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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
  :ىدؼ الدراسة

 ىدفت إلى دراسة مكضكعية لبياف مقاصد كأىداؼ الحزب السادس كالخمسيف.                
 عينة الدراسة:

 -الطالؽ -التغابف -)المنافقوفالحزب السادس كالخمسيف. المشتمؿ عمى السكر الكريمة 
   التحريـ(.

   منيج الدراسة: 

 باطي.اتبع الباحث المنيج المكضكعي التحميمي كالمنيج االستن
 :  وكانت مف أىـ نتائج الدراسة

كالمقصد العاـ لمسكرة يعيف عمى إدراؾ التناسب كالتناسؽ بيف الرئيس  معرفة المحكر -1
    .مقاطعيا كآياتيا

كبلـ ا تعالى عمى اختصاره ككجازتو يتسع لمعاف الحصر ليا، كىكذا يبقى القرآف حيان  -2
 ؿ جيؿ ما يناسبو. مطكاعان يفسر عمى مدل العصكر، كيعطي ك

  تقكل ا أساس كأصؿ لكؿ خير، كسبب لمفكز كتحصيؿ السعادة في الداريف. -3
  وأما أىـ التوصيات:

تكريس الكقت كالجيد لمقرآف الكريـ كالمصابرة عمى طمب العمـ، ككثرة المطالعة كالنظر في  -1
 . كتب التفاسير كالمراجع القديمة

القرآف الكريـ كتفسيره كمنحو مساحة أكبر كأكسع في المناىج اىتماـ الييئات التعميمية ب -2
 كالخطط التعميمية كالتربكية.

                
 وعمى آلو وصحبو وسمـ وصمى ا عمى نبينا محمد                  
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Abstract 

 
Purpose of the study: 

This study aimed to carry out an objective study of the purposes and objectives of the 

56
th

 part of the Noble Quran. 

The study sample: 

The 56
th

 part of the Noble Quran, which includes the surahs of Al-Munafiqoun, Al-

Taghabun, Al-talaaq, Al-Tahreem. 

The study approach: 

The study implemented the objective analytical method, and the deductive method. 

The most important results of the study: 

1. The knowledge of the main purpose and theme of the surah is helpful to 

recognize the consistency between its sections and verses. 

2. Despite the fact that the words of Allah Almighty are summarized in terms of 

text, their meanings are quite inclusive. This keeps the Noble Quran as a 

flexible source of Islam over the ages, which gives each generation what suits 

its circumstances. 

3. The fear of Allah is the foundation and origin for all good things, and the 

reason for winning and gaining happiness in both lives. 

The most important recommendations of the study: 

1. To devote the required time and effort to study the Noble Quran and Islamic 

knowledge, and favor the early Tafsir resources in this regard. 

2. The educational bodies are urged to pay more attention to the Noble Quran 

and its interpretation, and to allocate a wider area in the curricula and 

educational plans to achieve this aim. 

 

May Allah send His peace and blessings on our Prophet bless our Prophet 

Muhammad and his family and companions 
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ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن ﴿ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَِِّت ِهَي َأقْ َوُم َويُ َبشِّ

 ﴾ا َكِبري ا الصَّاِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأْجر  

 [9اإلسراء:]
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 شكر وتقدير 
 

، الحمد  عمى ما أنعـ عمينا مف إتماـ ىذه الرسالة إنو  الحمد  حمد ذكرو كثناءو كشكرو
تعالى أىؿ الحمد كأىؿ المجد كأىؿ الثناء، كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى معمـ الخير محمد كعمى 

ٍَ إَِِلَّ ﴿مف قكؿ ا تعالى:  آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف، كانطبلقا يْ َٜاِِلَ ِ ْر ِِل َول ُُ ِن اْش
َ
أ

ِطيُ  َٕ ْ [، فإني أتقدـ بالشكر الحار لكالدتي الغالية التي تعبت عمي صغيرا كلـ 14]لقماف:﴾ ال
 تزؿ تتعب عمي كتحمؿ ىمي كبيران، كتغمرني بقمبيا الحنكف العطكؼ، كدعائيا الصادؽ المحكح.

ضؿ الرجؿ العصامي الذم لـ يكفر جيدا في دعمي ماديا كالشكر مكصكؿ ألبي الفا
كمعنكيان، فأسأؿ ا تعالى أف يجزييما عني خير الجزاء كأف يرحميما كما ربياني صغيرا كحمبل 

 ىمي كبيرا، كأف يبارؾ فييما كيرزقيما الصحة كالعافية في الدنيا كاآلخرة.
، فإني أشكر (1)(اَس اَل َيْشُكُر الم وَ َمْف اَل َيْشُكُر الن  ): ملسو هيلع هللا ىلصكانطبلقا مف قكؿ النبي 

الدىشاف الذم أشرؼ عمى رسالتي، كما أشكره عمى حمدم أستاذم الفاضؿ الدكتكر عبد الكريـ 
 .كأىمو اإلسبلـ بو ينفع أف هلالج لجما قدـ لي مف الفكائد كالنصائح كالتكجييات سائبل المكلى 

قاسـ مناقشا داخميا، د محمك الدكتكر رياض األستاذ كالشكر أيضا ألستاذم الفاضؿ 
ميقو في مرحمتي البكالكريكس كالماجستير، كالدكتكر الفاضؿ نمر  كالذم أفدت كثيرا مف عممو كخي

كما أتقدـ بالشكر لمجامعة اإلسبلمية ككمية أصكؿ الديف كالييئة  أبك عكف مناقشا خارجيان.محمد 
 .ية كاإلدارية مف األساتذة الكراـالتدريس

خكتي كأخكاتي كأقاربي بكقكفيـ بجانبي كدعائيـ ليكال أنسى زكجتي الع ككذلؾ  ،زيزة كا 
زمبلئي كأصدقائي المذيف لـ يبخمكا عمي بنصحيـ كعكنيـ كصالح دعائيـ كأخص منيـ 

 الصاحبيف األخ محمكد حمد منكف، كاألخ ظاىر ربحي كبيا.

 وآخر دعوانا أف الحمد  رب العالميف.

 الباحث
 السمطافعادؿ أسامة 

                                                           

 باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، ملسو هيلع هللا ىلصاب البر كالصمة عف رسكؿ ا ( ]الترمذم: سنف الترمذم،  أبك 1)
 [، كقاؿ أبك عيسى: ىذا حديث صحيح.1954: رقـ الحديث3/403
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 المقدمة
الحمد  الذم أرسؿ رسكلو  الحمد  رب العالميف، الرحمف الرحيـ، مالؾ يكـ الديف،

 فقاؿ:باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كٌمو كلك كره المشرككف، كنزؿ عميو أحسف الحديث 
﴿ ْٓ ُٛ َن َربَّ ْٜ َٖ ََيَْش ي ِ ُٜد اَّلَّ ُٙ ُجُْ ْ٘ ِٔ َشِكرُّ  ٌْ رَاِِنَ َت َٔ ا  ًٛ تََشاةِ ُٔ َِخَاةًا  َٖ اْْلَِديِد  ْخَص

َ
َل أ ُ َٗزَّ َّٓ  اَّللَّ ُث

 ِِ ِْ ْٖ يُْغ َٔ ْٖ يََشاُء َو َٔ  ِٙ ِدي ةِ ْٛ ِ َح َدى اَّللَّ ُٚ  ٍَ ِ ِ َذل ِر اَّللَّ َْ ْٓ إََِل ِذ ُٛ ْٓ َوًُُْٜبُ ُٚ ُٜد ِْنُي ُجُْ ُ  حَ اَّللَّ
ادٍ  َٚ  ْٖ ِٔ ا ََلُ  َٕ   [23 :الزمر]﴾َذ

ْرآَن  ﴿ أحمده سبحانو أف خٌصنا بالقرآف العظيـ، كأمرنا بتدبره فقاؿ: ٌُ أوَََل َحخََدةَُّروَن اّْ
ا َٛ ُ ْرَىال

َ
ْم لََعَ ًٍُُْٜب أ

َ
 [24محمد : ]﴾ أ

ؤمنيف، ا كحده ال شريؾ لو، عٌمـ القرآف، كجعمو نكرا كىدل لممإال كأشيد أف ال إلو 
  يـك الديف . ىإل كأشيد أٌف سٌيدنا محمدان عبده كرسكلو، اليادل بإذف ربو إلى صراط مستقيـ 

       أما بعد:

فإف أكلى ما تفنى فيو األعمار، كتشغؿ بو األكقات، كيجتيد فيو أصحاب اليمـ 
ف خمفو كاإلرادات، ىك كتاب رب األرض كالسمكات الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال م

  . تنزيؿ مف حكيـ حميد

فعمكـ القرآف أشرؼ العمكـ كأفضميا، كدراستو كالعككؼ عمى أسراره كمعانيو تعطي 
 المسمـ ذخيرة تنفعو في عاجمو كآجمو.

فما أحكجنا نحف أىؿ اإلسبلـ لمعككؼ عمى ىذا الكتاب العظيـ دراسةن كتدبران، كأف  ليذا
آللئو، كالتماس الحمكؿ في ثناياىا، خاصة في ىذا نغكص في أعماؽ آياتو السستخراج كنكزه ك 

الزمف الذم تكالبت فيو عمينا األمـ، كألمت بنا المممات، كلـ يعد لنا أمؿ إال بالرجكع إلى كتاب 
رشاد، كدستكر حياة، فإذا أمعنا النظر كالفكر في  ربنا كالتماس النجاة فيو، فالقرآف كتاب ىداية كا 

اصدىا، كانت لنا نبراسان نيتدم بو في ظممات الباطؿ الذم أطبؽ آياتو ككقفناعمى أىدافيا كمق
 عمى العالـ، كما ذلؾ إال لتنكب منيج ا تعالى، كتغييب العمؿ بكتابو.

أسمكب ب ناكؿلذا جاءت ىذه الدراسة لمقاصد كأىداؼ الحزب السادس كالخمسيف لتت       
بعثة النبكية، كال تخفى أىميتيا قضايا كأصكؿ تحدث عنيا القرآف الكريـ في زمف ال عصرم

كحيكيتيا في أم عصر مف العصكر، كقضية النفاؽ، كقضية اإليماف باأللكىية كالربكبية 
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كالرسالة كالبعث كالحساب، كمقارعة المشركيف كالرد عمى المبلحدة، كالتحذير مف الفتنة في 
 الديف كاألىؿ كالماؿ كالكلد كغير ذلؾ مف المكاضيع ذات األىمية. 

 واًل: أسباب اختيار الموضوع:أ
مف خبلؿ دراسة مقاصد كأىداؼ سكر الدراسة دراسة  . رغبتي في خدمة كتاب ا 1

 تحميمية.

  التدبر في آيات القرآف الكريـ كاستنباط أسراره كفكائده كمقاصده عمبلن بقكلو تعالى : .2
ةَُّروا آيَ  ﴿ تَارٌَك َِلَدَّ ُٔ  ٍَ َْٗزْْلَاهُ إََِلْ

َ
ْْلَاِب َِخَاٌب أ

َ
ولُٜ اْْل

ُ
َر أ ََّ ِٙ َوَِلَخََذ  [29ص: ]﴾احِ

ظيار ما فيو مف ىدايات كتكجييات تعيف 3 . إبراز المقاصد كاألىداؼ لسكر ىذا الحزب، كا 
 عمى فيـ كحؿ مشكبلت الكاقع األليـ الذم نعيشو.

اية صكؿ الديف" في ىذه السمسمة التي امتدت مف بدأ. الرغبة في المشاركة في مشركع "كمية 4
 القرآف العظيـ، كالتي أشرفت عمى االنتياء.

سقاطيا عمى كثير مف القضايا اليامة 5 . العمؿ عمى ربط مكضكعات السكر بالكاقع المعاصر كا 
 التي تفيد المجتمع .  

ترسيخان لمنيج الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداؼ، فنزدد بذلؾ خبرة كتعمقان في استعماؿ  . 6
 ىذا المنيج.

  : أىمية الموضوع:ثانيا
 . تعمؽ المكضكع بأىـ الكتب كأشرفيا كىك القرآف العظيـ.1

ىذه السكر تحتكم عمى مقاصد كأىداؼ عظيمة، كتتناكؿ مكضكعات كقضايا ال تخفى  .2
ثبات البعث، كاإليماف  أىميتيا كارتباطيا بكاقع الناس كحياتيـ في كؿ العصكر: كالنفاؽ، كا 

 كغيرىا.بالرسؿ، كالقدر، كالطبلؽ...

 ػ الدراسة التحميمية تبني قدرات الباحث كتصقؿ شخصيتو، كتساىـ في فيمو آليات ا 3
 فيمان عميقان يعينو عمى التدبر كاالستنباط كالتأصيؿ.

. إبراز المقاصد كاألىداؼ لسكر ىذا الحزب، كالتماس ما فيو مف ىدايات كتكجييات تعيف 4
 ذم نعيشو.عمى فيـ كحؿ مشكبلت الكاقع األليـ ال
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يرسخو في النفس، ك يزيد اإليماف كالتعمؽ كالتدبر في معانيو معرفة مقاصد اآليات كأىدافيا  .5
 .القرآف كالتعمؽ بو كاإلقباؿ عميوكيبعث عمى محبة 

 ثالثًا :أىداؼ البحث:
، كأسألو سبحانو أف يرزقني الصدؽ كاإلخبلص في القكؿ . ابتغاء األجر كالثكاب مف ا 1

 كالعمؿ.

. ربط مقاصد اآليات كأىدافيا بكاقع األمة المسممة، كمحاكلة التماس الحمكؿ المناسبة 2
 لمشاكميا.

. اإلثراء العممي لممكتبة اإلسبلمية مف خبلؿ تقديـ دراسة تحميميو تشمؿ مقاصد كأىداؼ 3
برازىا في رسالة عممية محكمة.  السكر، كا 

عجازه مف خبلؿ 4  الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات.. بياف عظمة القرءاف الكريـ كا 

ثراء الفكر عبر الدراسة كالتحميؿ العميؽ لآليات محؿ الدراسة.5  . اكتساب الخبرة، كا 

التحريـ( مف -الطبلؽ -التغابف –. إبراز ما تناكلو الحزب السابع كالخمسكف )المنافقكف 6
 ات التشريعية في حياةمتنكعة تيدؼ إلى ترسيخ التربية اإليمانية، كالتكجيي مقاصد

 المسمميف .

 رابعًا: منيجية البحث:
تقسيـ السكر عمى أربعة فصكؿ، تحت كؿ فصؿ مبحثاف، يككف األكؿ منيما تعريفان عامان  .1

بالسكرة، كتحتو أربعة مطالب؛ أما المبحث الثاني فيقسـ إلى مطالب، يندرج تحت كؿ منيا 
لمطمب نفسو، ثـ تحديد ما تحتكيو ىذه مجمكعة مف اآليات المناسبة لو كفؽ مكضكع ا

اآليات مف مقاصد كأىداؼ كتحميميا حسب المنيج المكضكعي التحميمي، كالمنيج 
 االستنباطي بما فيو مف أدكات متعددة .

 ربط اآليات قدر المستطاع بالكاقع، حتى تتحقؽ الفائدة مف اليدايات كاإلرشادات المستنبطة. .2

 ثماني، كعزكىا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كذلؾ في متف الدراسة.  كتابة اآليات بالرسـ الع .3

كبياف حكـ ، ة حسب أصكؿ التخريجبكية، كعزكىا إلى مصادرىا الرئيستخريج األحاديث الن .4
 العمماء عمييا، عدا أحاديث الصحيحيف.  
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ية، كعند عزك االقتباسات النصية ألصحابيا، كتكثيقيا حسب األصكؿ المتبعة في الحاش .5
" كنذكر المراجع التي تـ األصؿ نكتفي بقكؿ "انظرتمخيص المقتبس كعرضو بصكرة غير 

 االستفادة منيا .

 ترجمة األعبلـ المغمكرة كالمبيمة. .6

الكتاب كرقـ الجزء كالصفحة، ثـ أذكر مكاصفات المؤلؼ كاسـ أكتفي في الحاشية بذكر اسـ  .7
 راجع .الكتاب كاممة في قائمة المصادر كالم

 عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ إلى المعمكمة بيسر كسيكلة.  .8

 خامسًا: الدراسات السابقة:
كمية أصكؿ  فيتعد ىذه الدراسة ضمف السمسمة التي أقرىا قسـ التفسير كعمكـ القرءاف 

 الديف بالجامعة اإلسبلمية، كالتي تناكلت الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداؼ المتنكعة آليات
           القرءاف الكريـ.

دراسة تحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب السادس  ككاف نصيبي مف ىذه السمسمة :
 كالخمسيف مف القرآف الكريـ: )سكرة المنافقكف، سكرة التغابف، سكرة الطبلؽ، سكرة التحريـ(.

 

 سادسًا :خطة البحث:
، كأربعة فصكؿ، مقدمة، تمييد مى:عالخطة  اشتممتتحقيقان ألىداؼ البحث سالفة الذكر        

 كخاتمة كمجمكعة فيارس، كبياف ذلؾ فيما يمي :
  أواًل : المقدمة وتشمؿ :

   . أسباب اختيار المكضكع1
 أىمية المكضكع. .2

 . أىداؼ البحث.   3

 . منيجية البحث 4

 . الدراسات السابقة.   5

 خطة البحث. .6 



 
 

  5 

  التمييد
 آنيةمدخؿ لمقاصد وأىداؼ السور القر 

 كفيو مبحثاف:
 المبحث االوؿ: مفيـو الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 كفيو مطمباف: 

 المطمب األكؿ: مفيـك الدراسة التحميمية.

 المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية.
 .المبحث الثاني: مفيـو المقاصد واألىداؼ وأىميتيا

 كيشتمؿ عمى:

 مقاصد السكر كاآليات.

 قاصد كاألىداؼ.الفرؽ بيف الم

 أىمية معرفة المقاصد كاألىداؼ. 

 طرؽ معرفة المقاصد كاألىداؼ.

 أىـ المصنفات في مقاصد السكر كاآليات كأىدافيا.

 الفصؿ االوؿ
 تعريؼ عاـ بسورة )المنافقوف( وبياف المقاصد واألىداؼ

 كفيو مبحثاف :
 المبحث األوؿ: تعريؼ عاـ بسورة المنافقوف:

 كفيو أربعة مطالب :

 المطمب األكؿ :أسماء السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا.

 نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو . كمكاف المطمب الثاني : زماف

 . لسكرة كمحكرىا الرئيسالمطمب الثالث : فضائؿ ا

 المطمب الرابع : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا .
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 السورة:المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ 

 كفيو ثبلثة مطالب :

 (.4-1المطمب األكؿ: إبراز أكصاؼ المنافقيف) اآليات مف 

 (.      8-5المطمب الثاني:  أدلة كذب المنافقيف ) اآليات 

 (.11-9المطمب الثالث : تحذير المؤمنيف مف أعماؿ المنافقيف ) اآليات 
 

  الفصؿ الثاني
 واألىداؼ تعريؼ عاـ بسورة )التغابف( وبياف المقاصد

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األوؿ : تعريؼ عاـ لسورة التغابف:

 كفيو أربعة مطالب :

 المطمب األكؿ : أسماء السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا.

 .نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو كمكاف زماف المطمب الثاني :

 . ث : فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيسالمطمب الثال

 اسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا .المطمب الرابع : من
 المبحث الثاني : الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ السورة: 

 كفيو ستة مطالب:

 (.4-1المطمب األكؿ: تنزيو ا تعالى كتجميات قدرتو )اآليات 

 (.7-5المطمب الثاني: الرد عمى منكرم النبكة كالبعث )اآليات

 (.10-8كالتحذير مف أىكاؿ اآلخرة )اآلياتالمطمب الثالث: المطالبة باإليماف 

 (13-11كؿ شٍي بقضاء كقدر)اآليات  المطمب الرابع:

 (15 -14المطمب الخامس:التحذير مف فتنة األزكاج كاألكالد كاألمكاؿ )اآليات

 (18 -16المطمب السادس: األمر بالتقكل كاإلنفاؽ )اآليات
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 الفصؿ الثالث
 مقاصد واألىداؼتعريؼ عاـ بسورة )الطالؽ( وبياف ال

 كفيو مبحثاف:
 المبحث األوؿ: تعريؼ عاـ لسورة الطالؽ.

 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا.

 .نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو كمكاف زماف المطمب الثاني :

 .لث: فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيسالمطمب الثا

 بة السكرة لما قبميا كما بعدىا.المطمب الرابع: مناس
 المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ السورة .

 كفيو أربعة مطالب:

 (.3-1كثمرة التقكل كالتككؿ ) اآليات ،طبلؽ كالعدةالمطمب األكؿ: أحكاـ ال

 (5 -4كمقاديرىا )اآليات  دً دى المطمب الثاني: أنكاع العً 

 (7-6ت )اآلياتالمطمب الثالث: حقكؽ المعتدا

 (12-8المطمب الرابع:كعيد المخالفيف، ككعد الطائعيف )اآليات 
           

  الفصؿ الرابع
 تعريؼ عاـ بسورة )التحريـ( وبياف المقاصد واألىداؼ

 كفيو مبحثاف :
 المبحث األوؿ : تعريؼ عاـ بسورة التحريـ.

 كفيو أربعة مطالب :

 كعدد آياتيا.المطمب األكؿ : أسماء السكرة كترتيبيا 

 .نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو كمكاف زمافالمطمب الثاني : 
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 .ث : فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيسالمطمب الثال

 المطمب الرابع : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا .
 المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ السورة. 

  كفيو أربعة مطالب:

 (.5 -1بعض أحكاؿ نساء النبي صمى ا عميو كسمـ ) اآليات ؿ:المطمب األك 

 (.9-6المطمب الثاني: اتقاء النار كالتكبة كالجياد )اآليات 

 (.12 -10المطمب الثالث: أمثمة حية لمنساء ) اآليات 
 التوصيات.الخاتمة: وفييا أىـ النتائج و 

       

 الفيارس 

 كتشتمؿ عمى

 ة. أكال: فيرس اآليات  القرآني

 ثانيان: فيرس األحاديث النبكية.

 ثالثان: فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.

 رابعان: فيرس المصادر كالمراجع.

 خامسان: فيرس المكضكعات.
           



 

 

 

 

 

 

 

 

  التمييد
 خؿ لمقاصد وأىداؼ السور القرآنيةمد
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  المبحث االوؿ
 مفيوـ الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 
   مفيـو الدراسة التحميمية: ألوؿ:المطمب ا

مصطمح الدراسة التحميمية مركب تركيبا كصفيا مف كممتيف ىما: )الدراسة(، )التحميمية(، 
 كيمكف تعريفيما عمى النحك التالي:

 تو الريحي سى رى فا، كدى كسان: عى ري دي  سي ري يدٍ  كالرسـي  الشئي  سى رى أصميا الفعؿ الثبلثي )درس(: دى  الدراسة:.أ
: أم يسه رً كدى  كسه ري دٍ ا، فيك مى سى رٍ و دى سي ري دٍ الثكب أى  تي سٍ رى و، كمف ذلؾ دى تٍ حى سا: أم مى رٍ و دى سي تدري 
، كتدارسك القرآف: أم اقرؤكه كتعاىدكه؛ لئبل تنسكه، يقاؿ درس يدرس درسا (1)وتي قٍ مى خٍ أى 

كدرس الكتاب كنحكه دراسة كدرسا: قرأه  ،(2)يءكأصؿ الدراسة الرياضة كالتعيد لمش كدراسة،
 .(3)قبؿ عميو ليحفظو كيفيمو، كيقاؿ درس العمـ كالففكأ

: نسبة إلى التحميؿ بمعنى النقض كالحؿ، يقكؿ ابف منظكر: "كحؿ العقدة يحميا التحميمية ب.
، "كالتحميمي: عممية تقسيـ الكؿ إلى أجزائو، كرد الشئ إلى (4)حبل، فتحيا كنقضيا، فانحمت"

 .(5)"عناصره

كيقكـ بتحميميا تحميبل مكسعا مفصبل،  أف يقؼ المفسر أماـ اآلية،"ىي ج. الدراسة التحميمية:
كيتحدث أثناء التحميؿ عف مختمؼ المكضكعات، كالمباحث، كالمسائؿ في العقيدة، كالمغة، 
كالنحك، كالببلغة، كفي الركايات، كاألخبار، كالقراءات، كفي األحكاـ، كالتشريعات، كفي 

 .(6)"براىيفكاألدلة كال الخبلفات، كالمناقشات،

 

 

                                                           

 (. 544)ص، القامكس المحيط لفيركزآبادم(؛ كا6/79ج)ابف منظكر، لساف العرب  (1)
 (.2/113جالنياية في غريب الحديث كاألثر ) ابف األثير؛ (2)
 (.1/279فى، كالزيات،  المعجـ الكسيط )جمصط (3)
 (.3/163ابف منظكر، لساف العرب )ج (4)
 (.1/550)ج أحمد مختار، معجـ المغة العربية (5)
 (.27الخالدم، التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ )ص (6)
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       :متطمبات الدراسة التحميمية :المطمب الثاني
نظرا،  الباحث في مجاؿ الدراسة التحميمية يعيش في الدرجة األكلى مع كتاب ا 

ف تتكفر فيو خصائص تؤىمو ليذا أ، فبلبد مف كاستنباطا؛ لمكقكؼ عمى مقاصده تعالى مف كبلمو
           نذكر بعضيا: الغرض النبيؿ،

متجردا عف  مجتيدا في السنف، مؤديا لمفرائض، بعقيدة السمؼ الصالح، أف يككف ممتزما •
        .(1)، زاىدا في الدنيا، راغبا في اآلخرة، مخمصا تقيا  تعالىاليكل

، حميما مكىكبا، كأف تتكفر لديو القدرة عمى االستنتاج، كدقة الفيـ التي أف يككف عاقبل، ذكيا •
 .(2)ستنباط كالترجيح بيف األقكاؿتمكنو مف اال

         :(3)االطبلع عمى جممة مف العمكـ كالمعارؼ كأىميا  •

آف كترتيبو، كعمـ القراءات، كالمكي أ.عمكـ القرآف التي تشمؿ: أسباب النزكؿ، كجمع القر 
  كالمدني، كالمحكـ كالمتشابو، كالناسخ كالمنسكخ كغيرىا.

مفسرة لآليات القرآنية، كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف في تفسير ب. العمـ باألحاديث النبكية ال
   القرآف.

    .ج. العمـ بالمغة كالنحك، كالببلغة كأشعار العرب

    د. العمـ بأصكؿ الديف كالعقيدة.

        ق. العمـ بالفقو كأصكلو كقكاعده.

     كأصحابو كما كانكا عميو مف عمـ كعمؿ. العمـ بسيرة النبي  .ك

المقدرة عمى ربط النصكص القرآنية بعد تحميميا بكاقع األمة، ليككف لو دكر مف خبلؿ ذلؾ   •
 إيجاد الحمكؿ لمشاكؿ األمة، كاألخذ بيدىا إلى سبيؿ الرشد كالصبلح.في 

 

                                                           

 (.340(؛ كالقطاف، مباحث في عمـك القرآف )ص2/51انظر: الزرقاني، مناىؿ العرفاف)ج (1)
 (؛ كالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف 190-1/189( انظر: الذىبي، التفسير كالمفسركف )ج2)

 (.216-215 /2)ج
(؛ كالقطاف، 190-1/189(؛ كالذىبي، التفسير كالمفسركف )ج2/51مناىؿ العرفاف)جانظر: الزرقاني،  (3)

 (.24-1/21(؛ كرضا، تفسير المنار)ج340مباحث في عمـك القرآف )ص
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  المبحث الثاني
 ىميتياأىداؼ و مفيوـ المقاصد واأل 

 

 السور واآليات:وأىداؼ المطمب األوؿ: مقاصد 
مف قصد يقصد قصدا فيك قاصد، كالقصد في  المقاصد جمع مقصدمغة: المقاصد في ال• 

، كالقصد (1)كقصد السفر نكاه كعـز عميو ،المعيشة أال تسرؼ كال تقتر، كقصد الشئ عناه
تيانو ـٌ االعتماد كاألى  كقصدت إليو  كقصدؾ أم تجاىؾ، كيقاؿ قصدت لو، ،كطمب الشئ كا 

ليو   ،(2)قصدمكا 

"يقاؿ فيمت غرضؾ أم قصدؾ، كالغرض اليدؼ عنى القصد،كما يأتي اليدؼ كالغرض بم
 .(3)الذم يرمى إليو كالبغية كالحاجة كالقصد"

جمع مفردىا ىدؼ،"كاليدؼ كؿ شئ عظيـ مرتفع، ككؿ بناء مرتفع  األىداؼ في المغة: •
، كقد (4)مشرؼ، أك كثيب رمؿ أك جبؿ، كمنو سمي الغرض ىدفا، كبو شبو الرجؿ العظيـ"

 ىداؼ السكر فقاؿ: "ىك عمـ يعرؼ منو مقاصد السكر،أك  عمـ مقاصد (5)عرؼ البقاعي
كيعبر الفراىي عف مقصد السكرة بعمكد الكبلـ،  ،(6)"كمكضكعو آيات كؿ سكرة عمى حياليا

 . (7)رل منو كالركح كالسركىك المحصكؿ كالمقصكد منو، فميس مف أجزائو الترتيبية، كلكنو يي 

كاألىداؼ لمسكر كاآليات القرآنية: بأنو عمـ يتكصؿ كمف الممكف تعريؼ عمـ المقاصد 
بو لمعرفة مغزل السكرة الذم يدكر حكلو مضمكنيا كمعانييا، كالذم ىك بمثابة الركح الذم 

 .يسرم في جميعيا

 
                                                           

 (.3/1819جمعجـ المغة العربية المعاصرة ) مختار، ك (؛5/54جالفراىيدم، العيف ) نطر:ا (1)
 (.3/353جابف منظكر، لساف العرب )ك  (؛9/35جانظر: الزبيدم، تاج العركس ) (2)
 (.2/649ج) كالزيات، المعجـ الكسيطمصطفى،  (3)
 (.9/346جابف منظكر، لساف العرب ) (4)
مر بف حسف بف عمي البقاعي الشافعي، برىاف الديف أبك الحسف العبلمة المحدث البقاعي: إبراىيـ بف ع (5)

 (.24عياف األعياف )ص، انظر: السيكطي، نظـ القياف في أتقريبا 809الحافظ، كلد سنة 
 .(155/ 1جمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر )البقاعي،  (6)
 (.73، دالئؿ النظاـ )صفراىيال (7)
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 :الفرؽ بيف المقاصد واألىداؼ المطمب الثاني:
  :(1)تتميز األىداؼ عف المقاصد عمى النحو التالي أ.

   بؿ أم نتاج عممي؛ ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ.األىداؼ تككف ق •

  اليدؼ الكاحد ينقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية. •
     يختمؼ نكع اليدؼ تبعا لنكعية كمستكفى عمكميتو.• 

   األىداؼ العامة كالخاصة البد مف ربطيا بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف.• 

       تـ كتعنى بصياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ.األىداؼ الكبرل كالعامة تي• 

   المقاصد تتميز عف األىداؼ عمى النحو التالي: ب.

المقاصد ىي الحكـ كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا، فإف تحققت األىداؼ • 
  صبحت النتائج مقصكدة لذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.أ

د ىي الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات، المقاص• 
 .كتسعى األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف أفرادان كأسران كجماعات

   المقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع.• 

خرة، ككذلؾ درء في الدنيا كاآل لعبادكراء كؿ عمؿ ىك تحقيؽ مصالح ا ساسالمقصكد األ• 
  المفاسد كدفع المضار.

المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا استخمؼ ا اإلنساف عمى األرض كىي: • 
 )التكحيد، كالتزكية، كالعمراف(

  ىداؼأىمية معرفة المقاصد واأل :المطمب الثالث
  تبرز أىمية معرفة المقاصد كاألىداؼ في اآلتي:

 عمـ المقاصد راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف كىك اليداية كالتدبر كما قاؿ تعالى:• 
ْْلَاِب ﴿

َ
ولُٜ اْْل

ُ
َر أ ََّ ِٙ َوَِلَخََذ ةَُّروا آيَاحِ تَارٌَك َِلَدَّ ُٔ  ٍَ َْٗزْْلَاهُ إََِلْ

َ
[، فا 29]ص: ﴾َِخَاٌب أ

 تعالى ثـ نعمؿ بمقتضاه.تعالى أمر بالتدبر كالتمعف في كتابو، حتى نصؿ إلى مراده 
                                                           

دراسة تحميمية اؼ كمقاصد كمكضكعات سكرة التكبة، أىدرسالة ماجستير بعنكاف:  يب،الخطانظر:  (1)
 (.176)ص
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التفقو في العبارة، : "فإف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد الخطاب ليس ىك (1)قاؿ اإلماـ الشاطبي
نما التفقو في المعبر عنو كالمراد بو" ، كعمـ مقاصد السكر يعيف عمى تدبر القرآف (2)كا 

  كاستخراج دقائؽ معانيو.
مف تمؾ آية تفسير كؿ  مفمعرفة الحؽ تو غايإنو يعيف عمى فيـ كتاب ا فيما صحيحا، ك  •

  .(3)السكر، كمنفعتو: التبحر في عمـ التفسير، فإنو يثمر التسييؿ لو كالتيسير"
إف تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر ىك المنيج األسمـ الذم يجعؿ كبلـ ا مؤتمفا منتظمان • 

   .(4)مرصكص، ككالعقد المتناسؽعمى نحك كماؿ نظمو كمعناه، كتككف السكرة معو كالبنياف ال

يقكؿ البقاعي في بياف أثر المقاصد: " فتككف السكرة كالشجرة النضيرة العالية كالدكحة 
كأفنانيا  البييجة األنيقة الخالية المزينة بأنكاع الزينة المنظكمة بعد أنيؽ الكرؽ بأفناف الدر،

بة متصمة بما قبميا، كشعبة ممتحمة منعطفة إلى تمؾ المقاطع لمدكائر، ككؿ دائرة منيا ليا شع
، كما الحـ انتياؤىا ما بعدىا، كعانؽ ابتداؤىا ما بما بعدىا، كآخر السكرة قد كاصؿ أكليا

مشتممة عمى دكائر اآليات الغر البديعة النظـ، العجيبة  قبميا، فصارت كؿ سكرة دائرة كبرل،
         .(5)"الضـ، بميف تعاطؼ أفنانيا، كحسف تكاصؿ ثمارىا كأغصانيا

معرفة مقصد السكرة تنتظـ آيات السكرة كتظير المناسبات بيف آياتيا فتككف لحمة كاحدة • 
          .(6)يجمعيا معنى كاحد

يقكؿ البقاعي: "كمف حقؽ المقصكد مف السكرة عرؼ تناسب آييا كقصصيا كجميع 
 .(7)أجزائيا"

إف فيـ يقكؿ عبد الحميد الفراىي: "ير. بيؿ لمسبلمة مف الخطأ في التفسمعرفة مقصد السكرة س• 
كالكجكه الكثيرة في التفسير كعدـ  -يعني إلى المقصكد كنظاـ السكرة -القرآف ييحاؿ إليو

                                                           

اإلماـ المحدث المتبحر األصكلي النظار الجيبذ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي الشيير  (1)
س، محمد عبد ق. فيرس الفيار 790بالشاطبي، صاحب )المكافقات، كاالعتصاـ( كغير ذلؾ، المتكفى سنة

 (.1/191الحي الكتاني اإلدريسي )ج
 (.4/262الشاطبي، المكافقات )ج (2)
 (.1/155)جالبقاعي، مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر (3)
 (.176انظر: دراز، النبا العظيـ )ص (4)
 (.1/149)جالبقاعي، مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر (5)
 .1/155جالمرجع السابؽ،  انظر: (6)
 .1/149،150جلمرجع نفسو، ا (7)
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يعني مف عدـ المعرفة -االعتماد عمى تأكيؿ صحيح، إنما ينشأ مف عدـ المعرفة بالنظاـ
 .(1)حيرةفإنو ىك المعتمد في صحيح التأكيؿ كربط شككؾ ال -لمقصكد السكرة

فإف مف إعجازه كببلغتو نظاـ ، كببلغتو ككماؿ كدقة نظاموعمـ المقاصد يبرز إعجاز القرآف • 
  السكرة ككحدة بنائيا كترابطيا، كلذلؾ تحدل ا العرب بسكرة.

عمـ مقاصد السكر مف أعظـ ما يتحقؽ بو ربط اآليات بالكاقع ،كذلؾ ألف إدراؾ المقصد مف •  
  تفاعؿ كالتطبيؽالسكرة يبعث عمى ال

يساعد الدعاة عمى تحقيؽ أىدافيـ كترشيد مسيرتيـ فبل ينشغمكف بالمظاىر  المقاصدإدراؾ • 
 ( .2)الجكفاء 

كأنو كبلـ ، مف كؿ خمؿ أك اختبلؼ القرآف براءةكاليقيف ب، عمى رسكخ اإليماف يبعثىذا العمـ • 
 ذا العمـ العظيـ .مف ركائع ى فتشرؽ النفس، كتقر العيف بما يتضح ، ا حقان 

 

          :طرؽ معرفة المقاصد واألىداؼ: عالمطمب الراب
دراؾ  يعف مقاصد السكر كالكصكؿ إليو مبنالكشؼ  عمى االجتياد كدقة االستنباط كا 

، في الذكؽ كسبلمة، المعاني الغامضة كىك ما تختمؼ فيو العقكؿ، كيتطمب فيمو صفاء لمذىف
   العرب. كصحة في الفيـ، كمعرفة في كبلـ

خبلص العمؿ لو كحده، يقكؿ ابف تيمية:" إف النظر المجرد في الدليؿ اال • ستعانة با تعالى، كا 
كدكف انتقاء المكانع المعكقة، مف  ،كالمجكء إليو هلالج لجدكف تكفر أسباب اليداية، مف ذكر ا 

      .(3)ال يحصؿ الفقو الصحيح" كسكسة الشيطاف،
ف ؛ ألطو ىك أكؿ ما ينبغي معرفتو لمكصكؿ إلى مقاصد السكرالفيـ الصحيح لممقصد كضاب •

       ذلؾ ييدم لمطريؽ الصحيح إليو.
ػ أصعب المعارؼ ػػػػػػقاؿ الفراىي:"لكنو  ،دامة النظر كدقة التأمؿ منوإـ ا تعالى بتدبر كبل• 

تجاكرة النظر في مطالب السكرة المتماثمة كالم تردادك ، كيحتاج الى شدة التأمؿ كالتمحيص
  . (4)حتى يمكح كفمؽ الصبح"

                                                           

 (75دالئؿ النظاـ )ص، الفراىي (1)
 (.15-11الربيعة، كتاب عمـ مقاصد السكر )ص (2)
 (.1/35ابف تيمية، نقض المنطؽ )ج (3)
 (.16دالئؿ النظاـ )صالفراىي،  (4)
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راد الكصكؿ لمقصد أفبل بد لمف  حكاؿ نزكليا، كفضائميا كخصائصيا،أمقدمات مف معرفة • 
حكاؿ ما يتعمؽ بالسكرة مف الظركؼ كاأل بحثو في السكرة كمقصدىا بمعرفة ف يبدأأالسكر 

فضائميا كخصائصيا، زكليا، ك كبسبب ن ك مدنية،أمكية  مف ككنيا ،التي نزلت فييا السكرة
  لغرضيا. مفتاح رئيس لؾفإف ذ

كذلؾ ألف مقاصد ، معرفة مقاصد القرآف العامة كاالنطبلؽ منيا في تحديد مقصد كؿ سكرة• 
ف كتدبر ما آفمف تدبر القر "السكر البد كاف تتفرع عف المقاصد العامة لمقرآف، قاؿ ابف تيمية: 

 بيف لو المراد كعرؼ اليدؼ كالرسالة، كعرؼت، قبؿ األمة كما بعدىا  كعرؼ مقصكد القرآف
  .(1)السداد مف االنحراؼ كاالعكجاج"

سـ السكرة كمطمعيا كفكاتحيا، فيظير لممفسر أف كؿ السكرة مبني عمى أكليا، االنظر في  •
كفكاتحيا مؤثرة في مكضكعيا كمقصكدىا، كقد أكد ابف القيـ في كتابو : )بدائع الفكائد( عمى 

سكر كلك كانت حركفا عمى ما تتضمنو تمؾ السكر مف معاف، قاؿ البقاعي في تأثير مطالع ال
نظـ الدرر: " كقد ظير لي باستعمالي ليذه القاعدة بعد كصكلي إلى سكرة سبأ في السنة 

ف اسـ كؿ سكرة مترجـ عف مقصكدىا؛ ألف اسـ أمف ابتدائي في عمؿ ىذا الكتاب  العاشرة
  .(2)عنكانو الداؿ إجماال عمى تفصيؿ ما فيو" ماهكؿ شئ تظير المناسبة بينو كبيف مس

كقكؿ  ،االطبلع عمى اآلثار الكاردة عف السمؼ في اإلشارة لمقصد السكرة ببياف ما أنزلت فيو• 
بعض العمماء عف سكرة اإلخبلص أنيا تقرر التكحيد العممي الخبرم مف خبلؿ ذكر بعض 

     . صفات ا

رحمو ا: "إف ىذا القرآف ال يمنح كنكزه إال قطب رة: قاؿ سيد المعايشة الركحية الحية لمسك  •
    .(3)لمف يقبؿ عميو بيذه الركح، ركح المعرفة المنشئة لمعمؿ"

الرجكع إلى الكتب كالتفاسير كالمصنفات التي تعتني بمقاصد السكر كاالستعانة بيا  •
  آنية.الستخبلص المقاصد كاألىداؼ مف السكر القر 

جزء مف الكبلـ دكف فيـ بقيتو يعد نقصان، فكيؼ بكبلـ  فيـ  ياؽ كالقرائف، إذ إفمراعاة الس• 
        ا، فبل بد إذف مف فيـ الكبلـ ضمف سياقو الذم كرد فيو.

                                                           

 (.15/94مجمكع الفتاكل )جابف تيمية،  (1)
 (.19-1/18نظـ الدرر )جالبقاعي،  (2)
 (.18معالـ في الطريؽ )صقطب،  (3)
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إمعاف النظر في دالالت الكممات كاأللفاظ كسر اختيارىا، كما يتكرر في السكرة مف األلفاظ • 
  كاألحرؼ.

    :   نفات في مقاصد السور واآليات واىدافياالمطمب الخامس: أىـ المص
كؿ أك الذم أرسى قكاعده كخط منيجو، ك ، فييعد البقاعي رحمو ا رائد كعمدة ىذا العمـ       

مف جعمو عمما مستقبل كأفرده في مؤلفاتو، كيمكف تقسيـ المؤلفيف الذيف اعتنكا بيذا العمـ إلى 
  :(1)أصناؼ

لمقاصد السكرة مف غير تصريح، فنجد أف غالب المفسريف  الذيف أشاركا الصنؼ األوؿ:
المتقدميف قد عنكا بيذا العمـ ضمف عنايتيـ بعمـ النزكؿ كأحكالو، كعنايتيـ بعمـ المناسبات، دكف 

      التصريح بمفظ الغرض أك المقصد، كمف ىؤالء:
 في تفسيره" جامع البياف في تأكيؿ القرآف". جريرابف  -

       سيره" المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز".في تف عطيةابف  -

   ابف كثير في تفسيره "تفسير القرآف العظيـ". -

    في تفسيره" الجامع ألحكاـ القرآف". القرطبياإلماـ  -

: المفسركف كالعمماء الذيف صرحكا بقصد السكرة ككاف ليـ عناية بيذا العمـ، مف الصنؼ الثاني
          ج مطرد في ذلؾ، كمف ىؤالء:غير أف يككف ليـ مني

     في تفسيره" الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ". (2)الزمخشرم -

          أك التفسير الكبير". في تفسيره"مفاتيح الغيب الرازمالفخر  - 

      ."المكافقات"كتاب  فيالشاطبي  -

الذيف عنكا بعمـ مقاصد السكرة كسمككا فيو منيجان في  المفسركف كالعمماء الصنؼ الثالث:
        تفاسيرىـ، كمف ىؤالء:

                                                           

 ( باختصار.44-29ص صانظر: الربيعة، عمـ مقاصد السكر) (1)
 بالديف العمـ أئمة مف: القاسـ أبك ا، جار الزمخشرٌم، الخكارزمي أحمد بف محمد بف عمر بف محمكد (2)

 بجار فمقب زمنا ياب فجاكر مكة إلى كسافر( خكارـز قرل مف) زمخشر في كلد. كاآلداب كالمغة كالتفسير
ق. الزركمي، 538فييا سنة  فتكفي( خكارـز قرل مف) الجرجانية إلى عاد ثـ البمداف، في كتنقؿ. ا

 .(178/ 7ج) األعبلـ
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  الفيركزآبادم في كتابو" بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز". -

البقاعي في كتابو" مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر"، ك"نظـ الدرر في  -
   تناسب اآلم كالسكر".

           كتابو "في ظبلؿ القرآف".سيد قطب في  -

في تفسيره "تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير  (1)رالطاىر بف عاشك  -
       ".الكتاب المجيد

     .تفسير الشيخ أحمد بف مصطفى المراغي -

   في كتابو "نظاـ القرآف" ك "دالئؿ النظاـ" . عبد الحميد الفراىي -

          صابكني في كتابو" قبس مف نكر القرآف" ك" صفكة التفاسير" .محمد عمي ال -

        عبد الرحمف بف حسف حبنكة في كتابو" معارج التفكر كدقائؽ التدبر". -

  كىبة الزحيمي في كتابو " التفسير المنير". -

 عبد ا شحاتة في كتابو " أىداؼ مف كؿ سكرة". -

 

                                                           

( محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس، عيف عاـ 1)
دمشؽ كالقاىرة. لو مصنفات أعضاء المجمعيف العربييف في  شيخا لئلسبلـ مالكيا. كىك مف 1932
مف أشيرىا )مقاصد الشريعة اإلسبلمية(، ك)أصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ(، ك)التحرير  مطبكعة

 (.174/ 6ق. الزركمي، األعبلـ )1393كالتنكير( في تفسير القرآف، كغيرىا. تكفي سنة
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 المبحث األوؿ
 تعريؼ عاـ بسورة المنافقوف

 

 أسماء السورة وترتيبيا وعدد آياتيا. المطمب األوؿ:
     وال: اسماء السورة:أ

سكرة المنافقكف جديرة باسميا؛ لداللتو عمى مكضكعيا، كقد عرفت بيذا االسـ منذ عيد 
لنبكة كما سيأتي، كليست ىي السكرة الكحيدة التي تناكلت قضية النفاؽ كالمنافقيف؛ كلكنيا ا

كاذيبيـ كدسائسيـ، حتى سميت أفي جممتيا عمى الحديث عنيـ كعف  خصت بيـ، كاقتصرت
   .(1)بيذا االسـ الفاضح، الكاشؼ ألستار النفاؽ؛ لبياف عظيـ خطرىـ كجسيـ ضررىـ

(؛ كفسنة ككتب التفسير )سكرة المنافقسميت ىذه السكرة في كتب ال: "يقكؿ ابف عاشكر       
عند الترمذم   (2)اعتبارا بذكر أحكاليـ كصفاتيـ فييا. ككقع ىذا االسـ في حديث زيد بف أرقـ

  .(3)(َفَمم ا َأْصَبْحَنا َقرََأ َرُسوُؿ الم ِو ُسوَرَة اْلُمَناِفِقيفَ في قكلو: )..

َيْقرَُأ ِفي   َكاَف َرُسوُؿ الم وِ قاؿ:  )  كسط عف أبي ىريرةكركل الطبراني في األ 
ا َصاَلِة اْلُجُمَعِة ِبُسوَرِة الجمعة فيحّرض بيا اْلُمْؤِمِنيَف، َوِفي الث اِنَيِة ِبُسوَرِة اْلُمَناِفِقيَف َفُيَقرٍُّع ِبيَ 

 .(4)(اْلُمَناِفِقيفَ 

ا )سكرة المنافقكف( عمى حكاية ككقع في صحيح البخارم كبعض كتب التفسير تسميتي
                    .(5)المفظ الكاقع في أكليا، ككذلؾ ثبت في كثير مف المصاحؼ المغربية كالمشرقية"

                                                           

 (.6/3572( انظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج1)
كأكؿ ، قيؿ يكنى أبا سعد كقيؿ: كاف يكنى أبا أنيس، ( زيد بف أرقـ األنصارم أحد بني الحارث بف الخزرج2)

مشاىده مع النبي صمى ا عميو كسمـ المريسيع، كنزؿ الككفة كابتنى بيا دارا في كندة كتكفي بيا أياـ 
 .(18/ 6المختار سنة ثماف كستيف. ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج

، كقاؿ [3313 : رقـ الحديث5/340كمف سكرة المنافقيف،  /تفسير القرآف : سنف الترمذم،الترمذم] (3)
 الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح.

رقـ  :2/191مجمع الزكائد، باب ما يقرأ في الجمعة،  :الييثمي]ك [؛8/170الدر المنثكر  :لسيكطيا] (4)
سناده حسف.، كقاؿ: ركاه الطبراني في األك [3167 الحديث  سط كا 

 (.28/231( الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج5)
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قاؿ:) استخمؼ  (1)بي رافعأف كقد كردت تسميتيا بسكرة )إذا جاءؾ المنافقكف( في كبلـ اب     
بعد سكرة  أالجمعة، فقر ى لنا ابك ىريرة مركاف أبا ىريرة عمى المدينة، كخرج عمى مكة، فصم

 . (2)الجمعة في الركعة اآلخرة إذا جاءؾ المنافقكف(
: )سكرة إذا جاءؾ المنافقكف(، كىك اسـ (4)في تفسيره (3)"ككذلؾ عنكف ليا الثعالبي 

 . "(5)اجتيادم لـ يثبت عف النبي
  ثانيا: ترتيبيا :

يب المصحؼ، كالثالثة بعد المائة في عداد تعد سكرة المنافقيف الثالثة كالستيف في ترت
 .(7)، ككاف نزكليا بعد سكرة الحج، كقبؿ سكرة المجادلة(6)عند جابر بف زيد نزكؿ القرآف

 عدد آياتيا: ثالثا:

 .(8)عدد آييا إحدل عشرة آية في عد الجميع، ببل خبلؼ في شئ منيا
 

 

                                                           

ككاف كاتبو،  ركل عف ابيو، كعف امو سممى، كعف عمي ( عبيد ا بف أبي رافع المدني، مكلى النبي 1)
براىيـ كمحمد كالحسف بف محمد بف الحنفية كغيرىـ. انظر:كعف أبي ىريرة ابف  ، كعنو أكالده عبد ا كا 

 (. 1/679كالذىبي، الكاشؼ )ج ؛(7/10حجر، تيذيب التيذيب )ج
 .[877 رقـ الحديث :597/ 2،الجمعة صبلةما يقرأ في  /، الجمعةمسمـ صحيح :مسمـ] (2)
كلد في الجزائر، كرحؿ في طمب العمـ إلى  ( أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، ميفسّْر جزائرم.3)

مامتو؛ فقد كاف عالمنا زاىدنا.  إلى ببلده بعمـ المشرؽ ثـ عاد غزير. اتفؽ الناس في عيده عمى صبلحو كا 
 )موقعإلكتروني(.ق. المكسكعة العربية العالمية 875ت 

 (.303/ 4( انظر:  الثعالبي، الجكاىر الحساف )ج4)
 (.449الدكسرم، أسماء سكر القرآف كفضائميا )ص (5)
تابعي فقيو، مف األئمة، مف أىؿ البصرة، صحب ابف عباس،  ( جابر بف زيد األزدم البصرم، أبك الشعثاء:6)

ككاف مف بحكر العمـ، نفاه الحجاج إلى عماف. كفي كتاب الزىد لئلماـ أحمد: لما مات جابر ابف زيد قاؿ 
 (.104/ 2ق. الزركمي، األعبلـ )ج93قتادة: اليـك مات أعمـ أىؿ العراؽ، ت 

اإلتقاف في عمـك القرآف، كانظر: السيكطي،  ؛(278ـ القرآف )صالجرمي، معجـ عمك ( انظر: إبراىيـ محمد 7)
 (. 195/ 6كانظر: مبل حكيش، بياف المعاني )ج ؛(1/97)ج

 (.170/ 8الدر المنثكر)جالسيكطي، ك  ؛(181ص ( انظر: مكسى، مرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآف )8)
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 ت فيو .: زماف نزوؿ السورة ومكانو والجو الذي نزلالمطمب الثاني
 : أوال: زماف نزوؿ السورة ومكانو

 يأف ىذه السكرة نزلت في )غزكة بن الذم يرجحو أىؿ المغازم كالسير كأكثر المفسريف
في  (2)، كالتي كانت في السنة الخامسة مف اليجرة، كرجح ذلؾ ابف العربي(1)المصطمؽ(

بذلؾ في أسباب نزكؿ  العارضة كابف كثير كابف حجر في فتح البارم، كقد تضافرت الركايات
  .(3)السكرة

: "كىي مدنية بإجماع، كذلؾ أنيا نزلت في غزكة بني المصطمؽ (4)يقكؿ ابف عطية
بسبب أف عبد ا بف أبٌي ابف سمكؿ، كانت منو في تمؾ الغزكة أقكاؿ، ككاف لو أتباع يقكلكف 

المنافقيف مف خمفيـ بسبب ذلؾ، ذكر ا تعالى فييا ما تقدـ مف  كميابقكلو، فنزلت السكرة 
  .(5)كشيادتيـ في الظاىر باإليماف كأنيـ كذبة، كذكر فييا ما تأخر منيـ ككقع في تمؾ الغزكة"

ٍبدى المًَّو ٍبفى )قاؿ:   كقد أخرج البخارم كمسمـ عف زيد بف أرقـ كيٍنتي ًفي غىزىاةو فىسىًمٍعتي عى
ٍف ًعٍندى رى  مىى مى : الى تيٍنًفقيكا عى ، يىقيكؿي ٍعنىا ًمٍف ًعٍنًدًه أيبىيٍّ لىًئٍف رىجى ٍكًلًو، كى كا ًمٍف حى تَّى يىٍنفىضُّ سيكًؿ المًَّو حى

                                                           

فما كاف منو صمى ا عميو ، المدينة ارة عمىاستعدادا لئلغ بني المصطمؽ باجتماع قبيمة  سمع النبي (1)
  6سنة شعباف 2في المدينة  كسمـ إال أف جمع المسمميف كانطمؽ إلييـ لرد شرىـ، ككاف خركجو مف

انتصارنا المسممكف  باغتيـ عند منطقة تعرؼ بماء المريسيع، كعندىا نصر ا نبيو كرد كيدىـ كانتصر ق
 ابنة زعيـ جكيرية بنت الحارثعددنا كبيرنا مف نساء القبيمة كاف منيـ  ضخمة كسمبكا كبيرنا كغنمكا غنائـ

)مكقع  مف مكقع كيكيبيديا. .، ككانت ضربة ىائمة لمقبيمةالحارث ابف ضرارالذم ىك   بني المصطمؽ
 إلكتركني(

افظ عالـ ( محمد بف عبد ا بف أحمد بف محمد بف عبد ا بف العربي المعافرم اإلشبيمي القاضي، فقيو ح2)
متفف أصكلي محدث مشيكر أديب رائؽ الشعر رئيس كقتو، أقاـ بالعراؽ مدة كبالشاـ كمصر كتفقو ىناؾ. 

تمس في تاريخ رجاؿ أىؿ بغية الممالضبي، ق. انظر: 543كثيرة كمنيا "أحكاـ القرآف". تكفي  مؤلفاتو
 (. 99)ص  األندلس

ابف ك  ؛(8/127ر، تفسير القرآف العظيـ )جنظر: ابف كثيكا ؛(434/ 5عالبي، الجكاىر الحساف )ج( انظر: الث3)
 (.232/ 28كانظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج ؛(8/644حجر، فتح البارم )ج

( عبد الحؽ بف غالب بف عبد الممؾ بف تماـ بف عطية، اإلماـ الكبير قدكة المفسريف، أبك محمد ابف الحافظ 4)
رناطي القاضي، كاف فقييا عارفا باألحكاـ كالحديث كالتفسير، بارعا في الناقد الحجة أبي بكر المحاربي الغ

ابف أيبؾ ق. 542األدب ذا ضبط كتقييد كتجكيد كذىف سياؿ، كلك لـ يكف لو إال تفسيره لكفى، تكفي سنة 
 (.41/ 18الكافي بالكفيات، )ج الصفدم،

 (.311/ 5( ابف عطية، المحرر الكجيز )ج5)
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، فىذىكىرىهي ًلمنًَّبيّْ صمى ا عميو كسم ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلعىمّْي أىٍك ًلعيمىرى فَّ األىعىزُّ ًمٍنيىا األىذىؿَّ ـ ، لىييٍخًرجى
دٍَّثتيوي، فىأىٍرسىؿى رىسيكؿي ا اًني فىحى مىفيكا  صمى ا عميو كسمـلمًَّو فىدىعى اًبًو، فىحى ٍبًد المًَّو ٍبًف أيبىيٍّ كىأىٍصحى ًإلىى عى

ـٍ ييًصٍبًني ًمٍثميوي قىطُّ،  ّـّ لى ابىًني ىى دَّقىوي، فىأىصى ا قىاليكا، فىكىذَّبىًني رىسيكؿي المًَّو صمى ا عميو كسمـ كىصى مى
مىٍستي ًفي البىٍيًت، فىقىاؿى ًلي عىمّْي: مى  ا أىرىٍدتى ًإلىى أىٍف كىذَّبىؾى رىسيكؿي المًَّو صمى ا عميو كسمـ فىجى

؟ فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى:  مىقىتىؾى ٜنَ ﴿كى ٌُ َ٘اوِ ُٕ ْ [ فىبىعىثى ًإلىيَّ صمى ا عميو 1]المنافقكف:   ﴾إَِذا َجاَءَك ال
 : مَّـى فىقىرىأى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيدي إً »كسمـ النًَّبيُّ صى دَّقىؾى يىا زى  .(1)(فَّ المَّوى قىٍد صى

نيا نزلت في غزكة تبكؾ، كىك بعيد، ألف تبكؾ كانت في السنة التاسعة مف إكقيؿ 
 اليجرة، ككاف المنافقكف قد خبت نارىـ، ككسرت شككتيـ، فما كاف أحدىـ ليجرؤ أف يقكؿ: 

قَ ﴿ 
َ
َّٖ اْْل ِديَِ٘ث ََلُْخرَِج َٕ ْ َذلَّ َِِّئْ رََجْك٘ا إََِل ال

َ
ا اْْل َٛ ْ٘ ِٔ  .(2)﴾زُّ 

 : ثانيا:الجو الذي نزلت فيو السورة

كالمؤمنكف في المدينة يتربص بيـ خصكميـ األلداء  الكقت الذم كاف فيو النبي  في
مف أىؿ مكة كمف معيـ مف المشركيف، كيتحينكف الفرصة لمقضاء عمييـ، كالييكد في المدينة 

ىركه بالعداكة، كانضمكا إلى حمؼ المشركيف، كاف يختبئ أكال ثـ جا كحكليا قد تنكركا  لمنبي 
في صؼ المسمميف عدك أشد خطرا مف كؿ ىؤالء، كىـ المنافقكف الذيف آمنكا بأفكاىيـ كلـ تؤمف 

حدان لنفكذىـ كسمطانيـ؛ كلكنيـ لـ يستطيعكا إظيار العداكة لمنبي   قمكبيـ، كرأكا في قدكـ النبي
 قامة أركانو، ثـ الكيد كالتآمر بعد ما رأك أف أمره قد استح كـ، فمجأكا إلى التظاىر باإلسبلـ كا 

عمى المسمميف مف خبلؿ المكر كالخديعة. في أكج ىذا الحاؿ مف التكجس كالتربص كالصراع 
كاضح في سيرة ىذه الفترة  الذم كمؼ المسمميف مف جيدىـ ككقتيـ قدرا كبيرا، كالذم كاف لو أثر

ي الكقت الذم أفصح فيو ابف سمكؿ عما كاف يكف في نفسو مف عداكة التاريخية كفي أحداثيا، كف
عند ذلؾ اقتضت حكمة ا أف ينزؿ سكرة ، كلممؤمنيف، فقاؿ مقالتو النكراء كبغض لمنبي 

  .(3)تفضح المنافقيف كتكشؼ عكارىـ، كتضع حدا لتطاكليـ كجرأتيـ التي بمغت أبعد الحدكد
 

 
                                                           

 :152/ 6 ،: )إذا جاءؾ المنافقكف قالكا نشيد إنؾ لرسكؿ ا(قكلو /التفسير ،خارمصحيح الب]البخارم: ( 1)
 .[2772 رقـ الحديث :4/2140صفات المنافقيف كأحكاميـ،   :مسمـ] [؛4900رقـ الحديث

 (.397/ 14طنطاكم، التفسير الكسيط )ج (2)
 (.3573-3572/ 6( انظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج3)



 
 

  24 

  محورىا الرئيسي .المطمب الثالث : فضائؿ السورة و 
 أوال: فضائؿ السورة:

، كقد كردت األحاديث في فضائؿ ىذا القسـ (1)ىذه السكرة الكريمة مف )سكر المفصؿ(
عمكما، ككرد في فضؿ ىذه السكرة خصكصا ما ركاه مسمـ كغيره عف ابف أبي رافع قاؿ: 

ريرة الجمعة، فقرأ عمى المدينة كخرج إلى مكة، فصمى لنا أبك ى )استخمؼ مركاف أبا ىريرة 
ٜنَ ﴿بعد سكرة الجمعة في الركعة اآلخرة  ٌُ َ٘اوِ ُٕ ْ ، قاؿ فأدركت أبا ىريرة حيف ﴾إَِذا َجاَءَك ال

انصرؼ، فقمت لو: إنؾ قرأت بسكرتيف كاف عمي بف أبي طالب يقرأ بيما بالككفة؟ فقاؿ أبك 
 .(2)يقرأ بيما يـك الجمعة( ىريرة إني سمعت رسكؿ ا  

عف أناس مف أىؿ المدينة  (4)في المصنؼ عف الحكـ الكندم (3)ي شيبةكأخرج ابف أب
َيْقرَُأ ِفي اْلُجُمَعِة ِبُسوَرِة اْلُجُمَعِة، َواْلُمَناِفُقوَف، َفَأم ا ُسوَرةُ   َكافَ )أرل فييـ أبا جعفر قاؿ: 

، َوَأم ا ُسوَرةُ  ـْ اْلُمَناِفِقيَف، َفُيَؤيٍُّس ِبَيا اْلُمَناِفِقيَف  اْلُجُمَعِة، َفُيَبشٍُّر ِبَيا اْلُمْؤِمِنيَف َوُيَحرٍُّضُي
ـْ ِبَيا  .(5)(َوُيَوبٍُّخُي

                                                           

سكر القرآف إلى أربعة أقساـ خصكا كبل منيا باسـ معيف كىي: الطكاؿ: كىف سبع سكر مف ( قسـ العمماء 1)
البقرة حتى األنفاؿ أك التكبة عمى خبلؼ. كالمئكف: كىي السكر التي تزيد آياتيا عمى مائة أك تقاربيا. 

