باليدؼ العاـ لمسكرة. -ِ
 الحمكؿ ليا. تضعك  ,عالج المشكبلتتصرة اىذه دراسة مع -ّ

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع 
ُروَن اْفُؼْرآَن : حيث قاؿ, كاستجابة ألمره  ابتغاء مرضاة هللا -ٔ اَأَؾََل َيَتَدبَّ  َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب  َأْؿَػاُُلَ

 .[ِْ :محمد]
 , كالبحث عف مقاصد السكر كاآليات, كربطيا بيدؼ القرآف الكريـ. خدمة كتاب هللا  -ِ
      حاجة المجتمعات اإلسبلمية إلى دراسة تستنبط مف القرآف الكريـ حمكالن لمشكبلت األمة  -ّ

 عمى أرض الكاقع.
 خاصة بأىداؼ القرآف الكريـ. ةإثراء المكتبة اإلسبلمية بدراس -ْ
 كخاصة مشرفي عمى ىذه الدراسة. ,تشجيع أساتذتي في قسـ التفسير كعمـك القرآف -ٓ

 ثالثًا: أىداف البحث:
  إبراز المقاصد كاألىداؼ آليات الحزب الثاني عشر, كربطيا بالكاقع المعاصر. -ُ
 إظيار المكضكعات التي تعرض ليا الحزب كمحكره الرئيس. -ِ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1620#docu
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سمسمة تتناكؿ التفسير التحميمي  في إنجاز  بقسـ التفسير كعمكـ القرآف كة طبلب العمـمشار  -ّ
 لمقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ.

 :ةرابعًا: منيج الباحث
مقدمة لسكرة  تفي تحميؿ المقاصد كاألىداؼ, ككضع المكضكعيالتحميمي المنيج  تستخدما -ُ

, كمكاف نزكليا, كمحكرىا الرئيس, كمناسبتيا , كفضمياةأبيف مف خبلليا أسماء السكر  ,المائدة
 لما قبميا, كما بعدىا.

 , في أربعة فصكؿ, جاعمةن تقسيـ آيات الحزب الثاني عشر مف سكرة المائدة إلى مباحث مختمفة -ِ
حسب مكضكع آيات المبحث نفسو, كتحديد ما تحتكيو آيات كؿ  ,مبحث آياتو المناسبة لو ؿلك

 عمـكبما فيو مف  ,المكضكعيالتحميمي كفؽ المنيج  حميموكت ,مبحث مف مقاصد كأىداؼ
.. إلخ,    متعددة تخدـ المنيج مف: عمكـ القرآف, كعمكـ المغة, كا عجاز القرآف, كالسنة المطيرة

 ربط ىذه المقاصد بكاقع األمة كحاليا, مما يساىـ في حؿ مشاكميا التي تعاني منيا. يتـكما س
, كذلؾ كمو في متف الدراسة, , كرقـ اآليةاسـ السكرةرىا, بذكر عزك اآليات القرآنية إلى سك  -ّ

عف الحكاشي.  تخفيفا ن
كعزكىا إلى مصادرىا األصمية, حسب ضكابط كأصكؿ  ,تخريج األحاديث المستشيد بيا -ْ

 التخريج, كنقؿ أقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث إف كجد, عدا الصحيحيف.
 .المغكيةمف المعاجـ الغريبة المفردات بياف معاني  -ٓ
 ؤلعبلـ المغمكرة الكاردة في البحث.لالترجمة  -ٔ
سـ الكتاب, كمؤلفو, كرقـ الجزء كالصفحة, كأترؾ مكاصفات المرجع افي التكثيؽ بذكر  تكتفيا -ٕ

 .المصادر كالمراجعلقائمة 
 و.عمؿ الفيارس البلزمة لخدمة البحث كتسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب طريؽ كأسيم -ٖ

 خامسًا: الدراسات السابقة 
شبكة البعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية بالجامعة اإلسبلمية, كالبحث عبر 

ىذا  رسالة عممية تناكلت ىذا المكضكع, كما أفٌ  ةكسؤاؿ المختصيف, لـ أعثر عمى أيعنكبكتية ال
ة أصكؿ الديف بالجامعة كميبضمف السمسمة التي أقرىا قسـ التفسير كعمكـ القرآف البحث يأتي 

 آيات القرآف الكريـ.كؿ ؼ المتنكعة لتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداتاإلسبلمية, كالتي 
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 سادسًا: خطة البحث:
ت ىذه الخطة التي تتككف مف مقدمة, كتمييد, عى ضً تحقيقان ألىداؼ البحث سابقة الذكر كي 

 لؾ فيما يمي:كأربعة فصكؿ, كخاتمة, كمجمكعة فيارس, كبياف ذ
 كتشتمؿ عمى: :المقدمة

 أسباب اختيار المكضكع. أواًل:
 أىمية المكضكع. :ثانياً 
 أىداؼ البحث. ثالثًا:
 .ةمنيجية الباحث رابعًا:

 الدراسات السابقة. خامسًا:
 خطة البحث. سادسًا:

 التمييد
 تعريف عام بسورة المائدة

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 
 لسكرة كأسماؤىا.عدد آيات ا المطمب األول:
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة. المطمب الثاني:
 نزكليا. كجكفضائؿ السكرة  المطمب الثالث:
 لمسكرة.  المحكر األساس المطمب الرابع:

 األىداؼ العامة لمسكرة. المطمب الخامس:
 الفصل األول

 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول
 (.ٓٗ-ٕٚمن الحزب الثاني عشر اآلية )

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 .( من سورة المائدةٕٖ-ٕٚمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث األول

 ف:اكفيو مطمب
 آدـ. يبناقصة  المطمب األول:
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 .الحسد كالبغي كاإلفساد في األرض المطمب الثاني:
 .( من سورة المائدةٓٗ-ٖٖمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث الثاني

 مطالب: ثبلثة كيشتمؿ عمى 
 .حد الحرابة المطمب األول:
  .أساس النجاة في اآلخرة المطمب الثاني:
  .حد السرقة المطمب الثالث:

 الفصل الثاني
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثاني

 (ٓ٘-ٔٗمن الحزب الثاني عشر اآليات ) 
 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 .المائدة( من سورة ٘ٗ-ٔٗمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث األول
 مطالب:ثبلثة كفيو 
 طبائع كقبائح الييكد كما صكرىا القرآف. المطمب األول:
 .التكراة ىدل كنكر المطمب الثاني:
 .بعض أحكاـ التكراة كمكقؼ الييكد منياالمطمب الثالث: 
 .( من سورة المائدةٓ٘-ٙٗمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث الثاني
 مطالب: ثبلثةكفيو 
 . رسالة عيسى المطمب األول:

 كالمييمف عمييا. ,القرآف أفضؿ الكتب السماكية :نيالمطمب الثا
 .السعادة تكمف في العمؿ بما أنزؿ هللا  :ثالثالمطمب ال

 الفصل الثالث
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث

 (ٙٙ-ٔ٘من الحزب الثاني عشر اآليات )
 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
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 .( من سورة المائدةٙ٘-ٔ٘صد وأىداف اآليات )مقا: المبحث األول
 مطالب: ثبلثةكفيو 
 التحذير مف مكاالة الييكد كالنصارل. المطمب األول:

 كمكاالة الكافريف كفر. ,عقكبة الردة في اإلسبلـ :نيالمطمب الثا
 كيحبكنو. يف يحبيـ هللا ذصفات ال :ثالثالمطمب ال

 .( من سورة المائدةٙٙ-ٚ٘مقاصد وأىداف اآليات ): المبحث الثاني
 كفيو أربعة مطالب:

 الديف بيف المستيزئيف كالكارىيف لو. المطمب األول:
 سفاىة أىؿ الكتاب. المطمب الثاني:
 صفات الييكد كجرائميـ. المطمب الثالث:
 بالبخؿ. لممكلى  الييكد اتياـ المطمب الرابع:

 الفصل الرابع
 رابعلالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع ا

 (ٔٛ-ٚٙ) من الحزب الثاني عشر اآليات
 :ثبلثة مباحثكفيو 
 .( من سورة المائدةٔٚ-ٚٙمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث األول

 كفيو أربعة مطالب:
  . عصمة الرسكؿ المطمب األول:
 .دعكة أىؿ الكتاب لئليماف برسالة محمد  المطمب الثاني:
 .ف هللا ثمرة االستقامة عمى دي المطمب الثالث:
 كضبلالتيـ. طبيعة بني إسرائيؿ المطمب الرابع:
 .( من سورة المائدة٘ٚ-ٕٚمقاصد وأىداف اآليات ): المبحث الثاني
 مطالب: ثبلثةكفيو 
 .في تأليو عيسى  إبطاؿ مزاعـ النصارل :ولالمطمب األ 
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 عقيدة التثميث عند النصارل كبطبلنيا.المطمب الثاني: 
 .يسى بشرية عالمطمب الثالث: 

 .( من سورة المائدةٔٛ-ٙٚمقاصد وأىداف اآليات ): ثالثالمبحث ال
 مطالب: ثبلثةكفيو 
  األلكىية الحقة. المطمب األول:
 التحذير مف الغمك في الديف. المطمب الثاني:
 لعف كفار بني إسرائيؿ لعصيانيـ كعدكانيـ. المطمب الثالث:

 .تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصياتك  الخاتمة:
 :الفيارس العامة

 كتشتمؿ عمى ما يمي:
 فيرس اآليات القرآنية. أواًل:
 فيرس األحاديث النبكية. ثانيًا:
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. ثالثًا:
 فيرس المصادر كالمراجع.رابعًا: 

 فيرس المكضكعات.خامسًا: 
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 التمييد
 تعريف عام بسورة المائدة

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:
 : عدد آيات السورة وأسماؤىا.المطمب األول

 المطمب الثاني: مكان وزمان نزول السورة.
 نزوليا. وجوالمطمب الثالث: فضائل السورة 

 المطمب الرابع: المحور األساس لمسورة. 
 المطمب الخامس: األىداف العامة لمسورة.
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 المطمب األول
 عدد آيات السورة وأسماؤىا

 عدد آياتيا:

شركف آية, كعند البصرم مائة كثبلث كعشركف آية, كعند المدنييف, الككفي مائة كع عد  ال
 كالمكي كالشامي, مائة كاثنتاف كعشركف آية.

ككمماتيا: ألفاف كثماف مائة كأربع, كحركفيا: أحد عشر ألفان كتسع مائة كثبلثة كثبلثكف 
 .(ُ)حرفان 

 المختمف فيو ثالث آيات:

, عدىا البصرم كالمدنياف كالمكي كالشامي,  {1}املائدة:[ ... َأْوُؾقا بِافُعُؼقدِ ... ]قاؿ تعالى:  -ُ
 كترؾ الككفي عد ىا.

ثِرٍ ... ]قاؿ تعالى:  -ِ ـَ ـْ  , عدىا البصرم كالمدنياف كالمكي كالشامي  {11}املائدة:[ ... َوَيْعُػق َظ
 كترؾ الككفي عٌدىا.

ُؽْؿ َؽافِبُقَن  ...]قاؿ تعالى:  -ّ لبصرم بعٌدىا, كترؾ باقي عمماء العد , انفرد ا {32}املائدة:[ ...َؾنِكَّ
 .(ِ)عٌدىا 

, ألنيا نزلت (ْ), كقاؿ اإلماـ القرطبي: "مدنية بإجماع" (ّ)كسكرة المائدة مف السكر المدنية 
 بعد اليجرة.

 أسماء السورة:
ليا اسـ كاثناف  ان سكرة المائدة ليا عدة أسماء كغيرىا مف السكر, خاصة أف ىناؾ سكر 

 كأكثر.
 التوقيفي:اسم السورة 

اسـ السكرة التكقيفي كاحد )المائدة(: لكركد قصة المائدة التي طمبيا الحكاريكف مف عيسى 
 :[ َِل ـَ افسَّ َل َظَؾْقـَا َمائَِدًة ِم ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيْسَتطِقُع َربَُّؽ َأْن ُيـَزِّ قَن َيا ِظقَسك اْب ُؼقا اَّللَ إِْذ َؿاَل اَْلَقاِريُّ ِء َؿاَل اتَّ

                                                           

 .َُٗٓ/ٔنظر: في رحاب التفسير, ا (ُ)
 .ُٖٕ/ُانظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز,  (ِ)
 .ّّ/ُانظر: االتقاف في عمـك القرآف,  (ّ)
 .َّ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف,  (ْ)
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ـْ  ـُ , كالحكاريكف ىـ خمصاء (ُ), فيي السكرة الكحيدة التي ذكر فييا المائدة {113}املائدة:[ ُتْؿ ُمْمِمـِغَ إِْن 
الذيف صفت قمكبيـ مف الكفر كالنفاؽ كبادركا إلى اإليماف بعيسى كتمقكا عنو التعاليـ ثـ  عيسى 

 انتشركا في القرل لبثيا بيف الناس.
 األسماء التوفيقية )االجتيادية(:

ا ]كسميت بيذا االسـ لكركد ىذا المفظ في أكليا كلما فييا مف عقكد, قاؿ تعالى:  لعقود:ا -ُ َ َيا َأَيُّ

ـَ َآَمـُقا َأْوُؾقا بِافُعُؼقدِ   . {1}املائدة:[ افَِّذي
مف عذاب النار, كيقكؿ ابف  ألنيا اشتممت عمى أحكاـ كثيرة مف التـز بيا أنقذتو المنقذة: -ِ

 .(ّ)نيا تنقذ صاحبيا مف مبلئكة العذاب : سميت بالمنقذة أل(ِ)الفرس
كانكا يسمكف المائدة سكرة األخيار, ألنيا تتحدث  ألف الصحابة  ؛سميت باألخيار األخيار: -ّ

 .(ْ) عف اإليفاء بالعقكد كال يفي بيا إال األخيار
 المطمب الثاني

 مكان وزمان نزول السورة
 مف مكة إلى المدينة. نزلت بالمدينة بعد ىجرة النبي سكرة المائدة مدنية 

 مرحمة نزوليا:
أنيا نزلت بعد سكرة الفتح التي نزلت بعد صمح الحديبية في شير تكضح ركايات كثيرة  جاءت -ُ

 .(ٓ) ستو لميجرةشكاؿ سنة 
َؿْؾُت فَُؽْؿ ِديـَُؽؿْ ]أنيا نزلت جممة كاحدة ما عدا آية  كقاؿ بعض المفسريف: -ِ ـْ ,  {2}املائدة:[ افَقْقَم َأ

 .(ٔ)في حجة الكداع  كؿ هللا في سير رس
 يكرد الشييد سيد قطب تحميبلن منطقيان ليذيف الرأييف نكجزه فيما يمي: -ّ
مع بني إسرائيؿ لدخكؿ األرض المقدسة, كالتي كردت في السكرة كانت  محادثة مكسى  -

المسمميف في  معمكمة لممسمميف الستشياد سعد بف معاذ بقكؿ بني إسرائيؿ حيف جمع النبي 

                                                           

 .ُِٔ, كتفسير القرآف الكريـ, صٗٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير, (ُ)
ـ, قاضي أندلسي لو َُُّ-ىػِْٓمد بف عبد الرحمف الخزرجي, كلد سنة ابف الفرس: ىك عبد المنعـ بف مح (ِ)

 .ُٖٔ/ْـ, انظر: األعبلـ لمزركمي, َُِّ-ىػٗٗٓمصنفات عديدة منيا أحكاـ القرآف, تكفي في البرة 
 .ُِِ/ّانظر: ركح المعاني,  (ّ)
 .ٗٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ْ)
 .ُٕ/ٔلتنكير,, التحرير كاّ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف,  (ٓ)
 .ِّٖ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ٔ)
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ال نقكؿ لؾ كما قالت بنك إسرائيؿ لمكسى:  :ة بدر بعد ذىاب العير كمجيء النفير قاؿساح
اذىب أنت كربؾ فقاتبل إنا ىا ىنا قاعدكف, كلكف نقكؿ لؾ: اذىب أنت كربؾ فقاتبل إنا معكما 

 .في السنة الثانية لميجرةمقاتمكف, كغزكة بدر كقعت في رمضاف 
ليـ نفكذان قكيان اقتضى ىذه الحممة عمييـ لكشؼ مكقفيـ  الحممة عمى الييكد في السكرة تبيف أف -

بطاؿ كيدىـ كخمكؿ ذكرىـ بعد ىذا الكشؼ بعد غزكة الخندؽ  التي انتيى  -في العاـ الرابع  –كا 
 .(ُ)فييا الدكر الييكدم نيائيان في المدينة 

نزلت لفتح, كبعض المقاطع نزلت بعد ا -في أكليا –أف بعض مقاطع السكرة  ح سيد قطبيرج -
 .(ِ)بعد ذلؾ

 وأقول:
       لحجة الكداع كذلؾ لقدـك  أرجح نزكؿ بعض آياتيا في العاـ التاسع قبؿ سير النبي  -ُ

      كفد نصارل نجراف في ىذا العاـ, في الجزء األخير منو فأبكا أف يسممكا كدعكا لممباىمة 
 فأبكا كأقركا الجزية.

نة الخامسة قبؿ صمح الحديبية كاستكخمكا المدينة الذيف قدمكا المدينة في الس يفيعرنحادثة ال -ِ
إسبلـ, كقتمكا الراعي كمثمكا  ثـ كفركا بعدرسمكا إلى ابؿ الصدقة ليشربكا مف ألبانيا كأبكاليا, فأي 

أيدييـ  كاأعينيـ كقطع , فبعث في طمبيـ فأمر بيـ فسممكابو, كاستاقكا اإلبؿ فبمغ ذلؾ الرسكؿ 
ـَ ]كالذيف نزؿ فييـ قكؿ هللا تعالى: ى ماتكا,  كأرجميـ مف خبلؼ, كتيرككا حت َِل َجَزاُء افَِّذي إِكَّ

 . {22}املائدة:[ ...ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف 
كلذلؾ اختمفكا في أف ىذه السكرة نزلت متتابعة أك متفرقة؟ كال ينبغي كيقكؿ ابف عاشكر:" 

 .(ّ) ؽ"التردد في أنيا نزلت متفر 
 فيو فقد ورد فيو روايتان:أما اليوم الذي نزلت 

أف رجبلن مف الييكد قاؿ لو: يا أمير المؤمنيف آية في  عف عمر بف الخطاب "ركل  األولى:
افقَْقَم ]كتابكـ تقرؤنيا, لك عمينا معشر الييكد نزلت, التخذنا ذلؾ اليكـ عيدان, قاؿ: أم آية؟ قاؿ: 

َؿْؾُت فَُؽْؿ ِديـَُؽؿْ  ـْ  د عرفنا ذلؾ اليكـ كالمكاف الذم نزلت فيو عمى النبي قاؿ عمر: ق  {2}املائدة:[ َأ
 .(ْ) "كىك قائـ بعرفة يـك جمعة

                                                           

 . ِّٖ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف  (ُ)
 .ِّٖ/ٔانظر: المرجع السابؽ,  (ِ)
 .ِٕ/ٔالتحرير كالتنكير,  (ّ)
 .ُٖ/ُ(, ْٓصحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب زيادة اإليماف كنقصانو, ح ) (ْ)
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ثنيف, ثنيف, كخرج مف مكة يكـ اإل: "كلد نبيكـ يكـ اإلثنيف, فعف ابف عباس يكـ اإل والثانية:
 .(ُ) ثنيف"ثنيف, كأنزلت سكرة المائدة يـك اإلكدخؿ المدينة يـك اإل

ر, نزكليا بعد صمح الحديبية, عمى اعتبار أنيا نزلت بعد سكرة كقد جاء في بعض التفاسي
 .(ِ)الفتح, ككاف نزكؿ سكرة الفتح بعد صمح الحديبية, في السنة السادسة مف اليجرة 

 موقعيا من النزول:
  ىي آخر ما نزؿ مف القرآف الكريـ, كقد جاء في ركاية عائشة رضي هللا عنيا أنيا آخر 

قاؿ: "حججت فدخمت عمى عائشة رضي هللا عنيا فقالت  (ّ) بير بف نفيرما نزؿ مف القرآف, عف ج
لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقمت: نعـ, قالت: إنيا آخر سكرةو نزلت فما كجدتـ فييا مف حبلؿو 

 .(ْ)فاستحمكه كما كجدتـ مف حراـ فحرمكه" 
 .(ٓ)أف آخر سكرة نزلت سكرة المائدة   كعف عبد هللا بف عمر 

بيف ىذه األقكاؿ كالقكؿ بأف سكرة التكبة ىي آخر ما نزؿ نقكؿ: إف آخر سكرة كلمتكفيؽ 
نزلت في بياف الحبلؿ كالحراـ ىي سكرة المائدة, كأف آخر سكرة نزلت في بياف أحكاـ الجياد ىي 

 سكرة التكبة.
                                                           

  .ِّٕ/ُِ( ِْٖٗركاه الطبراني, المعجـ الكبير, ح ) (ُ)
, كالتفسير المنير, أ.د كىبة َُّ/ُانظر: كأىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ, صفكة التفاسير,  (ِ)

 .َٔ/ٔالزحيمي , 
قاؿ اإلماـ الذىبي: جبير بف مالؾ بف عامر, اإلماـ الكبير, أبك عبد الرحمف الحضرمي الحمصي, أدرؾ حياة  (ّ)

كعف عمرك المقداد كأبي ذر, كأبي الدرداء, كعبادة بف  –ؿ أنو لقيو فيحتم –كحدث عف أبي بكر  النبي 
 الصامت كعائشة كأبي ىريرة كعدة.

ركل عنو كلده عبد الرحمف, كمكحكؿ, كخالد بف معداف, كأبك الزاىرية حدير بف كريب, كربيعة بف زيد,  
 كشرحبيؿ بف مسمـ, كسميـ بف عامر كآخركف.

قبمت اإلسبلـ, فمـ أزؿ أرل في اإلسبلـ صالحان كطالحان, ككاف جبير مف ركل سميـ بف عامر عنو قاؿ: است 
عمماء أىؿ الشاـ, كممف ركل عنيـ مالؾ بف يخمر السكسكي كأبك مسمـ الخكالني كأـ الدرداء, ككاف ىك 

 ككثير بف مرة مف أئمة التابعيف بحمص كبدمشؽ, قاؿ بتكثيقيما غير كاحد.
مات جبير بف نفير في سنة خمس كسبعيف.انظر: سير أعبلـ النببلء,        قاؿ أبك عبيد كأبك حساف الزيادم 
, أما ابف سعد كشباب كعمي بف عبد هللا التميمي فقالكا: تكفي سنة ثمانيف.انظر: الجزء المتمـ مف ٕٕ-ٕٔ/ْ

 .ُّٖ/ُالطبقات الكبرل, 
, صححو الحاكـ َّْ/ِ(, َُِّ) أخرجو الحاكـ في مستدركو, كتاب التفسير, باب تفسير سكرة المائدة, ح (ْ)

 ككافقو الذىبي.
 , صححو الحاكـ.َّْ/ِ(, ُُِّالمرجع السابؽ, كتاب التفسير, باب تفسير سكرة المائدة, ح ) (ٓ)
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 المطمب الثالث
 فضائل السورة, وجو نزوليا

ممؤمنيف, كىذا األمر ينطبؽ عمى سكر القرآف فيو ىدل كنكر كرحمة, كشفاء ل أنزؿ هللا 
ف السكر لسكر تتميز بفضائؿ خاصة, ميزتيا عالقرآف كميا دكف استثناء, كلكف ىناؾ بعض ا

كمف ىذه السكر, سكرة المائدة فيي ليا فضؿ عظيـ عمى األمة اإلسبلمية, لما تضمنتو مف  األخرل,
ز الحبلؿ مف يعمى حد سكاء, كتميأحكاـ كشرائع ىامة, مف شأنيا تنظيـ شئكف الفرد كالمجتمع 

الحراـ في المأككالت, كالنيي عف شرب الخمر, كاألمر بالحج كالكضكء, كالغسؿ كالتيمـ, كالعدؿ في 
 الحكـ, كبياف أحكاـ الحرابة, كغير ذلؾ.

 ومما ورد في فضميا ما يمي:
 (ُ)العضباء  إني آلخذةه بزماـ"ركل اإلماـ أحمد رحمو هللا عف أسماء بنت يزيد أنيا قالت: 

 .(ِ): "إذ أنزلت عميو المائدة كميا فكادت مف ثقميا تدؽ بعضد الناقة" ناقة رسكؿ هللا 
سكرة المائدة كىك  أنو قاؿ: "أنزلت عمى رسكؿ هللا   ككركل عف عبد هللا بف عمر 

 .(ّ)راكب عمى راحمتو, فمـ تستطع أف تحممو, فنزؿ عنيا" 
أنو كاف يقكؿ: "تعممكا سكرة البقرة, كسكرة  لخطاب كقد جاء في المستدرؾ عف عمر بف ا

 .(ْ)ف الفرائض"ػػكر, فإف فييػػػكرة النػػػػكرة الحج, كسػػػػدة, كسػػكرة المائػػاء, كسػػالنس
                                                           

العضباء: ىي المقطكعة األذف أك المشقكقة, كاختمؼ ىؿ العضباء ىي القصكاء أك غيرىا فمف العمماء مف  (ُ)
العضباء كالجدعاء كىذه ألقاب كصفات ليا كمنيـ ابف سعد عف الكاقدم قاؿ: ىي نفسيا كتسمى القصكاء ك 

كابف فارس, كالقاضي عياض الذم يقكؿ: "كانت معضكبة األذف ميقصكتو كمجكدتو فكصفت مرة بعضباء كمرة 
ككؿ منيا اسـ أك صفة بخبلؼ غيرىا عمى  بقصكاء كمرة بجدعاء كال تبقى حجة لمف زعـ أنيا نكؽ لمنبي 

في خطبتو في حجة الكداع إال عمى كاحدة". كمنيـ مف قاؿ: إنيا تختمؼ  ليو بعضيـ إذ لـ يكف ما ذىب إ
كلكف العمماء كمنيـ ابف حجر كعمي القارم يرجحكف أنيا ناقة كاحدة ذات صفات متعددة, انظر: مشارؽ 

صحيح , كفتح البارم شرح ٔٗ-ٓٗ/ِاألنكار عمى صحاح اآلثار, القاضي عياض بف مكسى المالكي, 
 .ّٕ/ٔالبخارم, ابف حجر العسقبلني, 

, قاؿ األرنؤكط: الحديث حسف ٕٓٓ/ْٓ(, ِٕٕٓٓمسند اإلماـ أحمد, باب مف حديث أسماء بنت زيد, ح ) (ِ)
 لغيره.

, قاؿ شعيب ُِٖ/ُُ(, ّْٔٔمسند اإلماـ أحمد, باب أكؿ مسند عبد هللا بف عمرك بف العاص, ح ) (ّ)
كىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة, كأكرده الييثمي في مجمع الزكائد, األرنؤكط: الحديث حسف لغيره, 

كقاؿ: ركاه أحمد, كفيو ابف لييعة , كاألكثر عمى ضعفو كقد يحسف حديثو, كبقية رجالو ثقات. انظر: مجمع 
 .َْٕ/ٕ(, َُِٔٗالزكائد,  كمنبع الفكائد, ح )

, قاؿ الحاكـ: ىذا حديث ِْٗ/ِ(, ّّْٗر, ح )أخرجو الحاكـ في كتاب التفسير, باب تفسير سكرة النك  (ْ)
 صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.
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عف جبير بف نفير قاؿ: حججت فدخمت عمى عائشة رضي هللا عنيا فقالت لي: يا جبير 
سكرة نزلت فما كجدتـ فييا مف حبلؿ فاستحمكه, كما  "أما إنيا آخر تقرأ المائدة؟ فقمت: نعـ, قالت:

 .(ُ)كجدتـ مف حراـ فحرمكه" 
 الجو الذي نزلت فيو السورة:

لينشئ بو أمة, كليقيـ بو دكلة كلينظـ بو مجتمعان,  نزؿ ىذا القرآف عمى قمب رسكؿ هللا 
, كركابط تمؾ الدكلة عمى فيما بينو , كليحدد بو ركابط ذلؾ المجتمعكليربي بو ضمائر كأخبلقان كعقكالن 

سائر الدكؿ, كعبلقات تمؾ األمة بشتى األمـ, كليربط ذلؾ كمو برباط قكم كاحد, يجمع متفرقو, 
لى جية كاحدة, كذلؾ ىك  لى سمطاف كاحد, كا  كيؤلؼ أجزاءه, كيشدىا كميا إلى مصدر كاحد, كا 

أف كانكا مسمميف, نجد سكرة الديف, كما ىك في حقيقتو عند هللا تعالى ككما عرفو المسممكف, أياـ 
المائدة كما كجدنا في السكر الثبلث الطكاؿ قبميا مكضكعات شتى, الرابط بينيا جميعيا ىك ىذا 
قامة دكلة, كتنظيـ مجتمع عمى أساس  نشاء أمة كا  اليدؼ األصيؿ الذم جاء القرآف كمو لتحقيقو كا 

ىية كالربكبية كالقكامة كالسمطاف, عقيدة خاصة كتصكر معيف, األصؿ فيو إفراد هللا تعالى باأللك 
 .(ِ)كتمقى منيج الحياة كشريعتيا كنظاميا كمكازينيا كقيميا

نزلت سكرة المائدة بعد أف اشتد عكد اإلسبلـ في المدينة المنكرة كرسخت أركاف الدكلة 
الفترة أمر العرب, كلـ يبؽ في عناد اإلسبلـ إال الييكد كالنصارل, كأف  اإلسبلمية, كاستقاـ لمنبي 

الزمنية لنزكليا كانت ممتدة بعد صمح الحديبية, الذم حصؿ في السنة السادسة كالنصؼ لميجرة 
 النبكية إلى عاـ حجة الكداع.

كقد كردت الركايات في نزكؿ بعض آياتيا بعد الحديبية, كبعضيا في حجة الكداع كقكلو 
َؿْؾُت فَُؽْؿ دِيـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿُت ]تعالى:  ـْ  {2}املائدة:[ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضقُت َفُؽُؿ اإِلْشََلَم ِديـًاافقَْقَم َأ

(ّ). 

فإف المسمميف في  ,كلكف إذا كاف المشرككف قد انقضى عيدىـ كالمسممكف قد عبل شأنيـ
حاجة إلى إكماؿ التشريع المنظـ لشئكنيـ عمى كجو يضمف ليـ دكاـ السعادة كيحفظ ليـ السيادة, 

خاصة بطكائؼ مف أىؿ الكتاب يعيشكف في ذمتيـ كعيدىـ كيخالطكنيـ في  كليـ بعد ذلؾ صبلت
حياتيـ كمعامبلتيـ كمف ىنا نتبيف أف المسمميف في ذلؾ الكقت كانكا في حاجة إلى ما يعينيـ في 

كجانب عبلقتيـ بأىؿ الكتاب كبذلؾ دار كؿ ما تضمنتو سكرة المائدة عمى  ,الجانبيف: جانب أنفسيـ
رشادات لطرؽ لشريع أمريف بارزيف: ت ممسمميف في خاصة أنفسيـ كفي معاممة مف يخالطكف, كا 

                                                           

 مف ىذه الرسالة. ٓسبؽ تخريجو, انظر: ص (ُ)
 .ِّٔ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ِ)
 .ّٕ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ّ)
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المحاجة كالمناقشة كبياف الحؽ في المزاعـ التي كاف يثيرىا أىؿ الكتاب مما يتصؿ بالعقائد كاألحكاـ 
مف مكاقؼ الماضيف مف أسبلؼ أىؿ الكتاب مع  ان السكرة كثير  تكفي سياؽ ىذه المحاجة عرض

 .(ُ)مف جية كتنديدان بيـ عف طريؽ أسبلفيـ مف جية أخرل  منبي أنبيائيـ تسمية ل
 كىذه الفترة الزمنية الممتدة مف السنة السادسة إلى العاشرة لميجرة قبيؿ التحاؽ الرسكؿ 

سبلمية  بالرفيؽ األعمى, كانت مف األىمية بمكاف الستكماؿ شرائع اإلسبلـ المتصمة بكجكد األمة اإلو
مييا كترسيخ القيـ اإليمانية كالتربكية في بناء الشخصية اإلوسبلمية, كالمجتمع كىكيتيا كالمحافظة ع
منيا تسع عشرة فريضة ليست في غيرىا, ىذه السكرة عمى تشريعات كثيرة,  اإلسبلمي, كقد احتكت

 .(ِ)كذلؾ الستكماؿ شرائع اإلسبلـ كترسيخ دعائـ المجتمع اإلسبلمي كتميزه الحضارم كالتشريعي 
 لرابعالمطمب ا

 المحور األساس لمسورة
 :تعالى التشريع إلقامة المجتمع المسمم المستمد أمره من هللا

نجد في سكرة المائدة كما كجدنا في السكر الطكاؿ مثميا مكضكعات شتى الرابط بينيا 
قامة دكلة كتنظيـ مجتمع  جميعان ىك ىذا اليدؼ األصيؿ الذم جاء القرآف كمو لتحقيقو إنشاء أمة, كا 

األصؿ فيو إفراد هللا سبحانو باأللكىية  ,أساس مف عقيدة خاصة كتصكر معيف كبناء جديد عمى
ألف  ؛د مف األحكاـ الشرعيةي, فنجد أف السكرة اشتممت عمى العد(ّ)كالربكبية كالقكامة كالسمطاف 

الزلؿ  الدكلة اإلسبلمية كانت في بدايتيا كتككينيا كىي بحاجة إلى المنيج الرباني الذم يعصميا مف
كيرسـ ليا طريؽ البناء كاالستقرار, كقد برز في ىذه السكرة عناية خاصة بالتحدث عف العيكد 

ف سياؽ السكرة كمو يدكر حكؿ العقكد كالمكاثيؽ في شتى صكرىا حتى حكار هللا إكالمكاثيؽ حيث 
كعما إذا كاف قد  مع المسيح يكـ القيامة الكارد في نياية السكرة نجده سؤاالن عما عيد بو إليوتعالى 
 .(ْ)كما زعـ الزاعمكف بعده  وخالف

 المطمب الخامس
 األىداف العامة لمسورة

بياف العديد مف األحكاـ الشرعية, مثؿ أحكاـ العقكد, كنكاح الكتابيات كالكصية عند المكت,  -ُ
, تحريـ الخمر كالميسرك حد البغي كاإلفساد في األرض, ك حد السرقة, ك أحكاـ الطيارة, ك كالردة, 

                                                           

 .ُٔانظر: أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ, ص (ُ)
سبلمية الحضارية, القرطبي, صانظر: خصائص األ (ِ)  .ٔمة اإلو
 .ِٖٓ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ّ)
 .ّٔانظر: أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ, ص (ْ)
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أحكاـ ك , حكـ ترؾ العمؿ بما أنزؿ هللا ك كفارة اليميف, ك صيكد,  المطعكمات مف ذبائح كك 
ا ثماف عشرة فريضة ليست قاؿ العمماء: فيي ,الحرابة, إلى آخر ما ىنالؾ مف األحكاـ الشرعية

 .(ُ)في غيرىا
         التي اشتممت عمييا بعض القصص التي كردت فييا مثؿ: قصة  بياف العبر كالعظات -ِ

 :بني إسرائيؿ مع مكسى كىي ترمز إلى التمرد كالعصياف كالطغياف حيث قالكا لرسكليـ
    , كما حصؿ ليـ مف التشرد كالضياع كالتيو نتيجة  {32}املائدة:[ َؾاْذَهْب َأْكَت َوَربَُّؽ َؾَؼاتََِل ]

 .(ِ)ذلؾ 
ـَ ...َواْتُؾ َظَؾْقِفْؿ َكَبَل اْبـَْل َآَدمَ ]ككذلؾ قصة ابني آدـ  ي ـَ اخَلاِِسِ        {23-32}املائدة:[ َؾَلْصَبَح ِم

التي ترمز إلى الصراع العنيؼ بيف قكتي الخير كالشر ممثمة في قصة قابيؿ كىابيؿ, حيث قتؿ 
فيي تعرض لنمكذجيف مف نماذج  ,قابيؿ أخاه ىابيؿ ككانت أكؿ جريمة تحدث في األرض

 ج النفس الخيرة الكريمة.كنمكذ ,البشرية, نمكذج النفس الشريرة األثيمة
كما ذكرت قصة المائدة التي كانت معجزة لعيسى بعد أف طمب منو الحكاريكف ذلؾ, كىي تدلؿ 

 .(ّ)زاتػػػكؿ المعجػػػػػػة بني إسرائيؿ كمدل تمردىـ كعدـ إيمانيـ إال بعد حصػػػػػػػعمى طبيع
ى مما ال يميؽ مف الذرية تكشؼ السكرة عف الكجو البشع لمييكد كالنصارل بما نسبكه هلل تعال -ّ

 كبما حرفكا مف التكراة كاإلنجيؿ. ,كبما نقضكا مف العيكد كالمكاثيؽ ,كالبنيف
ما ىنالؾ مف  إلى آخر كتحذر مف اتخاذىـ أكلياء مف دكف المؤمنيف كبما كفركا برسالة محمد 

 ضبلالت كأباطيؿ.
ف اختمفت الشرائع كاألنبياء ,بياف أف ديف هللا تعالى كاحد -ْ      ر الناس بنعـ هللا يكتذك ,كا 

 عمييـ.
َّٓ افَبََلغُ ]كأمره بالتبميغ العاـ  بياف عمـك بعثة النبي  -ٓ ُشقِل إِ  .(ْ)  {99}املائدة:[ َما َظَذ افرَّ
بياف أصكؿ صبلح المجتمع اإلسبلمي مف خبلؿ إصبلح النفكس كالكفاء بالعقكد كالعيكد  -ٔ

مى البر كالتقكل كتحريـ التعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف كتحريـ االعتداء عمى اآلخريف, كالتعاكف ع
 كتحريـ مكاالة الكفار ككجكب الشيادة بالعدؿ كالحكـ بالقسط كالمكاساة بيف المسمميف.

                                                           

 .ُٔ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ُ)
 .ُٕانظر: قبس مف نكر القرآف, ص (ِ)
 .ِٕالمرجع السابؽ, ص (ّ)
 .ِٔ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ْ)
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بياف أحكاـ المطعكمات كالمشركبات مف حيث الحؿ كالحرمة كتحريـ العديد مف العادات التي  -ٕ
 .(ُ)ر كاألنصاب كاألزالـ كانت سائدة في المجتمع آنذاؾ مثؿ الخمر كالميس

الكفاء بما ىدل إليو الكتاب... كىي "أف مف أىـ مقاصد السكرة أنيا تتحدث عف  :والخالصة -ٖ
كأف ما شرعو هللا لمناس مف تقرر أصبلن تأصيمو كىك: أف الحكـ بما أنزؿ هللا جكىر اإلسبلـ 

بو, فإف تركو كحاد عنو أك حراـ ىك المنيج الحؽ الذم ينبغي لممؤمف أف يمتزمو كيتمسؾ  حبلؿو 
 ."فميس مف اإليماف في شيء

 تقرير أىداؼ الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا الخمسة كىي:  -ٗ
   كيعد أكبر الكميات الخمسة كأرقاىا كمعناه تثبيت أركاف الديف كأحكامو في  حفظ الدين: .أ 

الى كيعارضو, الكجكد اإلنساني كالحياة الككنية ككذلؾ العمؿ عمى إبعاد ما يخالؼ ديف هللا تع
ـَ ], قاؿ تعالى: الكاجباتكالبدع كنشر الكفر كاإللحاد كالتياكف في أداء  ا افَِّذي َ                 َيا َأَيُّ

ـْ ِديـِِف َؾَسْقَف َيْلِِت اَّللُ بَِؼْقٍم ُُيِبُُّفْؿ َوُُيِبُّقَكُف َأِذفٍَّة َظَذ ادُ  ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽْؿ َظ ٍة َظَذ ْمِمـَِغ َأظِ َآَمـُقا َم       زَّ

ـْ َيَشاُء َواَّللُ ئٍِؿ َذفَِؽ َؾْضُؾ اَّللِ ُيْمتِقِف َم َٓ َٓ ََيَاُؾقَن َفْقَمَة  ـَ ُُيَاِهُدوَن ِِف َشبِقِؾ اَّللِ َو                   افَؽاؾِِري

 .(ِ)  {12}املائدة:[ َواِشٌع َظؾِقؿٌ 
َوَفَؼْد ]لكرامة كالعزة, قاؿ تعالى: كمعناه مراعاة حؽ النفس في الحياة كالسبلمة كا حفظ النفس: .ب 

ْمـَا َبـِل َآَدمَ  رَّ القتؿ  تحريـ, كمف أجؿ حفظ النفس شرعت أحكاـ كثيرة منيا  {23}اإلرساء:[ ـَ
, قاؿ تعالى: كقطاع الطرؽ كمعاقبة المحاربيف ,التشكيو كالتمثيؿ تحريـكتشريع القصاص ك 

َتْبـَا َظَذ َبـِل إِِْسَ ] ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  َِل ِم ـْ َؿتََؾ َكْػًسا بَِغْرِ َكْػٍس َأْو َؾَساٍد ِِف إَْرِض َؾَؽلَكَّ ُف َم             ائِقَؾ َأكَّ

ْؿ ُرُش  َِل َأْحَقا افـَّاَس ََجِقًعا َوَفَؼْد َجاَءْْتُ ـْ َأْحَقاَها َؾَؽَلكَّ ثِرً ـــُؾـَا بِافَبقِّـَ ـــَؿَتَؾ افـَّاَس ََجِقًعا َوَم ـَ ا اِت ُثؿَّ إِنَّ 

ُؾقنَ ِمـُْفْؿ َبْعَد َذفَِؽ ِِف إَْرِض   {23}املائدة:[ دَُْْسِ
, كما أمر بتناكؿ ما تقكـ بو النفس مف أكؿ (ّ)

 .كشرب كعبلج
كمناطان في التعامؿ  ,و شرطان في التكميؼتبالعقؿ كجعم اعتنت الشريعة اإلسبلمية حفظ العقل: .ج 

, كقد (ْ)لقكانينيا كاالستفادة مف خيراتياطان مع أحكاؿ النفس كالككف, اكتشافان ألسرارىا كاستنبا
حفظ العقؿ كاىتـ بو مف خبلؿ منع أمر هللا اإلنساف بالتفكر كالتدبر كالتأمؿ, كما أف اإلسبلـ 

                                                           

 .َُٔ/ِر: مصاعد النظر, انظ (ُ)
 .ُٖعمـ المقاصد الشرعية, ص (ِ)
 .ِٖالمرجع السابؽ, ص (ّ)
 .ْٖانظر: عمـ المقاصد الشرعية, ص (ْ)



-ُُ- 

 

المسكرات كالمخدرات كالمفترات, ككؿ ما يغيب العقؿ عف دكره  كتحريـما يعيقو كيعطمو كذلؾ 
َ ]في التفكر كالتدبر, قاؿ تعالى:  ُم ِرْجٌس َيا َأَيُّ َٓ َِل اخَلْؿُر َواَدْقِْسُ َوإَْكَااُب َوإَْز ـَ َآَمـُقا إِكَّ ا افَِّذي

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  قَْطاِن َؾاْجَتـُِبقُه َفَعؾَّ ـْ َظَؿِؾ افشَّ  .(ُ)  {93}املائدة:[ ِم
معناه القياـ بالتناسؿ المشركع عف طريؽ العبلقة الزكجية الشرعية كليس ك  حفظ النسل: .د 

ناسؿ الفكضكم كما ىك عند الحيكانات, أك بعض المجتمعات اإلباحية المادية, ككذلؾ بالت
حفظ العرض كمعناه: صيانة الكرامة كالعفة كالشرؼ كالمعاني الثبلثة المذككرة )النسؿ كالنسب 

 .(ِ)كالعرض( تعد المقصد الشرعي الكمي الرابع الذم أقره اإلسبلـ 
ثراؤ  :كمعناه :حفظ المال .ق  كالماؿ كما يقاؿ:  ,ه كصيانتو مف التمؼ كالضياع كالنقصافإنماؤه كا 

    مقصدان شرعيان كميان كقطعيان لداللة النصكص كاألحكاـ عميو كمف  ييعدقكاـ األعماؿ, لذلؾ 
 تمؾ األحكاـ:

 ؽ بقطع يده كالمحارب ر معاقبة آكمي أمكاؿ الناس بالباطؿ بالحدكد كالتعزيزات كمعاقبة السا   
َِل ]بإحدل العقكبات المنصكص عمييا بحد الحرابة في سكرة المائدة  أك قاطع الطريؽ       إِكَّ

ُبقا َأْو تُ  ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ِِف إَْرِض َؾَساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾقا َأْو ُيَاؾَّ َؼطََّع َأْيِدَيِْؿ َجَزاُء افَِّذي

ـْ ِخََلٍف َأْو ُيـْ  ْؿ ِِف أَِخَرِة َظَذاٌب َظظِقؿٌ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم ْكَقا َوَُلُ ْؿ ِخْزٌي ِِف افدُّ ـَ إَْرِض َذفَِؽ َُلُ [ َػْقا ِم

 . {22}املائدة:
 .تحريـ السرقة كالنصب كالغش كالرشكة ككؿ كجكه أكؿ ماؿ الغير بالباطؿ 
  ستفادة ا كاالنتفاع بيا كاالفي تعطيؿ تركيجيذلؾ منع اكتناز األمكاؿ كتكديسيا كي ال يسيـ

 .(ّ)منيا

                                                           

 .ّٖانظر: عمـ المقاصد الشرعية, ص (ُ)
 .ْٖالمرجع السابؽ, ص (ِ)
 .ٖٓالمرجع السابؽ, ص (ّ)
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 الفصل األول
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول من 

 (ٓٗ-ٕٚالحزب الثاني عشر اآلية )
 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

 من سورة المائدة. (ٕٖ-ٕٚ) اآلياتمقاصد وأىداف : المبحث األول
 ( من سورة المائدةٓٗ-ٖٖالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )
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 المبحث األول
 من سورة المائدة (ٕٖ-ٕٚ) اتمقاصد وأىداف اآلي

 جرائم وعقوبات
 كفيو مطمباف:

 المطمب األول: قصة ابني آدم.
 المطمب الثاني: جزاء البغي والحسد واإلفساد في األرض.
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 المطمب األول
 قصة ابني آدم

ـَ أََخِر َواْتُؾ َظَؾقِْفْؿ َكبَلَ اْبـَْل َآَدَم بِاَْلؼِّ إِ ]قاؿ تعالى:  ْ ُيَتَؼبَّْؾ ِم ا َوََل ـْ َأَحِدِِهَ َبا ُؿْرَباًكا َؾُتُؼبَِّؾ ِم ْذ َؿرَّ

ـْ َبَسطَْت إََِلَّ َيَدَك فَِتْؼتَُؾـِل َما أَ 
ـَ اُدتَِّؼَغ * َفئِ َِل َيَتَؼبَُّؾ اَّللُ ِم َْؿتَُؾـََّؽ َؿاَل إِكَّ َٕ َْؿُتَؾَؽ إِ َؿاَل  ِٕ ِنِّ َكا بِبَاِشٍط َيِدَي إَِفْقَؽ 

ـْ َأْصَحاِب افـَّاِر َوَذفَِؽ   َجَزاُء افظَّادَِِغ * َأَخاُف اَّللَ َربَّ افَعاَدَِغ * إِِنِّ ُأِريُد َأْن َتُبقَء بِنِْثِؿل َوإِْثِؿَؽ َؾتَُؽقَن ِم

ـَ * َؾَبَعَث اَّللُ ؽُ  ي ـَ اخَلاِِسِ َظْت َفُف َكْػُسُف َؿْتَؾ َأِخقِف َؾَؼَتَؾُف َؾَلْصَبَح ِم قَْػ َؾَطقَّ ـَ َيُف  َراًبا َيبَْحُث ِِف إَْرِض فُِرِ

قَن ِمْثَؾ َهَذا افُغَراِب َؾُلَواِرَي َشْقَأَة َأِخل َؾَلْص  ـُ ـَ افـَّاِدِمغَ ُيَقاِري َشْقَأَة َأِخقِف َؿاَل َيا َوْيَؾَتا َأَظَجْزُت َأْن َأ [ َبَح ِم

 .{21-32}املائدة: 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:
هللا تعالى تمرد بني إسرائيؿ كعصيانيـ ألمر هللا في قتاؿ الجباريف ذكر قصة ابني  لما ذكر

قدامو عمى قتؿ النفس البريئة التي حرميا هللا.  آدـ كعصياف قابيؿ أمر هللا كا 
فالييكد اقتفكا في العصياف أكؿ عاص هلل في األرض, فطبيعة الشر فييـ مستقاة مف كلد 

 مف حيث التمرد كالعصياف.آدـ األكؿ فتشابيت القصتاف 
فكجو اتصاؿ اآلية بما قبميا التنبيو مف هللا تعالى عمى أف ظمـ الييكد كنقضيـ المكاثيؽ 

 .(ُ)كالعيكد كظمـ ابف آدـ ألخيو 
بني إسرائيؿ أكثر مف أفسدكا في األرض أف كالمناسبة أف قابيؿ أكؿ مف أفسد في األرض ك 

 تي قبميا مناسبة تماثؿ كمناسبة تضاد.كالمناسبة بيف ىذه القصة كبيف القصة ال
فأما التماثؿ فإف في كمتييما عدـ الرضا بما حكـ هللا فإف بني إسرائيؿ عصكا أمر رسكليـ 

ألنو    ؛إياىـ بالدخكؿ إلى األرض المقدسة, كأحد ابني آدـ عصى حكـ هللا تعالى بعدـ قبكؿ قربانو
 لـ يكف مف المتقيف.

حجامان مذمكمان مف بني إسرائيؿ, أما التضاد فإف في إحداىما إ قدامان مذمكمان مف ابف آدـ كا 
ف في إحداىم ى كأخكه عمى امتثاؿ أمر هللا تعالى كفي األخرل اختبلؼ ػػا مكسػػف ىمػػاؽ أخكيػػا اتفػػكا 

 .(ِ)أخكيف بالصبلح كالفساد 
                                                           

 .ُّٓ/ٔفسير المنير, تال, ُُّ/ُ, صفكة التفاسير, ٖٗ( انظر: قبس مف نكر القرآف, صُ)
 .ُٖٔ/ٔ( التحرير كالتنكير, ِ)
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 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 معاني الكممات:

 فيو قكالف: ابني آدم:
َظْت َفُف َكْػُسُف َؿْتَؾ َأِخقِف َؾَؼَتَؾفُ ]كىك قكؿ جميكر المفسريف كالدليؿ  (ُ)مبو ىما ابناه لص -ُ , [َؾَطقَّ

 .كأخكه ىابيؿ -كالعرب يسمكنو قابيؿ  -يف يكفي التكراة ىما قا
ـْ ]قكؿ الحسف كالضحاؾ كالدليؿ كىك أنيما ليسا مف صمبو كأنيما كانا مف بني إسرائيؿ  -ِ ِم

َتْبـَ  ـَ ائِقَؾ َأْجِؾ َذفَِؽ  , كىذا الرأم ضعيؼ؛ ألف بني (ِ), كالقكؿ الثاني ضعيؼ [ ا َظَذ َبـِل إِِْسَ
 إسرائيؿ ينسبكا إلى يعقكب, كبنك إسرائيؿ لـ يكجدكا في ذلؾ التاريخ.

 .(ّ)سؾ أك صبلةنمف مالو بقصد التقرب إلى هللا مف صدقة أك المرءي القرباف الشيء يخرجو  قربانًا:
 تعتبر قربانان.كؿ طاعة هلل  وأقول:

نت كزينت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو  فطوعت:    , كفي لساف العرب سمحت كسٌيمت لو نفسو (ْ)حس 
 .(ٓ)قتؿ أخيو 
, أم أنيا ما يسكء رؤيتو كما ال يجكز أف ينكشؼ مف (ٔ) العكرة كالفاحشة, كالسكأة: الفرج السوأة:

    كالمراد بالسكأة ىنا ذاتو كميا :" كؿ الشككاني, كيق(ٕ)جسده كىي ىنا تغير رائحة القتيؿ كتقطع جسده 
 .(ٖ) "لككنيا ميتة

 ا في اآلية ػػرم أف معناىػػػ, كيرل الطب(ٗ)زؿػػي المنػػػاءة كىػػػى المبػػػع إلػػػاء إذا رجػػاؿ بػػع, يقػػترج تبوء:

                                                           

رحمف في ال لكريـتيسير ا , ُٕٗ/ٔ, تفسير المراغي  ِّ/ِتفسير الخازف,,َِٖ/َُ ( انظر: جامع البياف,ُ)
 .ُٕٓ/ٔالمنير, التفسير , ِِٖ/ُ, تفسير كبلـ المناف 

 .ْٓ/ِفتح القدير,  ( انظر:ِ)
 .ِٕ/ٓتفسير غريب القرآف ,,َْٓ/ِب القرآف كبيانو, , إعرا ْٔٔ/ُانظر: لساف العرب ,( ّ)
 .ُٗقبس مف نكر القرآف الكريـ, ص, َْٓ/ِ( انظر: إعراب القرآف كبيانو, ْ)
 .ُّْ/ٖ( انظر: لساف العرب, ٓ)
 . ٕٗ/ُ, لساف العرب ,  ُُٖ/ُ( انظر: المحيط في المغة ,ٔ)
 . ُْٔٓ/ُ( انظر: معجـ المغة العربية ٕ)
 . ُّٕ/ٔكير , ( التحرير كالتنٖ)
 . ٓٗ/ٗ, التفسير الحديث ,  ْٖ/ِ( انظر: فتح القدير , ٗ)
 . ُِٔ/َُ( جامع البياف , َُ)
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, كالمعنى أف (َُ) "تمؾ إيامصرؼ بخطيئتؾ في قتنإني أريد أف ",  {39}املائدة:[ َتُبقَء بِنِْثِؿل َوإِْثِؿَؽ ]
ثمػػػؾ إيػػػـ قتمػػػة بإثػػػـك القيامػػى هللا يػػع إلػػترج      ابقة مف قبؿ قتمي كىذا رأم ػػػؾ السػػػي معاصيػػؾ فػػػام كا 

 .(ُ)أكثر العمماء 

 الجوانب البالغية:

بأ يحتمؿ الصدؽ كال يحتمؿ كلـ يقؿ خبر ألف الن[ َواْتُؾ َظَؾقِْفْؿ َكبََل اْبـَْل َآَدمَ ]قاؿ تعالى: 
 يحتمؿ الصدؽ كيحتمؿ الكذب.فأما الخبر  ,الكذب, كالمقصكد الخبر الياـ

يشير إلى ما حؼ في القصة مف زيادات زادىا أىؿ القصص مف بني  "بالحق":قكلو 
إسرائيؿ في أسباب قتؿ أحد األخكيف أخاه, كحتى يتبيف أف القصة بعيدة عف الكذب كالباطؿ 

 ف كميا حؽ فالحؽ بمعنى الصدؽ.كالمبالغة كأ

ـَ اُدتَِّؼغَ ]تفيد الحصر,  إنما: َِل َيَتَؼبَُّؾ اَّللُ ِم  {32}املائدة:[ إِكَّ
مفرد كليس جمع إلرادة  والقربان, (ِ)

         ف قرباف قابيؿ إالجنس, أم أف كؿ كاحد منيما قرب قربانان كليس قربانان مشتركان, حيث 
تقبؿ مف )قابيؿ( كمعنى ىذا ؿ مف أحدىما )ىابيؿ( كلـ يي بش( كتق)حزمة مف سنبؿ( كىابيؿ )كب

 الحصر أف هللا ال يتقبؿ مف غير المتقيف ككاف ذلؾ شرع زمانيـ.

ـَ اُدتَِّؼغَ ]: تعالى قكلو َِل َيَتَؼبَُّؾ اَّللُ ِم مكعظة كتعريض أف قابيؿ لـ يكف تقيان   {42}ادائدة:[ إِكَّ
, كالكبلـ جامع مانع فقد جمعت ىذه (ّ)الطاعة إال مف مؤمف متؽ  كفييا دليؿ عمى أف هللا ال يقبؿ

 .(ْ)الجممة الكثير مف المعاني بكبلـ مختصر 

ـْ َبَسْطَت إََِلَّ َيَدَك فَِتْؼتَُؾـِل َما َأَكا بِبَاِشٍط َيِديَ ]في قكلو تعالى: * 
[ َفئِ

 : طباؽ سمب.(ٓ)

ِ ] :قكلو تعالى*  فيو مكعظة ألخيو ليذكره خطر ىذا الجـر الذم أقدـ  [غَ إِِنِّ َأَخاُف اَّللَ َربَّ افَعاَد
ألف القتؿ كاف محرمان في  ؛خكؼ هللا تعالى ,عميو كفيو إشعار أنو يستطيع دفعو كلكنو منعو منو

 .ة بني آدـشريع

                                                           

 .ُٗٔ/ُأيسر التفاسير,  , ُِٓ/َُجامع البياف, ( انظر:ُ)
 .ُٗٔ/ٔالتحرير كالتنكير, انظر: ( ِ)
 .َُٕ/ٔالمرجع السابؽ, انظر:  (ّ)
 .َْٓ/ِإعراب القرآف كبيانو, انظر:  (ْ)
 .ُِٓ/ٔتفسير المنير, انظر: ال (ٓ)
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كلـ يقؿ  (جزاء الظالميفقاؿ: )كذلؾ ,  {39}املائدة:[ َوَذفَِؽ َجَزاُء افظَّادِِغَ ]قكلو: في 
 .ان ألف قابيؿ عاصي كلـ يكف كافر  ؛فالكافري

 الفاء تدؿ عمى التفريع كالتعقيب. فطوعت:

 استعارة تمثيمية. طوعت:

كالمعنى الحاصؿ مف ىذا التمثيؿ أف نفس قابيؿ سكلت لو قتؿ أخيو بعد ممانعة أك عمى 
يقتصر عمى قكلو )فطكعت لو نفسو قتؿ أخيو(  سبيؿ اإلطناب, ككاف مقتضى اإليجاز أف يحذؼ

 .(ُ)د تفظيع حالة القاتؿ كقساكة قمبوتمو لكنو عدؿ عف ذلؾ لقصقف

, كىي مجاز ألنو نادل (ِ)مف صيغ االستغاثة المستعممة في التعجب كأصمو يا لكيمتي  :ىيا ويمت
 .(ّ)ما ال يعقؿ, كأصؿ النداء أف يككف لمف يعقؿ 

قَن ِمثَْؾ َهَذا افُغَراِب ؾَ ]* قكلو تعالى:  ـُ ـَ افـَّاِدِمغَ َأَظَجْزُت َأْن َأ االستفياـ [ ُلَواِرَي َشْقَأَة َأِخل َؾَلْصَبَح ِم
كيحتمؿ أف ىذا الندـ لـ يكف ناشئان  ,أصبح نادمان أشد ندامة كتدؿ عمى تمكف الندامة منوف ,إنكارم

 .(ْ)عف خكؼ كعذاب هللا كال قصد تكبة فمذلؾ لـ ينفعو 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:

أف حكاء عمييا السبلـ كانت تمد في كؿ  :ؿ كما ذكرىا المفسركفتكضيح قصة قابيؿ كىابي
ككاف آدـ صمكات هللا عميو يزكج الذكر مف ىذا البطف باألنثى مف البطف  ,ذكران كأنثى يفبطف تكأم

    اآلخر حتى كلد لو ابناف يقاؿ ليما )ىابيؿ كقابيؿ( فمما أراد آدـ أف يزكج ىابيؿ أخت قابيؿ 
بيؿ, أبى قابيؿ كقاؿ ىي أختي كلدت معي كىي أحسف مف أختو كأنا أحؽ أف كيزكج قابيؿ أخت ىا

 .(ٓ)أتزكج بيا 

قاؿ ابف اسحؽ: ككانت أخت قابيؿ مف أحسف الناس فضٌف بيا عمى أخيو كأرادىا لنفسو, 
فقاؿ لو أبكه: يا بني قرب قربانان  ,نيا ال تحؿ لؾ فأبى قابيؿ أف يقبؿ ذلؾإفقاؿ لو أبكه: يا بني 

                                                           

 .ُِٕ/ٔالتحرير كالتنكير, انظر:  (ُ)
 .ُّٕ/ٔالمرجع السابؽ, انظر:  (ِ)
 . ِٕٖ/ٔ, تفسير المنار,  َْٓ/ِإعراب القرآف كبيانو, انظر:  (ّ)
 .ّٕ/ِفتح القدير, ,  ُُُ/ْانظر: محاسف التأكيؿ ,  (ْ)
قبس  ,ِّٔ/ُ, مراح لبيد لكشؼ معني القرآف المجيد,  ّٔٓ/ُ, زاد المسير,  ِٗ/ِتفسير السمعاني,  ( انظر:ٓ)

 .َٗمف نكر القرآف, ص



-ُٖ- 

 

ككاف قابيؿ صاحب زرع فقرب أرذؿ  ,أخكؾ ىابيؿ قربانان فأيكما يقبؿ قربانو فيك أحؽ بيا كيقرب
ككاف ىابيؿ صاحب غنـ فقرب جذعة سمينة, فنزلت النار فأكمت قرباف ىابيؿ كتركت قرباف  ,زرعو

َ ]ى: ػػػػػو تعالػػؾ قكلػػفذل ,يػػى ال تنكح أختػػؾ حتػػقابيؿ فغضب قابيؿ كقاؿ: ألقتمن َٕ َِل َؿاَل   ْؿُتَؾـََّؽ َؿاَل إِكَّ

ـَ اُدتَِّؼغَ   {32}املائدة:[ َيَتَؼبَُّؾ اَّللُ ِم
(ُ). 

َظْت َفُف َكْػُسُف َؿتَْؾ َأِخقِف ]: اث تمؾ القصة العجيبة فيقكؿ هللاثـ تتابع السكرة سرد أحد َؾَطقَّ

ـَ  ي ـَ اخَلاِِسِ قَْػ ُيَقاِري َشْقَأَة َأِخقِف َؿاَل َيا َوْيَؾَتا َؾَبَعَث اَّللُ ُؽَراًبا َيبَْح *  َؾَؼَتَؾُف َؾَلْصَبَح ِم ـَ َيُف  ُث ِِف إَْرِض فُِرِ

ـَ افـَّاِدِمغَ  قَن ِمْثَؾ َهَذا افُغَراِب َؾُلَواِرَي َشْقَأَة َأِخل َؾلَْصَبَح ِم ـُ , كمعنى  {21-23}املائدة:[ َأَظَجْزُت َأْن َأ
     و قتؿ أخيو فقتمو فخسر كشقي بذلؾ قكلو فطكعت لو نفسو قتؿ أخيو أم حثت كزينت لو نفس
 كلـ يكف ىابيؿ أضعؼ قكة مف قابيؿ كلكنو كاف متقيان هلل.

ـي هللا, إف كاف ىابيؿ ألشد الرجميف كلكف منعو  قاؿ عبد هللا بف عمرك بف العاص: "كاٍي
غرابان  كالخكؼ مف هللا  كلما قتمو لـ يدر كيؼ يدفنو فتركو بالعراء حتى رأل - أم الكرع –التحرج 

 ".(ِ)يحفر بمنقاره كرجمو األرض, لييرم القاتؿ كيؼ يستر جسد أخيو 

قاؿ مجاىد: "بعث هللا غرابيف فاقتتبل, حتى قتؿ أحدىما اآلخر ثـ حفر لو فدفنو فذلؾ قكلو 
قَْػ ُيَقاِري َشْقَأَة َأِخقفِ ]تعالى:  ـَ َيُف  [ َؾبََعَث اَّللُ ُؽَراًبا َيبَْحُث ِِف إَْرِض فُِرِ

(ّ). 

ده, كركل ابف جرير عف يبف كثير رحمو هللا كالمشيكر أنو قتمو بحديدة في اقاؿ الحافظ 
ٌدم أنو لما طمبو ليقتمو فر الغبلـ في رؤكس الجباؿ فأتاه يكمان مف األياـ كىك يرعى غنمان كىك  الس 

 .(ْ)نو نائـ, فرفع صخرة فشدخ بيا رأسو فمات, فتركو بالعراء حتى ىداه الغراب إلى طريقو دف

          كىذه أكؿ جريمة قتؿ تقع في األرض كليذا كرد الحديث الصحيح أف النبي 
ال ُتقتل نفس ظممًا إال كان عمى ابن آدم األول ِكْفٌل من دميا ألنو كان أول من سن قاؿ: )
 .(ٓ)(القتل

                                                           

 . ّّٕ/ ُُ, مفاتيح الغيب,  َِٓ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 . ٖٓ/ّ, تفسير القرآف العظيـ, َِّ/َُجامع البياف,  (ِ)
 . َّٔ/ُتفسير مجاىد, انظر:  (ّ)
 .ِِِ/َُانظر: جامع البياف,  (ْ)
, صحيح مسمـ, كتاب ُّّ/ْ (,ّّّٓ), ح خمؽ آدـ كذريتو, باب أحاديث األنبياء , كتاببخارمال صحيح( ٓ)

 . َُٔ/ٓ (ّْٓٗ)ح  ,بياف إثـ مف سف القتؿ, باب امة كالمحاربيف كالديات كالقتؿسالق



-ُٗ- 

 

 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:

كاجو بيا اإلسبلـ جرائـ االعتداء عمى النفس استعداد القمب كالعقؿ لتمقي األحكاـ المشددة التي ي -
 .تعالى كالحياة في ظؿ المجتمع المسمـ القائـ عمى منيج هللا

تقدـ نمكذجان لطبيعة الشر كالعدكاف كنمكذجان مف العدكاف الصارخ الذم ال مبرر لو, كما تقدـ  -
 ؿ ػػو كػػػان لكجػػا كجيػػة كتقفيمػػػكداعة كالػػػػؾ مف الطيبػػان كذلػػماحة كنمكذجػر كالسػة الخيػػان لطبيعػنمكذج

 .(ُ)منيما يتصرؼ كفؽ طبيعتو 
د كبياف عاقبتيا: حيث بينت القصة أف الحسد كاف سبب أكؿ جريمة قتؿ سالتحذير مف آفة الح -

فاألمة المتحاسدة ممزقة  , أس المفاسد كالمعايب كالرذائؿ في المجتمعر في البشر كأنو ىك 
مع عمى خير كال تمتقي عمى فضيمة كال تتعاكف عمى بر كصبلح متعادية متباغضة ال تجت

في  ان مكجكد, فنجد الحسد (ِ)كتقدـ, مما يؤدم إلى الضعؼ كاليكاف كعبكدية أفرادىا لمف سكاىـ 
في ضعفيا فالقريب يحسد قريبو سكاء عمى الماؿ أك الكلد أك الجاه حتى نجده  ان مجتمعاتنا كسبب

نو قد يحممو حسده عمى إىبلؾ نفسو بقتؿ أخيو أقة بينيـ حتى يف األخكة كيسبب الفر ب مكجكد
يعممنا أنو مكجكد منذ األزؿ منذ  يـ بو رحمان كأكالىـ بالحنك عميو, فاهلل سأقرب الناس إليو كأم

عندما أيمر بالسجكد لو فكانت العاقبة المعنة مف هللا إلى يـك  أف حسد إبميس الممعكف آدـ 
ه ىابيؿ فكانت اد بيف أبناء األنبياء عمييـ السبلـ عندما قتؿ قابيؿ أخالديف, كذلؾ الحسد مكجك 

حتى ىمكا بقتمو مع صحابتو,  العاقبة الخسراف في الدنيا كاآلخرة, ككذلؾ حسد الييكد لمنبي 
 رسالتو كحرفكا أكصافو فاستحقكا المعنة كالغضب. بكاككذ

كليذا  ,عف االستقامة كاليدلبياف أف بعض النفكس تبغض أىؿ الخير كالصبلح كال ترضى  -
كليذا شرع هللا لعباده العقكبة ليؤالء المجرميف كما يبدك  ,حرب عمى كؿ صالح كمستقيـ فالييكد

جميان في ببلد المسمميف كمحاربة الييكد كاألمريكاف ليـ مثمما حدث مع الرئيس محمد مرسي في 
 مصر.

 خامسًا: الدروس المستفادة من قصة ابني آدم:

 .(ّ)ليو تعالى إالتقرب إلى هللا بما يجب أف يتقرب بو مشركعية  -ُ

                                                           

 . ْٕٖ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ُ)
 .ُٕٓ/ٔالمنير, انظر: التفسير  (ِ)
 .ُِٔ/ُأيسر التفاسير, انظر: ( ّ)



-َِ- 

 

المؤمف عف  دى عي ككمما قكم اإليماف بى  ,أىؿ اإليماف أبعد الناس عف سفؾ الدماء بغير حؽ -ِ
َّٓ َخطَلً ] اإلجراـ ليذا يقكؿ هللا  ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إِ اَن دُِْمِم ـَ  {93}النساء:[ َوَما 

(ُ). 
 .(ِ)ا يترتب عمييا مف اآلثار السيئة عظـ جريمة الحسد كم -ّ
ًدا َؾَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ ] القاتؿ في اآلخرة إذا سفؾ الدـ الحراـ كاجو قكؿ هللا  -ْ ـْ َيْؼتُْؾ ُمْمِمـًا ُمتََعؿِّ َوَم

 زالـي نـل: ) ي ػػؿ النبك ػػ, كيق {92}النساء:[ َخافًِدا ؾِقَفا َوَؽِضَب اَّللُ َظَؾْقِف َوَفَعـَُف َوَأَظدَّ َفُف َظَذاًبا َظظِقًِل 
 .(ّ)( المؤمن في فسحة من دينو ما لم يصب دمًا حراماً 

 .(ْ)(فيم قتمني ىذا يا رب سل)يجيء المقتكؿ يكـ القيامة متعمقان بالقاتؿ يقكؿ:  -ٓ
 قبكؿ األعماؿ الصالحة يتكقؼ عمى اإلخبلص هلل تعالى: -ٔ
  بالنجاة  هللا عمى نبيو مكسى كقد مف  ,ال يكاد ينفؾ عنوك يصيب الغـ القاتؿ بعد جريمتو  -ٕ

ـَ افَغؿِّ ] مف الغـ فقاؿ  ْقـَاَك ِم  . {23}طه:[ َوَؿَتْؾَت َكْػًسا َؾـَجَّ
 {21}املائدة:[ َؾَبَعَث اَّللُ ُؽَراًبا ...]االستفادة مف تجارب اآلخريف  -ٖ

(ٓ). 
 اإلسراع في دفف الميت كمشركعيتو كبياف زمنو. -ٗ

ما من نفس تقتل ظممًا إال كان عمى قابيؿ كليذا كرد "أكؿ مف سف جريمة القتؿ ىك  فبياف أ -َُ
 .(ٔ)" ابن آدم األول كفٌل من دميا

 بياف أف خير ابني آدـ ىك المقتكؿ ظممان كشرىما ىك القاتؿ ظممان. -ُُ
لئلنساف فعؿ المعصية كنيييا كردىا بالسكء التي تسكؿ كتزيف  مف شر النفس األمارةالحذر  -ُِ

 .إلي هللا
 مؤشر لمقضاء عمى الظمـ كالمفاسد بجميع أنكاعيا. التزكد بالتقكل فإنو -ُّ

                                                           

 .ُّٗ( التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, صُ)
 .ُِٔ/ُأيسر التفاسير, انظر: ( ِ)
ًدا َؾَجَزاُؤُه َجَفـَّؿُ ]كتاب الديات, باب قكلو تعالى:  ( صحيح البخارم,ّ) ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ            {92}النساء: [َوَم

 .ِ/ٗ( , ِٖٔٔ) ح
 . ِّّ/ّٖ( , ُِّٓٔ, ح )رجاؿ مف أصحاب النبي , باب أحاديث ( مسند أحمدْ)
 . َُُ/ٔانظر: تفسير المراغي ,  (ٓ)
 .مف ىذا البحث ُٖ, انظر: ص ( سبؽ تخريجؤ)



-ُِ- 

 

 المطمب الثاني
 حسد والبغي واإلفساد في األرضجزاء ال

ـْ َؿَتَؾ َكْػًسا بَِغْرِ َكْػٍس َأْو َؾَسادٍ ِِف إَْرِض ]قاؿ تعالى:  ُف َم ائِقَؾ َأكَّ َتْبـَا َظَذ َبـِل إِِْسَ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  ِم

َِل َؿَتَؾ اف ْؿ ُرُشُؾـَا بِافَبقِّـَاِت ُثؿَّ َؾَؽَلكَّ َِل َأْحَقا افـَّاَس ََجِقًعا َوَفَؼْد َجاَءْْتُ ـْ َأْحَقاَها َؾَؽَلكَّ ثًِرا ِمـُْفْؿ ـَّاَس ََجِقًعا َوَم ـَ إِنَّ 

ُؾقنَ   . {23}املائدة:[ َبْعَد َذفَِؽ ِِف إَْرِض َدُْْسِ
 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

كبسبب ىذا الجـر الفظيع كالفعؿ القبيح الذم فعمو أحد  ـ بعد ذكر قصة ابني آد
األخكيف باآلخر ظممان كعدكانان تقرر تشريع القصاص كفرض حكمو عمى بني إسرائيؿ ألف التكراة 

َتْبـَا َظَؾقِْفْؿ ]ب لمقصاص الذم شرعو هللا تعالى بقكلو ػبب مكجػػر سػػؿ بغيػػو القتػػأكؿ كتاب حـر في ـَ  َو

 {21}املائدة:[ افـَّْػَس بِافـَّْػِس ... ؾِقَفا َأنَّ 
(ُ). 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:

ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ ...]: معاني الكممات  .[ِم

ٌراء كالتسبب كمنو الجناية كالجريمة األجل: ميو أم جنى جناية: أم , الجى كأٍجؿ مف أجؿ شران عمييـ يأجي
 .(ِ)ذلؾ  جريرةمف 

تَِب ]شرعنا كقكلو  كتبنا: َقامُ ـُ  . {182}البقرة:[ َظَؾقُْؽُؿ افاِّ

 .(ّ)الحجج البينة كالمعجزات الساطعات كاآليات الكاضحات  البينات:

 اءػػػػػفؾ الدمػػػػؽ, سػػػع الطريػػػرؾ, قطػػػي األرض )الشػػػاد فػػػو فسػػػػدؽ عميػػػك ما يصػػى الفساد:
نيًٌيف  (.العيرى

, كفي المنير أحياىا المراد بيا (ْ)اإلحياء بعد المكت مف استنقذىا مف المكت لظيكر أف  أحياىا:
 .(ٓ)استبقاىا كلـ يتعرض ليا ألف إحياء النفس حقيقة مف مقدكرات هللا كحده 

                                                           

 .َِٕ/ُ, أيسر التفاسير, حكمد, َٓٓ/ُالتفسير الكاضح, انظر:  (ُ)
 .َّٖٓ/ٓ, تفسير الشعراكم,  ُِ/ُُ, ِِٕ/ُ, لساف العرب,  ُِّ/ُُانظر: تيذيب المغة,  (ِ)
 . ُّّ/ُ, صفكة التفاسير, ُٕٔ/ٔ, التحرير كالتنكير, َُٕ/ُٓانظر: تيذيب المغة, ( ّ)
 . ُٖٕ/ٔالتحرير كالتنكير,  ,ّّ/ِ, البحر المديد ّْْ/ُمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, انظر:  (ْ)
 .ُِٓ/ٔتفسير المنير, انظر: ال( ٓ)



-ِِ- 

 

ُؾقنَ ]: * قكلو   .[َبْعَد َذفَِؽ ِِف إَْرِض َدُْْسِ

 البعد عف حد االعتداؿ. :اإلسراف

مراد المسرفكف في الفساد التي منيا قتؿ مجاكزكف الحد بالكفر كالقتؿ كغير ذلؾ كال ومسرفون:
 األنفس.