تعييف أكلو فقيؿ  كالمثاني: كىي التي تمي المئيف في عدد اآليات. كالمفصؿ: ىك أكاخر القرآف كاختمفكا في
ٍرقانيأكلو ؽ كقيؿ غير ذلؾ كصحح النككم أف أكلو الحجرات.   ، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف الزُّ

 (، باختصار.352/ 1)ج
أبي  سنف :أبك داكد[؛ 877رقـ الحديث :2/597ما يقرأ في صبلة الجمعة،  /، الجمعةمسمـ صحيح :مسمـ] (2)

باب  :الترمذم]، [1124 رقـ الحديث :2/337 ،الجمعةصبلة رأ بو في ما يق /، تفريع أبكاب الجمعةداككد
 .[519: رقـ الحديث1/652القراءة في صبلة الجمعة 

كصاحب ، سيد الحفاظ، عبد ا بف محمد بف القاضي أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف بف خكاستى اإلماـ العمـ (3)
سير أعبلـ الذىبي،  بكر العبسي مكالىـ الككفي.الكتب الكبار"المسند"، ك"المصنؼ"، ك"كالتفسير"، أبك 

 (.155/ 9النببلء )ج
( الحكـ بف عتيبة الكندم مكالىـ اإلماـ الكبير، عالـ أىؿ الككفة، أبك محمد الكندم مكالىـ، الككفي. كيقاؿ: 4)

ي، ق. الذىب115أبك عمرك. كيقاؿ: أبك عبد ا. قاؿ أحمد بف حنبؿ: ىك مف أقراف إبراىيـ النخعي. ت
 (.511/ 5سير أعبلـ النببلء )ج

سناده [، 5498: رقـ الحديث4/138ابف أبي شيبة ، مصنؼ ابف أبي شيبة] (5) كالحديث رجالو ثقات، كا 
صحيح، انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لمصطفى مسمـ كنخبة مف المفسريف 

 (.8/166)ج
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 : لمسورة ثانيا: المحور الرئيس

الذم تدكر حكلو سكرة المنافقكف، كالذم يقرأ مف اسميا الفاضح  المحكر األساس
قدىـ الكاشؼ الذم اختصت بو، ىك الحديث بإسياب عف النفاؽ كالمنافقيف، كفضح كذبيـ كح

كتآمرىـ عمى المسمميف، كالتحذير مف شرىـ، كجاء التحذير في آخر السكرة مف االنشغاؿ عف 
ذكر ا باألمكاؿ كالبنيف، كىي صكرة مف صكر النفاؽ العممي التي حذر المؤمنيف مف التشبو 

 .(1)بيـ فييا، كدعاىـ إلى الصبلح كاإلنفاؽ قبؿ فكات األكاف حتى ال يككنكا مف الخاسريف 

 

      المطمب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا
         أوال : مناسبة السورة لما قبميا :

كذلؾ أف سكرة الجمعة تذكر  المناسبة بيف سكرة المنافقيف كسكرة الجمعة كاضحة جمية،
ىـ حاؿ المؤمنيف، كتذكرىـ بفضؿ ا عمييـ في إرساؿ النبي إلييـ بالكتاب كالحكمة، كتأمر 

باالتباع كاالجتماع إلى الصبلة يكـ الجمعة كترؾ الميك كالتجارة في كقتيا، كفي المقابؿ ذكر في 
رسكؿ ا ، كلـ ينتفعكا بيذا  ىذه السكرة أضدادىـ، كىـ المنافقكف الذيف يشيدكف كذبا بأف محمدان 

بلة الجمعة فيقرأ كاف يقرف بيف السكرتيف في ص الخير، كلـ يرفعكا بو رأسا. كليذا فإف النبي 
في الركعة األكلى بسكرة الجمعة، فيحرض بيا المؤمنيف كيقرأ في الثانية بسكرة المنافقيف، فيقرع 

 .(3). فكأف بينيما مقابمة مف قبيؿ ذكر الشئ كضده(2)بيا المنافقيف
كذىب البقاعي في نظـ الدرر إلى أف ثمة جامع بيف ىذه كبيف سابقتيا مف السكر، كىك 

في الممتحنة عف تكلي  ذه السكر تناكلت صكرا مف صكر النفاؽ، فنيى ا أف جميع ى
أعدائو، كفي الصؼ أنكر عمى الذيف يقكلكف ما ال يفعمكف، كحذر في آخر الجمعة مف 

ثـ افتتح ىذه السكرة ، كاالنفضاض إلى الميك كالتجارة اإلعراض عف سماع خطبة النبي 
مَّص، كاستمرت السكرة في ذميـ كالكشؼ عف أحكاليـ بالتبكيت كالتشنيع عمى المنافقيف ال خي

 .(4)كالتحذير مف شركرىـ
 

                                                           

 (.3572/ 6( انظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج1)
 .(20)ص الحديث سبؽ تخريجو( 2)
 (.28/105)ج المراغي ( انظر: المراغي، تفسير3)
 (.20/74( انظر: البقاعي، نظـ الدرر )ج4)
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 :مناسبة السورة لما بعدىا :ثانيا

   تظير مناسبة سكرة المنافقيف لسكرة التغابف مف ثبلثة أكجو:
بخطابو لممؤمنيف، بينما  ىذه السكرة بالحديث عف المنافقيف، ثـ اختتميا  األكؿ: افتتح ا 

 . الناس في سكرة التغابف إلى كافر كمؤمف قسـ

بالماؿ كالكلد، بينما بيف في التغابف حقيقة الفتنة  الثاني: نيى ىنا عف االنشغاؿ عف ذكر ا 
  الكامنة في األمكاؿ كاألكالد، كىذا كالتعميؿ لما سبؽ، أم: التميكـ؛ فإنيا فتنة كمشغمة.

تصدؽ كاإلنفاؽ قبؿ حمكؿ المكت كالندـ، كحث في الثالث: جاءت في ىذه السكرة الدعكة إلى ال
عىؿ الكقاية مف شح النفس سببا لمفبلح               . (1)التغابف عمى اإلنفاؽ كاإلقراض، كجى

كمناسبة ىذه السكرة )التغابف( لما قبميا: أف ما قبميا مشتمؿ عمى " :(2)بك حيافأكقاؿ 
ِي ﴿: عو بما يناسبو مف قكلو حاؿ المنافقيف، كفي آخرىا خطاب المؤمنيف، فأتب َٜ اَّلَّ ُٚ

 ٌٖ ِٔ ْٓ ُمْؤ ُْ٘س ِٔ ْٓ ََكوٌِر َو ُْ٘س ِٕ ْٓ وَ ُس ٌَ ، ىذا تقسيـ في اإليماف كالكفر بالنظر إلى ﴾َخَْ
، كقكلو تعالى: (3)..(ُكؿُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرةِ  ):االكتساب عند جماعة مف المتأكليف لقكلو 

ِ اَّّ ﴿  .(4)["30ً﴾]الركـ ِِت َذَؽَر اْلَّاَس َقَْيْٛاوِْؽَرَت اَّللَّ

 

 

 

 

                                                           

 (.118/ 28( انظر: المراغي، تفسيرالقرآف )ج1)
ماـ الحافظ العبلمة فريد العصر كشيخ الزماف ( محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف، الشيخ اإل2)

ماـ النحاة، أثير الديف أبك حياف الغرناطي، العارؼ بالمغة اإلماـ في النحك كالصرؼ، لو اليد الطكلى في  كا 
فكات الكفيات  ،بف شاكر: اق. مختصران مف745التفسير كالحديث كالتراجـ كالطبقات، تكفي بمصر سنة 

 ( .72-4/71)ج
 [؛1385 : رقـ الحديث100/ 2باب ما قيؿ في أكالد المشركيف،  /الجنائز : صحيح البخارم،مالبخار ] (3)

معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ  /صحيح مسمـ، القدر]مسمـ: 
 .2658 رقـ الحديث :4/2047 ،المسمميف

 (.188/ 10( أبك حياف، البحر المحيط في التفسير، )ج4)
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  المبحث الثاني
 ياوأىداف السورة الدراسة التحميمية لمقاصد 

 

    (:4-1إبراز أوصاؼ المنافقيف) اآليات مف  المطمب األوؿ:

ُ ﴿ قاؿ تعالى: ِ َواَّللَّ ٍَ لَرَُشُٜل اَّللَّ ُد إَِّٗ َٛ ٜا نَْش ُ َٜن ًَال ٌُ َ٘اوِ ُٕ ْ ٍَ إَِذا َجاَءَك ال َّ ُٓ إِٗ  َحْكَْ
نَي َََّكِذةَُٜن ) ٌِ َ٘اوِ ُٕ ْ ُد إِنَّ ال َٛ ُ يَْش ِِ 1لَرَُشَُٜلُ َواَّللَّ ْٖ َشِبي وا َخ ْٓ ُجًَّ٘ث وََطدُّ ُٛ اَج َٕ ْح

َ
َُذوا أ ( اَّتَّ

َُْٜن ) َٕ ا ََكُٜٗا َحْك َٔ ْٓ َشاَء  ُٛ ِ إِجَّ َّٓ َزَىُروا َذُؽتَِف لََعَ ًُ 2اَّللَّ ُٜ٘ا ُث َٔ ْٓ آ ُٛ جَّ
َ
ٍَ ةِأ ِ ْٓ ( َذل ُٛ ْٓ َذ ِٛ ُْٜبِ

َٜن ) ُٛ ٌَ ْٓ ُخُشٌب 3ََل َحْى ُٛ جَّ
َ
أ ََ  ْٓ ِٛ ِ ل ْٜ ٌَ ْف ِّ َٕ ٜلُٜا تَْص ٌُ ْٓ َوإِْن َح ُٛ ْجَصاُم

َ
ٍَ أ ْٓ ُتْكِجتُ ُٛ ْحخَ

َ
( َوإَِذا رَأ

 ُُ َّنَّ يُْؤوَ
َ
ُ أ ُٓ اَّللَّ ُٛ ْٓ ًَاحََْ ُٚ ُٓ اَّْكُدوُّ وَاْخَذْر ُٚ  ْٓ ِٛ ََّ٘دةٌ ََيَْصتَُٜن ُّكَّ َضيَْدٍث َقَْيْ  ﴾(4َٜن )ُمَص

 [4-1]المنافقكف: 
 :التحميؿ المغوي أوال:

نافؽى ينافؽ، ًنفاقنا كمينافقةن، فيك ميناًفؽ": جمع منافؽ، "يقاؿ ﴿اْلُمَناِفُقوَف﴾:
." نىفىؽى: يقاؿ: نفقت (1)

كنفؽ السعر نفاقا، كنفقت الدراىـ، إذا فنيت، كيقاؿ: أنفؽ الرجؿ، إذا  الدابة نفكقا، إذا ماتت.
ْجَىاقِ : ﴿قكلو  افتقر، كمنو ْٓ َخْشيََث اْْلِ خُ ُْ ْمَص

َ
، كيقاؿ: فرس نفؽ [100]اإلسراء: ﴾إًِذا َْل

كالنافقاء:  الجرم، إذا كاف سريع انقطاع الجرم. كالنفؽ: سرب في األرض لو مخمص إلى مكاف.
مكضع يرققو اليربكع مف جحره، فإذا أتي مف قبؿ القاصعاء ضرب النافقاء برأسو فانتفؽ، أم: 

منو، كيقاؿ: نفؽ اليربكع مف جحره، قالكا: كمنو اشتقاؽ النفاؽ ألف اإليماف يخرج مف قمبو، خرج 
  .(2)أك يخرج ىك مف اإليماف"

   .(4): كقد يقاؿ ًفي اٍلمناًفؽ: ًإنَّما سمي منافقا لمنفؽ كىك السرب ًفي األىٍرض"(3)"يقكؿ أبك عبيد
                                                           

 (.3/2260مختار، معجـ المغة العربية، )ج (1)
 (.877( ابف فارس، مجمؿ المغة )ص2)
( أبك عبيد القاسـ بف سبلـ، بتشديد البلـ، كاف أبكه عبدا ركميا لرجؿ مف أىؿ ىراة، كاشتغؿ أبك عبيد 3)

لقراءات بالحديث كاألدب كالفقو، كاف فاضبل في دينو كعممو، ربانيا متفننا في أصناؼ عمـك اإلسبلـ مف ا
ق. ابف خمكاف، كفيات األعياف 123كالفقو كالعربية كاألخبار، حسف الركاية صحيح النقؿ. تكفي سنة 

 (، مختصران.62/ 4)ج
 (14/ 3( القاسـ بف سبلـ، غريب الحديث )ج4)
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  تبركف أٌف النفاؽ في المغة ىك مف جنس الخداع : "كالذم فٌسره بو أىؿ العمـ المع(1)قاؿ ابف رجب
بطاف خبلفو ظيار الخير كا  بطاف الكفر. كىك  .(2)"كالمكر، كا  كالنفاؽ شرعا: ىك إظيار اإلسبلـ كا 

ف كاف أصمو الذم أيخذ منو في المغة  اسـ إسبلمٌي لـ تعرفو العرب بيذا المعنى الخاٌص، كا 
  .(3)معركفنا

مؼ، ألف الشيادة تجرم مجرل الحمؼ كتأتى بمعناه، فعبر بيا عف : يعني نح﴿َقاُلوا َنْشَيُد﴾
 :  (4)الحمؼ كمنو قكؿ قيس بف ذريح

 فيذا ليا عندي فما عندىا ليا.  وأشيد عند ا أني أحبيا 

كيحتمؿ أف يككف أنيـ قصدكا شيادة التكحيد كأنيـ يشيدكف أف محمدان رسكؿ ا؛ تأكيدان 
 . (5)ؽ عف أنفسيـإليمانيـ، كدرءا لمظنة النفا

 .(6): يعني: يكشؼ كيبيف﴿َوالم ُو َيْشَيُد﴾

ييتَّقىى بو﴿ُجن ة﴾:   ة ألنيا تقي صاحبيا بأس نَّ كسميت الدرع جي ، ىي كؿ ما يستر كيغطي كى
 .(7)السبلح

دَّ عنو يى ﴿َفَصدُّوا﴾ دكدان: أعرض، كصده عف األ: الصد يككف الزما كمتعديا يقاؿ:" صى مر ًصدُّ صي
نى  فىو عنو"صدا: مى رى عىوي كصى

(8) . 

                                                           

( ىك اإلماـ الحافظ المحدث الفقيو الكاعظ زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف بف محمد بف 1)
مسعكد السبلمي البغدادم ثـ الدمشقي الحنبمي: مف مصنفاتو: "شرح الترمذم" ك"شرح عمؿ الترمذم" 

ق. السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ 795ك"شرح قطعة مف البخارم"ك"طبقات الحنابمة" كغيرىا، تكفي سنة 
 (، مختصران.243)ص

 (.2/481)ج رجب الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ( ابف 2)
 (.245الجرجاني، التعريفات )ص ؛(5/97النياية في غريب الحديث، )جف األثير، ( انظر: اب3)
( قيس بف ذريح بف سنة بف حذافة الكناني شاعر، مف العشاؽ المتيميف. اشتير بحب ليبني بنت الحباب 4)

الكعبية. كىك مف شعراء العصر األمكم، كمف سكاف المدينة. كاف رضيعا لمحسيف بف عمي بف أبي 
رضعتو أـ قيس. كأخباره مع لبني كثيرة جدا، كشعره عالي الطبقة في التشبيب ككصؼ الشكؽ طالب، أ

 (.206/ 5)ج كالحنيف. الزركمي، األعبلـ
 (.13/ 6( انظر: الماكردم، النكت كالعيكف )ج5)
 (.3/428( السمرقندم، بحر العمـك )ج6)
 (.236/ 28( انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج7)
 (.495/ 2ىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج( الجك 8)
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   .(1)كالمعنى: فأعرضكا كامتنعكا بأنفسيـ، كمنعكا غيرىـ مف أتباعيـ  مف اإليماف
ـْ اَل َيْفَقُيوَف ﴾ ـْ َفُي أم: فبل يصؿ إلى قمكبيـ ىدل، كال يخمص إلييا  " :﴿ َفُطِبَع َعَمى ُقُموِبِي

 (2)خير، فبل تعي كال تيتدم"
ـْ ُخُشٌب ُمَسن   كال  ،أم:" كأف ىؤالء المنافقيف خيشيب مسنَّدة ال خير عندىـ، كال فقو ليـ َدٌة﴾﴿َكَأن ُي

نما ىـ صكر ببل أحبلـ، كأشباح ببل عقكؿ"  . (3)عمـ، كا 

ـُ الم ُو ﴾: ىذا  ، أك ىك تعميـ لممؤمنيف أف دعاء عمييـ بالمعنة كاليبلؾ مف قبؿ ا ﴿قاَتَمُي
    .(4)يدعكا عمييـ بيذا الدعاء

: معناه (5)أم:" كيؼ يصرفكف عف الحؽ كيميمكف عنو إلى الكفر. قاؿ قتادةى ُيْؤَفُكوَف﴾:﴿َأن  
 .(6)يعدلكف عف الحؽ. كقاؿ الحسف: معناه يصرفكف عف الرشد"

             :ثانيا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات

ختـ سكرة  تتضح المناسبة بيف ختاـ سكرة الجمعة كأكؿ سكرة المنافقيف في أف ا  
، كأقبمكا عمى الميك كالتجارة، لما سمعكا بقدـك الجمعة بذكر الذيف انفضكا عف خطبة النبٌى 

﴾. يقكؿ ابف ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوفَ : ﴿العير، ثـ افتتح سكرة المنافقيف في عقبيا بقكلو 
مؤمنيف عمى تعظيـ : "كأما تعمؽ األكؿ باآلخر، فؤلف في آخر تمؾ السُّكرة تنبيو لم(7)عادؿ

كرعايًة حقّْو بعد النداء لصبلًة الجمعًة، كتقديـ متابعتو عمى غيره، فإفَّ ترؾ التعظيـ  الرسكؿ 
 . ففي ىذا التعقيب إشعار بأف المنافقيف(8)كالمتابعًة مف شيـً المنافقيف، كالمنافقكف ىـ الكاذبكف"

                                                           

 (.7481/ 12بف أبي طالب، اليداية الى بمكغ النياية )جا( انظر: 1)
 (.126/ 8القرآف العظيـ )ج ( ابف كثير، تفسير2)
 (.395/ 23)ج بياف( الطبرم، جامع ال3)
 (.316/ 4( انظر: اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج4)
بف دعامة بف قتادة بف عزيز، أبك الخطاب السدكسي البصرم: مفسر حافظ ضرير أكمو. قاؿ اإلماـ  ( قتادة5)

أحمد ابف حنبؿ: قتادة أحفظ أىؿ البصرة. ككاف مع عممو بالحديث، رأسا في العربية كمفردات المغة كأياـ 
  األعبلـ لزركمي،اق. 118ف يرل القدر، كقد يدٌلس. مات في الطاعكف سنةالعرب كالنسب. ككا

 (.189/ 5)ج
 (.276/ 5( الشككاني، فتح القدير )ج6)
الكبير " المباب في  ( عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقٌي، أبك حفص، سراج الديف: صاحب التفسير7)

 (.5/58)ج األعبلـ لزركمي،ا كانت كفاتو في نياية القرف التاسع اليجرم، انظر: ،عمـك الكتاب
 (.101/ 19ب في عمـك الكتاب )ج( ابف عادؿ، المبا8)
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الباب أماـ اآلخريف أف يتبعكىـ؛ ألنيـ بادركا باالنفضاض كخرجكا لمعير، فاتحيف بذلؾ ىـ الذيف 
كانكا في حاجة لحمكلة العير، فجاء ذكرىـ في آخر الجمعة تمميحان، ثـ جاءت سكرة المنافقيف 

 .(1)بالتصريح الذم كشؼ عف حقيقتيـ
  المعنى اإلجمالي: ثالثا:

  يافتتح ا تعالى السكرة بفضح المنافقيف ككشؼ حقيقتيـ كتكذيبيـ في شيادتيـ لمنب
بالرسالة، التي كانكا يبادركف إلييا كمما حضركا مجمس النبي، كيحمفكف األيماف عمى ذلؾ دفعا 
لمشبية عف أنفسيـ، كخكفا مف قتؿ المسمميف ليـ كاستباحتيـ ألمكاليـ، إذا عاممكىـ كاألعداء، 

أىدافيـ  مستغميف بذلؾ تصديؽ المسمميف ليـ كاغترارىـ بيـ في إمرار شبياتيـ الماكرة، كتحقيؽ
 في الصد عف الديف، كالثني عف الجياد كاإلنفاؽ، فبئست األعماؿ أعماليـ. ثـ بيف ا 

سبب مكقفيـ ىذا: كىك إيثارىـ الكفر بعد أف عرفكا اإليماف كشيدكا نكره، فعاقبيـ ا بأف طبع 
، كال تعقؿ فتستجيب لمف يدعكىا إلى اإل يماف عمى قمكبيـ، فبل تفقو حقا، كال تقبؿ ىدلن

كالصبلح، ثـ ذكر عمى سبيؿ التقريع كالتكبيخ بعض أكصافيـ التي يغتر بيا مف رآىـ، كجماؿ 
أجساميـ كىيئاتيـ، كفصاحة ألسنتيـ كحبلكة منطقيـ، كلكنيـ في جكىرىـ خكاء الخير فييـ، كال 
 عقؿ ليـ، كالخشب المسندة إلى الحائط، ىياكؿ ببل أركاح، كأجساـ ببلعقكؿ، غاية في الجبف
كاليمع، إذا سمعكا أدنى صيحة أك صكت مرتفع ظنكا أنو يطمبيـ؛ كذلؾ بسبب شدة الخكؼ 
كالقمؽ الذم يسيطر عمييـ، كحالة التردد كالتكجس الدائـ التي يعيشكنيا، ثـ حذر المؤمنيف مف 
خطرىـ كعداكتيـ، كأنيـ كحدىـ األعداء دكف غيرىـ، كذلؾ لقربيـ مف المؤمنيف كاختبلطيـ بيـ 

ائيـ في صفكفيـ، ثـ دعا عمييـ باليبلؾ الذم استحقكه بسكء صنيعيـ كانجرارىـ إلي اإلفؾ كاختب
  .(2)كالضبلؿ
  ائؼ البيانية والفوائد البالغية:رابعا:المط

﴾، ك)البلـ( في قكلو: •   ؛ إليياـ ﴿َقاُلوا َنْشَيُد ِإن َؾ َلَرُسوُؿ الم ِو﴾تأكيد المنافقيف كبلميـ بػ ﴿إفَّ
  . (3)خبلص في الشيادةالصدؽ كاإل

                                                           

  الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف كانظر: عبد الكريـ ؛(193/ 8( انظر: الشنقيطي، أضكاء البياف )ج1)
 (.954/ 14)ج

 (.2663/ 3( انظر: الزحيمي، التفسير الكسيط )ج2)
 (.350/ 29اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف )ج ( انظر:3)
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فَّ كالبلـ في كؿ مف: قكلو  • ـُ ِإن َؾ َلَرُسوُلوُ  :التأكيد بالقسـ كاً  ، ﴾، تأييدا لرسكلو ﴿َوالم ُو َيْعَم
﴿وا َيْشَيُد ِإف  المنافقيف : قكلو كذلؾ كتأكيدا عمى صدقو في دعكاه الرسالة. ك 

 .(1)ـ لباطنيـ؛ تأكيدا عمى كذبيـ كمخالفة ظاىرىَلَكاِذُبوَف﴾

ـُ ِإن َؾ َلَرُسوُلُو﴾"الجممة االعتراضية  • لبياف أنيـ  جاءت معترضة بيف الشرط كجكابو؛ ﴿وا َيْعَم
ِإَذا بالرسالة، كاألصؿي ﴿ ةما قالكا ذلؾ عف اعتقاد، كلدفع تكىـ تكذيبيـ في دعكاىـ الشياد

﴾  ... وا َيْشَيُد ِإف  المنافقيف َلَكاِذُبوفَ َجآَءَؾ المنافقوف َقاُلوْا َنْشَيُد ِإن َؾ َلَرُسوُؿ ا
  .(2)فجاءت الجممة اعتراضية بينيما"

لغرض ذميـ ﴿وا َيْشَيُد ِإف  المنافقيف َلَكاِذُبوَف﴾  :"اإلظيار في مقاـ اإلضمار في قكلو  •
 .(3)"كاإلشعار بعمية الحكـ، ككاف الظاىر أف يقاؿ: إنيـ لكاذبكف لسبؽ المرجع

ـْ ُجن ةً ﴿ • ة التي ىي الترس، كأسند االتخاذ نَّ ﴾ تشبيو بميغ، حيث شبو اليميف بالجي ات َخُذوا َأْيماَنُي
  . (4)إلى األيماف عمى سبيؿ االستعارة أم استعممكا الحمؼ لمحماية كما تستعمؿ الترس

ـ  َكَفُروا﴾ بيف (5)الطباؽ •  .(6)﴿آَمُنوا ُث

ـْ ُخُشٌب مَُّسن َدةٌ : ﴿ا  التشبيو المرسؿ التمثيمي في قكؿ • ـْ َكَأن ُي ف َيُقوُلوْا َتْسَمْع ِلَقْوِلِي ﴾، َواِ 
باليياكؿ الخشبية المسندة  حيث شبو المنافقيف المستنديف إلى الجدار في مجمس النبي 

لمحائط، ككجو الشبو، أف الطرفيف أشكاؿ تعجب الناظر، كأف كمييما ىياكؿ الركح فييا كال 
 . (7)عقؿ

                                                           

 (.366/ 3ي،  صفكة التفاسير )جنظر:  الصابكنا( 1)
 .366/ 3ج، ( المرجع السابؽ2)
 (.350/ 29( الشيخ العمكم اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف )ج3)
 (.236/ 28( انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
يختمؼ فيو  ( الطباؽ: ىك الجمع بيف الشيء كضده في الكبلـ، كىك نكعاف: )أ( طباؽ اإليجاب: كىك ما لـ5)

ـْ ُرُقوٌد﴾:﴿َوَتْحَسبُ الضداف إيجابا كسمبا، كمثالو قكلو ـْ َأْيَقاًظا َوُى [، فبيف )أىٍيقىاظنا(، ك)ريقيكده( 18]الكيؼ:ُي
طباؽ إيجاب. ب( طباؽ السمب: كىك ما اختمؼ فيو الضداف إيجابا كسمبا، بحيث يشتمؿ النقيضاف عمى 

﴿َيْسَتْخُفوَف ِمَف الن اِس َواَل : في اآلخر، مثؿ قكلو -ياأم منف-فعؿ يأتي مكجبا في أحدىما كسالبا
، كمصطفى أميف، [. يراجع: 108] النساء: َيْسَتْخُفوَف ِمَف الم ِو﴾ الببلغة الكاضحة  عمي الجاـر

 (.233-226)ص
 (.214/ 28( الزحيمي، التفسير المنير )ج6)
 (.256/ 28صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج ( انظر: 7)
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ـُ ا﴾،عائية "الجممة الدُّ  •  .(1)كىي دعاءه عمييـ بالمعنة كالخزم كاليبلؾ" ﴿َقاَتَمُي

﴿َيْفَقُيوَف﴾  ﴿َيْعَمُموَف﴾ َلَكاِذُبوَف﴾﴾ ﴿﴿اْلُمَناِفُقوفَ  :التكافؽ في الفكاصؿ في قكلو  •
 . (2)﴾، كىك مما يزيد الكبلـ ركنقا كجماال﴿ُيْؤَفُكوفَ 

 دالالت المستفادة مف اآليات:خامسا: المقاصد واألىداؼ وال

. كقد قسمو العمماء إلى ( تبيف اآليات أف النفاؽ في أصمو كذب كخداع كتحايؿ كمكر1 
الصحابة كمف تبعيـ  أصغر، كأكبر. فالنفاؽ األصغر : ىك نفاؽ العمؿ، كىك الذم  خافو

صغر كىك باب النفاؽ األكبر، فييخشى عمى مف غمب عميو خصاؿ النفاؽ األعمى أنفسيـ، 
، كما قاؿ (3)في حياتو أف يخرجو ذلؾ إلى النفاؽ األكبر حتى ينسمخ مف اإليماف بالكمية

ْٓ ﴿ تعالى  ُٛ ُ ًُُْٜبَ َزاَغ اَّللَّ
َ
ا َزاُمٜا أ َّٕ ْٓ ﴿ [، كقاؿ: 5:]الصؼ ﴾وََْ ُٛ وْئَِدَت

َ
ُِّْب أ ٌَ َوُج

ة َل َمرَّ وَّ
َ
ِٙ أ  ةِ

ْ ٜا ُ٘ ِٔ ْٓ يُْؤ َ ا ل َٕ ََ  ْٓ ُٚ ةَْطاَر
َ
كىذا النفاؽ ىك الكارد في جممة  [،101:]األنعاـ ﴾ َوأ

: ما أخرجو البخارم كمسمـ عف مف األحاديث تحذر المسمـ مف التخمؽ بأخبلقيـ، كمنيا
َأْرَبٌع َمْف ُكف  ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا ، َأْو : )، قاؿعبد ا بف عمرك رضي ا عنيما عف النبي 

ْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمَف النٍَّفاِؽ ، َحت ى َيَدَعَيا ِإَذا َحد َث َكَذَب ، َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْف َأْرَبَعٍة َكانَ 
ـَ َفَجرَ  َذا َخاَص َذا َعاَىَد َغَدَر ، َواِ  َذا َوَعَد َأْخَمَؼ ، َواِ      .(4)(َواِ 

" كالذم فسره بو أىؿ العمـ المعتبركف أف النفاؽ في  يقكؿ ابف رجب في شرح ىذا الحديث:
بطاف خبلفو، كىك في الشرع ينقسـ إلى المغة ىك مف جنس ا ظيار الخير كا  لخداع كالمكر كا 

قسميف: أحدىما: النفاؽ األكبر، كىك أف يظير اإلنساف اإليماف با كمبلئكتو ككتبو كرسمو 
كاليـك اآلخر، كيبطف ما يناقض ذلؾ كمو أك بعضو، كىذا ىك النفاؽ الذم كاف عمى عيد 

القرآف بذـ أىمو كتكفيرىـ، كأخبر أف أىمو في الدرؾ  النبي صمى ا عميو كسمـ، كنزؿ
األسفؿ مف النار. كالثاني: النفاؽ األصغر، كىك نفاؽ العمؿ، كىك أف يظير اإلنساف 

                                                           

 (.366/ 3( الصابكني، صفكة التفاسير )ج1)
 .366/ 3ج، ( انظر: المرجع السابؽ2)
 (.1/195)ج ي،  فتح البارم شرح صحيح البخارم( انظر: الحنبم3)
، : صحيح مسمـمسمـ] [؛34 رقـ الحديث :1/21 ،عبلمة المنافؽ /صحيح البخارم، اإليماف]البخارم: (4)

ما جاء في عبلمة  : سنف الترمذم،الترمذم] [؛58قـ الحديثر  :1/78بياف خصاؿ المنافؽ، /اإليماف
نما   كقاؿ بعده: [،2632: رقـ الحديث5/19 ،المنافؽ نما معنى ىذا عند أىؿ العمـ: نفاؽ العمؿ، كا  )كا 

ىكذا ركم عف الحسف البصرم شيء مف ىذا أنو قاؿ: النفاؽ ، كاف نفاؽ التكذيب عمى عيد رسكؿ ا 
 كنفاؽ التكذيب(.نفاقاف: نفاؽ العمؿ، 
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عبلنية صالحة، كيبطف ما يخالؼ ذلؾ. كأصكؿ ىذا النفاؽ ترجع إلى الخصاؿ المذككرة 
السر كالعبلنية، كالقكؿ  في ىذه األحاديث،.. قاؿ الحسف: كاف يقاؿ: النفاؽ اختبلؼ

 .(1)كالعمؿ، كالمدخؿ كالمخرج، ككاف يقاؿ: أس النفاؽ الذم بني عميو الكذب"
النفاؽ مبني عمى الكذب كقائـ عميو؛ كلذلؾ فإنو يؤدم عادة إلى القمؽ كالتردد، كالضعؼ ( 2

ا َيِريُبَؾ ِإَلى َدْع مَ )إذ يقكؿ:  .كىذا المعنى يبينو النبي (2)كاليزيمة، كالجبف كالجزع كاليمع
ف  الَكِذَب ِريَبةٌ  ْدَؽ ُطَمْأِنيَنٌة، َواِ     . (3)(َما اَل َيِريُبَؾ، َفِإف  الصٍّ

كثرة الحمؼ صفة ذميمة، خاصة إذا اقترنت بالكذب ككانت في كؿ كبيرة كصغيرة كفي ما  (3
ي تحط ييـ كما ال ييـ، فإذا كانت كذلؾ، فيي مف سمات الكذابيف، كصفات المنافقيف الت

مف قدر اإلنساف، كتثير الشككؾ حكؿ مصداقيتو، فالصادؽ فى أقكالو ال يشعر بالحاجة 
نما يفعؿ ذلؾ مف يرل نفسو  متيمان، كيخشى مف اطبلع  الدائمة إلي تككيدىا بالحمؼ، كا 

نيٍ اآلخريف عمى حقيقة ما يعممو مف نفسو، قاؿ تعالى: ﴿ ِٛ ٍف َم  ﴾َوََل حُِؽْف ُّكَّ َخَلَّ
ْٓ : ﴿ [، كأحد الكجكه في تفسير قكؿ ا 10:]القمـ َٕاُِٗس ْح

َ
َ ُقرَْعًث ِْل ٜا اَّللَّ ﴾ َوَل ََتَْكُْ

 . (4)[، أم: ال تكثركا األيماف224]البقرة:

: "كفييا ىا ىنا تأكيبلف: أحدىما: أف تحمؼ با تعالى في كؿ حؽ (5)يقكؿ الماكردم
رضة، أم عمة يتعمؿ بيا في ى عي كتجعمو عيرضة، كالثاني: أف معن، ذؿ اسموتبفت، كباطؿ

فيقكؿ ، ، كفييا كجياف: أحدىما: أف يمتنع مف فعؿ الخير كاإلصبلح بيف الناس إذا سئؿًبٌره
  .(6)عمٌي يميف أف ال أفعؿ ذلؾ، أك يحمؼ با في الحاؿ فيعتٌؿ في ترؾ الخير باليميف"

                                                           

 (.2/480الحنبمي،  جامع العمـك كالحكـ )ج (1)
 (.219/ 28( انظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج2)
 ،أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الترمذم، في سنف :الترمذم] (3)

ححو األلباني في إركاء الغميؿ في ، كقاؿ: )كىذا حديث صحيح(، كما ص[2518 رقـ الحديث :4/668
 (.44/ 1تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج

 (.956/ 14( انظر: الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )ج4)
( القاضي عمي بف محمد بف حبيب أقضى القضاة أبك الحسف الماكردم البصرم الشافعي، كلي القضاء 5)

الصيمرم بالبصرة، كارتحؿ إلى أبي حامد اإلسفراييني  ببمداف كثيرة، ثـ سكف بغداد كتفقو عمى أبي القاسـ
كدرس بالبصرة سنيف كثيرة. مف تصانيفو التفسير المسمى )النكت كالعيكف(، ك)الحاكم( في الفقو، كأدب 

 (.298/ 21ق. انظر: ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات )ج450الديف كالدنيا، كاألحكاـ السمطانية، تكفي سنة
 (.285/ 1لماكردم، )ج( النكت كالعيكف، ا6)
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ـْ ُجن ةً ﴾، ثـ قكلو َقاُلوا َنْشَيدُ استدؿ أبك حنيفة بقكلو تعالى: ﴿ (4 ﴾ عمى : ﴿ات َخُذوا َأْيَماَنُي
أف الشيادة يميف، كمعنى نشيد: نحمؼ؛ ألف كؿ كاحد مف الحمؼ كالشيادة إثبات ألمر 
مغيب، يقكؿ الرجؿ: أشيد كأشيد با، كأعـز كأعـز با في مكضع أقسـ كأكلى، كخالفو 

م مجرم اليميف، كأف يقكؿ الجميكر، فقالكا بمزكـ اقتراف الشيادة بمفظ الجبللة؛ كي تجر 
ف نكل ذلؾ ال لـ تكف يمينا، كعند الشافعي ال يككف )أشيد( يميننا كا   . (1)أشيد با؛ كا 

َوالم ُو َيْشَيُد ِإف  يتحقؽ اإليماف إذا كافؽ القكؿ تصديؽ القمب كاعتقاده، يقكؿ القرطبي: ﴿ (5
ـ كحمفيـ بألسنتيـ. كقاؿ الفراء: كا أم: فيما أظيركا مف شيادتياْلُمَناِفِقيَف َلَكاِذُبوَف﴾ 

يشيد إف المنافقيف لكاذبكف بضمائرىـ، فالتكذيب راجع إلى الضمائر. كىذا يدؿ عمى أف 
اإليماف تصديؽ القمب، كعمى أف الكبلـ الحقيقي كبلـ القمب. كمف قاؿ شيئا كاعتقد خبلفو 

المقكلة صادقة كحؽ في عمى كذبيـ في مقالتيـ، مع أف  . فقد شيد ا (2)فيك كاذب"
 يءال حقيقة الش ،يءمتكمـ أك كذبو ىك اعتقاده في الشذاتيا، كعمى ىذا فالضابط لصدؽ ال
 في ذاتو مف حيث صدقو أك بطبلنو. 