 الجوانب البالغية:

ائِقَؾ ] َتْبـَا َظَذ َبـِل إِِْسَ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  أم مف أجؿ ذلؾ القتؿ  ,: تقديـ الجار كالمجركر تفيد القصر[ ِم
 ال مف غيره كتبنا عمى بني إسرائيؿ.

 ديعية.أحيا( كىك مف المحسنات الب -الطباؽ بيف كممة )قتؿ

التشبيو في قكلو فكأنما قتؿ الناس جميعان غرضو تيكيؿ القتؿ كليس المقصكد أنو قد قتؿ 
ُؾقنَ ]قكلو تعالى: , الناس جميعان  التقديـ لبلىتماـ كىك يفيد زيادة تفظيع اإلسراؼ  :[ِِف إَْرِض َدُْْسِ

 .(ُ)فييا مع أىمية شأنيا 
 القراءات:

 .[إَْرضِ  َأْو َؾَساٍد ِِف ]* قكلو تعالى: 

عمى تقدير فعؿ  (فساداً )قرأ الحسف بالنصب ك عطفان عمى نفس, فساد قرأ الجميكر بالجر  :(فسادٍ )
كمعنى قراءة كفي ىذا ضعؼ, أك أحدث فسادان في األرض,  :محذكؼ يدؿ عميو أكؿ الكبلـ تقديره

ناس في األرض فكأنما قتؿ ال أف مف قتؿ نفسان بغير سبب مف قصاص أك فساد :الجميكر
 .(ِ)جميعان 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
بعد ىذا القتؿ الذم كقع عمى ىابيؿ بغير ذنب كتبنا كشرعنا لبني إسرائيؿ أنو مف قتؿ نفسان 

ؿ نفسان تستحؽ عمييا القصاص كلـ ترتكب جرمان تستحؽ عميو القتؿ فكأنما قتؿ الناس جميعان تي لـ تقٍ 
ناس جميعان, كبمغت ىذه األحكاـ بني إسرائيؿ عف طريؽ كمف تركيا حية كلـ يقتميا فكأنما أحيا ال

 ـ تمارس القتؿ ببل ىكادة كال رحمة كلـ تكقفيا أكامر هللا ػرة منيػػػة كثيػػت فئػػؾ ظمػػرسميـ كلكنيـ مع ذل

                                                           

 .ُٕٗ-ُٖٕ/ُالتحرير كالتنكير, , ِْٔ/ِنو, , إعراب القرآف كبيآُ/ِفتح القدير, انظر: ( ُ)
, القراءات كأثرىا في عمـك ِٗ/ُ, البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة, ُِٖ/ِانظر: المحرر الكجيز, (ِ)

 .ُْٖ/ُالعربية 
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 .(ُ)كال ما قاؿ الرسؿ كأسرفكا في القتؿ كثيران كما زالكا 
 النص: كأىداؼرابعًا: مقاصد 

 صاص المصرح بو في اآلية التالية.التكطئة لمشركعية الق -

بعذاب  أف عقاب قتؿ النفس كعقاب قتؿ األنفس كىك في الدنيا بالقصاص العادؿ كفي اآلخرة  -
 جينـ.

ثـ لـ  غيرىا,في في ىذه القصة ك ف هللا أرسؿ الرسؿ بالبينات إحيث  :تقريع كتكبيخ بني إسرائيؿ -
كيرتكبكف  القتؿ كيتجاكزكف الحدكد يزؿ الكثير منيـ بعد ذلؾ كفي كؿ عصر يسرفكف في

 .(ِ)المحاـر بعد عمميـ بيا 

نما ىي أف حؽ الحياة مقدس كمصكف لجميع البشر: ىذا يدؿ عمى  - نفس اإلنساف ليس ممكو كا 
ممؾ لممجتمع الذم يعيش فيو فمف اعتدل عمى نفس كلك باالنتحار استحؽ العذاب الشديد يـك 

 .(ّ)ف فكأنما أحيا الخمؽ كميـ القيامة كمف أحيا نفسان بأم سبب كا

تخصيص بني إسرائيؿ بالذكر: جاء التخصيص في اآلية لبني إسرائيؿ مع أف القتؿ كاف محرمان  -
 بعدىـ كأف القصاص عاـ في جميع األدياف كالممؿ كذلؾ:مف مف قبميـ ك عمى 

غمظ األمر عمى ألنيـ أكؿ أمة نزؿ الكعيد عمييـ في قتؿ األنفس مكتكبان ككاف قبؿ ذلؾ مطمقان ف .ُ
بني إسرائيؿ بالكتاب بحسب طغيانيـ كسفكيـ الدماء فيـ مع عمميـ بشناعة القتؿ أقدمكا عمى 

 .(ْ)قتؿ األنبياء 

ألف ييكد بني النضير ىمكا بقتمو كالفتؾ بأصحابو كتجاكزكا حدكد هللا ككذلؾ  تسمية لمرسكؿ  .ِ
 ان في أرض فمسطيف المحتمة.تسمية لكؿ مؤمف يتعرض لمكر الييكد عمييـ لعنة هللا كخصكص

 لبني إسرائيؿ كمع األسؼ لـ ينتفعكا بو. تأديب مف هللا  .ّ

نما كاف كما  ,أف فساد بني إسرائيؿ ليس عف جيؿ .ْ تباعان ألىكائيـ كجريان كراء الدنيا ازاؿ يكا 
 كزينتيا فمذا غضب هللا عمييـ كلعنيـ ألنيـ عالمكف.

                                                           

 .ِٗ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ُِٓ/ٔ, نظـ الدرر, ّْْ/ُ, مدارؾ التنزيؿ, ُِْ/ِانظر: أنكار التنزيؿ,  (ُ)
 .ُّٖ/ِ( المحرر الكجيز, ِ)
 .َٔٓ/ُ, التفسير الكاضح, ُٔٓ/ٔتفسير المنير, ال( ّ)
 .ُِّٖ/ْ( زىرة التفاسير, ْ)
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ذا قتؿ  ,شرع هللا الدفاع عف النفس كالماؿ كالعرض الترغيب في إنقاذ الناس مف اليبلؾ: ليذا - كا 
كما يقكـ بو المجاىدكف مف الرباط عمى  ,كذلؾ نراه في كقتنا الحالي ,في ىذا السبيؿ قتؿ شييدان 

الناس  ككذلؾ إنقاذ ,ء في الدنيا كاآلخرةالثغكر لحماية الببلد مف األعداء كبطشيـ فكاف ليـ الجزا
 .استنقذىا مف ضبللو أك ,ما يميت ال محالة أك ,يدـأك ال ,أك الغرؽ ,مف الحرؽ
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 المبحث الثاني
 ( من سورة المائدةٓٗ-ٖٖ)ف اآليات مقاصد وأىدا

 حدود وتشريعات
 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 .َحدُّ الحرابةالمطمب األول: 
 المطمب الثاني: أساس النجاة في اآلخرة.

 المطمب الثالث: حد السرقة.
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 المطمب األول
 َحدُّ الحرابة

ُبق]قاؿ تعالى:  ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ِِف إَْرِض َؾَساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾقا َأْو ُيَاؾَّ َِل َجَزاُء افَِّذي ا إِكَّ

ْؿ ِخزْ  ـَ إَْرِض َذفَِؽ َُلُ ـْ ِخََلٍف َأْو ُيـَْػْقا ِم ْؿ ِِف أَِخَرِة َظَذاٌب َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدَيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم ْكَقا َوَُلُ ٌي ِِف افدُّ

ـْ َؿبِْؾ َأْن َتْؼِدُروا َظَؾْقِفْؿ َؾاْظَؾُؿقا َأنَّ اَّللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ *  َظظِقؿٌ  ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي  . {22-22}املائدة:[ إِ

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

كأف مف قتؿ نفسان فكأنما قتؿ الناس جميعان آليات السابقة عف خطكرة جريمة القتؿ تحدثت ا
كبيف فظاعة جريمة  ,منيما مبرران لمقتؿ قتؿ النفس بالفساد في األرض كجعؿ كبلن  حيث قرف هللا 

جاءت ىذه اآليات تقرر كتشرع عقكبة ك إزىاؽ النفس كىي تكطئة لبياف عقكبة اإلفساد في األرض, 
الناس باالعتداء عمى أركاحيـ كأمكاليـ كحرماتيـ المحاربيف الذيف يفسدكف في األرض كيركعكف 

 .(ُ)حتى ال يتجرأ أحد عمى المحاربة 
 ثانيًا: سبب النزول:

ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ِِف إَْرِض َؾَساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾقا َأْو ]آية الحرابة:  َِل َجَزاُء افَِّذي إِكَّ

ُبقا َأْو ُتَؼطَّعَ  ْؿ ِِف أَِخرَ  ُيَاؾَّ ْكقَا َوَُلُ ْؿ ِخْزٌي ِِف افدُّ ـَ إَْرِض َذفَِؽ َُلُ ـْ ِخََلٍف َأْو ُيـَْػْقا ِم ةِ َأْيِدَيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم

 .{22}املائدة:[ َظَذاٌب َظظِقؿٌ 

فبايعكه  ركل البخارم عف أنس بف مالؾ أف نفران مف عيٍكؿ ثمانية قدمكا عمى رسكؿ هللا 
         ذلؾ فقاؿ: المدينة كسقمت أجساميـ فشككا إلى رسكؿ هللا  (ِ) كااستكخمعمى اإلسبلـ ف

فخرجوا فشربوا من  -فقالوا: بمى ,فتصيبون من أبواليا وألبانيا ,أال تخرجون مع راعينا في إبمو)
فبعث في آثارىم  فبمغ ذلك رسول هللا  ,فصحوا, فقتموا الراعي, وطردوا اإلبل ,أبواليا وألبانيا

الشمس  ت أعينيم ثم نبذوا فيمموسُ  ,أيدييم وأرجميم تْ عَ طِّ فأمر بيم فقُ  ,فجيء بيم ,دركواأُ ف
 .((ٖ)حتى ماتوا 

                                                           

 .ُّٔ/ُانظر: التفسير المنير,  (ُ)
  استكخمكا المدينة: استثقمكىا, كلـ يكافؽ ىكاؤىا أبدانيـ, فمرضكا. (ِ)
, صحيح مسمـ, كتاب الحدكد كالديات, باب ٗ/ٗ( ٖٗٗٔصحيح البخارم, كتاب الديات, باب القسامة, ح ) (ّ)

 .َُِ/ٓ(, ّْٗٔحكـ المحاربيف, ح )
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ـْ َؿْبِؾ َأْن َتْؼِدُروا َظَؾقِْفْؿ َؾاْظَؾُؿقا َأنَّ اَّللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ ] سبب نزول اآلية: ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي  .{22}املائدة:[ إِ

جاء رجؿ مف مراد إلى أبي مكسى األشعرم كىك عمى الككفة إمارة ركل ابف جرير أنو 
أنا فبلف بف فبلف المرادم,  ذ بؾ,بعدما صمى المكتكبة فقاؿ: يا أبا مكسى ىذا مقاـ العائ عثماف 

ني تبت مف قبؿ أف تقدركا عمٌي, فقاـ  ني كنت حاربت هللا كرسكلو كسعيت في األرض فسادان, كا  كا 
نو ا  نو كاف حارب هللا كرسكلو كسعى في األرض فسادان, ك ا  ا فبلف بف فبلف ك أبك مكسى كقاؿ: إف ىذ

تاب مف قبؿ أف نقدر عميو, فمف لقيو فبل يعرض لو إال بخير, فإف يؾ صادقان فسبيؿ مف صدؽ 
ف يؾ كاذبان تدركو ذنكبو, فأقاـ الرجؿ ما شاء هللا ثـ   (ُ)نو خرج فأدركو هللا تعالى بذنكبو فقتمو إكا 

 ادقان في تكبتو.كلـ يؾ ص

ركل ابف كثير: أف عميان األسدم حارب هللا كرسكلو كأخاؼ السبيؿ كأصاب الدـ كالماؿ, ك 
فطمبو األئمة كالعامة فامتنع كلـ يقدركا عميو حتى جاء تائبان كذلؾ أنو سمع رجبلن يقرأ ىذه اآلية: 

َٓ تَ ] ُؾقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ  ـَ َأِْسَ ُف ُهَق افَغُػقُر ُؿْؾ َيا ِظَباِدَي افَِّذي ُكقَب ََجِقًعا إِكَّ ـْ َرْْحَِة اَّللِ إِنَّ اَّللَ َيْغِػُر افذُّ ْؼـَُطقا ِم

ِحقؿُ  مر:[ افرَّ فغمد سيفو ثـ جاء  ,فقرأىا عميو ,يا عبد هللا أعد قراءتيا :, فكقؼ عميو فقاؿ {12}الزُّ
ر, فاغتسؿ ثـ قدـ مسجد رسكؿ هللا  حى فصمى الصبح ثـ قعد إلى  تائبان حتى قدـ المدينة مف الس 

أبي ىريرة في أغمار أصحابو فمما أسفركا, عرفو الناس فقامكا إليو, فقاؿ: ال سبيؿ لكـ عمٌي جئت 
.  تائبان مف قبؿ أف تقدركا عمي 

بيده حتى أتى مركاف بف الحكـ كىك أمير عمى المدينة في زمف  ذفقاؿ أبك ىريرة صدؽ فأخ
 ئبان كال سبيؿ لكـ عميو كال قتؿ فترؾ مف ذلؾ كمو.معاكية, فقاؿ: ىذا عمي قد جاء تا

إلى مف سفنيـ قاؿ كخرج عمٌي تائبان مجاىدان في سبيؿ هللا في البحر فمقكا الركـ فقربكا سفينة 
 .(ِ)سفينتو فاقتحـ عمى الركـ مف سفينتيـ فيربكا منو إلى شقيا اآلخر فمالت بيـ فغرقكا جميعان 

 ثالثًا: التفسير التحميمي:

  [ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَففُ ] ي الكممات:معان

 .(ّ) الذم يحارب بالسبلح كيقاتؿ عدكانان لقصد المغنـ المحارب:

 ف كقتميـ كسمب أمكاليـ ػػػى المؤمنيػػبلح عمػػػؿ السػػػا كحمػػبالخركج عف طاعتيم يحاربون هللا ورسولو:
                                                           

 .َُِ/ّ, تفسير القرآف العظيـ, ِِٖ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 .ُِّ/ِ, التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, َُّ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ِ)
 .ُُٖ/ٔكالتنكير,  , التحريرُْٖ/ِانظر: المحرر الكجيز,  (ّ)
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 .(ُ)و كاالعتداء عمى أحكامو كاالعتداء عمى حرماتيـ, كتككف محاربة هللا بمحاربة شرع
كالسعي في  ,الفساد: إتبلؼ األنفس كاألمكاؿ كىك ضد الصبلح [َوَيْسَعْقَن ِِف إَْرِض َؾَساًدا]

 .(ِ)األرض فسادان إخافة الناس كقطع الطرؽ كسمب األمكاؿ كاالعتداء عمييـ 
ُبقا] خشبة ثـ قتمو عمييا طعنان  الصمب: ىك كضع الجاني الذم يراد قتمو مشدكدان عمى [َأْو ُيَاؾَّ

 .(ّ)كىك مذىب الشافعي قكؿ مالؾ, كقيؿ الصمب بعد القتؿ كىك  بالرمح في مكضع القتؿ 
ـْ ِخََلٍف ]  .(ْ) بأف تقطع اليد اليمنى كالرجؿ اليسرل كالعكس [ِم

ـَ إَْرضِ ] ة لردئ أم الطرد مف أرض اإلسبلـ كأصمو اإلىبلؾ كاإلبعاد كمنو النفاي [َأْو ُيـَْػْقا ِم
 . (ٓ) المتاع

ـْ َؿبِْؾ ]  .(ٔ) تتمكنكا منيـ بأف فركا بعيدان ثـ جاءكا مسمميفمف قبؿ أف أم  [َأْن َتْؼِدُروا َظَؾقِْفؿْ ِم

 القراءات:
في ىذه األفعاؿ لممبالغة كالتكثير, أما قراءة  ديدتقٌطع( بالتش -يصٌمبكا -قرأ الجميكر )يقٌتمكا

 .(ٕ)تقطع( بالتخفيؼ  -يصمبكا -الحسف كمجاىد كابف محيض )يقتمكا
 الجوانب البالغية:

 تفيد الحصر. إنما:
محاربة هللا ىك عمى حذؼ مضاؼ أم محاربة شرع هللا كاالعتداء عمى  يحاربون هللا ورسولو:

كقد تككف حرب حقيقية أم محاربة ديف هللا كمنع الناس مف دخكؿ دينو كتككف بمحاربة  ,أحكامو
 .(ٖ) يحارب كال يغالب فالكبلـ عمى سبيؿ المجازال ألف هللا أكلياء هللا 

 .(ٗ) سمى فعؿ المحاربيف محاربة هلل كرسكلو: لمتيكيؿ كالتشنيع
                                                           

 . ُُٖ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِْٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ُ)
 .ُُٔ/ُ,التفسير المنير,  ِْٓ/ُانظر: زاد المسير ,  (ِ)
 .ُّٖ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ّ)
 .َُُ/ٗ, التفسير الحديث, ّْٕ/ِانظر: الجكاىر الحساف,  (ْ)
 . ِِٖٔ/ُجـ المغة العربية المعاصرة , , معِْٕ/ِانظر: المحيط في المغة,  (ٓ)
 . ُّٖ/ٗ, المكسكعة القرآنية,  َُْ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ٔ)
 .ُٖٓ/ِانظر: المحرر الكجيز,  (7)
 .ُّْ, صفكة التفاسير, ص  ُْ/ّ, فتح القدير, َّّ/ٕانظر:  المباب,  (ٖ)
 .ُُٖ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٗ)
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 .(ُ) القصد مف المبالغة إيقاعو بدكف ليف كال رفؽ كال شفقة تشديدان عمييـ يقّتموا, يصّمبوا:
مع عظـ  ف سقكط العقكبةا دؿ عميو االستثناء مم  عالفاء فصيحة  فاعمموا أن هللا غفور رحيم:

, كالمعنى: إف عظـ عندكـ سقكط العقكبة عمف تاب قبؿ أف ييقدرى عميو فاعممكا أٌف هللا     الجـر
 .(ِ)غفكر رحيـ 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

ما نيى  يأتكفتذكر اآليات جزاء المحاربيف المفسديف الذيف يخالفكف ما أمر هللا تعالى بو ك 
كف في األرض فسادان كينتيككف الحرمات, كيفسدكف األمف, فجزاء ثالذيف يعيكىـ قطاع الطرؽ  ,عنو

    القتؿ كسمب الماؿ,  جرميـأك يصمبكا إف كاف فقط,  القتؿ جرميـأمثاؿ ىؤالء أف يقتمكا إف كاف 
كطريقة ذلؾ أف  ,ميـ سمب الماؿ أم السرقة باإلكراهجر إف كاف  ؼأك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خبل

اليمنى كرجمو اليسرل, يده لمسرقة, كرجمو إلخافة الطريؽ, أك النفي مف أرضو ككطنو إف تقطع يده 
يـ التخكيؼ فقط, كالنفي: أف يطرد مف مكطنو قسران حتى يمحؽ بأرض العدك نفيو مف بمده جرمكاف 

 كؿ ىذا الجزاء المتقدـ ,إلى بمد آخر يسجف حتى تبدكا تكبتو كتظير إنابتو, كيقمع عف معصية هللا
كيستثنى مف ذلؾ الذيف تابكا عف محاربة هللا  ,كبأبنائيـ كذرارييـ ـذؿ كفضيحة في الدنيا تعمؽ بي

تعالى كرسكلو, كعادكا إلى حظيرة اإليماف مف قبؿ أف تتمكنكا منيـ فأكلئؾ ليس لكـ عمييـ مف 
 .(ّ) سبيؿ ألف اإليماف يجب  ما قبمو

 :مقاصد وأىداف النصخامسًا: 

سبلح  ـفالحرابة ىي خركج جماعة اثناف أك أكثر كيككف بأيديي ابة وحقيقتيا:بيان حكم الحر  -
كليـ شككة إلى الصحراء بعيدان عف المدف كالقرل, يشنكف ىجمات عمى المسمميف فيقتمكف 

 كيسمبكف كيعتدكف عمى األعراض.

صمب فإف كاف المحاربكف مسمميف فالخزم ليـ ىك نزكؿ العقكبة بيـ في الدنيا مف القتؿ كال - أ
 كالنفي, كفي اآلخرة ينجكف مف عذابيا إف تابكا قبؿ المكت.

ف كاف المحاربكف كافريف, فالخزم عذاب الدنيا كالعذاب العظيـ ليـ في اآلخرة كفرقنا بيف    كا 
يكفر ذنب الجريمة لمحديث الصحيح في عمى المسمميف المسمميف كالكافريف, ألف إقامة الحد 

                                                           

 .ُٖٔ/ٔر, انظر: التحرير كالتنكي (ُ)
 .ُٖٔ/ٔانظر: المرجع السابؽ,  (ِ)
, ّٔ/ِ, البحر المديد, ُِّ/ُ, أكضح التفاسير, ٓٔ/ ّ, الدر المصكف,ُِْ/ُانظر: لطائؼ اإلشارات, (ّ)

 . ٖٗ/ّالتفسير المظيرم, 



-َّ- 

 

بو فيو كفارة لو,  بعمى هللا ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوق ى منكم فأجرهفمن وف  البيعة )
ن شاء غفر لو , فقكلو: (ُ) (ومن أصاب منيا شيئًا فستره هللا فيو إلى هللا إن شاء عذبو وا 

 .(ِ) ( دليؿ عمى سقكط عذاب اآلخرة بالحدفيو كفارة لو)
ف  - ب أبى يقاتؿ كيقتؿ, الجميكر عمى أف المص كالمحارب يناشد باهلل تعالى أف يكؼ كينصرؼ كا 

ف قى      , لمحديث الصحيح: عف (ّ) ؿ المص فيك في النارتى كمف قتمو المص فيك في الجنة, كا 
قاؿ: أرأيت يا رسكؿ هللا إف جاء يريد أخذ مالي؟  أبي ىريرة قاؿ: جاء رجؿ إلى رسكؿ هللا 

فأنت مني, قاؿ: , قاؿ: أرأيت إف قتقاتمو, قاؿ: أرأيت إف قاتمني؟ قاؿ: فال تعطيو مالكقاؿ: 
 .(ْ)( فيو في النار, قاؿ: فإف قتمتو؟ قاؿ: شييد

 العقوبات لمبيان أم لمتخيير؟ -
اإلماـ مخير في إنزاؿ العقكبة التي يراىا مناسبة الستتباب األمف كىك رأم الجميكر مف األئمة  .أ 

 كىك أكثر انسجامان مع اآلية كأرفؽ كأصمح ألف أصؿ )أك( الداللة عمى أحد الشيئيف.
إذا اعتبرنا ىذه العقكبات لمبياف كالتقسيـ فمف قتؿ كأخذ الماؿ كأخاؼ الناس قتؿ كصمب كمف  .ب 

, فتقطع يده اليمنى ؼطعت يده كرجمو مف خبلؿ كأخذ ماالن قي تى تؿ, كمف قى ؿ كلـ يأخذ ماالن قي تى قى 
    كرجمو اليسرل, كمذىب الجميكر في قطع اليد أف يد المحارب ال تقطع إال في ماؿ تقطع 

    أكثر كمف لـ يقتؿ كلـ يأخذ ماالن, لكنو أخاؼ فيو يد السارؽ كىك زنة ربع دينار ذىب ف
 .(ٓ) نفىيي الطريؽ 

 حكـ عقاب المحاربيف, كحكـ التائبيف. حكمين:اآلية تضمنت   -
المحاربكف يعاقبكف في الدنيا كاآلخرة, في الدنيا الخزم كالعار كالفضيحة  حكم عقاب المحاربين:* 

طيرىـ مف دنس الجريمة كلك كانكا سقط عنيـ العذاب في اآلخرة, كال يي كىذا ال يي  ,امة الحدمع إق
 مسمميف.

بينت اآلية أف تكبة المحارب الكافر تقبؿ كال يطالب بشيء أما المحارب المسمـ  حكم التائبين:* 
ال يسقط ك فمو عدة صكر: ال يطالب بشيء فيعامؿ معاممة الكافر الذم تاب قبؿ أف يقدر عميو 

                                                           

, صحيح مسمـ, كتاب ُِ/ُِ(, ُٖصحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب عبلمة اإليماف كحب األنصار, ح ) (ُ)
 .ُِٔ/ٓ(, ُْْٖدكد كالديات, باب الحدكد كفارات ألىميا, ح )الح

 .ُٖٔ-ُٖٓ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
 .ُٔٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ّ)
 .ٕٖ/ُ(, ِٕٕصحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب مف قتؿ دكف مالو, ح ) (ْ)
 .ُٖٓ/ٔ, التحرير كالتنكير, ْْ/ِانظر: فتح القدير,  (ٓ)



-ُّ- 

 

يسقط عنو حؽ هللا ك عنو,  كعنو القصاص إذا طالب بو كلي المقتكؿ أما إذا لـ يطالب بدمو فيعف
 .(ُ) كهللا اعمـ لكف حقكؽ العباد ال تسقط عنو

دلت اآلية عمى أف قطع الطريؽ مف أعظـ الذنكب  بيان عظم جريمة قطع الطريق وبشاعتيا: -
أف تطيير األرض مف ك كفاعمو محارب هلل كرسكلو  ,كىك مكجب لفضيحة الدنيا كعذاب اآلخرة

كأنو إصبلح في  ,الطاعات المفسديف كتأميف السبؿ كالطرؽ مف أعظـ الحسنات كمف أجؿًٌ 
 األرض كما أف ضده إفساد األرض.

كىذا مف رحمة هللا  و,يعفك كيغفر لمف تاب مع بشاعة كعظـ جرم ف هللا إ رحمة هللا واسعة: -
  كفييا تشجيع عمى التكبة  ,بة مف المحاربيف كاعتبارىا دليؿ صبلح كىدايةبعباده بقبكؿ التك

 مف أم ذنب يقترفو اإلنساف في حياتو كعدـ القنكط مف رحمة هللا.
 ,النفي مف األرض كما يككف بالطرد كاإلبعاد يككف بالحبس عمى اإلنسان: قساوة عقوبة السجن -

الف  ذ مف ذلؾ بشاعة كعظـ عقكبة الحبسيؤخك يا, ينفى مف سعة الدنيا إلى ضيقفالمسجكف 
فيك بعيد عف جميع  أحبابومف  أحدان مف طيبات الدنيا كلذاتيا كال يرل  بشيءالمحبكس ال ينتفع 

 . , كىك مقبرة األحياءالمذات كالشيكات كالطيبات

 المطمب الثاني
 أساس النجاة في اآلخرة

ـَ َآَمـُقا اتَُّؼق]قاؿ تعالى:  ا افَِّذي َ ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ َيا َأَيُّ إِنَّ  * ا اَّللَ َواْبَتُغقا إَِفْقِف افَقِشقَؾَة َوَجاِهُدوا ِِف َشبِقؾِِف َفَعؾَّ

ـْ َظَذاِب َيْقِم افِؼقَ  ْؿ َما ِِف إَْرِض ََجِقًعا َوِمْثَؾُف َمَعُف فَِقْػتَُدوا بِِف ِم َػُروا َفْق َأنَّ َُلُ ـَ ـَ  ْؿ اَمِة َما ُتُؼبَِّؾ ِمـُْفْؿ َوُلَُ افَِّذي

ْؿ َظَذاٌب ُمِؼقؿٌ  * َظَذاٌب َأفِقؿٌ  ـَ افـَّاِر َوَما ُهْؿ بَِخاِرِجَغ ِمـَْفا َوَُلُ  . {22-21:}املائدة[ ُيِريُدوَن َأْن ََيُْرُجقا ِم

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
  ردع البد مف  بعد أف بيف هللا بعض الجرائـ بيف أنو إف لـ يكف كازع النفكس كافيان فبل

    كنكاالن يجعؿ غيرىـ يفكر فيما يترقبو مف عقاب إف حدثتو  مجرميفعقكبات زاجرة فييا إيبلـ لمب
ف لـ يكف لو مف نفسو كاعظ كاف لو مف العقاب أعظـ رادع, ثـ بيف  جرائـ,نفسو بال الطريؽ  كا 

 أف يتقربكا إلى هللاك ىنة كالجكارح ػر كيطفح عمى األلسػػر الشػػؿ أف يظيػػي النفس قبػػاـ فػػلمحاربة اآلث
 .(ِ)بالتقكل كالعمؿ الصالح كىك المقصكد األصمي مف مياـ القرآف 

                                                           

 .ُٗٔ/ُ, التفسير المنير, ُِٕٓ/ْ, زىرة التفاسير, ُٖٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ُ)
 .ُُٕ/ٔ, التفسير المنير, َُِٔ/ْ, زىرة التفاسير, َُِٔ/ْانظر: البحر المحيط,  (ِ)



-ِّ- 

 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني الكممات:

ُؼقا اَّللَ ]  .(ُ): خافكه كاخشكا عقابو [اتَّ

ف , كفي اآلية: ىي كؿ ما يتكسؿ بو إلى هللا م(ِ)ما يتقرب بو إلى الغير كالجمع الكسائؿ  الوسيمة:
, كىي التي جاء الحديث الصحيح (ْ), كتطمؽ الكسيمة عمى أعمى منزلة في الجنة (ّ)عمؿ صالح 
 .(ٓ)( فمن سأل لي الوسيمة حمت لو الشفاعة: )بيا في قكلو 

 .(ٔ)دائـ ثابت ال ينقطع كال يزكؿ  عذاب مقيم:

 البالغة:

ْؿ َما ِِف إَْرِض ََجِقًعا َومِ ]قكلو تعالى:  أم ليجعمكه فدية ألنفسيـ,  [ثَْؾُف َمَعُف فَِقْػَتُدوا بِفِ فَْق َأنَّ َُلُ
 .(ٕ)ىذا تمثيؿ لمزـك العذاب ليـ كأنو ال سبيؿ ليـ إلى النجاة منو بكجو 

بأنو )مقيـ( استكماؿ لصكرة ىذا العذاب كأنو يجمع  وكصؼ العذاب بأنو )أليـ( ثـ كصف
 .(ٖ)دائمة ال نياية ليا بيف األلـ كاستمرار ىذا األلـ الذم يقيمكف فيو إقامة 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:

نداءه لممؤمنيف  كجو  سكء عاقبة المحاربيف لو تعالى كلرسكلو  بعد أف بيف هللا 
ـَ َآَمـُقا اتَُّؼقا اَّللَ َواْبَتُغقا إَِفقِْف ]: كأمرىـ فيو بتقكل هللا, كالتقرب إليو بالعمؿ الصالح فقاؿ  ا افَِّذي َ َيا َأَيُّ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ اف يا أييا الذيف آمنكا خافكا هللا تعالى بطاعة أكامره أم , [َقِشقَؾَة َوَجاِهُدوا ِِف َشبِقؾِِف َفَعؾَّ
كاطمبكا ما يقربكـ إلى ثكابو مف فعؿ الطاعات كالخيرات كجاىدكا في سبيمو بإعبلء  ,كاجتناب نكاىيو

 كابو.كممة دينو كمحاربة أعدائو, لعمكـ تفكزكف بكرامتو كث
                                                           

 .َُٕ/ٔ,التفسير المنير, َِِ/ُ,  ِٕٗ/ُانظر: معجـ المغة الغربية المعاصرة ,  (ُ)
 .ٕٓ/ُّ, تاج العركس, ِٕٓ/ُُ, انظر: لساف العرب (ِ)
 .ُّّ/ُانظر: أكضح التفاسير,  (ّ)
 .َٗٓ/ُانظر: التفسير الكاضح,  (ْ)
 .ُِٔ/ُ(, ُْٔصحيح البخارم, كتاب األذاف, باب الدعاء عند النداء, ح ) (ٓ)
(ٔ)  ,  .ّٕٖ/ُانظر: بحر العمـك
 .ُِٗ/ْ, محاسف التأكيؿ  ُِِ/ُُ, مفاتيح الغيب, ْٖٓ/ُانظر: الكشاؼ,  (ٕ)
 .َُّٗ/ّانظر: التفسير القرآني لمقرآف,  (ٖ)



-ّّ- 

 

إلى ما يسعدىـ بأف ذكرت ليـ ثبلث كسائؿ لتحصيؿ الفبلح  أرشدت المؤمنيفكىذه اآلية 
, كالجياد في سبيمو, كأما الغاية كالنتيجة كىذه الكسائؿ ىي: تقكل هللا كالتقرب إليو بما يرضيو 

 .(ُ)الفكز كالفبلح كالنجاح  يلكؿ ذلؾ في
َػُروا ]فقاؿ سبحانو:  ,مف عذاب أليـبعد ذلؾ بيف هللا تعالى ما أعده لمكافريف ك  ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ـْ َظَذاِب َيْقِم افِؼَقاَمِة َما ُتُؼبَِّؾ  ْؿ َما ِِف إَْرِض ََجِقًعا َوِمْثَؾُف َمَعُف فَِقْػَتُدوا بِِف ِم ْؿ َظَذاٌب  َفْق َأنَّ َُلُ          ِمـُْفْؿ َوَُلُ

ا في األرض كضعفو معو مف صنكؼ األمكاؿ كغيرىا إف الذيف كفركا لك كاف عندىـ م أم: [َأفِقؿٌ 
    مف مظاىر الحياة كأرادكا أف يجعمكه فدية ألنفسيـ مف عذاب هللا تعالى يكـ القيامة عمى كفرىـ 

اقتضت أف تككف نجاة اإلنساف مف العذاب  ما نفعيـ ىذا كمو كال قبؿ هللا منيـ ذلؾ, ألف سنتو 
    العمؿ الصالح ال عمى األمكاؿ كما يشبييا مف حطاـ الدنيا يكـ القيامة متكقفة عمى اإليماف ك 

ميما عظـ شأنيا ككثر عددىا, كىؤالء ال سبيؿ ليـ إلى الخبلص مف عقاب هللا تعالى كليـ عذاب 
 .(ِ)مؤلـ شديد 

    يؤتى بالرجل من أىل النار فيقال لو: : )قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  عف أنس بف مالؾ 
ر مضجع, فيقال لو: أرأيت لو كان لك ملء األرض شدت مضجعك؟ فيقول: يا ابن آدم, كيف وج

ذىبًا أكنت تفتدى بو؟ فيقول: نعم, فيقال لو: قد كنت سئمت ما ىو أيسر من ذلك, أن ال تشرك 
 .(ّ)( باهلل شيئًا فيؤمن بو إلى النار

ـَ افـَّاِر َوَما ُهْؿ بَِخاِرِجَغ ِمـْفَ ] ْؿ َظَذاٌب ُمِؼقؿٌ ُيِريُدوَن َأْن ََيُْرُجقا ِم ف أف يخرجكا ك يريد ىؤالء الكافر  [ا َوَُلُ
كليسكا بخارجيف منيا أبدان بسبب ما ارتكبكه مف قبائح  ,مف النار بعد أف ذاقكا عذابيا كآالميا

ففي ىذه اآلية الكريمة قطع آلماؿ الكافريف  ,كليـ عذاب دائـ ثابت ال ينقطع ,كمنكرات في الدنيا
 .(ْ)كتيئيس ليـ مف مثؿ ىذا الرجاء غير النافع  قطعان ال التئاـ معو

 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:
كطمب القربة إليو كالجياد في سبيمو كأف التقكل كالجياد ىما أساس الفبلح  كجكب تقكل هللا  -

 في اآلخرة.
                                                           

 . ّٖٗ/ُ, تيسير التفسير, َُّٗ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف,  ّٓ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ُ)
 .ْٕٓ/ُالتفسير الكسيط, الزحيمي,  ,ّّ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ِّٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ِ)
 .ُُِ/ٖ(, ّٖٓٔاب مف نكقش الحساب عذب, ح )صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, ب (ّ)
, التفسير الكسيط, َُٓ/ُ, التفسير الكاضح, ّٕٓ/ِ, الجكاىر الحساف, َْ/ِانظر: لباب التأكيؿ,  (ْ)

 .ُّْ/ْطنطاكم, 



-ّْ- 

 

  طمب الدعاء مف الصالحيف مشركعية التكسؿ إلى هللا باإليماف كصالح األعماؿ ككذلؾ  -
أما إذا كاف المطمكب منو الدعاء ميتان أك غائبان فغير جائز كىك مف  ,ـكاالستغاثة بياألحياء 
 البدع.

 عظـ عذاب يـك القيامة كشدتو غير المتناىية. -

العذاب  الكفار كثبكت استحقاؽ ,ال فدية يكـ القيامة كال شفاعة تنفع الكافر فيخرج بيا مف النار -
 األليـ.

 ,يف في سبيمو يكـ القيامة مف الفبلح كالسعادة العظيمة الخالدةبما أعده لممجاىد ترغيب هللا  -
 كأف المسمـ مطالب بالجياد دائمان بمختمؼ أنكاعو.

[ اْدُظقِِن َأْشتَِجْب فَُؽؿْ ]الدعاء هلل تعالى يككف مباشرة كببل كساطة فاهلل ال يحتاج كسطاء لقكلو  -

اِع إَِذا َدَظاِن َؾْؾَقْسَتِجقُبقا َِل َوإَِذا َشلََفَؽ ِظَبادِي َظـِّل ], كقكلو  {03}غافر: َؾنِِنِّ َؿِريٌب ُأِجقُب َدْظَقَة افدَّ

ُفْؿ َيْرُصُدونَ   . {180}البقرة:[ َوْفُقْمِمـُقا ِِب َفَعؾَّ

 المطمب الثالث
 حد السرقة

ًٓ ]قاؿ تعالى:  َسَبا َكَؽا ـَ َِل َجَزاًء بَِِل  اِرَؿُة َؾاْؿَطُعقا َأْيِدََيُ اِرُق َوافسَّ ـَ اَّللِ َواَّللُ َظِزيٌز َحؽِقؿٌ َوافسَّ *   ِم

ـْ َبْعِد ُطْؾِؿِف َوَأْصَؾَح َؾنِنَّ اَّللَ َيُتقُب َظَؾْقِف إِنَّ اَّللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ  ـْ َتاَب ِم َؿَقاِت *  َؾَؿ َأََلْ َتْعَؾْؿ َأنَّ اَّللَ فَُف ُمْؾُؽ افسَّ

ـْ َيَشا ـْ َيَشاُء َوَيْغِػُر دَِ ُب َم ٍء َؿِديرٌ َوإَْرِض ُيَعذِّ ؾِّ ََشْ ـُ  . {23-28}املائدة:[ ُء َواَّللُ َظَذ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:

ىناؾ تناسب كاضح بيف حكـ السرقة كحكـ الحرابة فالحرابة كما يقكؿ الحنفية سرقة كبرل 
كاألخرل سرقة صغرل خفية فبعد أف بيف هللا تعالى عقكبة المحاربيف الذيف يفسدكف في  ,جياران 

ألرض, كأمر الناس بالتقكل حتى يبتعدكا عف الحراـ كالمعاصي ذكر عقكبة المصكص الذيف ا
 اب المحاربيف في آية الحرابة: قطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼػكاع عقػػكمف أن ,ةػػاؿ خفيػذكف المػػيأخ

 .(ُ)كعقاب السرقة: قطع اليد 

 
                                                           

 .ُٕٗ/ٔ,التفسير المنير,  ُُّ/ٔ, تفسير المراغي , ُْٔ/ّانظر: فتح البياف,  (ُ)
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 ثانيًا: سبب النزول:
ار لو يدعى قتادة بف النعماف في يث سرؽ درع جنزلت ىذه اآلية في طعمة بف أبيرؽ ح

قتادة إلى بيت فتناثر الدقيؽ مف بيت  , ؽ, كخبأىا عند زيد بف السميف الييكدمراب دقيؽ بو خرٍ ج
ثـ  , فمما تنبو قتادة لمسرقة التمسيا عند طعمة فمـ تكجد, كحمؼ ما أخذىا كما لو بيا عمـ ,زيد

طعمة,  ي  حتى كصؿ إلى بيت زيد فأخذىا منو, فقاؿ: دفعيا إل ,فتبعكه ,تنبيكا إلى الدقيؽ المتناثر
أف يجادؿ عف طعمة ألف الدرع كجد عند غيره,  رسكؿ هللا  ـ  كىى  ,كشيد ناس مف الييكد بذلؾ

اَن َخقَّ ]فنزؿ قكلو تعالى:  ـَ ـْ  َٓ ُُيِبُّ َم َتاُكقَن َأْكُػَسُفْؿ إِنَّ اَّللَ  ـَ ََيْ ـِ افَِّذي اِدْل َظ َٓ ُُتَ [ اًكا َأثِقًِل َو

 .(ُ), ثـ نزلت ىذه اآلية لبياف حكـ السرقة {132}النساء:
فقطعت  كأخرج أحمد كغيره عف عبد هللا بف عمرك أف امرأة سرقت عمى عيد رسكؿ هللا 

ـْ َبْعِد ]يدىا اليمنى, فقالت: ىؿ لي مف تكبة يا رسكؿ هللا؟ فأنزؿ هللا في سكرة المائدة  ـْ َتاَب ِم َؾَؿ

 .(ِ) {29}املائدة: [َوَأْصَؾَح َؾنِنَّ اَّللَ َيتُقُب َظَؾْقِف إِنَّ اَّللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ  ُطْؾِؿفِ 
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني الكممات:
 .(ّ) مف يأخذ الماؿ خفية مف حرز خفية كيقدر بربع دينار فأكثر السارق:

 .(ْ) عقكبة مف هللا كترىيبان لمسارؽ كلغيره نكااًل:
 .(ٓ) يغمبو غالب كال يفكتو ىارب ال عزيز:
 .(ٔ)أتقف كؿ شيء خمقو تماـ اإلتقاف  حكيم:

 الجوانب البالغية:
ذكر السارؽ كالسارقة مع أنو إذا قاؿ السارؽ تشمؿ السارقة أيضان؟ كذلؾ لزيادة البياف 

 كمخافة أف يظف البعض أف ىذا الحكـ خاص بالرجاؿ أما بالنسبة لمنساء فيك جائز.
                                                           

 .ُُُانظر: أسباب النزكؿ, ص (ُ)
 .ُِْ/ٔ(, ٕٓٔٔ, ح )مسند أحمد, باب أكؿ مسند عبد هللا بف عمرك بف العاص  (2)
 . َّّ/ّ, ركح المعاني, ُٔٓ/َُانظر: لساف العرب,  (ّ)
, ٕٕٔ/ُُانظر: لساف العرب,  (ْ)  .ّٖٖ/ُ, بحر العمـك
 .ُِّ, تيسير الكريـ الرحمف, ص ْْٔ/ُانظر: مدارؾ التنزيؿ , (ٓ)
 .ُٖٕ/ٔ, التفسير المنير, ُِّحمف, صانظر: تيسير الكريـ الر  (6)
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ألف  رل تقدـ فييا الزانية عمى الزانيؽ عمى السارقة عمى الرغـ مف كجكد آية أخقدـ السار ك 
حب الماؿ بالنسبة لمرجاؿ أقرب إلى قمكبيـ كأحب منو بالنسبة لمنساء كأف الرجؿ عمى السرقة أجرأ 

 .(ُ)أما الزنا فؤلف المرأة قد تككف ىي المبادرة كالسبب في نجاح ىذه الجريمة أك فشميا 
ْ تَ ] , كاالستفياـ ألـ إما استفياـ بياني, جكاب لمف يسأؿ عف الخطاب لمنبي  [...ْعَؾْؿ َأنَّ اَّللَ َأََل

 .(ّ), أك استفياـ إنكارم مع تقرير العمـ (ِ)انقبلب حاؿ السارؽ مف العقاب إلى المغفرة 
ـْ َيَشاءُ ] ـْ َيَشاُء َوَيْغِػُر دَِ ُب َم  الترتيب.قدـ العذاب عمى المغفرة مف باب [ ُيَعذِّ

 القراءات:
براىيـ النخعيوالسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانيم)      كىي شاذة  ( قراءة عبد هللا بف مسعكد كا 

 .(ْ) ال يقرأ بيا كلكف يعمؿ بيا
 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

بعد أف بيف هللا في اآليات السابقة حد الحرابة كقطع الطريؽ بيف لنا عقكبة السرقة كىي 
فناسب أف يبيف بعدىا  تككف جيران ىذا الحد ىنا ألف الحرابة ىي سرقة كبرل  د كشرع قطع الي

أحكاـ السرقات الصغرل التي تككف خفية, فالذم يسرؽ كالتي تسرؽ اقطعكا أيدييما جزاءن بما ارتكبا 
حكيـ في  ,كهللا تعالى غالب عمى أمره ,عقكبة ليما كردعان لغيرىما كذلؾ الحكـ مف هللا تعالى

فقد كضع لمجرائـ عقكبات رادعة مانعة مف شيكعيا كانتشارىا بيف أفراد المجتمع,  ,تشريعو
فمف تاب إلى هللا تعالى تكبة  ,الذيف يرجع تنفيذ الحدكد إلييـ ,كالمخاطب بقطع اليد ىـ كالة األمكر

صادقة مف بعد ظممو لنفسو بسبب إيقاعيا في المعاصي التي أكبرىا السرقة كأصمح عممو 
لطاعات التي تمحك السيئات فإف هللا تعالى يقبؿ تكبتو إف هللا تعالى كاسع المغفرة كالرحمة كمف با

 .(ٓ) مظاىر ذلؾ أنو فتح لعباده باب التكبة كالرجكع إليو 
    ما يدؿ عمى شمكؿ قدرتو كنفاذ إرادتو بصيغة االستفياـ التقريرم فقاؿ  ثـ ساؽ هللا 

     تعالى لو ممؾ السمكات كاألرض يتصرؼ فييما كفي غيرىما مف ألـ تعمـ أييا العاقؿ أف هللا
خمقو تصرؼ المالؾ في ممكو مف دكف مدافع أك منازع, فإذا عممت ذلؾ أييا العاقؿ عممان يقينيان 

                                                           

 .ُٕٓ/ٔ, الجامع ألحكاـ القرآف, ّٖٓ/ُ, تفسير العز بف عبد السبلـ,  ّٓ/ِانظر: النكت كالعيكف , (ُ)
 .ُْٗ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
 .ْٕ/ِانظر: فتح القدير,  (ّ)
 .ُٖٖ/ِ, المحرر الكجيز, ُِٕ/ِانظر: معاني القرآف كا عرابو,  (ْ)
 .َُّٗ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, َْ/ِ,لباب التأكيؿ , ْٓٓ/ُانظر: زاد المسير (ٓ)
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فاعمؿ بمقتضى ىذا العمـ, بأف تككف مطيعان لخالقؾ في كؿ ما أمر بو كنيى عنو, كبأف تدعك 
القكم القادر   تعالى صاحب السمطاف في التعذيب كالعفك كىك غيرؾ إلى ىذه الطاعة فإف هللا

 .(ُ)عمى كؿ شيء 
 دة:ــــفائ

اِرَؿةُ ]قرأت يكمان ىذه اآلية "قاؿ األصمعي:  اِرُق َوافسَّ لى جنبي أعرابي فقمت [ َوافسَّ كا 
 ,ليس ىذا بكبلـ هللا: كبلـ هللا, قاؿ: قمتي سيكان فقاؿ األعرابي: كبلـ مف ىذا؟ [ َواَّللُ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ ]

ال,  فقاؿ: نعـ ىذا كبلـ هللا, فقمت: أتقرأ القرآف؟ قاؿ:[ َواَّللُ َظِزيٌز َحؽِقؿٌ أعد فأعدت كتنبيت فقمت 
 .(ِ) "قمت: فمف أيف عممت أني أخطأت؟ فقاؿ يا ىذا: عٌز فحكـ فقطع كلك غفر كرحـ لما قطع

يش فقد قطعكا يد ديكٍيؾ مكلى ركل ابف كثير: أف أكؿ مف قطع يد السارؽ في الجاىمية قر 
ي ميميح بف عمرك مف خزاعة كاف قد سرؽ كنز الكعبة؛ كيقاؿ: سرقو قكـه فكضعكه عنده نلب

(ّ). 
الدية  في كحد السرقة كاحد مف أعماؿ الجاىمية التي أقرىا الشرع كاستمر العمؿ بيا

         م بف نكفؿ بف راض كأكؿ سارؽ في اإلسبلـ قطعت يده ىك: الخيار بف عدكالقى  امةي سكالقى 
 .(ْ)عبد مناؼ, كأكؿ سارقة في اإلسبلـ ىي: مرة بنت سفياف المخزكمية 

 نص:الىداف مقاصد وأخامسًا: 
 ف مف األدب مع هللا أف نتقبؿ أحكامو كأكامره كنسمـ بيا كنرضى بيا بنفس طيبة لقكلو إ -

ُؿقَك ؾِقَِل ] َٓ ُيْمِمـُقَن َحتَّك ُُيَؽِّ ُؿقا َؾََل َوَربَِّؽ  َّا َؿَضْقَت َوُيَسؾِّ َٓ َُيُِدوا ِِف َأْكُػِسِفْؿ َحَرًجا ِِم َصَجَر َبْقـَُفْؿ ُثؿَّ 

 . {01}النساء:[ َتْسؾِقًِل 

 بياف حكـ حد السرقة كىك قطع يد السارؽ كالسارقة. -
بياف أف التائب مف السراؽ إذا أصمح يتكب هللا عميو أم: يقبؿ تكبتو, كىذا مف رحمة هللا  -

 ف أف فتح ليـ باب التكبة كرغبيـ فييا.بالمسممي
ف رفع فبل تكبة لو إال بالقطع  - إذا لـ يرفع السارؽ إلى الحاكـ تصح تكبتو كلك لـ تقطع يده, كا 

 فإذا قطعت يده خرج مف ذنبو كأف لـ يذنب.

                                                           

 .ّٔ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ْٓ/ّانظر: معالـ التنزيؿ,  (ُ)
 .ْٔٓ/ُانظر: زاد المسير في التفسير,  (ِ)
 .َُٕ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ّ)
 .ِٗٔ/ُأيسر التفاسير,  ,ّٔ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ْ)
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 ف أىمية األمف االجتماعي في نظر اإلسبلـ كعقاب المخمكف باألمف.ابي -

أحد تكجب المحاباة حتى يقكؿ قائؿ: نحف أبناء هللا كأحباؤه كالحدكد  ال قرابة بيف هللا تعالى كبيف -
.  تقاـ عمى كؿ مف يقارؼ مكجب الحد أم يرتكب الجـر

 الجرائـ بمختمؼ أنكاعيا ليا في الشرع ما يردع عنيا كيحكؿ دكف انتشارىا. -

 العقكبات الشرعية زجره لممجرميف كعبرة لمناظريف. -

مف مكضع  أكثريككف مفرقا في  أفبعدة طرؽ منيا:  األحكاـالقرآف الكريـ عرض  أساليبمف  -
مثؿ حد السرقة ,  السنةيككف في مكضع كاحد كالتفصيؿ في  أفمثؿ تحريـ الخمر , كمنيا 

 السنة أىميةمثؿ الصبلة , كفيو دليؿ عمي  السنةيأتي الحكـ مجمبل كالتفصيؿ في  أفكمنيا 
 التشريعية.  األحكاـالنبكية في معرفة 
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 الفصل الثاني
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثاني من 

 (ٓ٘-ٔٗالحزب الثاني عشر اآليات )
 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 ( من سورة المائدة.٘ٗ-ٔٗالمبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )
 ( من سورة المائدة.ٓ٘-ٙٗالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )
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 المبحث األول
 ( من سورة المائدة٘ٗ-ٔٗوأىداف اآليات ) مقاصد

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األول: طبائع وقبائح الييود كما صورىا القرآن.

 المطمب الثاني: التوراة ىدى ونور.
 المطمب الثالث: بعض أحكام التوراة وموقف الييود منيا.
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 المطمب األول
 طبائع وقبائح الييود كما صورىا القرآن

ـَ َؿاُفقا َآَمـَّا بَِلْؾَقاِهِفْؿ وَ ] قاؿ تعالى: ـَ افَِّذي ـَ ُيَساِرُظقَن ِِف افُؽْػِر ِم ُزْكَؽ افَِّذي َٓ َُيْ ُشقُل  ا افرَّ َ ََلْ َيا َأَيُّ

ؾُ  ْ َيْلُتقَك ُُيَرِّ ـَ ََل ُظقَن فَِؼْقٍم َآَخِري ُظقَن فِْؾَؽِذِب َشِلَّ ـَ َهاُدوا َشِلَّ ـَ افَِّذي ْؿ َوِم ـْ ُؿُؾقُِبُ ـْ َبْعِد ُتْمِم قَن افَؽؾَِؿ ِم

ـْ ُيِرِد اَّللُ ؾِْتـََتُف َؾؾَ  ْ ُتْمَتْقُه َؾاْحَذُروا َوَم ـَ اَّللِ َصْقئًا َمَقاِضِعِف َيُؼقُفقَن إِْن ُأوتِقُتْؿ َهَذا َؾُخُذوُه َوإِْن ََل ـْ َْتْؾَِؽ َفُف ِم

ؿْ  ْؿ َُلُ َر ُؿُؾقَِبُ ـَ ََلْ ُيِرِد اَّللُ َأْن ُيطَفِّ ْؿ ِِف أَِخَرةِ َظَذاٌب َظظِقؿٌ  ُأوَفئَِؽ افَِّذي ْكَقا ِخْزٌي َوَُلُ ُظقَن فِْؾَؽِذِب  * ِِف افدُّ َشِلَّ

وكَ  ـْ َيُُضُّ ْحِت َؾنِْن َجاُءوَك َؾاْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ َأْو َأْظِرْض َظـُْفْؿ َوإِْن ُتْعِرْض َظـُْفْؿ َؾَؾ اُفقَن فِؾسُّ َـّ َصْقًئا َوإِْن  َأ

ُؿقَكَؽ َوِظـَْدُهُؿ افتَّْقَراُة ؾِقَفا ُحْؽُؿ اَّللِ ُثؿَّ  * ْؿ بِافِؼْسِط إِنَّ اَّللَ ُُيِبُّ اُدْؼِسطِغَ َحَؽْؿَت َؾاْحُؽْؿ َبْقـَفُ  قَْػ ُُيَؽِّ ـَ َو

ـْ َبْعِد َذفَِؽ َوَما ُأوَفئَِؽ بِادُْمِمـِغَ   . {22-21:}املائدة[ َيَتَقفَّْقَن ِم

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:
أعرض عنيا بعض الناس متسارعيف التي  تعالى بعض التكاليؼ كالشرائع بعد أف بيف هللا

كتصبير  ,إلى الكفر تحدثت ىذه اآليات عف الييكد ككسائميـ الخبيثة في معارضة الدعكة اإلسبلمية
 .(ُ)كتسمية الرسكؿ عمى تحمؿ ذلؾ كأمره بأف ال يحزف ألجؿ ذلؾ 

 ثانيًا: سبب النزول:
ُزْكَؽ ]الى: كرد في سبب نزكؿ قكلو تع َٓ َُيْ ُشقُل  ا افرَّ َ  ثبلثة أقكاؿ: [َيا َأَيُّ

قتؿ قرضي نضيريان ككاف بنك النضير إذا قتمكا مف  ,نزلت في بني قريظة كالنضير قيؿ:
ٌنما يعطكنيـ الدية عمى ما يأتي بيانو, فتحاكمكا إلى النبي  فحكـ  بني قريظة لـ ييقيديكىـ, كا 

 .(ِ)فساءىـ ذلؾ كلـ يقبمكا  بالتسكية بيف القرظي كالنضيرم,
إلييـ  نيا نزلت في أبي لبابة بف عبد المنذر, بقكلو بني قريظة حيف أرسمو النبي إكقيؿ: 

 ., فخاف النبي (ّ)حيف حصارىـ: "إنما ىك الذبح فبل تنزلكا عمى حكـ سعد" 
 .(ْ)ؿ" كقيؿ: إنيا نزلت في زنى الييكدييف كقصة الرجـ, قاؿ القرطبي: "كىذا أصح األقكا

                                                           

 .ُْٗ/ٔ,التفسير المنير,  ٖٖٖ/ِ, في ظبلؿ القرآف, ُُٖ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .ُْٓ/ُالتفسير الكاضح,  ,َُٗ/ِانظر: المحرر الكجيز,  (ِ)
 .َُّ/َُانظر: جامع البياف,  (ّ)
 .ُٕٔ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ْ)
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 .(ٔ)ركاه األئمة مالؾ كالبخارم كمسمـ كالترمذم كأبك داككد 

 والقصة ما يأتي:

مجمكدان, فدعاىـ, فقاؿ: ىكذا  (ِ)بييكدم محممان  عف البراء بف عازب قاؿ: مر النبي  
        تجدكف حد الزاني في كتابكـ, قالكا: نعـ, فدعا رجبلن مف عممائيـ فقاؿ: أنشدؾ باهلل الذم 

        زؿ التكراة عمى مكسى أىكذا تجدكف حد الزاني في كتابكـ, قاؿ: ال كلكال أنؾ نشدتني بيذا أن
ذا أخذنا الضعيؼ  لـ أخبرؾ, نجده الرجـ كلكنو كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريؼ تركناه, كا 

 أقمنا عميو الحد.

نا التحميـ كالجمد مكاف معقمنا: تعالكا فمنجتمع عمى شيء نقيمو عمى الشريؼ كالكضيع فج
     أماتكه كأمر بو فرجـ, فأنزؿ هللا تعالى:  )الميـ إني أكؿ مف أحيا أمرؾ إذ :الرجـ فقاؿ النبي 

ـَ َؿاُفقا َآَمـَّا بَِلْؾَقاِهِفْؿ وَ ] ـَ افَِّذي ـَ ُيَساِرُظقَن ِِف افُؽْػِر ِم َٓ َُيُْزْكَؽ افَِّذي ُشقُل  ا افرَّ َ ـْ َيا َأَيُّ ْ ُتْمِم ـَ  ََل ْؿ َوِم ُؿُؾقُِبُ

ـْ َبْعِد َمقَ  ُؾقَن افَؽؾَِؿ ِم ْ َيْلُتقَك ُُيَرِّ ـَ ََل ُظقَن فَِؼْقٍم َآَخِري ُظقَن فِْؾَؽِذِب َشِلَّ ـَ َهاُدوا َشِلَّ اِضِعِف َيُؼقُفقَن إِْن افَِّذي

[ُأوتِقُتْؿ َهَذا َؾُخُذوهُ 
 بف عازب  كيقكؿ خالد الزيني: "أف سبب نزكؿ ىذه اآليات حديث البراء, (ّ)

فييما بالرجـ لصحة سند الحديث, كتصريحو بالنزكؿ, كمكافقتو  في زنى الييكدييف, كحكـ النبي 
مف ذلؾ نجد أف كؿ الركايات سببيا فضيحة , (ْ)لسياؽ اآليات كاحتجاج المفسريف بو كهللا أعمـ" 

 يـ.الكمـ كتغييرىـ األحكاـ حسب أىكائالييكد في تحريفيـ 
 التحميمي:ثالثًا: التفسير 

 معاني المفردات:

زىف خبلؼ السركر كىك ألـ يجده اإلنساف عند مكت ما يحب  ال يحزنك: ٍزف كالحى ال يؤلمؾ, كالحي
(ٓ). 

 .(ٔ) أم يقعكف في الكفر بسرعة كيرضكف بو كيقبمكنو يسارعون في الكفر:

                                                           

 .ُٕٔ/ٔ, الجامع ألحكاـ القرآف انظر: ( ُ)
ممان: كضع الحمة, أم الفحمة عمى الكجو كىك التسخيـ في الركاية األخرل, كالسخاـ ىك سكاد القدر, انظر: مح (ِ)

 .ّٔٓ/ِّتاج العركس, 
 . ُِِ/ٓ(, ْْٗٓصحيح مسمـ, كتاب الحدكد كالديات, باب رجـ الييكد في الزنى, ح ) (ّ)
 .ُْٗ/ُالمحرر في أسباب نزكؿ القرآف,  (ْ)
 .ُّٕ/ُ, صفكة التفاسير, ُُٔ/ٔ, تفسير المراغي, َِّ/ٔار, انظر: تفسير المن (ٓ)
 .ٔٓانظر: التفسير المنيجي, ص  (ٔ)
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تبلء, كفي التنزيؿ  , كالفتنة االختبار بالنار كاالباختباره حتى يظير ما تنطكم عميو نفسو فتنتو:
ِّ َواخَلْرِ ؾِْتـَةً ] ْؿ بِافؼَّ ـُ  {21}االنبياء :  [َوَكْبُؾق

(ُ) . 

 .(ِ)كثيرك السماع لو  سماعون لمكذب:
كؿ حراـ قبيح الذكر كىك كؿ ما خبث كسبو كقبح مصدره كفي المغة اليبلؾ كالشدة كسمي  السحت:

 .(ّ) يذىبيا الماؿ الحراـ سحتان ألنو يسحت الطاعات كالبركات أم
, كقاؿ الرشكة في الحكـ :ابف عباسقاؿ ك  ,لرشكة في الديفاكفسر ابف مسعكد السحت ب

 .(ْ)قاؿ: ذاؾ الكفر  ؟الرشكة في الحكـ, قيؿ لو: الرشكة مطمقان عمي: 
   كترل الباحثة أف السحت ىك الماؿ الحراـ كيشممو جميعان كالربا كالرشكة سكاء في الديف 

 اؿ اليتيـ.أك في الحكـ كأكؿ م
 البالغة:

 .(ٓ) يا أييا الرسكؿ خكطب بمفظ الرسالة لمتشريؼ كالتكريـ
لئليماء إلى أنيـ مستقركف في  (إلى)عمى كممة  (في)يسارعكف في الكفر: إيثار كممة 

نما ينتقمكف بالمسارعة عف بعض فنكنو إلى بعض آخر   .(ٔ)الكفر ال يبرحكنو كا 
 غكف مكثركف في سماع الكذب.صيغة مبالغة أم مبال سماعون لمكذب:

    لزيادة التقرير كالتأكيد أم لتأكيد  (وليم في اآلخرة)ككرر قكلو:  ,تنكيره لتفخيـ األمر (خزي)
فادة اىتماـ المتكمـ بو   .(ٕ)ما قبمو كالتمييد لما بعده كا 

 في الدنيا, كاآلخرة بينيما طباؽ.
كىـ ال يؤمنكف بو كال بكتابو,  النبي  االستفياـ لمتعجب أم تعجب مف تحكيميـ وكيف يحكمونك:

 ؽػػػػا يكافػػػو مػػػػكف بػػػػكرم يبتغػػػػص وػػػان ألنػػػػػؾ حقػػػػ: أم ال يحكمكنان ػػػػتفياـ إنكاريػػػاالسكف ػػػأف يكؿ ػػكيحتم
                                                           

 .ٔٓ, المرجع السابؽ ص ّٕٔ/ِانظر: المعجـ الكسيط,  (ُ)
 .ُّٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ِ)
, ُُٔ/ٔاغي, , تفسير المر ْْٖ/ُ, تفسير النسفي, ُّٗ/ِ, المحرر الكجيز, ُّٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ّ)

 . َِّ/ٔالتحرير كالتنكير, 
 .ِّْ/ٔانظر: تفسير المنار,  (ْ)
 .ّٖٓ/ُُانظر: مفاتيح الغيب,  (ٓ)
 .َِّ, صفكة التفاسير, ص ُِْٖ/ْ, زىرة التفاسير, ِٕ/ِانظر: إرشاد العقؿ السميـ,  (ٔ)
 .ِّْ/ٔ, تفسير المنار, َّٔ/ُُانظر: مفاتيح الغيب,  (ٕ)
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 .(ُ)أىكاءىـ
 .(ِ)برة إشارة بالبعيد لئليذاف ببعد درجتيـ في العتك كالمكا : وما أولئك بالمؤمنين قكلو: 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
بعد أف بيف هللا تعالى بعض التكاليؼ الشرعية تحدثت ىذه اآليات عف الييكد ككسائميـ 

يذان الخطاب لمنبي  الخبيثة في معارضة الدعكة اإلسبلمية فكجو  بأنو الرئيس  ان تسمية لو كا 
: يا أييا الرسكؿ قكف كالييكد معان فقاؿ المعتنى بشئكنو فناداه بعنكاف الرسالة التي كذب بيا المناف

 الكفر مف أدناىا إلى أعبلىا, مسارعيف فييا,  بال يحزنؾ صنع الكافريف الذيف ينتقمكف في مرات
      ,مف ىؤالء المخادعيف الذيف قالكا بألسنتيـ آمنا, كلـ يصؿ اإليماف إلى قمكبيـ كلـ يذعنكا لمحؽ

كف االستماع إلى مفتريات أحبارىـ, كيستجيبكف ليـ كيكثركف كال يحزنؾ كذلؾ الييكد الذيف يكثر 
االستماع كاالستجابة لطائفة منيـ, كلـ يحضركا مجمسؾ تكبران كبغضان كىؤالء تجدىـ يبدلكف 

  كيقكلكف ألتباعيـ:  ,كيحرفكف ما جاء في التكراة مف بعد أف أقامو هللا تعالى كأحكمو في مكاضعو
ف لـ يأتكـ فاحذركا أف  ,ؼ المبدؿ كأمركـ محمد بو فاقبمكه كأطيعكهإف أكتيتـ ىذا الكبلـ المحر  كا 

 تقبمكا غيره.
أمران مطمئنان كحقيقة ال تتغير كال تتبدؿ كىي أف مف أراد هللا  ثـ بيف هللا تعالى لنبيو 

 إضبللو فمف تستطيع أف تيديو أك تنفعو بشيء لـ ييرٍده هللا تعالى لو.
ير قمكبيـ مف دنس طالضبلؿ كالعناد, لـ يرد هللا تعالى أف يكأكلئؾ ىـ الذيف أسرفكا في 

 الحقد كالعناد كالكفر, كليـ في الدنيا ذؿ الفضيحة كاليزيمة كليـ في اآلخرة عذاب شديد عظيـ.
كىذه اآلية الكريمة تبيف أف ىؤالء المسارعيف في الكفر فريقاف: األكؿ فريؽ المنافقيف, 

 يىٍحفؿ بيـ كال يألـ لباطميـ. الأ دعك النبي كالثاني: فريؽ الييكد, كاآلية ت
إف ىؤالء المنافقيف كالييكد مف صفاتيـ أنيـ كثيرك االستماع لمكذب ككثيرك األكؿ لمماؿ 

 .(ّ)الحراـ بجميع ألكانو, كمف كاف ىذا شأنو فبل تنتظر منو خيران كال تأمؿ منو رشدان 
   فاهلل يقكؿ  ,سحت كأكؿ الحراـبتقبؿ ال ,كقد اشتير الييكد بصفة خاصة في كؿ زماف

إف جاءؾ ىؤالء يطمبكف الحكـ فيما ارتكبكا مف حراـ, فأنت بالخيار إف شئت فاحكـ  لرسكلو 
ف شئت فأعرض عنيـ كفي كبل الحاليف لف يضركؾ شيئان.  بينيـ كا 

                                                           

 .ُُٗ/ٔ, التفسير المنير, َِٔ/ٔتنكير, انظر: التحرير كال (ُ)
 .َِّ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (ِ)
 .ٖٓ-ٕٓ, التفسير المنيجي, ص ُّٗ/ْ, تفسير المراغي, ُِّ/ٔانظر: تفسير المنار,  (ّ)
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بحكـ  رسكؿ هللا  ـى كى حى فى  ,فإف حكمت فاحكـ بينيـ بالقسط كالعدؿ إف هللا يحب المقسطيف
 لتكراة كىك الرجـ الذم أرادكا أف يتفادكه, فرجـ المذيف زنيا.ا

إنما ىك  , كالجكاب:كعندىـ التكراة التي يؤمنكف بيا كفييا الحكـ كؾى مي كًٌ حى يي  ـى لً  :والسؤال
كالعجيب أنيـ يعرضكف عف حكمؾ إذا لـ  ,اليركب كالتخمي عف أحكاـ هللا كالتنصؿ مما أمر هللا بو

    المكافؽ لما في كتابيـ, كليس ىؤالء الذيف جاءكا يتحاكمكف إليؾ بالمؤمنيف يكافؽ ىكاىـ, مع أنو 
ال بكتابيـ التكراة, ألنيـ لك كانكا مؤمنيف بو لنفذكا حكمو, كال بؾ يا محمد؛ ألنيـ لك كانكا مؤمنيف 

 .(ُ)بؾ الستجابكا لؾ فيما تأمرىـ بو كتنياىـ عنو 
 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

 يحزف مف سمكؾ الكافريف فاهلل ليـ بالمرصاد.ال داعية أف لعمى اينبغي  -
  اإليماف اعتقاد بالقمب كا عبلف بالمساف, كعمؿ بالجكارح, فدعكل اإليماف مف غير اعتقاد كعمؿ  -

 ال ينفع.
 طبائع الييكد كأخبلقيـ الذميمة كثيرة كمتعددة, فالكاجب الحذر منيـ فيـ أمة البغي كاإلفساد في -

 كؿ زماف كمكاف.
بقكلو يا أييا الرسكؿ حتى ال نناديو كما كاف يفعؿ  إلى أدب الخطاب مع النبي  يرشدنا هللا  -

 أفاضؿ الصحابة. , كىك أدببعض األعراب
 الييكد ال يأخذكف مف دينيـ إال ما يحقؽ أىكاءىـ كمصالحيـ كيرفضكف ما سكل ذلؾ. -
ك مف غير المسمميف كىذا بياف بد مف العدؿ مع المحتكميف إلينا, حتى لك كانكا خصكمنا أ ال -

 لفضيمة العدؿ كالقسط في الحكـ بيف الناس كأف هللا تعالى يحبو.
تقرير كفر الييكد كعدـ إيمانيـ ألف العمماء قالت: إف مف طمب غير حكـ هللا تعالى مف حيث لـ  -

 المسمميف اليكـ حيث لـ يرضكا بحكـ هللا كثير مفكىذه حالة الييكد كحاؿ  ,يرض بو فيك كافر
 .بقكانيف أرضية ىابطةكحكمكا 

ف شاء أحاليـ عمى  ,الحاكـ المسمـ مخير في الحكـ بيف أىؿ الكتاب إف شاء حكـ بينيـ - كا 
 .عممائيـ

 .استحباب ترؾ الحزف كاجتناب أسبابو كمثيراتو -

                                                           

, التفسير القرآني لمقرآف, ُِِ-ُُِ/ٔ, تفسير المراغي, ِِّ-ُِّ/ُانظر: تيسير الكريـ الرحمف,  (ُ)
ّ/َُُُ. 
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 .حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعك إلى ذلؾ -
 .(ُ)مة تحريؼ الكبلـ كتشكييو لئلفساد بيف الناس حر  -

 طمب الثانيالم
 التوراة ىدى ونور

ـَ َهاُدوا ]قاؿ تعالى:  ِذي ـَ َأْشَؾُؿقا فِؾَّ ا افـَّبِقُّقَن افَِّذي ا َأْكَزْفـَا افتَّْقَراَة ؾِقَفا ُهًدى َوُكقٌر َُيُْؽُؿ ِِبَ إِكَّ

اُكقا َظَؾْقِف ُص  ـَ ـْ ـَِتاِب اَّللِ َو اكِقُّقَن َوإَْحَباُر بَِِل اْشتُْحِػُظقا ِم بَّ وا َوافرَّ َٓ َتْشَسُ َشُقا افـَّاَس َواْخَشْقِن َو َفَداَء َؾََل ََتْ

ُؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَؽاؾُِرونَ  ـْ ََلْ َُيْ  . {22}املائدة:[ بَِآَياِِت َثَؿـًا َؿؾِقًَل َوَم

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
كر تعالى ما أنزلو في التكراة مف بعد البياف الساطع الكاضح لصفات الييكد القبيحة ذ

اف جاءت ىذه اآليات ػػػاف كمكػػػؿ زمػػػاده في كػػػاه لعبػػـ هللا الذم ارتضػػي حكػػىالتي ة ػػاـ العادلػػاألحك
 .(ِ)مدح الحاكميف بيا كالمحافظيف عمييا الذيف أمنيـ هللا عمييا تف منزلة التكراة ك ػتبي

 ثانيًا: سبب النزول:
ا َأْكَزْفـَا افتَّْقَراةَ إِ ]نزلت آية:      في الييكد الذيف بدلكا حكـ التكراة في الرجـ فجعمكا مكانو [ ... كَّ

 الجمد كالتسخيـ.
ـْ ََلْ ]أنو رجـ ييكديان كييكدية ثـ قاؿ:  ركل مسمـ عف البراء بف عازب عف النبي  َوَم

ُؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَؽاؾُِرونَ  ْ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افظَّادُِقنَ ] ،[ َُيْ ـْ ََل ـْ ََلْ  ]،[ َوَم  ََم

ُؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ   .(ّ), قاؿ: نزلت كميا في الكفار [َُيْ
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
, كيقاؿ: ىدل فبلف ىدم فبلف سار سيره كفبلنان أرشده ادةما ييدم الناس إلى طريؽ السع ىدى:

ٓا َؾَفَدى]كدلو, كفي التنزيؿ:   {2:}الضحى[َوَوَجَدَك َضا
(ْ)

 . 
                                                           

 .ّْٔ/ُ: أيسر التفاسير, انظر (ُ)
 .ُٖٓ/ُ, التفسير الكاضح, ُِّ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ِ)
 .ُٗٗ/ُ(, ِّٗانظر: أسباب النزكؿ, لمكاحدم, ح ) (ّ)
 .ٖٕٗ/ِانظر: المعجـ الكسيط,  (ْ)
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 ئلنساف حياتو.لالعقائد السماكية كالمكاعظ الحكيمة التي تنير  نور:
ـ بالقياـ جمع رباني كىـ العمماء كالحكماء كالبصراء بسياسة الناس كتدبير أمكرى الربانيون:
 .(ُ)بمصالحيـ 

جمع حبر ىك العالـ مف أىؿ الكتاب كبخاصة الييكد كسمي بذلؾ لتحبير الكبلـ كتحسينو,  األحبار:
 .(ِ) كأطمؽ حبر األمة في اإلسبلـ عمى ابف عباس رضي هللا عنيما

 البالغة:

يا تعريض بأحبار كفي ,فييا تعظيـ لمتكراة كتحقير لمف حرؼ التكراة ,: الجمع لمتعظيـ(إنا أنزلنا)
 .(ّ)الييكد كعممائيـ 

: المراد بالنبييف أنبياء بني إسرائيؿ مكسى كاألنبياء الذيف جاءكا مف بعده, (يحكم بيا النبيون)
 .(ْ) كجاء بصيغة الجمع تعظيمان لو المراد محمد ك 
ا يدينكف كانك بأف أنبياءىـ  : صفة مادحة لمنبييف كفيو إرغاـ لمييكد المعاصريف لو (الذين أسمموا)

 .(ٓ) و محمد بديف اإلسبلـ الذم داف ب
 إلى الخطاب.  خطاب لعمماء الييكد بطريؽ االلتفات عف الغيبة )فبل يخشكا( :(فال تخشوا الناس)
ضافة اآليات إلى هللا لمتعظيـ (وال تشتروا بآياتي ثمنًا قميالً )  .(ٔ): االشتراء بمعنى استبداؿ كا 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
  ب حاؿ الييكد مف تركيـ حكـ التكراة كىـ يعممكنو كطمبيـ مف يعج بعد أف ذكر هللا 

 كتركيـ لو إذا جاء عمى غير ما يريدكف. ,كرضاىـ بو إذا كافؽ أىكاءىـ ,الحكـ بينيـ النبي 
مشتممة عمى ما ييدم الناس إلى الحؽ مف  التكراة عمى مكسى  بيف المكلى أنو أنزؿ

كعمى ما يضيء ليـ حياتيـ مف عقائد كمكاعظ كأخبلؽ فاضمة كىذه التكراة يحكـ  , أحكاـ كتكاليؼ
كيحكـ بيا  ,بيا بيف الييكد أنبياؤىـ الذيف أخمصكا دينيـ هلل تعالى, كأخمصكا لو العبادة كالطاعة

                                                           

 .ُّْ/َُانظر: جامع البياف,  (1)
 .ُٖٓ/ُانظر: التفسير الكاضح,  (ِ)
 .َُُّ/ّ, انظر: التفسير القرآني لمقرآف (3)
 .ُّٖانظر: صفكة التفاسير, ص  (ْ)
 .ْٗ/ِانظر: فتح القدير,  (ٓ)
 .ُّٖ/ُ, صفكة التفاسير, َِّ/ٔ, التفسير المنير, َُِ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٔ)
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    أيضان العمماء كالحكماء السالككف طريؽ األنبياء كالذيف عييد إلييـ أف يحفظكا كتابيـ مف التبديؿ,
إذ قد كانكا شيداء عمى ىذا الكتاب الذم أنزلو هللا بأنو حؽ ككانكا رقباء عمى تنفيذ حدكده كتطبيؽ 

 أحكامو, حتى ال يييمؿ شيء منيا.
ذا كاف هللا تعالى أنزؿ التكراة لتنفيذ أحكاميا كتطبيؽ تعاليميا فمف الكاجب عميكـ أييا  كا 

كأف  , كأف تستجيبكا لمحؽ الذم جاء بو محمد الييكد أف تقتدكا بأنبيائكـ كصمحائكـ في ذلؾ
ياكـ أف  تجعمكا خشيتكـ مني كحدم, ال مف أحد مف الناس, فأنا الذم بيدم نفع العباد كأيحذريىـ كا 
تستبدلكا بآياتي التي اشتممت عمييا التكراة أحكامان أخرل, تغايرىا كتخالفيا لكي تأخذكا في مقابؿ ىذه 

ـ يحكـ لظ الدنيا كشيكاتيا كالماؿ كالجاه كنحك ذلؾ, فإف مف فعؿ ذلؾ ك اآليات ثمنان قميبلن مف حظك 
بما أنزؿ هللا رغبة منو عف حكـ هللا تعالى أك استيانة بو فيك مف الكافريف؛ ألنو كتـ الحؽ الذم 

 كاف مف الكاجب عميو إظياره كالعمؿ بو.
بؽ عميو ىذا الكصؼ عاـ في كؿ مف انط (ومن لم يحكم بما أنزل هللا)كىذا الحكـ األخير 

 .(ُ)في جميع األزماف كليس خاصان بالييكد 
 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

يا فينكران كىداية لتنير لمناس حياتيـ كتيدييـ سبميـ فالتكراة األصمية  أنزؿ هللا تعالى الكتب -
 ىدل كنكر لمذيف ىادكا يحكـ بيا أنبياء بني إسرائيؿ.

.كجكب خشية هللا بأداء ما أكجب كت -  رؾ ما حـر

 النيي عف استبداؿ آيات هللا تعالى بثمف بخس ىك عرض مف أعراض الدنيا الفانية. -

 ىماليـ ألحكاـ هللا تعالى كتيافتيـ عمى ما يتفؽ مع أىكائيـ.إلي عمى بني إسرائيؿ النع -

 كفر مف جحد أحكاـ هللا فعطميا أك تبلعب بيا فحكـ بالبعض دكف البعض. -

ْ ]قكلو تعالى:  ـْ ََل , جميكر أىؿ السنة  {22}املائدة:[ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَؽاؾُِرونَ  َوَم
عمى أف الكافر مف أنكر بقمبو كجحد بمسانو أما مف عرؼ بقمبو كأقر بمسانو ككنو حكـ هللا إال أنو 

أنزؿ هللا فقد كفر,  أتى بما يضاده فيك حاكـ بما أنزؿ هللا تعالى كلكنو تارؾ لو أم أف مف جحد ما
 كمف أقر بو كلـ يحكـ بو فيك فاسؽ.

 
                                                           

, أيسر التفاسير, ُٖٓ/ُالكاضح,  ,َُُْ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, ُِْ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .ُٔ, التفسير المنيجي, ص ُُٓ/ُير الميسر, , التفسّٓٔ/ُ
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 المطمب الثالث
 بعض أحكام التوراة وموقف الييود منيا

َتْبـَا َظَؾْقِفْؿ ؾِقَفا َأنَّ افـَّْػَس بِافـَّْػِس َوافَعْغَ بِافَعْغِ َوإَْكَػ بِإَْكِػ َوإُُذَن بِإُُذِن ]قاؿ تعالى:  ـَ َو

َـّ بِافسِّ  ْ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ هُ َوافسِّ ـْ ََل اَرٌة َفُف َوَم ػَّ ـَ َق بِِف َؾُفَق  ـْ َتَادَّ ُؿ ِـّ َواجُلُروَح ؿَِااٌص َؾَؿ

 . {21}املائدة:[ افظَّادُِقنَ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

النضرم  مة الييكدكجعمكا دي ,تحدثت اآليات السابقة أف الييكد غيركا حكـ الزاني المحصف
 أكثر مف دية القرظي كمنعكا أف يقتؿ بو أم يقتص منو مخالفيف حكـ التكراة كحكـ رسكؿ هللا 

حيف سألكه كىذه اآلية تحدثت عف مجمكعة مف األحكاـ قد غيركىا مثؿ أحكاـ القصاص فنزلت 
 .(ُ)اآلية لتشريع القصاص 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 :معاني المفردات

 .(ِ) فرضنا عمييـ كأكحينا :كتبنا

أم  واألنف باألنف:أم العيف تفقأ بالعيف,  العين بالعين:بالنفس,  تقتؿأم النفس  النفس بالنفس:
أم السف يقمع بالسف,  والسن بالسن:أم األذف تقطع باألذف, واألذن باألذن: األنؼ يجدع باألنؼ, 

 .(ّ)فيقتص لكؿ عضك بمثمو إذا أمكف  والجروح قصاص:

المساكاة كالتعامؿ كىك أف يكقع عمى الجاني مثؿ ماضي النفس بالنفس كالجرح  قصاص:ال
 .(ْ)بالجرح

 القراءات:

 ( ثبلث قراءات:العين بالعين)
                                                           

, التفسير الكسيط, ّٓٔ/ُ, أيسر التفاسير, َِٕ/ٔ, التفسير المنير, ّٖٔ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ُ)
 .َُٕ/ْلطنطاكم, 

 .َُٕ/ْانظر: التفسير الكسيط لطنطاكم,  (ِ)
 .ُّْ/ُانظر: أكضح التفاسير,  (ّ)
 .َْٕ/ِانظر: المعجـ الكسيط,  (ْ)
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 .كىي قراءة نافع كعاصـ كاألعمش كحمزة النصب في جميعيا عمى العطؼ عمى اسـ أف   -ُ
     ابف كثير  نؼ, كىي قراءة, فبالرفع عمى أنيا كبلـ مستأالنصب في الكؿ إال في الجركح -ِ

 جعفر. يعمرك كأب يكابف عامر كأب
عبيد, ألف النفس قبؿ دخكؿ  يالكسائي كأب, كىي قراءة الرفع في الجميع عطفان عمى المحؿ -ّ

الحرؼ الناصب عمييا كانت مرفكعة عمى االبتداء, قاؿ ابف المنذر: كمف قرأ بالرفع جعؿ ذلؾ 
 .(ُ)سمميف ابتداء كبلـ يتضمف بياف الحكـ لمم

 البالغة:
ْ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾلُوَفئَِؽ ُهُؿ افظَّادُِقنَ ] ـْ ََل ف ك ف كسابقان قاؿ الكافر في ىذه اآلية قاؿ الظالمك  [َوَم

 كذلؾ لسببيف:
 أف الكفر كالظمـ بمعنى كاحد فيك تأكيد لما سبقو. -ُ
 أف الظمـ أعـ مف الكفر كالمراد بو الجكر. -ِ

كفيو زيادة  ,إلى ظمـ كىذا الظمـ ليس عمى نفسو فقط بؿ عمى غيره أيضان  فالكفر قد تطكر
 .(ِ)تشنيع عمييـ في كفرىـ ألنيـ كافركف ظالمكف 

   في األكلى ذكر هللا ما يتعمؽ بتقصيره في حؽ الخالؽ كفي ىذه اآلية ذكر " :يقكؿ الرازم
 .(ّ) "ما يتعمؽ بالتقصير في حؽ نفسو

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
فاهلل أكجب عمييـ أف النفس  , في التكراة ىذه األحكاـ مف جممة األحكاـ التي أنزليا هللا 

تقتؿ بالنفس كالعيف بالعيف كالسف بالسف كىكذا في بقية األعضاء بالقياس ككذا الجركح عمى 
خطأ تفصيؿ فييا كبياف لحدىا بالضبط فييا القصاص كىذا الحكـ في القتؿ أك التعدم العمد, أما ال

ففيو الدية, فمف تصدؽ مف جسده بشيء كٌفر هللا عنو بقدره مف ذنكبو كمف يعرض عما شرعو هللا 
مف القصاص كالعدؿ كالتساكم بيف األفراد فيك مف الظالميف الذيف يغمطكف الناس حقكقيـ 

 .(ْ)المشركعة 
                                                           

, مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني, ُٕ/ْ, الكشؼ كالبياف, ِِّ/ّانظر: الحجة لمقراء السبعة,  (ُ)
 .ُٖٕ/ِ, فتح القدير, ُّٓ/ُ

 .ُِٕ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
 .ّٗٔ/ُِمفاتيح الغيب,  (ّ)
 . ْٓٔ/ُ, لمزحيمي, , التفسير الكسيطَِِٓ/ْ, زىرة التفاسير, ِّّ/ُانظر: تسير الكريـ الرحمف,  (ْ)
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 :النص أىداف رابعًا: مقاصد و

شرع القصاص في النفكس كاألبداف   هللا د في النفس والقصاص في الجراحات:وَ وجوب القَ  -
كشرعو كذلؾ في األعضاء كاألطراؼ عند تمكف المماثمة, كمف الظمـ االعتداء في القصاص 

ف مثبلن, كىك كفر مع االستحبلؿ يالكاحد اثناف أك يقتؿ غير القاتؿ أك يفقأ بالعيف عينببأف يقتؿ 
 كظمـ في نفس الكقت.

رغب في ىذه اآلية في العفك كحض عميو  نجد أف هللا الترغيب في العفو والحضُّ عميو:  -
اَرٌة َففُ ]كأجزؿ المثكبة لمف يقكـ بو فقد قاؿ تعالى  ػَّ ـَ َق بِِف َؾُفَق  ـْ َتَادَّ أم مف تصدؽ  [َم

ما من رجل : )يكفر هللا عنو بيا ذنكبو لقكلو  (ُ)بالقصاص فيك كفارة لممتصدؽ المجركح 
, كفي القرآف (ِ)( إال كفر هللا عنو مثل ما تصدق بو يجرح من جسده جراحة فيتصدق بيا

ـْ َظَػا]نصكص كثيرة في الحض عمى العفك كمف ذلؾ قكلو تعالى:  ورى:[ ... َؾَؿ     ,  {23}الشُّ
 .{122:آل عمران}

حيث أف التصدؽ بالقصاص أك العفك يسقط حؽ المجني  حرص اإلسالم عمى األمن المجتمعي: -
األمر أف  يمجتمع مف ضركرة العمؿ عمى منع ارتكاب الجرائـ, فمكلكلكف ال يسقط حؽ ال ,عميو

 يحكـ بتعزيره إذا عفا كلي الدـ كالتعزير عقكبة غير مقدرة يراىا كلي األمر رادعة.
ف ذىب مف ماستدؿ كثير م"كقد قاؿ ابف كثير: شرع من قبمنا ىو شرع لنا إذا لم ينسخ:  -

ًكي مقرران كلـ ينسخ, كما ىك المشيكر رع لنااألصكلييف كالفقياء إلى أف شرع مف قبمنا ش , إذا حي
الشيخ أبك إسحاؽ االسفراييني عف نص الشافعي, كأكثر األصحاب  هعند الجميكر, ككما حكا

 .(ّ) ليذه اآلية, حيث كاف الحكـ عندنا عمى كفقيا في الجنايات عند جميع األئمة"
ية عمى أف الرجؿ يقتؿ بالمرأة, كيؤيد استدؿ جميكر الفقياء بعمكـ ىذه اآل بيان بعض األحكام: -

: أف الرجؿ يقتؿ  ذلؾ ما ركاه النسائي كغيره أف رسكؿ هللا  كتب في كتاب عمرك بف حـز
بالمرأة, كفي ركاية أحمد أف الرجؿ إذا قتؿ المرأة ال يقتؿ بيا بؿ تجب ديتيا, قاؿ األلكسي: 

 ,لكافر, كالحر بالعبد, كالرجؿ بالمرأةكاستدؿ بعمكـ أف النفس بالنفس مف قاؿ: يقتؿ المسمـ با"

                                                           

رجح ابف جرير عكدة الضمير في )كفارة لو( إلى العافي المتصدؽ كىك المجني عميو, أك كلي دمو, انظر:  (ُ)
 .ّٗٔ/َُجامع البياف, 

, النسائي في السنف الكبرل,           ّْٕ/ّٕ(, َُِِٕمسند أحمد, باب حديث عبادة بف الصامت, ح ) (ِ)
 صحيح., حديث ّٖ/َُ(, َُُُٖح  )

 . ُُِ/ّ( تفسير القرآف العظيـ, ّ)
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, كبقكلو   {128}البقرة:[ اُْلرُّ بِاُْلرِّ َوافَعبُْد بِافَعبِْد َوإُْكَثك بِإُْكَثك]كمف خالؼ استدؿ بقكلو تعالى: 
( :ال يقتل مؤمن بكافر) (ُ)لنص تخصيص بالذكر فبل يدؿ , كأجاب بعض أصحابنا بأف ا

قتؿ مسممان  كقد ركم أنو  ,بما ركم في الحديث الكافر الحربيكالمراد  ,ما عداه عمى نفي
 .(ِ) "بذمي

مف ىذه اآلية كغيرىا نرل أف اإلسبلـ قد جمع فيما شرع مف   اإلسالم دين العدل والرحمة: -
شعاران لو بأف سكط العقاب  عقكبات بيف العدؿ كالرحمة فقد شرع القصاص زجران لممعتدم, كا 

عميو, كتمكينان لو مف أخذ حقو ممف اعتدل  حده, جبران لخاطر المعتدلا تجاكز مسمط عميو إذا م
عميو, كمع ىذا التمكيف التاـ لممجني عميو مف الجاني فقد رغب اإلسبلـ المجني عميو في العفك 
عف الجاني حتى يشيع المحبة كالمكدة بيف أفراد األمة, ككعده عمى ذلؾ بتكفير خطاياه كارتفاع 

 .(ّ)الى درجاتو عند هللا تع

                                                           

 .ِْ/ِ(, ْْٕٔسنف النسائي, كتاب البيكع, باب سقكط القكد مف المسمـ الكافر, ح ) (ُ)
 .ُّٔ/ٔانظر: ركح المعاني,  (ِ)
 .ُّٕ/ْانظر: التفسير الكسيط لطنطاكم,  (ّ)
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 المبحث الثاني
 من سورة المائدة (ٓ٘-ٙٗمقاصد وأىداف اآليات )

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .المطمب األول: رسالة عيسى 

 المطمب الثاني: القرآن أفضل الكتب السماوية والمييمن عمييا.
 .المطمب الثالث: السعادة تكمن في العمل بما أنزل هللا 
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 المطمب األول
 رسالة عيسى 

ـَ افتَّْقَراِة َوَآَتْقـَاُه اإِلكْ ]قاؿ تعالى:  ًؿا دَِا َبْغَ َيَدْيِف ِم ـِ َمْرَيَؿ ُمَادِّ ْقـَا َظَذ َآَثاِرِهْؿ بِِعقَسك اْب ِجقَؾ َوَؿػَّ

ـَ افتَّْقَراةِ َوُهًدى َوَمْقِظَظًة فِْؾُؿتَِّؼغَ  ًؿا دَِا َبْغَ َيَدْيِف ِم َوْفقَْحُؽْؿ َأْهُؾ اإِلْكِجقِؾ بَِِل َأْكَزَل  * ؾِقِف ُهًدى َوُكقٌر َوُمَادِّ

ُؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ  ـْ ََلْ َُيْ  . {22-20 }املائدة:[ اَّللُ ؾِقِف َوَم

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
مف ىدايات  قبائح الييكد كبياف منزلة كتابيـ التكراة كما اشتممت عميو بعد أف بيف هللا 
أتبع ذلؾ بالحديث عف النصارل كبياف منزلة كتابيـ اإلنجيؿ كتعطيميا, كتشريعات لـ يمتزمكا بيا 

 .(ُ) كما اشتمؿ عميو مف مكاعظ كأحكاـ
 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
بعثنا مف بعدىـ , أم (ِ): التقفية اإلتباع كيقاؿ قفا فبلف أثر فبلف إذا تبعو (وقفينا عمى آثارىم)

 .(ّ)كأتبعنا 
 .(ْ)أنبياء بني إسرائيؿ : (عمى آثارىم)
أم مقرران مثبتان ألحكاـ التكراة لـ ينكرىا أك يتجاىميا إال ما نسخو هللا تعالى  :(مصدقًا لما بين يديو)

 .(ٓ) منيا باإلنجيؿ
 .(ٔ)ىك عربي كىك اسـ عبراني أك سرياني كقيؿ  اسـ كتاب هللا المنزؿ عمى عيسى  اإلنجيل:
و سمي العاصي فاسقان, : الخركج عف االستقامة كالجكر, كب, كأصؿ الفسؽ(ٕ) الفاجر ىك الفاسق:

فسادىا   , أم: ىك الخارج(ٖ)كالفكيسقة: الفأرة كىك تصغير فاسقة لخركجيا مف جحرىا عمى الناس كا 
                                                           

 .ُْٕ/ْانظر: التفسير الكسيط لطنطاكم,  (ُ)
 .ِٕٓ/ِالمعجـ الكسيط,  (ِ)
 .ُِٖ/ٔ, التحرير كالتنكير, ُّٖ/ّانظر: ركح المعاني,  (ّ)
  .ُّٓ/ُانظر: أكضح التفاسير,  (ْ)
 .ّّٕ/َُانظر: جامع البياف,  (ٓ)
 .ْٖٔ/ُُانظر: لساف العرب,  (ٔ)
 .ْٕٔ/ِالمعجـ الكسيط,  (7)
 .َّٖ/َُلساف العرب,  (ٖ)



-ٓٓ- 

 

 .(ُ)عف تعاليـ الديف كالمائؿ إلى الباطؿ التارؾ لمحؽ 
 البالغة:

فادة سرعة التقفية (عمى آثارىم)قكلو:   .(ِ): تأكيد لمدلكؿ فعؿ قفينا كا 

حقيقي  كىك تصديؽ إما: ,: تصديؽ عيسى التكراة أمره بإحياء أحكاميا(لما بين يديو اً مصدق)
 مجازم اإلنجيؿ مصدؽ لما سبقو مف الكتب.لمتأكيد عمى ىذه األحكاـ, أك 

      ,أف المسيح يصدؽ التكراة ول:األ لمعنييف  (ومصدقًا لما بين يديو)كتكرار جممة 
 .(ّ)أف اإلنجيؿ يصدؽ التكراة  :والثاني

 .(ْ)كيقكؿ الصابكني: "التكرير لزيادة التقرير" 

ألف المتقيف أكلى الناس قاؿ: لممتقيف كلـ يقؿ لممسمميف؛  )وموعظة لممتقين( تعالى:قكلو 
 .(ٓ)باالستفادة مف المكاعظ 

ْ َُيُْؽؿْ ]: قاؿ  ـْ ََل ُؽْؿ بَِِل ], كقاؿ سابقان: [ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ  َوَم ـْ ََلْ َُيْ َوَم

مف  ؼ, فالظالمكف ىـ الييكد, كالفاسقكف ىـ النصارل, كالفسؽ أخ[ َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَؽاؾُِرونَ 
 .(ٔ) الظمـ, فخطاب النصارل أخؼ مف خطاب الييكد

 معنى اإلجمالي:ثالثًا: ال

أحكاـ التكراة شرع في بياف أحكاـ اإلنجيؿ كما اشتمؿ عميو مف مكاعظ  بعد أف بيف هللا 
     : كأتبعنا أكلئؾ الذيف أسممكا كجكىيـ هلل تعالى, كأخمصكا لو العبادة, كالذيف كأحكاـ فقاؿ 

     عيسى ابف ب ىـكانكا يحكمكف بالتكراة كمكسى كىاركف عمييما السبلـ كغيرىـ ممف جاء بعد
     مريـ, كجعمناه متبعان طريقيـ كناىجان نيجيـ في الخضكع كالطاعة كاإلخبلص هلل تعالى, 

مصدقان لمتكراة التي سبقتو, كأنزلنا عميو اإلنجيؿ فيو ىداية إلى الحؽ كبياف لؤلحكاـ كفيو اليداية ك 
 د كصؼ هللا تعالى اإلنجيؿ في ىذه اآلية ػػكق ,وػػف بػػف المؤمنيػػف مػػػبيؿ المتقيػػمؾ سػػكالمكعظة لمف س

                                                           

 .َِِ/ٔ, التحرير كالتنكير, ُِٕ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ُ)
 .ُْٕ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ِ)
 .َُِ/ٔ, التفسير المنير, ُِٗ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ّ)
 .ُّٗ/ُصفكة التفاسير,  (ْ)
 .ّْٗ/ّ, فتح البياف في مقاصد القرآف, َّٕ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ٓ)
 .َِِ/ٔ, التحرير كالتنكير, ُّٕ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ٔ)
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 بخمس صفات ىي:
 فيو ىدى. -ٔ

 فيو نور. -ٕ

 لما بين يديو من التوراة. اً مصدق -ٖ

 كونو ىدى. -ٗ

 .موعظة لممتقين -٘

بالحكـ بما جاء في اإلنجيؿ فقاؿ ألكلئؾ الذيف  تباع عيسى باثـ إف هللا تعالى أمر 
عمى ىؤالء أف يحكمكا فيما بينيـ بمقتضى أحكاـ  بعثة محمد  ككجدكا قبؿ آمنكا بنبكة عيسى 

فمف الكاجب عمييـ أف  اإلنجيؿ مف دكف تحريؼ أك تبديؿ, أما الذيف كجدكا منيـ بعد بعثة النبي 
تباعان منيـ لنبييـ اكيتبعكا شريعتو, ألف فعميـ ىذا يعني تصديقيـ باإلنجيؿ ك  يصدقكا رسكؿ هللا 

اإلسبلـ قد نسخت جميع الشرائع التي قبميا, كمف لـ يفعؿ ذلؾ منيـ فيـ فإف شريعة  ,عيسى 
 .(ُ)المتمردكف الخارجكف عف جادة الحؽ كعف السنف القكيـ كالصراط المستقيـ 

 :النص رابعًا: مقاصد وأىداف

الييكد كالنصارل يقدسكف ظاىريان التكراة كاإلنجيؿ كال يعممكف  خوة الييود في الضالل:إالنصارى  -
ُؾقا افتَّْقَراَة ُثؿَّ ََلْ ]ليذا شبو هللا تعالى الييكد بالحمير فقاؿ:  ,ا فييا مف أحكاـبم ـَ ُْحِّ َمَثُؾ افَِّذي

َٓ ََيْ  ُبقا بَِآَياِت اَّللِ َواَّللُ  ذَّ ـَ ـَ  َؿَثِؾ اِْلَِلِر َُيِْؿُؾ َأْشَػاًرا بِْئَس َمَثُؾ افَؼْقِم افَِّذي ـَ ِؿُؾقَها  [ دِِغَ ِدي افَؼْقَم افظَّاَُيْ

 . {1}اجلمعة:

أف الذم يحكـ بغير ما أنزؿ هللا كصفكا بثبلث أكصاؼ:  هللا: ما أنزل صفات من يحكم بغير -
 أنيـ ظالمكف ككافركف كفاسقكف فجمعكا الشر مف جميع أطرافو.

لزام أىمو بتطبيقو -    كتقرير فسقيـ إف عطمكا تمؾ األحكاـ  مشروعية القصاص في اإلنجيل وا 
 ا.كىـ مؤمنكف بي

 

                                                           

, التفسير الكسيط, َُِ/ٔ, التفسير المنير, َُُٕ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, ٓٓ/ِانظر: فتح القدير,  (ُ)
 .ُْٕ/ْلمزحيمي, 
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 المطمب الثاني
 القرآن أفضل الكتب السماوية والمييمن عمييا

ـَ افؽَِتاِب َوُمَفْقِؿـًا َظَؾقِْف َؾاْحُؽْؿ ]قاؿ تعالى:  ًؿا دَِا َبْغَ َيَدْيِف ِم َوَأْكَزْفـَا إَِفقَْؽ افؽَِتاَب بِاَْلؼِّ ُمَادِّ

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهؿْ  َظًة َوِمـَْفاًجا َوَفْق َصاَء اَّللُ  َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َو ـَ اَْلؼِّ فُِؽؾٍّ َجَعْؾـَا ِمـُْؽْؿ ِِشْ َظِلَّ َجاَءَك ِم

اِت إَِػ اَّللِ َمْرِجُعُؽْؿ ََجِ  ْؿ َؾاْشَتبُِؼقا اخَلْرَ ـُ ْؿ ِِف َما َآَتا ـُ ـْ فَِقْبُؾَق
ًة َواِحَدًة َوَفؽِ َعَؾُؽْؿ ُأمَّ ـْ جَلَ ـُ ُتْؿ ؾِقِف قًعا َؾقُـَبُِّئُؽْؿ بَِِل 

َتؾُِػقنَ   . {28}املائدة:[ ََتْ

 أواًل: مناسبة اآلية لما سبقيا:

عف التكراة كاإلنجيؿ كما فييما مف اليدل كالنكر كالثناء عمييما كاألمر  بعد أف تحدث 
لى الشريعة األخيرة أنيا الرسالة التي جاءت تعرض اب تباع تعاليميا كصؿ إلى الرسالة األخيرة كا 

كرتو النيائية األخيرة لتككف شريعتو ىي شريعة الناس جميعان, إنو القرآف الكريـ الذم اإلسبلـ في ص
الفارؽ بيف اليدل كالضبلؿ الكتاب المعجز الذم حكل خبلصة ما سبقو  أنزلو عمى رسكلو محمد 

 .(ُ)مف الكتب السماكية 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:

 .(ِ)آف الكريـ أفضؿ الكتب كأجميا القر  وأنزلنا إليك الكتاب:

كأمينان كحاكمان عمييا كيأتي بمعنى العالي كشاىدان رقيبان عمى ما سبقو مف الكتب  مييمنًا عميو:
 .(ّ)كالمرتفع عمى الشيء 

 .(ْ)دينان كطريقان كاضحان  شرعة ومنياجًا:

 .(ٓ)تسابقكا في فعؿ الطاعات  فاستبقوا الخيرات:

 
                                                           

 .ُّٖ/ْ, أيسر التفاسير, َُٗ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ُ)
 .ِّْانظر: تيسير الكريـ الرحمف, ص (ِ)
 .َُِ/ٔـ القرآف, , الجامع ألحكآّّ/َّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ّ)
 .ُّٕ, صفكة التفاسير, صِِٔ/ّانظر: معجـ مقاييس المغة,  (ْ)
 .ُِٓانظر: التفسير الكاضح, ص (ٓ)
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 البالغة:
 لمعيد. (ؿ)ا: المقصكد ىك القرآف ك(ك الكتابأنزلنا إلي)
: المقصكد بالكتاب يشمؿ كؿ الكتب السابقة كالتكراة كاإلنجيؿ (مصدقًا لما بين يديو من الكتاب)
 .(ُ)لمجنس  (ؿ)اك
: فيو استعارة حيث شبييـ بالمتسابقيف عمى ظيكر الخيؿ ألف كؿ كاحد ينافس (فاستبقوا الخيرات)

 .(ِ)الغاية المقصكدة صاحبو في السبؽ لبمكغ 
 القراءات:

بكسر الميـ كالمعنى أف القرآف صار شاىدان بصحة الكتب المنزلة  (ُمييِمناً )قرأ الجميكر 
كمقرران لما فييا مما لـ ينسخ, كناسخان لما خالفو منيا كرقيبان عمييا كحافظان لما فييا مف أصكؿ 

المنسكخ كمؤتمنان عمييا لككنو مشتمبلن عمى ما كغالبان ليا لككنو المرجع في المحكـ منيا ك  ,الشرائع
 .(ّ)ىك معمكؿ بو منيا كما ىك متركؾ 
عميو بأف حفظ مف  فى كمً بفتح الميـ كالمعنى ىي  )مييَمنًا عميو( كقرأ مجاىد كابف محيصف

أك  الذم ىيمف عميو هللا ك  الباطل من بين يديو وال من خمفو( ال يأتيو)التغيير كالتبديؿ كما قاؿ 
ككف لتنبو عميو كؿ أحد كالشمأزكا راديف ركة أك سي منو أك حى  ؼه رٍ فاظ في كؿ بمد, كلك حيرًٌؼ حى الح
 .(ْ)منكريف ك 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
لما ذكر تعالى إنزالو التكراة كأف فييا اليدل كالنكر كذكر اإلنجيؿ كأنو أيضان فيو اليدل 

فقاؿ: كأنزلنا إليؾ أييا  انو عمى رسكلو محمد كالنكر ناسب ذكر القرآف الكريـ الذم أنزلو سبح
النبي الكتاب الكامؿ كىك القرآف الكريـ, مبلزمان الحؽ في كؿ أحكامو كأنبائو مكافقان كمصدقان لما 
سبقو مف كتبنا, كشاىدان عمييا بالصحة كرقيبان عمييا بسبب حفظو مف التغيير, فاحكـ بيف أىؿ 

هللا تعالى عميؾ في القرآف كال تتبع في حكمؾ شيكاتيـ كرغباتيـ  الكتاب إذا تحاكمكا إليؾ بما أنزؿ
فتنحرؼ عما جاءؾ مف الحؽ, فمكؿ أمة منكـ أييا الناس جعمنا منياجان لبياف الحؽ كطريقان كاضحان 

 في الديف يمشي عميو.

                                                           

 .ُٕٗ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ُ)
 .ُِْ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ِ)
 .ٓٓ/ِانظر: فتح القدير,  (ّ)
 .َْٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ْ)
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كلك شاء هللا تعالى لجعمكـ جماعة كاحدة ذات مشارب متفقة ال تختمؼ مناىج إرشادىـ في 
نما جعمكـ ىكذا ليختبركـ فيما جميع  تاكـ مف الشرائع كليتبيف المطيع مف العاصي, آالعصكر, كا 

فانتيزكا أييا الناس الفرص كسارعكا إلى عمؿ الخيرات, فإف رجكعكـ جميعان سيككف إلى هللا تعالى 
)كحده, فيخبركـ بحقيقة ما كنتـ تختمفكف فيو كيجازم كبلن منكـ بعممو

1
). 

 :النص ىدافرابعًا: مقاصد وأ
عمى الناس شرائع مختمفة باختبلؼ األكقات  : أنزؿ هللا الحكمة من اختالف الشرائعبيان  -

كالرسؿ كالسبب في ذلؾ االبتبلء كاالمتحاف ال لككف مصالح العباد مختمفة باختبلؼ األكقات 
ف كاألشخاص, فالشرائع مختمفة في األحكاـ متفقة في التكحيد كما ثبت في صحيح البخارم ع

, كلكف ىؿ (ِ)( نحن معاشر األنبياء أخوة لعالت ديننا واحدقاؿ: ) أف النبي  أبي ىريرة 
كيميمكف إلى  ,ما اقتضتو مشيئة هللا كحكمتو كيذعنكف لو أك يترككنو كيخالفكف يعممكف بذلؾ

 .(ّ)اليكل كيشتركف الضبللة باليدل
 ,بالكتاب كالسنة فيما عمدة األحكاـيجب الحكـ كفي كؿ القضايا  القرآن الكريم عمدة األحكام: -

ككذلؾ ضبط الكتب السابقة عمى أحكامو فما كافقو فييا أخذ بو, كما خالفو اعتبر محرفان كمبدالن 
لذلؾ ال يجكز تحكيـ أية شريعة أك قانكف غير الكحي اإلليي  ,ليس مف كتاب هللا كال مف شريعتو

 الكتاب كالسنة.
عمى اإلنساف العاقؿ أف يسارع إلى فعؿ  والمبادرة إلييا:الندب إلى المسارعة إلى الخيرات  -

تباعو كطاعتو كالجد في التسابؽ في األعماؿ يدركو المكت كالعمؿ بشرع هللا كا الخيرات قبؿ أف
حراز الفضؿ كالرضا اإلليي ألنيا سمة األتقياء  نقاذكـ كا  الصالحات لخيركـ كصبلحكـ كا 

 الصالحيف.

القرآف الكريـ المييمف عمى غيره مف الكتب فيك أميف  عؿ هللا جبيان منزلة القرآن الكريم:  -
جعؿ هللا ىذا الكتاب العظيـ الذم أنزلو آخر الكتب كخاتميا  ,كشاىد كحاكـ عمى كؿ كتاب قبمو

كزاده مف الكماالت ما ليس في  ,أشمميا كأعظميا كأحكميا, حيث جمع فيو محاسف ما قبموك 

                                                           

, التفسير الكاضح, ِِِٔ-ِِِٓ/ْ, زىرة التفاسير, ُِٗ/ٔ, تفسير المراغي, ْْ/ِف, انظر: النكت كالعيك  (ُ)
 ,.ّٗٔ/ُ, أيسر التفاسير, ِِٓ/ُ

ـْ َأْهؾَِفا َمَؽاًكا ]صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكؿ هللا:  (ِ) ْر ِِف افؽَِتاِب َمْرَيَؿ إِِذ اْكَتَبَذْت ِم ـُ َواْذ

ؿِقاا  .ُٕٔ/ْ(, ّّْْ, ح ) {10}مريم:[ َِشْ
 .ُِٓ-َِٓ/ُانظر: الرسؿ كالرساالت, عمر األشقر,  (ّ)
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بحفظو بنفسو الكريمة فقاؿ تعالى:  كحاكمان عمييا كميا كتكفؿ  غيره, فميذا جعمو شاىدان كأمينان 
اؾُِظقنَ ] ا َفُف َْلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَا افذِّ ـُ َكزَّ ا َكْح كيقكؿ الغزالي: "كبالقرآف اتضح سمكؾ المنيج  . {9}احلجر:[ إِكَّ

ياء القكيـ كالصراط المستقيـ بما فصؿ فيو مف األحكاـ كفرؽ بيف الحبلؿ كالحراـ فيك الض
كالنكر, كبو النجاة مف الغركر, كمنو شفاء لما في الصدكر, كمف خالفو مف الجبابرة قصمو هللا, 
كمف ابتغى العمـ في غيره أضمو هللا, ىك حبؿ هللا المتيف كنكره المبيف, كالعركة الكثقى, كالمعصـ 

 .(ُ)األكفى" 

 المطمب الثالث
 السعادة تكمن في العمل بما أنزل هللا 

ـْ َبْعِض َما ]لى: قاؿ تعا َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُقَك َظ َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َو

ثِ  ـَ َِل ُيِريُد اَّللُ َأْن ُيِاقبَُفْؿ بِبَْعِض ُذُكقِِبِْؿ َوإِنَّ  ـَ افـَّاِس َفَػاِشُؼقنَ رً َأْكَزَل اَّللُ إَِفقَْؽ َؾنِْن َتَقفَّْقا َؾاْظَؾْؿ َأكَّ  * ا ِم

ـَ اَّللِ ُحْؽًِل فَِؼْقٍم ُيقؿِـُقنَ  ـُ ِم ـْ َأْحَس  . {13-29:}املائدة[ َأَؾُحْؽَؿ اجَلاِهؾِقَِّة َيْبُغقَن َوَم

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا:

ذا العمؿ بي تبعد أف بيف هللا تعالى مكانة التكراة كاإلنجيؿ تحدثت اآليات عف القرآف كأكد
الكتاب كالتزاـ أحكامو كالتحذير مف أىكاء المعارضيف كشبييـ التي يريدكف بيا التحمؿ مف بعض 

 .(ِ)ىذا الشرع كتكبيخيـ 

 : {24}ادائدة: ]َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ[ثانيًا: سبب نزول اآلية 

 سعف ابف عباس: قاؿ كعب بف أسد كعبد هللا بف صكريا كشاكالكاحدم أخرج ابف جرير 
   ف قيس مف الييكد: اذىبكا بنا إلى محمد لعمنا نفتنو عف دينو, فأتكه فقالكا: يا محمد إنؾ عرفت ب

        عنا ييكد كلـ يخالفكنا, كأف بيننا كبيف بعناؾ اتبنا إف اتا  أنا أحبار ييكد كأشرفيـ كسادتيـ, ك 
 رسكؿ هللا قـك خصكمة, فنخاصميـ إليؾ فتقضي لنا عمييـ كنؤمف بؾ كنصدقؾ, فأبى ذلؾ 

َٓ َتتَّبِ ]فييـ:  كأنزؿ هللا  ـْ ــْؿ َواْح ــْع َأْهَقاَءهُ ــَوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َو      َذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُقَك َظ

َِل ُيِريـَؽ َؾنِْن َتَقفَّ ـــــَزَل اَّللُ إَِفقْ ـَبْعِض َما َأكْ  ـَ افـَّ ـــُيِاقبَُفْؿ بَِبْعِض ُذُكقِِبِ  ُد اَّللُ َأنْ ــــْقا َؾاْظَؾْؿ َأكَّ ثًِرا ِم ـَ  اسِ ـْؿ َوإِنَّ 

                                                           

 .ْْٕ/ُإحياء عمـك الديف, الغزالي,  (ُ)
 .ّّٓ, التفسير المكضكعي, صِِٓ/ُ, التفسير الكاضح, ٔٓ/ِانظر: فتح القدير,  (ِ)
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{29:}املائدة[ َفَػاِشُؼقنَ 
(ُ). 

 :{15}ادائدة:]َأَؾُحْؽَؿ اجَلاِهؾِقَِّة َيْبُغقَن[ سبب نزول آية 

 كجياف: " :فيو كما قاؿ الزمخشرميكجد 
و أىؿ الجاىمية مف التفاضؿ ف يحكـ بأف بني قريظة كالنضير طمبكا إليو أف يحكـ بما كا أحدىما:
قاؿ ليـ: القتمى سكاء فقاؿ بنك النضير: نحف ال نرضى بذلؾ,  مى كركل أف رسكؿ هللا تقفي ال
 فنزلت.
أف يككف تعبيران لمييكد بأنيـ أىؿ كتاب كعمـ كىـ يبغكف حكـ الممة الجاىمية التي ىي ىكل  والثاني:

كعف الحسف: ىك عاـ في كؿ مف  ي مف هللا تعالى,كجيؿ ال تصدر عف كتاب كال ترجع إلى كح
حكـ هللا, كحكـ بجيؿ فيك حكـ الشيطاف,   يبغي غير حكـ هللا, كالحكـ حكماف: حكـ بعمـ فيك 

 .(ِ) "س عف الرجؿ يفضؿ بعض كلده عمى بعض, فقرأ ىذه اآليةك كسئؿ طاك 
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
, كيقاؿ: فتنو الماؿ كفتنتو المرأة كليتو, كفبلنان عف الشيء لكاه (ّ)دالصالفتنة بمعنى  يفتنوك:

[ َواْحَذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُقكَ ]كصرفو, كفي التنزيؿ العزيز: 
, كالمعنى: يفتنكؾ كيصدكؾ كيميمكا بؾ (ْ)

 عف الحؽ إلى الباطؿ بكيدىـ.
 .(ٔ)ي الكفر معتدكف فيو , كالفاسقكف: المتمردكف ف(ٓ)الفاسؽ: الخارج عف الديف  لفاسقون:
 البالغة:

, لقكؿ ابف عاشكر: "الحمؿ عمى تفسيرية :أف [َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ ]قكلو تعالى: 
 ؾ الكتابػا عميػػػاب, أم أنزلنػػػى الكتػػؼ عمػػو, عطػػػا قبمػػى مػػؼ عمػػ, عط(ٕ)رب" ػػػى كأعػػػيرية أكلػػالتفس

                                                           

ر القرآف العظيـ, , تفسيََِ/ُ(, ّّٗ, أسباب النزكؿ, لمكاحدم, ح )ّّٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
ّ/ُُّ. 

 .ُْٔ/ُالكشاؼ, لمزمخشرم,  (2)
 .ُّٕ/ِ, اليادم شرح طيبة النشر, َِِ/ُانظر: شرح طيبة النشر,  (ّ)
 مف ىذا البحث . ُْ, انظر ص ّٕٔ/ ِالمعجـ الكسيط,  (ْ)
 مف ىذا البحث . ّٓ, انظر ص  َّٖ/َُلساف العرب,  (ٓ)
 .ُْٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ٔ)
  .ِِٔ/ٔالتنكير, التحرير ك  (ٕ)
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 .(ُ)(أو اعرض عنيم)قدـ في قكلو: تيو, كقد استدؿ بعضيـ بيذا عمى نسخ التخيير المكالحكـ بما ف
 : التكرار لمتأكيد.(وال تتبع أىواءىم)

نما نزلت في حكميف مختمفيف:      كيقكؿ أبك الطيب: "ليس في ىذه اآلية تكرار لما تقدـ كا 
 .(ِ)شأف الدماء كالديات أما اآلية األكلى فنزلت في شأف رجـ المحصف, كفي ىذه اآلية في 

 .(ّ) : استفياـ إنكارم لمتكبيخ(أفحكم الجاىمية يبغون)

: االستفياـ إنكارم تعجبي كالخطاب لممسمميف كىك (ومن أحسن من هللا حكمًا لقوم يوقنون)
 .(ْ) حكمان  هللا أحسف مفأحد خطاب في معنى النفي أم ال 

 القراءات:

ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ ])مىف( مف قكلو  إلى غكف كالضمير عائدبياء الغائب يبٍ  (يبغون)قرأ الجميكر  َوَم

 . {22}املائدة:[ ... بَِِل َأْكَزَل اَّللُ

 .(ٓ) عمى أنو خطاب لمييكد عمى طريقة االلتفات (تْبغون)كقرأ ابف عامر بتاء الخطاب 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

كتحذر  ,ه اآليات عف القرآف الكريـتتحدث ىذ ,بعد أف بيف هللا تعالى مكانة التكراة كاإلنجيؿ
فيو حكـ هللا تعالى كأمرناؾ  لقد أنزلنا إليؾ الكتاب الكامؿ يا محمد  ,يـئتباع أىكاامف مكاالتيـ ك 

بأف تحكـ بيف أىؿ الكتاب بما أنزؿ هللا تعالى, كال تتبع أىكاء كرغبات الذيف اتخذكا دينيـ ليكان كلعبان 
يصرفكؾ عف بعض ما أنزؿ هللا تعالى إليؾ, فإف أعرضكا عف كاحذر أف  ,مف الييكد كالنصارل

حكـ هللا تعالى كأرادكا غيره, فاعمـ أف هللا تعالى إنما يريد أف يصيبيـ بعذاب مف عنده بسبب ذنكبيـ 
فكثير مف  ,التي ارتكبكىا, كمنيا مخالفة أحكامو كشريعتو, ثـ يجازييـ عمى كؿ أعماليـ في اآلخرة

أحكاـ الشريعة خارجكف عف منيجيا كتبيف اآلية الكريمة أف الحكـ إنما ىك هلل الناس متمردكف عمى 
 كىك ما جاء في كتابو األخير كىك القرآف الكريـ. ,تعالى

                                                           

 .ْْٔ/ّ, فتح البياف, ٔٓ/ِانظر: فتح القدير,  (ُ)
 .ْْٔ/ّفتح البياف,  (2)
 .ٔٓ/ِانظر: فتح القدير,  (ّ)
 .ٔٓ/ِ, فتح القدير, ّٕٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ْ)
ءات العشر, , اليادم شرح طيبة النشر في القراَِِ/ُانظر: شرح طيبة النشر في القراءات, ابف الجزرم,  (ٓ)

ِ/ُّٕ. 
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تباع أىكائيـ كشيكاتيـ اب كفييا كذلؾ تيئيس ألىؿ الكتاب مف محاكلة إغراء النبي 
 ال يتبع إال ما أكحاه إليو ربو. فالرسكؿ 

لخارجكف عف أمر هللا تعالى كنييو, كالرافضكف لحكمو أف يحكمكا بأحكاـ أيريد ىؤالء ا
الجاىمية التي ال عدؿ فييا, بأف يجعمكا أساس الحكـ الميؿ كالمداىنة؟ كىذه ىي طريقة أىؿ 
الجاىمية, كىؿ ىناؾ مف األحكاـ ما ىك أحسف مف أحكاـ هللا تعالى لقكـ يكقنكف بالشرع كيذعنكف 

 .(ُ)لذيف يدرككف حسف أحكاـ هللا تعالى كما فييا مف صدؽ كعدؿ لمحؽ؟ كىؤالء فقط ا
 :النص خامسًا: مقاصد وأىداف

  حكـ النبي اإلعراض عف أف  بيف هللا  ذنوب:الأكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن  -
فإن تولوا فاعمم أنما يريد هللا أن )ألف هللا تعالى قاؿ في الييكد:  ؛سبب لممصائب في الدنيا

نما قاؿ ببعض ألف  (يم ببعض ذنوبيميصيب أم يعذبيـ بالجبلء كالقتؿ كفرض الجزية, كا 
 المجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عمييـ.

ـَ افـَّاِس َفَػاِشُؼقنَ ]قكلو تعالى:  :تسمية الرسول  - ثًِرا ِم ـَ عما لقيو  فيو تسمية لمرسكؿ  [َوإِنَّ 
ف كثي ران مف الناس لخارجكف عف طاعتنا كمتمردكف عمى مف مخالفيو كالسيما الييكد أم كا 

      ف كاف األمر كذلؾ فبل تبتئس ا  أحكامنا كمتبعكف لخطكات الشيطاف الذم استحكذ عمييـ ك 
كال تباؿ بيـ يا محمد كاعمـ أف هللا يريد أف يعذبيـ في الدنيا قبؿ اآلخرة عمى ذنكبيـ, فسبله 

لييكد كالمنافقيف كا عراضيـ عف الحؽ الذم جاء بو بذلؾ كىكف عميو ما قد يجده مف ألـ تمرد ا
 كدعاىـ إليو.

كاف العرب في الجاىمية يجعمكف حكـ الشريؼ خبلؼ  توبيخ الييود لفعميم أفعال الجاىمية: -
فيقيمكف الحدكد عمى الضعفاء الفقراء كال يقيمكنيا عمى  ,حكـ الكضيع ككاف الييكد يفعمكف مثميـ

  .[َأَؾُحْؽَؿ اجَلاِهؾِقَِّة َيْبُغقنَ ]ر هللا عمييـ بقكلو لذلؾ أنك ,األقكياء األغنياء

 تباع أىكاء الناس خشية اإلضبلؿ عف الحؽ.االتحذير مف  -

حكـ الشريعة اإلسبلمية أحسف األحكاـ كأكثرىا عدالن كرحمة كمف رغب عف حكـ هللا تعالى فيك  -
 مف الفاسقيف.

                                                           

, التفسير المنير, ُِّٗ/ٓ, تفسير الشعراكم, ِّٓ/ُ, التفسير الكاضح, ِِّٓ/ْانظر: زىرة التفاسير,  (ُ)
 .ْٖٔ/ُ, التفسير الكسيط, لمزحيمي, ُِٖ/ٔ
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أف السعادة الحقيقية في الدنيا كاآلخرة ىي  بينت اآليات السعادة تكمن في العمل بما أنزل هللا: -
ُْؿ َأَؿاُمقا افتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوَما ]تباع أحكامو لقكلو تعالى: االعمؿ بما أنزؿ هللا كطاعتو ك  َوَفْق َأَّنَّ

ِت َأْرُجؾِِفؿْ  ـْ ََتْ ـْ َؾْقؿِِفْؿ َوِم ُؾقا ِم ـَ َ َٕ ِْؿ  ـْ َرِبِّ , كلكنيـ فسقكا كظممكا ككفركا  {00}املائدة:[ ُأْكِزَل إَِفقِْفْؿ ِم
 . , فاإلسبلـ كؿ ال يتجزأ, كال أنصاؼ حمكؿ مع الجاىميةكمصيرىـ إلى النار
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 الفصل الثالث
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث 

 (ٙٙ-ٔ٘من الحزب الثاني عشر اآليات )
 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 ( من سورة المائدة.ٙ٘-ٔ٘)المبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات 
 ( من سورة المائدة.ٙٙ-ٚ٘مقاصد وأىداف اآليات )المبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 ( من سورة المائدةٙ٘-ٔ٘مقاصد وأىداف اآليات )

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األول: التحذير من مواالة الييود والنصارى.

 .افرينمواالة الكوحكم المطمب الثاني: عقوبة الردة 
 ويحبونو. المطمب الثالث: صفات الذين يحبيم هللا 
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 المطمب األول
 التحذير من مواالة الييود والنصارى

ـْ ]قاؿ تعالى:  َٓ َتتَِّخُذوا افقَُفقَد َوافـََّااَرى َأْوفَِقاَء َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاُء َبْعٍض َوَم ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأَيُّ

ْؿ ِمـْؽُ  َٓ ََيِْدي افَؼْقَم افظَّادِِغَ َيَتَقُلَُّ ُف ِمـُْفْؿ إِنَّ اَّللَ  ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ُيَساِرُظقَن ؾِقِفْؿ َيُؼقُفقَن *  ْؿ َؾنِكَّ َؾَسَى افَِّذي

ـْ ِظـِْدِه َؾُقْابُِحقا وا ِِف َأْكُػِسِفْؿ َكادِِمغَ  َكْخَشك َأْن ُتِاقَبـَا َدائَِرٌة َؾَعَسك اَّللُ َأْن َيلِِْتَ بِافَػْتِح َأْو َأْمٍر ِم  * َظَذ َما َأَِسُّ

ُْؿ َدََعُؽْؿ َحبَِطْت َأظْ  ـَ َأْؿَسُؿقا بِاَّللِ َجْفَد َأْيَِلَِّنِْؿ إَِّنَّ ِء افَِّذي َٓ ـَ َآَمـُقا َأَهُم ـَ َوَيُؼقُل افَِّذي ي ْؿ َؾَلْصَبُحقا َخاِِسِ [ َِلُُلُ

 . {12-11:}املائدة

 ميا:أواًل: مناسبة اآليات لما قب
لما حكى تعالى عف أىؿ الكتاب أنيـ ترككا العمؿ بالتكراة كاإلنجيؿ كحكـ عمييـ بالكفر 

فالقرآف الكريـ أكجب  ,في ىذه اآليات مف مكاالة الييكد كالنصارلالمسمميف كالظمـ كالفسكؽ حذر 
شاعة الثقة كالمناصرة  فيما بينيـ, التعاكف بيف أبناء أمة اإليماف كحدىـ, كاالعتماد عمى أنفسيـ كا 

كتككيف أمة كاحدة قكية متعاضدة في السراء كالضراء, ليا شخصيتيا المستقمة ككيانيا الذاتي المتيف 
ألف تكامؿ األمة يقتضي االحتفاظ بأسرارىا, كمنع تسربيا إلى أعدائيا, كبناء كجكدىا بناء حصينان 

 .(ُ)يمنع اختراقو كتمكيف اآلخريف مف إضعافو 
 :ثانيًا: سبب النزول

 ذكر المفسركف في سبب نزكؿ ىذه اآليات الكريمة ركايات منيا:
م مف أنيا نزلت في رجميف قاؿ أحدىما لصاحبو بعد كاقعة أحد: أم   ا أنا فإني ما ركاه السدًٌ

 ذاىب إلى ذلؾ الييكدم فأكاليو كأتيكد معو لعمو ينفعني إذا كقع أمر أك حدث حادث.
فبلف النصراني بالشاـ فأكاليو كأتنصر معو فأنزؿ  كقاؿ اآلخر: كأما أنا فإني ذاىب إلى

 تعالى اآليات.
إلى بني  , حيث بعثو رسكؿ هللا (ٕ) كقاؿ عكرمة: نزلت في أبي لبابة بف عبد المنذر

 قريظة فسألكه: ماذا ىك صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حمقو, أم: إنو الذبح.
                                                           

 .ِِّ/ُ, , صفكة التفاسير, ْٗٔ/ُ, التفسير الكسيط, الزحيمي,ّٕٓ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ُ)
 ك ابف عبد المنذر األكسي األنصارم, أحد نقباء األنصار, شيد بيعة العقبة, كاستعممو النبي ( أبك لبابة: ىِ)

عمى المدينة حيف خرج إلى بدر, ككانت راية بني عمرك معو يـك الفتح, تكفي في خبلفة عمي, كيقاؿ: بعد 
 .ٖٕٓ/ْ, تيذيب التيذيب, ُٖٔ/ْ, اإلصابة, ِْٖ/ٓىػ, انظر: أسد الغابة, َٓسنة 
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ف جرير عف عطية بف سعد قاؿ: سمكؿ, فقد أخرج ابأبي بف بف  كقيؿ نزلت في عبد هللا
فقاؿ يا رسكؿ هللا إف لي  بف الصامت مف بني الحارث بف الخزرج إلى رسكؿ هللا اجاء عبادة 

ني أبرأ إلى هللا كرسكلو مف كالية ييكد كأتكلى هللا كرسكلو,   فقاؿ  مكالي مف ييكد كثير عددىـ, كا 
لعبد هللا بف  كالية مكالي فقاؿ رسكؿ هللا رجؿ أخاؼ الدكائر, ال أبرأ مف  ي: إنعبد هللا بف أبيٌ 

    قاؿ:  ؟: يا أبا الحباب, ما بخمت بو مف كالية ييكد عمى عبادة بف الصامت فيك إليؾ دكنوأبيٌ 
 قد قبمت.

َٓ َتتَِّخُذوا افَقُفقَد َوافـََّااَرى َأْوفَِقاَء َبْعُضُفْؿ أَ ]فأنزؿ هللا تعالى:  ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ ْوفَِقاُء َبْعٍض َيا َأَيُّ

َٓ ََيِْدي افَؼْقَم افظَّادِِغَ  ُف ِمـُْفْؿ إِنَّ اَّللَ  ْؿ ِمـُْؽْؿ َؾنِكَّ ـْ َيَتَقُلَُّ ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ُيَساِرُظقَن ؾِقِفْؿ *  َوَم ى افَِّذي َؾَسَ

وا ِِف َأْكُػِسِفْؿ َيُؼقُفقَن َكْخَشك َأْن ُتِاقَبـَا َدائَِرٌة َؾَعَسك اَّللُ َأْن َيْلِِتَ بِافػَ  ـْ ِظـِْدِه َؾقُْابُِحقا َظَذ َما َأَِسُّ ْتِح َأْو َأْمٍر ِم

 .(ُ) [َكاِدِمغَ 
        ه ري كٍ ف هللا تعالى ذً إكالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا أف يقاؿ: "قاؿ أبك جعفر: 

ماف باهلل كرسكلو نيى المؤمنيف جميعان أف يتخذكا الييكد كالنصارل أنصاران كحمفاء عمى أىؿ اإلي
 كغيرىـ.

كأخبر أنو مف اتخذىـ نصيران كحميفان ككليان مف دكف هللا كرسكلو كالمؤمنيف فإنو منيـ في 
كيجكز أف تككف اآلية نزلت  ,افئالتحزب عمى هللا كعمى رسكلو كالمؤمنيف, كأف هللا كرسكلو منو بري

تثبت بمثمو حجة فيسمـ لصحتو  كلـ يصح بكاحد مف ىذه األقكاؿ الثبلثة خبر ,في شأف الثبلثة
 القكؿ بأنو كما قيؿ.

غير أنو ال شؾ أف اآلية نزلت في منافؽ كاف يكالي ييكديان أك نصارل خكفان عمى نفسو مف 
ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ُيَساِرُظقَن ]دكائر الدىر ألف اآلية التي بعده تدؿ عمى ذلؾ كذلؾ قكلو:  ى افَِّذي َؾَسَ

ـْ ِظـِْدِه َؾقُْابُِحقا َظَذ َما ؾِقِفْؿ َيُؼقُفق وا ِِف َن َكْخَشك َأْن ُتِاقَبـَا َدائَِرٌة َؾَعَسك اَّللُ َأْن َيلِِْتَ بِافَػتِْح َأْو َأْمٍر ِم َأَِسُّ

 .(ِ) "[َأْكُػِسِفْؿ َكادِِمغَ 
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
 .(ْ)كتكادكنيـنصراء كحمفاء تكالكنيـ , أم (ّ)و جمع كلي, كىك كؿ مف كمؼ بأمر أك قاـ ب أولياء:

                                                           

, التفسير الكسيط, ُّّ/ّ, تفسير القرآف العظيـ, ُِٗ/ِْ, البحر المحيط, ّٔٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 .َُِ-ََِ/ُ( ,ّٔٗ, أسباب النزكؿ, لمكاحدم, ح )ُٖٗ/ْلطنطاكم, 

 .ّٗٗ/َُجامع البياف,  (ِ)
 .ِِٖٔ/ُانظر: معجـ المغة العربية المعاصرة,  (ّ)
 .ِِّ/ُانظر: التفسير المنير,  (4)
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 .(ُ)مصافاة أعداء اإلسبلـ كاالستنصار بيـ كالتحالؼ معيـ دكف المسمميف  والمراد بالوالية ىنا:
َؾقَْطَؿَع افَِّذي ِِف َؿْؾبِِف ], كقاؿ:  {33بقرة: }ال[ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ], لقكلو تعالى: شؾ كنفاؽ مرض:

{32زاب: ح}األ[ َمَرٌض 
 (ِ). 

 .(ّ) يدكر عمينا صركؼ الدىر كنكازلو تصيبنا دائرة:
 .(ْ) يسارعكف في تكلييـ يسارعون فييم:

 .(ٓ) بالنصر لرسكلو  بالفتح:
مجتيديف في , أم (ٔ)الجيد بالفتح: المبالغة كاالجتياد, أم بالغكا في اليميف  :(جيد أيمانيمقكلو: )

 .(ٕ)الحمؼ بأغمظ اإليماف كأككدىا 
حبط العمؿ: فسد كبطؿ, كذىب سدلن  :(حبطت أعماليمقكلو: )

, أم بطمت كذىبت بدكف (ٖ)
 .(ٗ)أجر

 الجوانب البالغية:
    ألف يسارعكف تدؿ عمى سرعة  ,ؿ يسارعكف إلييـػػكلـ يق (يسارعون فييم) :قاؿ 

أنيـ أم أنو كاف في األصؿ منغمسان في محبتيـ, حتى ك ,المكاالة كسرعة دخكليـ في قمكبيـ
يتيافتكف داية كلذلؾ فالمسارعة في ظرفيتيـ, بمعنى مستقركف فييـ داخمكف في عدادىـ منذ الب

 .(َُ)عمييـ 
ألنو كفر يفسد اإليماف كما يفسد المرض األجساـ فالقاسـ  ان ي النفاؽ مرضمس( في قموبيم مرض)

 بينيـ الفساد.
                                                           

 .ُٖٗ/ْانظر: الكسيط, لطنطاكم,  (1)
 .ُُّ/ٓانظر: معجـ مقاييس المغة,  (ِ)
 .ِٓ/ٓانظر: تفسير غريب القرآف, لمككارم,  (ّ)
 .ٖٔ/ّانظر: التفسير المنيجي,  (ْ)
 انظر: المرجع السابؽ. (ٓ)
, ُّْ/ّ, لساف العرب, ِٕٓ/ُ, القامكس المحيط, ُِٔ/ٗانظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف,  (ٔ)

 .ُٕ/ُالقامكس الفقيي, 
 .ٖٔ/ّالتفسير المنيجي,  (7)
 .ٖٗٗ/ُ, معجـ المغة العربية المعاصرة, َِٗ/ُانظر: المحيط في المغة,  (ٖ)
 .ِِّ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (9)
 .ُّٖٗ/ٓ, تفسير الشعراكم, ٖٓ/ِانظر: فتح القدير,  (10)
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, تعمؿ في التعجب مف نفاقيـمس (أىؤالء الذين أقسموا باهلل جيد أيمانيم) االستفياـ في
 .(ُ)الفاء لمتعقيب تدؿ عمى النتيجة ( فأصبحوا خاسرين)

 القراءات:
ـَ َآَمـُقا َوَيُؼقُل ]قكلو تعالى:  ألنو استئناؼ  ,قرأه الجميكر "يقكؿ" بدكف كاك في أكلو [افَِّذي

 أؿ: ماذا يقكؿ الذيف آمنكا حينئذ,بياني جكاب لسؤاؿ مف يس
كقرأ عاصـ  ,أمره مف قكة المسمميف ككىف الييكد يقكؿ الذيف آمنكا أم إذا جاء الفتح أك

, كقرأ أبك عمرك (فعسى هللا)ؼ, كيقكؿ بالكاك كبرفع يقكؿي عطفان عمى ػػػائي, كخمػػػزة كالكسػػكحم
 .(ِ) (أن يأتي)كبنصب يقكؿ عطفان عمى  ,كيعقكب بالكاك أيضان 

ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ] ى افَِّذي  دت قراءة أخرل "فيرل" اختمؼ في فاعؿ فيرل:كر  [َؾَسَ

 الفاعؿ اسـ المكصكؿ الذيف "فيرل الذيف". -ُ
 الفاعؿ عمى تقدير محذكؼ )هللا( "فيرل هللا الذيف" الذيف في محؿ نصب مفعكؿ بو. -ِ
( "فيرل القكـ الذيف" الذيف في محؿ نصب بدؿ فترل -ّ  الفاعؿ عمى تقدير محذكؼ )القـك

 .(ّ)لكؿ مف يصمح لو الخطاب أك  ,لمرسكؿ  ي اآليةالخطاب ف
 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

لممؤمنيف يحذرىـ فيو مف مكاالة أعدائيـ مف  ان كتحذير  يكجو هللا تعالى في ىذه اآليات نداءن 
يـ جميعان يد كاحدة عمى المؤمنيف يتربصكف بيـ , فضد المؤمنيفميناصرتيـ الييكد كالنصارل ك 

 الدكائر كال يحبكف الخير ليـ.
ىـ لضعؼ في االى ألنو إما أف يككف كى  ,كمف يتكليـ منكـ أييا المؤمنكف فإف حكمو حكميـ
كمف يكالي أعداء المؤمنيف كينصرىـ أك  ,دينو, كىذا يبعده مف ديف اإلسبلـ كيقربو مف أىؿ الكتاب
 كهللا ال ييديو لخير كال يرشده إلى حؽ. ,يستنصر بيـ فيك ظالـ بكضعو الكالية في غير مكضعيا

يسارعكف في مكاالة أعداد اإلسبلـ الذيف المنافقيف ضعاؼ اإليماف عف ثـ يخبر سبحانو 
كمما سنحت ليـ الفرصة يقكلكف في أنفسيـ لمناصحيف ليـ بالثبات عمى الحؽ اترككنا كشأننا فإننا 

فنحف نصادقيـ لنتقي شرىـ ليعينكننا في  ,نخشى أف تنزؿ بنا مصيبة أك يككف النصر لمف نكالييـ
                                                           

 .ِّّ-ُِّ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ُ)
, اليادم في شرح طيبة النشر, َِِ/َُ, شرح طيبة النشر, ْٗٓ/ِالكنز في القراءات العشر,  انظر: (ِ)

 .ُِ/ِ, القراءات كأثرىا في عمـك العربية, ُّٕ/ِ
 .ِٖ/ِانظر: فتح القدير,  (ّ)
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ف مف ىؤالء المنافقيف فمعؿ هللا تعالى بفضمو كصدؽ كعده أف يأتي ك تمكا أييا المؤمنفبل تغ ,الشدائد
بالخير كالنصر عمييـ فيصبح المنافقكف نادميف عمى ما أسركا في أنفسيـ مف بغض لكـ كمصافاة 

 ألعدائيـ.
في  امكا كبالغك كحينئذ يقكؿ المؤمنكف الصادقكف متعجبيف مف المنافقيف: أىؤالء الذيف أقس

كذبكا كبطمت أعماليـ, فصاركا فقد القسـ باهلل تعالى عمى أنيـ معكـ في الديف مؤمنكف مثمكـ؟ 
 .(ُ) خاسريف في الدنيا كاآلخرة
 خامسًا: مقاصد وأىداف:

ألنو مف سمؾ  ؛نبيت اآليات إلى خطر مكاالة غير المؤمنيف النيي عن مواالة غير المؤمنين: -
بالظالـ, كذلؾ  كاالىـ فيك منيـ كبذلؾ خسر الدنيا كاآلخرة ككصفو سبيؿ غير المؤمنيف ك 

ألنيـ أىؿ الدسائس كالمؤامرات كالفتف في كؿ زماف  ؛النيي عف مكاالة الييكد درءان لخطرىـ
جبلءن كقتبلن, نسأؿ  ىـ أمر  كمكاف فيـ أمة ممزقة كذلؾ كانكا في صدر اإلسبلـ حتى حسـ

 مف دنسيـ.فمسطيف كؿ فمسطيف ر ببلدنا هللا أف نرل فييـ يكمان كتتحر 

النفاؽ مرض خبيث يظير أثره في المنافؽ كىك منتشر في األمـ الضعيفة  بيان خطر النفاق: -
دة في كؿ زماف كمكاف نرل الكثير مف أبنائيا الذيف في قمكبيـ ضعؼ إيماف باإليماف المستع

 يـ ليسكا مؤمنيف بنصر هللا.كفي نفكسيـ مرض يمجئكف إلى األعداء مف األجانب كالكفرة ألن

أكدت اآليات عمى قدرة هللا عمى إحباط مخططات المنافقيف  :رحمة هللا ونصره لممؤمنين -
ذا كعد حقؽ  ذالؿ األعداء كنصره أكلياءه المؤمنيف ألنو كلييـ كناصرىـ, فاهلل يعد المؤمنيف كا  كا 

بد مف أف ينيـز أىؿ  , فبلسماءكال في ال رضال يعجزه شيء في األ ألنو مكعكده كأنجز 
الشر كالباطؿ كينتصر أىؿ الحؽ كجند اإليماف كذلؾ بعد االستعداد الصحيح كالتفافيـ مع 

ؾَِؿُتـَا فِِعَباِدَكا اُدْرَشؾِغَ ]:  بعضيـ لقكلو  ـَ ُؿ اَدـُْاقُرونَ  * َوَفَؼْد َشَبَؼْت  ُْؿ َُلُ ُؿ  * إَِّنَّ َوإِنَّ ُجـَْدَكا َُلُ

 .{122-121:فات}الص  [ افَغافُِبقنَ 

ـَ َآَمـُقا]: قكلو  العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب: - ا افَِّذي َ    خطاب لممؤمنيف  [َيا َأَيُّ
ف كاف سبب كركدهػي كػػػـ فػػف مف المخمصيف كغيرىػػػة المؤمنيػػػو كافػػيعـ حكم  ؿ زماف كمكاف كا 

 بعضان منيـ.
                                                           

(ُ ) , , تفسير َّٓ/ٔ, تفسير المنار, ْْٕ/ّ, فتح البياف, َّْ/ُ, لطائؼ اإلشارات, ّٕٗ/ُانظر: بحر العمـك
 .ُُُٔ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, ُّٕ/ٔلمراغي, ا
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ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ]ف اآلية: إيقكؿ العمماء بيان اإلعجاز الغيبي:  - ى افَِّذي كاآلية:  [...َؾَسَ
ِء ] َٓ ـَ َآَمـُقا َأَهُم فييا إخبار بالغيب كقد صدؽ هللا كعده كخذؿ الكافريف كفضح  [...َوَيُؼقُل افَِّذي

ـْ ََلْ َُيَْعِؾ اَّللُ َفُف ُكقرً ]المنافقيف كالعاقبة لممتقيف كلكف أٌنى ليـ أف يعتبركا بمثؿ ىذا؟  ـْ َوَم ا َؾَِل َفُف ِم

 {23}النور:[ ُكقرٍ 
(ُ). 