عمى المرء أف ال يغتر بالمظاىر، فالمرء بعممو ال بمظيره، فقد عرؼ كثير مف المنافقيف  (6
ـ مع ما انطكت عميو قمكبيـ مف خبث كمكر كلؤـ، بعذكبة المساف كحبلكة البياف كليف الكبل
ِإف  اَ اَل  ) قاؿ: ، فعف أبي ىريرة أف النبي(3)كمع ما تكنو صدكرىـ مف حقد كبغضاء

ـْ َوَأْعَماِلُكـْ  ، َوَلِكْف َيْنُظُر ِإَلى ُقُموِبُك ـْ ـْ َوَأْمَواِلُك   .(4)( َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُك

                                                           

كابف حجر، فتح البارم  ؛(36/ 18كانظر: النككم، المجمكع )ج ؛(4/538الكشاؼ )ج ،لزمخشرما( انظر: 1)
ذا قاؿ: أشيد با؛ فإف نكل اليميف  65/ 7كانظر: الشافعي، األـ )ج ؛(544/ 11)ج (، كقاؿ فييا: "كا 

ف لـ ينك يمينا فميس بيميف؛ ألف قكلو أشي ذا قاؿ: أشيد، لـ فيك يميف، كا  د با يحتمؿ أشيد بأمر ا، كا 
ف نكل يمينا فبل شيء عميو".  يكف يمينا، كا 

 (.123/ 18( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج2)
 (.219/ 28( انظر: الزحيمي التفسير المنير )ج3)
، كدمو، كعرضو، كمالو، صحيح مسمـ، البر كالصمة كاالداب، تحريـ ظمـ المسمـ، كخذلو، كاحتقاره ]مسمـ: (4)

رقـ  :2/1388القناعة،  /سنف ابف ماجو، الزىد]ابف ماجو:  [؛1987: رقـ الحديث4/2564
. كفي شرح محمد فؤاد عبد الباقي: ])كلكف إنما ينظر( أم: فاصمحكا اعمالكـ كقمكبكـ، كال [4143الحديث

 تجعمكا ىمتكـ متعمقة بالبدف كالماؿ[.
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عنيـ مف دقة ساقي ابف مسعكد، قاؿ ليـ النبي صمى ا كلما ضحؾ الصحابة رضي ا 
 . (1)(َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُيَما َأْثَقُؿ ِفي اْلِميزَاِف ِمْف ُأُحدٍ )عميو كسمـ: 

التحذير مف اإلعراض عف الحؽ كاالستمرار عمى المعصية؛ فإنو يكجب الطبع عمى القمب  (7
تؿ: طبع عمى قمكبيـ بالكفر فيـ ال يفيمكف اإليماف "قاؿ مقا.(2)كحرماف صاحبو مف اليداية

، كالمعنى أف ا جازاىـ بصنعيـ الطبع عمى (3)كالقرآف كصدؽ محمد صمى ا عميو كسمـ"
كىذه عقكبة لمف عرؼ ثـ أنكر، كاختار اليكل، كآثر حب الدنيا، كاستحب العمى قمكبيـ، 

َزاغَ ﴿ عمى اليدل، يقكؿ تعالى:
َ
ٜا أ ا َزاُم َّٕ َم  وََْ ْٜ ٌَ ِدي اّْ ْٛ ُ ََل َح ْٓ َواَّللَّ ُٛ ُ ًُُْٜبَ اَّللَّ

ٌِنيَ   . [5]الصؼ ﴾اَّْىاِش

، كىك الترقب كالتخكؼ كالتمفت الدائـ، 8 ( في اآليات تشخيص لنفسية الخائف كالظالـ كالمجـر
 :يتكجس مف كؿ صكت أككممة يسمعيا، فيظف نفسو ىك المقصكد بيا كما قاؿ تعالى

ـْ ﴿ َيْحَسُبوَف ُكؿ  صَ  ﴾، دائـ الحذر مف أف يفتضح أمره، كييطمع عمى حقيقتو كما ْيَحٍة َعَمْيِي
ْٓ قاؿ تعالى: ﴿  ِٛ ا ِِف ًُُْٜبِ َٕ ْٓ ةِ ُٛ ْٓ ُشَٜرةٌ حُنَتِّئُ ِٛ َل َقَْيْ ْن ُتََنَّ

َ
َٜن أ ٌُ َ٘اوِ ُٕ ْ ﴾  ََيَْذُر ال

لزنا أك [. كىذا شأف المذنب األثيـ المقترؼ، فمك تكمـ أحد مثبل في عقكبة ا64]التكبة:
السرقة أك الرشكة، كليس في ذىنو شخص بعينو، لظف ىذا الزاني أك السارؽ أك المرتشي 

   . مي: )الذم عمى رأسو بطحاء يحسس(أنو يريده بقكلو، كما يقكؿ المثؿ العا
 .(5): إذا ساء فعؿ المرء ساءت ظنكنو ... كصدؽ ما يعتاده مف تكىـ(4)يقكؿ المتنبي

                                                           

قاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغيره، كىذا ك ، [3991: رقـ الحديث99/ 7 المسند،: اإلماـ أحمد بف حنبؿ]( 1)
كىك  -إسناد حسف مف أجؿ عاصـ، كىك ابف أبي النجكد، كبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير حماد 

 كقاؿ حديث صحيح، ،[5385: رقـ الحديث3/358 : المستدرؾ،الحاكـ] ؛فمف رجاؿ مسمـ -ابف سممة 
، كقاؿ: ركاه البزار كالطبراني، [15563: رقـ الحديث9/473، الزكائد مجمع :الييثمي] ؛ككافقو الذىبي

 كرجاليما رجاؿ الصحيح.
 (.355/ 5( انظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج2)
 (.546/ 30لرازم، مفاتيح الغيب )ج( ا3)
، كؼ بالمتنبي كلد بالككفة( أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد أبك الطيب الجعفي الشاعر اٍلمىٍعري 4)

كتعاطى قكؿ الشعر مف حداثتو حتى بمغ ، كنشأ بالشاـ، كأكثر المقاـ بالبادية، كطمب األدب كعمـ العربية،
فيو الغاية التي فاؽ أىؿ عصره كعبل شعراء كقتو، كاتصؿ بسيؼ الدكلة، كأكثر ًفي مديحو، ثـ أتى مصر 

إلى العراؽ. مات  مصر غادرك  ىجاه بالقصيدة المشيكرة ثـفمدح بيا كافكر اإلخشيدم، كأقاـ بيا مدة، 
 (.164/ 5ق. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج354مقتكال سنة 

 (.28/240،241، التحرير كالتنكير )ج( انظر: ابف عاشكر5)
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ذر مف المنافقيف، كخاصة في كاقعنا الذم كثرت فيو الشبيات، كجكب االحتراز كالح ( 9
كتنكعت فيو األىكاء، فيـ عيكف األعداء كأبكاقيـ كالمركجكف لبضاعتيـ التي جمبت الكيؿ 
 كالخراب عمى اإلسبلـ كأىمو، كىؿ أيتيت أمتنا إال مف قبؿ ىذا الصنؼ؟! يقكؿ ابف القيـ:

لكفار المجاىريف؛...ألٌف الحرب مع أكلئؾ ساعة أك كبمية المسمميف بيـ أعظـ مف بميتيـ با"
ا كمساءن،  أٌياـ ثـ تنقضي، كيعقبو النصر كالظفر، كىؤالء معيـ في الديار كالمنازؿ صباحن
يدٌلكف العدٌك عمى عكراتيـ، كيترٌبصكف بيـ الدكائر، كال يمكنيـ مناجزتيـ، فيـ أحٌؽ بالعداكة 

﴾ ﴿ُىـُ   :مف المبايف المجاىر، فميذا قيؿ ـْ  .(1)"اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُى

 

 (. 8-5المطمب الثاني:  أدلة كذب المنافقيف ) اآليات 

ْٓ ﴿  قاؿ تعالى: ُٛ ْحخَ
َ
ْٓ َورَأ ُٛ ْوا رُُءوَش َّٜ َ ِ ل ْٓ رَُشُٜل اَّللَّ ْٜا يَْصخَْنِىْر َُّس َ ْٓ تََكال ُٛ َ َِ ل َوإَِذا ِري

ِِبُوَن ) ُْ ْٓ ُمْصخَ ُٚ وَن َو ْٓ 5يَُطدُّ ِٛ َٜاٌء َقَْيْ ْٖ َحْنِىَر  ( َش َّ ْٓ ُٛ َ ْٓ تَْصخَْنِىْر ل َ ْم ل
َ
ْٓ أ ُٛ َ ْشخَْنَىْرَت ل

َ
أ

نَي ) ٌِ َم اَّْىاِش ْٜ ٌَ ِْٛدي اّْ َ ََل َح ْٓ إِنَّ اَّللَّ ُٛ َ ُ ل ْٖ ِقَْ٘د 6اَّللَّ َٔ ٜا لََعَ  ٌُ ٜلَُٜن ََل ُتِْ٘ى ٌُ َٖ َح ي ِ ُٓ اَّلَّ ُٚ  )
 ُٖ ِ َخَزائِ ٜا َوَّلِلَّ ِ َخَّتَّ َحَْ٘ىغُّ َٜن  َٔاتََِّم َّالصٍَّّرَُشِٜل اَّللَّ ُٛ ٌَ نَي ََل َحْى ٌِ َ٘اوِ ُٕ ْ َّٖ ال رِْض َوَِّس

َ
َواْْل

ةُ َولِرَُشَِٜلِ 7) ِ اِّْكزَّ َذلَّ َوَّلِلَّ
َ
ا اْْل َٛ ْ٘ ِٔ َقزُّ 

َ
َّٖ اْْل ِديَِ٘ث ََلُْخرَِج َٕ ْ ٜلَُٜن َِِّئْ رََجْكَ٘ا إََِل ال ٌُ  ( َح

َٜن ) ُٕ نَي ََل َحْكَْ ٌِ َ٘اوِ ُٕ ْ َّٖ ال ِ٘نَي َوَِّس ِٔ ْؤ ُٕ  [8-5]المنافقكف: ﴾ (8َولِْْ
 التحميؿ المغوي: أوال:

﴾ ـْ ْوا ُرُءوَسُي عراضان عنو﴿َلو  ، قاؿ (2): لىيُّ الرؤكس: ىك إمالتيا عف ًكجاه المتكمـ؛ إنكارا لقكلو كا 
 . (4)يعني عطفكا رءكسيـ رغبة عف االستغفار" : "لككا رءكسيـ:(3)مقاتؿ

                                                           

 (.402يف كباب السعادتيف )ص( ابف القيـ،  طريؽ اليجرت1)
 (.244/ 28ير )ج( انظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنك 2)
( مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء، البمخي، أبك الحسف: مف أعبلـ المفسريف. أصمو مف بمخ انتقؿ 3)

ق كاف متركؾ الحديث. مف كتبو )التفسير 150إلى البصرة، كدخؿ بغداد فحٌدث بيا. كتكفي بالبصرة سنة 
)متشابو القرآف(، ك)الناسخ كالمنسكخ(، ك)القراآت(،  الكبير(، ك)نكادر التفسير(، ك)الرد عمى القدرية(، ك

 (.7/281ك)الكجكه كالنظائر(. األعبلـ لمزركمي، )ج
 (.338/ 4( تفسير مقاتؿ بف سميماف )ج4)
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ـْ ُمْسَتْكِبُروف ـْ َيُصدُّوَف َوُى كيعرضكف عمف  : رأيتيـ يمتنعكف عف المجئ لمنبي ﴾﴿َورََأْيَتُي
 .(1)في عناد كتعنت ككبر لطمب االستغفار كالتكبة إلى ا  دعاىـ إلى إتيانو 

ٍنوي"﴿َيْنَفضُّوا ﴾  .(2): "يىتىفىرَّقيكا عى

َواتِ ﴿ َوِلم ِو َخزاِئُف  اؿ كالطعاـ : "الخزائف: جمع خزينة، كىي ما يخزف فييا المَواأْلَْرِض﴾ الس مََٰ
  .(3)لعباده" كما يشبييما، كالمراد بيا أرزاؽ العباد التي يمنحيا ا 

: فىقيوى الٌرجؿ يىٍفقيوي ًفٍقيان فيك فىقيوه. كفىًقوى يىٍفقىوي ًفٍقيان ﴿ال َيْفَقُيوَف﴾:  "فقو: الًفٍقوي: الًعٍمـ في الٌديف. يقاؿي
. كأفقيتيو: بىيٍَّنتي لوي. كالتَّفىقُّ  ـى وي: تىعىمُّـي الًفٍقًو"إذا فىًي

. كالمعنى: ال يفيمكف كال يدرككف حقائؽ األمكر (4)
 .(5)كدقائقيا

: "العزة: الغمبة كالمنعة كالقكة، كالعزة  لعزة في ذاتو، كالعزة ﴿ َوِلم ِو اْلِعز ُة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف ﴾
      .(6)المنعة كالقكة"لرسكلو كلممؤمنيف بما أعطاىـ ا تعالى مف الغمبة ك 

  :ثانيا:القراءات

ـْ ﴾قىٍكلو:   ْوا ُرُءوَسُي ، كقراءة ْوا﴾ ﴿لوخفيفة، كقرأىا الباقكف بالتشديد  ﴿َلَوْوا﴾(7): قرا نافع﴿ َلو 
كحجة مف قرأ بيا قكؿ ا  ،التخفيؼ مف لكىل يمكم لٌيا كىك إذا أنكر الرجؿ شيئا لكل رأسو كعنقو

 :﴿  ِلْص
َ
ْٓ ََلًّا ةِأ ِٛ [، كاألصؿ لكيا فقمبت الكاك ياءا كأدغمت في الثانية، كأما 46]النساء: ﴾نَِخ

م تمكية، كحجتيـ في ذلؾ أف الرؤكس جماعة يناسبيا ّْل يمكَّقراءة التشديد فمف قكلؾ: لك
 .(8) التشديد، كما يناسب التشديد اإلكثار مف الفعؿ كتكراره المرة تمك المرة

                                                           

 (322/ 3العز بف عبد السبلـ )ج ( انظر: تفسير1)
 (.1/345( الخضيرم، السراج في بياف غريب القرآف )ج2)

 (.14/410)جطنطاكم، التفسير الكسيط  (3)
 (.370/ 3( الفراىيدم، العيف )ج4)
 (.28/222ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج انظر: (5)
 (.5/446)ج سمعانيال ( السمعاني، تفسير6)
( نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ الميثي بالكالء المدني، أحد القراء السبعة المشيكريف، كاف أسكد، شديد 7)

الخمؽ، فيو دعابة. أصمو مف أصبياف، اشتير في المدينة، كانتيت إليو رياسة  السكاد، صبيح الكجو، حسف
 (.8/4ىػ . الزركمي، األعبلـ )ج 169القراءة فييا، كأقرأ الناس نيفا كسبعيف سنة، كتكفي بيا سنة 

(، 1/709كانظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ج ؛(1/636اءات )ج( انظر: ابف مجاىد، السبعة في القر 8)
 (.308 -14/307نظر: األلكسي، ركح المعاني )جكا
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 أسباب النزوؿ: ثالثا:

ىؿ التفسير كالسير أنيا نزلت في عبد ا بف أبي كنظرائو، بسبب ما صدر منيـ ذكر أ 
مف األقكاؿ كاألفعاؿ عمى أثر شجار كقع بيف جيني يقاؿ لو: سناف، كىك حميؼ لعبد ا بف 
أبٌي، كرجؿ مف بني غفار يقاؿ لو: جيجاه بف سعيد، كىك أجير لعمر بف الخٌطاب الستقاء 

، كمجمؿ القصة أخرجو البخارم كمسمـ كغيرىما (1)غزكة بني المصطمؽالماء، ككاف  ذلؾ في 
، رىجيبلن ًمفى  كينَّا مىعى النًَّبيّْ )عف جابر ابف عبد ا قاؿ:  ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى ًفي غىزىاةو، فىكىسىعى رىجي

قىاؿى اٍلمييىاًجًرمُّ  اًر، كى : يىا لىؤٍلىٍنصى اًرمُّ اًر، فىقىاؿى اأٍلىٍنصى ، فىقىاؿى رىسيكؿي اً اأٍلىٍنصى َما ": : يىا لىٍممييىاًجًريفى
، رىجيبلن  "َباُؿ َدْعَوى اْلَجاِىِمي ِة؟ ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى : قىاليكا: يىا رىسيكؿى اً كىسىعى رىجي اًر، فىقىاؿى  ًمفى اأٍلىٍنصى

ٍبدي اً ٍبفي أيبىيٍّ  "َدُعوَىا، َفِإن َيا ُمْنِتَنةٌ " ًدينىًة  فىسىًمعىيىا عى ٍعنىا ًإلىى اٍلمى : قىٍد فىعىميكىىا، كىاً لىًئٍف رىجى فىقىاؿى
 : : دىٍعًني أىٍضًربي عينيؽى ىىذىا اٍلمينىاًفًؽ، فىقىاؿى . قىاؿى عيمىري فَّ اأٍلىعىزُّ ًمٍنيىا اأٍلىذىؿَّ َدْعُو، اَل َيَتَحد ُث "لىييٍخًرجى

حتى تقر  (2)زاد الترمذم: فقاؿ لو ابنو عبد ا، كا ال تنفمت "الن اُس َأف  ُمَحم ًدا َيْقُتُؿ َأْصَحاَبوُ 
 .(3)أنؾ الذليؿ، كرسكؿ ا العزيز، ففعؿ(

  رابعا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات: 

في المقطع السابؽ مف ذكر بعض  يستمر ىذا المقطع في استكماؿ ما ابتدأه ا 
ككامنيـ كيكشؼ عكارىـ،  كلكف بينما أعتنت اآليات  أحكاؿ المنافقيف، فبل يزاؿ السياؽ يفضح

السابقة بتشخيص أحكاؿ المنافقيف فى عمكميـ، كالكشؼ عف صفاتيـ النفسية كالجسدية التي 
يعرفكف بيا، دكف تعٌيف ألحد منيـ، جاءت ىذه اآليات لتخص أحد رؤكسيـ كىك عبد ا بف 

                                                           

 (.286/ 4( ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج1)

 (.278/ 5( ال تنفمت : أم ال ترجع. المرجع السابؽ )ج2)
ـْ َتْسَتْغفِ قكلو:  /صحيح البخارم، تفسير القرآف ]البخارم: (3) ـْ َل ـْ َأ ـْ َأْسَتْغَفْرَت َلُي ـْ َلْف َيْغِفَر ﴿َسَواٌء َعَمْيِي ْر َلُي

ـْ ِإف  الم َو اَل يَ  البر صحيح مسمـ، ]مسمـ:  [؛4905: رقـ الحديث6/154 ،ْيِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَف﴾الم ُو َلُي
)دعكىا فإنيا  قاؿ الشارح:، [2584: رقـ الحديث1998/ 4 ،نصر األخ ظالما أك مظمكما/كالصمة كاآلداب

تفسير القرآف عف رسكؿ ا صمى ا عميو  ،سنف الترمذم]الترمذم:  ؛يةمنتنة( أم قبيحة كريية مؤذ
أسباب : الكاحدم]اؽ القصة بطكلو ذكره سيك  ،3315: رقـ الحديث5/417كمف سكرة المنافقيف  /كسمـ
 جامع البياف ،نقبل عف أىؿ التفسير، كأصحاب السير. كالطبرم [821: رقـ الحديث1/450، النزكؿ
يؽ محمد بف إسحاؽ عف عاصـ بف عمر عف قتادة عف عبد ا بف أبي بكر، مف طر  ؛(23/406)ج

كعف محمد بف يحيى بف حياف قاؿ: كؿ قد حدثني بعض حديث بني المصطمؽ، قالكا: بمغ رسكؿ ا 
صٌمى ا عميو كسمـ أف بني المصطمؽ يجمعكف لو ... فذكره مع اختبلؼ يسير.  كالخبلصة: أف عامة 

 (.99/ 5فكظ بطرقو كشكاىده. انظر: حاشية تفسير البغكم )جالسياؽ الطكيؿ مح
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و مف األقكاؿ كالتصرفات التي تدؿ عمى أبٌى بف سمكؿ، كتحكي بعضا مما صدر عنو كعف أمثال
 .(1)كبالمؤمنيف غركرىـ كخبثيـ كتربصيـ بالنبي 

 : خامسا: المعنى اإلجمالي

فإذا دعاىـ ناصح إلى إتياف ، يذكر السياؽ مثاال حيا مف تصرفات المنافقيف كأعماليـ
ما كاف منيـ إال ليـ، كيسألو التكبة عمييـ بسبب ما صدر منيـ،  ، لكي يستغفر اى النبي 

أف أمالكا رؤكسيـ استيزاء كسخرية رافضيف العرض، معرضيف عف النصيحة في عناد 
عمى حقيقة أف ىؤالء فسقة، قمكبيـ مريضة مطمكس عمييا،  نبيو  ثـ يطمع ا  كاستكبار.

فبل تتعب نفسؾ في االستغفار ليـ، ، كطكيتيـ فاسدة، كمف كاف ىذا حالو فبل ييديو ا 
حكاية  استغفارؾ ليـ مف عدمو. كيذكر ا  ميـ ميؤكس منيـ، كسكاء عمييـ عند ا فمث

ُتْنِفُقوا َعمى مف فسقيـ كقبيح أقكاليـ التي استكجبت قضاء ا فييـ، كىي مقالة ابف سمكؿ: ﴿ال 
وا تى يتفرقكا عف محمد ﴾، أم: ال تنفقكا عمى فقراء المياجريف حَمْف ِعْنَد َرُسوِؿ الم ِو َحت ى َيْنَفضُّ

  لى أصحابو جميعا؛ ألنيـ رضكا بمقالتو كتابعكه كيترككا لكـ المدينة، كنسب القكؿ إليو كا 
عمييـ مقالتيـ الخبيثة ىذه ؛ مبينان أف ممؾ أرزاؽ العباد جميعا لو كحده،  عمييا. كقد رد ا 

يشاء، كلكف المنافقيف ال ليست ليـ كال لغيرىـ، كىك المتصرؼ فييا يعطى مف يشاء، كيمنع مف 
، كالنطماس بصيرتيـ. ثـ ذكر سبحانو مقالتو األخيرة، يفقيكف ذلؾ كال يدرككنو، لجيميـ با 

: أم: لئف عدنا إلى المدينة َيُقوُلوَف َلِئْف َرَجْعنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجف  اأْلََعزُّ ِمْنَيا اأْلََذؿ ﴾فقاؿ: ﴿ 
، فإننا األقكياء األعزاء كأنتـ الضعفاء األذالء، كفجنكـ منيا أييا المؤمنغزكة لنخر بعد ىذه ال

﴾، أل: لقد َوِلم ِو اْلِعز ُة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيفَ : ﴿بما يفحميـ بقكلو فجاء الرد مف ا 
 -أيضا -كحده العزة المطمقة كالقكة التي ال تقير، كىي كذب ىؤالء المنافقكف، فإف  

كحده، فعزتيـ تبع لعزتو، كفيض عف  كلممؤمنيف، ألنيا مستمدة مف إيمانيـ با  لرسكلو 
﴾ كلكنيـ ال يعممكف َولِكف  اْلُمناِفِقيَف ال َيْعَمُموفَ ، أما المنافقكف فبل مكلى ليـ كالعزة، ﴿ عزتو 

 .(2)ئوذلؾ، لفرط جيميـ كغركرىـ، كال يعرفكف سنة ا في نصر أكليائو كقير أعدا
 

 
 

                                                           

 (.964-693/ 14لخطيب، التفسير القرآني لمقرآف، )جا( انظر: 1)
 (.365-364/ 3( انظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج2)
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  ائؼ البيانية والفوائد البالغية:سادسا: المط

﴾: طباؽ السمب في قكلو  • ـْ ـْ َتْسَتْغِفْر َلُي ـْ َل ـْ َأ ـْ َأْسَتْغَفْرَت َلُي ، حيث كرد فعؿ ﴿َسواٌء َعَمْيِي
 . (1)االستغفار مرة مثبتا كمرة منفيان 

 .طباؽ اإليجاب بيف األعز كاألذؿ كىك مف المحسنات البديعية •

ـُ ال ِذيَف َيُقوُلوَف﴾: اٍفتيًتحت الجممة في قكلو  • ىـ الظَّاىر دكف ااًلكتفاء بالمستتر  بضمير ﴿ُى
ميًر تٍعريض بالتَّكبيخ، كفضح ليـ بمزيد التَّصريح كقكلو ، ﴿َيُقوُلوَف﴾في  كفي ًإظيار الضَّ

رارُ ﴿تعالى:  ٌَ ُٜه َْلا وَتِئَْس اّْ ُٕ خُ ْٔ ْٓ ًَدَّ ْجخُ
َ
 . (2)[ 60:]ص ﴾أ

يشعر بأىٌف ىذه المقالة تتكٌرر ًمنيـ لقصد ًإفشائيا،  ﴿َيُقوُلوَف﴾صيغة اٍلمضارع في  •
 . (3) كالستحضار سكء ىذه المقالة، كقبح ىؤالء القائميف ليا

كختـ اآلية األكلى ببل يفقيكف، كالثانية ببل يعممكف بياف عدـ كياستيـ كفيميـ في األكلى،  •
َواتِ َخزاِئُف ﴿ َوِلم ِو ثانية، فاألكؿ متصؿ بقكلو كبياف حماقتيـ كجيميـ في ال ، ﴾َواأْلَْرضِ  الس مََٰ

َوِلم ِو اْلِعز ُة : ﴿كفيو غمكض يحتاج إلى فطنة كالمنافؽ ال فطنة لو، كالثاني متصؿ بقكلو
  .(4)هءه كمذؿ أعداءفيـ ال يعممكف أف ا معز أكليا﴾، َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيفَ 

﴿َوِلم ِو اْلِعز ُة َوِلَرُسوِلِو : القصر بتقديـ المسند عمى المسند إليو في قكلو أسمكب•  
، كىك قصر قمب، فجعؿ العزة  كلرسكلو كلممؤمنيف كليست ألحد بعدىـ، كأعاد َوِلْمُمْؤِمِنيَف﴾

 زتو لمتأكيد عمى عزتيـ التي ىي تبع لع ﴿َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف﴾: البلـ في قكلو
 .(5)كفيض عنيا

﴾ ... إلخ، كىك مف ﴿ال َيْفَقُيوَف﴾ ،﴿ُمْسَتْكِبُروَف﴾: تكافؽ الفكاصؿ في قكلو •  ، ﴿ال يىٍعمىميكفى
  .(6)السجع البديع غير المتكمؼ

 

                                                           

 (.221/ 28نظر: الزحيمي، التفسير المنير )جا( 1)
 .(246/ 28( انظر: ابف عاشكر،  التحرير كالتنكير )ج2)
 (. 410/ 14)ج الكسيط طنطاكم، التفسير( انظر: 3)
 (.539/ 9( انظر: حقي،  تفسير ركح البياف )ج4)
 (.250/ 28ابف عاشكر: التحرير كالتنكير )ج ( انظر:5)
 (.221/ 28( انظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج6)
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  سابعا: المقاصد واألىداؼ والدالالت االمستفادة مف اآليات:

ْْصُِف ﴿داية، يقكؿ تعالى: ( اإلعراض كاالستكبار عف الحؽ مف أسباب الصرؼ عف الي1
َ
َشأ

ا َوإِنْ  َٛ ٜا ةِ ُ٘ ِٔ رِْض ةَِنْيِ اْْلَيِّ َوإِْن يََرْوا ُّكَّ آيٍَث ََل يُْؤ
َ
ُوَن ِِف اْْل ِبَّ َُ َٖ َحخَ ي ِ ْٖ آيَاِِتَ اَّلَّ  َخ

َِ اََّْغِّ َحخَِّخُذوُه َشبِ  َِ الرُّْشِد ََل َحخَِّخُذوهُ َشِبيًَل َوإِْن يََرْوا َشِبي ْٓ يََرْوا َشِبي ُٛ جَّ
َ
ٍَ ةِأ ِ يًَل َذل

ِْنيَ  ا ََغوِ َٛ ٜا ةِآيَاحَِ٘ا َوََكُٜٗا َخْ٘ ةُ ذَّ  .[146األعراؼ] ﴾ََ

ْو ََل ﴿ ، قاؿ تعالى:(1)"ال ينفع االستغفار لمكافر كال الصبلة عميو بحاؿ"( 2
َ
ْٓ أ ُٛ َ اْشخَْنِىْر ل

 ْٖ ًة وََْ ْٓ َشتِْكنَي َمرَّ ُٛ َ ْٓ إِْن تَْصخَْنِىْر ل ُٛ َ ِ تَْصخَْنِىْر ل ْٓ َزَىُروا ةِاَّللَّ ُٛ جَّ
َ
ٍَ ةِأ ِ ْٓ َذل ُٛ َ ُ ل َحْنِىَر اَّللَّ

ٌِنيَ  َم اَّْىاِش ْٜ ٌَ ِْٛدي اّْ ُ ََل َح ِِّ لََعَ : ﴿، كقاؿ [80﴾ ] التوبة:َورَُشَِٜلِ َواَّللَّ َوََل حَُط
ِ َورَشُ  ْٓ َزَىُروا ةِاَّللَّ ُٛ ْٓ لََعَ َرِْبِهِ إِجَّ ٌُ ةًَدا َوََل َت

َ
اَت أ َٔ  ْٓ ُٛ ْ٘ ِٔ َخٍد 

َ
ْٓ أ ُٚ ٜا َو احُ َٔ َِٜلِ َو

ٜنَ  ٌُ ، كقد نيى ا تعالى نبيو عف االستغفار لممشركيف كلك كانكا أكلي [84﴾ ] التوبة:وَاِش
   .قربى، فإذا كاف استغفار النبي ال ينفعيـ، فكيؼ باستغفار مف ىـ دكنو

مكات ىك الخالؽ الرازؽ الذم بيده مقاليد الس  ( مف دكاعي عزة المسمـ عممو بأف ا3
كاألرض، ال مانع لما أعطى كال معطي لما منع، فيتعمؽ قمبو با كحده رغبةن كطمعان 

عف أبي ىريرة رضي ا عنو: أف رسكؿ ا . (2)كرجاءن، كيتككؿ عميو كحده كال يذؿ لغيره
: َأْنِفْؽ ُأْنِفْؽ َعَمْيَؾ، َوَقاؿَ )صمى ا عميو كسمـ قاؿ:  : َيُد الم ِو َمْْلَى اَل َقاَؿ الم ُو َعز  َوَجؿ 

ـْ َما َأْنَفَؽ ُمْنُذ َخَمَؽ الس َماَء َواأَلْرَض،  اُء الم ْيَؿ َوالن َياَر، َوَقاَؿ: َأرََأْيُت َفِإن ُو َتِغيُضَيا َنَفَقٌة َسح 
ـْ َيِغْض َما ِفي َيِدِه، َوَكاَف َعْرُشُو َعَمى الَماِء، َوِبَيِدِه الِميزَاُف َيْخِفُض َويَ   . (3)(ْرَفعُ َل

دراؾ تاـ بأف العزة الحقة  كلرسكلو كلممؤمنيف، كأف4  ( عمى المؤمف أف يككف عمى كعي كا 
، فمف كاف ا كليو فمف ذا إيمانو ىك مصدر عزتو ككرامتو، كعزتو فيض عف عزة ا 

و في الذم يعاديو، كعمى قدر إيماف العبد كيقينو كاتٌباعو يرفع ا مف قدره كيجعؿ ميابت
 . قمكب اآلخريف، كما أحكجنا في أياـ الذؿ ىذه إلى أف ننيؿ مف ىذا النبع

                                                           

 (.358/ 5( الجزائرم، أيسر التفاسير )ج1)
 (.180: 8مف عمماء التفسير،  التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، )( انظر: مصطفى مسمـ كمجمكعة 2)
[؛ 4407: رقـ الحديث4/1724قكلو: ككاف عرشو عمى الماء،  /صحيح البخارم، التفسير ]البخارم: (3)

[؛ 993: رقـ الحديث2/690الحث عمى الزكاة كتبشير المنفؽ بالخمؼ  /صحيح مسمـ، الزكاة]مسمـ: 
 [.7298: رقـ الحديث12/247 : المسند،حنبؿ أحمد بف]كانظر: 
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حالة القمكب لو كحده 5 ، فقد كاف ( المنيج التربكم اإلليي في معاممة الناس بالظاىر كا 
، عمى أعيانيـ إال قبيؿ كفاتو  نبيو  المنافقكف يعيشكف بيف المسمميف كلـ يطمع ا 

ف كاف يىعرفييـ  نبيو صمى ا  بسيماىـ كفي فمتات ألسنتيـ، كحتى حينما عٌرؼ ا كا 
، فإنو لـ يقتميـ عميو كسمـ  بأسماء النفر الذيف استمركا  عمى النفاؽ حتى أكاخر حياتو 
 الديف، كلـ يكشؼ كلـ يخرجيـ مف الصؼ المسمـ مادامكا يقيمكف الصبلة، كيؤدكف فرائض

نما عىرفيـ كأطم ؛ ع عمييـ كاحدا فقط مف أصحابو ىك حذيفة بف اليمافأمرىـ لمناس؛ كا 
غبلقا لباب  حفاظا عمى سبلمة المجتمع المسمـ؛ كدرءان لمفسدة الحكـ عمى العباد بالظف، كا 

 . (1)التنقيب عمى البكاطف كأخذ الناس بالظنة

نكا ) إف أناسا كا يقكؿ: كلقد فيـ الصحابة رضكاف ا عمييـ ىذه الحكمة، فنجد عمر      
نما نأخذكـ اآلف بما ظير يؤخذكف بالكحي في عيد رسكؿ ا  ف الكحي قد انقطع، كا  ، كا 

لنا مف أعمالكـ، فمف أظير لنا خيرا، أمناه، كقربناه، كليس إلينا مف سريرتو شيء، ا 
ف قاؿ: إف سريرتو  يحاسبو في سريرتو، كمف أظير لنا سكءا لـ نأمنو، كلـ نصدقو، كا 

 .(2)حسنة(
سمؾ التجكيع كالحصار في محاربة أىؿ الحؽ مسمؾ قديـ فعمو المشرككف لما حاصركا ( م6

﴿ ال رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في شعب أبي طالب، كدعا إليو المنافقكف حيف قالكا: 
وا﴾  ، كأكثر مسالؾ الكفار مسالؾ قديمة لياُتْنِفُقوا َعَمى َمْف ِعْنَد َرُسوِؿ الم ِو َحت ى َيْنَفضُّ

أصكليا، فما نراه اليكـ مف محاربة المسمميف في أرزاقيـ؛ إلخضاعيـ ككسر إرادتيـ 
كصرفيـ عف دينيـ، إنما ىك مف ىذا القبيؿ، فسمؼ ىؤالء ىـ الكفار كالمنافقكف، كلذلؾ فبل 

 بد لممؤمنيف في ىذه الحالة مف أمريف :
حتى يأتي ا   : البد ألىؿ اإليماف مف الصبر كالتحمؿ كارتباط القمكب بااألوؿ

بالنصر كالفرج؛ فإف سنة ا أف يبتمى المؤمنكف، ثـ تككف ليـ العاقبة؛ كلذلؾ جاء الحث 
ةَْج ﴿ عمى الصبر في البأساء كالضراء في آيات كثيرة. يقكؿ منيا قكلو تعالى: ذِّ َُ ْد  ٌَ َوَّ

وُذوا َخَّتَّ 
ُ
ةُٜا َوأ ذِّ َُ ا  َٔ ٍَ وََطَِبُوا لََعَ  ِْ ْٖ َرتْ ِٔ  ٌِ اِت رُُش َٕ َل َِِّكِ تَدِّ ُٔ َٗا َوََل  ُ ْْ َٗ ْٓ ُٚ حَا

َ
 أ

ِْنيَ  رَْش ُٕ ْ ْٖ َجتَإِ ال ِٔ ْد َجاَءَك  ٌَ ِ َوَّ  [. 34﴾]األنعاـاَّللَّ

                                                           

 (.3577/ 6( انظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج1)
 .[2498: رقـ الحديث2/934باب الشيداء العدكؿ،  /صحيح البخارم، الشيادات ]البخارم: (2)
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: تحقيؽ الكفاية ألىؿ اإليماف مف خبلؿ التضامف كالتكافؿ كاإلنفاؽ عمي المحتاجيف؛ الثاني
سةن ألعداء الديف يدخمكا عمييـ مف فري فتأليفا لقمكبيـ كتثبيتا ليـ كسدا لحاجاتيـ، فبل يتركك 

، يقكؿ النبي (1)مقابؿ لقمة عيشو كيفتنكىـ عف دينيـ باب الحاجة؛ ليساكمكىـ عمى عقيدتيـ
 :( ـْ َمَثُؿ اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو ، َوَتَعاُطِفِي ـْ ، َوَترَاُحِمِي ـْ َمَثُؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادٍِّى

ْنَياِف َيُشدُّ اْلُمْؤِمُف ِلْمُمْؤِمِف َكاْلبُ ) :كيقكؿ ، (2)(ِئُر اْلَجَسِد ِبالس َيِر َواْلُحم ىَتَداَعى َلُو َسا
  .(3)(اً َبْعُضُو َبْعض

ظيار صدؽ الصادقيف، فزيد كاف  ( دفاع ا 7 عف المؤمنيف، كتبرئة ساحة المظمكـ، كا 
براءة عائشة رضي ا  نزؿ ا صادقان مع رسكؿ ا، فبرأه ا سبحانو كتعالى، كقد أ

﴾  اآلَن َخْطَدَص اْْلَيُّ  عنيا، كأظير براءة يكسؼ عميو السبلـ إذ قالت امرأة العزيز: ﴿
ا ﴿ [، كبرأ مكسى عميو السبلـ مما قاؿ بنك إسرائيؿ، يقكؿ تعالى:51]يكسؼ: َّٕ ُ ِم هُ اَّللَّ

َ
َذَِبَّأ

ا ًٛ ِ وَِجي ٜا َوََكَن ِقَْ٘د اَّللَّ ُ [؛ لذلؾ فميبشر كؿ مظمكـ بإف ا سبحانو 69حزاب]األ ﴾ًَال
 كتعالى سيبرئ ساحتو عاجبلن أك آجبلن.

ناصر دينو، كمعز رسكلو كالمؤمنيف ممف  ( في اآليات إشارة كبشارة لممؤمنيف بأف المَّو 8
، كأف ا سيمكف معو، كالذيف يأتكف مف بعدىـ إلى قياـ الساعة؛ إذا استقامكا عمى أمره 

كسع عمييـ. كقد كاف مف ذلؾ ما رأينا، حيث فتح ليـ الفتكح كآتاىـ النصر كالغمبة ليـ كي
    عمى أعدائيـ.
: "فأعمـ المَّو أىنو مظير دينو عمى الديف كمو كمعزّّ رسكلو كمف معو مف (4)يقكؿ الزجاج

لمعنى ذكره ا تعالى في كىذا ا .(5)﴾"َوِلم ِو اْلِعز ُة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيفَ المؤمنيف فقاؿ: ﴿

                                                           

 (.8/183)جير المكضكعي لسكر القرآف الكريـالتفسمسمـ كمجمكعة مف عمماء التفسير، ( انظر: مصطفى 1)
رقـ الحديث 4/1999تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ،  /صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب]مسمـ: ( 2)

2586 .] 
. يقكؿ الشارح: ىذه األحاديث صريحة في تعظيـ حقكؽ [2585رقـ الحديث :4/1999المرجع السابؽ، ]( 3)

 غير إثـ كال مكركه. المسمميف بعضيـ عمى بعض، كحثيـ عمى التراحـ كالمبلطفة كالتعاضد في
( إبراىيـ بف الٌسرٌم بف سيؿ أبك إسحاؽ الٌزجاج، كاف مف أىؿ الفضؿ كالٌديف، حسف االعتقاد، جميؿ 4)

المذىب. كاف يخرط الٌزجاج، ثـ ماؿ إلى الٌنحك، فمـز المبٌرد، كأخذ عنو كعف ثعمب أيضا. مف تصانيفو: 
طبقات المفسريف  ،لداككدما :ق. انظر311نة سمات « خمؽ اإلنساف»، «االشتقاؽ»، «معاني القرآف»
 (.1/84)ج الفيرست ابف النديـ،( باختصار، كانظر: 1/9ج)

عرابو، )ج5)  (.177/ 5( الزجاج، معاني القرآف كا 
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رِْض :﴿ قكلو
َ
ْٓ ِِف اْْل ُٛ َِْىَّ٘ اِْلَاِت َّيَْصخَْخ ٜا الطَّ ُْ ِٕ ْٓ وََق ُْ٘س ِٔ ُٜ٘ا  َٔ َٖ آ ي ِ ُ اَّلَّ وََقَد اَّللَّ
 ُٛ َْلَّ ْٓ َوََلُتَدِّ ُٛ َ ِي اْرحَََض ل ُٓ اَّلَّ ُٛ ْٓ ِديَ٘ ُٛ َ ََنَّ ل ُِّ َٕ ْٓ َوََلُ ِٛ ِْ ْٖ َرتْ ِٔ  َٖ ي ِ ا اْشخَْخََْه اَّلَّ َٕ ََ ْٖ ِٔ  ْٓ

 ُٓ ُٚ  ٍَ وََلِ
ُ
ٍَ وَأ ِ ْٖ َزَىَر َبْكَد َذل َٔ ُكَٜن ِِب َشيْئًا َو ً٘ا َحْكتُُدوَِِٗن ََل يُْْشِ ْٔ َ

ْٓ أ ِٛ وِ ْٜ َبْكِد َخ
ٜنَ  ٌُ   [.55]النكر: ﴾ اَّْىاِش

( "العزةي غير الكبر، كال يحؿ لممسمـ أف ييذٌؿ نفسو، فالعزة معرفة اإًلنساف بحقيقة نفسو، كالكبر 9
ف بنفسو، قيؿ لمحسف بف عمي رضيى المَّو عنيما: إف الناس يزعمكف أف فيؾ جيؿ اإًلنسا

َوِلم ِو العزة َوِلَرُسوِلِو كبران كتييان فقاؿ: ليس بتيو؛ كلكنو عزة المسمـ، ثـ تبل اآلية ﴿
  .(1")﴾َوِلْمُمْؤِمِنيفَ 

 (.11-9المطمب الثالث : تحذير المؤمنيف مف أعماؿ المنافقيف ) اآليات 
ِر ﴿: الىقاؿ تع َْ ْٖ ِذ ْٓ َخ ْوََلُدُز

َ
ْٓ َوََل أ َٜاُُّس ْم

َ
ْٓ أ ُس ِٛ

ُٜ٘ا ََل حُْْ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ
َ
 يَاأ

وَن ) ُٓ اْْلَاِِسُ ُٚ  ٍَ وََلِ
ُ
ٍَ وَأ ِ ِْ َذل ْٖ َحْىَك َٔ ِ َو ِِ 9اَّللَّ ْٖ َرتْ ِٔ  ْٓ ا َرَزْرَ٘اُز َٔ  ْٖ ِٔ ٜا  ٌُ ِْٗى

َ
 ( َوأ

َٜل   ٌُ ُْٜت َذيَ َٕ ْ ُٓ ال َخَدُز
َ
ِِتَ أ

ْ
ْن يَأ

َ
َق  أ دَّ ضَّ

َ
ٍِ ًَِريٍب وَأ َج

َ
ْرحَِِن إََِل أ خَّ

َ
ََل أ ْٜ َ  رَبِّ ل

اِْلِنَي ) َٖ الطَّ ِٔ  ْٖ ُك
َ
ا 10َوأ َٕ ُ َختٌِي ةِ ا َواَّللَّ َٛ َجُْ

َ
ُ َجْىًصا إَِذا َجاَء أ َر اَّللَّ ْٖ يُؤَخِّ  ( َوَّ

َُْٜن ) َٕ   [11-9]المنافقكف: ﴾  (11َتْك

  :التحميؿ المغويأوال: 
﴾ ـْ ا": ﴿اَل ُتْمِيُك نىٍحكىمى ا ليىٍكتى ًبًو كشغمؾ مف ىكل كطرب كى : مى "المٍَّيكي

، كالمعنى: التشغمكـ (2)
  .(3)كتصرفكـ

 .(4)كالصبلة كالحج كقراءة القرآف كذكر ا بالقمب كالمساف، : العبادات المذكّْره بو﴿ذكر ا﴾

ـُ اْلَمْوُت﴾ ف ما يعمـ معو أىٌنو مىيّْت": "أم مف قبؿ أف ييعاي﴿ِمْف َقْبِؿ َأْف َيْأِتَي َأَحَدُك
(5). 

                                                           

 (.3/366( الصابكني، صفكة التفاسير )ج1)
 (423/ 4( المحكـ كالمحيط األعظـ، البف سيده )ج2)
 (.304/ 4ج( انظر: الكاحدم، التفسيرالكسيط )3)
 (.114/ 28( انظر: المراغي، تفسير القرآف )ج4)
عرابو )ج5)  (.177/ 5( الزجاج، معاني القرآف كا 
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: يسأؿ اإلمياؿ كأف يعطى فرصة بأف يؤخر مكتو كلك إلى ما بعد فترة قصيرة ﴿لوال أخرتني﴾
  .(1)مف الزمف

 . (2)األجؿ: الكقت المحدد لنياية الحياة كقبض الركح  ﴿َأَجُميا﴾

  ثانيًا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات:

مى ما كرد في اآليات السابقة مف الحديث عف المنافقيف ىذه اآليات جاءت تعقيبان ع
كالكشؼ عف دسائسيـ كفضحيـ بذكر مقاالتيـ الخبيثة التي أرادكا بيا تثبيط المؤمنيف عف 

لتفات عمى أثر ذلؾ إلى المؤمنيف بالخطاب ليحذرىـ مف اؽ عمى فقراء المياجريف، فكاف االاإلنف
في حب الدنيا كالتعمؽ بالماؿ كالكلد كترؾ العمؿ  أحكاؿ المنافقيف كينياىـ عف التشبو بيـ

لآلخرة، كيأمرىـ باإلنفاؽ عمى الفقراء كأف ال يستجيبكا لدعكة المنافقيف إلى اإلمساؾ، كأف يقدمكا 
 .  (3)ألنفسيـ قبؿ حمكؿ األجؿ كفكات األكاف

  ثالثًا: القراءات:

دَّؽى"؛ ألنو منصكب بالكاك كالنصب، عطفان عمى لفظ "فأ ﴿وأكوَف﴾قرأ أبك عمرك:  صَّ
عطفان عمى مكضع ، بإضمار "أٍف"، عمى جكاب التمني. كقرأ الباقكف: "كأكيٍف" بغير كاك مع الجـز

د َؽ﴾  . (4)؛ ألف مكضعو قبؿ دخكؿ الفاء: الجـز﴿فأص 

  .﴾ بالتاء عمى المخاطبة لجميع الناسَتْعَمُموفَ كالجميكر: ﴿ (5)"كقرأ السبعة

 

 
                                                           

 (.555/ 1( انظر: نخبة مف أساتذة التفسير، التفسير الميسر )ج1)
 (.679/ 3)ج التفسير الكاضح ،حجازم ( انظر:2)
 (.465/ 8:  دركزة، التفسير الحديث )جكانظر ؛(250/ 28كر، التحرير كالتنكير )ج( انظر: ابف عاش3)
 ( . 6/293الفارسي، الحجة )ج(، 2/428: ابف الجزرم، النشر )ج( انظر4)
ابف كثير المكى: ىك عبد -2نافع المدنى: كىك نافع بف عبد الرحمف بف أبى نعيـ. -1( القراء السبعة ىـ: 5)

ابف عامر الشأمى: -4عبلء بف عمار. أبك عمرك البصرل: ىك أبك عمرك بف ال-3ا بف كثير الدارم. 
-6عاصـ الككفى: ىك عاصـ بف أبى النجكد كيقاؿ لو ابف بيدلة. -5ىك عبد ا بف عامر اليحصبي. 

الكسائى الككفى: ىك عمى بف حمزة -7حمزة الككفى: ىك حمزة بف حبيب بف عمارة بف اسمعيؿ الزيات. 
 (.5-3صص راءات السبع )النحكل. يراجع: أبك عمرك الداني، التيسير في الق
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 .(2)﴾ بالياء عمى تخصيص الكفار بالكعيد"َيْعَمُموفَ ية أبي بكر: ﴿في ركا (1)كقرأ عاصـ

  :رابعًا: المعنى اإلجمالي

لممؤمنيف ينياىـ عف التشبو بالمنافقيف  المنافقيف، تكجو خطاب ا ك بعد ذكر النفاؽ 
 في الغفمة كاالشتغاؿ بالماؿ كالكلد، كيحذرىـ مف أف يجعمكىا ىميـ األكبر، كأف يدعكىا تمييـ

 عف طاعة ا كذكره كأداء فرائضو كما أليت المنافقيف. 

قاؿ أبك حياف:" أم ال تشغمكـ أمكالكـ بالسعي في نمائيا، كالتمذذ بجمعيا، كال أكالدكـ 
بسركركـ بيـ، كبالنظر في مصالحيـ، عف ذكر ا، كىك عاـ في الصبلة، كالتسبيح، كالتحميد، 

تشغيميو عف طاعة ا كعبادتو، فأكلئؾ ىـ الخاسركف الذيف  ، كمف يترًؾ الدنيا(3)كسائر الطاعات"
فٌكتكا عمى أنفسيـ الخير الكثير، كآثركا المتاع القميؿ العاجؿ الزائؿ عمى النعيـ العظيـ المقيـ. ثـ 
يرشدىـ إلى اإلنفاؽ مف أمكاليـ، كأف ال يمسككىا تعمقا بيا كحرصا عمييا، حتى إذا جاء األجؿ 

خركا كي يصدقكا، فالمعنى أٌف الفرصة اآلف أمامكـ ما دمتـ أحياء؛ كلكف إذا ندمكا كتمنكا لك أي 
جاء األجؿ فقد فات األكاف، كالذم سيأتي بعد ذلؾ إنما ىك الحساب عمى األعماؿ، فا خبير 

َ ََكَن ةِِكتَاِدهِ ةَِطًيا﴿ بيا مطمع عمييا، قاؿ تعالى: ْٓ وَإِنَّ اَّللَّ ُٛ َجُْ
َ
 .  (4)[45اطر:﴾ ]فوَإَِذا َجاَء أ

  خامسًا: المطائؼ البيانية والفوائد البالغية:

نما كجو الخطاب إلييا لما فييا مف قكة  • "المراد بنيي األمكاؿ كما بعدىا نيى المخاطبيف كا 
فنييكا عف أف يدعكىا ، التأثير كالمبلبسة كشدة الجاذبية، كأنيا ىي التي تقكـ باإللياء كتباشره

مف يتميكف بيا، فاألصؿ: ال تميكا بأمكالكـ الخ، كىك تجكز في  كالحؽ أنيـ ىـ، تميييـ
وََلَ يَُسٖ ِِف َضْدرَِك َخَرٌج : ﴿المسبب كقكلو تعالى اإلسناد، كقيؿ: إنو تجكز بالسبب عف

 ُٙ ْ٘  . (5)أم: ال تككنكا بحيث تمييكـ أمكالكـ الخ"، [2]األعراؼ:﴾ِٔ

                                                           

( عاصـ بف بيدلة بف أبي النجكد أبك بكر األسدم، مكالىـ الككفي، شيخ اإلقراء بالككفة كأحد القراء السبعة، 1)
جمع بيف الفصاحة كاالتقاف كالتحرير كالتجكيد، ككاف أحسف الناس صكتان بالقرآف، أخذ القراءة عرضان عف 

كركل القراءة عنو خمؽ كثير منيـ حفص بف سميماف، كأبك بكر زر بف حبيش كأبي عبد الرحمف السممي، 
 (.347-1/346ة النياية في طبقات القراء )جق. انظر: ابف الجزرم، غاي127شعبة بف عياش. تكفي

 (.5/316في تفسير الكتاب العزيز )ج ( ابف عطية، المحرر الكجيز2)
 (.270/ 8( تفسير البحر المحيط، ألبي حياف )ج3)
 (.366-365/ 3الصابكني، صفكة التفاسير )ج ( انظر: 4)
 (.199/ 8( انظر: الخفاجي، حاشيو الشياب عمي تفسير البيضاكم =عنايو القاضي ككفاية الراضي )ج5)
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ـُ اْلَخاِسُروَف ﴾: لو المبالغو في إظيار الخسراف كقصره عمييـ "في قك  • مف  ﴿ َفُأْوَلِئَؾ ُى
 الفصؿ ، كتكسط ضمير﴿َفُأْوَلِئَؾ﴾، كتكرير اإلسناد ﴿اْلَخاِسُروَف﴾خبلؿ التعريؼ باإلشارة 

 . (1)﴾، فكأنو جعؿ الخسراف محصكرا فييـ دكف غيرىـ"﴿ُىـُ 

﴾:في قكلو ﴿ِمْف﴾ • ـْ الماؿ تكسعة عمى شئ مف لمتبعيض، حيث طمبى إنفاؽ  ﴿ِمم ا َرَزْقناُك
 . (2)حمة بيـ كلئبل يثقؿ ككاىميـ، كىذا مف سماحة ىذه الشريعة الغٌراءعباده كر 

جاءت نكرة في سياؽ النفي لتعـ كؿ  ﴿نفسًا﴾جاء النفي ب)لف( لمتأكيد عمى عدـ التأخير ك •
 .(3)األنفس"
  المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:سادسًا: 

أف يتعيد إيمانو، كيحاسب نفسو كيراقب قمبو، فبل يأمف أف يككف مف المنافقيف  ( عمى المسمـ1
كىك ال يدرم. يقكؿ ابف القيـ في مدارج السالكيف: "فإف النفاؽ ىك الداء العضاؿ الباطف 
الذم يككف الرجؿ ممتمئا منو، كىك ال يشعر، فإنو أمر خفي عمى الناس، ككثيرا ما يخفى 

أنو ميصمح كىك مفسد"عمى مف تمبس بو فيزعـ 
. كقد كاف الصحابة كالسمؼ الصالح مع (4)

شدة إيمانيـ يخافكف النفاؽ عمى أنفسيـ؛ لعمميـ بحقيقة النفاؽ كدقو كتفاصيمو، فأساءكا 
الظف بأنفسيـ حتى خشكا أف يككنكا مف جممة المنافقيف فعف زيد بف كىب، قاؿ: مات رجؿ 

، «نعـ»: أمف القكـ ىك؟ قاؿ: ؿ لو عمرفقا،  مف المنافقيف فمـ يصؿ عميو حذيفة
كيذكر عف ، (5)«كلف أخبر بو أحدا بعدؾ، ال»: با، منيـ أنا؟ قاؿ: فقاؿ لو عمر

. يقكؿ ابف حجر: " كال يمـز مف خكفيـ (6)الحسف: "ما خافو إال مؤمف، كال أًمنىو إال منافؽ"
                                                           

 (.199/ 8)ج المرجع السابؽ( انظر: 1)
 (.414/ 14ج( انظر: طنطاكم، التفسير الكسيط، )2)
 (.255/ 28ج( انظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير )3)
 (.3( ابف القيـ، صفات المنافقيف )ص4)
 [؛37390: رقـ الحديث7/481نيا ممف كره الخركج في الفتنة كتعكذ /، الفتفمصنؼال :ابف أبي شيبة] (5)

ركاه البزار، كرجالو  كقاؿ الييثمي: ،4225: رقـ الحديث3/42، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد: الييثمي]
يقكؿ: ليس  -يقصد ابف تيمية-سمعتي شيخنا رحمو اداء كالدكاء كقاؿ: ابف القيـ في الكذكره  [؛ثقات

الباب، فكٌؿ مف سألني: ىؿ سٌماني لؾ فاؽ، بؿ المراد: ال أفتح عمٌي مراده أٌني ال أبٌرلء غيرؾ مف الن
 (.97/ 1رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ؟ فأزكيو. الداء كالدكاء )ج

، قاؿ ابف رجب: كأما األثر الذم يذكر [82: رقـ الحديث123ص ،لمنافقيفصفة النفاؽ كذـ ا :الفريابي]( 6)
عف الحسف قاؿ: ما خافو إال مؤمف، كال أمنو إال منافؽ، فيذا مشيكر عف الحسف، صحيح عنو. فتح 

 (.195/ 1)ج البارم
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ع كالتقكل رضي ا بؿ ذلؾ عمى سبيؿ المبالغة منيـ في الكر ، مف ذلؾ كقكعو منيـ
 .(1)عنيـ"

( الحذر مف المعاصي، ألف االستمراء عمى المعصية يكلد النفاؽ في القمب، يقكؿ ابف رجب 2 
في شرح قكؿ البخارم في الصحيح: )كما يحذر مف اإلصرار عؿ النفاؽ كالعصياف مف 

ْٓ  ﴿غير تكبة لقكؿ ا تعالى:  ُٚ ْ َو ٜا ا َذَكُْ َٔ واْ لََعَ  ُّ ِْ ْٓ يُ َ ُٕٜن َول ]آؿ عمراف:  ﴾َحْكَْ
: أف اإلصرار عمى المعاصي كشعب النفاؽ مف غير تكبة ييخشى منيا أف فمراده، (2)[135

لى ، كبالكصكؿ إلى النفاؽ الخالص، يعاقب صاحبيا بسمب اإليماف بالكمية سكء الخاتمة، كا 
  .(3)، كما يقاؿ: إف المعاصي بريد الكفر"نعكذ با مف ذلؾ

أكال، ثـ مع النفس كمع الناس؛ فميس ثمة أنفع كال أنجى مف  صدؽ مع ا ( اإللتزاـ بال3
عمى  الصدؽ، ككما أف الكذب قريف النفاؽ، فإف الصدؽ قريف اإليماف، كقد حث ا 

ٜا : ﴿الصدؽ ك أثنى عمى الصادقيف في كثير مف اآليات فقاؿ  ٌُ ٜا اتَّ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ
َ
يَاأ

 َٔ ٜا  َ َوُكُٜٗ اِدِرنيَ اَّللَّ اِدِرنَي : ﴿كقاؿ [،119﴾]التكبةَف الطَّ ُ الطَّ َِلَْجِزَي اَّللَّ
 ْٓ ِٛ ـْ )فضؿ الصدؽ كأنو قارب النجاة، فقاؿ:  [، كبيف النبي 24]األحزاب..﴾ةِِطْدًِ َعَمْيُك

ف  اْلِبر  َيْيِدي ِإَلى اْلَجن ِة، ، َواِ  ْدَؽ َيْيِدي ِإَلى اْلِبرٍّ ْدِؽ، َفِإف  الصٍّ َوَما َيزَاُؿ الر ُجُؿ َيْصُدُؽ  ِبالصٍّ
ـْ َواْلَكِذَب، َفِإف  اْلَكِذَب َيْيِدي ِإَلى  ي اُك ْدَؽ َحت ى ُيْكَتَب ِعْنَد اِ ِصدٍّيًقا، َواِ  َوَيَتَحر ى الصٍّ

ف  اْلُفُجوَر َيْيِدي ِإَلى الن اِر، َوَما َيزَاُؿ الر ُجُؿ َيْكِذُب َوَيَتَحر ى  اْلَكِذَب َحت ى ُيْكَتَب اْلُفُجوِر، َواِ 
 .(4)(ِعْنَد اِ َكذ اًبا

( التحصف بالعمـ، ففيو الكقاية مف النفاؽ، كالعصمة مف الزيغ كالضبلؿ كالزلؿ، كمف ثـ 4 
تتكيج العمـ بالعمؿ، فقد ذـ ا تعالى الييكد الذيف لـ يعممكا بما عممكا، كمثميـ بالحمار 

الذيف أعرضكا عف العمـ كالعمؿ بالخشب المسندة التي  الذم يحمؿ أسفارا، كشبو المنافقيف

                                                           

 .(1/110،11ابف حجر، فتح البارم )ج (1)
: في ترجمة 1/18ف أف يحبط عممو كىك ال يشعرخكؼ المؤمف م /صحيح البخارم، اإليماف]البخارم: ( 2)

 .الباب[
 (.1/197)ج  ، فتح البارم( ابف رجب الحنبمي3)
: رقـ 4/2012باب قبح الكذب كحسف الصدؽ كفضمو  /صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب]مسمـ: ( 4)

ر( ىك الميؿ عف )البر( البر اسـ جامع لمخير كمو كقيؿ البر الجنة )الفجك  قاؿ الشارح: .[2607الحديث
 .االستقامة كقيؿ االنبعاث في المعاصي
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معكف لحديثو، فبل تكيس ال خير فييا كال نفع ليا، فإنيـ كانكا يجمسكف عند النبي
ْٖ ﴿ يزدادكف إال كفرا إلى كفرىـ، يقكؿ تعالى: ِٔ ٜا  ٍَ َخَّتَّ إِذَا َخرَُج ُف إََِلْ ِٕ ْٖ يَْصخَ َٔ  ْٓ ُٛ ْ٘ ِٔ َو

ي ِ ٜا لَِّلَّ ُ ْٓ ِقِْ٘دَك ًَال ِٛ ُ لََعَ ًُُْٜبِ َٖ َؼتََف اَّللَّ ي ِ ٍَ اَّلَّ وََلِ
ُ
اَذا ًَاَل آًِٗىا أ َٔ  َٓ ٜا اِّْكْْ وحُ

ُ
َٖ أ

 ْٓ ُٚ اَء َٜ ْٚ َ
 [.16: ]محمد﴾َواتَّتَُكٜا أ

( استغبلؿ األكقات كاستثمار الحياة بالباقيات الصالحات قبؿ أف تأتي الصكارؼ كيحؿ ىادـ 5
نيا، فعمى الكيس العاقؿ أف يحذر مف الكقكع فيما المذات، كالصكارؼ كالشكاغؿ كثيرة كالبد م

كقع فيو المنافقكف مف االنشغاؿ بالماؿ كالكلد، كالغفمة عف اآلخرة، كيشتغؿ بما يقربو مف 
دامة  ا تعالى، كيبادر باألعماؿ الصالحة كالصبلة، كالزكاة، كالحج، كقراءة القرآف، كا 

ف كحمكؿ األجؿ، فعف أبى ىريرة أف رسكؿ ا الذكر، كالقياـ بجميع الفرائض قبؿ فكات األكا
َباِدُروا ِباأَلْعَماِؿ َسْبًعا َىْؿ ُتْنَظُروَف ِإال  ِإَلى َفْقٍر ُمْنٍس، َأْو ): صمى ا عميو كسمـ  قاؿ

اِؿ َفَشرُّ  َغاِئٍب ُيْنَتَظُر، ِغًنى ُمْطٍغ، َأْو َمَرٍض ُمْفِسٍد، َأْو َىَرـٍ ُمَفنٍٍّد، َأْو َمْوٍت ُمْجِيٍز، َأِو الد ج 
 .(1)(َأِو الس اَعِة َفالس اَعُة َأْدَىى َوَأَمرُّ 

ـُ اْلَمْوُت َفَيُقوَؿ َربٍّ َلْواَل :( في قكؿ ا 6 ـْ ِمْف َقْبِؿ َأْف َيْأِتَي َأَحَدُك ﴿ َوَأْنِفُقوا ِمْف َما َرَزْقَناُك
د َؽ َوَأُكْف مِ  ْرَتِني ِإَلى َأَجٍؿ َقِريٍب َفَأص  اِلِحيَف﴾َأخ  "يقكؿ ابف عباس: ىذه اآلية أشد  َف الص 

عمى أىؿ التكحيد، ألنو ال يتمنى الرجكع في الدنيا أك التأخير فييا أحد لو عند ا خير في 
  .(2)اآلخرة. قمت: إال الشييد؛ فإنو يتمنى الرجكع حتى يقتؿ، لما يرل مف الكرامة"

مى عمكمو، يقكؿ ابف القيـ :"إف دكاـ الذكر ( ترشد اآليات إلى عظيـ فضؿ الذكر كأىميتو ع7
لما كاف سببا لدكاـ المحبة، ككاف ا سبحانو أحؽ بكماؿ الحب كالعبكدية كالتعظيـ 
كاإلجبلؿ، كاف كثرة ذكره مف أنفع ما لمعبد. ككاف عدكه حقا ىك الصاد لو عف ذكر ربو، 

رتب عمى ذلؾ الفكز كالفبلح، كليذا أمر سبحانو بكثرة ذكره في آيات كثيرة ك  .(3)كعبكديتو"
ُِْدٜن:﴿ فقاؿ ْٓ ُتْى رِياً ََّكَُّْس ََ  َ ُروا اَّللَّ َُ َٖ ، [45:األنفاؿ]﴾واْذ اَِِري وًال: ﴿َواَّلَّ

ًٕا ي ـِ ْجًرا َق
َ
ْنِىَرةً َوأ َٔ  ْٓ ُٛ َ ُ ل َقدَّ اَّللَّ

َ
ََِراِت أ ا رًِيا َواَّلَّ ََ  َ يا [ كقاؿ: ﴿35﴾ ]األحزاب: اَّللَّ

                                                           

  [، قاؿ أبك عيسى:2306: رقـ الحديث4/522سنف الترمذم، باب ما جاء في المبادرة بالعمؿ، ]الترمذم: ( 1)
إف كاف معمر بف  [، كقاؿ الحاكـ:7902: رقـ الحديث4/320، ]الحاكـ:المستدرؾ ىذا حديث حسف غريب
 فالحديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه. راشد سمع مف المقبرم،

 (.131/ 18( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج2)
  (.545لتفسير القيـ )صاابف القيـ،  (3)
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 َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ
َ
رِياً أ ََ راً  َْ َ ِذ ُروا اَّللَّ َُ َسَبَؽ ):  كقاؿ النبي [، 41األحزاب:]﴾ُٜ٘ا اْذ

 .(1)(الذ اِكُروَف اَ َكِثيرًا، َوالذ اِكرَاتُ »َقاُلوا: َوَما اْلُمَفرٍُّدوَف؟ َيا َرُسوَؿ اِ َقاَؿ: « اْلُمَفرٍُّدوفَ 

الذيف غمب عندىـ مسمى الذكر  ( مفيكـ الذكر في حقيقتو أكسع مف مفيكمو عند المتأخريف8
عمى التسبيح كالتحميد، كالتكبير كالتيميؿ كالتمجيد، فنجد ابف القيـ يضيؼ إليو أنكاعا 

بأسمائو كصفاتو، كالثناء عميو بيا، كذكره بأحكامو كأكامره كنكاىيو،  أخرل: كذكرا 
كذكر  ستغفار كالتضرع،كذكره بكبلمو كىك القرآف الكريـ، كالنكع الخامس: ذكره بالدعاء كاال

 تبع لذكره رسكؿ ا 

(2). 