(: دليؿ أف مف أعظـ كسائؿ تركيج المنافقيف لباطميـ كدعكاىـ أقسموا باهلل جيد أيمانيمقكلو: ) -
ىك الحمؼ, ككثرة األيماف, فاحذركىـ, كفيو كجكب حفظ األيماف كعدـ الحمؼ كذبان, كجعؿ 

 األيماف كقاية كدرعان متشبييف بالمنافقيف.
ال مانع كلكف  ,قطع المكاالة بيف المؤمنيف كالكافريف في أمكر الديف كجكبأفادت اآليات  :ظةممحو 

لمصالح دنيكية تقتضييا الضركرة مثؿ عمؿ تجارم أك عمراني أك بيننا كبينيـ مف كجكد عبلقات 
 .(ِ)ميني 

 المطمب الثاني
 مواالة الكافرينوحكم عقوبة الردة 

ا افَّذِ ]قاؿ تعالى:  َ ـْ ِديـِِف َؾَسْقَف َيْلِِت اَّللُ بَِؼْقٍم ُُيِبُُّفْؿ َوُُيِبُّقَكُف َأِذفٍَّة َيا َأَيُّ ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽْؿ َظ ـَ َآَمـُقا َم ي

ئٍِؿ َذفَِؽ َؾْض  َٓ َٓ ََيَاُؾقَن َفْقَمَة  ـَ ُُيَاِهُدوَن ِِف َشبِقِؾ اَّللِ َو ٍة َظَذ افَؽاؾِِري ـْ َيَشاُء ُؾ اَّللِ يُ َظَذ اُدْمِمـَِغ َأِظزَّ ْمتِقِف َم

 . {12}املائدة:[ َواَّللُ َواِشٌع َظؾِقؿٌ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
المؤمنيف  هبعد أف حذر هللا تعالى المؤمنيف مف مكاالة الييكد كالنصارل كجو نداءن آخر لعباد

ءه عف أىؿ الردة خطكرة مكاالة أعداء هللا تعالى التي تؤدم إلى الردة كالكفر, كاستغنافيو بيف ليـ 
ما يحبكف مف ماؿ كمتاع  كاعتماده عمى صادقي اإليماف الذيف يحبيـ كيؤثركف حبو عمى سائر

 .(ّ)ككلد
 ثانيًا: سبب النزول:

 كىـ ثبلث: نزلت ىذه اآليات فيمف ارتد مف القبائؿ في عيد النبي 

                                                           

 .ُّٖ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .ّْٔ/ُ, حاشية أيسر التفاسير, لمجزائرم, ِِٕ/ٔانظر: التفسير المنير,  ع(ِ)
 .ُّٗ/ٔ, تفسير المراغي, ُٖٔ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ّ)
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 ى يد فيركز الديممي.بنك مدلج كرئيسيـ األسكد العنسي الذم تنبأ باليمف ككاف كاىنان كقتؿ عم -ُ
يذكر فيو أنو  كبنك حنيفة قكـ مسيممة الكذاب الذم تنبأ في اليمامة كأرسؿ كتابان إلى النبي  -ِ

: مف محمد رسكؿ هللا إلى مسيممة الكذاب,  شريؾ لو كأف األرض قسماف فكتب لو النبي 
اده كالعاقبة فإف األرض هلل يكرثيا مف يشاء مف عب :السبلـ عمى مف اتبع اليدل, أما بعد

ككاف يقكؿ: قتمت في جاىميتي خير  ,, كقتمو كحشي الذم قتؿ حمزةلممتقيف, قاتمو أبك بكر 
 الناس كفي إسبلمي شر الناس.

ك بكر في خبلفتو, ففر إلى كقاتمو أب كبنك أسد بزعامة طميحة بف خكيمد, ارتد أياـ النبي  -ّ
 .(ُ)أسمـ كحسف إسبلمو الشاـ ثـ 

 عيد أبي بكر كىـ: كارتد سبع قبائؿ في
 غطفاف بزعامة قرة بف سممة. -ُ
 .فزارة قـك عيينة بف حصف -ِ
 عبد ياليؿ.بف بنك سميـ قكـ الفجاءة  -ّ
 بنك يربكع قـك مالؾ بف نكيرة. -ْ
 بعض قبيمة بني تميـ, بزعامة سجاح بنت المنذر, الكاىنة زكجة مسيممة. -ٓ
 كندة قـك األشعث بف قيس. -ٔ
 بنك بكر بف كائؿ الحطـ بف زيد. -ٕ

في عيد عمر جبمة بف األييـ الغساني, الذم تنصر كلحؽ بالشاـ ألنو كاف يطكؼ  كارتد
    ة فمطمو جبمة فيشـ أنفو, فشكاه الفزارم إلى أمير فزار حكؿ الكعبة, فكطئ إزاره رجؿ مف 

ممؾ, كىك سكقة,  أنا, فحكـ إما بالعفك أك القصاص, فقاؿ جبمة: أتقتص مني ك المؤمنيف عمر 
ـ سكل بينكما, ثـ استميؿ إلى غد, فيرب, فصار مجمكع مف ارتد إحدل عشرة فقاؿ عمر: اإلسبل

 .(ِ)فئة أك فرقة
ؿ يؿ القكـ ىـ أبك بكر كأصحابو, كقيق [...َؾَسْقَف َيْلِِت اَّللُ بَِؼْقٍم ُُيِبُُّفْؿ َوُُيِبُّقَكُف ]: قكلو 

أف اآلية نزلت في قـك  (ّ)ىـ مف أىؿ اليمف, كقيؿ: ىـ رىط أبي مكسى األشعرم, كرجح الطبرم 

                                                           

 .ْٓٔ/ُالكشاؼ,  ,ْٓ/ِ, تفسير الخازف, ّٕٕ/ُِمفاتيح الغيب,  ( انظر:ُ)
 .ِٓ/ِ, البحر المديد, ْٔٔ/ُ, الكشاؼ, ّٖٕ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ِ)
 .ِٕٗ/ْ, البحر المحيط, ّّٗ/ُ, تفسير العز بف عبد السبلـ, ُْٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ّ)
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كل أف النبي          ىم قومك لما قرأ ىذه اآلية قاؿ: ) أبي مكسى األشعرم مف أىؿ اليمف لما ري
 .(ُ)( بيده إلى أبي موسى األشعري يا أبا موسى, وأومأ رسول هللا 

 ثالثًا: التفسير التحميمي:
 معاني المفردات:

: رجع كعاد, ارتد عف دينو: كفر بعد يءارتد عف الش رتدادان فيك مرتد,ارتد ا: (من يرتد)قكلو: 
 .(ِ)إسبلمو, تركو كرجع عنو

أك ترؾ ركنان مف أركاف اإلسبلـ  ,أك إلى غير ديف ,(: أم يرجع إلى الكفر بعد إيمانومن يرتدك)
 .(ّ)كالزكاة جياران أك عنادان 

ة جمع ذليؿ, كىي صفة ل  ذً ه, كأى : استصغره كأخضعو كأحقر وي ل  ذى أى : (أذلة عمى المؤمنين) قكلو تعالى:
 مشبية تدؿ عمى الثبكت مف ذؿ: ضعيؼ مييف, كضيع صغير النفس.

 مبالغة في اإلىانة, رفيؽ رحيـ ليف متكاضع. ذل ذليل:
 .(ْ)كمعنى أذلة عمى المؤمنيف شديد الرحمة كالعطؼ بيـ 

ز الشيء إذا قؿ فيك ( العز: خبلؼ الذؿ, كمطر عز أم شديد كعأعزة عمى الكافرين)قكلو تعالى: 
 .كنادر عزيز

 .(ٓ): أشداء غبلظ عمييـ أعزة عمى الكافرينكمعنى 

 .(ٔ)ألف المنافقيف كانكا يخافكف لكمة الئـ  ؛: اعتراض معترض(لومة الئم)
 الجوانب البالغية:

": بيف لفظ أعزة كأذلة طباؽ كىك مف المحسنات أذلة عمى المؤمنين أعزة عمى الكافرين"
 .(ٕ)البديعية

                                                           

الحاكـ , قاؿ ِّْ/ِ(, َِِّأخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف, باب تفسير سكرة المائدة, ح ) (ُ)
 ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.

 .َِّ/ُمعجـ المغة العربية المعاصرة,  (ِ)
 .َِّ/ٔ, التفسير المنير, ّْٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (3)
 .ُُِٗ, ْٓ/ُانظر: معجـ المغة العربية,  (4)
 .ِّٕ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِّّٕ/ُانظر: منتخب صحاح الجكىرم,  (5)
 .ُّٖ/ِمعاني القرآف, لمزجاج, انظر:  (6)
 .ِّٔ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (7)
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ألف المكمة المرة مف المكـ ككقعت لكمة ىنا في  ؛: في تنكير لكمة الئـ مبالغة ال تخفىلومة الئم
 .(ُ)سياؽ النفي فيي تفيد العمـك 

 القراءات:
كىك لغة أىؿ الحجاز مف يرتدد بداليف عمى فؾ اإلدغاـ,  كابف عامر كأبك جعفر ": قرأ نافعمن يرتد"

كقرأ الباقكف بداؿ كاحدة مشددة باإلدغاـ  ,مصحؼ الشاـككذلؾ ىك مرسـك في مصحؼ المدينة ك 
 .(ِ)كىك لغة تميـ 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
جاءت اآليات منبيةن لممؤمنيف كمحذرةن مف االرتداد عف ديف هللا كما ارتد ىؤالء المنافقكف 

قيف:        فستككف عاقبة المرتد منيـ ىي نفس عاقبة أكلئؾ المناف ,الذيف عرفكا أمرىـ كمصيرىـ
ف فعمتـ ذلؾ فسكؼ يأتي هللا بقكـ خير منكـ يحبيـ  ,الندـ كالحسرة كالخزم كالخسراف المبيف كا 

كفييـ شدة كغمظة عمى  ,كفييـ تكاضع كرحمة بإخكانيـ المؤمنيف ,كيحبكف هللا تعالى فيطيعكنو
ئـ كال اعتراض كىؤالء يجاىدكف في سبيؿ هللا كال يخافكف في سبيمو لكمة ال ,أعدائيـ الكافريف

كثير الفضؿ  كىذا مف فضؿ هللا تعالى, يمنحو لمف يشاء ممف يكفقيـ لمخير كهللا  ,معترض
 .(ّ)عميـ بمف يستحقكنو مف عباده

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:
كاإلخبار  ,أخبر القرآف الكريـ عف ارتداد العرب كىذا مف إعجاز القرآف بيان إعجاز القرآن: -

الكعيد ليؤالء  فكاف آية مف عند هللا حيث بيف  ,القرآف كالرسكؿ بالغيب يبيف صدؽ 
 .(ْ) حذر المؤمنيف مف مكاالتيـالمرتديف ك 

: حيث بينت اآلية أف المؤمنيف أذلة عمى بعضيـ رحماء فيما توضيح عالقة المؤمنين بغيرىم -
مييـ, قاؿ ابف بينيـ يرأفكف بالمؤمنيف كيرحمكنيـ كيمينكف ليـ, أعزة عمى الكافريف أشداء ع

كىـ في الغمظة عمى الكفار كالسبع عمى  ,عباس: ىـ لممؤمنيف كالكالد لمكلد كالسيد لمعبد
 .(ٓ)فريستو

                                                           

 .َْٔ/ِانظر: ركح المعاني,  (1)
 .َِِ/ُانظر: شرح طيبة النشر,  (ِ)
, المنتخب, َُِ/ْ, التفسير الكسيط, لطنطاكم, ُْٓ/ُ, أضكاء البياف, ُُُٗ/ّالتفسير القرآني لمقرآف,  (ّ)

 .ْٕ, التفسير المنيجي, صُٔٓ/ُ
 .ُِْ/ُ, تيسير التفسير, القطاف, ُِّٗ/ٔنظر: تفسير المراغي, ا (4)
 .ِّٔ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ٓ)



-ٕٔ- 

 

َؾَسْقَف َيْلِِت اَّللُ ]تبيف مف سبب نزكؿ آية  موسى األشعري: يإظيار فضيمة األشعريين قوم أب -

لما نزلت قدـ ففي الخبر أنيا  ,أف أصح ما قيؿ في نزكليا أنيا نزلت في األشعرييف [...بَِؼْقٍم 
األشعرييف كقبائؿ اليمف مف طريؽ البحر, فكاف ليـ ببلء في اإلسبلـ في  بعد ذلؾ بيسير سفف

كركل  (ُ)عمى يدم قبائؿ اليمف  ككانت عامة فتكح العراؽ في زمف عمر  زمف رسكؿ هللا 
عرم, لما نزلت ىذه اآلية أشار إلى أبي مكسى األش ف النبي أالحاكـ في المستدرؾ بإسناده: 

 .(ِ)( ىم قوم ىذافقاؿ: )

َٓ ََيَاُؾقَن ]كقكلو:  [...ُُيَاِهُدوَن ِِف َشبِقِؾ اَّللِ ] دؿ قكلو  بيان فضل الجياد في سبيل هللا: - َو

ئٍِؿ  َٓ عمى تثبيت إمامة أبي بكر كعمر كعثماف كعمي رضي هللا عنيـ ألنيـ جاىدكا  [...َفْقَمَة 
كاآلية تشير إلى كجكب المجاىدة في  ,كقاتمكا المرتديف بعده ة الرسكؿ في حيا في هللا 

أك عف طريؽ الجير بكممة الحؽ أك إحقاؽ  سبيؿ إعبلء كممة هللا عف طريؽ قتاؿ أعدائو 
بطاؿ الباطؿ دكف أف يخاؼ المجاىد لكمة الئـ, كمعمكـ أف مف كانت فيو ىذه الصفات  الحؽ كا 

كفييا دليؿ عمى أف محبة هللا لممؤمنيف مف أغمى الغايات التي  ,فيك كلي هلل تعالى كحبيبو
 .(ّ)كقيؿ اآلية عامة في كؿ مف يجاىد الكفار إلى قياـ الساعة كهللا أعمـ  ,يتطمعكف إلييا

 بيان صفات المؤمنين المخمصين:

 أنيـ أناس يحبيـ هللا تعالى أم يثيبيـ أحسف الثكاب عمى طاعتيـ كيرضى عنيـ. -ُ

 أكامره كاجتناب نكاىيو. تباعتعالى باكيحبكف هللا  -ِ

 كىـ أذلة عمى المؤمنيف, متكاضعكف ليـ, متفاىمكف معيـ, متعاكنكف. -ّ

كىـ أعزة عمى الكافريف, أم أشداء متعالكف عمييـ, معادكف ليـ كما قاؿ هللا تعالى في كصؼ  -ْ
اُء َبْقـَُفؿْ ]المؤمنيف في آية أخرل:  اِر ُرَْحَ اُء َظَذ افُؽػَّ  . {39الفتح:}[ َأِصدَّ

كشأنيـ أنيـ يجاىدكف في سبيؿ إعبلء كممة هللا كدينو, كمف أجؿ مناصرة الحؽ كالخير  -ٓ
 كالفضيمة كتكحيد اإللو, كيدافعكف عف األكطاف كاألىؿ كالديار كالببلد.

                                                           

 .َِِ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ُ)
 .ُٕالمستدرؾ, لمنيسابكرم, سبؽ تخريجو, ص  (ِ)
 , بتصرؼ.ِّٔ/ٔ, التفسير المنير, ُِِ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ّ)
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كىـ ال يخافكف في هللا لكمة الئـ, أم ال يخشكف لـك أحد كاعتراضو كنقده, لصبلبتيـ في  -ٔ
بطػػاؽ الحػػكف إلحقػػيعممـ ػػكألني ,ـػػديني  ف يخافكف لـكػػف الذيػػى نقيض المنافقيػؿ عمػاؿ الباطػؽ كا 

 حمفائيـ كأنصارىـ مف األعداء.
ىذه الصفات الست التي اتصؼ بيا ىؤالء المؤمنكف المخمصكف ىي فضؿ مف هللا العظيـ 

, كفييا حث لممسمميف (ُ)كهللا كاسع عميـ  ,كيكفؽ إليو مف يريد ,كهللا سبحانو يؤتي فضمو مف يشاء
 يذه الصفات الكريمة حتى نفكز بإحساف هللا كحبو كفضمو.لبلتصاؼ ب

ما صمح بو أكليا مف تكحيد هللا كالنيج النبكم بال ينصمح أمر ىذه األمة إال  بيان عقوبة المرتدين:
نما بيف كاآلية لـ تتحدث عف عقكبة دنيكية لمف ارتد عف الد ,الكريـ فمف حالؼ الييكد فقد ارتد يف كا 

 ( :من بدل دينو فاقتموهحكـ الردة فقاؿ )(ِ)كقكلو , ( : ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدى ثالث
, كيحتج أىؿ الشبيات بأف القرآف (ّ)( النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينو المفارق لمجماعة

السنة المبينة لمقرآف فنحف نأخذ لـ يبيف حكمان عقابيان في الدنيا لممرتد كعمى الناس الرجكع إلى 
 .القرآف الكريـ كالسنة النبكيةاألحكاـ مف 

كنفذ عقكبة  ,بالقتؿ فقاتؿ المرتديف كأعادىـ لمصؼ اإلسبلمي مرتديففقد عاقب أبك بكر ال
 .(ْ)الردة في امرأة ارتدت كالصحابة متكافركف حكلو كلـ ينكركا 

لو:       م ارتد باليمف تنفيذان لكصيتو كذلؾ نفذ معاذ بف جبؿ عقكبة اإلعداـ في ييكد
ال فااأيما رجل ارتد عن اإلسالم ف) يما امرأة ارتدت عن اإلسالم أضرب عنقو و دعو فإن عاد وا 
ال فعداف , كفي عصرنا الحديث نفذ جعفر نميرم في السكداف (ٓ)( عنقيا بضر ايا فإن عادت وا 

 .(ٔ) حكـ الردة في محمكد محمد طو بعد أف استتابو فمـ يتب

                                                           

 .ّْٕ/ُفسير الكسيط, لمزحيمي, انظر: الت (ُ)
(, ِِٗٔصحيح البخارم, كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ, باب حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ, ح ) (ِ)

ٗ/ُُٓ. 
 .ٓ/ٗ(, ٖٕٖٔصحيح البخارم, كتاب الديات, باب قكؿ هللا تعالى: )النفس بالنفس(, ح ) (ّ)
 كىك حديث حسف. ّّٖ/ِ(, ُُِٔ, ح )مف سب النبي  قتؿسبؿ السبلـ لمصنعاني, باب  (ْ)
سناده حسف.ّْٖ/ِ(, ُُِٔ, ح ) سبؿ السبلـ لمصنعاني, باب قتؿ مف سب النبي  (ٓ)  , كقاؿ كا 
 .ُّْ/ِانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ,  (ٔ)
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 المطمب الثالث
 ويحبونو صفات الذين يحبيم هللا 

اَة َوُهْؿ ]قكلو تعالى:  ـَ ََلَة َوُيْمُتقَن افزَّ ـَ ُيِؼقُؿقَن افاَّ ـَ َآَمـُقا افَِّذي َِل َوفِقُُّؽُؿ اَّللُ َوَرُشقُفُف َوافَِّذي إِكَّ

ـَ َآَمـُقا*  َراـُِعقنَ  ـْ َيَتَقلَّ اَّللَ َوَرُشقَفُف َوافَِّذي  . {10-11}املائدة:[ َؾنِنَّ ِحْزَب اَّللِ ُهُؿ افَغافُِبقنَ  َوَم

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:
 ان كفر  د  عى خطكرة مكاالة غير المؤمنيف كاالرتداد عف ديف هللا التي تي  بعد أف بيف هللا 

 .(ُ)ف بعد ذلؾ الذيف تجب مكاالتيـ كىـ هللا كرسكلو كالمؤمنكف ي  بى  ,عميويستحؽ القتؿ 
 ثانيًا: أسباب النزول:

حيث إف      , ذكرت ركايات يقكل بعضيا بعضان أنيا نزلت في عمي بف أبي طالب 
خرج إلى المسجد فبصر بسائؿ فقاؿ لو: ىؿ أعطاؾ أحده شيئان قاؿ: نعـ خاتـ فضة  النبي 

 .(ِ)كنزلت اآلية  أعطانيو ذلؾ القائـ يصمي كأشار إلى عمي فكبر النبي 
 لتفسير التحميمي:ثالثًا: ا

 معاني المفردات:
بو كذا: أم نابو فكأف المتحزبيف مجتمعكف كاجتماع أىؿ  الحزب: زى الصنؼ مف الناس كمف قكليـ حى

النائبة التي تنكب, كحزب الرجؿ: أصحابو, كالحزب: الكرد, كتحزبكا: اجتمعكا, كاألحزاب الطكائؼ, 
 .(ّ)كحزب هللا: أنصار هللا تعالى 

 غية:الجوانب البال
فييا تعريض بمف ينصر مرضى القمكب في تكلييـ (: إنما وليكم هللا ورسولو والذين آمنوا* قكلو: )

, كمكقع ىذه الجممة مكقع تعميؿ لمنيي السابؽ, كتأكيدان لمنيي عف كالية (ْ)الكفار مف دكف هللا 
 الييكد كالنصارل.

ََلَة َوُيْمُتقَن اف]* قكلو:  ـَ ُيِؼقُؿقَن افاَّ اةَ افَِّذي ـَ  :[زَّ

 قيؿ المقصكد ىنا عمي فتككف الزكاة في ىذه اآلية ىي الصدقة التطكعية. -ُ
                                                           

 .ُّْ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .َُِ/ُ(, ُّٔٗ, أسباب النزكؿ,ح )ُِِ/ٔحكاـ القرآف, , الجامع ألِْٔ/َُانظر: جامع البياف,  (ِ)
 .ّْٔ/ُ, أيسر التفاسير, ُٔ/ِ, فتح القدير, ُّٖ/ُانظر: لساف العرب,  (ّ)
 .ُْْ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ْ)
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كذكر الرككع  ,ف عامة فتككف الزكاة المفركضة ىي المقصكدة ىناك قيؿ المقصكد ىنا المؤمن -ِ
 ألىميتو.

ال يعمؿ  كلـ يقؿ حزب هللا كرسكلو لئلشارة إلى أف الرسكؿ  (فإن حزب هللا)قكلو سبحانو 
 .(ُ) ال يستمد العكف كالنصر إال منو  مر مف هللا تعالى كأنو إال بأ

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

 ,: إنما كليكـ هللا الذم بيده كؿ خيرفي ىذه اآليات مف تجب مكاالتيـ فقاؿ  بيف هللا 
صبلة الذيف يقيمكف ال ,كالذيف آمنكا ,كالرسكؿ الكريـ الذم أخرجكـ مف الظممات إلى النكر بإذف ربو

كف كخاضعكف كمتكاضعكف هلل, عكيؤتكف الزكاة لمستحقييا ببل نفاؽ كببل رياء كىـ خاش ,كاممة تامة
كمف يتكؿ هللا كرسكلو كالمؤمنيف كذلؾ بطاعة هللا كرسكلو كالتأسي بالرسكؿ كىديو كمناصرة 

استحكذ عمييا  المؤمنيف كمعاكنتيـ فإنو ىك الناجي كالفائز كالغالب لغيره مف األحزاب األخرل التي
 .(ِ)الشيطاف كأم فضؿ كنعمة أحسف مف أف يككف اإلنساف في حزب هللا تعالى 

 لنص :اخامسًا: مقاصد وأىداف 

حثت اآليات المؤمنيف إلى مكاالة هللا كرسكلو كالمؤمنيف كأنو كاجب  بيان أسباب الفالح والنصر: -
َـّ ]هللا لقكلو تعالى:  ألف مف كالى هللا كااله ,كبشرتيـ بالفبلح كالنصر ,مكاالتيـ َْؽؾِبَ َٕ َتَب اَّللُ  ـَ

ـْ َحادَّ اَّللَ َوَرُشقَفُف َوفَْق *  َأَكا َوُرُشِع إِنَّ اَّللَ َؿِقيٌّ َظِزيزٌ  وَن َم َٓ َُتُِد َؿْقًما ُيْمِمـُقَن بِاَّللِ َوافَقْقِم أَِخِر ُيَقادُّ

اُكقا َآَباَءُهْؿ َأْو َأْبـَاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاََّنُ  َدُهْؿ بُِروٍح ِمـُْف ـَ َتَب ِِف ُؿُؾقِِبُِؿ اإِليَِلَن َوَأيَّ ـَ ْؿ ُأوَفئَِؽ  ْؿ َأْو َظِشَرَْتُ

ـَ ؾِقَفا َرِِضَ اَّللُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف ُأوَفئَِؽ  تَِفا إََّْنَاُر َخافِِدي ـْ ََتْ ِري ِم َٓ إِنَّ َوُيْدِخُؾُفْؿ َجـَّاٍت َُتْ ِحْزُب اَّللِ َأ

, فكؿ مف رضي بكالية هللا كرسكلو كالمؤمنيف فيك مفمح في  {33}املجادلة:[ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ  ِحْزَب اَّللِ
 ا.مالدنيا كاآلخرة كمنصكر فيي

 كىـ:بينت اآليات صفات المؤمنيف  صفات حزب هللا المخمصين: -

الذيف يقيمكف الصمكات الخمس, كيداكمكف عمييا, كيؤدكنيا كاممة تامة األركاف كالشركط,  -ُ
يؤدكنيا ببل نفاؽ كببل رياء, كيتقربكف بالنكافؿ؛ ألف الصبلة عماد  اشعيف متكاضعيف هلل خ

 ة الطاعات.غر الديف, كعصاـ اليقيف, كرأس القربات, ك 

                                                           

 .َِِ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ُ)
 .ْٕالمنيجي, ص , التفسيرِٗٓ/ُ, التفسير الكاضح, ِِٔٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير,  (ِ)
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يؤتكف الزكاة, إذ ىي مطيرة لممرء مف دنس الذنكب, كمطيرة مف البخؿ, كمنمية لمحسنات,  -ِ
 صاحبيا إلى مستحقييا.كرزؽ لعباده المحتاجيف يصرفيا  فيي فرض هلل 

ي صفة نبيمة, كخصمة جميمة يحبيا هللا كيحبيا أىميا, فإذا أحسف المسمـ إلى ياإلحساف لمخمؽ ف -ّ
اآلخريف في ىذه الدنيا كانت النتيجة إحساف هللا إليو في الدنيا كاآلخرة, كأكؿ المستفيدف مف 

بلقيـ كضمائرىـ, فيجدكف اإلحساف ىـ المحسنكف أنفسيـ يجنكف ثمراتو عاجبلن في نفكسيـ كأخ
 االنشراح كالسكينة كالطمأنينة, فاإلحساف كالمسؾ ينفع حاممو كبائعو كمشتريو.

الصدؽ عند المقاء, فإذا تكفرت فييـ ىذه الصفات كانكا مف حزب هللا, كىذه بشارة عظيمة لمف  -ْ
 قاـ بأمر هللا, كصار مف حزبو كجنده, كأف لو الغمبة كاالنتصار.
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 انيالمبحث الث
 ( من سورة المائدةٙٙ-ٚ٘مقاصد وأىداف اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: الدين بين المستيزئين والكارىين لو.

 المطمب الثاني: سفاىة أىل الكتاب.
 المطمب الثالث: صفات الييود وجرائميم.

 بالبخل. المطمب الرابع: اتيام الييود لممولى 
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 المطمب األول
 لمستيزئين والكارىين لوالدين بين ا

ـَ ُأوُتقا افؽِتَ ]قاؿ تعالى:  ـَ افَِّذي ُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َوَفِعًبا ِم َ ـَ اَتَّ َٓ َتتَِّخُذوا افَِّذي ـَ َآَمـُقا  َا افَِّذي اَب َيا َأَيُّ

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ  ـُ ُؼقا اَّللَ إِْن  اَر َأْوفَِقاَء َواتَّ ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َوافُؽػَّ ُْؿ َوإِذَ  * ِم ُذوَها ُهُزًوا َوَفِعًبا َذفَِؽ بَِلَّنَّ َ ََلِة اَتَّ ا َكاَدْيُتْؿ إَِػ افاَّ

َٓ َيْعِؼُؾقنَ   . {18-12:}املائدة[ َؿْقٌم 

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا:
 -ان حمفاء كأنصار –في اآليات السابقة عف اتخاذ الييكد كالنصارل أكلياء  بعد أف نيى 

القمكب, أعاد النيي ىنا ككرره  ضىلياء بعض كال يكالييـ إال المنافقكف مر مف دكنو ألف بعضيـ أك 
عف اتخاذ الكفار عامة أكلياء كالسبب ىك إيذاؤىـ لممؤمنيف بجميع ضركب عمى النيي لمتأكيد 

 .(ُ)اإليذاء, كمقاكمتيـ دينيـ ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيبل 
 ثانيًا: أسباب النزول:

َٓ َتتَِّخُذوا يَ ]* سبب نزكؿ قكلو تعالى:  ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ  .[...ا َأَيُّ

قاؿ ابف عباس مبينان سبب نزكؿ ىذه اآليات: كاف رفاعة بف زيد بف التابكت, كسكيد بف 
ـَ َآَمـُقا ]الحارث قد أظيرا اإلسبلـ كنافقا, ككاف رجؿ مف المسمميف يكاٌدىما, فنزؿ قكلو:  َا افَِّذي َيا َأَيُّ

ُذوا ِديـَُؽْؿ َٓ َتتَِّخُذوا ا َ ـَ اَتَّ اآلية [ ...فَِّذي
(ِ)

 . 

   ,ركل ابف عباس: أف قكمان مف الييكد كالمشركيف ضحككا مف المسمميف كقت سجكدىـك 
قاؿ الكمبي: كانكا إذا نادل منادم رسكؿ هللا قالكا: صياح مثؿ صياح العير, كتضاحككا, فأنزؿ هللا 

ـَ َآَمـُق] ىذه اآلية ا افَِّذي َ ُذوا ِديـَُؽْؿ َيا َأَيُّ َ ـَ اَتَّ َٓ َتتَِّخُذوا افَِّذي  [...ا 
(ّ). 

َٓ َيْعِؼُؾقنَ ]* سبب نزكؿ قكلو تعالى:  ُْؿ َؿْقٌم  ُذوَها ُهُزًوا َوَفِعًبا َذفَِؽ بِلََّنَّ َ ََلِة اَتَّ [ َوإَِذا َكاَدْيُتْؿ إَِػ افاَّ

 . {18}املائدة:

لمنادم ينادم: أشيد أف محمدان عف السدم: كاف رجؿ مف النصارل بالمدينة إذا سمع ا
 و نياـ, ػػػـ كأىمػػػك نائػػار كىػػػي بنػػػة مف الميالػػػة ذات ليمػػػت خادمػػاذب, فدخمػػػرًٌؽ الكػػػاؿ: حي ػػكؿ هللا, قػػرس

                                                           

 .َِْ/ٔ, التفسير المنير, ُْٓ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .َِِ/ُ(,ّٖٗ, أسباب النزكؿ, لمكاحدم, ح )ِْٗ/َُانظر: جامع البياف,  (2)
 .ُِْ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِٕٗ/ُانظر: مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد,  (3)
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 .(ُ) فسقطت شرارة فأحرقت البيت, فاحترؽ ىك كأىمو
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
ُذ ]* قكلو:  َ ىك ما عميو المرء مف , ك (ِ)الحكـ, كيأتي بمعنى األمة  الدين:, [ُهُزَواً  وا ِديـَُؽؿْ اَتَّ

 .(ّ) عقائد كأعماؿ ناشئة عف العقيدة
كيككف المزح في مقاـ الجد  ,كيشتمؿ عمى معاني االستخفاؼ كالتيكـ, (ْ) ىك السخرية اليزء:

 .(ٓ) لمسخرية بمكضكعو كالعبث بو
كيقاؿ عف الطفؿ لعب بفتح العيف إذا ساؿ  أصؿ معناه مف لعاب الطفؿ,, كالمعب ضد الجد المعب:
 .(ٔ) بؿ يقصد بو التسمية ,الذم ال يقصد بو نفعالعمؿ : كمعناه ,لعابو

 .(ٕ)الكيفر ضد اإليماف, كىك بمعنى التغطية كالستر  الكفار:
 .(ٖ) نفاقان ف مف أىؿ المدينة الذيف أظيركا اإلسبلـ يأريد بو المشرككالكفار في اآلية 

 .(ٗ)دعكتـ إلى الصبلة باألذاف كاإلقامة  ناديتم إلى الصالة:
 الجوانب البالغية:
ـَ ُأوُتقا افؽِتَ ]* قكلو تعالى:  ـَ افَِّذي ُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َوَفِعبًا ِم َ ـَ اَتَّ َٓ َتتَِّخُذوا افَِّذي ـَ َآَمـُقا  َا افَِّذي ـْ َيا َأَيُّ اَب ِم

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ َؿْبؾُِؽْؿ َوافُؽػَّ  ـُ ُؼقا اَّللَ إِْن   .[اَر َأْوفَِقاَء َواتَّ

اآلية تحذر مف مكاالة الييكد كالمشركيف الذيف بالمدينة كال مدخؿ لمنصارل فييا إذ لـ يكف 
 .(َُ)بالديف  اك أفي المدينة نصارل فييز 

                                                           

 .َُْ/ُ, تخريج أحاديث الكشاؼ, باب سكرة المائدة, َٓٔ/ُ, الكشاؼ, ِّْ/َُانظر: جامع البياف,  (1)
 .ِٕ/ُ, ُّٗ/ِانظر: معجـ مقاييس المغة,  (2)
 .ُِْ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (3)
 .ُُِْ/ِ, جميرة المغة, ٕٓ/ْانظر: العيف,  (4)
 .ِِٗٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير,  (5)
 .ِِٗٓ/ٓ, زىرة التفاسير, ُّ/ْخصص, , المَُٕ/ِ, ُٖٔ/ِانظر: المحكـ كالمحيط األعظـ,  (6)
 .ِٕٗ/ِ, المعجـ الكسيط, ُِٕ/ُانظر: مختار الصحاح ,  (7)
 .ِّٗ/ٔانظر: التفسير المنير,  (8)
 .ِّٗ/ٔالمرجع السابؽ,  (9)
 .ُِْ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (َُ)
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     هللا بأنػػو كقاؿ أىؿ الكتاب كلـ يحدد الييكد ألف المفظ شمؿ الييكد باالستيزاء لعمػػـ 
سػػيأتي زمػػاف يسػػتيزئكف بػو بديػػف هللا ككذلػػؾ النصػػارل سػػػكؼ يأتػػػي يػػػػػػػكـ كيستيزئكف بديف هللا 

 )كهللا أعمـ(.
ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ ]* قكلو تعالى:  ـُ لياب نفكس  [إِْن  ثارة الستنياض اليمة في االنتياء كا  فييا حث كا 

 .(ُ)مؤمنكف المؤمنيف لييظيركا أنيـ 
ُذوَها ُهُزًوا َوَفِعًبا ]* قكلو:  َ ََلِة اَتَّ تبيف مظاىر االستخفاؼ بالمؤمنيف        [...َوإَِذا َكاَدْيتُْؿ إَِػ افاَّ
 في الصبلة:

 كانكا يضحككف مف المسمميف كقت سجكدىـ. -ُ
 إذا نادل المنادم لؤلذاف قالكا: صياح مثؿ صياح العير. -ِ

ـْ ]األذاف إال في ىذا المكضع, أما قكلو:  كقيؿ ليس في كتاب هللا ذكر ََلةِ ِم إَِذا ُكقِدَي فِؾاَّ

فيك خاص بنداء الجمعة, كالنداء إلى الصبلة ىك األذاف كقد شرع   {9}اجلمعة:[ ...َيْقِم اجُلُؿَعِة 
 بعد تحكيؿ القبمة. في السنة الثانية لميجرةاألذاف 

َٓ ]* قكلو تعالى:  ُْؿ َؿْقٌم  فييا تحقير ليـ إذ ليس في النداء إلى الصبلة ما يكجب  [َيْعِؼُؾقنَ  َذفَِؽ بَِلَّنَّ
االستيزاء فجٍعميو مكجبان لبلستيزاء سخافة لعقكليـ كألف اليزؤ كالمعب شأف أىؿ السفو كالخفة 

 .(ِ)ليس ليـ عقكؿ مف كالطيش ك 
 القراءات:

ارَ ]* قكلو تعالى:  ير مف, أم كمف الكفاًر, قاؿ كالكسائي بالجر عمى تقد كقرأ أبك عمر  [َوافُؽػَّ
" عطفان عمى  الكسائي: كفي حرؼ أبى "كمف الكفار", كقرأ مف عىدىاىما الجميكر بالنصب "الكفارى

 "الذيف اتخذكا دينكـ", قاؿ النحاس: كىك أكضح كأبيف.
: لكال اتفاؽ الجماعة عمى النصب الخترت الخفض لقكتو في اإلعراب كفي  قاؿ مكيه

 .(ّ)كالقرب مف المعطكؼ عميو المعنى كفي التفسير 
قاؿ أبك جعفر: كالصكاب مف القكؿ: إنيما قراءتاف متفقتا المعنى صحيحتا المخرج, كقد قرأ 

 ألف النيي عف اتخاذ كلي مف  رأ القارئ فقد أصابػػؾ قػػػأم ذلرأة فبػػاء مف القػػػا عممػػػدة منيمػػبكؿ كاح
                                                           

 .ِّٗ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ُ)
 .ِِْ/ٔكير, , التحرير كالتنِٔ/ِانظر: فتح القدير,  (ِ)
 .ِٔ/ِانظر: فتح القدير,  (ّ)
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 .(ُ)الكفار نيي عف اتخاذ جمعيـ أكلياء 
ل قراءة أبي عمرك كالكسائي, أم كبلن مف أىؿ الكتاب كالكفار قد اتخذكا الديف ىزكان كمؤد

كلعبان, فيما تدؿ قراءة الباقيف أف المتصؼ بذلؾ ىـ أىؿ الكتاب كحدىـ مع اشتراؾ القراءتيف في 
 .(ِ)التحذير مف اتخاذ أمو مف الفريقيف أكلياء مف دكف المؤمنيف 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

إلى المؤمنيف أف يجتنبكا أعداء اإلسبلـ الذم اتخذكا  ه اآليات دعكة أخرل مف هللا ىذ
الديف ىزؤا كسخرية كليكان كىـ الييكد كالنصارل كالمشرككف, كىذا أقؿ ما فيو ىك أف يغار المسمـ 

ء يتجنب ىؤالفم لضعفو,عمى دينو كأنو إف لـ يستطع قطع ىذه األلسنة التي تيزأ بدينو كتسخر منو 
ذا ناديتـ أييا المؤمن ـ بعضان إلى كف بعضك الساخريف المستيزئيف إف كاف مف المؤمنيف حقان, كا 

الصبلة عف طريؽ األذاف, اتخذ ىؤالء المضمكف الصبلة كاألذاف مكضكعان لسخريتيـ كعبثيـ 
يـ كالسبب في ذلؾ أنيـ قكـ سفياء, جيبلء كلك عقمكا لعممكا أن ,كتيكميـ كتضاحككا عمييا كعميكـ

بعمميـ ىذا يحاربكف هللا كيصدكف الناس عف أداء حقو عمييـ مف الكالء لجبللو, كالشكراف لنعمو 
 .(ّ)إنيـ ظممكا أنفسيـ ظممان فكؽ ظمـ كذلؾ بسبب عنادىـ كأحقادىـ 

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

يـ بشرائع ستيزائالسيما أىؿ الظمـ منيـ ال :حرمة اتخاذ الييود والنصارى والمشركين أولياء -
 هللا تعالى عف اتخاذ الكافريف بطانة كأصدقاء كأكلياء لقكلو تعالى:اإلسبلـ كأحكامو, كذلؾ نيى 

وا َما َظـِتُّْؿ َؿْد ] ًٓ َودُّ َٓ َيْلُفقَكُؽْؿ َخَبا ـْ ُدوكُِؽْؿ  َٓ َتتَِّخُذوا بَِطاَكًة ِم ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ ـْ َيا َأَيُّ  َبَدِت افَبْغَضاُء ِم

ـُْتْؿ َتْعِؼُؾقنَ َأؾْ  ـُ َزُ َؿْد َبقَّـَّا َفُؽُؿ أََياِت إِْن  ـْ ِػل ُصُدوُرُهْؿ َأ َٓ  * َقاِهِفْؿ َوَما َُتْ بُّقََّنُْؿ َو
ِء َُتِ َٓ َها َأْكُتْؿ ُأو

قا  ْؿ َؿاُفقا َآَمـَّا َوإَِذا َخَؾْقا َظضُّ ـُ ِف َوإَِذا َفُؼق ؾِّ ـُ ـَ افَغْقِظ ُؿْؾ ُُيِبُّقَكُؽْؿ َوُتْمِمـُقَن بِافؽَِتاِب  َظَؾقُْؽُؿ إََكاِمَؾ ِم

ُدورِ  إِْن َْتَْسْسُؽْؿ َحَسـٌَة َتُسْمُهْؿ َوإِْن ُتِاْبُؽْؿ َشقَِّئٌة َيْػَرُحقا ِِبَا  * ُمقُتقا بَِغْقظُِؽْؿ إِنَّ اَّللَ َظؾِقٌؿ بَِذاِت افاُّ

ْقُدُهْؿ َصْقًئا إِنَّ  ـَ ْؿ  ـُ َٓ َيُُضُّ وا َوَتتَُّؼقا  قطٌ  َوإِْن َتْاِزُ   {.133-118}آل عمران: [اَّللَ بَِِل َيْعَؿُؾقَن حُمِ

                                                           

 .ُّْ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
, المكرر فيما تكاتر مف القراءات السبع, َِِ/ُ, شرح طيبة النشر, َْٔ/ِانظر: الكنز في القراءات العشر,  (2)

راءات , القُٕٓ/ِ, اليادم شرح طيبة النشر, ِٕٓ/ِ, فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات, َُٓ/ُ
 .ُّْ/ُ, القراءات المتكاترة كأثرىا في الرسـ, ِِّ/ِكأثرىا في عمـك العربية, 

, التفسير القرآني لمقرآف, ِٖٕ/ُ, مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, ّٔٗ/ِانظر: الجكاىر الحساف,  (3)
 .ٕٓ/ُ, التفسير المنيجي, ْٕٔ/ُ, أيسر التفاسير, ُُِٔ/ّ
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ـَ اَّللِ ِِف ]كقاؿ تعالى:  ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َؾَؾقَْس ِم ـْ ُدوِن اُدْمِمـَِغ َوَم ـَ َأْوفَِقاَء ِم َٓ َيتَِّخِذ اُدْمِمـُقَن افَؽاؾِِري

ُؿ  ـُ ُر َّٓ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة َوُُيَذِّ ٍء إِ  {38}آل عمران:[ اَّللُ َكْػَسُف َوإَِػ اَّللِ اَدِارُ ََشْ
(ُ)

 . 

كقاؿ ابف كثير في تفسيره: "ينيى تعالى عباده المؤمنيف عف اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف 
فشاء أحكاؿ كمناصحتيـالمؤمنيف, يعني مصاحبتيـ كمصادقتيـ  سرار المكدة إلييـ, كا  , كا 

 .(ِ)المؤمنيف البطانة إلييـ" 
 ة:فائد

أيان كاف نكع كفره,  -يقكؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو هللا: ال يحؿ لممسمـ أف يصؼ الكافريف 
ال يجكز لو أف يصفو باألخ أبدان, مثؿ قكؿ  –سكاء كاف نصرانيان, أـ ييكديان, أـ مجكسيان, أـ ممحدان 

, فإنو ال أخكة بيف إخكاننا األقباط, أك إخكاننا النصارل كما شابو, فاحذر يا أخي مثؿ ىذا التعبير
َِل اُدْمِمـُقَن إِْخَقةٌ ]: المسمميف كبيف الكفار أبدان, األخكة ىي األخكة اإليمانية, قاؿ  [ إِكَّ

 {13}احلجرات:
(ّ). 

ت اآليات كيد الكفار, كما يتربصكف بو لئلسبلـ كأتباعو, نبي الوالء هلل ولرسولو ولممؤمنين: -
مكفار عامة كألىؿ الكتاب خاصة, أك طاعتيـ, أك كلذلؾ جاءت اآليات تحذر مف االستماع ل

اتخاذىـ أكلياء, أك الرككف إلييـ, كقطعت ما في نفكس بعض المسمميف مف كد ككالء ليؤالء 
 .(ْ)األعداء مف أجؿ أف يككف الكالء هلل كلرسكلو كلممؤمنيف فقط 

صار بالمشركيف, ىذه اآلية فييا دليؿ عمى عدـ جكاز االستن عدم جواز االستنصار بالمشركين: -
د جاء قـك مف الييكد فقالكا: نسير معؾ, حي لما أراد الخركج إلى أي  كقد ركم عف جابر أف النبي 

 .(ٔ), كىذا ىك الصحيح مف مذىب الشافعي (ٓ)(إنا ال نستعين عمى أمرنا بالمشركين): فقاؿ 

                                                           

 .ِٕ/ُفي اإلسبلـ, البركاتي,  انظر: الكالء كالبراء (ُ)
 .ُْْ/ِانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ِ)
 .ّْ/ّ, مجمكع فتاكل كرسائؿ ابف عثيميف, ِٖ/ُانظر: الكالء كالبراء,  (ّ)
 .َِّ-ََِ/ُانظر: الكالء كالبراء في اإلسبلـ,  (ْ)
(, ُِْٓسمو محمد, ح ), المعجـ األكسط, لمطبراني, مف أُْ/ٔ(, َِٖٓمشكؿ اآلثار, لمطحاكم, ح ) (ٓ)

, السنف ُّّ/ِ(, صححو الحاكـ كسكت عنو الذىبي, ِْٔٓ, المستدرؾ, لمحاكـ, الجياد ح )ُِِ/ٓ
, السنف ُٕٔ/ُّ(, ُّّٖٕ, كفي معرفة السنف كاآلثار, ح )ّٓٔ/ّ(, ِٖٕٔالصغرل, لمبييقي, ح )

 , كقاؿ ىذا اإلسناد أصح.ْٔ/ٗ(, ُٖٕٖٕالكبرل, االستعانة بالمشركيف, ح )
 .ِِْ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ٔ)
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   كىي عداكة  :يمانالييود والمشركين وأىل اإل منبيان أن الكراىية قائمة بين من يعصي هللا  -
ـَ َآَمـُقا افَقُفقَد ]ال تنتيي حتى تقكـ الساعة لقكلو تعالى:  ِذي           َفتَِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّاِس َظَداَوًة فِؾَّ

قا ـُ ـَ َأِْشَ  . {83}املائدة:[ َوافَِّذي

ف شيء ذاالنداء إلى الصبلة في القرآف ىك األذاف كقد دلت اآلية عمى أف األ ذان:مشروعية األ -
رع بالسنة, فاألمعركؼ فيي مؤيدة لمشركعية األ ذاف لـ يكف بمكة ذاف كليست ميشرعة لو ألنو شي

نما كاف ينادم لمصبلة بالمفظ "الصبلة جامعة" كلما ىاجر رسكؿ هللا  كصرفت القبمة إلى  كا 
ذاف رأل "الصبلة جامعة" كلما ىميـ أمر األذاف كبقيت في السنة الثانية لميجرة أمر باألالكعبة 

, كقيؿ ليس في كتاب (ُ)ذاف في المناـ ككذلؾ رآه عمر كأبك بكرعبد هللا بف زيد األنصارم األ
فيك خاص  (إذا نودي لمصالة من يوم الجمعة) :إال في ىذا المكضع أما قكلو األذافهللا ذكر 

 بنداء الجمعة.

 مف عادة المشركيف السخرية مف المؤمنيف كدينيـ. -

 المطمب الثاني
 ة أىل الكتابسفاى

ـْ ؿَ ]قاؿ تعالى:  َّٓ َأْن َآَمـَّا بِاَّللِ َوَما ُأْكِزَل إَِفْقـَا َوَما ُأْكِزَل ِم ْبُؾ ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽِتَاِب َهْؾ َتـِْؼُؿقَن ِمـَّا إِ

ْؿ َؾاِشُؼقنَ  ـُ َثَر ـْ ـْ َذفَِؽ َمُثقَبًة ِظـَْد اَّللِ *  َوَأنَّ َأ ـْ فََعـَُف اَّللُ َوَؽِضَب َظَؾقِْف َوَجَعَؾ ِمـُْفُؿ  ُؿْؾ َهْؾ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِؼٍّ ِم َم

بِقؾِ  ـْ َشَقاِء افسَّ  . {03-19}املائدة:[ افِؼَرَدَة َواخَلـَاِزيَر َوَظبََد افطَّاُؽقَت ُأوَفئَِؽ َِشٌّ َمَؽاًكا َوَأَضؾُّ َظ

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

أف اآليات السابقة ان مف مكاالة أعدائو كبينت بعد أف حذر هللا تعالى المؤمنيف تحذيران شديد
الكالية إنما تككف بيف المؤمف كالمؤمف ألنيـ أخكة في العقيدة كاإليماف أما الكافر فبل صداقة كال 

, جاءت ىذه اآليات تتحدث عنيـ -أىؿ الكتاب –مكدة بينو كبيف المؤمف كخاصة الييكد كالنصارل 
 .(ِ)عنادىـ كحسدىـ  كتسفو عقكليـ كأحبلميـ كتكبخيـ عمى

 

                                                           

 .ِِٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ُ)
 .َُّانظر: قبس مف نكر القرآف, ص (ِ)
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 ثانيًا: أسباب النزول:
ذكر الكاحدم كابف جرير عف ابف عباس قاؿ: جاء نفره مف الييكد فييـ أبك ياسر بف 

فسألكه  زار, كأشيع, إلى النبي آزار بف أبي آأخطب, كرابع بف أبي رافع, كعازر, كزيده, كخالده, ك 
قالكا: ال نؤمف بمف آمف بعيسى كال نعمـ دينان عمف يؤمف بو مف الرسؿ؟, فمما ذكر عيسى ابف مريـ 

 ...ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽَِتاِب ]شران مف دينكـ كما نعمـ أىؿ ديف أقؿ حظان في الدنيا كاآلخرة منكـ, فأنزؿ هللا 

بِقؾِ  ـْ َشَقاِء افسَّ  .(ُ) {03-19}املائدة:[ َوَأَضؾُّ َظ
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني الكممات:
: أم ىؿ تعيبكف أك تسخطكف أك تنكركف أك تكرىكف منا إال [َهْؾ َتـِْؼُؿقَن ِمـَّا]الى: * قكلو تع

 .(ِ)إيماننا باهلل كبكتبو المنزلة 
ر )جزاء( كفي الشر )عقكبة( اب يثكب إذا رجع, كيستعمؿ في الخيالثكاب كالجزاء مف ث مثوبة:

 .(ّ)ر أخص كأكثر استعماالن يكيككف بالخ
: الطاغكت كؿ ما يعبد مف دكف هللا كالشيطاف كاألصناـ, [َظَبَد افطَّاُؽقَت وَ ]* قكلو تعالى: 

 .(ْ)كالطاغكت مف الطغياف كىك مجاكزة الحد المشركع كعبادة الطاغكت مجاز عف طاعتو 
 .(ٔ) الطريؽ المعتدؿ كىك اإلسبلـ أم: ,(ٓ)سكاء بمعنى العدؿ كالنصفة  سواء السبيل:

 الجوانب البالغية:
االستفياـ إنكارم تعجبي فاإلنكار دؿ عميو االستثناء كالتعجب [ َهْؾ َتـِْؼُؿقَن ِمـَّا]لى: * قكلو تعا

كفيو تكبيخ مؤكد باالستفياـ, كىي مف قبيؿ تأكيد المدح بما يشبو الذـ كبالعكس فقد جعمكا التمسؾ 
 َوَما ]يغة الكجيزة كمثميا , كيقكؿ ابف عطية: ىذه اآلية مف المحاكرة البم(ٕ)ان لئلنكار ػػػػاف مكجبػػباإليم

                                                           

 .ِّْ/ٔ, التحرير كالتنكير, َِّ/ُ(,  ََْح) , أسباب النزكؿ, لمكاحدم,ّْْ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 .ِٔ/ّ, فتح القدير, ْٕٓ/ّىؿ السنة, , تأكيبلت أ ُٖٔ/ِانظر: معاني القرآف كا عرابو,  (ِ)
 .ِّٕ/ّ, لساف العرب, ُُِ/ُ, المحرر الكجيز, ّْٕ/َُانظر: جامع البياف,  (ّ)
 .ُْٓ/ٔ, تفسير المراغي, ِّٕ/ّ, لساف العرب, ّٖٖ/ٓانظر: تفسير الراغب,  (ْ)
 .ٖٔ/ُّانظر: تيذيب المغة,  (ٓ)
 .ِِّ/ّٖ, تاج العركس, ُٕٗ/ُ, تحفة األريب, ُْٔ/ُْانظر: لساف العرب,  (ٔ)
 .ِِِٔ/ٓ, زىرة التفاسير, ِّْ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٕ)
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َّٓ َأْن ُيْمِمـُقا بِاَّللِ افَعِزيِز اَْلِؿقدِ   {8}الربوج:[ َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ
(ُ). 

مف باب التيكـ حيث استعممت المثكبة في العقكبة نحك قكلو:  [َمثُقَبًة ِظـَْد اَّللِ]* في قكلو: 
ُهْؿ بَِعَذاٍب َأفِقؿٍ ] ْ  .(ِ)  {31}آل عمران:[ َؾَبؼِّ

اإلشارة  أولئك:نسب الشر لممكاف كىك ألىمو مبالغة في الذـ,  [ُأوَفئَِؽ َِشٌّ َمَؽاًكا] * قكلو تعالى:
 , كجعمت الشرارة لممكاف بسبب كجكدىـ فيو.(ّ)إلى المكصكفيف بالصفات المتقدمة 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

لييكد كالكفرة الفجرة: يا أىؿ تضمنت ىذه اآليات تعميـ هللا تعالى لرسكلو أف يقكؿ ألكلئؾ ا
الكتاب إنكـ بمعاداتكـ لنا كحربكـ عمينا ما تنقمكف منا أم ما تكرىكف منا كال تعيبكف عمينا         

كما أنزؿ عمينا مف ىذا القرآف الكريـ كما أنزؿ مف قبؿ مف التكراة كاإلنجيؿ       ,إال إيماننا باهلل
يؿ مثؿ ىذا ينكر مف صاحبو كيعاب عميو؟ الميـ ال, كككف أكثركـ فاسقكف ف ,كالزبكر كغيرىا

التيكـ بيـ كتعجيب الناس بيـ كبفساد رأييـ مع تذكيرىـ بسكء  ع باتكلكنكـ قكـ ال تعقمكف, ثـ 
كيؼ يرد عمى أكلئؾ الييكد قؿ ليـ عمى سبيؿ التبكيت كالتنبيو عمى  مصيرىـ كتعميـ الرسكؿ 

ند هللا تعالى يكـ القيامة؟ إنو مف لعنو هللا تعالى كطرده ضبلليـ: ىؿ أخبركـ بشر الناس عقكبة ع
مف رحمتو كغضب عميو كمسخ بعضيـ قردة كبعضيـ خنازير كجعؿ منيـ عبد الطاغكت, إف 
أكلئؾ شره مكانان مف غيرىـ كأكثر ضبلالن عف طريؽ الحؽ المستقيـ مف سكاىـ, فيـ في الدنيا 

 .(ْ)اآلخرة مأكاىـ النار كبئس القرار يشرككف باهلل تعالى كينتيككف محارمو, كفي 

 لنص:اخامسًا: مقاصد وأىداف 

أظيرت اآليات سكء أخبلؽ الييكد كفساد عقكليـ  بيان فساد عقول الييود وسوء أخالقيم: -
مما جعميـ يعممكف  ,كحسدىـ لممؤمنيف عمى ما آتاىـ هللا مف اإليماف الحؽ ,كسفكرىـ بفسقيـ

 ر الناس مكانان يكـ القيامة كأضؿ الناس في ىذه الدنيا.فالييكد ش ,عمى إضبلؿ المسمميف

                                                           

 .َُِ/ِانظر: المحرر الكجيز,  (ُ)
 .ِّْ/ُ, صفكة التفاسير, ِّٗ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ِ)
 .ِّٗ/ٗانظر: المكسكعة القرآنية,  (ّ)
, ُٕٓ/ُ, المنتخب, ِّٕ/ُير الكريـ الرحمف, , تيسُٕٗ/ْ, محاسف التأكيؿ, ٕ/ْانظر: فتح البياف,  (ْ)

 .ٖٕالتفسير المنيجي, ص 
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خاطبت اآليات الييكد المعاصريف  من طبائع أسالفيم: طبائع الييود المعاصرين لمنبي  -
 ,كالذيف في بيئتو لمربط بيف أخبلقيـ الذميمة كشذكذىـ كأخبلؽ كشذكذ آبائيـ األكليف لمنبي 

ميف كتذكيرىـ بسكء حاؿ أسبلفيـ مع أنبيائيـ كما كاف حيث ظير تعيير الييكد المجادليف  لممسم
سخت طبيعتيـ فكانكا عبرة لغيرىـ كلمف تسكؿ لو نفسو مك  ,دميتيـآت خمف عقاب هللا ليـ فمس

نكاران ك  تان ليـ عف التطاكؿ فالضبلؿ كالفساد كالفسؽ كاألخبلؽ تبكيالعمؿ مثميـ فكاف ذلؾ تنديدان كا 
 اء عف آبائيـ كأجدادىـ مف الماضي البعيد.السيئة ميراث سيء تكارثو األبن

, مسخكا فكانكا قردة كخنازير حقيقةجميكر المفسريف عمى أنيـ  تقرير وجود مسخ في الييود: -
كالدليؿ عف ابف مسعكد قاؿ: سئؿ رسكؿ هللا عف  ,ألف الممسكخ ال يككف لو نسؿ ؛كانقرضكا

 -أو قال لم يمسخ قوماً  -م ييمك قوماً إن هللا لالقردة كالخنازير, أىي مما مسخ هللا؟ فقاؿ: )
ن القردة والخنازير كانت قبل ذلك , كركل أف هللا مسخ (ُ)( فيجعل ليم نساًل وال عقبًا, وا 

أصحاب السبت الصغار منيـ قردة كالكبار منيـ خنازير, كركل أيضان أف هللا مسخ أصحاب 
 .(ِ)السبت قردة ككفار مائدة عيسى خنازير 

كالمعنة تمـز  ,المعنة مف هللا ىي اإلبعاد كالطرد مف رحمتو تعالى : الحذر من غضب هللا -
الغضب اإلليي كىك يستمـز المعنة إذ ىي منتيى المؤاخذة لمف غضب هللا عميو, كغضب هللا 

فكاف العقاب لمييكد أف جعؿ منيـ القردة كالخنازير غضبان  ,عميو أم غضبان ال يرضى عنو أبدان 
كليـ في اآلخرة عذاب النار كبئس  ,ليـ الخزم كالنكاؿ في الدنيامنو عمييـ كسخطان فعجؿ 

 المصير, فنسأؿ هللا أف يرضى عنا كنعكذ باهلل مف غضب هللا.
 المطمب الثالث

 صفات الييود وجرائميم
ْؿ َؿاُفقا َآَمـَّا َوَؿْد َدَخُؾقا بِافُؽْػِر َوُهْؿ َؿْد َخَرُجقا بِِف َواَّللُ ]قاؿ تعالى:  ـُ اُكقا َوإَِذا َجاُءو ـَ  َأْظَؾُؿ بَِِل 

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ *  َيْؽُتُؿقنَ  ـَ ْحَت َفبِْئَس َما  ؾِِفُؿ افسُّ ـْ ثًِرا ِمـُْفْؿ ُيَساِرُظقَن ِِف اإِلْثِؿ َوافُعْدَواِن َوَأ ـَ َٓ  * َوَتَرى  َفْق

ؾِِفُؿ ا ـْ ُؿ اإِلْثَؿ َوَأ ـْ َؿْقُِلِ اكِقُّقَن َوإَْحَباُر َظ بَّ اُكقا َيْاـَُعقنَ َيـَْفاُهُؿ افرَّ ـَ ْحَت َفبِْئَس َما   . {02-01:}املائدة[ فسُّ
 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا:

بعد تكبيخ أىؿ الكتاب عمى عنادىـ كحسدىـ مف خبلؿ عرض تاريخيـ كجرائميـ يمضي 
 ض صفاتيـ القبيحة كد بعرض بعػػػػػػف مف الييػػػػاؿ المنافقيػػػػاف حػػػـ كبيػػػر مف مكاالتيػػػالسياؽ في التنفي

                                                           

 .ٓٓ/ٖ(, ٖٔٔٔصحيح مسمـ, كتاب القدر, باب آجاؿ مضركبة كأياـ معدكدة كأرزاؽ مقسكمة, ح ) (ُ)
 .ِّْ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ِ)
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 .(ُ) كالتحذير منيـ كخداعيـ التي ينأل عنيا العقبلء كأصحاب المركءة
ْؿ َؿاُفقا َآَمـَّا َوَؿْد َدَخُؾقا بِافُؽْػِر َوُهْؿ َؿْد َخَرُجقا بِِف َواَّللُ َأْظَؾُؿ بَِِل ] ثانيًا: سبب النزول اآلية: ـُ َوإَِذا َجاُءو

اُكقا َيْؽُتُؿقنَ   .{01:}املائدة[ ـَ

ْؿ َؿافُقا َآَمـَّا ]ذكر الطبرم عف قتادة كالسدم قكلو:  ـُ أناسه مف الييكد, أنيـ , [ ...َوإَِذا َجاُءو
 فيخبركنو أنيـ مؤمنكف راضكف بالذم جاء بو كىـ متمسككف بضبللتيـ  كانكا يدخمكف عمى النبي 

 .(ِ) كالكفر, ككانكا يدخمكف بذلؾ كيخرجكف بو مف عند نبي هللا 
 التفسير التحميمي:ثالثًا: 

 معاني المفردات:

أم يضمركف في نفكسيـ الكتماف: نقيض اإلعبلف, ككتـ الخبر: أخفاه كستره كطمسو,  يكتمون:
 .(ّ) كيخفكنو فييا

كىك ما حرمو هللا تعالى مف اعتقاد أك قكؿ ىك الذنب كالمعصية كالخطيئة كالميؿ عف الحؽ, اإلثم: 
 .(ْ) أك عمؿ كأريد بو ىنا الكذب

 .(ٓ) الظمـ كالمراد بو االعتداء عمى المسمميف إف استطاعكا لعدوان:ا

, كقيؿ: (ٔ)الماؿ الحراـ, كالرشكة كالربا كما يأخذكنو مف ماؿ مقابؿ تحريؼ الكمـ كتأكيمو  السحت:
ـر فمـز عنو العار كسمي سحت ألنو يسحت البركة أم ييذىبيا  ىك ما خبث مف المكاسب كحي
(ٕ). 

قكؿ ابف جرير جمع رباني كىـ العمماء الحكماء البصراء بسياسة الناس كتدبير كما ي الربانيون:
 .(ٖ) أمكرىـ, كالقياـ بمصالحيـ

 ي التكراة مف ػا كرد فػػركف لمػػػـ المفسػػكد كفقياؤىػػػكىـ عمماء اليي -عالـ ديني  –جمع حبر واألحبار: 

                                                           

 .َِٗ/ْ, التفسير الكسيط, لطنطاكم, ِٕٗ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف,  (ُ)
 .ْْٓ/َُر: جامع البياف, انظ (2)
 .ْٖٔ/ُ, أيسر التفاسير, ُِٔٔ/ُ, معجـ المغة العربية المعاصرة, ُْ/ِانظر: المحيط في المغة,  (ّ)
 .ِْٖ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِٗ/ُ, منتخب مف صحاح الجكىرم, ُُٖ/ُانظر: المحيط في المغة,  (ْ)
 .ََِٔ/ُ, معجـ المغة العربية, َٓ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ٓ)
 .ّٔ/ٓ, تفسير غريب القرآف, لمككارم, ٓٔٓ/ُانظر: زاد المسير,  (ٔ)
 .ُْ/ِانظر: لساف العرب,  (ٕ)
 .ْْٖ/َُانظر: جامع البياف,  (ٖ)
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 .(ُ)أقكاؿ كأحكاـ 

األحبار عمماء التكراة كقاؿ غيره: كميـ في الييكد قاؿ الحسف: الربانيكف عمماء اإلنجيؿ ك 
 .(ِ)ألنو يتصؿ بذكرىـ 
 الجوانب البالغية:

اُكقا َيْؽُتُؿقنَ ]* قكلو تعالى:  ـَ  ,فييا كعيد شديد ليـ عمى نفاقيـ[ َواَّللُ َأْظَؾُؿ بَِِل 

ثًِرا ِمـُْفْؿ ُيَساِرُظقَن ]* قكلو تعالى:  ـَ أك لكؿ  ب في اآلية لمرسكؿ , الخطا{03:}املائدة[ ...َوَتَرى 
 ,مف يصمح لو كخص السحت بالذكر مع اندراجو في اإلثـ لممبالغة في التقبيح

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ ]* قكلو تعالى:  ـَ جمع بيف صيغتي الماضي كالمستقبؿ لمداللة عمى  [َفبِئَْس َما 
 .(ّ)االستمرار 

اكِقُّقَن ]* قكلو تعالى:  بَّ َٓ َيـَْفاُهُؿ افرَّ ُؿ َفْق ـْ َؿْقُِلِ , "لكال" تحضيضية, أم {02:}املائدة[ ...َوإَْحَباُر َظ
يقصد بيا الحث عمى الفعؿ, أم كاف يجب أف ينياكـ الربانيكف كاألحبار عف أكؿ السحت كقكؿ 

 .(ْ)اإلثـ كالعدكاف 

ذا دخؿ عمى  قاؿ البيضاكم: "لكال: ىذا لمحض, فإذا دخؿ عمى الماضي أفاد التكبيخ كا 
 .(ٓ)أفاد التحضيض"  المستقبؿ

اُكقا َيْاـَُعقنَ ]* قكلو تعالى:  ـَ اُكقا ]كالتذييؿ في اآلية السابقة  {02:}املائدة [َفبِْئَس َما  ـَ َفبِْئَس َما 

, فالحؽ يفرؽ بيف بئس عف صناعة كبئس عف عمؿ, ألف كؿ عامؿ ال يسمى {03:}املائدة[ َيْعَؿُؾقنَ 
فيو كيتدرب كينسب إليو, فالعمؿ يسمى صناعة إذا  صانعان كال كؿ عمؿ يسمى صناعة حتى يتمكف

جادة  صار مستقران راسخان متمكنان فيك عمؿ اإلنساف بعد تدرب فيو كتركو كتحرو   .(ٔ)كا 
 " كذلؾ ألف:يعممون" أبمغ كأقكل مف "يصنعونف كلكف الذـ في "اتذمف افاآليت

                                                           

 .ٕٗٗ/ُ, معجـ المغة العربية المعاصرة, ْْٖ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 .ّْٓ/ّانظر: ركح المعاني,  (ِ)
 .ْٔ/ِ, فتح القدير, ٕٓ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ُّْ/ِانظر: أنكار التنزيؿ,  (ّ)
 .َِّٔ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ْ)
 .ُّْ/ِأنكار التنزيؿ,  (ٓ)
 .ِّٗ/ٗ, المكسكعة القرآنية, ْٓٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ٔ)



-ّٗ- 

 

عكىـ إلييا كتحمميـ عمى سمكؾ العامة مف أىؿ الكتاب ارتكبكا اآلثاـ كالمعصية مع شيكة تد -ُ
 ارتكابيا فجرميـ غير راسخ فاستعمؿ الحؽ "يعممكف".

أما الربانيكف كاألحبار التارككف لمنيي عف المنكر ال شيكة لنيييـ كتركيـ كتفريطيـ في اإلنكار  -ِ
كالحسبة كىي أقبح كأشد حاالن مف مكاقعة المعصية فالذنب ذنبان راسخان فاستعمؿ الحؽ 

 .(ُ)"يصنعكف" 

ُؿ اإِلْثَؿ ]ف ابف عباس رضي هللا عنيما: في اآلية كع ـْ َؿْقُِلِ اكِقُّقَن َوإَْحَباُر َظ بَّ َٓ َيـَْفاُهُؿ افرَّ َفْق

اُكقا َيْاـَُعقنَ  ـَ ْحَت َفبِْئَس َما  ؾِِفُؿ افسُّ ـْ ىي أشد آية في القرآف, أم ليس في القرآف آية أشد تكبيخان [ َوَأ
 .(ِ) لمعمماء مف ىذه اآلية

ما في القرآف آية أخكؼ عندم منيا كفييا نعي لمعمماء لتكانييـ في النيي "الضحاؾ: كعف 
عف المنكر أم أنيا حجة عمى العمماء إذا قصركا في اليداية كاإلرشاد كترككا النيي عف الشركر 

 .(ّ) "كاآلثاـ التي تفسد نظاـ الحياة لمفرد كالمجتمع

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

ه اآليات حاؿ المنافقيف إذا جاءكا إلى المؤمنيف كقالكا آمنا بأنكـ عمى في ىذ بيف هللا 
حؽ كحاليـ أنيـ متمبسكف بالكفر كيخرجكف مف عندكـ كىـ متمبسكف بو أيضان فيدخمكف عندكـ 

ألف قمكبيـ قد قست كفسدت  كيخرجكف كقمكبيـ كما ىي ال تتأثر بالمكاعظ التي يمقييا الرسكؿ 
نفاقيـ كخداعيـ كحسدىـ كبغضيـ لممؤمنيف فاحذركىـ كال تكالكىـ ثـ أضاؼ كهللا أعمـ ب ,نفكسيـ

فقاؿ فترل أييا الرسكؿ الكريـ كأييا السامع أف كثيران منيـ  ,القرآف مف أكصافيـ شران مما ذكر
يسارعكف في ارتكاب اآلثاـ كالمعاصي كالتعدم كالظمـ كأكؿ ماؿ الحراـ لبئس العمؿ عمميـ كبئس 

 اؤىـ.االعتداء اعتد

ثـ حض هللا تعالى عمماءىـ عمى النيي عف قكؿ اإلثـ كأكؿ الماؿ الحراـ ككؿ تمؾ المآكؿ 
 .(ْ)الخبيثة لبئس ما كاف يصنع ىؤالء األحبار مف ترؾ النصيحة كالنيي عف المعصية 

                                                           

 .ٕٓ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ّّٗ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ُ)
 .ٓٔٓ/ُانظر: زاد المسير,  (ِ)
 .َُٓ/ٔ, تفسير المراغي, ّٖٗ/ِالحساف, الجكاىر  (ّ)
 .ٕٗ-ٖٕ, التفسير المنيجي, ِْْ/ٔ, التفسير المنير, َُُّ/ّانظر: التفسير القرآني لمقرآف,  (ْ)
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 :النص خامسًا: مقاصد وأىداف
 أخالقيم:سوء بيان سوء طبائع الييود و  -
لييكد فالمخادعة كالحقد كالحسد تمؤل قمكبيـ ضغينة كحقدان عمى النفاؽ ىك الصفة الغالبة عمى ا -ُ

الناس فيـ إذا التقكا بالمؤمنيف ألمر ما بيتكه في صدكرىـ, أظيركا اإليماف حتى يطمئف إلييـ 
يعمـ ما يخفكف  ف كيأمنكا جانبيـ كىـ عمى الحقيقة ليسكا مف اإليماف في شيء, فاهلل ك المؤمن

 فالحذر مف مكاالتيـ.
في سباؽ كأنيـ يتسارعكف عمى  ان رعتيـ لئلثـ كالعدكاف فاآليات تدؿ عمى أف ىناؾ أناسمسا -ِ

اإلثـ كالعدكاف ككأف الظمـ كالعدكاف كاإلثـ غاية منصكبة في أذىانيـ متفقة مع قمكبيـ فتراىـ 
في كؿ زماف كمكاف يعيثكف في األرض فسادان كتدميران يدمركف الحجر كالشجر كالبشر ككذلؾ 

ىـ نتشر حتى في زماننا ىذا نرل رؤساءاؿ الحراـ كاالغتصاب كالزنا كاالختبلس مأكؿ الم
 يختمسكف األمكاؿ كيرتكبكف الجرائـ لعنة هللا عمييـ أينما كانكا.

جريمة الحسد كالحقد ىي الجريمة التي تسبقيا عقكبتيا عكس أم جريمة أخرل فأم جريمة  -ّ
ألف  ؛صاحبيا مف قبؿ أف يحقدمف عقكبة الحقد تتأخر عقكبتيا عنيا إال الحقد كالحسد, فتناؿ 

الحاقد ال يحقد إال ألف قمبو كمشاعره تتمزؽ عندما يرل المحقكد عميو في خير, كلذلؾ يقاؿ في 
 .(ُ)األثر: "حسبؾ مف الحاسد أنو يغتـٌ كقت سركرؾ" 

في  اآليات تنعى العمماء عف التكاني بيان خطورة وقبح سكوت العمماء عن المنكر والفساد: -
النيي عف المنكر كارتكاب المعاصي كاآلثاـ كلذا قاؿ كثير مف السمؼ في ىذه اآلية أشد آية 

ارتكاب الجرائـ كاآلثاـ, كالنصيحة النيي عف كأخطرىا في تكبيخ العمماء لذا يجب عمى العمماء 
ركر لمف يحتاج, فاآلية حجة عمى العمماء إذا قصركا في اليداية كاإلرشاد كترؾ النيي عف الش

 كاآلثاـ التي تفسد نظاـ الحياة لمفرد كالمجتمع.
بينت اآليات حقيقة الييكد كخداعيـ كالتنديد بيـ حيف يدخمكف  التنديد بالييود وعممائيم: -

كقمكبيـ جاحدة كحيف يخرجكف يخرجكف كفاران جاحديف مع أف كثيران مف الكفار النت قمكبيـ 
كنيا حقيقتيـ التي ال تتبدؿ كقمكبيـ القاسية كل كأسممكا عند سماع كبلـ النبي كمجالستو 

 ان ألنو كاف كاجب ؛كلكف التنديد بعمماء الييكد كاف أكبر كالتكبيخ أشد ,كجحكدىـ منعتيـ مف ذلؾ
عمييـ زجر بني ممتيـ عف تمؾ األخبلؽ السيئة كلكنيـ لـ يفعمكا ككاف ليـ ضمع كيد في 

 كد فضبلن عف إغضائيـ عما كاف مستشريان في ييكد مف ػلييا اػػػاف يقفيػػػي كػػة التػػػؼ الخبيثػػالمكاق
                                                           

 .ِّٖٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ُ)
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 كالعدكاف عميو. آلخريفأخبلؽ سيئة كاستحبلؿ ماؿ ا
تشير اآليات إلى انتشار المنافقيف الفاسديف بيف صفكؼ  بيان أثر المنافقين عمى المجتمع: -

نو, ىر يعرفكف كجيو كيأخذكف حذرىـ ماالمجتمع المسمـ كأنو إذا كاف لممسمميف عدك ظ
كيعممكف عمى قيره ككسر شككتو, فإف ذلؾ ينبغي أال يشغميـ عف عدك خفي يندس فييـ, بؿ 

يكا إلى ىذا العدك المتخفي كأف يرصدكا تحركاتو كأف يضربكه الضربة بإف عمييـ أف ينت
بيط حف لئلشاعات كقكليـ اإلثـ كتيالمنافق بثي  ره, كلـ يقتصٍر حو مف جالقاضية كمما أطؿ برأس

ف ك في عيد الرسكؿ بؿ إننا ما زلنا نممسو في كقتنا الحاضر حيث يقكـ المنافق المسمميف
)العمبلء( بنشر اإلشاعات كاإلحباط بيف أفراد المجتمع فما أشبو الماضي بالحاضر كما أشبو 

 اليـك باألمس فعمينا الحذر مف أمثاؿ ىؤالء.

 المطمب الرابع
لقاء العداوة  اتيام الييود لممولى   والبغضاء بينيمبالبخل وا 

 وثمرة االستقامة عمى دين هللا
َوَؿافَِت افَقُفقُد َيُد اَّللِ َمْغُؾقَفٌة ُؽؾَّْت َأْيِدَيِْؿ َوُفِعـُقا بَِِل َؿاُفقا َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضتَاِن ُيـِْػُؼ ]قاؿ تعالى: 

ـْ  ثًِرا ِمـُْفْؿ َما ُأْكِزَل إَِفقَْؽ ِم ـَ ْقَػ َيَشاُء َوَفَقِزيَدنَّ  ْػًرا َوَأْفَؼْقـَا َبْقـَُفُؿ افَعَداَوَة َوافَبْغَضاَء إَِػ َيْقِم ـَ ـُ َربَِّؽ ُضْغقَاًكا َو

َٓ ُُيِبُّ ادُ  َِل َأْوَؿُدوا َكاًرا فِْؾَحْرِب َأْضَػَلَها اَّللُ َوَيْسَعْقَن ِِف إَْرِض َؾَساًدا َواَّللُ  ؾَّ ـُ ـَ افِؼَقاَمِة  َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ  * ْػِسِدي

َْدَخْؾـَاُهْؿ َجـَّاِت افـَِّعقؿِ افؽِ  َٕ ْرَكا َظـُْفْؿ َشقِّئَاِْتِْؿ َو َؼْقا فََؽػَّ ُْؿ َأَؿاُمقا افتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ  * َتاِب َآَمـُقا َواتَّ َوَفْق َأَّنَّ

ِت َأْرُجؾِِفْؿ مِ  ـْ ََتْ ـْ َؾْقؿِِفْؿ َوِم ُؾقا ِم ـَ َ َٕ ِْؿ  ـْ َرِبِّ ثٌِر ِمـُْفْؿ َشاَء َما َوَما ُأْكِزَل إَِفْقِفْؿ ِم ـَ ٌة ُمْؼتَِاَدٌة َو ـُْفْؿ ُأمَّ

 . {00-02:}املائدة[ َيْعَؿُؾقنَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبق:

بعد أف ذكر هللا تعالى بعض قبائح الييكد كمخازييـ كطبائعيـ الفاسدة مف مسارعتيـ في 
في ىذه  ذكر هللا  ,ك حراـاإلثـ كالعدكاف كأكؿ السحت كنحك ذلؾ مف جمع الماؿ مف حبلؿ أ

اآليات مزيدان مف طبائعيـ كسكء معتقدىـ كخبث قمكبيـ كسكء أدبيـ مع هللا تعالى كىي أقبح 
ا عمى ربيـ ككصفكه بالبخؿ مما ال يقكؿ بو عاقؿ, تعالى هللا عما يقكلكف    ؤ الصفات حيث تجر 

 .(ُ)عمكان كبيران 

                                                           

 .ُِٓ/ٔ,التفسير المنير, ُْٕ/ُانظر: تيسير التفسير , القطاف , (ُ)
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 ثانيًا: سبب النزول:
رجؿ مف الييكد يقاؿ لو شاس بف قيس: إف ربؾ بخيؿ        قاؿ: قاؿ عف ابف عباس 

[ ...َوَؿاَفِت افَقُفقُد َيُد اَّللِ ]ال ينفؽ" فأنزؿ هللا 
(ُ). 

كقاؿ عكرمة: إنما قاؿ ىذا فنحاص بف عازكراء لعنو هللا, كأصحابو ككاف ليـ أمكاؿ فمما 
عنا في العطاء, فاآلية خاصة في  هللا بخيؿ كيد هللا مقبكضة إفقؿ ماليـ, فقالكا:  كفركا بمحمد 

 .(ِ)بعضيـ, كقيؿ: لما قاؿ قكـ ىذا كلـ ينكر الباقكف صاركا كأنيـ بأجمعيـ قالكا ىذا 
كقيؿ اعة كجيد فقاؿ فنحاص ىذه المقكلة, كركم أف الييكد نزلت بيـ شدة كأصابتيـ مج

نصار, ككانت تمر في أكؿ اليجرة كقد آخى بيف المياجريف كاأل شاىدكا رسكؿ هللا  فنيـ حيإ
عمى المسمميف الميالي دكف طعاـ فيراىـ الييكد فيتندركف عمى تمؾ الحاؿ كيقكلكف: إف يد هللا مغمكلة 

, كأعتقد أف الثانية ىي الراجحة؛ ألنيا مذككرة عند ابف كثير كالقرطبي, كالثالثة (ّ)عمى محمد كآلو 
كم, كاألكلى عند ابف كثير.  جاءت بصيغة التضعيؼ ري

 ًا: التفسير التحميمي:ثالث
 معاني المفردات:

كمغمكلة مقبكضة كناية      ,عف ابف عباس مغمكلة أم بخيمة, كالغؿ: القيد يكضع في اليد مغمولة:
نما ىك مثؿ في شدة )كال يد ثـ  كال غيؿ (  , كفي لساف العرب الشحيح يده مغمكلة(ْ)عف البخؿ  كا 

 .(ٓ)البخؿ 
 ال يبقى ليا أثر.اإلطفاء اإلخماد حتى  أطفأىا:

أم عادلة غير متغالية مف القصد كىك االعتداؿ في العمؿ كاالستقامة كترؾ اإلسراؼ  مقتصدة:
 دصد يطمؽ عمى المطيع, أم غير مسرؼ بارتكاب الذنكب, كاقؼ عنت, كالمق(ٔ)كىك ضد اإلفراط 

 .(ٖ) , كأمة مقتصدة: معتدلة مف أسمـ كاتبع رسكؿ هللا (ٕ)حدكد كتابيـ 
                                                           

 .ُْٔ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ُ)
 .ُْٔ/ّ, تفسير القرآف العظيـ, ِّٖ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ِ)
 .ِِّٔ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ّ)
 .ِِّ/ُ, صفكة التفاسير, ْٔ/ٓ, تفسير غريب القرآف, ُٓٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ْ)
 .ِْٕ/ِٓ, تاج العركس, ََٓ/ُُ, ُٖٔ/َُانظر: لساف العرب,  (ٓ)
 .ُّٗ/ُ, أكضح التفاسير, ٕٔٓ/ُُلساف العرب,  انظر: (ٔ)
 .ِْٗ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٕ)
 .ُٖٓ/ُ, المنتخب, ٗٓ/ِانظر: البحر المديد,  (ٖ)
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 .(ُ)عممكا بما فييا مف األحكاـ عمى أتـ كجو  وا التوراة واإلنجيل:أقام

 الجوانب البالغية:

كىك مف  ,كبسطيا كناية عف الجكد ,: غؿ اليد كناية عف البخؿ[َيُد اَّللِ َمْغُؾقَفةٌ ]* قكلو تعالى: 
العطاء فبل يعطي بحاؿ مف غمت قبيؿ االستعارة التمثيمية إذ شبيت حاؿ مف قبضت يده عف 

 .(ِ)يده

 مبسكطتاف": طباؽ مف حيث المفظ. ,"مغمكلة 

, أك الدعاء عمييـ (ّ): دعاء عمييـ بتقييد أيدييـ عف عمؿ الخير [ ُؽؾَّْت َأْيِدَيِؿْ ]* قكلو تعالى: 
    بالشح المرير الذم يجعميـ مبغضيف لمناس منحرفيف عف طرقيـ مطركديف مف المجتمع, كيصح 

           الفعمي بأيدييـ بأف يمنعكا عف العمؿ الحر كيعيشكا أسارل  أف يفسر بالدعاء عمييـ بالغؿ
    أك كاألسارل في ذؿ, كيككف التعبير مف قبيؿ الجناس بالمشاكمة المفظية كيميؿ محمد أبك زىرة 

 .(ْ)إلى ىذا التفسير 

الييكد كالنصارل( كبيف سائر : يقصد )بيف [ َوَأْفَؼْقـَا َبقْـَُفُؿ افَعَداَوَة َوافَبْغَضاءَ ]* قكلو تعالى: 
المسمميف أك بيف الييكد أنفسيـ فكؿ فرقة تخالؼ األخرل فيـ متنافركف طكؿ العمر متباغضكف    

ْؿ َصتَّك]أبد الدىر, شتت هللا تعالى شمميـ كفرؽ جمعيـ لقكلو تعالى:  َسُبُفْؿ ََجِقًعا َوُؿُؾقُِبُ [ ََتْ

 {12}احلرش:
(ٓ). 

َِل أَ ]* قكلو تعالى:  ؾَّ : إيقاد النار في الحرب استعارة ألف الحرب ال نار ليا [ْوَؿُدوا َكاًرا فِْؾَحْرِب ـُ
نما شبيت بالنار ألنيا تأكؿ أىميا كما تأكؿ النار حطبيا  .(ٔ) كا 

ِت َأْرُجؾِِفؿْ ]* قكلو تعالى:  ـْ ََتْ ـْ َؾْقؿِِفْؿ َوِم ُؾقا ِم ـَ َ : استعارة عف سبكغ النعـ كتكسعة الرزؽ [َٕ
 .(ٕ)ا يقاؿ: عم و الرزؽ مف فكقو إلى قدمو عمييـ, كم

                                                           

 .ُٖانظر: التفسير المنيجي, ص (ُ)
 .ِِٕٕ/ٓ, زىرة التفاسير, ْٓٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ِ)
 .ٖٓ/ّانظر: إرشاد العقؿ السميـ,  (ّ)
 .ِِِٕٗ/ٓلتفاسير, انظر: زىرة ا (ْ)
 .ُّٗ/ُانظر: أكضح التفاسير,  (ٓ)
 .ِّٔ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (ٔ)
 .َِٓ/ٔانظر: التفسير المنير,  (7)
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ـْ َؾْقؿِِفؿْ ]كعف ابف عباس:  ُؾقا ِم ـَ َ ِت ]: يعني ألرسؿ السماء عمييـ مدراران, [َٕ ـْ ََتْ َوِم

 .(ُ) : يعني يخرج مف األرض بركاتيا[َأْرُجؾِِفؿْ 

 .(ِ)سكئيـ  ة: كممة ساء تدؿ عمى التعجب مف كثر [َشاَء َما َيْعَؿُؾقنَ ]

 المعنى اإلجمالي: رابعًا:
في اآليات السالفة بعض مخازييـ مف مسارعتيـ في اإلثـ كالعدكاف كأكؿ  بعد أف ذكر 

بالبخؿ مع أنيـ  السحت يخبر عف كفر الييكد كجرائميـ بباطؿ القكؿ كسيء العمؿ كاتياميـ هلل 
 رب العزة فاهلل ف بما نسبكه إلى ك ىـ المتصفكف بنقيصة البخؿ فيـ المغمكلة أيدييـ كىـ الممعكن

ف كثيران مف ىؤالء إلمعانيـ في الضبلؿ ليزيد ,غني كريـ ينفؽ كما يشاء يـ ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ نكا 
عقابان العداكة كالبغضاء إلى يكـ القيامة ليـ كجعؿ هللا  ,ظممان ككفران لما جبمكا عميو مف حقد كحسد

 كأتباعو.  بيزيمتيـ كانتصار نبيو كالمؤمنيف أطفأىا هللا ككمما أشعمكا ناران لحرب الرسكؿ 
ثارة الحرب كهللا ال يحب المفسديف,     ف ىؤالء الييكد يجتيدكف في نشر الفساد كالفتف كا  كا 

, كلك أنيـ حفظكا التكراة ثمرة االستقامة عمى ديف هللا كاإليماف باهلل كبما جاء الرسكؿ  ثـ بيف 
ع هللا تعالى الرزؽ كاإلنجيؿ كما نزال كعممكا بما فييا كآمنكا  بما أنزؿ إلييـ كىك القرآف الكريـ لكس 

كجعمو يأتييـ مف كؿ جية كأفاض عمييـ البركات كبيف أنيـ ليسكا سكاء فمنيـ جماعة عادلة عاقمة, 
كىـ  ,كيقكلكف كبالقرآف الكريـ, ككثير مف أىؿ الكتاب لبئس ما يعممكف كىـ الذيف آمنكا بمحمد 

 .(ّ)عف الحؽ معرضكف
 لنص:امسًا: مقاصد وأىداف خا
ىؿ  [ُؽؾَّْت َأْيِدَيِؿْ ]قكلو تعالى:  عند وصفيم بما ال يميق بيم: ورسولو  الذب عن هللا  -

يدعك الحؽ عمييـ؟ طبعان ال, ألنو ىك المصدر الذم يتجو إليو الخمؽ بالدعاء كىك القادر عمى 
يماني الذم يستقبؿ كبلمو أنو ما قالكه إنما ينبو الذىف اإليذكر كؿ الخمؽ, كلكف الحؽ حيف 

يجد كصفان ال يناسب هللا فعميو أف يدفع ىذا الكبلـ حتى قبؿ أف يرل الرد عمييـ, كىذا  حيف
يعممنا أننا إذا سمعنا كصفان ال يميؽ فبلبد أف ندحضو, ألف الحؽ ال يدعك عمى عبيده, ألف 

 .(ْ)الدعاء ىك أف يرفع عاجز طمبو إلى قادر لينفذ المطمكب لو 
                                                           

 .ُْٖ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ُ)
 .ِِٖٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير,  (2)
 .ُُٖ/ُ, التفسير الميسر, ُِٓ/ٔ, تفسير المراغي, ُْٔ/ِ, ركح البياف, ٗٓ/ّانظر: تفسير أبي السعكد,  (ّ)
 .ِِّٔ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ْ)
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حيث ظير فساد معتقد الييكد في ذات هللا تعالى كتطاكليـ  :بيان تطاول الييود عمى هللا  -
بالبخؿ كاجترأكا  بما ال يميؽ بجبللو ككمالو فكصفكه  ,ككصفيـ إياه بأقبح كصؼ عميو 

كذلؾ تكذيبيـ الرسؿ ىذه الصفة الدائمة فييـ  ,عمى مقاـ األلكىية كىذا مف سكء األدب مع هللا
ْؿ َرُشقٌل ]بب تعاستيـ, قاؿ تعالى: كىي س ـُ َِل َجاَء  . {82}البقرة:[ ...َأَؾُؽؾَّ

 ,كقاحةال يدةظان شدالفأككصفكه بالبخؿ كاختاركا   عمى هللاتطاكؿ الييكد  :تسمية الرسول  -
عف  فيدؿ عمى جبلفة قمكبيـ كغمط حسيـ كفسادىـ فيـ ال يتكرعك  كىذا [َيُد اَّللِ َمْغُؾقَفةٌ ]فقالكا: 

 لتعدم عمى مف دكنو مف الخمؽ فبل كبير كال عظيـ عند الييكد لعنة هللا عمييـ.ا
      عطاء هللا ممتد كيداه باإلنفاؽ مبسكطتاف ليبلن كنياران, فاهلل  :بيان عظم عطاء هللا  -

     ىك الكاسع الفضؿ الجزيؿ العطاء ينفؽ كيؼ يشاء  ,جكاد كريـ ال يبخؿ بعطائو عف أحد
  ضيا نفقة, تغيهللا مؤلل ال  قاؿ: "إف يد أف رسكؿ هللا  عف أبي ىريرة ركل البخارم 

اءي سى     الميؿ كالنيار, كقاؿ: أرأيتـ ما أنفؽ منذ خمؽ السمكات كاألرض, فإنو لـ يىغٍض ما في  ح 
هللا تعالى: أىنفؽ أينفؽ  قاؿ :يرفػػػع كيخفض كقاؿالميزاف يػػده بعرشػػو عمػػى المػػاء ك يده ككاف 

 . (ُ)عميؾ" 
دعت اآليات الييكد كالنصارل إلى التكبة كاإلنابة كالرجكع  بيان ثمرة االستقامة عمى دين هللا: -

بطريؽ التمميح ال التصريح كبأسمكب رقيؽ شيؽ بينت ليـ فيو ثمرة اإليماف  إلى هللا 
ربيـ مف الفضؿ كاالستقامة عمى شريعة هللا أال كىك السعادة في الدنيا كاآلخرة مع ما يغمرىـ بو 

قامة شرعو فمف فعؿ ذلؾ فالغنى  كاإلنعاـ كاإلحساف, فرحمة هللا كنعمتو مربكطة بتقكل هللا كا 
َْشَؼقْـَاُهْؿ َماًء َؽَدًؿا]كالنعمة كالرحمة تتنزؿ عميو لقكلو تعالى:  َٕ [ َوَأْن َفِق اْشتََؼاُمقا َظَذ افطَِّريَؼِة 

ُؽؿْ ]: , ككعد بالمزيد لمف شكر فقاؿ {10}اجلّن: َِزيَدكَّ َٕ ـْ َصَؽْرُتْؿ 
 . {2}إبراهيم:[ َفئِ

الييكد أبخؿ الناس كأجبنيـ في إخراج الماؿ كالبذؿ كذلؾ بدعكة  النيي عن التقتير والبخل: -
فبل تخرج مف بيف أيدييـ رحمة كال عطاء فاإلسبلـ  [ُؽؾَّْت َأْيِدَيِؿْ ]أصابتيـ جميعان, قاؿ تعالى: 
سراؼ لقكلو تعالى: ديف الكسطية أمرنا باإلنف َٓ ]اؽ كنيانا عف البخؿ كذلؾ بدكف تبذير كا  َو

ؾَّ افَبْسطِ  ـُ َٓ َتْبُسطَْفا  َعْؾ َيَدَك َمْغُؾقفًَة إَِػ ُظـُِؼَؽ َو ٍء َؾُفقَ ], كقكلو:  {39}اإلرساء:[ َُتْ ـْ ََشْ  َوَما َأْكَػْؼُتْؿ ِم

اِزؿِغَ  ؾُِػُف َوُهَق َخْرُ افرَّ َّا َجَعَؾُؽْؿ ُمْستَْخَؾِػَغ ؾِقفِ ]: , كقكلو {29}سبأ:[ َُيْ  . {2}احلديد:[ َوَأْكِػُؼقا ِِم

                                                           

اَن َظْرُصُف َظَذ ادَاءِ ]صحيح البخارم, كتاب التفسير, باب قكلو:  (ُ) ـَ  .ّٕ/ٔ(, ْْٖٔ)، ح  {2}هود:[ َو
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الييكد ىـ دعاة الفتنة كأصحاب الكيد كالمكر  بيان أن أسباب الفساد في األرض الييود: -
فيـ ال يأمنكف إال كسط افتراؽ  ,كأشعمكا الحركب فما دخمكا في مجتمع إال فرقكا أىمو كمزقكه

فيـ أسباب , اكلكا تمزيؽ شمؿ المسمميف في المدينة زمف الرسكؿ الناس كتمزيقيـ كما ح
ىـ الذيف نشركا تعرم النساء كبيع الخمكر كمكائد القمار كالزنا كالمكاط  ,الفساد في األرض

كغيرىا مف المكبقات, فالعالـ اإلسبلمي كالعربي ممزؽ اآلف بفعؿ الييكد كالنصارل كتعدييـ عمى 
أما تجمعيـ في بمدنا فمسطيف فيك أمر مكقكت كتنبيو لنا أف  ,كشعكبان المسمميف كالعرب حكامان 

كنجتمع عميو كليتـ تدبير هللا في ىزيمتيـ  نعكد إلى ديننا كنكحد صفكفنا كنعتصـ بكتاب هللا 
 فيـ إف عاجبلن أك آجبلن إلى زكاؿ بإذف هللا.ليـ ىزيمة منكرة ال تقـك بعدىا قائمة 

سبؽ أف أخبرتنا اآليات عف عقاب هللا لمييكد بمسخيـ قردة  مل:بيان أن الجزاء من جنس الع -
معنيـ فما أحدث الييكد ذنبان أحدث هللا ليـ عقكبة فعاقبيـ عمى طغيانيـ ككفرىـ مفك ,كخنازير

  يـ حفنراىـ ال تأتمؼ قمكبيـ كال تجتمع أركا ,كطردىـ مف رحمتو كألقى العداكة كالبغضاء بينيـ
ْؿ َصتَّكََتْ ]فيـ في فرقة كشتات  َِل َأْوَؿُدوا َكاًرا فِْؾَحْرِب ],  {12}احلرش:[ َسُبُفْؿ ََجِقًعا َوُؿُؾقُِبُ ؾَّ ـُ

    , كأطفأ نار الحرب كمما أكقدكىا كأحبط كؿ كيد كمكر ليـ كهللا  {02}املائدة:[ ...اَّللُ    َأْضَػَلَها 
  خباياىـ فالطاعات فما أصابيـ مف ىتؾ كضيؽ إنما ىك بسبب  ,ال يحب المفسديف أمثاليـ

ـْ َيتَِّؼ اَّللَ َُيَْعْؾ َفُف ََمَْرًجا]مفتاح لسائر السعادات كأف ما عند هللا ال يناؿ إال بطاعتو  [ َوَم

 . {3}الط الق:
 مف أسباب تعاسة الييكد تكذيبيـ الرسؿ كحسدىـ لمنبي  بيان أثر حسد الييود عمى أنفسيم: -

 دادكف كفران كطغيانان كغيظان كسعيان في األرض فسادان.كما أنزؿ عميو مف آيات بينات جعميـ يز 
 ,التكراة كاإلنجيؿ معطؿ فمـ ينتفعكا بيماالعمؿ ببينت اآليات أف  أكثر أىل الكتاب فاسقون: -

يناؾ في أىؿ الكتاب أمة مقتصدة معتدلة فمع ىذا  ,فجيميـ بالديف جعميـ أبغض الناس إلى هللا
 ,ف منيـ كالنجاشي كسمماف كعبد هللا بف سبلـيط مثؿ المؤمنكسطية في دينيا ال تفريط كال إفرا

فيؤالء الكتابيكف الذيف كاف فييـ الييكد ال يخمكف مف خير قد يدفعيـ  ,فبل يخمك جنس مف خير
كىكذا ال تخمك أمة أك زمف مف المعتدليف كال يخفى صكت  ,إلى اليداية كسمكؾ الحؽ المستقيـ
ذا كثر أىؿ السكء كقؿ الصالحكف ىمكت األمـ. ,والحؽ ميما حاكؿ الفسقة كبتو كخنق  كا 

نعمة مف أجؿ النعـ يرفع هللا  إف إنزاؿ القرآف الكريـ عمى رسكؿ هللا  بيان فضل القرآن الكريم: -
َفَؼْد ]بو شأف ىذه األمة كشأف حاممي ىذا الكتاب منزلة كمقامان في الدنيا كاآلخرة قاؿ تعالى: 

ْؿ َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ َأْكَزْفـَا إَِفقُْؽْؿ ـَِتا ـُ ُر ـْ خيركم من تعمم القرآن : ), كقاؿ  {13}األنبياء:[ ًبا ؾِقِف ِذ
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ف ك  ,, فيي خيرية كشرؼ لحامؿ القرآف بشيادة الرسكؿ الكريـ(ُ)(وعممو ىذا القرآف الذم يعرؼ ا 
و الحد طغيانان الييكد قيمتو كمنزلتو زاد كثيران منيـ حقدان كحسدان ليذا الرسكؿ كليذه األمة جاكزكا ب

فالقرآف منزؿ إلييـ مع غيرىـ كليسكا خارجيف عف التكميؼ الذم دعا إليو  ,كجاكزكا بو الحد كفران 
 كما جاءت بو التكراة كاإلنجيؿ حقان مف عند هللا تعالى كأف القرآف مصدؽ لما جاء قبمو.

كب ميما كثرت بينت اآليات أف اإلسبلـ يجب ما قبمو مف ذن بيان أن اإلسالم يجب ما قبمو: -
َْدَخْؾـَاُهْؿ َجـَّاِت ]لقكلو تعالى:  َٕ ْرَكا َظـُْفْؿ َشقَِّئاِْتِْؿ َو َؼْقا َفَؽػَّ          َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ افؽَِتاِب َآَمـُقا َواتَّ

    , فيك كعد إليي لمييكد كالنصارل فمك أنيـ آمنكا كاتقكا ألنجزه ليـ قطعان  {01}املائدة:[ افـَِّعقؿِ 
 ال يخمؼ الميعاد.كىك 

 
 
 
 

                                                           

 .ُِٗ/ٔ(, َِٕٓصحيح البخارم, كتاب فضائؿ القرآف, باب مف تعمـ القرآف كعممو, ح ) (ُ)
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 الفصل الرابع
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث

 (ٔٛ-ٚٙمن الحزب الثاني عشر اآليات )
 :ثبلثة مباحثكفيو 

 ( من سورة المائدة.ٔٚ-ٚٙالمبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )
 ( من سورة المائدة.٘ٚ-ٕٚ: مقاصد وأىداف اآليات )ثانيالمبحث ال
 ( من سورة المائدة.ٔٛ-ٙٚ: مقاصد وأىداف اآليات )ثالثالمبحث ال
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 المبحث األول
 ( من سورة المائدةٔٚ-ٚٙمقاصد وأىداف اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:
 .المطمب األول: عصمة الرسول 

 .المطمب الثاني: دعوة أىل الكتاب لإليمان برسالة محمد 
 .ى دين هللا المطمب الثالث: ثمرة االستقامة عم

 المطمب الرابع: طبيعة بني إسرائيل وضالالتيم.
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 المطمب األول
 عصمة الرسول 

ْغَت ِرَشاَفَتُف َواَّللُ ]قاؿ تعالى:  ْ َتْػَعْؾ َؾَِل َبؾَّ ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََل ْغ َما ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم ُشقُل َبؾِّ ا افرَّ َ َيا َأَيُّ

ـَ افـَّاِس إِنَّ اَّللَ ـَ َيْعِاُؿَؽ ِم َٓ ََيِْدي افَؼْقَم افَؽاؾِِري  . {02}املائدة:[  

 أواًل: مناسبة اآلية لما سبق:
في اآليات السابقة ما كاف عميو أعداء اإلسبلـ كخصكصان الييكد مف  بعد أف بيف 
كمف دسائس حاككىا لعرقمة سير الدعكة اإلسبلمية كمف استيزاء بتعاليـ  محاكالت لفتنة الرسكؿ 

بعد أف  ,حقد عمى المؤمنيف إليمانيـ برسؿ هللا ككتبو كمف سكء أدب مع خالقيـ كرازقيـالديف كمف 
كأمره بتبميغ الديف دكف أف يمتفت إلى  حكى هللا تعالى كؿ ذلؾ, أتبعو بتكجيو نداء إلى الرسكؿ 

 .(ُ)قد حماه كعصمو منيـ  مكر الماكريف أك حقد الحاقديف فإنو 
ُشقُل َبؾِّْغ[]يَ ثانيًا: سبب نزول اآلية  ا افرَّ َ  :ا َأَيُّ

كم عف مسركؽ قاؿ: قالت عائشة رضي هللا عنيا: مف حدثؾ أف محمدان  كتـ شيئان مما  ري
ـْ َربَِّؽ ]أنزؿ فقد كذب, كىك يقكؿ:  ْغ َما ُأْكِزَل إِفَْقَؽ ِم ُشقُل َبؾِّ ا افرَّ َ [ َيا َأَيُّ

(ِ). 

بعثني برسالة, فضقت بيا ذرعًا إن هللا قاؿ: ) عف الحسف البصرم: أف رسكؿ هللا ك 
ْغ ] وعرفت أن الناس مكذبي, فوعدني ألبمغن أو ليعذبني, فنزلت: ُشقُل َبؾِّ ا افرَّ َ  (.(ّ) [...َيا َأَيُّ

كأخرج ابف أبي حاتـ عف مجاىد قاؿ: لما نزلت: يا أييا الرسكؿ بمغ ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ 
ف لـ تفعؿ فما بمغت رسالتو قاؿ: يا رب, كيؼ أصنع كأنا كحدم يجتمعكف عمي فنز   .(ْ)لت: كا 

                                                           

 .ّٖ-ِٖفسير المنيجي, انظر: الت (ُ)
َؽ ]صحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف, باب  (ِ) ـْ َربِّ ْغ َما ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم ُشقُل َبؾِّ َا افرَّ ,              {02}املائدة:[ َيا َأَيُّ

[ َوَفَؼْد َرَآُه َكْزَفًة ُأْخَرى]: , صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب معنى قكؿ هللا ِٓ/ٔ(, ُِْٔح )

 .َُُ/ُ(, ّٖٓ, ح ) {12الن جم:}
سناده صحيح عمى شرط الشيخيف, أسباب النزكؿ, لمكاحدم, باب سكرة ِٖ/ٓ(, ُِٖٗمسند احمد , ح ) (ّ) , كا 

, لباب التأكيؿ, ٗٓٔ/ُ, كالحديث ممفؽ مف عدة أحاديث, انظر: الكشاؼ, َِْ/ُ(, َِْالمائدة, ح )
(, َُِّ, األلباني في السمسمة الصحيحة, )ُُٕ-ُُٔ/ّ, الدر المنثكر, ِّٓ/ْ, الدر المصكف, ِٔ/ِ
 ., كركل الحسف البصرم مرسبلن إلى النبي ْٖ/ٕ

, فتح ْٖٔ/َُ(, ُِِِٕ, جامع البياف )ُُّٕ/ْ(, ُّٔٔانظر: تفسير ابف أبي حاتـ عف مجاىد, ) (ْ)
 .ُُٕ/ّ, الدر المنثكر, ٗٔ/ِالقدير, 
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ييحرس, ككاف يرسؿ معو أبك طالب رجاالن مف بني ىاشـ  عف ابف عباس كاف رسكؿ هللا 
ْغ َما ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ]يحرسكنو حتى نزلت عميو ىذه اآلية  ُشقُل َبؾِّ ا افرَّ َ  , قاؿ: فأراد عمو أف[...َيا َأَيُّ

 .(ُ)عـ إف هللا قد عصمني مف الجف كاإلنس ـ مف يحرسو فقاؿ: يا يي عى يرسؿ مى 

ييحرس, حتى نزلت ىذه         كأخرج الحاكـ كالترمذم عف عائشة قالت: كاف النبي 
ـَ افـَّاسِ ]اآلية:   د ـوا فقـــاس انصرفــا النــــيا أييفأخػػػػرج رأسػػػو مف القبػػػػػػػة, كقػػػاؿ: ) [َواَّللُ َيْعِاُؿَؽ ِم

 .(ِ)(عصمني هللا

في سفر  في صحيحو عف أبي ىريرة قاؿ: كنا إذا أصبحنا كرسكؿ هللا  البخارمكأخرج 
تركنا لو أعظـ شجرة كأظميا, فينزؿ تحتيا, فنزؿ ذات يـك تحت شجرة كعمؽ سيفو فييا, فجاء رجؿ 

: هللا يمنعني منؾ, ضع السيؼ, فأخذه, كقاؿ: يا محمد, مف يمنعؾ مني؟ فقاؿ رسكؿ هللا 
 .(ّ)كهللا يعصمؾ مف الناس فكضعو فنزلت 

: أم آية مف السماء أنزلت أشد كركل ابف مردكيو عف ابف عباس قاؿ: سئؿ رسكؿ هللا 
عميؾ؟ فقاؿ: كنت بمنى أياـ مكسـ كاجتمع مشركك العرب كأفناء الناس )أم ال يعمـ ممف ىـ( فنزؿ 

لعقبة, فقمت: أييا الناس, مف عمي جبريؿ فقاؿ: يا أييا الرسكؿ بمغ ما أنزؿ إليؾ اآلية, فقمت عند ا
ينصرني عمى أف أبمغ رساالت ربي كلكـ الجنة؟ أييا الناس قكلكا ال إلو إال هللا كأنا رسكؿ هللا إليكـ, 

كال صبي إال يرمكف عمي بالتراب كالحجارة  : فما بقي رجؿ كال أمةتفمحكا كلكـ الجنة, قاؿ 
 ـ ال يعممكف, كانصرني ػػػي فإنيػػد قكمػػػـ اىػػػاؿ: الميػػػى عارض, فقػػرض عمػػذاب صابئ, فعػػػكؿ: كػػكيق

                                                           

, كقاؿ الترمذم: ىذا حديث غريب, أسباب ِّٓ/ٓ(, َّْٔدة )سنف الترمذم, كتاب التفسير, باب سكرة المائ (ُ)
, كقاؿ الحاكـ: ُّّ/ِ, المستدرؾ لمحاكـ, ِٔٓ/ُُ(, ُُّٔٔ, الطبراني, )َِٓ/ُ(, َْْالنزكؿ, )

 صحيح اإلسناد.
, كقاؿ: ىذا حديث غريب, كركل ُِٓ/ٓ(, َّْٔسنف الترمذم, كتاب التفسير, باب كمف سكرة المائدة, ح ) (ِ)

 ذا الحديث عف عبد هللا بف شقيؽ قاؿ: كاف النبي ... كلـ يذكركا ابنو : عف عائشة.بعضيـ ى
, مف ىذه الطريقة نفسيا, ثـ قاؿ: ىذا حديث صحيح عمى شرط    ُّّ/ِكصححو الحاكـ في المستدرؾ,  

 , كقاؿ الحافظ بف حجر في الفتح:   ْٗٔ/َُمسمـ كلـ يخرجاه ككافقو الذىبي, كالطبرم في التفسير, 
رسالو". انظر: الدر المنثكر,  سناده حسف, كاختمفكا في كصمو كا   َِٓ/ُ(, َْْ, أسباب النزكؿ, )ُُٗ/ّ"كا 

 مف حديث عائشة.
صحيح البخارم, كتاب الجياد كالسير, باب تفرؽ الناس عف اإلماـ عند القائمة كاالستطبلؿ بالشجر,           (ّ)

اب تككمو عمى هللا تعالى كعصمة هللا تعالى لو مف , صحيح مسمـ, كتاب الفضائؿ, بَْ/ْ(, ُِّٗح )
 .ُٖٕٔ/ْ(, ّْٖالناس, ح )
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 .(ُ)عمييـ أف يجيبكني إلى طاعتؾ, فجاء العباس عمو فأنقذه منيـ كطردىـ عنو 
كؿ ىذه الركايات تدؿ عمى أف اآلية مكية كسكرة المائدة مف آخر السكر نزكالن إف لـ تكف 

كيقكؿ ابف عاشكر: , (ِ)ة مكية كالظاىر خبلفو آخرىا نزكالن, قاؿ السيكطي: كىذا يقتضي أف اآلي
, (ّ)"كؿ ذلؾ كاف قبؿ نزكؿ ىذه اآلية كالذيف جعمكا بعض ذلؾ سببان لنزكؿ ىذه اآلية قد خمطكا 

ف "كقاؿ الفخر الرازم بعد أف ذكر عشرة أقكاؿ في سبب نزكليا:         كاعمـ أف ىذه الركايات كا 
       كر الييكد كالنصارل, كأمره بإظيار التبميغ م آمنو كثرت فإف األكلى حمؿ اآلية عمى أف هللا

 .(ْ)" مف غير مباالة منو بيـ
كىذا الذم قالو اإلماـ الرازم ىك الذم تسكف إليو النفس أم أف اآلية الكريمة ساقيا هللا 

يف حدثو عف كتقكية قمبو كأمره في تبميغ رسالتو بدكف خكؼ مف أعدائو الذ تعالى لتثبيت النبي 
في ىذه اآلية بأنو حافظو مف مكرىـ كعاصمو  حديثان مستفيضان كقد بشره  مكرىـ بو ككراىتيـ لو

 .(ٓ)مف كيدىـ 
 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:
 .(ٔ) مر تبميغو كىك ىنا محمد كحى إليو شرع كأي مف بني آدـ أي  ره كى ذى  :(الرسول)
مف التكحيد كالشرائع بمغ ما أنزؿ إليؾ أم لدعكة اإلسبلمية, التبميغ: إعبلف ا :(بمغ ما أنزل إليك)

 .(ٕ) كاألحكاـ
 .(ٖ)عصـ يعصـ عصمان, فيك عاصـ, كعصمو هللا مف المكركه: منعو كحفظو ككقاه  :(يعصمك)

, كىي الحفظ كالرعاية, كالكقاية مف اغتياؿ المشركيف, (ٗ)معناىا في كبلـ العرب المنع والعصمة: 
 ا مف تيريب ماػػػيمنعي دػػػير جمػػػا مف خيط أك سػػػو فميػػك ما يربط بػػة كىػػعصاـ القربك مأخكذ مف ػػكى

                                                           

 .ٗٔ/ِ, فتح القدير, ُُٕ/ّ, الدر المنثكر, ُّ/ِانظر: األحاديث المختارة,  (ُ)
 .ِٗٓ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِّّ/ْانظر:  البحر المحيط,  (ِ)
 .ِٗٓ/ٔالتحرير كالتنكير,  (ّ)
 .َُْ/ُِمفاتيح الغيب,  (ْ)
 .ِِّ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ٓ)
 .ُْ, الرسؿ كالرساالت, ص ُٕٗ/ُانظر: اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد,  (ٔ)
 .ّٓٔ/ُ, أيسر التفاسير, ِٖٓ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ٕ)
 .َُٗٓ/ِمعجـ المغة العربية المعاصرة,  (ٖ)
 .ُِِ/ُر غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ, , تفسيَْٕ/ُانظر: الزاىر في معاني كممات الناس,  (ٗ)
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 .(ُ)بداخميا
ـَ افـَّاسِ ]كقاؿ ابف العربي: "قكلو تعالى:   معناه يجعؿ بينؾ كبينيـ حجابان [ َواَّللُ َيْعِاُؿَؽ ِم

منيا, كلعممائنا تأكيبلت يمنع مف كصكؿ مكركىيـ إليؾ كعصاـ القربة الذم يمنع سيبلف الماء 
 .(ِ)أصحيا: أف العصمة عامة في كؿ مكركه" 

 .(ّ)المراد بو الكفار مف الييكد كالمنافقيف كالمشركيف  من الناس:
 الجوانب البالغية:

ُشقُل ]: قكلو  ا افرَّ َ أما األنبياء اآلخريف و بالرسكؿ, فييا تعظيـ الرسكؿ بندائ [َيا َأَيُّ
َيا ِظقَسك ],  {23}القصص:[ َيا ُمقَشك إِِنِّ َأَكا اَّللُ َربُّ افَعاَدِغَ ]مثؿ قكلو تعالى: أسمائيـ فقط, فناداىـ ب

ـَ َمْرَيَؿ َأَأْكَت ُؿْؾَت فِؾـَّاسِ   .(ْ)  {28}هود:[ ؿِقَؾ َيا ُكقُح اْهبِْط بَِسََلمٍ ],  {110}املائدة:[ اْب
ـْ َربَِّؽ ]قكلو تعالى:  ْغ َما ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم بمرتبة  : إيماء عظيـ إلى تشريؼ الرسكؿ [َبؾِّ

َوإِنَّ ]الكساطة بيف هللا كالناس إذ جعؿ اإلنزاؿ إليو كلـ يقؿ إليكـ أك إلييـ, كما قاؿ في آؿ عمراف 

ـُ بِاَّللِ َوَما ُأْكِزَل إَِفقُْؽؿْ  ـْ ُيْمِم ـْ َأْهِؾ افؽَِتاِب َدَ َ فِؾـَّاِس َما كُ ],  {199}آل عمران:[ ِم َل إَِفْقِفؿْ فُِتبَغِّ [ زِّ

 .(ٓ), كفي تعميؽ اإلنزاؿ بأنو مف الرب تشريؼ لممنز ؿ  {22}النحل:
ـَ افـَّاسِ ]قكلو:  ألف المخاطب  ؛افتتح باسـ الجبللة لبلىتماـ بو [َواَّللُ َيْعِاُؿَؽ ِم

و فافتتح كالسامعيف يترقبكف عقب األمر بتبميغ كؿ ما أنزؿ إليو أف ييبلقي عنتان كتكالبان عميو مف أعدائ
عف أف  فقد عصـ حياة الرسكؿ  تطمينو بذكر اسـ هللا, كاآلية تضمنت معجزة كبرل لمنبي 

, كأتى بمفظ يعصمؾ ألف المضارع يدؿ عمى يصيبيا قتؿ أك إىبلؾ عمى أيدم الكافريف كالحاقديف
 .(ٔ)الديمكمة كاالستمرار 

ـَ ]قكلو:  َٓ ََيِْدي افَؼْقَم افَؽاؾِِري   بب عدـ ىدايتيـ ىك كفرىـ كالمراد باليداية ىنا س [إِنَّ اَّللَ 
ـي  ديدي ال يعينيـ عمى بمكغ غرضيـ كتس تما مكنيـ مما يريدكف إنزالو بؾ مف يال ك مرادىـ,  أعماليـ كا 

ل فػػي الديػة فػػكليس المراد اليداياليبلؾ,   ـ ػػبب كفرىػر صالح لو, فيـ بسػػػألف السياؽ غي ةػػى الجنػػكا 
                                                           

, تاج َٗٔ/ّ, مجمع بحار األنكار, َْْ/ِ, الجكاىر الحساف, َْٖٓ/ٕشمس العمـك كدكاء كبلـ العرب,  (ُ)
 .ٕٔ/ٓ, تفسير غريب القرآف, ََُ/ّّالعركس, 

 .َْٓ/ِالجكاىر الحساف,  (ِ)
 .ّْٖ/ُ, صفكة التفاسير, ِْٔ/ٔتحرير كالتنكير, , الَُٔ/ٔ, المراغي, ِْٔ/ُانظر: مدارؾ التنزيؿ,  (ّ)
 .ِّٖٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ْ)
 .َِٔ, ِٗٓ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٓ)
 .ِّّ/ْانظر: البحر المحيط,  (ٔ)
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 .(ُ)  عنيـحجبكا رحمة هللا
 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

أىؿ الكتاب في ىذه المعارض المختمفة في زيفيـ كطغيانيـ كفيما  بعد أف عرض هللا 
أخذكا بو مف نقمة كببلء كاف ىذا النداء الكريـ لنبيو الكريـ يا أييا المرسؿ مف هللا تعالى أخبر 

إال هللا تعالى, فقد كمفؾ بتبميغ جميع ما الناس بكؿ ما أكحي إليؾ مف ربؾ كادعيـ إليو كال تخش 
أرسمت بو كىك يحفظؾ مف كيد أعدائؾ كيمنعؾ مف أف تعمؽ نفسؾ بشيء مف شبياتيـ 

بما أمره  كاعتراضاتيـ كيصكف حياتؾ عف أف يعتدم عمييا أحد بالقتؿ أك اإلىبلؾ, كقد قاـ النبي 
 رات التي حيكت ضده.هللا تعالى بو دكف زيادة أك نقص كحفظو هللا مف كؿ المؤام

عف أف  فقد عصـ حياة رسكلو  كقد تضمنت ىذه اآلية الكريمة معجزة كبيرة لمنبي 
 .(ِ)يصيبيا قتؿ أك إىبلؾ عمى أيدم الكافريف كالحاقديف ميما دبركا لو مف كيد كمكر 

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

فقد قررت اآلية كعد هللا  ي بينت اآلية معجزة كبرل لمنب عصمة الرسول من اليالك والقتل: -
 حياة الرسكؿ  ةعصمب ف أف ييصيبيا قتؿ أك إىبلؾ عمى أيدم الكفار, فحماه هللا تعالى م

 كىك نائـ كحماه كىك يجاىد, كىذه العصمة لنبيو مف أكبر الشكاىد كالدالئؿ عمى قدرة هللا 
ألنو في حفظ هللا  ؛فاهلل معو كحافظو كحاميو مف شر األشرار ككيد الفجار فمف تمتد إليو يد بسكء

 كرعايتو.

إلى أحد مما  ٍر لـ ييسً  اآلية دلت عمى أنو  بيان أن الرسول لم يكتم شيئًا مما ُأمر بإبالغو: -
هللا عنيا أنيا قالت  كليذا ثبت في الصحيحيف عف عائشة رضي ,يتعمؽ بما أنزلو هللا إليو شيئان 

, كفي صحيح البخارم مف حديث أبي (ّ)كتـ شيئان مف الكحي فقد كذب  مف زعـ أف محمدان 
كائي : ىؿ عندكـ شيء مف قاؿ: قمت لعمي بف أبي طالب , (ْ) جحيفة كىب بف عبد هللا الس 

                                                           

, التحرير ِّْ/ْ, البحر المحيط, ٗٔٓ/ُ, زاد المسير, َٔٔ/ُ, الكشاؼ, ْٓ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ُ)
 .ِْٔ-ِّٔ/ٔكالتنكير, 

(2)  ,  .ّْٗ/ٔ, بياف المعاني, ُٖٓ/ٔ, المراغي, ُٗ/ْ, فتح البياف, َِٔ/ُانظر: بحر العمـك
 .ٗٗسبؽ تخريجو, انظر: ص  (ّ)
كاسمو: كىب بف عبد هللا بف مسممة كيقاؿ لو: كىب الخير,  أبك جحيفة السكائي الككفي صاحب رسكؿ هللا  (ْ)

مراىقان مف أسنانو عبد هللا بف عباس, ككاف صاحب شرطة  كاف كىب مف صغار الصحابة, كلما تكفي 
=    حدث عف النبي كعف عمي كالبراء, ركل عنو عمي بف األقمر كالحكـ بف عتبة كسممة بف كييؿ  عمي 
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  يعطيو هللا رجبلن الكحي مما ليس في القرآف؟ فقاؿ: ال كالذم فمؽ الحبة كبرأ النسمة, إال فيمان 
في القرآف كما في ىذه الصحيفة, قمت: كما في ىذه الصحيفة؟ قاؿ: العقؿ, كفكاؾ األسير, كأف 

 .(ُ)ال يقتؿ مسمـ بكافر 
مف خبلؿ ىذه  أراد المكلى  إبطال شبو الرافضة بأن الرسول كتم شيئًا من أمر الدين تقّية: -

بعض  خٌص استبقى شيئان لـ ييبمًٌغو أك أنو قد قد  اآلية قطع تخرص مف قد يزعمكف أف الرسكؿ 
فيي أقطع آية إلبطاؿ قكؿ الرافضة بأف يء مف الكحي لـ يبمغو لمناس عامة, الناس بإببلغ ش

كأف الرسكؿ اختص  ,كنسخو عثماف ,القرآف أكثر مما ىك في المصحؼ الذم جمعو أبك بكر
, كأنو اليكـ مختزف ك  ,هٌي بف أبي طالب كأنو أكرثو أبناءبكثير مف القرآف عم أنو يبمغ ًكٍقرى بعيرو

 .(ِ)عند اإلماـ المعصـك الذم يمقبو بعض الشيعة بالميدم المنتظر كبالكحي 

قاؿ ابف عباس: "المعنى بمغ جميع ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ فإف كتمت  والعمماء: تأديب لمنبي  -
عمـ مف أمتو أال يكتمكا شيئان كتأديب لحممة ال شيئان منو فما بمغت رسالتو", كىذا تأديب لمنبي 

 .(ّ)مف أمر شريعتو, كقد عمـ هللا تعالى مف أمر نبيو أنو ال يكتـ شيئان مف كحيو 

 أف الديف كحدة متكاممة, ككؿه ال يتجزأ يشمؿ جميع مناحي الحياة ... الخ. كيستفاد
 ,ار فبل تحرقوكىك يمقى في الن فاآلية تذكر بحماية هللا إلبراىيـ  :حماية هللا ألنبيائو  -

ككذلؾ ينجي هللا المؤمنيف فيذه  ,كأبكه يمرر السكيف عمى حمقو فبل تذبح كحمايتو إلسماعيؿ 
دامةه لوي كأنو ال يتغير مع تغير صنكًؼ األعداء. ثبيتاآلية ت  لمكعد كا 

                                                                                                                                                                          

سماعيؿ بف أبي خالد كآخركف, ككاف عمٌي إذا خطب يقـك أبك جحيفة تحت =  ككلده عكف بف أبي جحفة كا 
كلـ يبمغ الحمـ, كقد رآه كسمع منو, كقاؿ: كنت أبرم لو النبؿ كأريشيا, كتكفي سنة  منبره قبض رسكؿ هللا 

ىػ بالككفة في كالية بشر بف مركاف, كيقاؿ: عاش إلى ما بعد الثمانيف كحديثو في الكتب الستة, كآخر مف ْٕ
بف سعد (, الطبقات الكبرل, اَِّ/ْ(, )ِٔٔابف أبي خالد. انظر: سير أعبلـ النببلء )  حدث عنو 

(, الجرح كالتعديؿ, ابف أبي حاتـ الرازم ُِٔ/ٖ(, )ِٖٓٓ(, التاريخ الكبير, البخارم )ُِٗ/ٔ(, )ُٔٔٗ)
(, معرفة الصحابة, أبك نعيـ َّٓ/ِ(, )ُٕٕٓ(, رجاؿ صحيح مسمـ, ابف منجكيو )ِِ/ٗ(, )ٗٗ)
(, تاريخ ُُٗٔ/ْ(, )ُِٖٗ(, )ُُٔٓ/ْ(, )ِِّٕ(, االستيعاب, ابف عبد البر )ِِٕٕ/ٓ(, )ْٓٗٔ)

(, تيذيب الكماؿ, المزم, ْٕ/ٔ(, )ٕٗٓٓ(, أسد الغابة , )َْٓ/ِّبغداد, الخطيب البغدادم, )
(, التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع َْٗ/ٔ(, )ُٕٖٗ(, اإلصابة, ابف حجر, )ُّّ/ُّ)

 (.ُُِٗ/ّ(, )ُُّْالصحيح )
 .ّّ/ُ(, ُُُ, ح )صحيح البخارم, كتاب العمـ, باب كتابة العمـ (ُ)
 .َِٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
 .ِٓٔ/ٔ, التفسير المنير, ِِْ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ّ)
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الرسكؿ في بداية اآلية بصفة الرسالة كمف عظمة رسكلنا  خاطب هللا  :تعظيم لمرسول  -
في  ؿى سي كعمك مكانتو عند مف اصطفاه خاتمان لرساالتو في األرض أف هللا ذكر الر   المصطفى 

: تعالى, كقكلو  {22}البقرة:[ َؿاَل َيا َآَدُم َأْكبِئُْفْؿ بِلَْشَِلئِِفؿْ ]: تعالىكقكلو  طخطابو ليـ بأسمائيـ فق
ـَ َمْرَيَؿ ]: تعالى , كقكلو {23}القصص:[ َيا ُمقَشك إِِنِّ َأَكا اَّللُ َربُّ افَعاَدِغَ ] َوإِْذ َؿاَل اَّللُ َيا ِظقَسك اْب

, فسبحانو  {28}هود:[ ؿِقَؾ َيا ُكقُح اْهبِْط بَِسََلمٍ ]: تعالى, كقكلو  {110}املائدة:[ َأَأْكَت ُؿْؾَت فِؾـَّاسِ 
 ينادم كؿ رسكؿ لو باالسـ المشخص لمذات بصرؼ النظر عف أم صفة, لكف رسكؿ هللا 

اُء َبْقـَُفْؿ ] :و تعالىناداه باسمو كقكل اِر ُرَْحَ اُء َظَذ افُؽػَّ ـَ َمَعُف َأِصدَّ ٌد َرُشقُل اَّللِ َوافَِّذي [ ...حُمَؿَّ

ُشقُل ] بأف قاؿ هللا تعالى: , كزاد عمييـ{39}الفتح: َا افرَّ        , أك قكلو الحؽ:  {21}املائدة:[ َيا َأَيُّ

ا افـَّبِلُّ ] َ نؾ يا رسكؿ هللا قد اجتمعت فيؾ كؿ مسائؿ الرسالة ألنؾ , فكأ {02}األنفال:[ َيا َأَيُّ
صاحب الديف الذم سينتيي العالـ عنده كال يككف بعد ذلؾ هلل في األرض رسالة إال فيـ يؤتيو 

 هللا ألحد في كتاب هللا.

أف هللا أقسـ بحياتو عمى الرغـ مف أف الحؽ ال يقسـ بحياة أحد مف  كمف عظمة الرسكؿ 
 .(ُ)فقد أقسـ بحياتو  البشر إال رسكلو

 المطمب الثاني
 دعوة أىل الكتاب لإليمان برسالة محمد 

ـْ ]قاؿ تعالى:  ٍء َحتَّك ُتِؼقُؿقا افتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوَما ُأْكِزَل إَِفقُْؽْؿ ِم ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽِتَاِب َفْسُتْؿ َظَذ ََشْ

ثًِرا ِمـُْفْؿ َما  ـَ ُؽْؿ َوَفَقِزيَدنَّ  ـَ َربِّ ْػًرا َؾََل َتلَْس َظَذ افَؼْقِم افَؽاؾِِري ـُ ـْ َربَِّؽ ُضْغَقاًكا َو  . {08}املائدة:[ ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

بأف ال ينظر إلى قمة المقصريف المعتدليف ككثرة الفاسقيف مف أىؿ الكتاب  مر الرسكؿ أي 
بر عمى تبميغ ما أنزلتو إليؾ مف كشؼ أسرارىـ كفضائح كال يخشى مكركىيـ, فقاؿ: بمغ أم كاص

ىـ مر بأف يصارح أىؿ الكتاب بما أفعاليـ, فإف هللا يعصمؾ مف كيدىـ كيصكنؾ مف مكرىـ ثـ أي 
تباع الحؽ الذم جاء بو ألف االنتساب إلى األدياف ال ينفع أىميا عميو مف باطؿ كأف يدعكىـ إلى ا

 .(ِ)إال إذا عممكا بيا 
                                                           

 .ِّٖٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ُ)
 .َِٔ/ٔ, التفسير المنير, َُّ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ِ)
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 سبب نزول اآلية:ثانيًا: 

فقالكا: ألستى تيقر  أف التكراة حؽه مف  قاؿ ابف عباس: جاء جماعة مف الييكد إلى النبي 
 .(ُ)ما عداه فنزلت اآلية قالكا: فإنا نؤمف بيا كال نؤمف ب عند هللا؟ قاؿ: بمى,

بف  افعي ر  كركل ابف جرير الطبرم كابف أبي حاتـ عف ابف عباس قاؿ: جاء رسكؿ هللا 
ممة فقالكا: يا محمد ألست تزعـ أنؾ عمى يع بف حر سبلـ بف مشكـ كمالؾ بف الصيؼ كرافرثة ك حا

: )بمى كلكنكـ ممة إبراىيـ كدينو كتؤمف بما عندنا مف التكراة كتشيد أنيا مف هللا حؽ؟ فقاؿ النبي 
كأنا لمناس, أحدثتـ كجحدتـ ما فييا مما أخذ عميكـ مف الميثاؽ ككفرتـ منيا بما أمرتـ أف تبينكه 

نا عمى اليدل كالحؽ كال نؤمف بؾ كال نتبعؾ فإخذ بما في أيدينا أمف أحداثكـ(, قالكا: فإنا ن برمء
ـْ ]فأنزؿ هللا فييـ:  ٍء َحتَّك ُتِؼقُؿقا افتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوَما ُأْكِزَل إَِفْقُؽْؿ ِم ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽِتَاِب َفْسُتْؿ َظَذ ََشْ

ُؽْؿ وَ  ْػًرا َؾََل َتلَْس َظَذ افَؼْقِم افَؽاؾِِريَربِّ ـُ ـْ َربَِّؽ ُضْغَقاًكا َو ثًِرا ِمـُْفْؿ َما ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم ـَ [ ـَ َفَقِزيَدنَّ 
(ِ). 

 ثالثًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:

ءٍ ]قكلو تعالى:  : ىك اسـ "كالشيء" بما تفعمكف فكمو باطؿ, دأم ال اعتدا[ فَْسُتْؿ َظَذ ََشْ
اسـ متكغؿ في التنكير صادؽه بالقميؿ كالكثير, كيبينو السياؽ أك القرائف فالمراد  لكؿ مكجكد, فيك

 .(ّ)ىنا شيء مف أمكر الكتاب 

ًزف كانحم[ َؾََل َتْلَس ]قكلو:         ت عيناه ب: أم ال تأسؼ كال تحزف, مف أىًسيى يىأس, أسىن إذا حى
ى   .(ْ)مف فرط األسى

 غية:الجوانب البال

أم ال تحزف إذا لـ  ,: فيو تحقير ألىؿ الكتاب كتصغير ما ال غاية كراءه[َؾََل َتْلَس ]قكلو:  
 ألنو ال يقدر عميو كلكنو تسمية كنييه  ؛زفػكليس بنييو عف الح ي ػمية لمنبػػكفيو تس ,اؿػػيؤمنكا كال تب

                                                           

 .ِْٓ/ٔاـ القرآف, (, الجامع ألحكُِِْٖ, ح )ّْٕ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 , باب نييو تعالى لممؤمنيف عف مكادتيـ.ٖٔٓ/ُ, سيرة ابف ىشاـ, ْْٕ/َُانظر: جامع البياف,  (ِ)
 .ٖٓ, التفسير المنيجي, صِٓٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ّ)
, ِْٓ/ٔ, الجامع ألحكاـ القرآف, ٗٓٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ْ)  , الكميات,ِِٔ/ُ, شمس العمـك

 .ٕٗ/ُ, معجـ المغة العربية المعاصرة, ٕٓٗ/ُ
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 .(ُ)عف التعرض لمحزف 

ية ألف رحمة الرسكؿ بالخمؽ تحزنو مما بمغ منيـ لفصيحة لتتـ التسما: الفاء [َؾََل َتلَْس ] 
 كؿ ػػد لمرسػػسراء الحػػػكا إال جػػػـ ما بمغػػى أنيػػة عمػػاء الفصيحػػفالت ػػر فنبيػػاف كالكفػػمف زيادة في الطغي

 .(ِ)فحقيؽ أف ال يحزف ليـ 

ـْ َربُِّؽؿْ ]قكلو:   .(ّ)تمطفان معيـ في الدعكة  : أضاؼ االسـ الجميؿ إلييـ[َوَما ُأْكِزَل إَِفقُْؽْؿ ِم

ـَ ]قكلو:   : ذكر لفظ القكـ كأيتبع بكصؼ الكافريف ليدؿ عمى أف المراد [َظَذ افَؼْقِم افَؽاؾِِري
 بالكافريف ىـ الذيف صار الكفر ليـ سجية كصفة تتقكـ بيا قكميتيـ.

ييشعر كلك لـ يذكر القكـ كقاؿ: "فبل تأس عمى الكافريف" لكاف بمنزلة المقب ليـ فبل  
بالتكصيؼ, فكاف صادقان بمف كاف الكفر غير راسخ فيو بؿ ىك في حيرة كتردد, فذلؾ مرجك 

 .(ْ)إيمانو

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

أمره أف  في اآليات السابقة بتبميغ الرسالة كبياف عصمتو لو  نبيو  هللا  ربعد أم 
كأمره ليقكؿ  ,تباع الحؽ الذم جاء بوايصارح أىؿ الكتاب بما ىـ عميو مف باطؿ كأف يدعكىـ إلى 

ألىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل الذيف امتدت أيدييـ إلى كتبيـ بالتغيير كالتبديؿ: إنكـ لستـ عمى 
شيء يعتد بو مف الديف أك العمـ أك المركءة, كلف تككنكا عمى ديف صحيح إال إذا أعمنتـ جميع 

متـ بيا, كآمنتـ بالقرآف المكحى بو مف هللا تعالى إلى األحكاـ التي نزلت في التكراة كاإلنجيؿ, كعم
 ليداية الناس؛ ألف ذلؾ مما ييصد قو اإلنجيؿ كالتكراة. رسكلو 

أف معظـ أىؿ الكتاب سيزدادكف بالقرآف المكحى إليؾ ظممان  كلتتيقف أييا الرسكؿ الكريـ  
 كألف نفكسيـ ال تميؿ إلى الخير,  ككفران, كسبب ذلؾ أنيـ كمما عممكا منو شيئان كفركا بو ككذبكه,

 إنما تنحدر نحك القكـ الكافريف, فإنيـ ىـ الذيف استحبكا العمى عمى الييدل, كفي المؤمنيف غنىن لؾ 
                                                           

, التفسير الحديث, َِٔ/ٔ, التفسير المنير, ُٔ/ّ, تفسير أبي السعكد, ُِٖ/ِانظر: تفسير ابف عطية,  (ُ)
ٗ/ُٕٖ. 

 .ِٕٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
 .ِّّ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (ّ)
 .ِٕٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ْ)
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 .(ُ)عنيـ 

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

فأىؿ الكتاب  ,االنحراؼ عف الديف باطؿ كال ثمرة لو :إلى اإلسالماالنتساب و العبرة باإليمان  -
ديف هللا فبل  ففيـ ال يقيمك  ,عمى ديف أك عمى ىدل ما لـ ينفذكا ما في التكراة كاإلنجيؿ ليسكا

كال ترككا ما عندىـ عمى ظكاىرىا بؿ أكلكىا تأكيبلن فاسدان,  ,حفظكا نصكص الكتاب المنزلة
آلخر كال كدينو كلكنيـ لـ يؤمنكا باهلل كال باليكـ ا تباع النبي محمد افالتكراة كاإلنجيؿ يأمرانيـ ب

ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ ]كهللا يقكؿ:  ,فمف يقبؿ منو ديف عممكا الصالحات, كمف لـ يتبع ديف محمد  َوَم

ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـْفُ  , فالعبرة باإليماف كالعمؿ الصالح كترؾ الشرؾ  {81}آل عمران:[ اإِلْشََلِم ِديـًا َؾَؾ
 كالمعاصي ال باالنتساب إلى ديف مف األدياف.

العبرة لممسمـ مف ىذه اآلية أف يعمـ أنو ال يككف عمى شيء يعتد بو  لمنيج الكامل:القرآن ىو ا -
 مف أمر الديف حتى يقيـ القرآف فييتدم بيديو كيمتـز بحدكده.

أىؿ العناد كالمكابرة ال تزيدىـ األدلة كالبراىيف إال عتكان  كفر أىل الكتاب حسدًا وعنادًا ومكابرًة: -
    كاتبع ما جاء بو مف الديف الحؽ  ال مف آمف منيـ بالنبي محمد كنفكران كطغيانان ككفران إ

يزيد الكافريف كفران عمى كفرىـ كيزيدىـ  زادىـ طغيانان ككفران فاهلل  فحسد أىؿ الكتاب لمنبي 
 طغيانان كظممان.