ـُ اْلَمْوُت ﴿ ( قكلو 9 ـْ ِمْف َقْبِؿ َأْف َيْأِتَي َأَحَدُك ﴾ يدؿ عمى كجكب َوَأْنِفُقوا ِمْف ما َرَزْقناُك
اإلسراع ك التعجيؿ في أداء الزكاة، ألف أحدا ال يضمف عمره، كيقاس عمييا سائر الفرائض 

ؿ أف تؤدل فكر تعيُّف كقتيا، كال يجكز التأجيؿ أك التأخير لغير كالكاجبات، إذ األص
   .(3)عذر

( اآليات تدؿ عمى أىمية الزكاة، كارتباطيا الشديد بالصبلة؛ فالميت يتمنى الرجكع لمحياة 10
ليتصدؽ، كيعمؿ صالحا، لما يتبيف لو مف ارتباط الصدقة باإليماف كالصبلح كأنيما ال 

كاة ىما دعامتا اإلسبلـ، كبيما يككف قكاـ الديف، فالصبلة حؽ ا ينفصبلف، فالصبلة كالز 
كالزكاة حؽ العباد، يقكؿ ابف تيمية: "كجعؿ اإًلسبلـ مبنيا عمى أركاف خمسة، كمف آكدىا 
الصبلة، كىي خمسة فركض، كقرف معيا الزكاة، فمف آكد العبادات: الصبلة كتمييا الزكاة 

حساف إلى خمقو، فكرر فرض الصبلة في القرآف في غير ففي الصبلة عبادتو كفي الزكاة اإل
. "قاؿ قتادة: ككاف يقاؿ: إف الزكاة قنطرة اإًلسبلـ، (4)آية، كلـ يذكره إال كقرف معيا الزكاة"

فمف قطعيا نجا، كمف تخمؼ عنيا ىمؾ، كقد كاف أىؿ الردة بعد نبي ا قالكا: أما الصبلة، 
ب أمكالنا، قاؿ أبك بكر: كا ال أفرؽ بيف شيء جمع فنصمي، كأما الزكاة، فكا ال تغص

 .(5)ا بينو، كا لك منعكني عقاال مما فرض ا كرسكلو لقاتمناىـ"

                                                           

 .[2676: رقـ الحديث 2062/ 4ج ،صحيح مسمـ]مسمـ: ( 1)
 (.545ابف القيـ، التفسير القيـ )ص( انظر: 2)
 (.130/ 18آف )ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القر 3)
 (.25/6( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج4)
 (.21/430( الطبرم، جامع البياف )ج5)
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﴾ أم: خبير بما كنتـ عامميف لك أٌخركـ، فالفعؿ : ﴿َوالم ُو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموفَ ( قكلو تعالى11
لك أخركـ فمف تنفقكا كلف تككنكا مف  المضارع يفيد االستقباؿ، فيككف المعنى: أنو

ْٜ : ﴿يعمـ ما ىك كائف كما عمـ ما كاف، كيككف ىذا كقكلو  الصالحيف، ألف ا  َ َول
ْٓ َََّكِذةُٜنَ  ُٛ ُٙ َوإِجَّ ٜاْ َخْ٘ ُٛ ا ُج َٕ ِ  .(1)[ 28:] األنعاـ ﴾ رُدُّواْ ََّكاُدواْ ل

 

 

 
  

                                                           

 (.194/ 8( انظر: الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )ج1)

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الثاني
 وبياف التغابف بسورة تعريؼ عاـ  

 المقاصد واألىداؼ
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  المبحث األوؿ
 .تعريؼ عاـ بسورة التغابف

 

 المطمب األوؿ: أسماء السورة وترتيبيا وعدد آياتيا:
   :أوال: أسماء السورة

، كىي مف السكر كال تعرؼ باسـ آخر غير ىذا االسـ ىذه السكرة تسمى سكرة التغابف
كاحد لـ يشركو فييا غيرىا؛ لكنيا تدخؿ ضمف مجمكعة تسمى القبلئؿ التي اختصت باسـ 

المسبّْحات. كالمسبّْحات التي كرد في السينة أنيا تسمى المسبحات خمس: )الحديد كالحشر 
كالصؼ كالجمعة كالتغابف( ىذه الخمس تسمى المسبحات؛ لكف السكر التي افتتحت بالتسبيح 

 ﴿سبع: ىذه الخمس كسكرة 
َ
ِي أ َٓ ﴿[، ك1]اإلسراء:  ﴾ِْسَى ةَِكتِْدهِ ََلَْلً ُشتَْداَن اَّلَّ َشتِِّح اْش

لَْعَ 
َ
ٍَ اْْل كلـ ترد تسمية سكرة التغابف في خبر صحيح مأثكر عف رسكؿ ا [. 1]األعمى: ﴾َربِّ

 كلكف كردت ىذا التسمية عف بعض الصحابة، فعف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ:)نزلت ،
ابف الزبير رضي ا عنيما مثمو، ككتب ىذا االسـ في  ، كعف(1)سكرة التغابف بالمدينة(

 .(2)المصاحؼ كفي كتب التفسير كالحديث
  وجو التسمية:

، كىي ﴿َذِلَؾ َيْوـُ الت َغاُبِف﴾سميت سكرة التغابف بيذا االسـ أخذا مف قكلو تعالى فييا: 
آف الكريـ، كلـ يقع ىذا آخر السكر المبدكءة بتسبيح ا، المعركفة " بالمسبحات " بيف سكر القر 

  .(3)الكريـ المفظ في غيرىا مف سكر القرآف

  ثانيًا: ترتيب السورة:

سكرة التغابف ىي السكرة الرابعة كالستكف في ترتيب المصحؼ، كالسابعة كالمائة في 
 .(4)ترتيب نزكؿ السكر

                                                           

السيكطي ذكره ك  ؛(7/143ج) دالئؿ النبكة ،كانظر: البييقي ؛(33ص)فضائؿ القرآف  ،انظر: ابف الضريس (1)
 (، كعزاه البف مردكية.8/181ج)المنثكر لدرفي ا

 .(453ص)أسماء سكر القرآف كفضائميا  ،الدكسرمانظر:  (2)
 (.6/243جالتيسير في أحاديث التفسير ) ،انظر: الناصرم (3)

 .(258/ 28ج) كالتنكير التحرير ابف عاشكر،انظر:  (4)
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  ثالثًا: عددآياتيا:

 . (1) جميع ليس فييا اختبلؼال عند ىي ثماني عشرة آية

 

 المطمب الثاني: مكاف نزوؿ السورة وزمانو: والجو الذي نزلت فيو .
  أوال: مكاف النزوؿ:

نيا مكية، كقاؿ إيؿ كرة التغابف مف السكر التي اختمؼ في ككنيا مكية أـ مدنية، فقس
نيا مدنية، كقاؿ بعضيـ: ىي مدنية كمكية، أم أف بعضيا مكي كبعضيا مدني، إاألكثركف 

. كأخرج ابف (3)(نزلت سورة التغابف بالمدينةعف ابف عباس قاؿ: )(2)كأخرج ابف الضريس
عف ابف الزبير مثمو، كعف عطاء بف يسار قاؿ: )نزلت سكرة التغابف كميا بمكة إال  (4)مردكيو

ـْ َفاْحَذرُ  ىؤالء اآليات ﴿ ـْ َعُدوًّا َلُك ـْ َوَأْواَلِدُك ..﴾ نزلت في وُىـْ َياَأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنوا ِإف  ِمْف َأْزَواِجُك
عكؼ بف مالؾ األشجعي كاف ذا أىؿ ككلد فكاف إذا أراد الغزك بككا عميو كرققكه، فقالكا: إلى مف 

، كالذم عميو جميكر المفسريف أنيا مف السكر (5)تدعنا فيرؽ كيقيـ فيذه اآليات فيو بالمدينة(
ف كانت تشبو في سياقيا كفي مكضكعاتيا السكر المكية الالمدنية،  تي تعالج أصكؿ العقيدة كا 
  .(6)اإلسبلمية
 

                                                           

 .(248البياف في عد آم القرآف )ص الداني، ( 1)
حدث الثقة المعمر المصنؼ أبك عبد ا محمد بف أيكب بف يحيى بف ضريس البجمي الرازم ( الحافظ الم2)

صاحب كتاب: "فضائؿ القرآف". مكلده في حدكد عاـ مائتيف كانتيى إليو عمك اإلسناد بالعجـ مع الصدؽ، 
ر أعبلـ ق بالرم. انظر: سي294كالمعرفة ركل عنو: عبد الرحمف بف أبي حاتـ كقاؿ: ىك ثقة، مات سنة 

 (، باختصار.471/ 10جالنببلء )
 (54)ص( سبؽ تخريجو 3)
الشيخ اإلماـ المحدث العالـ أبك بكر أحمد بف محمد ابف الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بف مكسى بف  (4)

مات بسكذرجاف اف ثقة جميبل، مردكيو بف فكرؾ بف مكسى األصبياني. قاؿ السمفي: كتبنا عنو كثيرا، كك
 ( مختصران.204/ 14جسير أعبلـ النببلء )انظر: ق. الذىبي، 498أصبياف سنة  مف قرل

(، كنسبو 181/ 8جكالسيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ) ؛(424/ 23ج( الطبرم، جامع البياف )5)
 البف إسحاؽ، كابف جرير.

  ،الشككاني، فتح القديرك  ؛(102/ 5جالبغكم، معالـ التنزيؿ )ك  ؛(448/ 5ج( انظر: تفسير السمعاني )6)
 .(544/ 8جدركزة، التفسير الحديث )؛ (3583/ 6ج) القرآف ظبلؿ فيقطب، و ؛(280/ 5ج)



 
 

  55 

 ثانيا: زماف نزوليا:

 .(1)نزلت بعد سكرة الجمعة كقبؿ سكرة الصؼ بناء عمى أنيا مدنية 

 

 :ث : فضائؿ السورة ومحورىا الرئيسالمطمب الثال
 :فضائؿ السورة أوال :

 سكرة التغابف ىي آخر المسبحات، كقد كرد في فضؿ المسبحات عمكما عف العرباض
إف  فييف  آيَة أْفَضَؿ ِمف ): كاف يقرأ المسبحات قبؿ أف يرقد، كقاؿ أف رسكؿ ا بف سارية: 

 (2) (ألِؼ آية

ؿه رىسيكؿى ) كعف عبد ا بف عمرك، قاؿ: : أىٍقًرٍئًني  ًو المَّ أىتىى رىجي : ، فىقىاؿى َرْأ اقْ "يىا رىسيكؿى المًَّو، فىقىاؿى
: كىبيرىٍت ًسنّْي، كىاٍشتىدَّ قىمٍ ، "َثاَلثًا ِمْف َذَواِت الر : فىقىاؿى ميظى ًلسىاًني، قىاؿى َفاْقرَْأ َثاَلثًا ِمْف َذَواِت "ًبي، كىغى

:  ، فىقىاؿى "حاميـ قىالىًتًو، فىقىاؿى : يىا "ْأ َثاَلثًا ِمَف الُمَسبٍَّحاتِ اْقرَ "ًمٍثؿى مى ؿي قىالىًتًو، فىقىاؿى الرَّجي ، فىقىاؿى ًمٍثؿى مى
اًمعىةن، فىأىٍقرىأىهي النًَّبيُّ رىسيكؿى المَّوً  ، فىقىاؿى [1] الزلزلة: ﴾﴿ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَيا ، أىٍقًرٍئًني سيكرىةن جى

، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ؿي مىٍييىا أىبىدنا، ثيَـّ أىٍدبىرى الرَّجي ؽّْ، الى أىًزيدي عى : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى ؿي َوْيِجؿُ َأْفَمَح ال": الرَّجي  "رُّ
تىٍيفً   .(3) (مىرَّ
 لمسورة:  المحور الرئيسي ثانيا:

جاءت سكرة التغابف لترسخ عقيدة الربكبية كاأللكىية كالنبكة كالبعث كالقدر، كتبيف ما 
حقيقة التغابف في صكره الثبلث: في اإليماف، كفي الطاعة، كفي  يككف في يكـ القيامة مف

                                                           

 (.14/419جطنطاكم، التفسير الكسيط )انظر:  (1)
/ د،ك سنف أبي دا]أبك داكد: ( 2) ]أحمد بف  [؛5057الحديث : رقـ7/396 ،باب ما يقاؿ عند النـك أبكاب النـك

 : رقـ الحديث121/ 4شعب اإليماف  :البييقي[؛ ]17160: رقـ الحديث392/ 28مسند أحمد حنبؿ: 
، كقاؿ أبك [2921: رقـ الحديث181/ 5 ، أبكاب فضائؿ القرآف/باب،سنف الترمذم] الترمذم:  [؛2273

 عيسى: ىذا حديث حسف غريب.
قاؿ [، 1399: رقـ الحديث546/ 2تحزيب القرآف  /أبكاب شير رمضافتفريع  ،سنف أبي داكد]أبك داكد:  (3)

 : السنفالنسائي إسناده حسف، مف أجؿ عيسى بف ىبلؿ الصدفي، كصححو الحاكـ كالذىبي.:  ؤكطااألرن
، [،10484: رقـ الحديث264/ 9 ،عمؿ اليـك كالميمة/ الفضؿ في قراءة تبارؾ الذم بيده الممؾ، الكبرل
الرقائؽ/ قراءة  ،ابف حباف حصحي]ابف حباف:  [؛6575: رقـ الحديث139/ 11 ،مسند أحمد ]أحمد:
 [.773: رقـ الحديث50/ 3 ،القراف
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لفبلح، كىك اإليماف با كرسكلو ككتابو كلزـك طاعة ا ، كترشد إلى سبيؿ الفكز كااإلنفاؽ
كرسكلو كاإلنفاؽ في سبيمو، حتى ال نككف مف المغبكنيف الخاسريف، فكؿ يككف غبنو عمى قدر 

 . (1)الثبلثة تقصيره في ىذه األمكر

 

 :المطمب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا
        .بؽ ذكره في سكرة المنافقيفس: أوال: مناسبة السورة لما قبميا

 : ثانيا: مناسبة السورة لما بعدىا

تظير المناسبة بيف سكرة التغابف كسكرة الطبلؽ مف جية أف سكرة التغابف تناكلت حقيقة 
االبتبلء، كأف المصائب مقدرة عمى العباد، كأف المؤمف عميو أكال: أف يسمـ لقدر ا عند 

عميو كما ال يممؾ رده، كأف يمتـز ثانيان فيما يممؾ مما فيرض  المصائب، كيصبر عمى ما قدر
، كجاءت سكرة الطبلؽ لتعالج قضية تجمع بيف ىذيف األمريف، كرسكلو  عميو بطاعة ا 

  كىما:

أكال: االبتبلء الشديد الذم يككف بالفرقة بعد المقاء، كالخبلؼ كالشقاؽ بعد المحبة كالكفاؽ، كىك 
 نفس اإلنساف، كالذم البد منو في بعض األحياف.  مف أشد األمكر عمى

الثاني: لزكـ طاعة ا في فض ىذه العبلقة، الذم كثيران ما يفضي إلى الخبلؼ كالتنازع 
كالتظالـ، كلذلؾ تكرر فييا األمر بالتقكل كالحث عميو بأسمكب الترغيب كالترىيب؛ ألف كثيران مف 

ائؿ، حيث تككف النفكس مشحكنة كالعكاطؼ جياشة في ىذه المس الناس ال يراعي تقكل ا 
 كاألىكاء ىي التي تحكـ. 

 
 

 

                                                           

 5( يـك الثبلثاء 158ضيؼ البرنامج في حمقتو رقـ ) التفسير المباشر،  ،انظر: مكقع ممتقى أىؿ التفسير (1)
ضيرم األستاذ المساعد بجامعة الممؾ محمد بف عبدالعزيز الخ ىػ ىك فضيمة الشيخ الدكتكر1433رمضاف 
 . سعكد
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 المبحث الثاني  
  ياوأىدافالسورة الدراسة التحميمية لمقاصد 

 

 (:4-1المطمب األوؿ: تنزيو ا تعالى وتجميات قدرتو )اآليات 

ا ِِف ﴿ قاؿ تعالى: َٔ  ِ َٜاِت يَُصتُِّح َّلِلَّ َٰ َٕ رْ  الصَّ
َ
ا ِِف اْْل َٔ َٜ لََعَ َو ُٚ ُد َو ْٕ ٍُ َوََلُ اْْلَ ْْ ُٕ ْ ِض ََلُ ال

َُْٜن  َٕ ا َتْك َٕ ُ ةِ ٌٖ َواَّللَّ ِٔ ْٓ ُمْؤ ُْ٘س ِٔ ْٓ ََكوٌِر َو ُْ٘س ِٕ ْٓ وَ ُس ٌَ ِي َخَْ َٜ اَّلَّ ُٚ ٍء ًَِديٌر* ُّكِّ ََشْ
َٜاِت ةَِطٌي*َخََْي  َٰ َٕ ْٓ َوإََِلْ الصَّ َرُك َٜ َٖ ُض ْخَص

َ
ْٓ وَأ َرُك َّٜ رَْض ةِاْْلَيِّ وََض

َ
ا َواْْل َٔ  ُٓ ِطي* َحْكَْ َٕ ْ ِٙ ال

َٜاِت ِِف  َٰ َٕ ُدورِ الصَّ ٌٓ ةَِذاِت الطُّ ِْي ُ َق َُِْٜ٘ن َواَّللَّ ا تُْك َٔ وَن َو ا تُِِسُّ َٔ  ُٓ رِْض َوَيْكَْ
َ
]التغابف:  ﴾َواْْل

1-4] 
 التحميؿ المغوي: أوال:

ف كؿ ما ينسبو : تسبيح ا تعالى يعني تقديسو كتنزييو عف النقائص كتبرئتو م﴿ُيَسبٍُّح ِلم ِو ﴾
       . كتسبيح الكائنات يحتمؿ أمريف:(1)إليو المشرككف مما ال يميؽ بجبللو

: داللتيا عمى خالقيا ككحدانيتو في ألكىكيتو كربكبيتو بما أكدع فييا مف بديع الصنعة  األكؿ
ير كبراءة النشئة كما فييا مف دالئؿ الحاجة كاالفتقار إلى الخالؽ المتفرد باإليجاد كالتدب

    كالتصرؼ في ممكو.

 : الثاني: تسبيحيا بقكؿ جعؿ فييا تردده في سريتيا أك عبلنيتيا، كال يفيمو الناس كما قاؿ
 ﴿ ْٓ ُٛ َٜن تَْصِبيَد ُٛ ٌَ ْٖ ََل َتْى ِدهِ َوَِّس ْٕ ٍء إَِلَّ يَُصتُِّح ِِبَ ْٖ ََشْ ِٔ  [، 44]اإلسراء: ﴾ َوإِْن 

ِدهِ ﴿:  كقاؿ ْٕ  .(2)[، كأمثمة ذلؾ كثيرة13]الرعد: ﴾َويَُصتُِّح الرَّْقُد ِِبَ

أم: ما شاء كاف كما لـ يشا لـ يكف، بالغ أمره ال يعجزه شئ كال  ﴾ َوُىَو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ ﴿ 
  .(3) ينازعو منازع

 

                                                           

 .(331/ 2ج) كاألثر في النياية الحديث : ابف األثير، غريبيراجع  (1)
 .(261/ 28ج) كالتنكير كانظر: ابف عاشكر، التحرير ؛(319/ 6ج) السنة أىؿ الماتريدم، تأكيبلت انظر: (2)
 .(135/ 8ج) ، تفسير القرآف العظيـابف كثير ( انظر:3)
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ـْ ُمْؤِمٌف﴾ ـْ َكاِفٌر َوِمْنُك ـْ ِمْنُك ى ف المقصكد أنو قضإ: اختمؼ في معناىا فقيؿ  ﴿ ُىَو ال ِذي َخَمَقُك
، كقيؿ (1)ذلؾ في أصؿ خمقكـ كجبمكـ عميو، ثـ يميتكـ كيبعثكـ عمى ذلؾ األصؿ كما أنشأكـ

﴿ُىَو خمؽ الخمؽ ثـ اختاركا أف يكفركا أك يؤمنكا، كتماـ الكبلـ عند قكلو:  المعنى أٌف ا 
﴾ ـْ ـْ ُمْؤِمٌف﴾، ثـ كصفيـ: ال ِذي َخَمَقُك ـْ كاِفٌر َوِمْنُك "أم مؤمف بأف ا خمقو  ج:، كقاؿ الزٌجا﴿َفِمْنُك

نكار الخالؽ كما ىك مذىب  (2)ككافر بأف ا خمقو" كعمى ىذا القكؿ فالمقصكد بالكفر التعطيؿ كا 
. كذكر القرطبي قكالن لمزجاج كنعتو بأنو أحسف األقكاؿ، كنصو: "إف ا خمؽ (3)الدىرية المبلحدة

يمانو فعؿ لو ككسب، الكافر، ككفره فعؿ لو ككسب، مع أف ا خالؽ الكفر،  كخمؽ المؤمف، كا 
مع أف ا خالؽ اإليماف. كالكافر يكفر كيختار الكفر بعد أف خمؽ ا إياه ؛ ألف ا تعالى قدر 

 .(4)ذلؾ عميو كعممو منو، ألف كجكد خبلؼ المقدر عجز، ككجكد خبلؼ المعمـك جيؿ"
لغاية اإليماف بو كعبادتو، كترؾ لكـ الخيار، فبعد  كا كما خمقكـ﴿َوالم ُو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر﴾:  

ذلؾ لف يترككـ عبثا، كلكف يحصي عميكـ أعمالكـ، فيك مطمع عمييا بصير بيا، كسيجازيكـ 
 .(5)بيا، فاحذركا أف تكفركا بو أك تخالفكا أمره

نما لمقصد صحيح سميـ كحكمة بالغة كاقعة منو ِباْلَحؽٍّ﴾﴿ عمى  : أم: لـ يخمقيا عبثان، كا 
 .(6)أفضؿ كجو كأتـ حاؿ
:﴾ ـْ التصكير ىك التخطيط كالتشكيؿ، كأحسف صكركـ: أم جعمكـ أحسف  ﴿َفأْحَسَف ُصَوَرُك

الحيكاف في الشكؿ، كأكممو في الييئتو كالصكرة كالعقؿ؛ فبل يتمنى أحد مف الناس أف تككف 
غير منكب، قاؿ صكرتو عمى ىيئة غيره مف المخمكقات، كمف تماـ صكرتو ككنو معتدالن قائمان 

ٍٓ تعالى: ﴿ ي ِٜ
ٌْ ِٖ َت ْخَص

َ
نَْصاَن ِِف أ َ٘ا اْْلِ ٌْ ْد َخَْ ٌَ  .(7)[4]التيف: ﴾ َّ

 

 
                                                           

 .(745تفسير الجبلليف )صالمحمي كالسيكطي،  1))
عرابو )، الزجاج (2)   .آفر مبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القكالثع ؛(179/ 5جمعاني القرآف كا 
 (.326/ 9ج) الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفانظر:  (3)
 .(133/ 18جالجامع ألحكاـ القرآف ) ،القرطبي (4)
 (.23/416جالبياف ) الطبرم، جامعانظر:  (5)
 .(423/ 14جالتفسير الكسيط ) ،طنطاكمانظر:  (6)
 ، الجامع ألحكاـ القرآفانظر: القرطبيك  ؛(324/ 3جتفسير العز بف عبد السبلـ )ابف عبد السبلـ،  انظر: (7)

 .(134/ 18ج)
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 التفسير اإلجمالي: ثانيا:

كتمجيده كتقرير حقيقة ربكبيتو التي تقتضي إفراده  تستيؿ السكرة الكريمة بتنزيو ا 
الكائنات مسبحة لو، إما بمساف بالعبكدية، كالتي يدلؿ عمييا كؿ مف في السمكات كاألرض مف 

الحاؿ كما ىك شأف المخمكقات التي يدؿ افتقارىا إلى اإليجاد كالتدبير عمى مبدعيا كمدبرىا، 
ما بمساف الحاؿ كالمقاؿ شأف الكائنات المدركة كالمبلئكة كالمؤمنيف، كقكلو  َلُو اْلُمْمُؾ َوَلُو ﴿ كا 

جامع ألسباب الكماؿ كبياف لمقتضى التنزيو كمضمكنو،  ﴾اْلَحْمُد َوُىَو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ 
جمع بيف الممؾ كالحمد كالقدرة التي ال تجتمع في تماميا ككماليا إال في ا  كذلؾ أف ا 

 ؛ فيك الممؾ المتفرد باإليجاد كالتصرؼ، الحكيـ المحمكد في أسمائو كصفاتو كأفعالو، القدير
طاب إلى الناس عمى كجو الخصكص يذكرىـ بأنيـ مف جممة ثـ يمتفت الخ الذم ال يعجزه شئ.

المخمكقات، كأنو ىك الذم خمقيـ، فحقيؽ بيـ أف يككنكا مف المسبحيف المنزىيف الشاكريف؛ إال 
أنيـ اختمفكا، فكاف منيـ الكفار كىـ األغمب، كلذلؾ قدميـ، ككاف منيـ المؤمنكف، ثـ يعقب 

أم بصير بأعماؿ الكافريف كالمؤمنيف، كؿ ذلؾ َمُموَف َبِصيٌر﴾: َوالم ُو ِبَما َتعْ  ﴿ سبحانو بقكلو 
رادتو كتمكينو كتحت مشيئتو كلف يمر عبثا؛ كلكف لو ما بعده، فيك مطمع عميو  كاقع بعممو كا 

 كسيحاسبكـ عميو. 