ذه في ى  ان محمد أمر هللا نبيو أىل الكتاب لن يؤمنوا إال إذا نفذوا أحكام التوراة واإلنجيل: -
اآلية بأف يقكؿ ألىؿ الكتاب إنيـ لف يككنكا عمى شيء مف اليدل كالحؽ كالصكاب كأسباب 
النجاة إال إذا نفذكا أحكاـ التكراة كاإلنجيؿ, كأقامكا عمى أحسف كجو, ثـ آمنكا كاتبعكا ما أنزؿ 

 عميو أيضان ألف النبي كاسطة مف هللا إلييـ بو.
ـ عمى عدـ اتباعيـ ما في كتبيـ فبل ينبغي لو أف يحزف يسمي رسكلو الكريهللا  :تسمية النبي  -

ف أك  ,ـ في ذكاتيـ, فإف ضرر ذلؾ راجع إلييـ ال إليؾيكيعبأ بمكقؼ الكافريف كغاية خبث
 عنيـ. ىغنفي المؤمنيف 

                                                           

, ّٕٓ/ُ, التفسير الكاضح, ُّٗ/ُ, أكضح التفاسير, َُٔ/ٔ, تفسير المراغي, ٔ/ِ: لباب التأكيؿ, انظر (ُ)
 .ِٖٔ, التفسير المنيجي, صُِِٗ/ٓ, , زىرة التفاسير, ّْٗ/ٗالمكسكعة القرآنية, 
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 المطمب الثالث
 ثمرة االستقامة عمى دين هللا 

ـَ َهاُدوا وَ ]قاؿ تعالى:  ـَ َآَمـُقا َوافَِّذي ـَ بِاَّللِ َوافَقْقِم أَِخِر إِنَّ افَِّذي ـْ َآَم ابُِئقَن َوافـََّااَرى َم افاَّ

َزُكقنَ  َٓ ُهْؿ َُيْ ا َؾََل َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ َو  . {09}املائدة:[ َوَظِؿَؾ َصاِْلً
 أواًل: مناسبة اآلية لما سبق:

ؾ الشرؾ بعد أف كشؼ هللا تعالى تمؾ الحقيقة الميمة أف العبرة باإليماف كالعمؿ الصالح كتر 
كضع القرآف قانكنان عامان لكؿ الناس كىك أف الناس أمة سكاء كأنو ال تفاضؿ بينيـ إال باإليماف 

 كالعمؿ الصالح كأف اإليماف الحؽ يقطع ما قبمو مف عقائد زائفة كأفعاؿ سيئة.
 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:

ـَ َآَمـُقا] , كقيؿ "الذيف آمنكا": اإليماف ىنا (ُ)سكلو كىـ أىؿ اإلسبلـ : ىـ الذيف صدقكا هللا كر [افَِّذي
 .(ِ)كالمتصفكف بذلؾ ىـ المنافقكف  ,كليس بالقمب مساف,ىك اإليماف المفظي أم بال

 .(ّ)كمف غيرىا مف الممؿ  كتأكيؿ الجميكر ىك لفظ عاـ لكؿ مؤمف مف ممة نبينا محمد  

ـَ َهاُدوا]  ىـ أتباع , (ْ)ع, ىـ مف دانكا بالييكدية كدخمكا فييا ىاد ىكدان: تاب كرج: [َوافَِّذي
 .(ٓ) مكسى كىـ الييكد

ابُِئقنَ ], (ٔ)(: خرج مف ديف إلى ديف صبأ)  ليسكا أتباعان ألحد فقد كانكا أتباعان لنكح  [َوافاَّ
أك ىـ قكـ عدلكا عف الييكدية كالنصرانية كعبدكا  ,ثـ صبأكا عف ديانة نكح كعبدكا الككاكب

 .(ٕ) , كالمجكس ىـ عبدة النارالمبلئكة

                                                           

 .ُٗٓ/ُ, المنتخب, ٖٗ/ُ, تفسير ابف عباس, ْٕٔ/َُانظر: جامع البياف,  (ُ)
 .ِّٔٗ/ٔ انظر: تفسير الشعراكم, (ِ)
 .َْٔ/ِانظر: الجكاىر الحساف,  (ّ)
 .ِّٗ/ّ, لساف العرب, َِٔ/ِ, تيذيب المغة, ٖٗٗ/ِالمعجـ الكسيط,  (ْ)
 .ِّٔٗ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ٓ)
, ُِٕ/ُمختار الصحاح,  (ٔ)  .ّْٓ/ٖ, المحكـ كالمحيط األعظـ, ٓٓ/ُ, مفتاح العمـك
 .ِّٔٗ/ٔانظر: تفسير الشعراكم,  (ٕ)
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 .(ُ): ىـ أتباع عيسى [َوافـََّااَرى] 

 الجوانب البالغية:

ـَ بِاَّللِ َوافقَْقِم أَِخِر ]قكلو تعالى:   ـْ َآَم ابُِئقَن َوافـََّااَرى َم ـَ َهاُدوا َوافاَّ ـَ َآَمـُقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

ا َؾََل َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ وَ  َزُكقنَ َوَظِؿَؾ َصاِْلً  بحرؼ إٍف ىنا لبلىتماـ بالخبر. افتتحت اآلية [َٓ ُهْؿ َُيْ

التصدير بذكر الذيف آمنكا في طالعة المعدكديف, ألف المسمميف ىـ المثاؿ الصالح في 
كماؿ اإليماف كالتحرز مف الغركر كعف تسرب مسارب الشرؾ إلى عقائدىـ فكاف المسممكف ألنيـ 

 .(ِ)ليف في ىذا الفضؿ لح أك  اليـك اآلخر كالعمؿ الصاألكحدكف في اإليماف باهلل كا

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:

في ىذه اآلية الكريمة أف أساس النجاة يكـ القيامة ىك اإليماف باهلل كاليـك  يبيف هللا 
أربع فرؽ مف الناس كىـ  اآلخر كما يستتبع ذلؾ مف أفعاؿ طيبة كأعماؿ صالحة, كقد ذكر 

األمة كالييكد كالصابئة كالنصارل, كؿ أكلئؾ لك أخمصكا في اإليماف باهلل تعالى  ف مف ىذهالمؤمنك 
كصدقكا بالبعث كالجزاء كعممكا األعماؿ الصالحة التي جاء بيا اإلسبلـ, فيـ في مأمف مف العذاب 

 كفي سركر بالنعيـ يـك القيامة.

مف آمف باهلل كاليـك  اآلية مسكقة لمترغيب في اإليماف كالعمؿ الصالح ببياف أف كؿ هكىذ
تباع إلى أف فارؽ الحياة بأف هللا تعالى يرضى عنو كييثيبو اآلخر كاستمر في ىذا اإليماف كىذا اال

ما قبمو مف عقائد كأعماؿ  ألف اإليماف الصادؽ يجب   ؛ثكابان حسنان كيتجاكز عما فرط منو مف ذنكب
 .(ّ)زائفة باطمة كأقكاؿ فاسدة 

 لنص:رابعًا: مقاصد وأىداف ا

نما يتفاضمكف بما  التفاضل عند هللا بالعمل الصالح: - بينت اآلية أف الناس أماـ هللا تعالى سكاءه كا 
يقدمكف مف عمؿ صالح فأساس النجاة يـك القيامة ىك اإليماف باهلل كاليـك اآلخر كما يستتبع ذلؾ 

ـُ ] مف أفعاؿ طيبة كأعماؿ صالحة َرَمُؽْؿ ِظـَْد اَّللِ َأْتَؼا ـْ  . {12}احلجرات:[ ؿْ إِنَّ َأ

                                                           

 .ِّٔٗ/ٔ, انظر: تفسير الشعراكم, ُّٕ/ْ, مجمع بحار األنكار, ّْٓ/ُقامكس الفقيي, ال (1)
 .ِٖٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ِ)
, ٗٓٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ّ) , تيسير التفسير, لمقطاف, ْٔ/ِ, لباب التأكيؿ, َْٕ/ُ, بحر العمـك

 .ٕٔ, التفسير المنيجي, ص ِِْ/ُ
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جاءت اآلية ترغب في اإليماف كالعمؿ الصالح ببياف أف  الترغيب في اإليمان والعمل الصالح: -
تباع كاستمر عمى ىذا اإليماف كىذا اال كؿ مف آمف باهلل كاليكـ اآلخر كاتبع ما جاء بو النبي 

نان كيتجاكز عما فرط منو إلى أف فارؽ ىذه الحياة, فإف هللا تعالى يرضى عنو كيثيبو ثكابان حس
 مف ذنكب ألف اإليماف الصادؽ يجب ما قبمو مف عقائد زائفة كأعماؿ باطمة كأقكاؿ فاسدة.

إِنَّ ]تصدر ذكر الذيف آمنكا في طالعة المعدكديف في اآلية  بيان فضل المسممين عمى غيرىم: -

ابُِئقَن َوافـََّاارَ  ـَ َهاُدوا َوافاَّ ـَ َآَمـُقا َوافَِّذي ا َؾََل َخْقٌف افَِّذي ـَ بِاَّللِ َوافَقْقِم أَِخِر َوَظِؿَؾ َصاِْلً ـْ َآَم ى َم

َزُكقنَ  َٓ ُهْؿ َُيْ ألف المسمميف ىـ المثاؿ الصالح في كماؿ اإليماف كالتحرز عف الغركر  [َظَؾْقِفْؿ َو
في خطبة حجة الكداع بقكلو:  كعف تسرب مسارب الشرؾ إلى عقائدىـ كما بشر بذلؾ النبي 

      ممكف ػػاف المسػػ, فك(ُ) (ذهـــم ىـــي أرضكــن دون هللا فــد مـــد يئس أن يعبـــالشيطان ق إن)
 .(ِ)أكليف في ىذا الفضؿ  -األكحدكف في اإليماف باهلل كاليـك اآلخر كالعمؿ الصالح  ـػػألني -

 المطمب الرابع
 طبيعة بني إسرائيل وضالالتيم

َٓ َْتَْقى َفَؼْد َأَخْذَكا ]قاؿ تعالى:   َِل َجاَءُهْؿ َرُشقٌل بَِِل  ؾَّ ـُ ائِقَؾ َوَأْرَشْؾـَا إَِفقِْفْؿ ُرُشًَل  ِمقثَاَق َبـِل إِِْسَ

ُبقا َوَؾِريًؼا َيْؼُتُؾقنَ  ذَّ ـَ قا ُثؿَّ َتاَب اَّللُ َظَؾْقِفْؿ ُثؿَّ َظؿُ  * َأْكُػُسُفْؿ َؾِريًؼا  َّٓ َتُؽقَن ؾِْتـٌَة َؾَعُؿقا َوَصؿُّ قا َوَحِسُبقا َأ

ثٌِر ِمـُْفْؿ َواَّللُ َبِاٌر بَِِل َيْعَؿُؾقنَ  ـَ قا   . {21-23:}املائدة[ َوَصؿُّ

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:

بعد أف فتح هللا تعالى باب القبكؿ عمى الييكد كالنصارل كالصابئيف كبيف كيؼ فتح الباب 
 اؽ كأرسؿ الرسؿ ليسيؿ عمييـ كيؼ أخذ عمييـ الميث ليـ مف قبؿ كلكف غمقكه عمى أنفسيـ فذكر 

                                                           

, ِّْ/ْ(, َّٓٓعف سميماف بف عمرك بف األحكص عف أبيو, باب الخطبة يـك النحر, ح ) سنف ابف ماجة (ُ)
كقاؿ صحيح لغيره كىذا إسناد حسف, ط األرنؤكط مف الشكاىد, سميماف بف عمرك بف األحكص, كركل عنو 

(, ُِٗٓ)اثناف كذكره ابف حٌباف في الثقات, كباقي رجالو ثقات, كقاؿ األلباني: حديث صحيح, سنف الترمذم 
, كمسند أحمد ُُُ/َُ(, ُُُْٗ, كقاؿ حسف صحيح, كالنسائي, السنف الكبرل يـك الحج األكبر )ُْٔ/ْ
. كلفظ )إف الشيطاف قد أيس أف يعبد في بمدكـ ىذا( حديث جابر عف مسمـ باب تحريش َْٗ/ُْ(, َُٖٖ)

كقاؿ: صحيح ركاه  ِٕ/ُ(, ِٕ, األلباني: مشكاة المصابيح )ُِٔٔ/ْ(, ُِِٖالشيطاف كبعثو سراياه )
 .ِْٖ/ُ(, ُْٕمسمـ, كالسمسمة الصحيحة )

 .ِٖٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير, (ِ)
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 .(ُ) سكء طباعيـ ارتكبكا الرذائؿ فكذبكا رسميـ كاعتدكا عمييـتنفيذ ىذا الميثاؽ كلكنيـ ل
 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:

 .(ِ)العيد المكثؽ الذم أخذه هللا عمييـ بكاسطة أنبيائيـ  الميثاق:

جكدتو, كالفتاف  لينظرؿ الذىب كالفضة النار كامتحاف, كأصميا إدخا ببلء كعذاب فتنة:
 .(ّ)الشيطاف

 .(ْ)عطمكا أعينيـ عف العبر كآذانيـ عف سماع المكاعظ  فعموا وصموا:

 الجوانب البالغية:

: صيغة المضارع بدؿ الماضي "بما عممكا" لحكاية [َواَّللُ َبِاٌر بَِِل َيْعَؿُؾقنَ ]قكلو تعالى: 
 .(ٓ) تيا الفظيعة كمراعاة لرؤكس اآلياتالحاؿ الماضية استحضاران لصكر 

يقتمكف: بصيغة المضارع لحكاية الحاؿ الماضية  [َوَؾِريًؼا َيْؼتُُؾقنَ ]ككذلؾ قكلو:  
 .(ٔ) , كأنو ما زاؿ القتؿ ديدنيـب مف شناعة فاعمييايالتعجك الستحضار تمؾ الحالة الفظيعة 

قا]قكلو تعالى:   لئلعراض عف اليداية  ـر العمى كالصم: استعارة حيث استعا[َؾَعُؿقا َوَصؿُّ
 .(ٕ)كاإليماف

َٓ َْتَْقى ]قكلو تعالى:  َِل َجاَءُهْؿ َرُشقٌل بَِِل  ؾَّ ـُ ائِقَؾ َوَأْرَشْؾـَا إَِفقِْفْؿ ُرُشًَل  َفَؼْد َأَخْذَكا ِمقثَاَق َبـِل إِِْسَ

ُبقا َوَؾِريًؼا َيْؼُتُؾقنَ  ذَّ ـَ َّٓ  * َأْكُػُسُفْؿ َؾِريًؼا  قا ُثؿَّ َتاَب اَّللُ َظَؾْقِفْؿ ُثؿَّ َظُؿقا َوَحِسُبقا َأ  َتُؽقَن ؾِْتـٌَة َؾَعُؿقا َوَصؿُّ

ثٌِر ِمـُْفْؿ َواَّللُ َبِاٌر بَِِل َيْعَؿُؾقنَ  ـَ قا  نذار إلى  [َوَصؿُّ في اآليتيف السابقتيف إشارة تنديدية كتعقيب كا 

                                                           

 .ُْٕ/ُ, أضكاء البياف, ِِٖٗ/ٓانظر: زىرة التفاسير,  (ُ)
, انظر: تفسير ٖٗ/ُ, تيذيب المغة, ِٕٗ/ِ, مشارؽ األنكار, ُُّ/ّ, لساف العرب, ْٓٓ/ٖتاج العركس,  (2)

 .ُِّ/ْ, الكسيط, لطنطاكم, ّٖٗ/ُـ, العز بف عبد السبل
 .َْٕ/ٓ, انظر: تفسير الراغب, ُُٕ/ُ, مجمؿ المغة, ابف فارس, ِّْ/ُمختار الصحاح,  (ّ)
 .ُِّ/ْ, الكسيط, لطنطاكم, ٔٓٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ْ)
  .ٓٔ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, َِٗ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ٓ)
 .َِٖ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ٔ)
 .ِّّ, صفكة التفاسير, صِٕٓ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٕ)
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, كقكلو تعالى: (ُ)كاقع حاليـ مكاقؼ بني إسرائيؿ مف الرسؿ الذيف يأتكنيـ مف قبؿ هللا كتقرير ل
ُبقا َوَؾِريًؼا َيْؼتُُؾقنَ ] ذَّ ـَ كلـ يقؿ: قتمكا ألف التكذيب كاف لجميع الرسؿ كانتيى, فجاء بصيغة [ َؾِريًؼا 

 الماضي, أما القتؿ فجاء بصيغة المضارع؛ ليفيد التجدد كاالستمرار, كأنو ما زاؿ ديدنيـ كمستمران.

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
عمى أنو أخذ ميثاؽ بني  فقد أقسـ هللا  ,مر اآليات في فضح الييكد كبياف رذائميـتست 

فيطيعكه في أمره كنييو كأرسؿ إلييـ  ,إسرائيؿ كذلؾ في التكراة بأف يعبدكا هللا كحده بما شرع ليـ
لرسؿ, كلكنيـ نقضكا الميثاؽ كعصكا ا ,رسبلن ليبينكا ليـ أحكاـ هللا تعالى كيؤكدكا عيد هللا عمييـ

فكانكا كمما جاءىـ رسكؿه بما ال تشتييو نفكسيـ الشقية كبما ال تميؿ إليو قمكبيـ الردية ناصبكه 
, كما حاكلكا قتؿ رسكؿ هللا العداء فكذبكا بعض الرسؿ كقتمكا بعضيـ كممف حاكلكا قتمو عيسى 

 كصمكا عف سماع  غير أف هللا نجاىما منيـ, كحسبكا أال يؤاخذىـ هللا بذنكبيـ فعمكا عف الحؽ
ثـ تاب عمييـ فتابكا كاستقاـ أمرىـ  ,المكاعظ فابتبلىـ ربيـ كسمط عمييـ مف ساميـ سكء العذاب

, كهللا مطمعه عمييـ  كصمحت أحكاليـ كلكنيـ مف بعد ذلؾ ضمكا مرة أخرل كصاركا كالعيمى الصٌـً
 .(ِ)مشاىد ألعماليـ كمجازييـ عمييا 

 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:

بينت اآليات أف هللا أخذ المكاثيؽ عمى بني إسرائيؿ في التكراة  فساد عقول بني إسرائيل: بيان -
بأف يتبعكا أحكاميا كال يكتمكىا كأرسؿ هللا تعالى إلييـ رسبلن كثيريف حتى يبينكا ليـ األحكاـ 

اآلخريف كيؤكدكا عيد هللا عمييـ فنقضكا العيكد كالمكاثيؽ كعصكا الرسؿ ككذبكىـ كلـ يكتفكا عمى 
بالتكذيب بؿ أضافكا إلى ذلؾ أف قتمكا بعضيـ كذلؾ ألنيـ جاؤكىـ بما يخالؼ ىكاىـ كيتعارض 

 مع أنانيتيـ كشرىـ كمطامعيـ الباطمة.

األمـ عندما تنحرؼ يصير الباطؿ  الترىيب من مصير األمم إذا استحوذ عمييم الشيطان: -
يا الشيطاف ييا الخذالف كاستحكذ عميعندىا حقان كالصديؽ عدكان ىذا شأف األمـ إذا تطرؽ إل

إيمانيـ كيصير ىميـ مقصكران عمى تدبير عاجمتيـ كتغمب عمييـ حب  فأفسد اعتقادىـ كاختمط
الشيكات كضعؼ الكازع الديني في نفكسيـ, إنيـ في ىذه الحالة يصير ىميـ مقصكران عمى 

أغمضكا أعينيـ عف آخرتيـ, كف دنياىـ فإذا ما كجدكا منيا مأكميـ كمشربيـ كممذاتيـ ئتدبير ش

                                                           

 .َُٗ/ٗانظر: التفسير الحديث,  (ُ)
, المنتخب في تفسير القرآف ُّٔ/ٔ, تفسير المراغي, ٓٔ/ِ, لباب التأكيؿ, ّٖ-ِٖ/ّانظر: تفسير البغكم,  (ِ)

 .ُُْٖ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, ُٗٓ/ُالكريـ, 
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كرىـ بيا فتككف نتيجة إيثارىـ الدنيا عمى اآلخرة الشقاء ذبؿ ربما استيانكا كتيكمكا بمف ي
 كالتعاسة.

فإذا كاف  عمى معنى مف معاني التسرية عف النبي  ةاشتممت اآلي :التسرية عن النبي  -
كالتي تحدثت عنيا اآليات السابقة فإف الييكد قد كقفكا منو المكاقؼ الخبيثة كالجاحدة التي كقفكىا 
جذرة تكنقض المكاثيؽ كالعيكد صفة م ,ذلؾ ديدف آبائيـ مف قبميـ فبل محؿ لميـ كالحزف فالفساد

 يا األبناء عف اآلباء كاألجداد.ثعند الييكد تكار 

فظاعة حاؿ بني إسرائيؿ في سكء  ةأظيرت اآلي إظيار بشاعة الييود بتكذيب الرسل وقتميم: -
تيـ لييداًتيـ فيـ يكذبكف الرسؿ أك يقتمكنيـ كذلؾ لمجرد مخالفة ىكل أنفسيـ بعد أف أخذ معامم

كاستمرار صنيعيـ ذلؾ مع جميع الرسؿ في جميع األكقات دليؿ عمى أف  ,عمييـ الميثاؽ
يف ليـ ال تتخمفاف إذ لـ ينظركا إلى حاؿ رسكؿ دكف اآلخر كال إلى تالتكذيب كالقتؿ صارا سجي

 آلخر كذلؾ أظير في فظاعة حاليـ.زماف دكف ا
تبيف مف خبلؿ اآليات فساد اعتقاد الييكد الناشئ عف فساد أعماليـ  بيان سوء اعتقاد الييود: -

أم أنيـ فعمكا ما فعمكا مف الفظائع عف تعمد بغركر ال عف فمتة أك ثائرة نفس حتى ينيبكا 
اممكا بو أنبياءىـ كلف تنزؿ بيـ كيتكبكا, كظنكا أف هللا ال يصيبيـ في الدنيا جزاء عمى ما ع

مصائب في الدنيا, فأمنكا عقاب هللا في الدنيا بعد أف استخفكا بعذاب اآلخرة كتكىمكا أنيـ ناجكف 
 ان معدكدة, فسكء اعتقادىـ في ػػار إال أيامػػـ لف تمسيـ النػػاؤه كأنيػػاء هللا كأحبػػـ أبنػػؾ ألنيػػمنو, كذل

 هللا في ارتكاب القبائح. جزاء اآلخرة جعميـ ال يرقبكف
يميؿ  ال بد مف حساب كالبد مف عقاب لكؿ جريمة فاهلل  ي إسرائيل عمى جرائميم:نالوعيد لب -

ال فالعقاب ليـ فعمكا عف طريؽ الحؽ فمـ يسمككه كصمكا آذانيـ  كلكنو ال ييمؿ ليتكب العباد كا 
 عف سماع الحؽ كلـ يصغكا إليو.

ليـ أف ليس كراءه عقاب فزاد التمادم في التعالي كالتصامـ  كحسب بنك إسرائيؿ أف إمياؿ هللا 
 [َواَّللُ َبِاٌر بَِِل َيْعَؿُؾقنَ ] فاهلل ىك العميـ بكؿ ما يقع مف أفعاليـ القبيحة كتذييؿ اآلية بقكلو 

ارتكبكه بعد أف تاب عمييـ ىك إنذار كتذكير بأف هللا ال يخفى عميو شيء فيك كعيد ليـ عمى ما 
 ابة هللا تعالى كرصده كىك بصير بما يعممكف.رق كىـ تحت

بنك إسرائيؿ ال تمتـز بالمكاثيؽ كال العيكد المبرمة معيـ كذلؾ  عمى نقض العيود: جبمواالييود  -
َِل َظاَهُدوا َظْفًدا َكَبَذُه َؾِريٌؼ ِمـُْفؿْ ] :ؽ ػػيادة الحػػبش ؾَّ ـُ  اـػى الحكػػالة إلػػػو رسػػ, كفي {133}البقرة:[ َأَو
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 ؿ مف يبـر االتفاقات كالمعاىدات كالتنسيؽ األمني مع الييكد بأف الييكد ال عيد ليـ.كك
كثير منيـ قصد منو  قكلو  ال تخموا أمة ضالة في كل جيل من وجود صالحين فييا: -

ء مما كاف عميو دىماؤىـ صدعان آتخصيص أىؿ الفضؿ كالصبلح منيـ في كؿ عصر بأنيـ بر 
ف الضركرم أنو ال تخمك أمة ضالة في كؿ جيؿ مف كجكد صالحيف بالحؽ كثناءن عمى الفضؿ فم

فييا فقد كاف في المتأخريف منيـ أمثاؿ عبد هللا بف سبلـ ككاف مف المتقدميف يكشع ككالب 
ـَ ََيَاُؾقَن َأْكَعَؿ اَّللُ َظَؾْقِفَِل اْدُخُؾقا َظَؾْقِفُؿ ]المذيف قاؿ هللا في شأنيما  ـَ افَِّذي [ افَباَب َؿاَل َرُجََلِن ِم

 . {32}املائدة:
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 المبحث الثاني

 ( من سورة المائدة٘ٚ-ٕٚمقاصد وأىداف اآليات )

 كفيو ثبلثة مطالب:

 .المطمب األول: إبطال مزاعم النصارى في تأليو عيسى 

 المطمب الثاني: عقيدة التثميث عند النصارى وبطالنيا.

 .المطمب الثالث: بشرية عيسى 
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 المطمب األول
 ال مزاعم النصارى في تأليو عيسى إبط

ائِقَؾ اْظُبُدوا ]قاؿ تعالى:  ـُ َمْرَيَؿ َوَؿاَل اَدِسقُح َيا َبـِل إِِْسَ ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ ُهَق اَدِسقُح اْب َػَر افَِّذي ـَ َفَؼْد 

َم اَّللُ َظَؾْقِف ا ْك بِاَّللِ َؾَؼْد َحرَّ ـْ ُيْؼِ ُف َم ُؽْؿ إِكَّ ـْ َأْكَاارٍ اَّللَ َرِبِّ َوَربَّ  . {23}املائدة:[ جَلـََّة َوَمْلَواُه افـَّاُر َوَما فِؾظَّادَِِغ ِم

 أواًل: مناسبة اآلية لما سبقيا:
إبطاؿ ضبلالت الييكد كتفنيد حججيـ كبياف قبائحيـ مف بعد أف انتيت اآليات السابقة 

بطاؿ ىذه الضبلالت  .(ُ) ذكر هللا تعالى عقائد النصارل الضالة في المسيح كا 
بطاؿ أقكاليـ الفاسدة بعد الكيقكؿ أبك  سعكد: "ىذا شركع في تفصيؿ قبائح النصارل كا 
 .(ِ)تفصيؿ قبائح الييكد" 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 معاني المفردات:

ـُ َمْرَيؿَ ]قكلو:   ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ ُهَق اَدِسقُح اْب َػَر افَِّذي ـَ قاؿ مقاتؿ:  (ّ)ىذا قكؿ اليعقكبية  [َفَؼْد 
 .(ْ)يعقكبية عاقب كمف معيما كىـ المار نزلت في نصارل نجراف السيد كال

أك ىذا " :", كيقكؿ الرازم(ٔ)كيقكؿ ابف عباس: "كىك مقالة النسطكرية  (ٓ)كقيؿ ىـ الممكانية 
ؿ قكؿ اليعقكبية ألنيـ يقكلكف: إف مريـ كلدت إليان, كلعؿ ىذا المذىب أنيـ يقكلكف: إف هللا تعالى ح

 .(ٕ)في ذات عيسى كاتحد بيا" 
كالكفر أيضان: جحكد النعمة, كالكىفر بالفتح: التغطية كالستر, يقاؿ : الكفر: ضد اإليماف, (لقد كفر)

نكك , (ٖ)كفرت الشيء: سترتو  , (ٗ) اره كاالنغماس في الباطؿ كالضبلؿالكفر ىك ستر الحؽ كا 
                                                           

 .ْٖٓ/ٕ, المباب, ٓٔ/ِ, لباب التأكيؿ, ُّٕ/ّالمعاني, انظر: ركح  (ُ)
 .ٓٔ/ّإرشاد العقؿ السميـ,  (ِ)
 .ِْٕ/ٔ, نظـ الدرر, ُُِ/ُ, محاسف التأكيؿ, َْٖ/ُِ, مفاتيح الغيب, َْٗ/ٓانظر: تفسير الراغب,  (ّ)
 .ِِْ/ِ, ركح البياف, ُٕٓ/ُانظر: زاد المسير,  (ْ)
 .ٓٗ/ْ, الكشؼ كالبياف, ِٖ/ّالبغكم, , تفسير ِٓ/ْانظر: فتح البياف,  (ٓ)
 .ٖٗ/ُتفسير ابف عباس,  (ٔ)
 .َْٖ/ُِمفاتيح الغيب,  (ٕ)
  .ِٕٗ/ِ, المعجـ الكسيط, َٓ/ُْ, تاج العركس, َْٕ/ُالقامكس المحيط,  (ٖ)
 .ِّٕ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ٗ)
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يا بني إسرائيل اعبدوا ( بقكلو: )نو ابن هللاأككفركا: أم كفركا بعيسى ألف عيسى كذبيـ في قكليـ )
 (.إني عبد هللا آتاني الكتاب(, كبقكلو )إن هللا ربي وربكم فاعبدوه(, كبقكلو )ربي وربكم
 .(ُ)كفركا بعمميـ, ألنيـ عممكا أنو ابف مريـ, كسمكه ابف مريـ ثـ قالكا: ىك هللا أك ابف هللا  والثاني:

 .المسيح: عيسى بن مريم 
 فسير معنى المسيح سبعة أقكاؿ:كفي ت 
     يركم ابف عباس أنو قاؿ: إنما سمي عيسى: مسيحان, ألنو كاف ال يمسح بيده ذا عاىة  

 إال برأ, كال يضع يده عمى شيء إال أيعطي فيو ميراده.
 كقاؿ إبراىيـ النخعي: المسيح: الصديؽ.

يمسح األرض,         كقاؿ أبك العباس/ أحمد بف يحيى: سمي المسيح مسيحان ألنو كاف
 أم: يقطعيا.

 جؿ, ال أخمص لو.كقاؿ عطاء عف ابف عباس سمي مسيحان, ألنو كاف أمسح الرًٌ  
 جؿ مف كسطيا, كال يقع عمييا.كاألخمص: ما يتجافى عف األرض مف الرًٌ 

 كيقاؿ: إنما سمي المسيح: مسيحان, لسياحتو في األرض.
 ف بطف أمو ممسكحان بالديىف.كقاؿ آخركف: إنما سمي: مسيحان, ألنو خرج م

كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ: المسيح في كبلـ العرب عمى معنييف: المسيح الدجاؿ 
 كالمسيح عيسى بف مريـ.

 فإذا كاف المسيح: الدجاؿ, فاألصؿ فيو: الممسكح, ألنو ممسكح إحدل العينيف.
ذا كاف المسيح: عيسى ابف مريـ, فأصمو بالعبرانية: مشيحان با لشيف فمما عربتو العرب كا 

أبدلت مف شينو سينان, فقالكا المسيح, كما قالت العرب: مكسى كأصمو بالعبرانية: مكشى, فمما عٌربكه 
 .(ِ)ه إلى كبلميـ, أبدلكا مف شينو سينان ك كنقم

قاؿ الحسف: سمي بذلؾ ألنو ممسكح بالبركات كسمي الدجاؿ مسيحان ألنو ممسكح 
 .(ّ)بالمعنة

                                                           

 .ِٔٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ُ)
, تفسير ُُّ/ُ, المخصص, ّٕٗ/ّ, معجـ ديكاف األدب, ّٖٖ/ُاني كممات الناس, انظر: الزاىر في مع (ِ)

 .ْٓ/ِالقرآف, السمعاني, 
 .ّٓٓ/ُ, جميرة المغة, ّٕٓ/ْ, مجمع بحار األنكار, ُِٖ/ُانظر: تحفة األريب,  (ّ)



-ُِْ- 

 

 .(ُ)مسيحان كأف عميو مسحة مف جماؿ  : سمي المسيح كيقكؿ ابف فارس
نكع مف أنكاع  م(: أم يشرؾ باهلل غيره تعالى مف سائر الكائنات فيعبده مع هللا بأمن يشرك باهلل)

 .(ِ)العبادات 

, كيقكؿ الراغب: (ّ)(: حكـ بمنعو مف دخكليا أبدان إال أف يتكب مف الشرؾ حرم هللا عميو الجنة)
ما بالمنع القيرم كتحريـ  "كأصؿ التحريـ جعؿ الشيء ممنكعان منو إما بالحكـ كتحريـ هللا الخمر كا 

 .(ْ)هللا الجنة عمى الكافر" 
 .(ٓ)(: المكاف الذم يأكم إليو الشيء أك يرجع إليو المأوى)

 الجوانب البالغية:
, (ٔ)قيؽ (: التأكيد بثبلث مؤكدات الـ القسـ, البلـ المكطئة لمقسـ كقد لمتحلقد كفرقكلو )

 .(ٕ)حكـ عمييـ بالكفر  كىك قسـ مف هللا 

( قمعان ربي وربكم( كلـ يقؿ اعبدكني, ثـ صرح بقكلو: )يا بني إسرائيل اعبدوا هللاقكلو )
نو إلو كأف مريـ كلدت إليان, أم أف هللا تعالى حٌؿ     إلمادة تكىـ االتحاد كذلؾ ألف اليعقكبية قالكا 

لى هللا عف ذلؾ عمكان كبيران كفيو إنكار المسيح عمييـ ذلؾ       في ذات عيسى كاتحد بيا, تعا
 .(ٖ)كتشنيع كبلميـ 

كىك       الما قبمي ( الجممة تذييؿ مقرره إنو من يشرك باهلل فقد حرم هللا عميو الجنةقكلو ) 
ما كارد مف جيتو تعالى تأكيدان لمقالتو  إٌما مف تماـ كبلـ عيسى   .(ٗ)كتقريران  لمضمكنيا  كا 

 .(َُ)(: إظيار االسـ الجميؿ في مكضع اإلضمار لتيكيؿ األمر كتربية الميابةحرم هللا عميو الجنة)

                                                           

 .ِِّ/ٓانظر: معجـ مقاييس المغة,  (ُ)
 .ْْٔ/ُ, مدارؾ التنزيؿ, ٔٓٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ِ)
 .ٔٓٔ/ُ, أيسر التفاسير, ُُٓ/ُانظر: تفسير الجبلليف,  (ّ)
 .َْٗ/ٓتفسير الراغب,  (ْ)
 .ُِٖ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٓ)
 .ُِِ/ِانظر: المحرر الكجيز,  (ٔ)
 .ْْٖ/ُانظر: التفسير الكسيط, لمزحيمي,  (ٕ)
 .ُُِ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ٖ)
 .ٔٔ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ِْٗ/ٔ انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, (ٗ)
 .ٓٔ/ِ, البحر المديد, ٔٔ/ّ, إرشاد العقؿ السميـ, ِّّ/ُانظر: صفكة التفاسير,  (َُ)
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( كىك المنع مف دار السعداء مفيمان لككنو في دار حرم هللا عميو الجنةقكلو تعالى: ) أصل التحريم:
ه في دار العذاب كفيو ( كذلؾ تأكيدان عمى مصير مأواه النار( كهللا صرح بو كقاؿ )الناراألشقياء )

 .(ُ)عمى كفره  تيديد مف هللا 
 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:

: لقد كفر الذيف قالكا إف هللا ىك المسيح ابف مريـ لما رأكا عمى يديو مف يقكؿ الحؽ  
الخكارؽ كزعمكا أف هللا حؿ في عيسى ابف مريـ حتى صار إليان كما يقكؿ كثير مف النصارل,      

أمر بني إسرائيؿ أف يخمصكا الديف هلل كحده  براء مف ىذه الدعكل كأنو   مع أف عيسى
قائبلن ليـ: أفردكا هللا كحده بالعبادة فيك المستحؽ ليا دكف غيره, فإنو ربي ربكـ كمالؾ أمرنا جميعان, 
ف كاف مف يدعي أف هلل تعالى شريكان, فإف جزاءه أال يدخؿ الجنة أبدان كأف تككف النار مصيره , كا 

 .(ِ)كلف تجد لو نصيران يمنعو كيحميو مف ذلؾ العذاب 
 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

أقسـ هللا في ىذه اآلية الكريمة بكفر ىذه الطائفة     تقرير كفر النصارى بقوليم المسيح ىو هللا: -
    عمكا حمكؿ    ز نيا اليعقكبية ألنيـ ادعكا أف هللا ىك المسيح ابف مريـ ك إمف النصارل يقاؿ 

إتحاد هللا بالمسيح كىي أعظـ ضبلالت النصارل كقد أبطؿ هللا قكليـ بشيادة كبلـ مف نسبكا إليو 
اإلليٌية إبطاالن تامان, كقد أنكر هللا عمييـ تمؾ األقكاؿ في المسيح كعبادتيـ لو بالتألو كصرؼ 

ـَ َمْرَيَؿ َأَأْكَت ُؿْؾَت فِؾـَّاِس َوإِْذ َؿاَل اَّللُ َيا ِظقَسك ]خصائص اإلليية مف دكف هللا كما قاؿ تعالى:  اْب

ـْ ُدوِن اَّللِ َؿاَل ُشبَْحاَكَؽ َما َيُؽقُن َِل َأْن َأُؿقَل َما َفْقَس َِل بَِحؼٍّ إِنْ  ْغِ ِم َل إَُِلَ ُِذوِِن َوُأمِّ ـُْت ُؿْؾُتُف َؾَؼْد  اَتَّ ـُ

َٓ َأْظَؾُؿ َما ِِف َكْػِسَؽ  ُم افُغُققِب  َظؾِْؿَتُف َتْعَؾُؿ َما ِِف َكْػِِس َو َّٓ َما َأَمْرَتـِل بِِف  * إِكََّؽ َأْكَت َظَلَّ ْؿ إِ      َما ُؿْؾُت َُلُ

ـَْت َأْكَت  ـُ ْقَتـِل  ـُْت َظَؾقِْفْؿ َصِفقًدا َما ُدْمُت ؾِقِفْؿ َؾَؾِلَّ َتَقؾَّ ـُ ُؽْؿ َو ؿِقَب َظَؾْقِفْؿ  َأِن اْظُبُدوا اَّللَ َرِبِّ َوَربَّ    افرَّ

ـُ  ٍء َصِفقٌد َوَأْكَت َظَذ  فأخبر أف اإلليية كىي العبادة حؽ هللا ال يشركو   {112، 110}املائدة:[ؾِّ ََشْ
َّٓ َما َأَمْرَتـِل بِِف َأِن اْظُبُدوا اَّللَ َرِبِّ ]فييا أكلك العـز كال غيرىـ يبيف ذلؾ قكلو:  ْؿ إِ         َما ُؿْؾُت َُلُ

ُؽْؿ  [...َوَربَّ
(ّ). 

: "قد أقررت لو, كيقكؿ ابف حـز ـ بأف المسيح ابف هللا كابف مريـ, قد أقررتـ أف المسيح إنساف كا 
 .(ْ)فاإلنساف ىك ابف هللا كابف مريـ, كاإللو ىك ابف مريـ كىذه غاية الشناعة" 

                                                           

 .َْٗ/ٓ, تفسير الراغب, ِْٗ/ٔانظر: نظـ الدرر,  (ُ)
, ّٓٓ/ٔانظر: بياف المعاني,  (ِ)  .ِِٔ/ِ, غرائب القرآف, ْٔ/ِ, البحر المديد, َْٖ/ُ, بحر العمـك
 .ِٕٔ/ُ, دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية, ّٗ/ُانظر: المطمب الحميد في بياف مقاصد التكحيد,  (ّ)
 .ِٖ/ِ, الممؿ كالنحؿ, ٖٓ/ُالفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ,  (ْ)
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تباع غير تتضمف دعكة كحدة األدياف تجكيزان كتسكيفان ال تقرير كفر من دان بغير ممة اإلسالم: -
يماف فمف اعتقد أف بعض الناس يسعو الخركج عف شريعة ديف اإلسبلـ كىذا كفر يناقض اإل

أك الييكد أك غيرىـ مف ممؿ الكفر            فمف صحح ديف النصارل, (ُ)فيك كافر  محمد 
ـْ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ِِف ]: كمف لـ يعتقد بكفرىـ فيك كافر مرتد لقكلو  ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديـًا َؾَؾ َوَم

ـَ أَ  ي ـَ اخَلاِِسِ ـُ َمْرَيَؿ ]كقكلو:  {81}آل عمران:[ ِخَرِة ِم ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ ُهَق اَدِسقُح اْب َػَر افَِّذي ـَ [ ...َفَؼْد 

 {23}املائدة:
(ِ). 

كيقكؿ ابف تيمية: "كمعمكـ باالضطرار مف ديف المسمميف كباتفاؽ جميع المسمميف أف مف سكغ 
فيك كافر كىك ككفر مف آمف  باع شريعة غير شريعة محمد اتباع غير ديف اإلسبلـ أك ات

 .(ّ)ببعض الكتاب ككفر ببعض الكتاب" 

كيقكؿ القاضي عياض: "كليذا نكفر مف داف بغير ممة المسمميف مف الممؿ أك شؾ أك صحح 
ف أظير مع ذلؾ اإلسبلـ كاعتقده, كاعتقد إبطاؿ كؿ مذىب سكاه فيك كافر بإظياره    مذىبيـ كا 

 .(ْ)ر مف خبلؼ ذلؾ" ما أظي

         قدـ هللا ذكر طائفة  كفر مدعي االتحاد والحمول أشد وأعظم من كفر مدعي التثميث: -
 - لميرقكسيةا –القائميف بأف المسيح ىك هللا في ىذه اآلية عمى ذكر طائفة  - اليعقكبية –

يؤخذ مف ذلؾ ك ة التالية, القائميف بأف اإللو ثبلثة آلية األب كاالبف كالركح المقدس كذلؾ في اآلي
أف كفر طائفة اليعاقبة أشد كأعظـ مف كفر طائفة المرقكسية, ألنيـ قالكا بتأليو المسيح كالحمكؿ 

 .(ٓ), تعالى هللا عما يقكلكف عمكان كبيران كاالتحاد بذاتو مع هللا 

 زعـ النصارل أف هللا ىك المسيح كالمسيح ىك هللا لربو تعالى: تقرير عبودية عيسى  -
فكذبيـ المسيح كأمرىـ بعبادة هللا كحده معترفان بأنو ربو كربيـ كىك يناقض قكليـ كيبطؿ شبيتيـ 

 ( كفييا إثبات العبكدية لعيسى اعبدوا هللا ربي وربكمألنو ال يككف إال مربكبان في قكلو: )

                                                           

 , اإليماف البف تيمية,َِْ/ُ, الكالء كالبراء في القرآف كالسنة, َّٖ/ُانظر: نكاقض اإليماف القكلية,  (ُ)
ُ/ُْٓ. 

 .ِٓ/ُالكالء كالبراء في اإلسبلـ,  (ِ)
 .َٕٓ, مختصر الفتاكل المصرية, صِْٓ/ِٖمجمكع الفتاكل,  (ّ)
 .َُُٕ/ِالشفا,  (ْ)
 .ُِٖ/ٔ, التحرير كالتنكير, ِْٕ/ٔانظر: نظـ الدرر,  (ٓ)
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كيؼ  كنفي األلكىية عنو كجاء الرد عمى زعميـ في نفس اآلية ممف نسبكا إليو األلكىية أم
و مما يقكلكف كتشنيع ئتؤليكنو كىك يقكؿ )هللا ربي(, كقدـ ربي لتأكيد بطبلف دعكاىـ كردىا كتبر 

 .ما يقكلكف كفييا مدح لعيسى 

بينت اآلية مكانع دخكؿ الجنة كتحريميا عمى مف لقي ربو  التحذير من الشرك صغاره وكباره: -
اؾ شيء فكقو كتحريـ الجنة عميو كىك يشرؾ بو سكاه, فالشرؾ باهلل أعظـ الذنكب كليس ىن

َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذفَِؽ ] تحريمان شرعيان كتحريمان قدريان, لقكلو  َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ [ إِنَّ اَّللَ 

قال هللا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عماًل " :, كقكلو  {28}النساء:
 .(ُ) "شركوأشرك فيو معي غيري, تركتو و 

( أم ماليـ مف وما لمظالمين من أنصارأفاد قكلو: ) الظالمون ال ناصر ليم ينقذىم من النار: -
مف  أحد ينصرىـ بإنقاذىـ مف النار إما بطريؽ المغالبة أك بطريؽ الشفاعة كذلؾ قكلو 
 .(ِ) أنصار كلـ يقؿ أنصاران لممبالغة في عدـ كجكد أحد ينقذىـ مف النار كمف الكعيد الشديد

 المطمب الثاني
بطاليا  عقيدة التثميث عند النصارى وا 

ْ َيـْتَُفقا ]قاؿ تعالى:  َّٓ إَِفٌف َواِحٌد َوإِْن ََل ـْ إَِفٍف إِ ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ َثافُِث َثََلَثٍة َوَما ِم َػَر افَِّذي ـَ َظِلَّ َفَؼْد 

َػُروا ِمـُْفْؿ َظَذا ـَ ـَ  َـّ افَِّذي [ َأَؾََل َيتُقُبقَن إَِػ اَّللِ َوَيْسَتْغِػُروَكُف َواَّللُ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ *  ٌب َأفِقؿٌ َيُؼقُفقَن َفَقَؿسَّ

 . {22-22}املائدة:
 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:

بعد بياف كفر طائفة اليعقكبية مف النصارل جاءت ىذه اآلية لبياف كفر طائفة أخرل مف 
كالنحؿ كيتجمعكف عمى الكفر كالضبلؿ, فيـ شيع شتى, طكائؼ النصارل الذيف يتفرقكف في العقائد 

 .(ّ)كفرؽ متنابذة كؿ شيعة منيـ تكفر األخرل كتعارضيا في معتقداتيا 
 ثانيًا: سبب النزول:

م كغيره: نزلت في جعميـ المسيح كأمو إلييف مع هللا فجعمكا هللا ثالث ثبلثة  دًٌ  .(ْ)قاؿ السي
                                                           

 .ِِّ/ٖ, ْٖٕٓصحيح مسمـ, كتاب الرقاؽ, باب مف أشرؾ في عممو غير هللا, ح (ُ)
 .ٔٔ/ّرشاد العقؿ السميـ, انظر: إ (ِ)
 .ِّٖ/ْانظر: التفسير الكسيط, لطنطاكم,  (ّ)
 (.ْٓٔٔ, )ُُٕٗ/ْ, تفسير ابف أبي حاتـ, ُٖٓ/ّانظر: تفسير القرآف العظيـ,  (ْ)
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 ثالثًا: التفسير التحميمي:
 فردات:معاني الم

ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ َثافُِث َثََلَثةٍ ]قكلو  َػَر افَِّذي ـَ , يقكلكف إف (ُ)عف مجاىد قاؿ: ىـ النصارل  [َفَؼْد 
 .(ْ)ىي األب كاالبف كركح القدس ككميا إلو كاحد  (ّ): أم أحد آلية ثبلثة (ِ)هللا ثالث ثبلثة ككذبكا 

 الجوانب البالغية:
ألنيـ يقكلكف اإلليية مشتركة  (ٓ)لية آمار معناه: ثالث ثبلثة (: فيو إضثالث ثالثةقكلو: )

 .(ٔ)بيف هللا تعالى كمريـ كعيسى ككؿ كاحد مف ىؤالء إلو فيـ ثبلثة آلية 
(: لبلستغراؽ أم كما إلو قط في الكجكد إال إلو مكصكؼ وما من إلو إال إلو واحدقكلو: )

 .(ٕ)بالكحدانية ال ثاني لو 
       ان لكاقعيـ كتعجيب ان (: استفياـ إنكارم تكبيخي, إنكار  ويستغفرونوأفال يتوبون إلى هللا)

     عمى جيميـ  ان مما كقع منيـ كمف إصرارىـ عمى الكفر مع ككف التكبة مقبكلة منيـ كتكبيخ
 .(ٖ)كغفمتيـ 

كالمعنى  ,( أم انتيكافيل أنتم منتيونقاؿ الفراء: "ىذا أمر بمفظ االستفياـ كقكلو تعالى: )
 .(ٗ)هللا يأمركـ بالتكبة كاالستغفار مف ىذا الذنب العظيـ" إف 

( كلـ يقؿ ليمٌسنيـ ليمّسن الذين كفروا(: قاؿ الزمخشرم: "قاؿ: )ليمسن الذين كفرواقكلو: )
َػَر ]: ألف في إقامة الظاىر مقاـ المضمر فائدة كىي تكرير الشيادة عمييـ بالكفر في قكلو ـَ َفَؼْد 

ـَ َؿاُفقا إِنَّ  َـّ افَِّذي افَِّذي ْ َيـَْتُفقا َظِلَّ َيُؼقُفقَن َفَقَؿسَّ َّٓ إَِفٌف َواِحٌد َوإِْن ََل ـْ إَِفٍف إِ َػُروا ِمـُْفْؿ اَّللَ َثافُِث َثََلَثٍة َوَما ِم ـَ ـَ 

كفي البياف فائدة أخرل كىي اإلعبلـ في تفسير الذيف كفركا منيـ أنيـ بمكاف مف الكفر [ َظَذاٌب َأفِقؿٌ 
                                                           

 .ُّّ/ُانظر: تفسير مجاىد,  (ُ)
 (.ْْٔٔ, )ُُٖٕ/ْانظر: تفسير ابف أبي حاتـ,  (ِ)
 .َِٕ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ّ)
 .ٖٓٔ/ُظر: أيسر التفاسير, ان (ْ)
 .ِٖ/ّانظر: تفسير البغكم,  (ٓ)
 .ِٖ/ّانظر: معالـ التنزيؿ,  (ٔ)
 .ٕٔ/ّانظر: إرشاد العقؿ السميـ,  (ٕ)
 .ٓٔ/ِ, البحر المديد, ِّٔ/ِ, غرائب القرآف, ُْٗ/ّانظر: التفسير المظيرم,  (ٖ)
 .ٔٔ/ِانظر: لباب التأكيؿ,  (ٗ)



-ُِٗ- 

 

, (ُ)مى أف العذاب عمى مف داـ عمى الكفر كلـ ينقمع عنو, كليذا عقب بقكلو أفبل يتكبكفكتنبييان ع
كقكلو ليمسف بذكر المس كذلؾ يقتضي مبالغة في كصؼ عذابيـ ألف المس يقتضي الممس كذلؾ 

 .(ِ)أعـ الحكاس كأكثرىا كجكدان إذ ال حيكاف إال كلو الممس كألنو أعرؼ الحكاس عند الخاص كالعاـ 

 عًا: التفسير اإلجمالي:راب

لقد كفر الذيف قالكا إف هللا ثالث ثبلثة أم أحد ثبلثة كىك حكاية عما قالو النسطكرية 
يـ الثبلثة كيعنكف بذلؾ هللا الذم يدعكنو أبان, كعيسى الذم يدعكنو نكالممكانية منيـ القائمكف باألقا

 ابنان, كجبريؿ الذم يدعكنو ركح القدس.

س ىناؾ إال إلو كاحد كما في الكجكد ذات كاجب مستحؽ لمعبادة كالحؽ الثابت أنو لي
ف لـ يرجع ىؤالء الذيف قالكا  ,كةاكاإلليية إال إلو كاحد مكصكؼ بالكحدانية متعاؿ عف قبكؿ الشر  كا 

كأقكاليـ الفاسدة كيعتصمكا بعركة التكحيد, ليصيبف الذيف استمركا عمى  ,بالتثميث عف عقائدىـ الزائفة
 ذاب شديد مكجع.الكفر منيـ ع

باب رحمتو لمتائبيف,  كبعد ىذا الترىيب الشديد لمكافريف مف العذاب األليـ فتح هللا 
فيقكؿ  ,فرغبيـ في اإليماف, كأنكر عمييـ تقاعسيـ عنو بعد أف ثبت بطبلف ما ىـ عميو مف عقائد

الذنكب لمف استغفره فإنو تعالى يغفر  ,ليـ أفبل ترجعكف إلى هللا كتستغفركنو مف ىذا الذنب العظيـ
 .(ّ)كتاب إليو رحيـ بو كبسائر خمقو 

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:

أقسـ هللا في ىذه اآلية الكريمة بكفر ىذه  إبطال التثميث في عقيدة النصارى وتقرير التوحيد: -
ثة يـ الثبلننيا النيسطكرية ألنيـ ادعكا أف هللا ثالث ثبلثة أم باألقاإالطائفة مف النصارل يقاؿ 

األلكىية إللو كاحد مكصكؼ بالكحدانية كأبطؿ ىذه  األب, االبف, الركح القدس كأثبت هللا 
 الضبلالت.

أقرت اآلية بأنو ال إلو إال إلو كاحد مكجكد كمكصكؼ بالكحدانية ال ثاني  :إثبات األلوىية هلل  -
أنيـ كاذبكف  هللا لو كجاء الرد في ىذه اآلية بإبطاؿ زعميـ أف هللا ثالث ثبلثة مباشرة مف 

                                                           

 .ُّٖ/ِ, أنكار التنزيؿ, ُِْ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ُ)
 .َُْ/ٓانظر: تفسير الراغب,  (ِ)
 .َٗ, التفسير المنيجي, صُّٖ/ِ, أنكار التنزيؿ, ٔٔ/ِانظر: لباب التأكيؿ,  (ّ)



-َُّ- 

 

نما هللا إلو كاحد كأما جبريؿ فأحد المبل و فالكؿ عبد هللا ئكة, كعيسى عبده كرسكلو كمريـ أمكا 
كحده الذم ال إلو غيره كال رب سكاه, أما في اآلية السابقة فكاف الرد باإلخبار عف المسيح بكبلـ 

 فيو رد عمى زعميـ بأف المسيح ىك هللا.

ـَ َؿاُفقا] :قكلو  حدين في كل أمة:إثبات وجود مؤمنين مو  - َػَر افَِّذي ـَ كلـ يقؿ لقد كفر  [َفَؼْد 
قاؿ بألكىية عيسى  مف النصارل كىك مف باب العدؿ اإلليي فميس كؿ النصارل قالكا ىذا فمنيـ

  كمنيـ مف قاؿ بأف اإللو ثبلثة آلية كمنيـ مف ىك مكحد كمؤمف بعيسى  كاتبعو مثؿ
  أعمـ.ممؾ الحبشة كىرقؿ كهللا

ردت اآلية كما قبميا بالقكؿ الجاـز عمى القائميف بكحدة  الرد عمى القائمين بوحدة األديان: -
األدياف كالتعايش كالتداخؿ مع النصارل كذلؾ لمتخفيؼ مف حدة العداء بيننا كبينيـ كىك نقض 

 ألصؿ اإلسبلـ كرد آليات الكحي كىدـ لقكاعد الممة.
ف إأفادت اآلية كما قبميا الرد عمى مف يقكؿ  تدعو إلى التكفير: الرد عمى القائمين أن مناىجنا -

ف ىذه المناىج ىي مناىج ربانية كأف هللا كفرىـ في كتابو إمناىجنا تدعك إلى التكفير نقكؿ ليـ 
ف أردتـ الحرب فيي بينكـ كبيف هللا   .العزيز فاقرأكا القرآف فإنو ال يجكز حذؼ شيء منو كا 

 تبيف مف اآلية أف النصارل كفركا بما جاء بو عيسى  مسيحيين:نقول نصارى وال نقول  -
كعمى المسيح فزعمكا أف المسيح ىك ابف هللا كعميو فتسميتيـ مسيحييف      ككذبكا عمى هللا 

ـَ ]فيو تزكية ليـ كلما ىـ عميو, كىـ عمى كفر كباطؿ كالعياذ باهلل لقكلو تعالى:  َػَر افَِّذي ـَ َفَؼْد 

ـَ َمْرَيَؿ ]كقكلو: , [...َؿاُفقا  , كهللا سماىـ في كتابو {112-110}املائدة:[ ...َوإِْذ َؿاَل اَّللُ َيا ِظقَسك اْب
 .(ُ) العزيز نصارل كعميو فبل نسمييـ إال بما سماىـ هللا كسماىـ رسكلو 

َتْغِػُروَكُف َواَّللُ َأَؾََل َيُتقُبقَن إَِػ اَّللِ َوَيْس ]رغبت اآلية  الحض عمى التوبة في أعظم الذنوب وأشنعيا: -

عمى التكبة كالرجكع إلى هللا فباب التكبة مفتكح حتى في أشد الذنكب كأعظميا,  [َؽُػقٌر َرِحقؿٌ 
فاهلل تعالى عظيـ المغفرة كاسع الرحمة يقبؿ التكبة مف عباده كيغفر ليـ ما سمؼ إذا ىـ آمنكا 

كثر مف فرح العبد بقبكليا ألف هللا كأحسنكا فيما بقي مف أعماؿ صالحة فاهلل يفرح بتكبة العبد أ
ذا تاب العبد انقمب مف الفساد  تعالى يريد بعبده الصبلح كاإلصبلح كال يريد لو الفساد كاإلفساد كا 

من  عبدههلل أفرح بتوبة قكلو: ) عف رسكؿ هللا  عف عبد هللا بف مسعكد  ,إلى الصبلح
ُو وشرابو, فوضع رأسو فنام نومًة, نزل منزاًل وبو ميمكٌة ومعو راحمتو, عمييا طعامُ رجل 

                                                           

 .ِٗ-ُانظر: الكالء كالبراء في اإلسبلـ,  (ُ)



-ُُّ- 

 

فاستيقظ وقد ذىبت راحمتو, حتى إذا اشتد  عميو الحر والعطش أو ما شاء هللا, قال: أرجع إلى 
, كمف فضيمة التكبة أف هللا بكرمو (ُ)( مكاني, فرجع فنام نومًة, ثم رفع رأسو فإذا راحمتو عنده

َٓ يَ ] : يجعؿ سيئاتو حسنات لقكلو  ـَ  ا َآَخَر َوافَِّذي َم  ْدُظقَن َمَع اَّللِ إَُِلً َٓ َيْؼتُُؾقَن افـَّْػَس افَّتِل َحرَّ َو

ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما َٓ َيْزُكقَن َوَم َّٓ بِاَْلؼِّ َو ُؾْد ؾِقِف ُمَفاًكا  ُيَضاَظْػ َفُف افَعَذاُب  * اَّللُ إِ  * َيْقَم افِؼَقاَمِة َوََيْ

ـْ َتاَب َوآَ  َّٓ َم اَن اَّللُ َؽُػقًرا إِ ـَ ُل اَّللُ َشقِّئَاِْتِْؿ َحَسـَاٍت َو ا َؾُلوَفئَِؽ ُيبَدِّ ـَ َوَظِؿَؾ َظَؿًَل َصاِْلً َم

, فأكلئؾ يبدؿ هللا سيئاتيـ حسنات فاآلية مطمعة لكؿ مذنب في رحمة  {23-08}الفرقان:[َرِحقًِل 
 هللا إذا تاب كعمؿ صالحان.

َأَؾََل َيُتقُبقَن إَِػ اَّللِ َوَيْسَتْغِػُروَكُف َواَّللُ َؽُػقٌر ]: قكلو أفاد  بيان أن التوبة غير االستغفار: -

, أم اإلقبلع عف (ِ)الرجكع كاإلنابة عف منكر  يأف التكبة غير االستغفار فالتكبة: ى [َرِحقؿٌ 
طمب فيك , أما االستغفار: (ّ)كالعـز عمى أف ال يعكد إلى الذنب  ,الذنب كالندـ عمى ما فرط

, كيقكؿ ابف منظكر: (ْ)كالدعاء قكالن كفعبلن بعد رؤية قبح المعصية كاإلعراض عنيا  الغفراف
ف  "كأكثر ما يستعمؿ في الشر كالذنكب يعني مف اتبع الذنب االستغفار فميس بمصر عميو كا 

ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا َأْو َيظْؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اَّللَ ] ", كيقكؿ هللا (ٓ)تكرر منو [  َُيِِد اَّللَ َؽُػقًرا َرِحقًِل َوَم

, (ٔ)إني ألستغفر هللا تعالى كأتكب إليو في اليكـ أكثر مف سبعيف مرة"  , كقكلو  {113}النساء:
سيد االستغفار أن تقول: الميم أنت ربي ال إلو إال : ) كركم أف أفضؿ االستغفار عف النبي 

ستطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أنت, خمقتني وأنا عبدك وأنا عمى عيدك ووعدك ما ا
 .(ٕ)( أبوء لك بنعمتك عمي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت

                                                           

, باب في , صحيح مسمـ, كتاب التكبةٖٔ/ٖ(, َّٖٔصحيح البخارم, كتاب الدعكات, باب التكبة, ح ) (ُ)
 .َُِّ/ْ(, ِْْٕالحض عمى التكبة كالفرح بيا, ح )

 .ِِٗ/ُتحفة األريب,  (ِ)
 .َُٓ-َٗٓ/ُ, انظر: إحياء عمـك الديف, ّٕٓ/ُ, معجـ مقاييس المغة, ُْٔ/ْتيذيب المغة,  (ّ)
 .ِٕٓ/ُ, القامكس الفقيي, ّْٖ/ّٖتاج العركس,  (ْ)
 .ّْٓ/ْلساف العرب,  (ٓ)
 .ٕٔ/ٖ(, َّٕٔالدعكات, باب استغفار النبي في اليـك كالميمة ) صحيح البخارم, كتاب (ٔ)
 .ٕٔ/ٖ(, َّٔٔصحيح البخارم, كتاب الدعكات, باب االستغفار ح ) (ٕ)



-ُِّ- 

 

 المطمب الثالث
 بشرية عيسى 

اَكا يَ ]قاؿ تعالى:  ـَ يَؼٌة  ُف ِصدِّ ُشُؾ َوُأمُّ ـْ َؿْبؾِِف افرُّ َّٓ َرُشقٌل َؿْد َخَؾْت ِم ـُ َمْرَيَؿ إِ ََلِن َما اَدِسقُح اْب ـُ ْل

ُؿ أََياِت ُثؿَّ اْكظُْر َأكَّك ُيْمَؾُؽقنَ  ُ َُلُ ْقَػ ُكَبغِّ ـَ  . {21}املائدة:[ افطََّعاَم اْكُظْر 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
اختبلؼ النصارل في عيسى, فمنيـ مف زعـ أنو هللا, كمنيـ مف زعـ  بعد أف بيف هللا 

عيسى كأخبر معممان رسكلو االحتجاج عمى باطؿ النصارل أنو ثالث ثبلثة, بيف القكؿ الحؽ في 
تيما بأف غايتيما الداللة يإلى بطبلف التمسؾ بمعجزات عيسى ككرامات أمو عمى إلي فأشار 

رشادان ليـ إلى التكبة كاالستغفار  ,عمى نبكتو  .(ُ)كا 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 معاني المفردات:

 .(ِ)مضت كتقدمت قبمو  قد خمت:

, (ْ), كقيؿ مف ال يأتي منو الكذب لتعكده الصدؽ (ّ)أم مبالغة في الصدؽ كالتصديؽ  ديقة:ص
كأمو صديقة تأكيبلف: أحدىما أنو مبالغة في صدقيا كنفي الفاحشة عنيا, الثاني: أنيا مصدقة 

َا]في كصفيا:  , كما قاؿ (ٓ)بآيات ربيا فيي بمنزلة كلدىا  َؿْت بَِؽؾَِِلِت َرِبِّ [ َوَصدَّ

{13}الت حريم:
(ٔ). 

ََلِن افطََّعامَ ] ـُ اَكا َيْل كىذه صفة تنفى  ا,مأنو كنى بذلؾ عف الغائط لحدكثو مني أحدىمافيو قكالف: [ ـَ
 .(ٕ)أنو أراد نفس األكؿ ألف الحاجة إليو عجز كاإللو ال يككف عاجزان الثاني: عف اإللو, 

                                                           

 .ٗٓٔ/ُ, أيسر التفاسير, ُِْ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ُ)
 .ْٖٗ/ُ, الكميات, ُِٔ/ُانظر: غريب القرآف,  (ِ)
 .ُّٗ/ُساف العرب, , لُٖٗ/ٔالمحكـ كالمحيط األعظـ,  (ّ)
 .ُّ/ِٔتاج العركس,  (ْ)
 .ٔٓ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ٓ)
 .ُُٗ/ٗ, التفسير الحديث, ِٖ/ّانظر: معالـ التنزيؿ,  (ٔ)
 .ٔٓ/ِانظر: النكت كالعيكف,  (ٕ)



-ُّّ- 

 

ٍفكان فيك آفؾأّنى يؤفكون) الذم يأفؾ  فاك:واألؾ فبلنان: خدعو ككذب عميو فى أى ك  ,(: أفىؾى يأفؾ, أٍفكاى كا 
الناس أم يصدىـ عف الحؽ بباطمو كأفكو إفكان: أم قمبو كصرفو عف الشيء بالخداع, كمنو قكلو 

أم يصرؼ عف  {9}الذاريات :(من أفكعنو يؤفك , ) {33}األحقاف:[ َؿاُفقا َأِجْئَتـَا فَِتلْؾَِؽـَا]تعالى: 
: يريد يصرؼ عف اإليماف مف صرؼ, كأًفؾ الرجؿ: ضعؼ عقمو الحؽ مف صرؼ, قاؿ الفراء

نما أتى أفكو بمعنى صرفو, ستعمؿ أفكو هللا بمعنى أضعؼ عقمو, كصار سفييان, قاؿ مجاىد: لـ ي كا 
يصرؼ عنو, كأفؾ الرجؿ عف الطريؽ إذا ضؿ عنو, كمف قكليـ أفكت األرض: إذا صرؼ عنيا 

 .(ُ)ح كغيرىا المطر, كالمؤتفكات: المنقمبات مف الريا
معنى )أنى يؤفككف( في اآلية: أم كيؼ تيصرفكف كتصدكف عف الخير كالديف  والخالصة:

 .(ِ)كالحؽ 
 الجوانب البالغية:

مقصكر عمى صفة الرسالة  (: حصر أك قصر إضافي أم ما ىك إال رسكؿإال رسولقكلو )
 .(ّ) ال يتجاكزىا إلى غيرىا كىي اإلليية

, ككذلؾ إبطاؿ نبكة مريـ كنفي أف (ْ)يكد نسبتيا إلى الفاحشة (: رد عمى اليوأمو صديقة)
 .(ٓ)يككف ليا كصؼ أعمى مف ذلؾ 

(: كناية عف الغائط كالبكؿ كفي ىذا كانا يأكالن الطعامقاؿ بعض المفسريف في قكلو )
 .(ٔ)داللة عمى أنيما بشراف 

ُؿ أََياِت ُثؿَّ اْكُظْر ]قكلو:  ُ َُلُ قَْػ ُكبَغِّ ـَ تكرير األمر بالنظر لممبالغة في [ َأكَّك ُيْمَؾُؽقنَ اْكُظْر 
 التعجب, كلفظ ثـ إلظيػػػار ما بيػػػػػف العجبيف مف التفػػػػاكت أم إف بياننػػػػا لآليػػػػات فػػػي غايػػػة الكضكح

 .(ٕ)كا عراضيـ عنيا أعجب 
                                                           

, ُّٕٓ/ْ, الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, ُِٓ/َُ, تيذيب المغة, ٔٓ/ُجميرة المغة,  (ُ) , شمس العمـك
, معجـ المغة العربية ْْ/ِٕ, تاج العركس, ُّٗ/َُ, لساف العرب, ُٗ/ُ, مختار الصحاح, ِٖٗ/ُ

 .َُّ/ُالمعاصرة, 
 .ُٕٗ/ِ, معاني القرآف لمزجاج, ُْٕ/ُانظر: مجاز القرآف,  (ِ)
 .ِٖٓ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ّ)
 .ّٗٗ/ُانظر: تفسير العز بف عبد السبلـ,  (ْ)
 .ْٕٓ/ُير, حكمد, انظر: أيسر التفاس (ٓ)
 .ََْ/ُ, تفسير العز بف عبد السبلـ, ُِٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف , (ٔ)
 .ْٖ/ُ, التفسير الكسيط, ٓ/ِ, إرشاد العقؿ السميـ, َِٕ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ٕ)



-ُّْ- 

 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
و مريـ حتى يزيؿ عف ساحتيما       كحقيقة أم في ىذه اآلية حقيقة عيسى  بيف هللا 

ليس عيسى ابف مريـ إال عبدان مف البشر, أنعـ هللا عميو     ما افتراه عمييما المفتركف فقاؿ 
كأـ عيسى إحدل النساء طبعت عمى الصدؽ في قكليا  ,بالرسالة كما أنعـ عمى كثير ممف سبقكه

يحفظ حياتيما مف الطعاـ كالشراب كالتصديؽ بربيا ككانت ىي كابنيا عيسى في حاجة إلى ما 
كذلؾ عبلمة البشرية, فانظر أييا السامع نظرة عقؿ كفكر, ثـ تأمؿ كيؼ ينصرفكف عف الحؽ مع 

 .(ُ)كضكحو 

 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:
ـ بلدلت اآلية عمى بشرية عيسى كمريـ عمييما الس تقرير بشرية عيسى ومريم عمييما السالم: -

, كدالئؿ (ِ)الطعاـ بنيتيما كمف كاف مفتقران ال تصح ألكىيتو عقبلن كشرعان بدليؿ احتياجيما إلى 
كلكف عقكؿ أىؿ الكتاب ال تقبؿ المنطؽ  بشرية عيسى كثيرة كككنو عبدان هلل لـ ينكره عيسى 

نما يعيشكف عمى ما كرثكه مف آبائيـ   .(ّ)كا 
قاؿ: إف مريـ عمييا السبلـ      تعتبر ىذه اآلية مف أدلة مف نفي النبوة عن مريم عمييا السالم: -

لـ تكف نبية فإنو تعالى ذكر أشرؼ صفاتيا في معرض الرد عمى مف قاؿ بإلييتيما إشارة إلى 
ؽ ذلؾ فقد ك كأنو مف رفع كاحدان منيما ف ,بياف ما ىك الحؽ في اعتقاد ما ليا مف أعمى الصفات

كالتفريط باعتقاد أف أعظـ صفات  ازدراه, فالقصد العدؿ بيف اإلفراطأطراه كمف نقصو عنو فقد 
 .(ْ)الرسالة كأكمؿ صفات أمو الصديقية  عيسى 

لمبالغتو في  أكالصديقية فعيؿ مف الصدؽ لكثرة صدقو,  بيان أن الصديقية مرتبة دون النبوة: -
في حادثة  تصديؽ شيء عظيـ, كأبك بكر جمع بيف االثنيف لكثرة صدقو كتصديقو لمحمد 

 يؽ بأمر عظيـ كمنذ ذلؾ اليـك سمي بالصديؽ.اإلسراء كالمعراج تصد
كألنيا كانت  كسميت مريـ صديقة ألنيا صدقت بما جاء عمى ألسنة األنبياء كمنيـ عيسى 

كثيرة الصدؽ في أقكاليا كأفعاليا فجمعت بيف الصدؽ كالصديقية مف طرفييا كفي اآلية: 
َق بِِف ُأوَفئَِؽ هُ  ْدِق َوَصدَّ مر:]َوافَِّذي َجاَء بِافاِّ ُف , { 33ُؿ اُدتَُّؼقَن[ }افزُّ ْر ِِف افؽَِتاِب إِْبَراِهقَؿ إِكَّ ـُ ]َواْذ

                                                           

 .ُِْ/ْ, التفسير الكسيط, لطنطاكم, َُٔ/ُ, المنتخب, ِْْ/ُانظر: تيسير التفسير,  (ُ)
 .ُٗ/ُ, مكارد الظمآف, َٔٔ/ُر: أيسر التفاسير, الجزائرم, انظ (ِ)
 .ّٖٓانظر: التفسير المكضكعي, ص (ّ)
 .ِٓٓ/ٔانظر: نظـ الدرر,  (ْ)



-ُّٓ- 

 

يًؼا َكبِقاا[ }مريؿ: اَن ِصدِّ ألف  -كهللا أعمـ–, فيي صديقة كليست نبية كما كصفيا البعض { 25ـَ
يَؼٌة[الكحي ال يمـز منو النبكة كذلؾ بنص القرآف  ُف ِصدِّ ف مرتبة فالصديقية مرتبة أعمى م ]َوُأمُّ

الشيداء كىي أرفع مراتب المؤمنيف كىي دكف النبكة كال يناليا إال القبلئؿ كنالتيا مريـ كأبك بكر 
 , يَؼٌة[قاؿ ابف كثير: دلت اآلية ك ُف ِصدِّ ليست بنبية كما زعـ ابف حـز عمى أف مريـ  ]َوُأمُّ

ة لمريـ, كىذا معنى كغيره ممف ذىب إلى نبكة أـ عيسى كغيرىا استدالالن منيـ بخطاب المبلئك
ـْ ]النبكة, كالذم عميو الجميكر أف هللا لـ يبعث نبيان إال مف الرجاؿ, قاؿ تعالى:  َوَما َأْرَشْؾـَا ِم

ًٓ ُكقِحل إَِفقِْفْؿ  َّٓ ِرَجا  .(ُ) " {139}يوسف:[ ...َؿْبؾَِؽ إِ

لسابقة عمى دلت اآليات ا :بتأليو عيسى  ى النصارىتعدد األدلة والبراىين عمى إبطال دعو  -
الكثير مف الدالئؿ كالبراىيف المتنكعة إلبطاؿ زعـ النصارل بتأليو عيسى  ذكرأف القرآف الكريـ 

  إَِفٌف َواِحٌد[ }ادائدة:كأمو كمنيا: أدلة شرعية مثؿ قكلو َّٓ ـْ إَِفٍف إِ ]اْظُبُدوا , كقكلو  {23]َوَما ِم

ٌد ]ي أيضان, كأدلة تاريخية مثؿ قكلو , كىك عقم {24اَّللَ َرِبِّ َوَربَُّؽْؿ[ }ادائدة: َّٓ َرُشقٌل َوَما حُمَؿَّ إِ

ُشُؾ[ }آل ظؿران: ـْ َؿْبؾِِف افرُّ , أم إذا بحثنا في أناجيميـ نجد عندىـ أنو رسكؿ  {522َؿْد َخَؾْت ِم
فيك ال يختمؼ في حياتو عنيـ فيك مثميـ  ككذلؾ مف بعده محمد  ,كغيره مف الرسؿ الذيف قبمو

ـَ َمْرَيَؿ[ ثؿ أفعاؿ البشر كمثؿ أفعاؿ الرسؿ مف قبمو, ككذلؾ أدلة نسبية مثؿ قكلو كأفعالو م ]اْب

ََلِن افطََّعاَم[ :قكلوك , أدلة حسية غاية في الكضكح كاألدب {32}افبؼرة: ـُ اَكا َيْل ـَ أم كانا  ]
مف يحتاجاف إلى ما يحتاج إليو اإلنساف مف طعاـ يغذيو كيقكيو كىـ بحاجة إلى أف يتخمصكا 

كفيو إشارة إلى التأدب مع  ,الفضبلت كنحكىا كىذا ال يميؽ باإللو مع عدـ ذكر ذلؾ ألنو معمكـ
 ,الغير كتربية الذكؽ في الخطاب كالكصؼ كاختيار األلفاظ المناسبة كعدـ التمفظ باأللفاظ النابية

 كبعد ذكر كؿ ىذه الدالئؿ كالبراىيف ىـ مصركفكف عف الحؽ.
ينبغي لمداعية أك المعمـ أك المجادؿ أك المؤلؼ  عمى غيره من األدلة:تقديم الدليل المحسوس  -

أك المبيف لمحؽ أف يقدـ األدلة المحسكسة الكاضحة الجمية عمى غيرىا مف األدلة التي فييا خفاء 
ََلِن افطََّعاَم[ألف الكؿ يفيـ الدليؿ الحسي, يقكؿ ابف عاشكر: "قكلو:  ـُ اَكا َيْل ـَ  , جممة كاقعةه ]

الستدالؿ عمى مفيـك القصر الذم ىك نفي إليية المسيح كأمو كلذلؾ فصمت عف التي امكقع 
قبميا ألف الدليؿ بمنزلة البياف, كقد استدؿ عمى بشريتيما بإثبات صفة مف صفات البشر كىي 

نما اختيرت ىذه الصفة مف بيف صفات كثيرة كألنيا  ,ألنيا ظاىرة كاضحة لمناس ؛أكؿ الطعاـ كا 
                                                           

 .ُٖٓ/ّتفسير القرآف العظيـ,  (ُ)



-ُّٔ- 

 

جيؿ فقد أثبتت أف مريـ أكمت ثمر النخمة حيف مخاضيا كأف عيسى أكؿ مع أثبتتيا األنا
 .(ُ)الحكارييف يكـ الفصح خبزان كشرب خمران" 

ف كاف رأم كثير مف المفسريف كمنيـ ابف عباس أف المقصكد بقكلو  - ََلِن افطََّعاَم[كا  ـُ اَكا َيْل ـَ [ 
 .كما قاؿييٌكنى ى إخراج الطعاـ كلكف هللا كريـ كناية عف الحاجة إل

ُؿ أََياِت[دلت اآلية  حث الداعية عمى االستقصاء والبيان إلظيار الحق: - ُ َُلُ ْقَػ ُكَبغِّ ـَ  ]اْكُظْر 
انظر يا محمد كيؼ نبيف ليـ األدلة كالحجج كالبراىيف  يكجو خطابو إلى محمد  هللا أف 

لة عمى صدؽ كجاءت بصيغة المضارع ألف األدلة عمى صدؽ نبكة عيسى تتجدد ككذلؾ األد
, فيك درس لكؿ داعية عمى الحرص عمى البياف  نبكة محمد  التي ما زالت تتجدد حتى اليـك

ظياره كأف ال يمؿ كيكرر كيعيد البياف.  كاالستقصاء فيو لبياف الحؽ كا 

عمى أف الذم ال يستجيب ليذه  دؿ   ]َأكَّك ُيْمَؾُؽقَن[قكلو  عقاب الجاحد بصرف قمبو عن الحق: -
ُف راىيف فإف هللا يعاقبو بصرؼ قمبو عف الحؽ مع كثرة األدلة لقكلو تعالى: الحجج كالب ]َشَلْْصِ

[ }إظراف: وَن ِِف إَْرِض بَِغْرِ اَْلؼِّ ُ ـَ َيتََؽزَّ ـْ َآَياِِتَ افَِّذي , أمثاؿ فرعكف جاءه مكسى  {521َظ
الحؽ كاليداية بالبينات كاألدلة كالحجج كلكنو تجبر في األرض كطغى فصرؼ هللا قمبو عف 
 كعندما أراد أف يتكب لـ يقبؿ تكبتو كأماتو شر مكتة غرقان حتى يككف عبرة لغيره.

                                                           

 .ِٖٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ُ)
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 المبحث الثالث

 ( من سورة المائدة18-67مقاصد وأهداف اآليات )

 ة مطالب:ثالثوفيه 

 المطلب األول: األلوهية الحقة.

 المطلب الثاني: التحذير من الغلو في الدين.

 ث: لعن كفار بني إسرائيل لعصيانهم وعدوانهم.المطلب الثال
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 المطمب األول
 األلوىية الحقة

ِؿقُع افَعؾِقُؿ[ قاؿ تعالى:  َٓ َكْػًعا َواَّللُ ُهَق افسَّ ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ َفُؽْؿ ََضا ـْ ُدوِن اَّللِ َما  ]ُؿْؾ َأَتْعُبُدوَن ِم

 .{ 21}ادائدة:

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
هللا تعالى عمى أباطيؿ الييكد ثـ رد عمى أباطيؿ النصارل, كأقاـ الدليؿ القاىر بعد أف رد 

  كأباف أنيا  ,عمى بطبلنيا كفسادىا, أنكر عمى كؿ مف عبد غير هللا مف األصناـ كاألنداد كاألكثاف
قامة   .(ُ)حجة عمييـ الال تستحؽ شيئان مف األلكىية فيي زيادة في البياف كا 

 تحميمي:ثانيًا: التفسير ال
 معاني المفردات:
ـْ ُدوِن اَّللِ[:قكلو:  ىك خطاب لجميع مف يعبد شيئان مف دكف هللا مف  ]ُؿْؾ َأَتْعُبُدوَن ِم

 .(ِ)المشركيف كالنصارل 
 .(ّ)كفي الكشاؼ كغيره )ما( كناية عف عيسى 

 .(ْ)كفي محاسف التأكيؿ )ما( كناية عف عيسى كأمو عمييما السبلـ 
 .(ٓ)يضاح يمكف الرجكع إلى التحرير كالتنكير إالبف عاشكر كلزيادة  كالراجح القكؿ األكؿ

َٓ َكْػًعا[:  قوله ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ َفُؽْؿ ََضا [: 

ذا أفردت  الضر والنفع: ري كالضري لغتاف, إذا جمعت بيف الضرر كالنفع فتحت الضاد كا  الضى
  تستعممو العرب, الضر الضر ضمت الضاد إذا لـ تجعمو مصدران كقكلؾ: ضررت ضرران, ىكذا 

 ضد النفع.

كالنافع اسـ مف أسماء هللا الحسنى كمعناه: الذم يصدر , اليزاؿ كسكء الحاؿ الُضر بالضم:
كالنافع  ,منو الخير كالنفع في الدنيا كالديف, كالنافع ما يعيف عمى بمكغ الفضيمة كالسعادة كالخير

                                                           

 .ِٕٔ/ٔ, التفسير المنير, ُِٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ُ)
 .ِٖٖ/ٔالتحرير كالتنكير, انظر:  (ِ)
 .ٓٗٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ّ)
 .ُِٕ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ْ)
 .ِٖٖ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ٓ)
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ء مف خمقو كيضره حيث ىك خالؽ األشياء كالضار مف أسماء هللا الحسنى كىك الذم ينفع مف يشا
 .(ُ)كميا خيرىا كشرىا كنفعيا كضرىا 

المجيب لدعائكـ كاستغفاركـ, )العميـ( بنياتكـ, كبتكبتكـ لك تبتـ كبغير ذلؾ مف  )السميع(:
 .(ِ)أمكركـ 

 الجوانب البالغية:

 .(ّ)استفياـ لئلنكار كالتكبيخ كالتغميظ مجازان  ]ُؿْؾ َأَتْعُبُدوَن[:قكلو: 

َٓ َكْػًعا[: ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ َفُؽْؿ ََضا  .(ْ)التضاد بيف الضر كالنفع  ]َما 

 .(ٓ)كقدـ سبحانو الضر عمى النفع ألف دفع المفاسد أىـ مف جمب المصالح 

كيقكؿ ابف عاشكر: "كقدـ الضر عمى النفع ألف النفكس أشد تطمعان إلى دفعو مف تطمعيا 
عيـ إلى عبادة األصناـ أف يستدفعكا بيا األضرار بالنصر عمى إلى جمب النفع فكاف أعظـ ما يدف

 .(ٔ)األعداء كبتجنبيا إلحاؽ اإلضرار بعابدييا" 

َٓ َيْؿؾُِؽ فَُؽْؿ        كمف الفكائد: قاؿ بعض المحققيف في قكلو:  ـْ ُدوِن اَّللِ َما  ]ُؿْؾ َأَتْعُبُدوَن ِم

َٓ َكْػًعا[ ا َو لنبي فما ظنؾ بكلٌي مف األكلياء ىؿ يممؾ ليـ نفعان     إذا كاف ىذا في حؽ عيسى ا ََضا
 ؟(ٕ)أك ضران 

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
أف يكبخ ىؤالء النصارل الذيف ضمكا مع كضكح الدالئؿ القائدة إلى الحؽ  أمر هللا نبيو 

ا كأمو؟ كىم ليؤالء النصارل: أتعبدكف مف دكف هللا تعالى عيسى  فقاؿ سبحانو: قؿ يا محمد 
                                                           

, ِْٖ/ْ, لساف العرب, ُٔٓ/ُ, مجمؿ المغة, البف فارس, ُّْ/ُُتيذيب المغة,  (ُ) , معجـ مقاليد العمـك
, معجـ المغة العربية المعاصرة, ِْٗ/ِسيط, , المعجـ الك ّْٖ/ُِ, ّّٗ/ُِ, تاج العركس, ُٗٗ/ُ
ّ/ِِٓٗ. 

 .ُُٕٖ/ّ, اليداية إلى بمكغ النياية, ٗٔٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ِ)
 .ِٕٔ/ٔانظر: التفسير المنير,  (ّ)
 .ْْٖ/ْلساف العرب,  (ْ)
 .ٕٓ/ِ, فتح القدير, ُّْ/ٓانظر: تفسير الراغب,  (ٓ)
 .ِٖٗ/ٔالتحرير كالتنكير,  (ٔ)
 .ِٗ/ْانظر: فتح البياف,  (ٕ)



-َُْ- 

 

ال يستطيعاف أف يضراكـ بشيء مف الضرر في األنفس كاألمكاؿ كال أف ينفعاكـ بشيء مف النفع 
كمف لـ  ,كصحة األبداف كسعة األرزاؽ فإف الضار كالنافع ىك هللا تعالى ال مف تعبدكف مف دكنو

عميـ بما  ,كهللا ىك السميع العميـ أم سميع ألقكالكـ ككفركـ ,يقدر عمى النفع كالضر ال يككف إليان 
 .(ُ)كسيجازيكـ عمى أقكالكـ الباطمة كعقائدكـ الزائفة  ,كسيحاسبكـ عمى ذلؾ ,في ضمائركـ

 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:
ذمت اآلية كؿ مف يعبد غير هللا إذ كؿ الخبلئؽ مفتقرة ال تممؾ  إثبات أن هللا ىو اإللو الحق: -

كهللا كحده  ,مف يدعكىا كال تعمـ عف حالو شيئان ال تسمع دعاء  ,لنفسيا كال لعابدىا ضران كال نفعان 
 .(ِ)فيك المعبكد بحؽ كما عداه باطؿ  ,العميـ بسائر أحكاليـ كأعماليـ ,السميع ألقكاؿ كؿ عباده

بينت اآلية أف مف أعظـ صفات اإللو الذم يستحؽ أف  وحده: بيان أن النفع والضر بيد هللا  -
البف عمو ابف عباس:     إال ىك سبحانو كما قاؿ  ييعبد الضر كالنفع حيث ال ضار كال نافع

يا غالم احفظ هللا يحفظك ... واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك )
إال بشيء قد كتبو هللا لك, ولو اجتمعوا عمى أن يضروك فمن يضروك إال بشيء قد كتبو هللا 

مر:]َأْو َأَراَدِِن بَِرْْحَ  , كقكلو (ّ)( عميك َـّ ُِمِْسَؽاُت َرْْحَتِِف[ }افزُّ  . {33ٍة َهْؾ ُه

ِؿقُع افَعؾِقُؿ[َواَّللُ ]اآلية بقكلو:  ختـ هللا  الحث عمى التوبة واالستغفار: - كيقكؿ  ُهَق افسَّ
الطبرم: "كأما قكلو )كهللا ىك السميع العميـ( فإنو يعني تعالى ذكره بذلؾ كهللا ىك السميع 

مف قيميـ ما أخبر عنيـ أنيـ يقكلكنو في المسيح, كبغير ذلؾ مف  الستغفارىـ لك استغفركه
, كفيو حض عمى (ْ)منو كبغير ذلؾ مف أمكرىـ"  امنطقيـ كمنطؽ خمقو, )العميـ( بتكبتيـ لك تابك 

 .التكبة كاالستغفار مف قكليـ الباطؿ بتأليو عيسى 
و عقكؿ مف يعبدكف مف دكف أشارت اآلية إلى تسفي التيديد لمن عبد غير هللا وتسفيو عقوليم: -

مقالتيـ بالحجة كالدليؿ, فالييكد كانكا  هللا أربابان ثـ يرجكف عندىا النفع كالضر كقد أبطؿ هللا 
لـ يقدر عمى اإلضرار بيـ, كأنصاره كرغـ ذلؾ  ,كيقصدكنو بالسكء  يعادكف المسيح

 ا إلييـ, كالعاجز عف الضر ف منافع الدنيػػع مػػكصحابتو مع شديد محبتيـ لو لـ يستطع إيصاؿ نف

                                                           

 .ّْٕ/ّ, ركح المعاني, َُِ/ِ, تفسير ابف عرفة, ٕٔ/ِ, لباب التأكيؿ, ُْٕ/ُانظر:  مجاز القرآف,  (ُ)
 .ٔٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ِ)
, كقاؿ الترمذم ىذا حديث حسف صحيح كصححو ٕٔٔ/ْ, ُِٔٓسنف الترمذم, كتاب العصمة, ح  (ّ)

 .ْٖ/ِبياف المحجة,  األلباني, انظر: الحجة في
 .ُُٕٖ/ّ, انظر: اليداية إلى بمكغ النياية, ْٕٖ/َُجامع البياف, الطبرم,  (ْ)
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 .(ُ)كالنفع كيؼ يعقؿ أف يككف إليا؟ 

 المطمب الثاني
 التحذير من الغمو في الدين

ـْ قاؿ تعالى:  َٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء َؿْقٍم َؿْد َضؾُّقا ِم َٓ َتْغُؾقا ِِف ِديـُِؽْؿ َؽْرَ اَْلؼِّ َو ]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽِتَاِب 

ثِ  ـَ بِقِؾ[ }ادائدة:َؿْبُؾ َوَأَضؾُّقا  ـْ َشَقاِء افسَّ  . {22ًرا َوَضؾُّقا َظ

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
كىك مف  ف ما تقكلو النصارل في المسيح بللما أقاـ هللا تعالى األدلة القاىرة عمى بط

ككاف إيذاء  ,أشد أنكاع الغمك في الديف بتعظيـ األنبياء فكؽ ما يجب أف يككف ليـ مف التعظيـ
لييكد لو كسعييـ في قتمو مف الغمك في الجمكد عمى تقاليد الديف التي ابتدعكىا كاتباع أىكائيـ ببل ا

تباع الحؽ اإلى  شعيا أرشدىـ هللا أعمـ, ككاف ىذا الغمٌك ىك الذم دعاىـ إلى قتؿ زكريا ك 
 .(ِ)كمجانبة الغمك الباطؿ 

 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 معاني المفردات:

, فالغمك الزيادة في عمؿ عمى (ّ)في األمر يغمك غمكان أم جاكز فيو الحد  غبل الغمو:
, كيقكؿ القرطبي: "غمك الييكد في عيسى حتى (ْ)المتعارؼ فيو بحسب العقؿ أك العادة أك الشرع 

 .(ٓ)كغمك النصارل فيو حتى جعمكه ربان فاإلفراط كالتقصير كمو سيئةه ككفر"  ,قذفكا مريـ

َٓ َتتَّبُِعق  .(ٔ)ليا  كغيرىا: انقادى  األىكاءى  عى بً تى  ا َأْهَقاَء َؿْقٍم َؿْد َضؾُّقا[:]َو

َٓ َتتَّبِِع اَُلَقى َؾُقِضؾََّؽ ]قاؿ الشاطبي: ما ذكر هللا تعالى لفظ اليكل في القرآف إال ذمو   [ َو

ـِ اَُلَقى],  {30}ص: َذ إُِلََ ],  {2}الن جم:[ َوَما َيـْطُِؼ َظ َ ـِ اَتَّ  . {32}اجلاثية:[ ُف َهَقاهُ َأَؾَرَأْيَت َم
                                                           

 .ُُُٓ/ّ, التفسير القرآني لمقرآف, ُٗٔ/ٔانظر: تفسير المراغي,  (ُ)
 .َُٕ/ٔ, تفسير المراغي, ُِٖ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ِ)
 .ّْٕٔ/ُمنتخب مف صحاح الجكىرم,  (ّ)
 .َِٗ/ٔالتحرير كالتنكير, انظر:  (ْ)
 .ُِ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف,  (ٓ)
 .ُْٔ/ُمعجـ المغة العربية المعاصرة,  (ٔ)
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قاؿ أبك عبيد: لـ نجد لميكل مكضعان إال في الشر, كال يقاؿ فبلف ييكل الخير إنما يقاؿ  
 يريد الخير كيحبو.

هلل الذم نار, كقاؿ رجؿ البف عباس: الحمد كقيؿ: سمي ىكل ألنو ييكم بصاحبو في ال 
 .(ُ)جعؿ ىكام عمى ىكاؾ 

, (ِ)نفس في االعتقاد كغيره إلى ما يجانب الحؽ كالصكاب الضبلؿ كىك ميؿ ال واليوى:
كمتى تيكمـ باليكل مطمقان لـ يكف إال مذمكمان حتى ينعت بما ييخرجي معناه 
(ّ). 

قاؿ مجاىد كالحسف يعني الييكد, كقيؿ الغبلة مف أحبارىـ كرىبانيـ,  و]َؿْقٍم َؿْد َضؾُّقا[:
أف يتبعكا  انيك  خطاب لمذيف كانكا في عصر نبينا , اآلية (ْ)كأضمكا: يعني بإضبلؿ مف اتبعيـ 

 .(ٓ)أسبلفيـ فيما ابتدعكه بأىكائيـ 
بِقِؾ[: ـْ َشَقاِء افسَّ , كقيؿ عف طريؽ (ٕ), يعني عف قصد طريؽ اليدل (ٔ)كسطو  ]َوَضؾُّقا َظ

 .(ٖ)الجنة في اآلخرة 
 الجوانب البالغية:

أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل كقيؿ الخطاب لعمكـ  ]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽَِتاِب[:قكلو 
 .(ٗ)لمنصارل خاصة ألنو كرد عقب مجادلة النصارل كأف المراد بالمغك التثميث 

] ىك الباطؿ كعدؿ عف أف يقاؿ باطبلن إلى غير الحؽ لما في كصؼ غير  ]َؽْرَ اَْلؼِّ
مخطاب بطريؽ , كفيو تمكيف ل(َُ)الحؽ مف تشنيع المكصكؼ كذمو ألف الحؽ محمكد فغيره مذمكـ 

 .(ُُ)لممبالغة في زجرىـ  االلتفات عمى لساف النبي 

                                                           

 .ْٕٔ/ٕ, المباب في عمـك القرآف, ِٓٔ/ِ( غرائب القرآف, ُ)
 .ِٖٕٕ/ُ, معجـ المغة العربية المعاصرة, ٖٖٓٓ/ُمنتخب مف صحاح الجكىرم,  (ِ)
 .ِّٕ/ُٓلساف العرب,  (ّ)
 .ُْ/ِ, تفسير القرآف العزيز, ِِٓ/ٔ, الجامع ألحكاـ القرآف, ّٖ/ّ: تفسير البغكم, انظر (ْ)
 .ّٕٓ/ُزاد المسير,  (ٓ)
 .ِْٓ/ُ, تيسير التفسير, القطاف, َِٖ/ُانظر: إيجاز البياف,  (ٔ)
 .ُْ/ِ, تفسير القرآف العزيز, ٗٔٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ٕ)
 .ُِٖ/ُإيجاز البياف,  ,ُُْ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ٖ)
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ, التحرير كالتنكير, ْٕٖ/َُانظر: جامع البياف,  (ٗ)
 .َِٗ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (َُ)
 .ٖٔ/ّانظر: إرشاد العقؿ السميـ,  (ُُ)
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َٓ َتْغُؾقا[: إنزالو        عف مييكد نيي لعف رتبة الرسالة ك  نيي لمنصارل عف رفع عيسى  ]
 ؟(ُ)عف رتبتو

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
أف تتجاكزا في أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل بقكلو: إف هللا تعالى ينياكـ  خاطب هللا 

 ,معتقداتكـ حدكد الحؽ كتميمكا إلى الباطؿ فتجعمكا بعض خمقو آلية أك تنكركا رسالة بعض الرسؿ
كينياكـ أف تسيركا كراء شيكات أناس سبقككـ قد تجنبكا طريؽ اليدل كمنعكا كثيران مف الناس أف 

لمنصارل بثبلثة  كفي ىذه اآلية كصؼ ,كاستمركا عمى مجافاتيـ طريؽ الحؽ الكاضح ,يسمككىا
كأنيـ استمركا عمى تمؾ  ,أكصاؼ ىي: أنيـ كانكا ضاليف مف قبؿ, كأنيـ كانكا مضميف لغيرىـ

 .(ِ)الحاؿ مف الضبلؿ 
 رابعًا: مقاصد وأىداف النص:

ألنو  ؛كىك مجاكزة الحؽ إلى الباطؿ ,نيت اآلية عف الغمك النيي عن الغمو حتى في الدين: -
عف ذلؾ  بعض المسمميف ليزدادكا في العبادة فنياىـ رسكؿ هللا  منكر كباطؿ كمذمكـ كقد أراده

, كركل البخارم (ّ)( ىمك من كان قبمكم الغمو في الدينأإياكم والغمو في الدين فإنما كقاؿ: )
ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما قاؿ: ) عف عمر بف الخطاب أف رسكؿ هللا 

قاؿ:    , كركل مسمـ عف ابف مسعكد أف رسكؿ هللا (ْ)( لوأنا عبده فقولوا عبد هللا ورسو 
, كالمتنطعكف ىـ المتشددكف المتجاكزكف لمحدكد التي جاءت (ٓ)( ىمك المتنطعون قاليا ثالثة)

, كمف غمك أىؿ الكتاب الحرية المفرطة في السمكؾ كاألخبلؽ كالعبلقات, (ٔ)بيا تعاليـ اإلسبلـ 
 كالحرية عندىـ ال حدكد ليا حتى أنيـ يدخمكف في حدكد  ,كف فييادكا المجتمعات التي يعيشػػفأفس

                                                           

 .ِٖٓ/ٔانظر: نظـ الدرر,  (ُ)
 .ْٕٕ/ُتفاسير, حكمد, , أيسر الَُٔ/ُ, المنتخب, َِِ/ْ, محاسف التأكيؿ, ٕٔ/ِانظر: تفسير الخازف,  (ِ)
, إسناده صحيح عمى شرط ِٖٗ/ٓ, ِّْٖمسند أحمد, باب مسند عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب, ح  (ّ)

, كابف خزيمة باب التقاط الحصى لرمي الجمار, ِٗٔ/ٓمسمـ, رحالة ثقات رجاؿ الشيخيف, كأخرجو النسائي, 
, مسند أبي يعمى باب أكؿ مسند ْٔٔ/ُ(, ُُُٕ, كالمستدرؾ لمحاكـ, كتاب الصـك )ِْٕ/ْ, ِٕٖٔح 

, المنتقى لمسنف كالمسانيد باب مقدار المكث المجزئ في المبيت بالمزدلفة, ّٕٓ/ْ, ِِْٕابف عباس, ح 
, المعجـ الكبير لمطبراني َِٓ/ُْ, المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة باب رمي الجمرات, ُٕٗ/ُّ

 .ِٖٗ/ُٖباب أبك العالية عف ابف عباس, 
 .ُٕٔ/ْ, ّْْٓصحيح البخارم, كتاب األنبياء, باب كاذكر في الكتاب مريـ, ح  (ْ)
 .ٖٓ/ٖ, ٖٕٖٔصحيح مسمـ, كتاب العمـ, باب ىمؾ المتنطعكف, ح  (ٓ)
 .ّْٓ/ْانظر: التفسير الكسيط لطنطاكم,  (ٔ)
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 .(ُ)اآلخريف فيسيئكف إلييـ كيعتدكف عمى مقدسات غيرىـ 
دلت اآلية عمى أف ما ليؤالء الكفرة مف األباطيؿ مع  الكفر والجحود ضاللة يتوارثو األبناء: -

ا غير التقميد ألسبلفيـ الضاليف, مخالفتيا لمعقكؿ كمزاحمتيا لؤلصكؿ ال مستند كال معكؿ ليـ فيي
كقرركه في تعاليميـ بعد  الذيف أحدثكا القكؿ بالتثميث بعد نحك ثبلثمائة سنة مف رفع المسيح 

جداؿ كاضطراب كتمسككا في ذلؾ, بظكاىر األلفاظ التي ال يحيطكف بيا عممان, مما ال أصؿ لو 
ارٌييو, كىك مع ذلؾ مضطرب في شرع اإلنجيؿ كال مأخكذ مف قكؿ المسيح كال مف قكؿ حك 

 .(ِ)متناقض متيافت يكذب بعضو بعضان كيعارضو كيناقضو 
دلت اآلية عمى جكاز الحجاج في الديف فإف كاف مع الكفار كأىؿ  جواز الحجاج في الدين: -

ف كاف مع المؤمف جاز بشرط أف يقصد إرشاده إلى الحؽ            ,البدع فذلؾ ظاىر الجكاز كا 
 .(ّ)الحؽ عمى لسانو  ـ ألؽػػػاؿ: الميػػػدان, قػػؿ أحداجػػاف إذا ػػػافعي كػػػأف الش ػػػيكحك

إلى انحراؼ الناس عف  لكأد ,و األمةبفيك أعظـ ما ابتميت  ,بياف خطر الغمك كالتحذير منو -
 أديانيـ.

 المطمب الثالث
 لعن كفار بني إسرائيل لعصيانيم وعدوانيم

َػرُ ]قاؿ تعالى:   ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ بَِِل َظَاْقا ُفِع ائِقَؾ َظَذ فَِساِن َداُووَد َوِظقَسك اْب ـْ َبـِل إِِْسَ وا ِم

اُكقا َيْعَتُدونَ  ـَ اُكقا َيْػَعُؾقنَ *  َو ـَ ـْ ُمـَْؽٍر َؾَعُؾقُه َفبِْئَس َما  َٓ َيَتـَاَهْقَن َظ اُكقا  ـَ *  ـَ ثًِرا ِمـُْفْؿ َيَتَقفَّْقَن افَِّذي ـَ َتَرى 

ػَ  ْؿ َأْكُػُسُفْؿ َأْن َشِخَط اَّللُ َظَؾقِْفْؿ َوِِف افَعَذاِب ُهْؿ َخافُِدونَ ـَ َمْت َُلُ اُكقا ُيْمِمـُقَن بِاَّللِ  * ُروا َفبِئَْس َما َؿدَّ ـَ َوَفْق 

ثًِرا ِمـُْفْؿ َؾاِشُؼقَن  ـَ َـّ 
ُذوُهْؿ َأْوفَِقاَء َوَفؽِ َ  .{81-28: ملائدة}ا[ َوافـَّبِلِّ َوَما ُأْكِزَل إَِفْقِف َما اَتَّ

 لما سبقيا: اتأواًل: مناسبة اآلي
كصؼ النصارل بأنيـ كانكا ضاليف كمضميف لغيرىـ, كمستمريف في  بعد أف ذكر هللا  

الضبلؿ حكى بعد ذلؾ بعض الرذائؿ التي شاعت في بني إسرائيؿ, كبسببيا استحقكا المعف كالطرد 
 .(ْ)مف رحمة هللا تعالى 

                                                           

 .ّٗٓانظر: التفسير المكضكعي, ص (ُ)
 .َِِ/ْانظر: محاسف التأكيؿ,  (ِ)
 .ُِٖ-ُِٕ/ْمحاسف التأكيؿ, انظر:  (ّ)
 .ِْٕ/ْ, التفسير الكسيط, لطنطاكم, ُُْ/ُِانظر: مفاتيح الغيب, ( ْ)



-ُْٓ- 

 

 ثانيًا: سبب النزول:
: كل الترمذم كأبك داكد مف طرؽ عبد هللا بف مسعكد بألفاظ متقاربة قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ر  

)كاف الرجؿ مف بني إسرائيؿ يمقى الرجؿ إذا رآه عمى الذنب فيقكؿ: يا ىذا اتؽ هللا كدع ما تصنع, 
 قمكب ثـ يمقاه مف الغد فبل يمنعو ذلؾ أف يككف أكيمو كخميطو كشريكو, فمما فعمكا ذلؾ ضرب هللا

ـْ َبـِل ]بعضيـ ببعض, كلعنيـ عمى لساف داككد كعيسى ابف مريـ ثـ قرأ:  َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ُفِع

اُكقا َيْعَتُدونَ  ـَ ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ بَِِل َظَاْقا َو ائِقَؾ َظَذ فَِساِن َداُووَد َوِظقَسك اْب ـْ ُمـَْؽٍر *  إِِْسَ َٓ َيَتـَاَهْقَن َظ اُكقا  ـَ

اُكقا َيْػَعُؾقنَ  َؾَعُؾقهُ  ـَ ْؿ َأْكُػُسُفْؿ َأْن َشِخَط *  َفبِْئَس َما  َمْت َُلُ َػُروا َفبِْئَس َما َؿدَّ ـَ ـَ  ثًِرا ِمـُْفْؿ َيَتَقفَّْقَن افَِّذي ـَ َتَرى 

اُكقا ُيْمِمـُقَن بِاَّللِ َوافـَّبِلِّ َوَما ُأكْ  * اَّللُ َظَؾقِْفْؿ َوِِف افَعَذاِب ُهْؿ َخافُِدونَ  ـَ َـّ َوَفْق 
ُذوُهْؿ َأْوفَِقاَء َوَفؽِ َ ِزَل إَِفْقِف َما اَتَّ

ثًِرا ِمـُْفْؿ َؾاِشُؼقَن   .{81-28: }املائدة[ ـَ

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنيون عن المنكر ولتأخذن عمى يد ثـ قاؿ: ) 
ليمعنكم كما  عمى الحق أطرًا, أو ليضربن هللا قموب بعضكم عمى بعض, أو (ٔ)الظالم وَلتَْأُطرنو 

 .(ِ)( لعنيم

 ثالثًا: التفسير التحميمي:
 معاني المفردات: -ٔ

عبارة كانت العرب تحيي  وَأَبْيت المعن:اد مف الخير, كيكضع في معنى السب, الطرد كاإلبع المعن:
 .(ّ)بيا ممككيا في الجاىمية, كمعناىا: ال فعمت ما تستكجب بو المعف 

 .(ْ)الحرماف مف لطؼ هللا كعنايتو كرحمتو فالمعف ىك دعاء عمييـ بالمعنة ك  
ائِقَؾ ]كقكلو:   ـْ َبـِل إِِْسَ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي  في لعنيـ قكالف:[ ُفِع

                                                           

, كيقكؿ القرطبي ِْ/ْقاؿ أبك عمرك كغيره: قكلو تأطركه عمى الحؽ يقكؿ تعطفكه عميو. انظر: لساف العرب, ( ُ)
 .ِّٓ/ٔلتأطرنو: لتردٌنو: انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, 

, كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب, ِِٓ/ٓ(, َّْٖمذم, كتاب التفسير, باب مف سكرة البقرة, ح )سنف التر  (ِ)
, كنز العماؿ ُِّٕ/ِ(, ََْٔسنف ابف ماجو, كتاب الفتف, باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, ح )

(ّٕٓٓ ,)ّ/ٕٕ. 
 .ِِّٓ/ُالعربية المعاصرة, , معجـ المغة ّْٗٔ/ُ, منتخب مف صحاح الجكىرم, ٗٗ/ُالمحيط في المغة,  (ّ)
 .ُٗٔ/ٔ, التحرير كالتنكير, ُٔٔ/ُانظر: أيسر التفاسير,  (ْ)
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 أنو نفس المعف. أحدىما:

قاؿ ابف عباس: لعنكا عمى لساف داكد فصاركا قردة, كلعنكا عمى لساف عيسى في  
 .(ُ)اإلنجيؿ

 .(ِ)كعيسى أيعمما أف محمدان نبي كلعنا مف كفر بو"  كقاؿ الزجاج: "كجائز أف يككف داكد 

أنو المسخ, قاؿ مجاىد: لعنكا عمى لساف داكد فصاركا قردة, كعمى لساف عيسى      والثاني: 
 فصاركا خنازير.

كقاؿ الحسف كقتادة: لعف أصحاب السبت عمى لساف داكد, فإنيـ لما اعتدكا قاؿ داكد: الميـ  
 كا قردة.العنيـ كاجعميـ آية فمسخ

كلعف أصحاب المائدة عمى لساف عيسى, فإنيـ لما أكمكا منيا كلـ يؤمنكا قاؿ عيسى: الميـ  
 .(ّ)العنيـ كما لعنت أصحاب السبت, فجعمكا خنازير 

َٓ َيَتـَاَهْقنَ ]قكلو:   اُكقا  , (ْ): النيي خبلؼ األمر, كنييتو عف كذا فانتيى عنو, أم كؼ [ـَ
 كالتناىي ىا ىنا معنياف: 

           كىك الذم عميو الجميكر أنو تفاعؿ مف النيي, أم كانكا ال ينيى بعضيـ  أحدىما:
 بعضان.

, كتناىى األصدقاء عف (ٓ)بمعنى االنتياء, يقاؿ: انتيى األمر كتناىى عنو, إذا كؼ عنو  والثاني:
 .(ٔ)المنكر: كؼ بعضيـ بعضان عف الكقكع فيو أك انقطعكا عنو 

 .(ٕ)ه الشرع مف قكؿ أك فعؿ تقبحو العقكؿ الصحيحة كتكرىو كؿ ما أنكر  المنكر:

                                                           

 .ّٕٓ/ُانظر: زاد المسير,  (ُ)
 .ُٖٗ/ِمعاني القرآف, لمزجاج,  (ِ)
, َْٗ/َُانظر: جامع البياف,  (ّ) , تفسير القرآف, السمعاني, ُّّ/ُ, الكجيز, لمكاحدم, ِِٕ/ُ, بحر العمـك

 .ِِّ/ِبف عطية, , تفسير إٓ/ِ
 .ّْٓٓ/ُمنتخب مف صحاح الجكىرم,  انظر: (ْ)
 .ّّٖ/ْ, البحر المحيط, ِٓٔ/ِ, غرائب القرآف, ُِْ/ُِانظر: مفاتيح الغيب,  (ٓ)
 .ّٖٗ/ُمعجـ المغة العربية المعاصرة,  انظر: (ٔ)
 .ٕٓ/ِ, انظر: تفسير السمعاني, َِٓٓ/ُالمرجع السابؽ,  (ٕ)
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, (ُ): نقيض الرضا, أم غضب غضبان شديدان ككرىو : السخط[َأْن َشِخَط اَّللُ َظَؾْقِفؿْ ]قكلو:  
 .(ِ)كالسخط ثمرة العصياف, كالعذاب ثمرة السخط 

 الجوانب البالغية: -ٕ
ـْ َبـِل إِ ]قكلو:   َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ائِقَؾ َظَذ فَِساِن َداُووَد َوِظقَسكُفِع تعيير ليـ حيث ادعكا : [ِْسَ

 .(ّ)أنيـ أكالد األنبياء كقد لعنكا عمى ألسنتيـ 
 (: بنى الفعؿ لممجيكؿ, كلـ يذكر الفاعؿ كذلؾ:ُلعن)
ألف الفاعؿ معمكـ كىك هللا تعالى كداكد كعيسى نبياف يتكمماف عف هللا فما ينطقاف عف اليكل  -أ

إشعاره بأف المعف يستحقكنو مف سكء أعماليـ, كفيو إشارة إلى عمكـ البلعنيف مع هللا كفيو 
 (.إال الذين تابواسبحانو إذ يمعنيـ هللا كيمعنيـ البلعنكف )

 أف المعنة عمى الذيف كفركا كليست عمى عمكميـ كذلؾ مف إنصاؼ هللا في أحكامو. -ب
كأحدىما كاف  ـ كىما نبياف جاءا بعد مكسى أف المعف جاء عمى لساف داكد كعيسى ابف مري -ج

 .(ْ)نبيان مجاىدان محاربان, كالثاني كاف رسكالن مسالمان فيـ ممعكنكف في الحرب كالسمـ 
اُكقا َيْػَعُؾقنَ ]قكلو:   ـَ  .(ٓ)تقبيح لسكء أعماليـ كتعجيب منو مؤكدان بالقسـ  :[َفبِْئَس َما 

ثًِرا ِمـُْفْؿ َيَتَقفَّ ]قكلو:    ـَ َػُروا َتَرى  ـَ ـَ   الضمير في منيـ يعكد عمى: ,[...ْقَن افَِّذي

  عني الييكد.المنافقيف يتكلكف الذيف كفركا ي -أ
 يعكد عمى الييكد يتكلكف مشركي العرب كغيرىـ.كقيؿ:  -ب
 .(ٔ)يتكلكف أسبلفيـ كرؤساءىـ  يعكد عمى ىؤالء الذيف شيد ليـ رسكؿ هللا أك  -ج

ـَ ]قكلو:   : عبر في جانب العصياف بالماضي؛ ألنو تقرر فمـ يقبؿ [اُكقا َيْعتَُدونَ بَِِل َظَاْقا َو
 فاعتدكا عمى محمد بالتكذيب كالمنافقة ,و مستمرػػألن ؛ارعػػداء بالمضػػب االعتػػي جانػػر فػػالزيادة, كعب

                                                           

, معجـ ُِٔ/ُ, العباب الزاخر, ِِٖٖ/ُ, منتخب مف صحاح الجكىرة, ّْٕ/ُغة, المحيط في الم انظر : (ُ)
 .ُُْٖ, َْٗ/ُالمغة العربية المعاصرة, 

 .ّّٖ/ْانظر: البحر المحيط,  (ِ)
 .ٕٓ/ِانظر: تفسير السمعاني,  (ّ)
 .ِٕٔ, التفسير المنير, ٕٔٔ/ُانظر: الكشاؼ,  (ْ)
 .ُِّٖ/ٓسير, , زىرة التفإّّ/ْانظر: البحر المحيط,  (ٓ)
 .ُٕٓ/ّانظر: تأكيبلت أىؿ السنة,  (ٔ)
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في أرضو  ة شعبنا الفمسطينيػػاد هللا, كخاصػػكا يعتدكف عمى عبػػ, كما زالدػػؾ كالكيػػكمحاكلة الفت 
 .(ُ) قديمان كحديثان مستخدميف أبشع أنكاع العذاب كالسبلح المتطكر تكنكلكجيان 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
تتحدث اآليات عف دكر مف أدكار تاريخ بني إسرائيؿ حيث كفر بعض أجياليـ فاستحقكا  

كفرىـ  كذلؾ بسبب , كفي اإلنجيؿ عمى لساف عيسى المعنة في الزبكر عمى لساف داكد 
 كعصيانيـ كتمردىـ عمى طاعة هللا كتجاكزىـ لحدكد هللا.

كمف مظاىر عصياف ىؤالء الكافريف مف بني إسرائيؿ الذم أدل إلى لعنيـ كطردىـ مف  
رحمة هللا أنيـ كانكا ال ينيى بعضيـ بعضان عف اقتراؼ المنكرات كاجتراح السيئات, بؿ كانكا يركف 

دكف استنكار ليا مع قدرتيـ عمى منعيا قبؿ كقكعيا, كىك مف  المنكرات ترتكب فيسكتكف عنيا مف
أقبح ما كانكا يفعمكنو, فالقرآف يستنكر مكقؼ التكاطؤ عمى المنكر مف بني إسرائيؿ كيستنكره مف 
المسمميف مف باب أكلى كأحرل, كىك أسكأ ما تصاب بو األمـ في حاضرىا كمستقبميا أف تفشك فييا 

زالتيا.المنكرات كالسيئات كالرذا  ئؿ, فبل تجد مف يسعى لتغييرىا كا 
كقد جاءت أحاديث كثيرة تحث عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, كمنيا الحديث  

بقمبو, وذلك فمن رأى منكم منكرًا فميغيره بيده, فإن لم يستطع فبمسانو, فإن لم يستطع المشيكر: )
 .(ِ)( أضعف اإليمان

المبارؾ في تحالفيـ مع المشركيف ضد المسمميف فقاؿ ثـ ذـ الييكد في العيد النبكم  
كثيران مف بني إسرائيؿ يتكلكف المشركيف كينصركنيـ عمى حرب اإلسبلـ,  سبحانو: ترل يا محمد 

كقد ذـ هللا ىذا الفعؿ, كأخبر أنو أسخط هللا كأغضبو عمييـ, كتكعدىـ بالخمكد في النار جزاء تكلييـ 
 الكفار كمحاربتيـ المسمميف.

ثـ بيف هللا تعالى الدكافع التي حممت الفاسقيف مف أىؿ الكتاب عمى كالية الكافريف  
كلك صحت عقيدة ىؤالء في , كىي بغض النبي كمصادقتيـ كمعاكنتيـ عمى حرب اإلسبلـ, 

كما أنزؿ إليو مف القرآف لمنعيـ ذلؾ اإليماف عف مكاالتيـ  اإليماف باهلل تعالى كرسكلو محمد 
 لمؤمنيف, كلكف كثيران مف بني إسرائيؿ عاصكف خارجكف عف الديف الحؽ.الكفار ضد ا

كبيذا نرل أف ىذه اآليات الكريمة قد بينت ما عميو الكافركف مف بني إسرائيؿ مف صفات  
  كاػػػػػممكف, كيجتنبػػػذرىـ المسػػى يحػػو, حتػػػردىـ مف رحمتػػى كيطػػـ هللا تعالػػػى أف يمعنيػػـ إلػػذميمة قادتي

                                                           

 .ِّٗ/ٔانظر: التحرير كالتنكير,  (ُ)
 .َٓ/ُ(, ٖٔصحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب النيي عف المنكر مف اإليماف, ح )( ِ)
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 .(ُ)سمككيـ السيء كخمقيـ القبيح 

 خامسًا: مقاصد وأىداف النص:
ف كانكا مف أكالد األنبياء, كأف  جواز لعن الكافرين: - دلت اآليات عمى جكاز لعف الكافريف كا 

سأؿ هللا أف يفرؽ بينو كبيف بني  شػػرؼ النسب ال يمنػع إطػػبلؽ المعنػػػة فػػػي حقيػػػـ, فمكسػػػى 
 داكد كعيسى عمييما السبلـ فمسخكا قردة كخنازير. إسرائيؿ كلعنيـ

دلت اآليات عمى أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف  وجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر: -
المنكر مف الكاجبات الشرعية الميمة لمف أطاقو كأمف الضرر عمى نفسو, كعمى غيره مف 

يخالطو, فاألمر بالمعركؼ كالنيي  المسمميف فإف خاؼ فينكر بقمبو كييجر صاحب المنكر كال
عف المنكر ىك حصف اإلسبلـ الحصيف كالدرع الكاقي مف الشركر كالفتف, كالسياج مف 
المعاصي كالمحف يحمي أىؿ اإلسبلـ مف نزكات الشياطيف, كدعكات المبطميف, فيك الكثاؽ 

األمر بالمعركؼ  المتيف الذم تتماسؾ بو عيرل الديف كتحفظ بو حرمات المسمميف, بارتفاع راية
كالنيي عف المنكر, يعمك الحؽ كاإليماف, كيندحر أىؿ الباطؿ كالفجكر كالعصياف, يكرث القكة 
كالعزة في المؤمنيف كيذؿ أىؿ المعاصي كاألىكاء كالمخالفيف, كباألمر بالمعركؼ يعرؼ الحبلؿ 

ر يؤدم إلى      مف الحراـ, كيدرؾ الناس الكاجب كالمباح كالمكركه, كالجيؿ بمثؿ ىذه األمك 
 –إال مف رحـ ربي  –نشر المعاصي كالمحرمات, كينشأ جيؿ ال يعرؼ معركفان كال ينكر منكران 

كال يككف ضياع األمة إال حيف يترؾ لؤلفراد العيش كما يشتيكف كيفعمكف ما يريدكف, كيتجاكزكف 
      ير كازع كيعبثكف باألخبلؽ كيقعكف في األعراض, كينتيككف الحرمات مف غ حدكد هللا 

ف إفشاء المنكرات يؤدم إلى سمب نكر القمب, كبعدـ الدفاع  أك ضابط, كمف غير رادع ليـ, كا 
تسكد الفكضى, كتستفحؿ الجريمة, كيسمب القمب نكر التمييز كقكة اإلنكار؛  عف حرمات هللا 

كحشتيا,  كتكرر في العيف شيكدىا ذىبت مف القمكب ,ألف المنكرات إذا كثر عمى القمب كركدىا
فاعتادتيا النفكس, كنجد المجتمعات التي تطبؽ الفضيمة كالمجتمعات اإلسبلمية مجتمعات ثابتة 

ٍة ]مستقرة خالية مف الجرائـ كاألمراض مقارنة بالمجتمعات الفاجرة, قاؿ تعالى:  ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

ـِ   . {113}آل عمران:[ اُدـَْؽرِ ُأْخِرَجْت فِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِادَْعُروِف َوَتـَْفْقَن َظ

                                                           

 , أضكاء البياف,َِْ/ُ, التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ُْٗ/ٓ, تفسير الراغب, ِْْ/ُانظر: لطائؼ اإلشارات,  (ُ)
 .ٖٕ/ِ, التيسير في أحاديث التفسير, َُٓ/ّ, التفسير المظيرم, ُْٗ/ُ
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من رأى منكم منكرًا : )فاآلية تدؿ عمى فضيمة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, كقكلو 
 .(ُ)( فميغيره بيده, فإن لم يستطيع فبمسانو, فإن لم يستطع فبقمبو, وذلك أضعف اإليمان

ف شركط الناىي أف قاؿ حذاؽ أىؿ العمـ: كليس موجوب النيي عن المنكر حتى من العصاة:  -
يككف سميمان مف معصيتو, بؿ ينيى العصاة بعضيـ بعضان, كقاؿ بعض األصكلييف: فرض عمى 

َٓ ]الذيف يتعاطكف الكؤكس أف ينيى بعضيـ بعضان, كاستدلكا بيذه اآلية قالكا ألف قكلو:  اُكقا  ـَ

ـْ ُمـَْؽٍر َؾَعُؾقهُ  : , لقكلو (ِ)عمى ترؾ التناىي  يقتضي اشتراكيـ في الفعؿ, كذميـ[ َيَتـَاَهْقَن َظ
ن لم تجتنبوه كمو) ن لم تفعموه, وانيوا عن المنكر وا  , فالقرآف أنكر (ّ)( مروا بالمعروف وا 

 مكقؼ التكاطؤ عمى المنكر مف بني إسرائيؿ فمف باب أكلى إنكاره مف المسمميف.

اإلنكار عمى الكاجب اجتناب المعصية ك التحذير والتخويف لمن سكت عن النيي عن المنكر:  -
مف فعؿ المعصية, أما السككت عمى إنكار المنكر فيستحؽ المعنة كالعقاب, كيكشؾ أف يعميـ 

, لقكلو (ْ)هللا بالعقاب, كالتياكف بالمعاصي كقمة االكتراث بيا يزيد الشر كيعظـ المعصية 
ائِقَؾ َظَذ فَِساِن َداوُ ]سبحانو:  ـْ َبـِل إِِْسَ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي اُكقا فُِع ـَ ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ بَِِل َظَاْقا َو وَد َوِظقَسك اْب

اُكقا َيْػَعُؾقنَ *  َيْعَتُدونَ  ـَ ـْ ُمـَْؽٍر َؾَعُؾقُه َفبِئَْس َما  َٓ َيَتـَاَهْقَن َظ اُكقا  , كىذا غاية {29-28: }املائدة[ ـَ
 .(ٓ)التشديد إذ عمؿ استحقاقيـ المعنة بتركيـ النيي عف المنكر 

إن الناس إذا رأوا المنكر ال يغيرونو أوشك يقكؿ: ) قاؿ: سمعت رسكؿ هللا  ر كعف أبي بك
 .(ٔ)( أن يعميم هللا بعقابو

بينت اآليات أسباب العقكبات التي حمت ببني إسرائيؿ كىي : بيان أسباب العقوبة من هللا  -
بعضيـ بعضان  عصيانيـ كتجاكزىـ حدكد هللا كالمخمكقيف كأنيـ كانكا يفعمكف المنكر كال ينيى

 فيشترؾ بذلؾ المباشر كغيره الذم سكت عف النيي عف المنكر مع قدرتو عمى ذلؾ.

                                                           

 .مف ىذا البحث ُْٖ( سبؽ تخريجو, ص ُ)
 .ّّٖ/ْ, البحر المحيط, ِْٓ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (ِ)
(, ُٖٗ, المعجـ الصغير, لمطبراني, ح)ّٓٔ/ٔ(, ِٖٔٔالمعجـ األكسط, لمطبراني, باب مف اسمو محمد ح) (ّ)

 . لـ يركىما عف الحسف إال عبد القدكس تفرد بيما كلده عنو.ُٕٓ/ِ
 .ِٕٖٗ/ْانظر: مكسكعة فقو القمكب, فقو الثكاب كالعقاب,  (ْ)
 .ْٕٓانظر: إحياء عمـك الديف, ص  (ٓ)
 , حكـ األلباني: صحيح.ُِّٕ/ِ(, ََْٓسنف ابف ماجة, ح ) (ٔ)
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كذلؾ يجرئ العصاة كالفسقة عمى اإلكثار مف المعاصي التياون بالمعاصي وقمة االكتراث بيا:  -
,   إذا لـ يردعكا عنيا فيزداد الشر كتعظـ المصيبة الدينية كالدنيكية كيككف ليـ الشككة كالظيكر

ثـ بعد ذلؾ يضعؼ أىؿ الخير عف مقاكمة أىؿ الشر حتى ال يقدركف عمى ما كانكا يقدركف 
 عميو أكالن.

إف في ترؾ اإلنكار لممنكر يندرس العمـ كيكثر الجيؿ فإف المعصية مع تكررىا كصدكرىا مف 
كثير مف األشخاص كعدـ إنكار أىؿ الديف كالعمـ ليا يظف أنيا ليست بمعصية, كربما ظف 

ة مستحسنة, كأم مفسدة أعظـ مف اعتقاد ما حـر هللا حبلالن, كلما كاف السككت دالجاىؿ أنيا عبا
عف اإلنكار بيذه الخطكرة لعف هللا تعالى الذيف كفركا مف بني إسرائيؿ بسبب عدكانيـ, كتركيـ 

 .(ُ)األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 
كبالنبي كما أنزؿ إليو يكجب عمى العبد مكاالة ربو  اإليماف باهلل تقرير كفر من يوالي أعداء هللا: -

كمكاالة أكليائو كمعاداة مف كفر بو كعاداه, فشرط كالية هللا كاإليماف بو أف ال يتخذ أعداء هللا 
ـَ َآَمـُقا ]: أكلياء, فمكاالة أىؿ الكفر بالمكدة كالنصرة دكف المؤمنيف كفر لقكلو  ا افَِّذي َ         َيا َأَيُّ

ُف ِمـُْفْؿ َٓ تَ  ْؿ ِمـُْؽْؿ َؾنِكَّ ـْ َيَتَقُلَُّ َٓ ََيِْدي تَِّخُذوا افقَُفقَد َوافـََّااَرى َأْوفَِقاَء َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاُء َبْعٍض َوَم إِنَّ اَّللَ 

ـَ َأْوفِ ],  {11}املائدة:[ افَؼْقَم افظَّادِِغَ  َٓ َتتَِّخُذوا افَؽاؾِِري ـَ َآَمـُقا  َا افَِّذي ـْ ُدوِن اُدْمِمـَِغ َأُتِريُدوَن َيا َأَيُّ َقاَء ِم

َعُؾقا َّللِ َظَؾْقُؽْؿ ُشْؾَطاًكا ُمبِقـًا ـْ ُدوِن ], كقكلو:  {122}النساء:[ َأْن َُتْ ـَ َأْوفَِقاَء ِم َٓ َيتَِّخِذ ادُْمِمـُقَن افَؽاؾِِري

 َّٓ ٍء إِ ـَ اَّللِ ِِف ََشْ ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َؾَؾقَْس ِم ُؿ اَّللُ َكْػَسُف َوإَِػ اَّللِ اَدِارُ اُدْمِمـَِغ َوَم ـُ ُر [  َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة َوُُيَذِّ

 . {38}آل عمران:

لتأمرن : )ركم عف النبي  األمر بالمعروف والنيي عن المنكر من أسباب استجابة الدعاء: -
فال يستجاب بالمعروف ولتنيون عن المنكر أو ليسمطن هللا عميكم شراركم فيدعو خياركم 

يا أييا الناس إن هللا تعالى يقول: مروا بالمعروف وانيوا عن المنكر قبل : ), كعنو (ِ)(ليم
. فيتبيف أف شرط (ّ)( أن تدعوني فال أجيبكم وتسألوني فال أعطيكم وتستغفروني فال أغفر لكم

 استجابة الدعاء ىك النيي عف المنكر كاألمر بالمعركؼ.

                                                           

 .َِْ/ُانظر: تيسير الكريـ الرحمف, السعدم,  (ُ)
ؼ الترمذم مف حديث حذيفة نحكه إال أنو قاؿ: )أك ليكشكف هللا أف يبعث عميكـ عقابان منو ثـ يصحيح كضع (ِ)

 , قاؿ: ىذا حديث حسف, تحقيؽ األلباني: حسف.ُٗٔ/ٓ(, ُِٗٔتدعكنو فبل يستجاب لكـ(, ح )
األلباني: حسف, , حكـ ُِّٕ/ِ(, ََْْسنف ابف ماجة, باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, ح ) (ّ)

 .ُْٗ/ِْ(, ِِٓٓٓمسند أحمد, مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ, ح )
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َػُروا َفبِئَْس ]في اآلية:  ين وىجرانيم:النيي عن مجالسة المجرم - ـَ ـَ  ثًِرا ِمـُْفْؿ َيَتَقفَّْقَن افَِّذي ـَ َتَرى 

ْؿ َأْكُػُسُفْؿ َأْن َشِخَط اَّللُ َظَؾقِْفْؿ َوِِف افَعَذاِب ُهْؿ َخافُِدونَ  َمْت َُلُ دليؿ عمى النيي عف  {83}املائدة:[ َما َؿدَّ
 نو سبب لسخط هللا عمييـ كاستحقاقيـ العذاب.مجالسة المجرميف كأمر بتركيـ كىجرانيـ أل
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 الخاتمة
كأعاف عمى إتماـ ىذا البحث بفضمو كبعد بياف مقاصد كأىداؼ الحزب  رى يس   الحمد هلل الذم

( كدراستيا دراسة تحميمية يمكف بياف أبرز كأىـ ُٖ-ِٕالثاني عشر مف سكرة المائدة مف اآلية )
 كذلؾ عمى النحك اآلتي:الباحثة,  النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا

 أواًل: النتائج:
كيعيف عمى استخراج دقائؽ  ,ف عمـ مقاصد السكر يعيف عمى فيـ كتاب هللا فيمان صحيحان إ -ُ

 تعالى.معانييا كتدبرىا كيكصؿ إلى معرفة الحؽ في تفسير كبلـ هللا 
 .ييظير بياف إعجاز القرآف كببلغتومعرفة المقصد أف  -ِ
يشتمؿ عمى كثير مف القضايا العقدية كاألحكاـ كاألخبلؽ كالكعظ كالقصص  أف القرآف الكريـ -ّ

ىداية لمبشر, كالقرآف يثبت ىذه المعاني مف  كغيرىا مف مقاصد القرآف, التي جعميا هللا 
خبلؿ المقاصد كاألىداؼ كاألغراض المكزعة عمى كافة اآليات كالسكر, كعمى كجو 

 .آخر ما جاء في الحبلؿ كالحراـالخصكص سكرة المائدة حيث ذيكر فييا 
أظيرت السكرة الحقد الذم يكنو أىؿ الكتاب لممؤمنيف كعداءىـ ليـ, كأنيـ سبب رئيس  -ْ

 .لمنكبات كالمصائب التي تصيب المؤمنيف
رئيس كأنيـ سبب  ,ىـ ليـءم يكنو أىؿ الكتاب لممؤمنيف كعداأظيرت السكرة الحقد الذ -ٓ

 .التي تصيب المؤمنيفمصائب النكبات ك لم
قامة الحدكد حفاظان عمى الممتمكات كالحقكؽ كصيانة أكجب  -ٔ هللا عمى عباده تطبيؽ الشرع كا 

 لمنفكس كاألعراض.
الديف كاحد مع اختبلؼ أصؿ كأف  ,إف عزة األمة ككرامتيا كجمع شمميا بتطبيؽ أحكاـ هللا -ٕ

 شرائع األنبياء كمناىجيـ.
 في الديف كالتشديد فيو. كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كتحريـ الغمك -ٖ
كأنيا  ,قصة ابني آدـ ترمز إلى الصراع بيف قكتي الخير كالشر ممثمة في قصة قابيؿ كىابيؿ -ٗ

كتعرض نمكذجيف مف نماذج البشرية كىما نمكذج  ,أكؿ جريمة نكراء تحدث في األرض
 النفس الشريرة اآلثمة كنمكذج النفس الخيرة الكريمة.

 و كالمسارعة إلى الخيرات كالمبادرة إلييا.الترغيب في العفك كالحض عمي -َُ
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 ثانيًا: أىم التوصيات:
 :بما يأتيفي ضكء الدراسة التي قمت بيا كالنتائج التي تكصمت إلييا فإنني أكصي 

كالعمؿ  النبي  متباع ىداك  ,كالعمؿ عمى مرضاتو أكصي نفسي كأخكاتي بتقكل هللا  -ُ
 ؾ الفبلح كالنجاح.بمقاصد كأىداؼ آيات كتابو الكريـ فإف في ذل

كلذلؾ أكصي الباحثيف ببذؿ الجيد  ,القرآف الكريـ معيف ال ينضب عمى مر العصكر كاألزمنة -ِ
 أىدافو كمقاصده.البحث في الكشؼ عف كنكزه كأسراره مف خبلؿ مف أجؿ 

دراسة مقاصد كأىداؼ بقسـ التفسير كعمكـ القرآف في طبلب العمـ الشرعي كخاصة  أكصي -ّ
المعتمدة في قسـ ستفيد منيا األمة كطبلب العمـ مف خبلؿ السمسمة الكريمة القرآف الكريـ لت

 .التفسير كعمـك القرآف

كختامان أسأؿ هللا أف أككف قد ساىمت في خدمة كتابو العزيز كسيمت االستفادة منو لمقارئ 
ىذا  ,لصكابأف ينفعنا بما عممنا كأف يعممنا ما ينفعنا كأف يميمنا السداد كا كما أسألو  ,كالدارس

, كأسأؿ هللا كما كاف مف تكفيؽ كصكاب في ىذه الرسالة فمف هللا كما كاف مف خطأ أك نسياف
 .المغفرة كالرحمة

أف يتقبؿ منا ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ فإنو خير مأمكؿ  كأخيران أرجك مف المكلى 
 .كأكـر مسئكؿ

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية

 سورة البقرة
 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

 555 33 [................................ َيا َآَدُم َأْكبِئُْفْؿ بَِلْشَِلئِِفؿْ  َؿاَل ] -5

ْؿ َرُشقٌل ...] -4 ـُ َِل َجاَء  44 32 [..................................َأَؾُؽؾَّ

َِل َظاَهُدوا َظْفًدا َكَبَذُه َؾِريٌؼ ِمـُْفؿْ ] -3 ؾَّ ـُ  554 555 [..................... َأَو

َقامُ ] -2 تَِب َظَؾْقُؽُؿ افاِّ  45 533 [................................... ـُ

اعِ ] -1  32 531 [... َوإَِذا َشَلَفَؽ ِظَباِدي َظـِّل َؾنِِنِّ َؿِريٌب ُأِجقُب َدْظَقَة افدَّ

 شقرة آل ظؿران

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ُهْؿ بَِعَذاٍب َأفِقؿٍ ] -1 ْ  34 45 [...................................... َؾَبؼِّ

ـْ ُدوِن اُدْمِمـَِغ ] -2 ـَ َأْوفَِقاَء ِم  515 43 [......َٓ َيتَِّخِذ اُدْمِمـُقَن افَؽاؾِِري

ـْ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ِِف أَِخَرِة ] -3 ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديـًا َؾَؾ  553 31 [َوَم

ـُْتؿْ ] -4 ٍة ُأْخِرَجْت فِؾـَّاِس َتْلمُ  ـُ  524 555 [........ُروَن بِاَدْعُروِف َخْرَ ُأمَّ

ـْ ُدوكُِؽْؿ ] -55 َٓ َتتَِّخُذوا بَِطاَكًة ِم ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ  31 545-553 [...........َيا َأَيُّ

ُشُؾ  -55 ـْ َؿبْؾِِف افرُّ َّٓ َرُشقٌل َؿْد َخَؾْت ِم ٌد إِ  531 522 [........... ]َوَما حُمَؿَّ

ـُ بِاَّللِ َوَما ُأْكِزَل إَِفقُْؽؿْ ] -54 ـْ ُيْمِم ـْ َأْهِؾ افؽَِتاِب َدَ  552 544 [...... َوإِنَّ ِم

 شقرة افـساء

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذفَِؽ ] -53 َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ  542 23 [إِنَّ اَّللَ 
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ُؿقَك ؾِقَِل َصَجَر َبْقـَُفْؿ ] -52 َٓ ُيْمِمـُقَن َحتَّك ُُيَؽِّ  32 11 [....َؾََل َوَربَِّؽ 

َّٓ َخَطلً ] -51 ـٍ َأْن َيْؼتَُؾ ُمْمِمـًا إِ اَن دُِْمِم ـَ  45 44 [.................... َوَما 

ًدا َؾَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ َخ ] -51 ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ  45 43 [......افًِدا ؾِقَفا َوَم

َٓ ُُيِبُّ ] -52 َتاُكقَن َأْكُػَسُفْؿ إِنَّ اَّللَ  ـَ ََيْ ـِ افَِّذي اِدْل َظ َٓ ُُتَ  31 552 [.....َو

ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا َأْو َيظْؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اَّللَ ] -53  535 555 [..........َوَم

ـَ آَ ] -54 ا افَِّذي َ ـَ َأْوفَِقاَء َيا َأَيُّ َٓ َتتَِّخُذوا افَؽاؾِِري  515 522 [...........َمـُقا 

 شقرة ادائدة

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ـَ َآَمـُقا َأْوُؾقا بِافُعُؼقدِ ] -45 ا افَِّذي َ  3 5 [........................ َيا َأَيُّ

َؿْؾُت َفُؽْؿ ِديـَُؽؿْ ] -45 ـْ  2، 3 3 [................................. افَقْقَم َأ

َؿْؾُت َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿُت َظَؾقُْؽْؿ كِْعَؿتِل ] -44 ـْ  2 3 [.......افَقْقَم َأ

ثِرٍ ]...  -43 ـَ ـْ   4 51 [....................................... َوَيْعُػق َظ

ـَ ََيَاُؾقَن َأْكَعؿَ ] -42 ـَ افَِّذي  551 43 [....اَّللُ َظَؾْقِفَِل اْدُخُؾقا  َؿاَل َرُجََلِن ِم

ُؽْؿ َؽافُِبقَن ...] -41  4 43 [......................................... َؾنِكَّ

 4 42 [................................ َؾاْذَهْب َأْكَت َوَربَُّؽ َؾَؼاتََِل ] -41

َِل َيَتؼَ ] -42 َْؿُتَؾـََّؽ َؿاَل إِكَّ َٕ ـَ اُدتَِّؼغَ َؿاَل   53، 52 42 [............... بَُّؾ اَّللُ ِم

ـَ اُدتَِّؼغَ ] -43 َِل َيَتَؼبَُّؾ اَّللُ ِم  51 42 [................................ إِكَّ

ـَ ........َواْتُؾ َظَؾقِْفْؿ َكَبَل اْبـَْل َآَدَم...] -44 ي ـَ اخَلاِِسِ  4 35-42 [َؾَلْصَبَح ِم

َبا ُؿْرَباًكا َؾُتُؼبَِّؾ  َواْتُؾ ] -35  52 35-42 [....... َظَؾقِْفْؿ َكَبَل اْبـَْل َآَدَم بِاَْلؼِّ إِْذ َؿرَّ

 51 44 [....................................... َتُبقَء بِنِْثِؿل َوإِْثِؿَؽ ] -35
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ـَ ا] -34 َظْت َفُف َكْػُسُف َؿتَْؾ َأِخقِف َؾَؼَتَؾُف َؾَلْصَبَح ِم ـَ َؾَطقَّ ي  53 35-35 [.. خَلاِِسِ

 45 35 [.....................................َؾَبَعَث اَّللُ ُؽَراًبا ...] -33

ـْ َؿَتَؾ َكْػًسا ] -32 ُف َم ائِقَؾ َأكَّ َتْبـَا َظَذ َبـِل إِِْسَ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ   45، 55 34 [...ِم

 44 34 [........................................ َأْو َؾَساٍد ِِف إَْرضِ ] -31

ُؾقنَ ............................ ] -31  45 34 [َبْعَد َذفَِؽ ِِف إَْرِض َدُْْسِ

ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف ...] -32 َِل َجَزاُء افَِّذي  2 33 [................إِكَّ

ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ وَ ] -33 َِل َجَزاُء افَِّذي  41، 55 33 [........ َرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ِِف إِكَّ

ـَ ُُيَاِرُبقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ِِف ] -34 َِل َجَزاُء افَِّذي  41 32-33 [....... إِكَّ

ـْ َؿْبِؾ َأْن َتْؼِدُروا َظَؾقِْفْؿ َؾاْظَؾُؿقا ] -25 ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي  42 32 [.......إِ

ُؼقا اَّللَ وَ َيا أَ ] -25 ـَ َآَمـُقا اتَّ ا افَِّذي َ  35 32-31 [......... اْبَتُغقا إَِفْقِف افَقِشقَؾَة َيُّ

َسبَا ] -24 ـَ اِرَؿُة َؾاْؿطَُعقا َأْيِدََيَُِل َجَزاًء بَِِل  اِرُق َوافسَّ  32 25-33 [.......َوافسَّ

ـْ َبْعِد ُطْؾِؿِف َوَأْصَؾَح َؾنِنَّ ا] -23 ـْ َتاَب ِم  31 34 [.....َّللَ َيتُقُب َظَؾْقِف َؾَؿ

ـَ ُيَساِرُظقَن ِِف افُؽْػِر ] -22 ُزْكَؽ افَِّذي َٓ َُيْ ُشقُل  ا افرَّ َ  25 23-25 [......َيا َأَيُّ

ا افـَّبِقُّقنَ ] -21 ا َأْكَزْفـَا افتَّْقَراَة ؾِقَفا ُهًدى َوُكقٌر َُيُْؽُؿ ِِبَ  21 22 [........ إِكَّ

ـْ ََلْ َُيْ ] -21  23 22 [ُؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَؽاؾُِرونَ َوَم

َتْبـَا َظَؾقِْفْؿ ؾِقَفا َأنَّ افـَّْػَس بِافـَّْػِس َوافَعْغَ بِافَعْغِ ] -22 ـَ  24 21 [...... َو

ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افظَّادُِقنَ ] -23  24، 21 21 [ َوَم

ًؿا ] -24 ـِ َمْرَيَؿ ُمَادِّ ْقـَا َظَذ َآَثاِرِهْؿ بِِعقَسك اْب  12 21 [.............َوَؿػَّ

ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ ] -15  11 22 [َوَم

ًؿا دَِا َبْغَ َيَد ] -15  12 23 [..........ْيِف َوَأْكَزْفـَا إَِفْقَؽ افؽَِتاَب بِاَْلؼِّ ُمَادِّ
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 15 24 [...................................... ]َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفؿْ  -14

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ ] -13  15، 15 24 [.........َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ َو

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ  َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِِل َأْكَزَل اَّللُ] -12  15 15-24 [.........َو

 15 15 [................................ ]َأَؾُحْؽَؿ اجَلاِهؾِقَِّة َيبُْغقنَ  -11

َٓ َتتَِّخُذوا افَقُفقَد َوافـََّااَرى ] -11 ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ  515 15 [.........َيا َأَيُّ

ا افَِّذي] -12 َ َٓ َتتَِّخُذوا افَقُفقَد َوافـََّااَرى َيا َأَيُّ  12 13-15 [.........ـَ َآَمـُقا 

ـْ ِديـِِف َؾَسْقَف ] -13 ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽْؿ َظ ـَ َآَمـُقا َم ا افَِّذي َ  55 12 [.......َيا َأَيُّ

ـَ ُيِؼقُؿقنَ ] -14 ـَ َآَمـُقا افَِّذي َِل َوفِقُُّؽُؿ اَّللُ َوَرُشقُفُف َوافَِّذي  23 11-11 [...... إِكَّ

ُذوا ِديـَُؽْؿ ] -15 َ ـَ اَتَّ َٓ َتتَِّخُذوا افَِّذي ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ  34 13-12 [........َيا َأَيُّ

ُذوَها ُهُزًوا َوَفِعبًا ] -15 َ ََلِة اَتَّ  34 13 [..............َوإَِذا َكاَدْيتُْؿ إَِػ افاَّ

َّٓ َأْن َآَمـَّا بِاَّللِ ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽَِتاِب َهْؾ ] -14  32 15-14 [.......َتـِْؼُؿقَن ِمـَّا إِ

ْؿ َؿاُفقا َآَمـَّا َوَؿْد َدَخُؾقا بِافُؽْػِر َوُهْؿ َؿْد ] -13 ـُ  45 15 [.....َوإَِذا َجاُءو

ْؿ َؿاُفقا َآَمـَّا َوَؿْد َدَخُؾقا بِافُؽْػِر َوُهْؿ َؿْد ] -12 ـُ  45 13-15 [.....َوإَِذا َجاُءو

ثًِرا ِمـُْفْؿ ُيَساِرُظقَن ..] -11 ـَ  44 14 [..........................َوَتَرى 

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ ] -11 ـَ  44 14 [َفبِْئَس َما 

ُؿ ..] -12 ـْ َؿْقُِلِ اكِقُّقَن َوإَْحَباُر َظ بَّ َٓ َيـَْفاُهُؿ افرَّ  44 13 [............َفْق