ْٓ َختَرًا :﴿مف الخمؽ، قاؿ تعالى ثـ أشار إلى الحكمة كالغاية َ٘اُز ٌْ ا َخَْ َٕ جَّ
َ
ْٓ أ وََدِصبْخُ

َ
أ

ْٓ إََِلَْ٘ا ََل حُرَْجُكٜنَ  َُّٗس
َ
نما لحكمة كغاية 115]المؤمنكف:﴾َوأ [ فمـ يخمقيـ باطبل كالعبثا كا 

عظيمة كىي معرفة عباده لو كعبادتيـ إياه، ثـ مصيرىـ إليو لمحساب، كأكدع فييـ مف الفطرة، 
مبينا أف عممو كمف أسباب العمـ كحسف التصكير في العقؿ كالمنظر؛ إعدادان كتييئة ليذه الغاية، 

بل يضيع منو شئ، ال مف أجسادىـ كال مف أعماليـ؛ بؿ يعيد أجسادىـ، كيعمـ كسع كؿ شئ ف
     .(1)أعماليـ كيحصييا، ما يعمنكف منيا كما تكنو صدكرىـ

  : المطائؼ البيانية والفوائد البالغية:ثالثاً 

ان دائمان مستمران بدكف تفيد التجدد كاالستمرار أم تنزيي ﴿يسبح﴾صيغة المضارع في قكلو  •
  .(2)انقطاع

 
                                                           

  سيرالتفا كانظر: الصابكني، صفكة ؛(266-260/ 28جالتحرير كالتنكير )انظر: ابف عاشكر،  (1)
 (368،369/ 3ج)

 .(260/ 28جالتحرير كالتنكير )انظر: ابف عاشكر،  (2)
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دكف غيره  يفيد التاكيد عمى اختصاص ا َلُو اْلُمْمُؾ َوَلُو اْلَحْمُد﴾ ﴿تقديـ الخبر في قكلو  •
 .  (1)كالحمد بالممؾ

﴾ قصر ُىَو ال ِذي َخَمَقُكـْ في تعريؼ الجزأيف بإعادة الضمير، كباالسـ المكصكؿ في جممة ﴿ •
، كفيو تعريض بالمشركيف الذيف عبدكا أصناما مع عمميـ أنيا ال ى ا لصفة الخالقية عم

تخمؽ شيئان، كالتستحؽ العبادة، فالخمؽ كاإليجاد نعمة عظيمة تستحؽ الشكر الذم يتحقؽ 
بالعبادة، فكأنو يقكؿ ليـ: ا ىك الذم خمقكـ، كالذم يخمؽ ىك مف يستحؽ أف يعبد كيشكر 

     .(2)و كتصرفكف الشكر ألصناـ ال يىخمقكف شيئان كىـ ييخمقكففما بالكـ تكفركف بو كبنعمت

  .(3)الطباؽ بيف السمكات كاألرض، كبيف كافر كمؤمف، كبيف تسٌركف كتعمنكف •

﴾: في قكلو  • ـْ ـْ َفَأْحَسَف ُصَوَرُك َرُك َرُكـْ جناس ناقص بيف ﴿َوَصو  ﴾، ﴿ُصَوَرُكـْ ﴾، ك﴿َصو 
 .(4)شكؿ الحركاتلمتكافؽ في الحركؼ كاالختبلؼ في 

 : المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:رابعاً 

( تشير اآليات إلى شذكذ أكثر الناس عف حالة القنكت كالخضكع كاالنقياد التاـ التى أليميا 1
شأنو شأف باقي  لكائنات بالطبيعة كالفطرة، كاإلنساف في األصؿ قد فطره ا اا تعالى 

 معرفة ربو كتسبيحو كشكره كمحبتو، كلكف اإلنساف لما حمؿ األمانة  المخمكقات عمى
يمانو، اختار أكثر الناس الكفر كالطغياف كالتمرد  كصار مخيرا في أعمالو كفي كفره كا 

 عمييـ، فصاركا بذلؾ الشذكذ أسفؿ خمؽ ا كأرذلو، كالعصياف لربيـ كالنكراف لنعمو 
َ٘ا اْْلِ ﴿ قاؿ تعالى:  ٌْ ْد َخَْ ٌَ َّ( ٍٓ ِٜي

ٌْ ِٖ َت ْخَص
َ
ِْنيَ 4نَْصاَن ِِف أ َِ َشاوِ ْشَى

َ
َّٓ رََدْدَٗاهُ أ  ﴾( ثُ

 .(5)[5 -4]التيف: 
َما ِمْف َمْوُلوٍد ): تبيف اآليات فضؿ ا عمى العباد بما أكدع فييـ مف الفطرة، قاؿ النبي (2

َداِنِو َوُيَنصٍّ  َساِنِو، َكَما ُتْنَتُج اْلَبِييَمُة َبِييَمًة َجْمَعاَء، ِإال  ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَيوٍّ رَاِنِو َوُيَمجٍّ
ِ اَِِّّت َذَؽَر ﴿ ثـ يقكؿ: أبك ىريرة كاقرءكا إف شئتـ: ؟َىْؿ ُتِحسُّوَف ِفيَيا ِمْف َجْدَعاءَ  وِْؽَرَت اَّللَّ

                                                           

 .(106/ 10جإعراب القرآف كبيانو ) ،دركيشانظر:  (1)
 .(262/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  انظر: (2)
 (.106/ 10جإعراب القرآف كبيانو )  ،دركيش (3)
 .(372/ 3جصفكة التفاسير) الصابكني، (4)
 (.3584/ 6جقطب، في ظبلؿ القرآف ) ظر:ان (5)
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 ِ َِ ِْلَِْْي اَّللَّ ا ََل َتتِْدي َٛ فيما يروي عف  وقاؿ النبي، (1)(اآلية [30]الركـ: ﴾اْلَّاَس َقَْيْ
، ): ربو ـْ ـْ َعْف ِديِنِي ـُ الش َياِطيُف َفاْجتَاَلْتُي ـْ َأَتْتُي ن ُي ، َواِ  ـْ نٍّي َخَمْقُت ِعَباِدي ُحَنَفاَء ُكم ُي َواِ 

ـْ ُأْنِزْؿ ِبِو سُ  ـْ َأْف ُيْشِرُكوا ِبي َما َل ، َوَأَمَرْتُي ـْ ـْ َما َأْحَمْمُت َلُي ثـ بما ىيأ ، (2)(ْمَطاًناَوَحر َمْت َعَمْيِي
ليـ مف أسباب المعرفة كالعمـ، فذكر خمؽ السمكات كاألرض كداللتيا عمى الخالؽ، كذكر 

عداده كتييئتو الكاممة لمتعرؼ عمى خالقو، قاؿ تعالى: ُ ﴿خمؽ اإلنساف كتصكيره كا  َواَّللَّ
َٜن َشيْئًا وَجَ  ُٕ ْٓ ََل َتْكَْ احُِس َٛ مَّ

ُ
ْٖ ُبُؽِٜن أ ِٔ  ْٓ ْخرََجُس

َ
ةَْطاَر أ

َ
َف َواْْل ْٕ ُٓ الصَّ َِ َُّس َك

ُرونَ  ُُ ْٓ تَْش وْئَِدَة ََّكَُّْس
َ
[، ثـ يأتي ذكر إتماـ النعمة كاليداية الخاصة 78]النحؿ: ﴾َواْْل

التفصيمية بإرساؿ الرسؿ في المقطع التالي، فجمع بذلؾ أسباب اليداية العامة كالخاصة، 
 . (3)القرآنية التي تتمثؿ في الفطرة كاآليات الككنية كاآليات

ـْ ُمْؤِمٌف﴾: ( في قكلو 3 ـْ َكاِفٌر َوِمْنُك دليؿ عمى أف الناس صنفاف ال ثالث ليما، إما  ﴿َفِمْنُك
ما كافر، فالعبرة بما يديف بو المرء، إما أف يديف باإلسبلـ اختيارا أك يديف بالكفر ، مؤمف كا 

نما إف  فعميا فبل يفعميا تدينان؛ كلكف إما اختيارا، كال يخرجو فعؿ المعصية عف ككنو مؤمنان، كا 
لغضب أك لغمبة شيكة، كليس ثمة منزلة ثالثة كما ادعت المعتزلة فقالكا: بأف مرتكب الكبيرة 

 . (4)ال مؤمف كال كافر، كلكنو في منزلة بيف المنزلتيف

( ال يجكز ألحد أف يحتج بيذه اآلية عمى كفر أك فسؽ أك معصية،  كما ىك الكاقع عند كثير 4
ف الناس إذا أيمر بإيماف أك بصبلة أك معركؼ تجده يقكؿ: ) إف ا لـ يكتب لي اليداية(!! م

ًَاَل ىذه مقالة إبميس حيف احتج بالقدر، ﴿ فمثؿ ىذا يقاؿ لو:، أك يقكؿ )ا خمقني ىكذا(!!
                                                           

باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ  /صحيح مسمـ، كتاب القدر]مسمـ: ( 1)
)الفطرة( قاؿ المازرم قيؿ ىي ما أخذ  في الشرح: قاؿ المحقؽ ،[2658: رقـ الحديث4/2047المسمميف 

ف الكالدة تقع عمييا حتى يحصؿ التغيير باألبكيف كقيؿ ىي ما قضى عميو مف  عمييـ في أصبلب آبائيـ كا 
نما يحدث  سعادة أك شقاكة يصير إلييا، كقيؿ ىي ما ىيئ لو كما تمد البييمة بييمة سميمة ال نقص فييا كا 

 فييا الجدع كالنقص بعد كالدتيا[
 في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿالصفات التي يعرؼ بيا  /صحيح مسمـ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا]مسمـ:  (2)

 عميو كانكا عما كأزالكىـ بيـ فذىبكا استخفكىـ أم ] ش:)فاجتالتيـ(.[2865: رقـ الحديث2197/ 4 ،النار
]شرح  ،[بيا كذىب ساقيا أمكاليـ كاجتاؿ بو ذىب الشيء الرجؿ اجتاؿ شمر كقاؿ الباطؿ في معيـ كجالكا

 .محمد فؤاد عبد الباقي[
 (.206-8/205ج، مجمكع الفتاكل )( يراجع: ابف تيمية3)
 .(31/ 10جتأكيبلت أىؿ السنة ) ،الماتريدمانظر:  (4)
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 َٓ ي ٌِ ْصخَ ُٕ ْ ٍَ ال اَؼ ْٓ ِْصَ ُٛ َ ْرُكَدنَّ ل
َ
يْتَِِن َْل َٜ ْم

َ
ا أ َٕ قالة المشركيف اعتذارا [، كم16:عراؼ]األ﴾وَتِ
َْٔ٘ا ﴿ قاؿ تعالى: لشركيـ، ْكَ٘ا َوََل آةَاُؤَٗا َوََل َخرَّ ْْشَ

َ
ا أ َٔ  ُ ْٜ َشاَء اَّللَّ َ ٜا ل ُك ْْشَ

َ
َٖ أ ي ِ ُٜل اَّلَّ ٌُ َشيَ

ءٍ  ْٖ ََشْ ، فيؿ قبؿ ا عذرىـ؟ ثـ نقكؿ لو: "ىؿ عندؾ عمـ بما سبؽ في [148:]األنعاـ ﴾ِٔ
﴿ ُىَو . كأما معنى قكلو تعالى: (1)كنياؾ كبيف لؾ الطريؽ"عمـ ا عميؾ، أـ أف ا أمرؾ 

ـْ ُمْؤِمٌف﴾: ـْ َكاِفٌر َوِمْنُك ـْ ِمْنُك "أنو خمؽ الكؿ كقد اعترفكا بو بذلؾ، فمنيـ مف شكر  ال ِذي َخَمَقُك
خالقو كاعترؼ لو بالنعـ، كباإلخراج مف العدـ إلى الكجكد، فحقؽ فعمو، كقبؿ مف رسمو، ككحد 

مف كفر كلـ يشكر خالقو، كأشرؾ بو ما ال يجكز لو، ككذب برسمو، فصار كافران  ربو، كمنيـ
 .(2)بفعمو"

قكؿ: إف العبد مسير مجبكر عمى ما يعممو دكف اختيار منو، كالكرقة  ( أىؿ السنة كسط بيف5
في ميب الريح، كبيف قكؿ: إف العبد مخير يخمؽ أفعالو بنفسو، كيفعؿ ما يريده بمشيئتو؛ 

ِٙ َشِبيًَل ﴿: كؿ ا تعالىبق إيمانا ََذ إََِل َربِّ ْٖ َشاَء اَّتَّ َٕ ِذهِ حَْذََِرةٌ َذ َٚ ا  (29) إِنَّ  َٔ َو
ا ًٕ ي ُِ ا َخ ًٕ ِْي َ ََكَن َق ُ إِنَّ اَّللَّ ْن يََشاَء اَّللَّ

َ
﴿  :كقكلو ، [30-29﴾]اإلنساف:تََشاُءوَن إَِلَّ أ

ا تََشاُءونَ  َٔ َٓ َو ي ٌِ ْن يَْصخَ
َ
ْٓ أ ُْ٘س ِٔ ْٖ َشاَء  َٕ ِ نيَ  ل ِٕ َ ُ رَبُّ اَّْكال ْن يََشاَء اَّللَّ

َ
 ﴾إَِلَّ أ

 . (3)[29-28]التككير:

ُدوِر﴾ :﴿في قكلو  (6 وَف َوَما ُتْعِمُنوَف َوالم ُو َعِميـٌ ِبَذاِت الصُّ ـُ َما ُتِسرُّ بأنو  إيذاف منو َوَيْعَم
ب عنو ال يغي ، يعمـ السر كالعمف، كيطمع عمى خفايا األنفس، كما تكنو صدكر العباد،

شيء مف ذلؾ، كتحذير ليـ مف مخالفة باطنيـ لظاىرىـ؛  فإنو يعمـ أعماليـ، كىك 
محصييا عمييـ،  كسيحاسبيـ عمييا، فعمييـ أف يراقبكه في أعماليـ كيستحضركا معيتو 

 .(4)كاطبلعو عمييـ

 

 

 

                                                           

 .(198/ 8جأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ) ،الشنقيطيانظر:  (1)
    . (496/ 8جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ )ابف تيمية،  (2)
 (.108)ص العقيدة الكاسطية انظر: ابف تيمية، (3)
 .(417/ 23ج) البياف جامع الطبرم، انظر: (4)
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             (7-5منكري النبوة والبعث )اآليات المطمب الثاني: الرد عمى
ْٓ ﴿ قاؿ تعالى: ُٛ َ ْٓ َول ِٚ ْمِر

َ
ٜا َوبَاَل أ ُِ وََذاًُ ْٖ َرتْ ِٔ َٖ َزَىُروا  ي ِ  اَّلَّ

ُ
ْٓ َجتَأ حُِس

ْ
ْٓ يَأ َ ل

َ
أ

( ٌٓ َِل
َ
ُدوَجَ٘ا وََسَىُروا 5َقَذاٌب أ ْٛ بََْشٌ َح

َ
ٜا أ ُ ال ٌَ َاِت َذ ْٓ ةِاْْلَيِّ٘ ُٛ ْٓ رُُشُْ ِٛ ِتي

ْ
ُٙ ََكَْٗج حَأ َّٗ

َ
ٍَ ةِأ ِ ( َذل

 ُ ْٜا َواْشخَْنََن اَّللَّ َّّ َٜ يٌد )َوحَ ُ َمِِنٌّ ََحِ ِْ ةَََل َوَرِّبِّ 6َواَّللَّ ْٖ ُحتَْكرُٜا ًُ ْن َّ
َ
َٖ َزَىُروا أ ي ِ َٓ اَّلَّ ( َزَخ

ِ يَِصٌي ) ٍَ لََعَ اَّللَّ ِ ْٓ وََذل ْْخُ ِٕ ا َق َٕ َّٓ ََلُنَتَُّؤنَّ ةِ  [7-5: التغابف] ﴾.(7ََلُتَْكُُثَّ ُث

  التحميؿ المغوي: أوال:

ـْ  ك الكباؿ ، كا مغبة كفرىـ كضرره، كعكجمكا بالعقكبة عميو في الدنياأم لقى ﴾: ﴿َفَذاُقوا َوَباَؿ َأْمرِِى
أصمو الثقؿ كالمكركه كالشدة التي تمحؽ عمى أثر أمر مف األمكر، كمنو الطعاـ الكبيؿ الذم يثقؿ 

كاستعمؿ مجازان  لمعنى الضرر؛ ، عمى المعدة، كالكابؿ مف المطر يعني القٌطار الشديد اليطكؿ
كالتعبير عف الكفر باألمر؛ إشارة إلى عظـ ، ئلنساف مف الضيؽ كالثقؿ عمى النفسلما يسبّْب ل

   .(1)ىذا الجـر كخطكرتو
ـْ َعَذاٌب أَِليـٌ  ىك ما أعده ا ليـ في اآلخرة مف عذاب جينـ المؤلـ زيادة عمى ما  ﴾:﴿َوَلُي

           .(2)القتضائو المغايرة عاجميـ بو مف الدمار كاإلىبلؾ في الدنيا عقكبة عمى كفرىـ، فجاء بالعطؼ
ديكا كأعرضكا"﴿َفَكَفُروا َوَتَول ْوا حى  . (3)﴾: أىم: "جى

أم: أظير غناه عنيـ كعف إيمانيـ بإىبلكيـ كقطع دابرىـ كاستخبلؼ غيرىـ  ﴿َواْسَتْغَنى الم ُو﴾:
َ َمِِنٌّ إِْن حَْسُىُروا وَإِنَّ ا﴿مف بعدىـ، كلكال غناه عنيـ ما استبدليـ، قاؿ تعالى:  َّللَّ

 ْٓ           .(4)[7..﴾    ]الزمر: َخُْ٘س
﴾: أم: غير محتاج إلى العالـ كال إلى عبادتيـ لو، مستكجب عمى مخمكقاتو ﴿َوالم ُو َغِنيٌّ َحِميد

أف يحمدكه بمساف المقاؿ كالحاؿ، كحتى إف لـ يحمدكه فيك أىؿ لمحمد مستحؽ لو لذاتو كأفعالو 
       .(5)كصفاتو 

                                                           

 .(317/ 14جركح المعاني )، األلكسيانظر:  (1)
 .(269/ 28جالتحرير كالتنكير ) ابف عاشكر،كانظر:  ؛(417/ 23ج) البياف جامع الطبرم، انظر: (2)
 (.450/ 5( السمعاني، تفسير القرآف )ج3)
كانظر: ابف عاشكر، التحرير  ؛(256/ 8كتاب الكريـ )جى مزايا ال( انظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إل4)

 (.269/ 28كالتنكير )ج
ى إرشاد العقؿ السميـ إل، كانظر: أبك السعكد ؛(398/ 4لقرآف العزيز )ج( انظر: ابف أبي زمنيف، تفسير ا5)

 (.281/ 5كانظر: الشككاني، فتح القدير )ج ؛(256/ 8مزايا الكتاب الكريـ )ج
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 .(1)الزعـ: ىك االدعاء الكاذب بمجرد الظنة كببل دليؿ أك برىاف ﴾:َعـَ ﴿زَ   

 : التفسير اإلجمالي ثانيا:

األدلة عمى ربكبيتو ككحدانيتو في اآلفاؽ كاألنفس، بٌيف إحاطة عممو، بعد تقديـ ا 
ر ذكَّ ك كتسبيح المخمكقات لو، كأنو صكر الناس فأحسف صكرىـ، كأنو يعمـ سرىـ كعمنيـ، 

ير مف كفر مف األمـ السابقة الذيف كفركا فكاف الكباؿ كالخسراف عاقبة كفرىـ في الدنيا، مع بمص
ما ينتظرىـ في اآلخرة مف عذاب أليـ،  ليككف في ذلؾ عبرة لكؿ مف حذا حذكىـ في الكفر 
كاإلعراض، ثـ بيف سبب استحقاقيـ لمعذاب في الداريف، كىك أف الرسؿ كانت تأتييـ باآليات 

ت كالمعجزات الظاىرات، فأنكركا أف يرسؿ ا بشرا ليدايتيـ، فكفركا بالرسؿ، كأعرضكا المبينا
عف اآليات، كاستغنى ا عنيـ كعف إيمانيـ، فأىمكيـ، فيك سبحانو الغنى عف خمقو، المحمكد 
ـ في ذاتو كأفعالو كصفاتو. ثـ أعقب ما ذكر مف إنكارىـ لؤللكىية، ثـ إنكارىـ لمنبكة، بذكر إنكارى

بطاؿ زعـ الكافريف، فأمر نبيو  عمي  أف يقسـ ليـ بربو  لمبعث، ثـ بإثبات البعث، كا 
كقكعو، كأنو حؽ، كأنيـ سيبعثكف مف قبكرىـ، كيحاسبكف عمى أعماليـ، كذلؾ يسير ىيف عمى 

      .  (2)رب العالميف

  ثالثا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات:

يات السابقة التي كردت فييا األدلة عمى ربكبية ا ىذه االيات جاءت تعقيبا عمى اآل
 حاطة عممو، لتبيف بعد ذلؾ مصير الكافريف المنكريف لؤللكىية كالنبكة ، كخمقو كقدرتو كا 

كالبعث، كتخبر عف ما حؿ بيـ مف العقكبة في الدنيا كما ينتظرىـ في اآلخرة مف العذاب، ثـ 
محالة، كأف أعماليـ معركضة عمييـ كسيجزكف بيا  لترد عمى منكرم البعث، كتثبت أنو كاقع ال

 .(3)بدكف أدنى شؾ أك ريب

 

 

                                                           

 (.979/ 14التفسير القرآني لمقرآف )ج( انظر: الخطيب، 1)
 راغي، تفسير القرآف كانظر: الم ؛(3587-3586/ 6في ظبلؿ القرآف )ج ( انظر: قطب،2)

 (.2670/ 3كانظر: الزحيمي، التفسير الكسيط )ج ؛(28/121-123)

 .(240-239/ 28جالزحيمي، التفسير المنير  )انظر:  (3)
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  رابعا:المطائؼ البيانية والفوائد البالغية:
﴾ مجاز في مطمؽ اإلحساس كالكجداف، شبو ما حؿ بيـ مف : ﴿َفَذاُقوا"الذكؽ في قكلو •

أشد مف الممس باليد  العذاب بشيء كريو الطعـ يذكقو مف حؿ بو كيبتمعو ألف الذكؽ بالمساف
   .(1)بالجمد"

ف السيف في استفعؿ لمطمب، كىك إعف ابف عطية قكلو: (2): ينقؿ ابف عرفة﴿َواْسَتْغَنى الم ُو﴾• 
ًميده﴾ احتراسا؛ خشية أف يتكىـ  ىنا لمتحقيؽ، ثـ يعقب بقكلو: كعمى ىذا يككف ﴿كىالمَّوي غىًنيّّ حى

               .(3)أف السيف ىنا لمطمب
﴾ يشعر بمزكـ كقكعو كحتمية َلُتَنب ُؤف  :﴿قكلو  ، و﴾َلُتْبَعُثف   : ﴿البناء لممفعكؿ في قكلو  •

          .(4)تحققو عمى سبيؿ القير مع يسر ذلؾ كىكانو عمى رب العالميف
ـْ ...﴾ الكناية باإلشارة في قكلو  • ـْ ُرُسُمُي أنيـ استحقكا  لتدلؿ عمى، ﴿ َذِلَؾ ِبَأن ُو َكاَنْت تَْأِتيِي

العذاب بتمؾ المقالة التي تشبو ما قالو المخاطبكف، ككؿ مف قاؿ مثؿ مقالتيـ فيك عرضة 
      .(5) ألف يصيبو ما أصابيـ

﴾، فيذه الكممة أكجزت مكقؼ المشركيف، الذم ﴿َأَبَشٌر َيْيُدوَنَنا في مقالة المشركيف: (6)اإليجاز •
. كاإليجاز ﴾﴿َفَكَفُروا َوَتَول ْوا :ه سببيو في قكلو كاف سببا في كفرىـ، لمف يرل الفاء بعد

                                                           

 .(268/ 28جر )انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكي (1)
أبك عبد ا محمد ابف الشيخ الصالح  محمد بف عرفة الكرغمي التكنسي: إماميا كخطيبيا بجامعيا األعظـ  (2)

 ، ثـ الخطابة كالفتيا،خمسيف سنة، اإًلماـ شيخ الشيكخ كعمدة أىؿ التحقيؽ كالرسكخ، تكلى إمامة جامع الزيتكنة
 .                  (327/ 1جشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ) ىػ. انظر: ابف سالـ مخمكؼ، 803كتكفي سنة 

تفسير ابف عرفة ؛ ابف عرفة، ك (318/ 5جانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)
 .(239/ 4ج)

 .(116/ 20جنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ) ،البقاعي (4)
 .(268/ 28جكير )ابف عاشكر،التحرير كالتن (5)
 :إيجاز قصر -أاإليجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت المفظ القميؿ مع اإلبانة كاإلفصاح، كىك نكعاف  (6)

َأْخَرَج ِمْنَيا َماءَىا ﴿:  . كمثالو قكلوالقصيرة معاني قصيرة مف غير حذؼيككف بتضميف العبارات ك 
عمى جميع ما أخرجو مف األرض قكتا ك متاعان لمناس  بكممتيف فقد دؿ ا  [31]النازعات: ﴾َوَمْرَعاَىا

أك جممة أك  كيككف بحذؼ كممة، إيجاز حذؼ -ب .مف العيشب كالشجر كالحطب كالمّْباس كالنار ك الماء
فسرىـ كأتيناه عمى  ... أتى الزماف بنكه في شبيبتو كمثالو قكؿ المتنبي: ف المحذكؼ.أكثر مع قرينة تعيّْ 

عمى الجرمي،  :مختصران مف .جاز بحذؼ جممة: ك التقدير ك أتيناه عمى اليىـر فساءنىافي البيت إيف ،اليـر
 (.194-191صص الببلغة الكاضحة )
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، بما يترتب عميو، كما يشعر بو مف معانى اإلىبلؾ ﴿َواْسَتْغَنى الم ُو﴾ :كذلؾ في قكلو 
  .كاالستبداؿ

  خامسا: المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:

ـْ َنَبُأ  يفيـ مف قكلو  ،(1)نيب"( "تكبيخ مف يستحؽ التكبيخ كتأنيب مف يستحؽ التأ1 ـْ َيْأِتُك ﴿أََل
 . (2)ف الصيغة صيغة استفياـ، كلكف المراد بيا التكبيخ كالتقريعإحيث ال ِذيَف َكَفُروا ِمْف َقْبُؿ﴾، 

( بياف سنة ا في إىبلؾ الكافريف كتعذيبيـ فيما سبؽ، كأف ذلؾ كاف بسبب كفرىـ 2
نكارىـ لمبعث كالحس عراضيـ، كا  اب، ثـ كفرىـ بالنبكة بعد إنذارىـ بإرساؿ الرسؿ إلييـ كا 

 .(3)بالمعجزات كاآليات البينات، فتقاـ الحجة عمييـ، فيتـ استئصاليـ

، ثـ تغيرت ىذه المكذبيف مف أقكاـ الرسؿإىبلؾ قبؿ إنزاؿ التكراة ىي   كانت سنة ا( 3
تدافع، كأكؿ مف فرض عمييـ رض الجياد، كصارت السنة ىي الالسنة بعد إنزاؿ التكراة كفي 

قاؿ:  ، عف رسكؿ ا الجياد ىـ بنك إسرائيؿ في زمف مكسى، فعف أبي سعيد الخدرم 
 اأْلَْرِض َما َأْىَمَؾ الم ُو َقْوًما ، َواَل َقْرًنا ، َواَل ُأم ًة ، َواَل َأْىَؿ َقْرَيٍة ُمْنُذ َأْنَزَؿ الت ْورَاَة َعَمى َوْجوِ )

ـْ َتَر ِإَلى َقْوِلِو َتَعاَلىِبَعَذاٍب ِمَف  ْد آحَيْ٘ا ﴿ :الس َماِء َغْيَر َأْىِؿ اْلَقْرَيِة ال ِتي ُمِسَخْت ِقَرَدًة أََل ٌَ َوَّ
 ْٓ ُٛ دًى َورََْحًَث ََّكَّْ ُٚ وىل ةَطائَِر لَِّْ٘اِس َو

ُ
ُروَن اْْل ٌُ َ٘ا اّْ ُْ َْ ْٚ َ

ْٖ َبْكِد ٔا أ ِٔ خاَب  ُِ ُمََٜس اّْ
ُرونَ  ََّ    .(4)([43]القصص: ﴾ َحخََذ

ـْ َعَذاٌب أَِليـٌ﴾: ( قكلو4 فيو إخبار بأف ما حؿ بيـ مف عذاب االستئصاؿ في الدنيا، لـ  ﴿َوَلُي
يكف ليكفر عنيـ ما ارتكبكا مف الكفر كالمعصية، كلكنيـ أخذكا في الدنيا بجريرة اإلفساد 

كالكفر، كالمَّو كالشر في الكفر، أما في اآلخرة فيعذبكف العذاب األليـ المقيـ عمى الشرؾ 
           . (5)أعمـ

                                                           

 (.363/ 5( الجزائرم، أيسر التفاسير )ج1)
 ( .433/ 3( انظر: السمرقندم، بحر العمـك )ج2)
 (.363/ 5( انظر:  الجزائرم، أيسر التفاسير )ج3)
[ كقاؿ 3534: رقـ الحديث442/ 2رؾ عمى الصحيحيف، التفسير/ تفسير سكرة القصص ( ]الحاكـ: المستد4)

: 327/ 5السمسمة الصحيحة  :األلباني] ؛شيخيف كلـ يخرجاه، ككافقو الذىبيالحاكـ: صحيح عمى شرط ال
 .[2258رقـ الحديث

 (.34/ 10( انظر: تفسير الماتريدم، تأكيبلت أىؿ السنة )ج5)
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( "االعتبار بحاؿ مف سمؼ، كمف لـ يعتبر عثر في ميكاة مف األمؿ، ثـ ال ينتعش إاٌل بعد 5
 .(1")فكات األمر مف يده

بالحمؼ في ىذا المكضع كفي مكضعيف آخريف، قاؿ  رسكلو  ا  ( لقد أمر6
ِْ ﴿تعالى: ًُ َٜ ُٚ َخيٌّ 

َ
ٍَ أ َٖ َويَْصتَِْ٘بئَُٜٗ ْكِجِزي ُٕ ْٓ ةِ جْخُ

َ
ا أ َٔ ُٙ َْلَيٌّ َو . [53]يكنس:﴾ إِي َوَرِّبِّ إَِّٗ

ِٓ :﴿ وقاؿ  ِ ْٓ ََعل حِيََُّ٘س
ْ
ِْ ةَََل َوَرِّبِّ ََلَأ اَقُث ًُ حِيَ٘ا الصَّ

ْ
َٖ َزَىُروا ََل حَأ ي ِ َوًَاَل اَّلَّ

َّٓ ََلُ :﴿... وقاؿ [. 3...﴾ ]سبأ:اَّْنيِْب  ِْ ةَََل َوَرِّبِّ ََلُتَْكُُثَّ ثُ ًُ ٍَ ِ ْٓ وَذَل ْْخُ ِٕ ا َق َٕ نَتَُّؤنَّ ةِ
ِ يَِصيٌ   [. 7]التغابف: ﴾ لََعَ اَّللَّ

ف كثر، كمف كرىو  كقد حمؼ النبي  مرات عديدة، فالحمؼ مع الصدؽ ليس محرما كا 
نما يحـر الحمؼ في األحكاؿ التالية:فبل حجة لو؛ بؿ الحمؼ تعظيـ          ، كا 

الَكَباِئُر: اإِلْشرَاُؾ ِبالم ِو، ) مف الكبائر، حيث قاؿ:  ي أكال: الحمؼ كاذبا، فقد عده النب
    . (2)(َوُعُقوُؽ الَواِلَدْيِف، َوَقْتُؿ الن ْفِس، َوالَيِميُف الَغُموُس 

عف الحمؼ  ،ألف الحمؼ بالشئ تعظيـ لو؛ فمذلؾ نيى النبي  ثانيا: الحمؼ بغير ا 
في الحديث الذم يركيو أبك ىريرة  يقكؿ ، باآلباء أك األميات أك بشئ غير ا 

ْنَداِد، َواَل َتْحِمُفوا ِإال  ِبالم ِو، َواَل َتْحِمُفوا بِ  :) ـْ َواَل ِباأَل ـْ َواَل ِبُأم َياِتُك الم ِو اَل َتْحِمُفوا ِبآَباِئُك
ـْ َصاِدُقوَف( ِإال  َوَأْنُت
(3) . 

َ ُقرَْعًث ﴿، يقكؿ تعالى:ثالثا: أف يجعؿ الحمؼ با مانعنا مف فعؿ الخير ٜا اَّللَّ َوََل ََتَْكُْ
ِْيٓ يٌف َق ِٕ ُ َش ٜا َبنْيَ اْلَّاِس َواَّللَّ ُِْد ٜا َوحُْط ٌُ وا َوَتخَّ ْن َتَِبُّ

َ
ْٓ أ اُِٗس َٕ ْح

َ
 ﴾ ِْل

[، فقد ذكر ابف الجكزم عف ابف عباس كمجاىد كابف جبير كجماعة مف 224]البقرة:
                                                           

 (.594/ 3إلشارات )ج( القشيرم، لطائؼ ا1)

 . [6675: رقـ الحديث137/ 8 ،اليميف الغمكس /صحيح البخارم، األيماف كالنذكر]البخارم: ( 2)
ىي الحمؼ عمى أمر كىك يعمـ أنو كاذب فيو سميت بذلؾ ألنيا تغمس صاحبيا في  :)اليميف الغمكس(

 )شرح مصطفى البغا(. النار.
. قاؿ [3248 : رقـ الحديث152/ 5باب الحمؼ باألنداد  /ماف كالنذكرسنف أبى داكد، كتاب األي]أبك داكد: ( 3)

قاؿ الخطابي: اليميف إنما تككف بالمعبكد المعظـ، فإذا حمؼ ) األرنؤكط: إسناده صحيح، كقاؿ في الشرح:
بالبلت كنحكىا، فقد ضاىى الكفار، فأمر أف يتدارؾ بكممة التكحيد، كقاؿ أبك بكر بف العربي: مف حمؼ 

دا، فيك كافر، كمف قاليا جاىبل أك ذاىبل يقكؿ: ال إلو إال ا، يكفر ا عنو، كيرد قمبو عف السيك بيا جا
 .(إلى الذكر، كلسانو إلى الحؽ، كينفي عنو ما جرل بو مف المغك
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، فمما (1)تبٌرك كال تتقكا كال تصمحكا بيف الناس ال تحمفكا با أف ال السمؼ أف معناىا
ٍعًؿ ىذه اليميف مانعةن مف فعؿ ما يحبو ا، فإنو  شيًرعًت الكفارةي صار النييي عف جى
مىؼى ال يىجعؿي الحمؼى بيا مانعنا،  ما أنو إذا حى إما أف ال يحمؼ بيا فيجعميا مانعةن، كا 

َمْف َحَمَؼ َعَمى ) أنو قاؿ: نبي فإف الكفارة مشركعة عف اليميف، كما ثبت عف ال
 ،(2)(َيِميٍف، َفرََأى َغْيَرَىا َخْيرًا ِمْنَيا، َفْمَيْأِت ال ِذي ُىَو َخْيٌر، َوْلُيَكفٍّْر َعْف َيِميِنوِ 

ٍعؿي اليميف مانعةن مف الخيًر منييّّ عنو كذلؾ، فيذه ىي  (3)كالحنث منييّّ عنو، كجى
العكاـ مما ييركل عف ا تعالى أنو قاؿ: ال أحكاؿ الحمؼ. كأما ما يتداكلو بعض 

بإسنادو  تحمفكا بي صادقيف كال كاذبيف فكبلـه ال أصؿ لو، كال نيًقؿ عف النبي 
ييعرىؼ
(4) . 