اُكقا َيْاـَ ] -13 ـَ  44 13 [ُعقنَ َفبِْئَس َما 

َِل َأْوَؿُدوا َكاًرا فِْؾَحْرِب َأْضَػَلَها اَّللُ ..] -14 ؾَّ  555 12 [..................ـُ

 41 11-12 [........َوَؿاَفِت افَقُفقُد َيُد اَّللِ َمْغُؾقَفٌة ُؽؾَّْت َأْيِدَيِْؿ َوُفِعـُقا ] -25

ؼَ ] -25 ْرَكا َظـُْفْؿ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ افؽَِتاِب َآَمـُقا َواتَّ  555 11 [..........ْقا َفَؽػَّ
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ُْؿ َأَؿاُمقا افتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوَما ُأْكِزَل إَِفْقِفْؿ ] -24  12 11 [........َوَفْق َأَّنَّ

ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ ] -23 ْغ َما ُأْكِزَل إِفَْقَؽ ِم ُشقُل َبؾِّ ا افرَّ َ  552 12 [...َيا َأَيُّ

ٍء َحتَّك ُتِؼقُؿقا ] -22  555 13 [.........ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽَِتاِب فَْسُتْؿ َظَذ ََشْ

ابُِئقَن َوافـََّااَرى ] -21 ـَ َهاُدوا َوافاَّ ـَ َآَمـُقا َوافَِّذي  552 14 [.....إِنَّ افَِّذي

ائِقَؾ َوَأْرَشْؾـَا إَِفْقِفؿْ ] -21  551 25-25 [......ُرُشًَل  َفَؼْد َأَخْذَكا ِمقَثاَق َبـِل إِِْسَ

ـُ َمْرَيَؿ ] -22 ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ ُهَق اَدِسقُح اْب َػَر افَِّذي ـَ  544 24 [.........َفَؼْد 

 531 24 [................................. ]اْظُبُدوا اَّللَ َرِبِّ َوَربَُّؽؿْ  -23

َّٓ إَِفٌف َواِحٌد  -24 ـْ إَِفٍف إِ  531 23 [............................... ]َوَما ِم

ـْ إَِفٍف ] -35 ـَ َؿاُفقا إِنَّ اَّللَ َثافُِث َثََلَثٍة َوَما ِم َػَر افَِّذي ـَ  542 22-23 [.......َفَؼْد 

ُشُؾ ] -35 ـْ َؿْبؾِِف افرُّ َّٓ َرُشقٌل َؿْد َخَؾْت ِم ـُ َمْرَيَؿ إِ  534 21 [.. َما اَدِسقُح اْب

ا ]ُؿْؾ َأتَ  -34 َٓ َيْؿؾُِؽ َفُؽْؿ ََضا ـْ ُدوِن اَّللِ َما   533 21 [..........ْعُبُدوَن ِم

َٓ َتْغُؾقا ِِف ِديـُِؽْؿ َؽْرَ اَْلؼِّ  -33  525 22 [..........]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افؽَِتاِب 

ائِقَؾ ] -32 ـْ َبـِل إِِْسَ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي  515 24-23 [..... َظَذ فَِساِن َداُووَد  ُفِع

ائِقَؾ َظَذ فَِساِن َداُووَد ] -31 ـْ َبـِل إِِْسَ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـَ افَِّذي  522 35-23 [.....ُفِع

َمْت ] -31 َػُروا َفبِْئَس َما َؿدَّ ـَ ـَ  ثًِرا ِمـُْفْؿ َيَتَقفَّْقَن افَِّذي ـَ  514 35 [...َتَرى 

ـَ َآَمـُقا افَقُفقَد َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّاِس َظَداَوًة فِؾَّذِ ] -32  32 34 [...........ي

َِل اخَلْؿُر َواَدْقِْسُ َوإَْكَااُب ] -33 ـَ َآَمـُقا إِكَّ ا افَِّذي َ  55 45 [.........َيا َأَيُّ

َّٓ افَبََلغُ ] -34 ُشقِل إِ  4 44 [َما َظَذ افرَّ

ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ ] -45 قَن َيا ِظقَسك اْب  3، 4 554 [..َيْستَطِقُع َربَُّؽ  إِْذ َؿاَل اَْلَقاِريُّ

ـَ َمْرَيَؿ َأَأْكَت ُؿْؾَت فِؾـَّاسِ ] -45  552 551 [..................... َيا ِظقَسك اْب
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ـَ َمْرَيَؿ َأَأْكَت ُؿْؾَت فِؾـَّاِس ] -44  541 552-551 [........َوإِْذ َؿاَل اَّللُ َيا ِظقَسك اْب

 شقرة إظراف

 ؿؿ افاػحةر رؿؿ أية أية م

43- ] وَن ِِف إَْرِض بَِغْرِ اَْلؼِّ ُ ـَ َيتََؽزَّ ـْ َآَياِِتَ افَِّذي ُف َظ  531 521 ]َشلَْْصِ

 شقرة هقد

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

 552 23 [ؿِقَؾ َيا ُكقُح اْهبِْط بَِسََلمٍ ] -42

 شقرة يقشػ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ًٓ ُكقِحل إَِفْقِفْؿ ..َوَما َأْرَشْؾـَ ] -41 َّٓ ِرَجا ـْ َؿبْؾَِؽ إِ  531 554 [..........ا ِم

 شقرة إبراهقؿ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َِزيَدكَُّؽؿْ ] -41 َٕ ـْ َصَؽْرُتْؿ 
 44 2 [.................................... َفئِ

 شقرة اْلجر

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ا ] -42 اؾُِظقنَ إِكَّ ا َفُف َْلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَا افذِّ ـُ َكزَّ  15 4 [َكْح

 شقرة افـحؾ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َل إَِفقِْفؿْ ] -43 َ فِؾـَّاِس َما ُكزِّ  552 22 [................................. فُِتَبغِّ
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 شقرة اإلِساء

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َٓ َُتْ ] -44 ؾَّ افَبْسطِ َو ـُ َٓ َتْبُسطَْفا   44 44 [َعْؾ َيَدَك َمْغُؾقَفًة إَِػ ُظـُِؼَؽ َو

 شقرة مريؿ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

يًؼا َكبِقاا -555 اَن ِصدِّ ـَ ُف  ْر ِِف افؽَِتاِب إِْبَراِهقَؿ إِكَّ ـُ  531 25 [........... ]َواْذ

 شقرة ضف

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ـَ افَغؿِّ ] -555 ْقـَاَك ِم  45 25 [............................ َوَؿَتْؾَت َكْػًسا َؾـَجَّ

 شقرة إكبقاء

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ْؿ َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ ] -554 ـُ ُر ـْ  555 55 [َفَؼْد َأْكَزْفـَا إَِفقُْؽْؿ ـَِتاًبا ؾِقِف ِذ

 شقرة افـقر

 رؿؿ افاػحة ةرؿؿ أي أية م

ـْ ُكقرٍ ] -553 ـْ ََلْ َُيَْعِؾ اَّللُ َفُف ُكقًرا َؾَِل فَُف ِم  24 25 [..................... َوَم

 شقرة افػرؿان

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َٓ َيْؼُتُؾقَن افـَّْػَس ] -552 ا َآَخَر َو َٓ َيْدُظقَن َمَع اَّللِ إَُِلً ـَ   535 25-13 [.....َوافَِّذي

 شقرة افؼاص

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

 552 35 [َيا ُمقَشك إِِنِّ َأَكا اَّللُ َربُّ افَعادَِغَ ] -551
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 شقرة شبل

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

اِزؿِغَ ] -551 ٍء َؾُفَق َُيْؾُِػُف َوُهَق َخْرُ افرَّ ـْ ََشْ  44 34 [َوَما َأْكَػْؼُتْؿ ِم

 شقرة افاّػات

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ؾَِؿُتـَا فِِعَباِدَكا اُدْرَشؾَِغ *] -552 ـَ ُؿ  َوَفَؼْد َشبََؼْت  ُْؿ َُلُ  25 523-525 [.........إَِّنَّ

 شقرة ص

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َٓ َتتَّبِِع اَُلَقى َؾُقِضؾََّؽ ] -553  525 41 [.................................... َو

 شقرة افزمر

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َق بِِف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُدتَُّؼقَن[ -554 ْدِق َوَصدَّ  532 33 ]َوافَِّذي َجاَء بِافاِّ

تِفِ  -555 َـّ ُِمِْسَؽاُت َرْْحَ ٍة َهْؾ ُه  525 33 [................. ]َأْو َأَراَدِِن بَِرْْحَ

َٓ َتْؼـَُطقا ُؿْؾ َيا ِظَباِدَي افَّذِ ] -555 ُؾقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ  ـَ َأِْسَ  42 13 [.......ي

 شقرة اجلاثقة

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ُف َهَقاهُ ] -554 َذ إَُِلَ َ ـِ اَتَّ  525 43 [................................. َأَؾَرَأْيَت َم

 شقرة افػتح

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

اُء َبقْـَُفؿْ َأِصدَّ ] -553 اِر ُرَْحَ  21 44 [............................ اُء َظَذ افُؽػَّ
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 شقرة اْلجرات

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َِل ادُْمِمـُقَن إِْخَقةٌ ] -552  31 55 [......................................... إِكَّ

 شقرة افـجؿ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ـِ اَُلَقى] -551  525 3 [َوَما َيـْطُِؼ َظ

 شقرة اْلديد

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َّا َجَعَؾُؽْؿ ُمْسَتْخَؾِػَغ ؾِقفِ ] -551  44 2 [........................ َوَأْكِػُؼقا ِِم

 شقرة ادجادفة

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َـّ َأكَ ] -552 َْؽؾَِب َٕ َتَب اَّللُ   24 44-45 [.. َٓ َُتُِد *  ا َوُرُشِع إِنَّ اَّللَ َؿِقيٌّ َظِزيزٌ ـَ

 شقرة اْلؼ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ْؿ َصتَّك] -553 َسُبُفْؿ ََجِقًعا َوُؿُؾقُِبُ  42 52 [ََتْ

 شقرة اجلؿعة

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

ُؾقا افتَّْقَراَة ] -554 ـَ ُْحِّ َؿَثِؾ اِْلَِلِر َمَثُؾ افَِّذي ـَ ِؿُؾقَها   11 1 [......ُثؿَّ ََلْ َُيْ

ـْ َيْقِم اجُلُؿَعِة ..] -545 ََلةِ ِم  32 4 [.....................إَِذا ُكقِدَي فِؾاَّ
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 شقرة افطَلق

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َعْؾ َفُف ََمَْرًجا] -545 ـْ َيتَِّؼ اَّللَ َُيْ  555 4 [............................... َوَم

 شقرة اجلـ

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َْشَؼْقـَاُهْؿ َماًء َؽَدًؿا] -544 َٕ  44 51 [....... َوَأْن َفِق اْشَتَؼاُمقا َظَذ افطَِّريَؼِة 

 شقرة افزوج

 رؿؿ افاػحة رؿؿ أية أية م

َّٓ َأْن ُيْمِمـُقا] -543  34 3 [بِاَّللِ افَعِزيِز اَْلِؿقدِ  َوَما َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحكم الكتاب طرف الحديث م

صحيح عمى  المستدرؾ آخر سكرة نزلت سكرة المائدة .................. -ٔ
 شرط الشيخيف

٘ 

 ٙ حسف لغيره مدمسند اإلماـ أح إذ أنزلت عميو المائدة كميا فكادت مف ثقميا .... -ٕ

 ٖٓ صحيح صحيح مسمـ ....أرأيت يا رسكؿ هللا إف جاء يريد أخذ مالي؟  -ٖ

 ٕٙ صحيح صحيح البخارم ..أال تخرجكف مع راعينا في إبمو, فتصيبكف مف  -ٗ

 ٙٔٔ حسف صحيح سنف ابف ماجة ف دكف هللا ....إف الشيطاف قػػػد يئس أف يعبػػػد مػػ -٘

 ٗٓٔ صحيح مسند أحمد ة, فضقت بيا ذرعان كعرفت إف هللا بعثني برسال -ٙ

 ٜٓ صحيح صحيح مسمـ .. -أك قاؿ لـ يمسخ قكمان  -إف هللا لـ ييمؾ قكمان  -ٚ

 ٓ٘ٔ صحيح سنف ابف ماجة رأكا المنكر ال يغيركنو أكشؾ ..... إف الناس إذا -ٛ

ف شاء غفر لو -ٜ  ٖٓ صحيح صحيح البخارم ................ إف شاء عذبو كا 

اءي الميؿ  إف يد -ٓٔ ح   ٜٜ صحيح صحيح البخارم هللا مؤلل ال تغيضيا نفقة, سى

 ٕٚٔ صحيح صحيح مسمـ ...أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ مف عمؿ عمبلن  -ٔٔ

 ٙٛ صحيح السنف الكبرل لمبييقي ........... إنا ال نستعيف عمى أمرنا بالمشركيف -ٕٔ

 ٙ حسف لغيره مسند اإلماـ أحمد ائدة كىك راكب سكرة الم أنزلت عمى رسكؿ هللا  -ٖٔ

إنيا آخر سكرةو نزلت فما كجدتـ فييا مف حبلؿو  -ٗٔ
 فاستحمكه كما كجدتـ مف حراـ فحرمكه .........

صحيح عمى  المستدرؾ
 شرط الشيخيف

٘ ,ٚ 

 ٖٔٔ صحيح صحيح البخارم إني ألستغفر هللا تعالى كأتكب إليو في اليـك أكثر  -٘ٔ
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 ٖٗٔ صحيح مسند أحمد ىمؾ مف كاف قبمكـ أ كـ كالغمك في الديف فإنما إيا -ٙٔ

 ٚٚ حسف سبؿ السبلـ لمصنعاني دعو فإف عاد .....أيما رجؿ ارتد عف اإلسبلـ فا -ٚٔ

تعممكا سكرة البقرة, كسكرة النسػػاء, كسػػكرة  -ٛٔ
 المائػػدة, كسػػكرة الحج, كسػػكرة النػػػكر, فإف فييػػف 

صحيح عمى  أخرجو الحاكـ
 شرط الشيخيف

ٙ 

 ٓٓٔ صحيح صحيح البخارم .................. خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو -ٜٔ

 ٖٔٔ صحيح صحيح البخارم ر أف تقكؿ: الميـ أنت ربي ال إلو سيد االستغفا -ٕٓ

 ٜٓٔ صحيح صحيح البخارم العقؿ, كفكاؾ األسير, كأف ال يقتؿ مسمـ بكافر -ٕٔ

 ٚٚ حسف سبؿ السبلـ لمصنعاني  .. ك بكر المرتديف بالقتؿ فقاتؿ المرتديففقد عاقب أب -ٕٕ

 ٕٖ صحيح صحيح البخارم ......... فمف سأؿ لي الكسيمة حمت لو الشفاعة -ٖٕ

 ٖٗٔ صحيح صحيح البخارم ال تطركني كما أطرت النصارل ابف مريـ فإنما  -ٕٗ

 ٛٔ صحيح صحيح البخارم ؿ ال تيقتؿ نفس ظممان إال كاف عمى ابف آدـ األك  -ٕ٘

 ٚٚ صحيح صحيح البخارم   ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث النفس -ٕٙ

 ٕ٘ صحيح سنف النسائي .......................... ال يقتؿ مؤمف بكافر -ٕٚ

 ٔ٘ٔ حسف سنف الترمذم ف بالمعركؼ كلتنيكف عف المنكر أك.......لتأمر  -ٕٛ

 ٖٓٔ صحيح صحيح البخارم كـ مف رجؿ خرج بأرض دكية هلل أفرح بتكبة أحد -ٜٕ

 ٕٓ صحيح صحيح البخارم يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب  لف -ٖٓ

 ٘ٓٔ صحيح صحيح البخارم نعني منؾ, ضع السيؼ, فكضعو فنزلت ..هللا يم -ٖٔ

 ٔ٘ صحيح مسند أحمد ؿ يجرح مف جسده جراحة فيتصدؽ ..ما مف رج -ٕٖ

 ٕٓ صحيح تخريج الحديث ...نفس تقتؿ ظممان إال كاف عمى ابف آدـ  ما مف -ٖٖ
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ف لـ تفعمكه, كانيكا عف المنكر  -ٖٗ مركا بالمعركؼ كا 
ف لـ تجتنبكه كمو  ............................ كا 

المعجـ األكسط 
 لمطبراني

 ٓ٘ٔ صحيح

 ٚٚ صحيح رمصحيح البخا ........................... مف بدؿ دينو فاقتمكه -ٖ٘

 ٗٓٔ صحيح البخارم كمسمـ كتـ شيئان مما أنزؿ فقد.. مف حدثؾ أف محمدان  -ٖٙ

 ٛٗٔ صحيح صحيح مسمـ مف رأل منكـ منكران فميغيره بيده, فإف لـ يستطع  -ٖٚ

 ٜ٘ صحيح صحيح البخارم .... نحف معاشر األنبياء أخكة لعبلت ديننا كاحد -ٖٛ

 ٖ٘ صحيح صحيح البخارم ....؟ فأنزؿ هللا في ىؿ لي مف تكبة يا رسكؿ هللا -ٜٖ

 ٖٗٔ صحيح صحيح مسمـ .................... ىمؾ المتنطعكف قاليا ثبلثة -ٓٗ

 ٙٚ صحيح المستدرؾ ................................... ىـ قكـ ىذا -ٔٗ

بيده  ىـ قكمؾ يا أبا مكسى, كأكمأ رسكؿ هللا  -ٕٗ
 ...................... إلى أبي مكسى األشعرم

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 ٗٚ صحيح

 ٘ٗٔ صحيح سنف الترمذم  كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ كلتنيكف عف  -ٖٗ

 ٓ صحيح ركاه الطبراني ......كلد نبيكـ يـك اإلثنيف, كخرج مف مكة يـك  -ٗٗ

 ْ صحيح رمصحيح البخا يا أمير المؤمنيف آية في كتابكـ تقرؤنيا ....... -٘ٗ

 ٔ٘ٔ حسف سنف ابف ماجة .........يا أييا الناس إف هللا تعالى يقكؿ: مركا  -ٙٗ

 ٘ٓٔ غريب سنف الترمذم ...... يا أييػػػػا النػػاس انصرفػػػكا فقػد عصمني هللا -ٚٗ

 ٘ٓٔ غريب سنف الترمذم .... يا عـ إف هللا قد عصمني مف الجف كاإلنس -ٛٗ

 ٓٗٔ حسف صحيح سنف الترمذم ..يحفظؾ ... كاعمـ أف األمة  يا غبلـ احفظ هللا -ٜٗ

 ٕٓ صحيح مسند أحمد .. ـ القيامة متعمقان بالقاتؿ يقكؿيجيء المقتكؿ يك  -ٓ٘

 ٖٖ صحيح صحيح البخارم يؤتى بالرجؿ مف أىؿ النار فيقاؿ لو: يا ابف آدـ -ٔ٘



-ُٔٗ- 

 

 ثالثًا: فيرس األعالم
 

 الصفحة العمم م

 ٖ ........... بد المنعم بن محمد بن عبد الرحمن الخزرجيابن الفرس: ىو ع -ٔ

 ٛٓٔ وىب بن عبد هللا بن مسممة ..................أبو جحيفة السوائي الكوفي:  -ٕ

 ٚٙ أبو لبابة بن عبد المنذر: ىو ابن عبد المنذر األوسي األنصاري ........... -ٖ

 ٘ ر, أبو عبد الرحمن ....الكبي جبير بن نفيل: جبير بن مالك بن عامر, اإلمام -ٗ

 



-َُٕ- 

 

 المصادر والمراجعرابعًا: 

 .القرآف الكريـ* 

 ,ق(ُُٗأبي بكر جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: بف د الرحمف عب :تقاف في عمكـ القرآفاإل -ُ
-ىػُّْٗ ط, الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب ,براىيـإالمحقؽ: محمد أبك الفضؿ 

 ـ.ُْٕٗ
ختارة: أك المستخرج مف األحاديث المختارة مما ال يخرجو البخارم كمسمـ في األحاديث الم -ِ

ىػ(,    ّْٔصحيحييما: ضياء الديف أبك عبد هللا محمد بف عبد الكاحد المقدسي )المتكفى: 
 تحقيؽ: عبد الممؾ دىيش, الناشر: دار مضر, بيركت.

      :الناشر ,ق(َٓٓلمتكفى: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي القكسي )ا :حياء عمكـ الديفإ -ّ
 دار المنار.

م محمد بف محمد دتفسير أك السعكد العما :ب الكريـرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاإ -ْ
 بيركت., دار احياء التراث العربي ىػ(,ِٖٗ, )المتكفى: مصطفى

دار ابف اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد: صالح الفكزاف, الناشر:  -ٓ
 ـ.ُْٗٗ-ىػَُِْالجكزم, الطبعة الرابعة, 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم الشافعي  :أسباب نزكؿ القرآف -ٔ
, بيركت ,الناشر: دار الكتب العممية ,كني زغمكؿسيكماؿ ب :ىػ( المحقؽْٖٔالمتكفي: )

 ىػ.ُُُْ الطبعة األكلى,
: أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف االستيعاب في معرفة األصحاب -ٕ

ىػ(, المحقؽ: عمي البجاكم, الناشر: دار الجيؿ, ّْٔعاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 
 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى, 

أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  :أسد الغابة -ٖ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ َُْٗ ,بيركت ,ابف األثير, دار الفكر ,الشيباني الجزرم عز الديف

ف أحمد بف حجر أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ب :اإلصابة في تمييز الصحابة -ٗ
عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض,  :ق(, تحقيؽِٖٓ: ىالعسقبلني )المتكف

 ىػ.ُُْٓ ,الطبعة األكلى ,بيركت ,دار الكتب العممية :الناشر
محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  :اف في إيضاح القرآف بالقرآفالبي ءأضكا -َُ

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت,  ىػ(, الناشر:ُّّٗ)المتكفى: يطالشنقيالجكني 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػ ُُْٓالطبعة:  ,لبناف



-ُُٕ- 

 

أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم, زيف الديف  :إعراب القرآف العظيـ -ُُ
د. مكسى عمي مكسى مسعكد )رسالة  :ىػ(, حققو كعمؽ عميؤِٗالمتكفى: ), كيينالس

 ـ.ََُِ-ىػ ُُِْ الطبعة األكلى, ,ماجستير(
 :ىػ( الناشرَُّْ)المتكفى:  ,محي الديف بف أحمد مصطفى دركيش :إعراب القرآف كبيانو -ُِ

      بيركت( دار  - مشؽد – سكريا )دار اليمامة ,حمص, دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية
 .ىػُُْٓالطبعة األكلى, بيركت,  ,دمشؽ ,ريبف كثا

دار العمـ  ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي :عبلـاأل -ُّ
 ـ.ََِِ أيار الطبعة الخامسة عشر, ,لممبلييف

 أغراض السكر في تفسير التحرير كالتنكير: ابف عاشكر, محمد بف إبراىيـ الحمد. -ُْ
ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم  :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ -ُٓ

الناشر: دار إحياء  ,المحقؽ: محمد بف عبد الرحمف المرعشمي ,ىػ(ٖٓٔالبيضاكم )المتكفى: 
 ىػ.ُُْٖ الطبعة األكلى, ,بيركت ,التراث العربي

الييئة المصرية العامة  ,د هللا شحاتةد. عب :أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ -ُٔ
 ـ.ُٕٔٗ ,لمكتاب

   محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ  :إيجاز البياف عف معاني القرآف -ُٕ
دار  :حنيؼ بف حسف القاسمي, الناشر الدكتكرق( المحقؽ: َٓٓنجـ الديف )المتكفى: نحك 

 ىػ.ُُْٓ الطبعة األكلى, ,بيركت ,الغرب اإلسبلمي
جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  :أيسر التفاسير بكبلـ العمي الكبير -ُٖ

, الطبعة المممكة العربية السعكدية ,المدينة المنكرة ,الجزائرم, الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْ الخامسة,

 صدار األكؿ.المكتبة الشاممة اإل ,أسعد حكمد :أيسر التفاسير -ُٗ
ماف: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي اإلي -َِ

ىػ(, المحقؽ: محمد ِٖٕالقاسـ بف محمد بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
ناصر الديف األلباني, الناشر: المكتب اإلسبلمي, عماف, األردف, الطبعة الخامسة, 

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ
 .ىػ(ّّٕحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى: أـ: أبك الميث نصر بف محمد بف بحر العمك  -ُِ
     البحر المحيط في التفسير: أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف  -ِِ

  دقي محمد جميؿ, الناشر: دار المحقؽ: ص ,ىػ(ْٕٓندلسي )المتكفى: الديف األ ميرأ
 ىػ.َُِْالطبعة:  ,بيركتر, الفك



-ُِٕ- 

 

أبك العباس أحمد بف محمد الميدم بف عجيبة  :يد في تفسير القرآف المجيدالبحر المد -ِّ
      , تحقيؽ: أحمد عبد هللا القرشي رسبلف, الناشر: ىػ(ُِِْ)المتكفى: الحسني الصكفي

 ىػ.ُُْٗ الطبعة األكلى, ,القاىرة ,د. حسف عباس زكي
ر محمد بف يعقكب أبك طاى مجد الديف :لطائؼ الكتاب العزيز فيبصائر ذكم التمييز  -ِْ

محمد عمى النجار, الناشر: المجمس األعمى  :المحقؽ ,ق(ُٕٖآبادم )المتكفى: الفيركز 
 . ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ, ِ, طالقاىرة ,سبلميحياء التراث اإلإلجنة  ,سبلميةلمشئكف اإل

بياف المعاني: عبد القادر بف مبل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني )المتكفى:  -ِٓ
 ـ.ُٓٔٗ-ىػُّّٖ: مطبعة الترقي, دمشؽ, الطبعة األكلى, ىػ(, الناشرُّٖٗ

د. حسف نصار  :م, تحقيؽدمحمد مرتضى الحسيني الزبي :تاج العركس مف جكاىر القامكس -ِٔ
 ـ.ُٗٔٗ-ىػ ُّٔٗ ,اج, دار اليدايةفر حمد أد. جميؿ سعيد, عبد الستار  :مراجعة

خارم أبك عبد هللا           التاريخ الكبير: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الب -ِٕ
ىػ(, الطبعة: دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد, الدكف طبع تحت مراقبة: ِٔٓ)المتكفى: 

 محمد عبد المعيد خاف.
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادم, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  -ِٖ

تب العممية, بيركت, دراسة كتحقيؽ: ىػ(, الناشر: دار الكّْٔالخطيب البغدادم )المتكفى: 
 ىػ.ُُْٕمصطفى عطا, الطبعة األكلى, 

 :تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد -التحرير كالتنكير -ِٗ
 ,تكنس ,الدار التكنسية لمنشرالناشر:  ,التكنسي كرمحمد الطاىر بف محمد الطاىر بف عاش

 ـ.ُْٖٗ
محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف  فالقرآف مف الغريب: أبك حياما في بتحفة األريب  -َّ

المكتب  :كب, الناشرذسمير المج :ق( المحقؽْٕٓ)المتكفى:  ر الديف األندلسييحياف أث
 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْاإلسبلمي, الطبعة األكلى, 

زم التسييؿ لعمكـ التنزيؿ: أبك القاسـ محمد بف أحمد بف أحمد بف محمد بف عبد هللا ابف ج -ُّ
شركة دار األرقـ  :الناشر ,ق( المحقؽ: د. عبد هللا الخالدمُْٕالكمبي الغرناطي )المتكفى: 

 ىػ.ُُْٔ, الطبعة األكلى, بيركت ,بف أبي األرقـا
التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح: أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف  -ِّ

ىػ(, د. أبك لبابة حسيف, ْْٕدلسي )المتكفى: سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي األن
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔالناشر: دار المكاء لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى, 



-ُّٕ- 

 

تفسير ابف أبي حاتـ )القرآف العظيـ(: أبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر  -ّّ
محمد الطيب, ىػ(, المحقؽ: أسعد ِّٕالتميمي الحنظمي الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 

 ىػ.ُُْٗالناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز, المممكة العربية السعكدية, الطبعة الثالثة, 
    محمد بف محمد بف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي أبك عبد هللا :تفسير ابف عرفة  -ّْ

 ,لبناف, بيركت ,جبلؿ األسيكطي, الناشر: دار الكتب العممية :ق( المحقؽَّٖ)المتكفى: 
 ـ.ََِٖ ,عة األكلىالطب

ق( ِّٖ)المتكفى:  ترمتسرم: أبك محمد سيؿ بف عبد هللا بف يكنس بف رفيع التستتفسير ال -ّٓ
ر: منشكرات محمد شاجمعيا: أبك بكر محمد البمدم, المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, الن

 ىػ.ُِّْ ,الطبعة األكلى, بيركت, العمميةعمي بيضكف, دار الكتب 
دار إحياء الكتب  :ب حسب ترتيب النزكؿ(: دركزة محمد عزت, الناشرالتفسير الحديث )مرت -ّٔ

 .قُّّٖ ,الطبعة, القاىرة ,العربية
بك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني أ :تفسير الراغب األصفياني -ّٕ

كمية اآلداب, جامعة  :الناشر ,د. محمد عبد العزيز بسيكني :تحقيؽ ,ق(َِٓ)المتكفى: 
 ـ.ُٗٗٗ –ق َُِْط , طنطا

ق( الناشر: مطابع ُُْٖمحمد متكلي الشعراكم )المتكفى: : الخكاطر – تفسير الشعراكم -ّٖ
 ـ.ُٕٗٗنشر عاـ , أخبار اليكـ

أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف  :تأليؼ القرآف )كىك اختصار التفسير لمماكردم(:تفسير   -ّٗ
سمطاف العمماء )المتكفى: بمقب عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي الم

, بيركت,  :الناشر الكىبي,براىيـ إالدكتكر عبد هللا بف  :ق(, المحقؽَٔٔ دار ابف حـز
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔ, الطبعة األكلى

تفسير القرآف العزيز: أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف عيسى بف محمد المرم األلبيرم  -َْ
ق( المحقؽ: أبك عبد هللا حسيف بف ّٗٗتكفى: )الم يف المالكينً مى المعركؼ بابف أبي زى 

الطبعة األكلى,  ,القاىرة ,مصر ,عكاشة, محمد بف مصطفى الكنز, الناشر: الفاركؽ الحديثة
 ـ.ََِِ-قُِّْ

 ىػ(,ْٕٕ)المتكفى:  تفسير القرآف العظيـ, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي -ُْ
 ـ.ُٗٗٗىػ َُِْ, ِر,طتحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة, دار طيبة لمنش

 .ـَََِ , الطبعة الثانية,مصرة, القاىر  ,دار الغريب ,تفسير القرآف الكريـ: عبد هللا شحاتة -ِْ
 محمد شمتكت. :تفسير القرآف الكريـ -ّْ



-ُْٕ- 

 

عاني مأبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم الس :تفسير القرآف  -ْْ
براىيـ كغنيـ بف عباس إياسر بف  :المحقؽ ,ق(ْٖٗالتميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ, الطبعة األكلىالرياض, السعكدية,  الكطف,دار  :بف غنيـ, الناشرا
تريدم امحمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الم :تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة( -ْٓ

, الناشر: دار الك :ق( المحقؽّّّ)المتكفى:  , بيركت, لبناف ,تب العميمةد. مجدم باسمـك
 ـ.ََِٓ-ىػ ُِْٔالطبعة األكلى, 

طبعة مصطفى الناشر: , ىػ(ُُّٕ)المتكفى:  أحمد بف مصطفى المراغي :تفسير المراغي -ْٔ
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔ, األكلىطبعة الالحمبي, 

ي التكنسي, الناشر: مكتبة بالمحقؽ: غبلـ ن ,محمد ثناء هللا ,المظيرم :التفسير المظيرم -ْٕ
 ق.ُُِْ ,باكستاف ,ةالرشدي

محمد رشيد عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد  )تفسير القرآف الحكيـ(:تفسير المنار -ْٖ
ق( الناشر: الييئة ُّْٓعمي خميفة القممكني الحسيني )المتكفى:  نبلبياء الديف بف م

 ـ.َُٗٗ: سنة النشر ,المصرية العامة لمكتاب
نياية سكرة  –مد الثالث مف سكرة المائدة التفسير المنيجي: د. جماؿ أبك حساف, المج -ْٗ

األعراؼ, إشراؼ: األستاذ عمر خميؿ يكسؼ, المراجعة العممية: د. عمر سميماف األشقر, 
 دار المنيؿ, عماف, األردف.

 ,كىبة بف مصطفى الزحيمي, دار الفكر المعاصر :تفسير المنير في العقيدة كالشريعة المنيج -َٓ
 ق.ُُْٖ -, الطبعة الثانية دمشؽ

 ,عداد لجنة مف عمماء التفسير كعمـك القرآفإ  :التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ  -ُٓ
 .ـََُِ-قُُّْجامعة الشارقة,  ,الدكتكر مصطفى مسمـ :المجمد الثاني بإشراؼ

الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  ,تفسير الميسر: نخبة مف أساتذة التفسيرال -ِٓ
 ـ.ََِٗ-قَُّْانية, , الطبعة الثالسعكدية, الشريؼ

أبك البركات بعد هللا بف أحمد بف محمكد حافظ  :تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ -ّٓ
محي الديف مستك دار الكمـ  :جعة كتقديـامر  ,الديف النسفي, تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ, الطبعة األكلى الطيب, بيركت,
الطبعة األكلى, مطبعة االستقبلؿ الكبرل, القاىرة,  ,ممحمد محمكد حجاز  :التفسير الكاضح -ْٓ

 ـ.ُٖٔٗ-قُّٖٖ
 ,مصر لمطباعة كالنشر ,دار النيضة ,د. محمد سيد طنطاكم :التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -ٓٓ

 ـ.ُٖٗٗ-ُٕٗٗ, الطبعة األكلى



-ُٕٓ- 

 

 ىػ.ُِِْ الطبعة األكلى,دمشؽ,  ,دار الفكر ,يميحكىبة بف مصطفى الز  :التفسير الكسيط -ٔٓ
ر غريب القرآف, كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جيا الككارم, الناشر: دار ابف تفسي -ٕٓ

, الطبعة األكلى,   ـ.ََِٖحـز
تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ: محمد بف فتكح األزدم الميكرقي      -ٖٓ

سعيد ىػ(, المحقؽ: الدكتكرة زبيدة محمد ْٖٖالحميدم أبك عبد هللا بف أبي نصر )المتكفى: 
 ىػ.ُُْٓعبد العزيز, مكتبة السنة, القاىرة, الطبعة األكلى, 

 ىػ(,ٕٔٔ)المتكفى:  أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم :تيذيب األسماء كالمغات -ٗٓ
 لبناف. ,شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, دار الكتب العممية, بيركت :تحقيؽ

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ أبك الحجاج جماؿ الديف  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: -َٔ
ىػ(, المحقؽ: د. بشار ِْٕابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 

 ىػ.ََُْمعركؼ, مؤسسة الرسالة, ط 
ىػ(, المحقؽ: َّٕ)المتكفى:  محمد بف أحمد األزىرم اليركم أبك منصكر :تيذيب المغة -ُٔ

 .ـََُِ, ُإحياء التراث العربي, طمحمد مرعب, الناشر: دار 
 .ىػ(, الكتاب رقـ آليان َُْْ)المتكفى:  إبراىيـ القطاف :تيسير التفسير -ِٔ
)المتكفى:  عبد الرحمف بف ناصر السعدم :ريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير الك -ّٔ

 الطبعة األكلى,ؽ, مؤسسة الرسالة, يحالمك  عبد الرحمف بف معبل :, تحقيؽىػ(ُّٕٔ
 ـ.َََِ-ػىَُِْ

أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد الطبرم قدـ لو خميؿ  :جامع البياف مف تأكيؿ القرآف -ْٔ
 الطبعة األكلى,الميسر, تكثيؽ: صدقي جميؿ العطار, دار الفكر, بيركت, لبناف, 

 ـ.ََُِ-قُُِْ
دار اآلفاؽ  ,دار الجيؿ ,مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم سفأبك الح :الجامع الصحيح -ٓٔ

 بيركت. ,لجديدةا
 كسننو كأيامو = صحيح البخارم: , المختصر مف أمكر رسكؿ هللا الجامع المسند الصحيح -ٔٔ

 ,أبك عبد هللا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم, تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر
 ىػ.ُِِْ, الطبعة األكلى, دار طكؽ النجاة

األنصارم  حبف بكر بف فر  عبد هللا بف أحمدأبك  :تفسير القرطبي =مع ألحكاـ القرآفالجا -ٕٔ
براىيـ اطفيشبردكنيأحمد ال :تحقيؽ ىػ(,ُٕٔ)المتكفى:  ي شمس الديف القرطبيرجالخز   ,, كا 

 ـ.ُْٔٗ -قَُّْ, الطبعة الثانية, دار الكتب المصرية, القاىرة



-ُٕٔ- 

 

 :شرق( النإُّٔمحمد بف عبد الرحيـ صافي )المتكفى:  :عراب القرآف الكريـإ الجدكؿ في  -ٖٔ
 ىػ.ُُْٖ, الطبعة الرابعة, بيركت, مؤسسة االيماف ,دمشؽ ,دار الرشيد

ىػ(, الناشر: طبعة مجمس دائرة ِّٕالجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ الرازم )المتكفى:  -ٗٔ
المعارؼ العثمانية بحيدر آباد, الدكف باليند, دار إحياء التراث العربي, بيركت, الطبعة 

 ىػ.ُُِٕاألكلى, 
مكتبة  ,السممي صامؿمحمد بف  :تحقيؽ :ُّٖ/ُـ مف الطبقات الكبرل الجزء المتم -َٕ

 ق.ُُْْ, الطبعة الخامسةالصديؽ, الطائؼ, 
ىػ(, المحقؽ: رمزم ُِّجميرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  -ُٕ

 ـ.ُٕٖٗمنير بعمبكي, الناشر: دار العمـ لممبلييف, بيركت, الطبعة األكلى, 
عالي ثأبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ ال :ىر الحساف في تفسير القرآفالجكا  -ِٕ

ق( المحقؽ: الشيخ محمد عمى معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ٕٖٓ)المتكفى: 
 ىػ.ُُْٖ ,الطبعة األكلىكت, ر , بيعربيالتراث الدار إحياء  :الناشر

)المتكفى: حكالي أبك زرعة مة القراءات: عبد الرحمف بف محمد أبك زرعة ابف زنج حجة -ّٕ
, الطبعة دار الرسالة ق(, محقؽ الكتاب كمعمقو مكاشيو: سعي األفغاني, الناشر:َّْ
 .األكلى

 ,ق(َّٕالحسيف بف أحمد خالكيو أبك عبد هللا )المتكفى:  :الحجة في القرارات السبع -ْٕ
 :الناشر ,الككيتجامعة  ,ستاذ المساعد بكمية اآلدابد. عبد العاؿ سالـ مكـر األ :المحقؽ

 ق.َُُْ, , الطبعة الرابعةدار الشركؽ بيركت
, مف يـ الكيبلنيبراىإد.  كما تبينيا سكرة المائدة: سبلمية الحضاريةخصائص األمة اإل -ٕٓ

 ـ.ََِْ, ُمنشكرات جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ, ط
    يكسؼ بف أبك العباس شياب الديف أحمد بف  :الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف -ٕٔ

يؽ: د. أحمد محمد الخراط, , تحقىػ(ٕٔٓ)المتكفى:  الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي عبد
 مـ, دمشؽ.قدار ال

ي )المتكفى: طالرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيك في التفسير بالمأثكر: عبد  الدر المنثكر -ٕٕ
 دار الفكر, بيركت. :ق(, الناشرُُٗ

لنصرانية: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, الناشر: مكتبة أضكاء دراسات في األدياف الييكدية كا -ٖٕ
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓالسمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية, الطبعة الرابعة, 

رجاؿ صحيح مسمـ: أحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ أبك بكر ابف منجكيو )المتكفى:  -ٕٗ
 ىػ.َُْٕبيركت, الطبعة األكلى,  ىػ(, المحقؽ: عبد هللا الميثي, الناشر: دار المعرفة,ِْٖ



-ُٕٕ- 

 

مكتبة الفبلح لمنشر  :الناشر ,عمر بف سممياف بف عبد هللا األشقر العتيبي :كالرساالت الرسؿ -َٖ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْ, الطبعة الرابعة, دار النفائس لمنشر كالتكزيع, الككيت, الككيت, كالتكزيع

مكتي, المكلى أبك الفداء الحنفي الخ االستانبكليسماعيؿ حقي بف مصطفى إ :ركح البياف -ُٖ
 دار الفكر, بيركت. :ق( الناشرُُِٕ)المتكفى: 

السبع المثاني: شياب الديف محمكد بف عبد هللا ك ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ  -ِٖ
الناشر: دار الكتب  ,عمى عبد البارم عطية :ق( المحقؽَُِٕالحسف األلكسي )المتكفى: 

 ىػ.ُُْٓ ,الطبعة األكلى ,بيركت ,العممية
الرحمف بف عمـ بف محمد الجكزم  عبدجماؿ الديف أبك الفرج  :زاد المسير في عمـ التفسير -ّٖ

, عبد الرازؽ الميدم, الناشر: دار الكتاب العربي, بيركت :ق( المحقؽٕٗٓ)المتكفى: 
 ىػ.ُِِْالطبعة األكلى, 

األنبارم  الزاىر في معاني كممات الناس: محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار أبك بكر -ْٖ
ىػ(, المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت, ِّٖ)المتكفى: 

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالطبعة األكلى, 
بي زىرة )المتكفى: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأ :زىرة التفاسير -ٖٓ

 , دار النشر, دار الفكر العربي.ق(ُّْٗ
فقييا كفكائدىا: المؤلؼ: أبك عبد الرحمف محمد  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف -ٖٔ

ىػ(, الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الرياض, َُِْناصر األلباني )المتكفى: 
 الطبعة األكلى, مكتبة المعارؼ.

     ني كماجة اسـ أبيو يزيد يك ز ابف ماجة أبك عبد هللا محمد بف يزيد الق :سنف ابف ماجة -ٕٖ
صؿ فيالناشر: دار لصياد الكتب العربية  ,يباقمحمد فؤاد عبد ال :يؽق( تحقِّٕ)المتكفى: 
 البابي الحمبي.عيسى 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف اسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  :أبي داكد فسن -ٖٖ
محمد محي الديف عد الحميد الناشر: المكتبة  :ق( المحقؽِٕٓلسجستاني )المتكفى: ا

 كت.ية, صيدا, بير صر الع
سنف الترمذم )الجامع الكبير(, ابك عيسى محمد بف عيسى الترمذم, تحقيؽ: بشار عكاد,  -ٖٗ

 ـ.ُٖٗٗدار الجيؿ, بيركت, دار العرب اإلسبلمي, بيركت, الطبعة الثانية, 
أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي  ,لمنسائي الكبرل, فالسن -َٗ

 ,بلميةسمكتب المطبكعات اإل :الناشر غدة,تاح أبك ق(, تحقيؽ عبد الفَّّ)المتكفى: 
 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ, الطبعة الثانية ,حمب



-ُٕٖ- 

 

 الذىبي قايمازشمس الديف أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف عثماف بف  :أعبلـ النببلء سير -ُٗ
 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕالقاىرة ط  ,دار الحديث :الناشر ىػ(,ْٖٕ)المتكفى: 

د الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد جماؿ السيرة النبكية البف ىشاـ: عب -ِٗ
ىػ(, تحقيؽ: مصطفى الشمبي, الناشر: شركة مكتبة البابي الحمبي, ُِّالديف )المتكفى: 
 ىػ.ُّٕٓالطبعة الثانية, 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر: محمد بف محمد بف محمد أبك القاسـ محب الديف  -ّٗ
, الناشر: دار ىٕٖٓالنكيرم )المتكفى:  ػ( تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر مجدم محمد سركر باسمـك

 ـ.ََِّ-ىػُِْْالكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى, 
بف االقراءات: شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم محمد بف محمد ة النشر في شرح طيب -ْٗ

ب الناشر: دار الكت ميرة,الشيخ أنس  :ق( ضبطو كعمؽ عميوّّٖيكسؼ )المتكفى: 
 ىػ.َُِْ, الطبعة الثانيةالعممية, بيركت, ض, 

حصبي يال فك عياض بف مكسى بف عياض بف عمر  :الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى -ٓٗ
 ـ.َُْٕ الناشر: دار الفيحاء, عماف, ط ,ق(ْْٓالسبتي, أبك الفضؿ )المتكفى: 

: نشكاف بف سعيد الحميرم اليمني         -ٔٗ   شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
ىػ(, المحقؽ: د. حسيف عبد هللا العمرم, مطير بف عمي اإلرياني,        ّٕٓ)المتكفى: 

لبناف(, دار الفكر  –د. يكسؼ محمد عبد هللا, الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ)دمشؽ(, الطبعة األكلى, 

فارابي رم السماعيؿ بف حماد الجكىإأبك نصر  :اح العربيةحح تاج المغة كصاحالص -ٕٗ
الطبعة أحمد عبد الغفكر عطار, دار العمـ لممبلييف, بيركت,  :, تحقيؽىػ(ّّٗ)المتكفى: 

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ, الرابعة
, الطبعة الرابعة, بيركت ,دار القرآف الكريـ ,محمد عمى الصابكني :التفاسير صفكة -ٖٗ

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُِْ
لياشمي بالكالء البصرم البغدادم الطبقات الكبرل: أبك عبد هللا محمد بف سعد بف منيع ا -ٗٗ

ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار َِّالمعركؼ بابف سعد )المتكفى: 
 ىػ.َُُْالكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى, 

الطبعة نكر الديف بف مختار الخادمي, الناشر: مكتبة العبيكاف,  :عمـ المقاصد الشرعية -ََُ
 ـ.ََُِ-قُُِْ, األكلى

-ىػُِّْ, الطبعة األكلى, جامعة القصيـ ,هللا ربيعة دعب دمقاصد السكر: محمعمـ  -َُُ
 ـ.ََِّ



-ُٕٗ- 

 

يدم البصرم )المتكفى: ىا فر ال تميـبف أحمد بف عمرك بف  خميؿبك عبد الرحمف الأيف: الع -َُِ
 دار كمكتبة اليبلؿ. :م المخزكمي, د. إبراىيـ السامرائي الناشردد. مي :ق( المحقؽَُٕ

م  كر نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيساب :الفرقاف غرائب القرآف كرغائب -َُّ
دار الكتب العممية, بيركت,  :الناشر ف,الشيخ زكريا عميرا :ق( المحقؽَٖٓ)المتكفى: 

 ىػ.ُُْٔ ,الطبعة األكلى
أحمد بف عمي ابف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  :فتح البارم شرح صحيح البخارم -َُْ

 , محمد فؤاد عبد الباقي.ُّٕٗبيركت,  ,الناشر: دار المعرفة ىػ(,ِٖٓ)المتكفى: 
    فتح البياف في مقاصد القرآف: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف  -َُٓ

 :كقدـ لو كراجعو عني بطبعوق( َُّٕالقنكجي )المتكفى:  بخارمني اليلطؼ هللا الحس
 ,لمطباعة كالنشر يةالمكتبة العصر  :الناشر ,خادـ العمـ عبد هللا بف ابراىيـ األنصارم

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ :صيدا, بيركت, عاـ النشر
محمد بف عمى بف محمد  :كاية كالدراية مف عمـ التفسيرر ى النالجامع بيف ففتح القدير  -َُٔ

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُّْدار الخير, بيركت, لبناف,  ىػ(,َُِٓ)المتكفى:  الشككاني
 ,ق(َُّْإبراىيـ محمد سالـ )المتكفى:  فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات: محمد -َُٕ

 ـََِّ-ىػُِْْ, الطبعة األكلىالقاىرة,  ,دار البياف العربي :الناشر
الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ: أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  -َُٖ

 ىػ(, الناشر: مكتبة الخانجي, القاىرة.ْٔٓالقرضي الظاىرم )المتكفى: 
 ..ُ, المكتب المصرم الحديث, القاىرة, طعبد الحميد كشؾ :يرفي رحاب التفس -َُٗ
, الطبعة السابعة القاىرة كؽ,دار الشر  ىػ(,ُّٖٓ)المتكفى:  سيد قطب :في ظبلؿ القرآف -َُُ

 .ـََِٖ-ىػُِْٗ كالثبلثيف,
دمشؽ,  ,دار الفكر :الناشر ,الدكتكر سعدم أبك حبيب :القامكس الفقيي لغة كاصطبلحان  -ُُُ

 ـ.ُّٗٗتصكير  ,ـُٖٖٗ -ىػَُْٖ, نيةالطبعة الثاسكرية, 
, , الطبعة الثانيةمـ, دمشؽقدار ال ,محمد عمى الصابكني :قبس مف نكر القرآف الكريـ -ُُِ

 .ـُٖٖٗ-قَُْٖٖ
 :الناشر ,ق(ُِِْسالـ محيسف )المتكفى:  دمحمد محم :في عمكـ العربية كأثرىاالقراءات  -ُُّ

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْ ,مكتبة الكميات األزىرية, القاىرة, الطبعة األكلى
أبك القاسـ محمكد  كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: التنزيؿ غكامضحقائؽ عف الكشاؼ  -ُُْ

, كتر بي ,دار الكتاب العربي ىػ(,ّٖٓ)المتكفى:  هللاالزمخشرم جاربف عمرك بف أحمد ا
 ىػ.َُْٕالطبعة الثبلثيف, 



-َُٖ- 

 

أبك أسحاؽ )المتكفى: أحمد بف محمد بف ابراىيـ الثعمبي  :الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف -ُُٓ
ستاذ نظير الساعدم األ :مراجعة كتدقيؽ ,بف عاشكر داالماـ أبي محم :تحقيؽ ,ق(ِْٕ
 ـ.ََِِ-ىػُِِْ, الطبعة األكلىبيركت, لبناف,  ,حياء التراث العربيإدار  :الناشر

 ,أبك البقاء أبكب بف مكسى الحسكف الكفكل :معجـ المصطمحات كالفركؽ المغكية الكميات -ُُٔ
د. عدناف دركيش كمحمد الحصرم, مؤسسة الرسالة,  :لمطباعة كمصنع فيارسوأعده 

 ـ.ُّٗٗ-ُُّْ الطبعة الثانية,بيركت, 
      ي حبراىيـ بف عمر الشيإلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, عبلء الديف عمى بف محمد بف  -ُُٕ

 :شرالنا ,محمد عمى شاىيف :تصحيح ,ق(ُْٕأبك الحسف المعركؼ بالخازف )المتكفى: 
 ىػ.ُُْٓ, الطبعة األكلىدار الكتب العممية, بيركت, 

أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  :المباب في عمكـ الكتاب -ُُٖ
د كالشيخ عمي محمد جك المك  دالشيخ عادؿ أحمد عب :المحقؽ ,ق(ٕٕٓالنعماني )المتكفى: 

 ـ. ُٖٗٗػ-ىػ ُُْٗ, لطبعة األكلىابيركت, لبناف,  ,دار الكتب العممية :الناشر ,معكض
نخبة مف األساتذة  :, راجعوىػ(ُُٕ)المتكفى:  محمد بف مكـر عرب: ابف منظكرلساف ال -ُُٗ

 ـ.ََِّ-قُِّْ لمختصيف, دار الحديث, القاىرة, طا
لساف الميزاف: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:  -َُِ

ىػ, المحقؽ: دائرة المعارؼ النظامية, اليند, الناشر: َُّٗ ىػ(, الطبعة الثانية,ِٖٓ
 مؤسسة األعممي لممطبكعات, بيركت, لبناف.

 :المحقؽ ,ق(ْٓٔرم )المتكفى: يعبد الممؾ القش ىكازفعبد الكريـ بف  :تاشار لطائؼ اإل -ُُِ
 .الطبعة الثالثةالييئة المصرية العامة لمكتاب, مصر,  :الناشر ,براىيـ البسيكنيإ

ىػ(, المحقؽ: َِٗالقرآف: أبك عبيدة معمر بف المثنى القيمي البصرم )المتكفى: مجاز  -ُِِ
 ىػ.ُُّٖمحمد فؤاد سزكيف, الناشر: مكتبة الخانجي, القاىرة, الطبعة 

الناشر: دار الفكر,  ,أبي بكر الييثمي بفعمى  : لعز الديفكمنبع الفكائد زكائدمجمع ال -ُِّ
 .ىػُُِْبيركت, 

ائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار: جماؿ الديف, محمد ظاىر بف مجمع بحار األنكار في غر  -ُِْ
ىػ(, الناشر: مطبعة مجمس دائرة ٖٔٗعمي الصديقي اليندم الفتني الكجراتي )المتكفى: 

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖالمعارؼ العثمانية, الطبعة الثالثة, 
     ر زىي :دراسة كتحقيؽ ,يني الرازم أبي الحسيفزك أحمد فارس بف زكريا الق :مجمؿ المغة -ُِٓ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗ, الطبعة الثانيةمؤسسة الرسالة, بيركت,  ,عبد المحسف سمطاف



-ُُٖ- 

 

عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ, الناشر: مجمع  :المحقؽ ,ابف تيمية :مجمكع الفتاكم  -ُِٔ
ـ, المممكة العربية ُٓٗٗ - ىػُُْٔ ,الممؾ فيد لطباعة المصاحؼ بالمدينة النبكية

 السعكدية.
فسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف المحرر الكجيز في ت -ُِٕ

عبد السبلـ عبد  :المحقؽ ,ق(ِْٓ)المتكفى:  بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي
 ىػ.ُِِْ, الطبعة األكلىدار الكتب العممية, بيركت,  :الناشر ,الشافي حمد

خالد  دراية:ة األسباب ركاية ك أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة دراس فيالمحرر  -ُِٖ
الطبعة الناشر: دار ابف الجكزم الدماـ, المممكة العربية السعكدية,  ,بف سمماف المزينيا

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ, األكلى
المحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )المتكفى:  -ُِٗ

كتب العممية, بيركت, الطبعة ىػ(, المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم, الناشر: دار الْٖٓ
 ـ.َََِ-ىػُُِْاألكلى, 

البف تيمية, محمد بف عمي بف أحمد أبك عبد هللا بف الديف  :مختصر الفتاكل المصرية -َُّ
 البعمي.

الناشر: دار القرآف  ,محمد عمى الصابكني :اختصار كتحقيؽ :مختصر تفسير ابف كثير -ُُّ
 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُِْ, الطبعة السابعةالكريـ بيركت, لبناف, 

ىػ(, المحقؽ: ْٖٓالمخصص: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )المتكفى:  -ُِّ
-ىػُُْٕخميؿ إبراىيـ جفاؿ, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, الطبعة األكلى, 

 ـ.ُٔٗٗ
 قميميان إي ننتبالكم الحاكم ف عمر نك بمحمد  :المؤلؼ :لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد مراح -ُّّ

دار الكتب  :الناشر ,مك محمد أميف الصنا :المحقؽ ,ق(ُُّٔ)المتكفى:  ارم بمدان التن
 ىػ.ُُْٕ, الطبعة األكلىبيركت,  ,العممية

أبك عبد هللا الحاكـ محمد بف عبد هللا بف حمكدية بف نعيـ بف  :المستدرؾ عمى الصحيحيف -ُّْ
طفى عبد القادر مص :النيسابكرم, المعركؼ بابف البيع, تحقيؽ عيني الطيمانيالحكـ ال

 ـ.َُٗٗ-قُُُْ, الطبعة األكلىبيركت,  ,عطا, الناشر: دار الكتب العممية
أبك عبد الو أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  :ماـ أحمد بف حنبؿمسند اإل -ُّٓ

    :إشراؼ ,عادؿ مرشد كآخركف ,رنؤكطشعيب األ :المحقؽ ,ق(ُِْالشيباني )المتكفى: 
 -ىػ ُُِْ, الطبعة األكلىالناشر: مؤسسة الرسالة,  ,سف التركيعبد هللا بف عبد المح .د

 ـ.ََُِ



-ُِٖ- 

 

السبتي )المتكفى:  القاضي عياض بف مكسى المالكي :مشارؽ األنكار عمى صحيح اآلثار -ُّٔ
 .ىػ(, دار التراثْْٓ

مشكاة المصابيح: محمد بف عبد هللا الخطيب العمرم, أبك عبد هللا كلي الديف التبريزم  -ُّٕ
(, المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني, الناشر: المكتب اإلسبلمي, ىػُْٕ)المتكفى: 

 ـ.ُٖٓٗبيركت, الطبعة الثالثة, 
المقصد األسمى في مطابقة اسـ كؿ  مىشراؼ عمى مقاصد السكر كيسمصاعد النظر لئل -ُّٖ

براىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )المتكفى: إ :ىمٌ سى سكرة لممي 
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٖ, الطبعة األكلىالنشر مكتبة المعارؼ, الرياض,  دار ,ق(ٖٖٓ

المطمب الحميد في بياف مقاصد التكحيد: عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب  -ُّٗ
ىػ(, الناشر: دار اليداية لمطباعة كالنشر كالترجمة, ُِٖٓبف سميماف التميمي )المتكفى: ا

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْالطبعة األكلى, 
محي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد  :غكمبتفسير ال= نزيؿ في تفسير القرآف معالـ الت -َُْ

 ,المحقؽ: عبد الرازؽ الميدم ,ق(َُٓالشافعي )المتكفى:  الفراء البغكمبف محمد بف ا
 ىػ.َُِْ, الطبعة األكلىدار إحياء التراث العربي, بيركت,  :الناشر

 ,ق(ُُّ)المتكفى:  زجاجسحاؽ الإيؿ أبك براىيـ بف السرم بف سإ :وبعراا  معاني القرآف ك  -ُُْ
ق َُْٖ, الطبعة األكلىعبد الجميؿ عبده شمبي, الناشر: عالـ الكتب, بيركت,  :المحقؽ

 ـ.ُٖٖٗ –
براني طضير المخمي الشامي أبك القاسـ اليكب بف مأسميماف بف أحمد بف  :المعجـ الكبير -ُِْ

 ,دار النشر: مكتبة ابف تيمية ,حمدم بف عبد المجيد السمفي :المحقؽ ,ق(َّٔ)المتكفى: 
 .الطبعة الثانيةالقاىرة, 

 ,ق(ُِْْد. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  :معجـ المغة العربية المعاصرة -ُّْ
 ـ.ََِٖ -قُِْٗ, الطبعة األكلىبمساعدة فريؽ عمؿ الناشر: عالـ الكتب, 

     د الزيات, حامد مجمع المغة العربية بالقاىرة ابراىيـ مصطفى, أحم :المعجـ الكسيط -ُْْ
 عبد القادر محمد النجار, الناشر: دار الدعكة.

ىػ(, َّٓمعجـ ديكاف األدب: أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي )المتكفى:  -ُْٓ
تحقيؽ: دكتكر أحمد مختار عمر, مراجعة: إبراىيـ أنيس, طبعة مؤسسة دار الشعب 

 ـ.ََِّ-ىػُِْْلمصحافة كالطباعة كالنشر, القاىرة, 



-ُّٖ- 

 

           كيني الرازم أبك الحسيف ز معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكريا الق -ُْٔ
-ُّٗٗعد السبلـ محمد ىاركف الناشر: دار الفكر,  :المحقؽ ,ق(ّٓٗ)المتكفى: 

 ـ.ُٕٗٗ
معرفة الصحابة: أبك عبد هللا محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مندة العبدم      -ُْٕ

ىػ(, حققو كقدـ لو: األستاذ الدكتكر عامر حسف صبرم, الناشر: مطبكعات ّٓٗ)المتكفى: 
 ىػ.ُِْٔجامعة اإلمارات العربية المتحدة, الطبعة األكلى, 

محمد بف أبي المحاسف محمكد بف أبي الفتح محمد  :في القراءات كالمعاني غانيمفاتيح األ -ُْٖ
   :دراسة كتحقيؽ ,ق(ّٔٓى: أبك العبلء الحنفي )المتكف الكرمانيبف أبي شجاع أحمد ا

 ـ.ََُِ-ُِِْ, , الطبعة األكلىدار ابف حـز ,عبد الكريـ مصطفى
التفسير الكبير: أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف = مفاتيح الغيب  -ُْٗ

الناشر: دار إحياء  ,ق(َٔٔالرازم خطيب الرم )المتكفى:  بفخر قبالتميمي الرازم المم
 ىػ.َُِْ, الطبعة الثالثةكت, التراث العربي, بير 

: يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي الخكارزمي الحنفي  -َُٓ         مفتاح العمـك
     ىػ(, ضبطو ككتب ىامشو: نعيـ زرزكر, الناشر: دار ِٔٔأبك يعقكب )المتكفى: 

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالكتب العممية, بيركت, لبناف, الطبعة الثانية, 
 ,الطبعة الخامسةعبلء الفاسي دار الغرب االسبلمي  يا:مكارممقاصد الشريعة اإلسبلمية ك  -ُُٓ

 ىػ.ُّٗٗ
الممؿ كالنحؿ: أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني )المتكفى:  -ُِٓ

 ىػ(, الناشر: مؤسسة الحمبي.ْٖٓ
لجنة مف عمماء األزىر المجمس األعمى لمشئكف  :المنتخب في تفسير القرآف الكريـ -ُّٓ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ, , الطبعة الثامنة عشرىراـر, مؤسسة األسبلمية, مصاإل
مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف: أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف  -ُْٓ

 ىػ(, المحقؽ: محمد عبد الرزاؽ حمزة, الناشر: دار الكتب العممية.َٕٖالييثمي )المتكفى: 
: مكقع كزارة األكقاؼ المصرية, المكتبة مكسكعة األعبلـ )تراجـ مكجزة لؤلعبلـ(: تأليؼ -ُٓٓ

 الشاممة.
الناشر: مؤسسة  ,ق(ُُْْسماعيؿ األبيارم )المتكفى: إبراىيـ بف إ :نيةالمكسكعة القرآ -ُٔٓ

 ىػ.َُْٓط  ,سجؿ العرب
 الناشر: بيت األفكار الدكلية. م,جر يبراىيـ بف عبد هللا التك إمحمد بف  :مكسكعة فقو القمكب -ُٕٓ



-ُْٖ- 

 

م محمد بف محمد بف يكسؼ ر : شمس الديف أبك الخير ابف الجز النشر في القراءات العشر -ُٖٓ
الناشر: المطبعة  ,ق(َُّٖ)المتكفى:  الصباغ عمى محمد :المحقؽ ,ق(ّّٖ)المتكفى: 

 دار الكتاب العممية. :التصكير ,التجارية الكبرل
رم البغدادم الشيير, مى بف محمد بف محمد بف حبيب البصالنكت كالعيكف: أبك الحسف ع -ُٗٓ

: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ, الناشر: ق( المحقؽَْٓاكردم )المتكفى: بالم
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ, ُدار القمـ, دار ابف عفاف, ط

,             عبد العزيز بف محمد بف عمي العبد المطيؼ :نكاقض اإليماف القكلية كالعممية -َُٔ
 ق.ُِْٕ, ة, الطبعة الثالثالناشر: دار الكطف لمنشر ,ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ ط

       محمد محمد محمد سالـ محيسف  :اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر -ُُٔ
 ـ.ُٕٗٗ -ُُْٕ, الطبعة األكلىدار الجيؿ, بيركت,  :الناشر ,ق(ُِِْ)المتكفى: 

أبك الحسف عمى بف أحمد بف محمد بف عمـ الكاحدم  :الكجيز في تفسير الكتاب العزيز -ُِٔ
 النيسابكرم الشافعي.

أبك الحسف عمى بف أحمد بف محمد بف عبد الكاحدم  :يط في تفسير القرآف المجيدالكس -ُّٔ
 ,دجك الشيخ عادؿ أحمد عبد المك  :تحقيؽ كتعميؽ ,ق(ْٖٔالنيسابكرم الشافعي )المتكفى: 

ستاذ األ قرظو:قدمو ك , كغيرىـ, الدكتكر أحمد محمد صبرة ,كضعالشيخ عمى محمد م
, الطبعة األكلىلبناف,  ,بيركت ,ر: دار الكتب العمميةماكم, الناشفر عبد الحي ال الدكتكر
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

    براىيـ بف إالديف أحمد بف محمد بف  مسأبك العباس ش :افماء الز بنياف كأعكفيات األ -ُْٔ
الناشر:  ,حساف عباسإالمحقؽ:  ,ق(ُٖٔربمي )المتكفى: كاف البرمكي اإلخمأبي بكر ابف 

 .ـُُٕٗ, الطبعة الرابعةدار صادر, بيركت, 
-ىػُّّْالقرآف كالسنة, عمي بف نايؼ الشحكد, الطبعة األكلى, ي فالكالء كالبراء مفيكـ  -ُٓٔ

 .ـَُِِ
أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي المصرم  :الكالء كالبراء في اإلسبلـ -ُٔٔ

 ـ.َُِِ-قُّّْ, الطبعة األكلىالناشر: دار الدعكة االسبلمية, 
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 عاتخامسًا: فيرس الموضو 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر وتقدير

 ج المقدمة

 د أواًل: أىمية الموضوع

 د ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع

 د البحثثالثًا: أىداف 

 ىـ ةرابعًا: منيج الباحث

 ىـ خامسًا: الدراسات السابقة

 و سادسًا: خطة البحث

 ٔ التمييد

 ٕ ؤىاالمطمب األول: عدد آيات السورة وأسما

 ٖ المطمب الثاني: مكان وزمان نزول السورة

 ٙ المطمب الثالث: فضل السورة وجو نزوليا

 ٛ المطمب الرابع: المحور األساس لمسورة

 ٛ المطمب الخامس: األىداف العامة لمسورة

 الفصل األول

 (ٕٗ-ٕٚمن الحزب الثاني عشر اآلية ) الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول

ٕٔ 

 ٖٔ ( جرائم وعقوباتٕٖ-ٕٚالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة المائدة من اآلية )
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 ٗٔ المطمب األول: قصة ابني آدم

 ٕٔ المطمب الثاني: جزاء الحسد والبغي واإلفساد في األرض

 ٕ٘ ( من سورة المائدة )حدود وتشريعات(ٓٗ-ٖٖالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآلية )

 ٕٙ : حد الحرابةالمطمب األول

 ٖٔ المطمب الثاني: أساس النجاة في اآلخرة

 ٖٗ المطمب الثالث: حد السرقة

 ثانيالفصل ال

 (ٓ٘-ٕٗالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثاني من الحزب الثاني عشر اآليات )

ٖٜ 

 ٓٗ ( من سورة المائدة٘ٗ-ٔٗالمبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٔٗ ول: طبائع وقبائح الييود كما صورىا القرآنالمطمب األ 

 ٙٗ المطمب الثاني: التوراة ىدى ونور

 ٜٗ المطمب الثالث: بعض أحكام التوراة وموقف الييود منيا

 ٖ٘ ( من سورة المائدةٓ٘-ٙٗالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٗ٘  المطمب األول: رسالة عيسى 

 ٚ٘ ل الكتب السماوية والمييمن عميياالمطمب الثاني: القرآن أفض

 ٓٙ   المطمب الثالث: السعادة تكمن في العمل بما أنزل هللا

 الفصل الثالث

 (ٙٙ-ٔ٘الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الثاني عشر اآليات )

ٙ٘ 

 ٙٙ من سورة المائدة (ٙ٘-ٔ٘المبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٚٙ طمب األول: التحذير من مواالة الييود والنصارىالم
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 ٕٚ المطمب الثاني: عقوبة الردة وحكم مواالة الكافرين

 ٛٚ ويحبونو  المطمب الثالث: صفات الذين يحبيم هللا

 ٔٛ ( من سورة المائدةٙٙ-ٚ٘المبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٕٛ ىين لوالمطمب األول: الدين بين المستيزئين والكار 

 ٚٛ المطمب الثاني: سفاىة أىل الكتاب

 ٜٓ المطمب الثالث: صفات الييود وجرائميم

لقاء العداوة والبغضاء بينيم وثمرة  المطمب الرابع: اتيام الييود لممولى  بالبخل وا 
 االستقامة عمى دين هللا

ٜ٘ 

 الفصل الرابع

 (ٔٛ-ٚٙلحزب الثاني عشر اآليات )من ا رابعالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع ال

ٕٔٓ 

 ٖٓٔ ( من سورة المائدةٔٚ-ٚٙالمبحث األول: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٗٓٔ  المطمب األول: عصمة الرسول 

 ٓٔٔ  المطمب الثاني: دعوة أىل الكتاب لإليمان برسالة محمد 

 ٗٔٔ   ثمرة االستقامة عمى دين هللاالمطمب الثالث: 

 ٙٔٔ : طبيعة بني إسرائيل وضالالتيمالمطمب الرابع

 ٕٔٔ ( من سورة المائدة٘ٚ-ٕٚالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف اآليات )

 ٕٕٔ  المطمب األول: إبطال مزاعم النصارى في تأليو عيسى 

بطاليا  ٕٚٔ المطمب الثاني: عقيدة التثميث عند النصارى وا 

 ٕٖٔ  المطمب الثالث: بشرية عيسى 

 ٖٚٔ ( من سورة المائدةٔٛ-ٙٚث: مقاصد وأىداف اآليات )المبحث الثال
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 ٖٛٔ المطمب األول: األلوىية الحقة

 ٔٗٔ المطمب الثاني: التحذير من الغمو في الدين

 ٗٗٔ لعن كفار بني إسرائيل لعصيانيم وعدوانيمالمطمب الثالث: 

 ٖ٘ٔ الخاتمة

 ٖ٘ٔ أواًل: النتائج

 ٗ٘ٔ ثانيًا: التوصيات

 ٘٘ٔ الفيارس

 ٙ٘ٔ أواًل: فيرس اآليات القرآنية

 ٙٙٔ ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية

 ٜٙٔ ثالثًا: فيرس األعالم

 ٓٚٔ رابعًا: فيرس المصادر والمراجع

 ٘ٛٔ خامسًا: فيرس الموضوعات

 ٜٛٔ ممخص الرسالة بالمغة العربية

 ٜٛٔ ممخص الرسالة بالمغة االنجميزية
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 ممخص الرسالة
ىذه الرسالة عمى بركة هللا تعالى, كالتي كانت بعنكاف:  االنتياء مفهللا تعالى تـ بحمد 

الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الثاني عشر من القرآن الكريم من سورة المائدة من )
 .(ٔٛإلى اآلية  ٕٚآية 

ئيا عمى ككاف السبب في اختيار سكرة المائدة؛ الحتكائيا عمى قضايا كبيرة كميمة كاحتكا
 قضايا عقدية كأحكاـ تشريعية.

كالمناسبة بيف آيات السكرة مف حيث  ,سكرة المائدةلكقد تحدثت الباحثة عف التعريؼ العاـ 
, د كأىداؼ السكرة الكريمة إجماالن كأيضان أكضحت مقاص, كالمناسبة بيف آيات السكرة ,عدد آياتيا

 (ُٖ-ِٕبالتفصيؿ مف اآلية ) مقاصدكأما الدراسة التحميمية فقد ذكرت األىداؼ كال

لطمبة العمـ كالدارسيف       كأخيران تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات
 .بكجو عاـ

ABSTRACT 
All praise to Allah Almighty after I have finished writing of this message 
which was entitled: (analytical study of the purposes and objectives of 
the second party of ten Qur'an Al-Maeda Surah from verse    to verse 
  ). 

The reason for choosing Surah; because it deals with a large and important 
issues, in faith and legislative issues. 

The researcher talked about the general definition of the Holy Koran, and 
appropriate between the verses of Sura in terms of number of verses, and 
co-eherance between the verses of Sura, as well as the purposes and 
objectives of Al-Maeda sura explained Altogether, The analytical study has 
stated goals and objectives in detail of the verse (  -  ) 

Finally the researcher reached to a set of findings and recommendations. 