( في اآليات تكجيو لمرسكؿ أف يؤكد ليـ أمر البعث بالقسـ تككيدا كثيقا، كفييا تصكير لمشيد 7
 .(5)دعكة ليـ إلى اإليماف كالطاعة القيامة كمصير المكذبيف كالمصدقيف فيو، ك 

 

 (.10-8المطمب الثالث: المطالبة باإليماف والتحذير مف أىواؿ اآلخرة )اآليات

َُْٜن َختٌِي )﴿ قاؿ تعالى: َٕ ا تَْك َٕ ُ ةِ َْٗزْْلَا َواَّللَّ
َ
ِي أ ِر اَّلَّ ِ َورَُشَِٜلِ َواْلُّٜ ٜا ةِاَّللَّ ُ٘ ِٔ ( 8وَآ

ِم اْلَ  ْٜ ْٓ َِلَ ُكُس َٕ َم ََيْ ْٜ ْر يَ ِْ َضاِْلًا يَُسىِّ َٕ ِ َوَيْك ْٖ ةِاَّللَّ ِٔ ْٖ يُْؤ َٔ ِٖ َو ُم اَلََّناةُ ْٜ ٍَ يَ ِ ِف َذل ْٕ 
ُز  ْٜ ٍَ اَّْى ِ ةًَدا َذل

َ
ا أ َٛ َٖ ِذي ي اُر َخاِِلِ َٛ ْج

َ
ا اْْل َٛ ْٖ ََتِْخ ِٔ ُٙ َجَّ٘اٍت ََتِْري  ِٙ َوُيْدِخْْ ُٙ َشيِّئَاحِ َخْ٘

( ُٓ ي ـِ ة9ُٜاَّْك َٖ َزَىُروا َوَكذَّ ي ِ ا َوبِئَْس ( َواَّلَّ َٛ َٖ ِذي ي ْضَداُب اْلَّاِر َخاِِلِ
َ
ٍَ أ وََلِ

ُ
ا ةِآيَاحَِ٘ا أ

ِطُي ) َٕ ْ  [10-8]التغابف:   ﴾ (10ال

 

 
                                                           

 ( .1/254ج( ابف الجكزم، زاد المسير)1)
منيا، أف يأتي الذم ىك خير، كيكفر ندب مف حمؼ يمينا فرأل غيرىا خيرا  /األيماف ،صحيح مسمـ]مسمـ:  (2)

 [.1650الحديث رقـ :3/1271، عف يمينو
: اإلثـ كالذ، الحنث: الخمؼي في اليميف (3) كبمغ الغبلـ  ،كفبلف يتأثـ مف كذا كيتحنثي منو، ب أيضان نكالحنثي

، أم: جرل عميو القمـ بالطاعة كالمعصية : التعبد.، الحنثى  (253 مجمؿ المغة )ص ،ابف فارس كالتحنثي
 (.381-1/375جابف تيمية، جامع المسائؿ ) :يراجع (4)
 .(3587/ 6جفي ظبلؿ القرآف )انظر: قطب،  (5)
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               التحميؿ المغوي: أوال:

الفاء ىي الفصيحة التي تفصح عف معنى شرط ﴿ َفآِمُنوا ِبالم ِو َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر ال ِذي َأْنَزْلَنا ﴾: 
يككف ما بعدىا مترتبا عمى ما قبميا، كالتقدير ىنا: أم: إذا عممتـ ذلؾ كمو مف كجكب مقدر، ك 

 كرسكلو اإليماف كاعتبرتـ بما حؿ بالكافريف، كعممتـ أف البعث كالحساب حؽ ؛ فآمنكا با 
. قاؿ القرطبي:"أمرىـ (1)كالنكر الذم أنزؿ، كالنكر ىك القرآف، أم آمنكا بنصو كاعممكا بمقتضاه

 . (2")اإليماف بعد أف عرفيـ قياـ الساعةب
 الخبرة ىي العمـ بخفايا األمكر كدقائقيا، كالمعنى أف ا ﴿َوالم ُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر ﴾:  

مٌطمع عمى كؿ أعمالكـ دقيقيا كجميميا، ال يعزب عنو شئ منيا، محصييا عميكـ  في كتاب 
 .(3)فراقبكه فييا كاجعمكا مخافتو نصب أعينكـ اليغادر صغيرة كال كبيرة، كمجازيكـ بيا،

ىك يـك القيامة الذم يجمع ا فيو األكليف كاآلخريف مف جميع الخبلئؽ مف أىؿ ﴿َيْوـَ الَجْمِع﴾: 
ٌم ﴿ كما قاؿ تعالى : ، في صعيد كاحد  السماء كاألرض، مف اإلنس كالجف كالمبلئكة ْٜ ذلٍ يَ

 ْٜ ٍَ يَ ِ ُ اْلاس وََذل ٌُٕٜع َلَّ ْ ٜدٌ َّمَّ ُٛ ْش َّٔ ِْ إِنَّ اْلوّني ﴿ كقاؿ تعالى : ، [ 103] ىكد :  ﴾ ٌم  ًُ
ْكُْٜمٍ  َّٔ ٍم  ْٜ اِت يَ ٌَ ي ِٔ ُٜقَٜن إَل  ُٕ ْج َٕ َ   . (4) [ 50-49] الكاقعة : ﴾  واآلخريٖ * ل

: تفاعيؿه مف الغىٍبف في البيًع كالشراًء عمى االستعارة كىك أخذ﴿َذِلَؾ َيْوـُ الت َغاُبفِ   ﴾: "كالتَّغابيفي
: اإًلخفىاءي كمنو: غىٍبفي البيًع؛ الستخفاًئو. كالتفاعيؿ ىنا مف كاحدو  الشيًء بدكف قيمًتو. كقيؿ: الغىٍبفي
بنتيو، أم: أخٍذتي ما طاؿى منو مقداًرؾ، فيك نقصه  ال مف اثنيف، كيقاؿ: غىبٍنتي الثكبى كخى

خفاءه"                  القيامة بيكـ التغابف:  أربعة أقكاؿ في المراد في تسمية يكـ (6). كنقؿ ابف الجكزم(5)كا 
                                                           

 (.272/ 28ج( انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )1)
 .(136/ 18ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )2)
 كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ؛(302/ 4ج( انظر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )3)

 (.137/ 8ج)
 (.137/ 8جكانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) ؛(293/ 4ج( انظر: زاد المسير في عمـ التفسير )4)
الدر المصكف في عمـك الكتاب شياب الديف، ك  ؛(187/ 10جالبحر المحيط في التفسير )ابف حياف،  (5)

 .(349/ 10المكنكف )ج
اإلماـ العبلمة الحافظ عالـ العراؽ ككاعظ اآلفاؽ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي  :ابف الجكزم (6)

الكاعظ المفسر صاحب التصانيؼ السائرة القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ  الحسف عمي بف محمد
تكفي  ،اسط جكزة سكاىافي فنكف العمـ: كعرؼ جدىـ بالجكزم بجكزة كانت في داره بكاسط لـ يكف بك 

 .، باختصار شديد(96-92/ 4جتذكرة الحفاظ ) ،الذىبيراجع:  ق.597سنة
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عندما يرث المؤمف منزلو الذم يككف لو في الجنة لك آمف كبقي عمى  أحدىا: أنو غبف الكافر
فطرتو، فإنو ما مف كافر إال كقد أعد لو في في الجنة أىؿ كمنزؿ، فحيف يأتي يكـ القيامة كافران 

.        خسارتو، كىك قكؿ عف ابف عباسكيخسر مكانتو في الجنة لممؤمف يظير لو غبنو ك 
، كالثالث: ما ذكره الماكردم: (1)كالثاني: غبف أىؿ الجنة ألىؿ النار، كىك قكؿ مجاىد، كالقرظي

أنو يكـ يغبف فيو المظمـك الظالـ الذم كاف قد ظممو كغبنو في الدنيا، فيككف الظالـ في اآلخرة 
ف الرابح.  كالرابع: قالو الثعمبي: كىك أنو يـك غبف ىك المغبكف الخاسر، كيككف المظمكـ ىك الغاب

كندـ لجميع الناس مؤمنيـ ككافرىـ، فأما الكافر فيككف غبنو بسبب كفره كعدـ إيمانو، كأما 
              .(2)المؤمف فيككف غبنو عمى قدر ما قصر في التزكد مف العمؿ الصالح

، كأصؿ الكيفر ستر الشئ  : كٌفر عمى كزف"﴿ُيَكفٍّْر َعْنُو َسيٍَّئاِتِو﴾ فعَّؿ كىي مبالغة مف كىفىرى
  .(3)كالتغطية عميو، كالمعنى: يمح عنو ذنكبو كيسترىا بالعفك عنو

            القراءات: ثانيا:

بنكف العظمة في  (4)قرأ نافع كابف عامر﴿َوُيْدِخْمُو َجن اٍت﴾  :، كقكلو : ﴿ُيَكفٍّْر َعْنُو﴾قكلو 
 .(5)بالياء المكضعيف، كالباقكف

 

                                                           

القرظي،  ،كقيؿ: أبك عبد ا، أبك حمزة محمد بف كعب بف حياف بف سميـ، اإلماـ، العبلمة، الصادؽ، (1)
، ككاف مف أعمـ ةة، سكف الككفة ثـ المدينالمدني، مف حمفاء األكس، ككاف أبكه كعب مف سبي بني قريظ

 (.70/ 9جالذىبي، سير أعبلـ النببلء ) ق. انظر:180تكفي سنة الناس بالتفسير. 
 (.293/ 4ج( انظر: ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )2)
شمس ، مالحمير ك ،  (786/ 2جابف دريد، جميرة المغة )ك (، 420/ 23ج( الطبرم، جامع البياف ت شاكر )3)

 (.5869/ 9جـ العرب مف الكمـك )العمـك كدكاء كبل
ي الشامي: أحد القراء السبعة. كلي قضاء دمشؽ في خبلفة بعبد ا بف عامر بف زيد، أبكعمراف اليحص (4)

سنة  الكليد بف عبد الممؾ. كلد في البمقاء، في قرية " رحاب " كانتقؿ إلى دمشؽ، بعد فتحيا، كتكفي فييا
 ؛ (95/ 4جاألعبلـ لمزركمي ) .صدكؽ في ركاية الحديث. قاؿ الذىبي: مقرئ الشامييف، ق118

  في طبقات القراء غاية النيايةابف الجزرم، ك (؛ 274 /5)جتيذيب التيذيب العسقبلني،  كانظر:
 (. 423 /1)ج

 ؛(2/248جالنشر في القراءات العشر)كابف الجزرم،  ؛(711)صحجة القراءات  ،ابف زنجمةانظر:  (5)
ماني كالمسرات في عمـك منتيى األفى القراءات األربعة عشر كيسمى)ء البشر الدمياطي، إتحاؼ فضبلك 

 ( .638)صفي القراءات  السبعة؛ كابف مجاىد، (1/545ج) (تالقراءا
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 ثالثا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات: 

ليـ األسباب المكجبة لئليماف مف كحدانيتو كربكبيتو، كضرب ليـ  بعد أف أباف ا 
األمثاؿ بما حؿ باألمـ السالفة الذيف كفركا ككذبكا الرسؿ، كأقسـ عمى أف البعث كالحساب كائف 

أم إذا عممتـ حقيقة  :..﴾َفآِمُنوا ِبالم ِو َوَرُسوِلِو َوالنُّور﴿طالبيـ ىنا باإليماف، فقاؿ: ال محالة،
 .(1)ذلؾ؛ فآمنكا با كرسكلو ككتابو فيما يخبركـ بو مف البعث كالجزاء كغيره

  :رابعًا: التفسير اإلجمالي

كاف مف دكاعي ، أف يحمؼ بربو  تأكيدا  عمى أمر البعث لرسكلو  بعد تكجيو ا 
يأمرىـ باإليماف با كرسكلو ككتابو كىك النكر الذم أنزؿ عمى رسكلو،  معقبا  ىذا التككيد أف

عمى دعكتيـ إلى اإليماف بتذكيرىـ بعممو بيـ، كرقابتو عمييـ كاطبلعو عمى خفايا أعماليـ 
كأف ىذه األعماؿ ستكشؼ ليـ كتعرض عمييـ في يكـ يجمع ، الظاىرة كالباطنة  جميميا كحقيرىا

يف كاآلخريف مف جميع الخبلئؽ ليذا المشيد العظيـ الذم تظير فيو حقيقة التغابف ا فيو األكل
بفكز الفائزيف بالنعيـ المقيـ، كخسارة الكافريف كحرمانيـ العظيـ، كالمضي بيـ إلى جينـ كبئس 

كخسر مف خسر، كىذا  المصير، فكأنيـ كانكا في الدنيا في سباؽ ظيرت نتيجتو فربح مف ربح
يككف بيف الفريقيف بيذا المعنى التفاعمي يظير تأكيمو كتتجمى حقيقتو متمثمة في  التغابف الذم

﴿َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم ِو َوَيْعَمْؿ صاِلحًا ُيَكفٍّْر َعْنُو َسيٍّئاِتِو َوُيْدِخْمُو َجن اٍت َتْجرِي  بعده : قكؿ ا 
ـُ. َوال ِذيَف َكَفُروا َوَكذ ُبوا ِبآياِتنا ُأولِئَؾ  ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنياُر خاِلِديَف ِفييا َأَبدًا. ذِلؾَ  اْلَفْوُز اْلَعِظي

كمكازنة بيف الفريقيف، تدٌؿ عمى حاؿ السعداء،  َأْصحاُب الن اِر خاِلِديَف ِفييا َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾
 .(2)كحاؿ األشقياء، لبياف حقيقة التغابف في اآلخرة

 د البالغية:المطائؼ البيانية والفوائ :خامساً  

إنزاؿ الكتاب  التفات مف الغيبة إلى المتكمـ بنسبة ا َوالنُّوِر ال ِذي َأْنَزْلَنا﴾ : ﴿في قكلو  •
إلى نفسو الكريمة، ترغيبان فيو كبيانان ألىميتو، كتقكيةن لمداعي عمى األخذ بو كالعمؿ بما 

 .(3)فيو

                                                           

 (.245- 9/244ج، محاسف التأكيؿ )كانظر: القاسمي ؛(136/ 18جتفسير القرطبي ) ( انظر:1)
 .(3588 -6/3587جانظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) (2)
 .(273/ 28ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (3)
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حيث أطمؽ النكر عمى القرآف عمى سبيؿ ْلَنا﴾ َوالنُّوِر ال ِذي َأْنزَ : ﴿اإلستعارة في قكلو  •
 .         (1)االستعارة، لما بيف النكر كالقرآف مف تشابو في اليداية كبياف الطريؽ في الظممات

ـْ ِلَيْوـِ اْلَجْمعِ  •     . (2) ﴾ بينيما جناس اشتقاؽ"﴿َيْوـَ َيْجَمُعُك
: ﴿َوال ِذيَف َكَفُروا كقكلو َوَيْعَمْؿ صاِلحًا..﴾،  ﴿َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم وِ :المقابمة بيف قكؿ ا • 

     . (3) ..﴾ في بياف جزاء كؿ مف الفريقيفَوَكذ ُبوا ِبآياِتنا
يجكز أف يككف لمتعميؿ، أم: يبعثكـ ألجؿ أف  ﴿لَيْوـَ اْلَجْمِع﴾يذكر ابف عاشكر أف البلـ في • 

ى )في( عمى نحك ما قيؿ في قكلو يجمع الناس كميـ لمحساب، كيجكز أف يككف البلـ بمعن
َٜ ﴿تعالى:  ُٚ ًْخِٛا إَِلَّ  َٜ ِ كقكؿ العرب: مضى لسبيمو، أم في ، [187]اأٍلىعراؼ:  ﴾ََل َُيَِّْيٛا ل

طريقو كىك طريؽ المكت. ثـ يقكؿ: كاألحسف عندم أف يككف البلـ لمتكقيت، كىي التي 
لُٜبمعنى )عند( كما في قكلو تعالى:﴿ َلةَ ِِلُ ِٓ الطَّ ًِ

َ
ِس أ ْٕ ٍسرىاء: ..﴾]ِك الشَّ               .(4)[78اإٍلً

، شٌبيت حاؿ الفريقيف المتمكنيف مف (5)استعارة تمثيمية"َذِلَؾ َيْوـُ الت َغاُبِف﴾ : ﴿في قكلو  • 
اختيار ما يؤدم إلى سعادة اآلخرة فاختار كؿ فريؽ ما يشتييو مما كاف قادرا عميو بدؿ ما 

متبادليف بالتجارة كشٌبو ما يتفرع عميو مف نزكؿ كٌؿ منيما منزلة اختاره اآلخر كشٌبيو بحاؿ ال
اآلخر بالتغابف ألف التغابف تفاعؿ مف الغبف كىك أخذ الشيء مف صاحبو بأقؿ مف قيمتو 
كىك ال يككف إال في عقد المعاكضة كال معاكضة في اآلخرة، فإطبلؽ التغابف عمى ما يككف 

 (6)"يميةفييا إنما ىك بطريؽ االستعارة التمث
                                                           

 (.3/272جالصابكني، صفكة التفاسير )انظر:  (1)
 .(243/ 28جالتفسير المنير ) ،لزحيميا (2)
 .243/ 28المرجع السابؽ، ج (3)
 .(275-274/ 28ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (4)
مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى  ،تعمؿ في غير ما كضع لو لعبلقة المشابيةتركيب اس :االستعارة التمثيمية" (5)

 يجد مٌرا بو الماء الزالال   …كمف يؾ ذا فـ مٌر مريض ، كمثالو قكؿ المتنبي: األصمي
 .(يقاؿ لمف لـ يرزؽ الذكؽ لفيـ الشعر الرائع)     

رة في فمو إذا شرب الماء العذب كجده فيذا البيت يدؿ كضعو الحقيقي عمى أٌف المريض الذم يصاب بمرا
بؿ استعممو فيمف يعيبكف شعره لعيب في ذكقيـ الشعرم،  ؛مرا. كلكف المتنبي لـ يستعممو في ىذا المعنى

كضعؼ في إدراكيـ األدبي، فيذا التركيب مجاز قرينتو حالية، كعبلقتو المشابية، كالمشبو ىنا حاؿ 
عمـ  ،عبد العزيز عتيؽ".  ذم يجد الماء الزالؿ مرا في فمولالمكلعيف بذمو كالمشبو بو حاؿ المريض ا

 (193-192البياف )ص
 .(112/ 10جإعراب القرآف كبيانو )دركيش،  (6)
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              : المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:سادساً 

( تقرير أصكؿ اإليماف: كىي اإليماف با كرسكلو ككتابو كاليـك اآلخر، كيأتي اإليماف 1 
بالمبلئكة تبعا لئليماف بالرسكؿ كالكتاب، ألف المبلئكة ىـ رسؿ ا الذيف نزلكا بكتابو عمى 

ِ ف البشر، كجاء فيو ذكرىـ ككجكب اإليماف بيـ، يقكؿ تعالى: ﴿رسمو م ْٖ يَْسُىْر ةِاَّللَّ َٔ َو
َِّ َعََلًَل ةَِكيًدا ْد َع ٌَ ِم اآْلِخِر َذ ْٜ ِٙ َواَْلَ ِْ ِٙ َورُُش ِٙ َوُكخُتِ   . [136اء]النس﴾ َوَمََلئَِسخِ

 .(1)غيره ما اىتدل ( بياف ككف القرآف نكران فبل ىداية في ىذه الحياة إال بو فمف طمبيا في2

، حيث لـ ييمميـ كىك الغني عنيـ، ( ليس ىناؾ أحد أخمص لعباده كال أرحـ بيـ مف ا 3
بؿ ال يزاؿ يتكدد إلييـ كيصبر عمييـ، كيدعكىـ لما فيو فبلحيـ، كينٌبييـ إلى سبؿ الخير، 

يـ باإليماف كيحذرىـ الميالؾ، كيصؼ ليـ أنكاع النعيـ، كألكاف العذاب في الجحيـ، كيرٌغب
          .(2)كالطاعة كالتكٌكؿ عمى ا سبحانو

  ( بياف جزاء المؤمنيف الصالحيف: كىك الخمكد األبدم في جنات تجرم مف تحتيا األنيار،4
 .(3) كىذا ىك الفكز العظيـ الذم ال فكز بعده، ألف فيو السعادة األبدية، كالنجاة مف كؿ شر

سكلو ككتابو: كىك دخكليـ النار، مع الخمكد الدائـ كالشقاء ( بياف جزاء الكافريف با كر 5
 .(4)األبدم،  كبئس المصير 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(365/ 5ج) التفاسير أيسر ،لجزائرما انظر: (1)
 (.2672/ 3جانظر: الزحيمي، التفسير الكسيط ) (2)
 (.247/ 28جالزحيمي، التفسير المنير ) (3)
 .247/ 28ججع السابؽ، المر  (4)
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   . (13-11كؿ شْي بقضاء وقدر)اآليات  المطمب الرابع: 

ِد ﴿ قاؿ تعالى: ْٛ ِ َح ْٖ ةِاَّللَّ ِٔ ْٖ يُْؤ َٔ ِ َو ْٖ ُمِطيتٍَث إَِلَّ ةِإِْذِن اَّللَّ ِٔ َضاَب 
َ
ا أ َٔ 

 ُٙ ُ   ًَْْتَ ٌٓ  َواَّللَّ ِْي ٍء َق ِِّ ََشْ ْٓ  (11)ةُِس ْخُ َلَّ َٜ ٜا الرَُّشَٜل وَإِْن حَ ِؼيُك
َ
َ َوأ ِؼيُكٜا اَّللَّ

َ
 َوأ

تِنُي  ُٕ ْ ا لََعَ رَُشِْٜلَا اْْلَََلُغ ال َٕ ِ  (12)وَإِجَّ
ََّٜكَّ ِ وَْْيَخَ َٜ ولَََعَ اَّللَّ ُٚ ُ ََل إََِلَ إَِلَّ   اَّللَّ

ُٜ٘نَ  ِٔ ْؤ ُٕ ْ  [13-11]التغابف:  ﴾(13) ال

     :التحميؿ المغوي :أوال

﴾: يحتمؿ أنو أراد المعنى المغكم العاـ لممصيبة، كىك: كؿ ﴿َما َأَصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة ِإال  ِبِإْذِف الم وِ 
ما يصيب اإلنساف مف الحكادث خيران كانت أك شرا، كيحتمؿ أنو أراد الخصكص، ألف لفظة 

ألنيا األىـ كاألشد كقعا عمى الناس  المصيبة صارت تطمؽ في األغمب عمى الرزايا كالككارث؛
رِْض : ﴿  كاألكثر أثران في أنفسيـ، كالذم يؤيد العمـك قكلو 

َ
ْٖ ُمِطيتٍَث ِِف اْْل ِٔ َضاَب 

َ
ا أ َٔ

 ْٜ َش
ْ
يََْل حَأ َُ ِ يَِصٌي * ِّ ٍَ لََعَ اَّللَّ ِ ا إِنَّ َذل َٚ

َ
ْن َجِْبَأ

َ
ِِ أ ْٖ َرتْ ِٔ َِخَاٍب  ْٓ إَِلَّ ِِف  ْجُىِصُس

َ
ا َوََل ِِف أ

ُ ََل َُيِبُّ ُّكَّ ُُمْخَاٍل وَُخٜرٍ  ْٓ َواَّللَّ ا آحَاُز َٕ ٜا ةِ ْٓ َوََل َتْىرَُخ ا وَاحَُس َٔ - 22﴾ ]الحديد:لََعَ 
[، فذكر المصيبة، ثـ ذكر بعدىا أثرىا مف أسىن أك فرح، كيؤيده كذلؾ أف الحكـ يصدؽ عمى 23

جميع الحكادث في ككنيا بإذف ا 
كالسماح بالفعؿ، كيطمؽ عمى يعني اإلجازة  :. كاإلذف(1)

إباحة دخكؿ البيت، كأصؿ اإلذف مشتؽ مف قكليـ أىًذفى لو إذا سمع كبلمو، بمعنى أنو أرعاه 
ؿ كرضي أف يسمع منو، ثـ استعير لمعنى اإلباحة كالتمكيف، كالمقصكد باإلذف ىنا سمعو، كقبً 

 .(2)العمـ كالمشيئة كالتمكيف مف الكقكع

عف ىذه اآلية فقاؿ: ىك الرجؿ تصيبو المصيبة،  (3)سيئؿ عمقمةِو َيْيِد َقْمَبُو﴾: ﴿َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم   
كعف  كلـ يذكر غيره،، ذلؾ كيرضى، كىك الذم اختاره ابف جريربفيعمـ أنيا مف عند ا، فيسمـ 

نا إليو راجعكف، كقاؿ الكمبي: ىك إذا  سعيد بف جبير: ييد قمبو عند المصيبة فيقكؿ: إنا  كا 
                                                           

 (.319/ 5جابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) انظر: (1)
 .(279/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  ، كانظر:319/ 5ج، انظر: المرجع السابؽ (2)
يـ النخعي، عمقمة بف قيس بف عبد ا بف مالؾ، أبك شبؿ النخعي الككفي، الفقيو المشيكر، خاؿ إبراى (3)

ككاف  كشيخو، سمع: عمر، كعثماف، كعميا، كابف مسعكد، كغيرىـ، كتفقو بابف مسعكد كقرأ عميو القرآف،
فيات المشاىير كىاألعبلـ ق.61، تكفي سنة أشبو الناس بو ىديا  مختصران مف: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ كىكى

تقريب التيذيب بف حجر، اك  (7/244،245ج)تيذيب التيذيب ابف حجر،  يراجع:ك  (،685/ 2ج)
  (.397ص)
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ذا ظيمـ غفر. كعف ابف عباس في اآلية: يعني ييد قمبو اب ذا أينعـ عميو شكر، كا  تمى صبر، كا 
 .(1)لميقيف، فيعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، كما أخطأه لـ يكف ليصيبو

سىكىف. فالمعنى: إذا  بفتح الياء كالداؿ، قاؿ الزجاج: ىك مف ىىدىأى يىٍيدىأي، إذا ﴿َيْيَد﴾كقرئت  
   .(2)ا سكف قمبو راستسمـ ألم

أم أف كؿ ما يحدث في الكجكد يعممو ا كيقدره كيريده، كىذا مف  ﴿َواُ ِبُكؿٍّ َشْيٍء َعِميـٌ﴾:
نو سبحانو ال يقضي إدكاعي التسميـ بقضاء ا، كالرضا بما ىك مف عنده كحسف الظف بو، إذ 

مف ضمنيا قمكب العباد كأحكاليا،  . كقيؿ : أم أحاط عممو بكؿ األشياء التي(3)لممؤمف إال بخير
     .(4)فإذا عمـ منيا اإليماف كالتسميـ ىداىا عند المصيبة فترضى كتطمئف

﴾: إذا تكليتـ بعد ببلغ الرسكؿ فبل عميو؛ ألنو لـ يكتب عميو ﴿ َفِإن َما َعَمى َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ اْلُمِبيفُ 
 .(5)طاعتكـ، إنما كتب عميو الببلغ كالبياف فحسب

    ر اإلجمالي:ثانيا: التفسي

بيف ا تعالى أف كؿ ما يجرم في الككف عمى العباد كما يصيبيـ مف المصائب فبعمـ 
، كمف يؤمف با إليا كاحدا، كربان خالقان مالكان، كمدبران كمحيطان بكؿ شئ ا، كمشيئتو كتقديره 

يرضى كيستسمـ كيطمئف لقضاء ا،  قدرة كعممان، فإف ا تعالى سييدم قمبو عند المصائب ألف
رادتو فيو مدعاة لمتسميـ كالرضا كالتككؿ عمى ا في إإذ  ف ككف األمكر ال تخرج عف عمـ ا كا 

كؿ ما يككف، ثـ كجو المؤمنيف إلى كاجبيـ في أف يمتفتكا لما أيمركا بو مف طاعة ا كطاعة 
نو؛ ألف األمر الشرعي غير اإلرادة رسكلو في العمؿ بما يؤمركف بو كاجتناب ما ينيكف ع

ىماليا، ثـ يحذرىـ مف  الككنية، كككف ا قدر أعماليـ كخمقيا ال يعني إغفاؿ إرادة اإلنساف كا 

                                                           

صديؽ  ،(138/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير، ابف كثير: انظر، (421/ 23ججامع البياف ) ،الطبرمانظر:  (1)
 .(170/ 14جفتح البياف في مقاصد القرآف )، خاف

كزم، زاد كانظر: ابف الج ؛(3/161جكانظر: الفراء، معاني القرآف ) ؛(5/181ج( الزجاج، معاني القرآف )2)
 (.284-8/283جالمسير )

 (.367/ 5ج( انظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )3)
 (.320/ 14ج( انظر: األلكسي، ركح المعاني )4)
كانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ  ؛(399/ 4ج( انظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )5)

 (.987/ 14جمقرآف )كانظر: التفسير القرآني ل ؛(549/ 4جغكامض التنزيؿ )
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اختيار اإلعراض كالتكلي عف الطاعة، كتنكب طريؽ العمؿ، كيعًممييـ أف الحجة أيقيمت عمييـ 
: )مف ا الرسالة، كعمى الرسكؿ (1)ليـ، فإثميـ عمى أنفسيـ. قاؿ الٌزىرم بتبميغ الرسكؿ

الببلغ، كعمينا التسميـ(. كا الذم أيمرتـ بطاعتو كطاعة رسكلو ىك إالىكـ الكاحد الذم ال إلو 
الجممة فى محؿ ، ﴾"﴿الم ُو ال ِإلَو ِإال  ُىو :(2)إال ىك، كال معبكد بحؽ سكاه، يقكؿ المظيرم

مصكا لو العمؿ، كفكضكا إليو أمركـ، كتكٌكمكا عميو في ، فأخ(3")التعميؿ لبلمر بااليماف كالطاعة
 .(4)كؿ شأنكـ؛ كقد عممتـ أف مقاليد األمكر بيده

  ثالثا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات:

ىذا المقطع بتقرير حقيقة القدر كأنو ال تصيب مصيبة، كال يككف  يستيؿ المكلى 
رادتو كىذا ىك الركف السادس مف أركاف اإليماف  ،شئ في الككف إال بتقديره سبحانو كعممو كا 

الستة التي تـ تقرير خمسة منيا، كجاءت الدعكة إلييا في اآليات السابقة: كىي اإليماف با 
كالمبلئكة كالرسؿ كاليكـ اآلخر، كبيذا تكتمؿ الصكرة اإليمانية عمى أتـ كجو. يقكؿ سيد قطب: 

انيا في صدد عرض حقيقة اإليماف الذم "كلعؿ مناسبة ذكر ىذه الحقيقة ىنا ىي مجرد بي
دعاىـ إليو في ىذا المقطع، فيك اإليماف الذم يرد كؿ شيء إلى ا، كيعتقد أف كؿ ما يصيب 

 .(5)مف خير كمف شر فيك بإذف ا"

 رابعا: المطائؼ البيانية والفوائد البالغية:
 .(6)بينيما جناس االشتقاؽ"﴿ما َأصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة﴾ "• 

                                                           

( ىك أعمـ الحفاظ أبك بكر محمد بف مسمـ بف عبيد ا بف شياب بف عبد ا بف الحارث بف زىرة بف كبلب 1)
القرشي الزىرم المدني اإلماـ: حدث عف بف عمر كسيؿ بف سعد كأنس بف مالؾ كسعيد بف المسيب كعنو 

قاؿ الزىرم: ما صبر أحد عمى  :كاىـ. قاؿ الميثمعمر كاألكزاعي كالميث كمالؾ كسفياف بف عيينة كأمـ س
 (.83/ 1جتذكرة الحفاظ ) ،لذىبيا :مختصرا مفق. 124تكفي  العمـ صبرم، كال نشره أحد نشرم.

محمد ثناء ا الباني بتي النقشبندم اليندم: فقيو حنفي، مفسر، مف أىؿ اليند، مف آثاره "التفسير  (2)
ظمة كالكبرياء الخ .. سبعة أجزاء في مجمد كاحد، طبع باليند. معجـ المظيرم" أكلو: الحمد  ذم الع

  (507/ 2جالمفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر )
 .(314/ 9جالتفسير المظيرم )المظيرم،  (3)
 .(2674-2673/ 3جالزحيمي، التفسير الكسيط ) انظر: (4)
 .(3588/ 6جفي ظبلؿ القرآف ) قطب، (5)
 (.248/ 28جالتفسير المنير )( الزحيمي، 6)
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، كلـ يقؿ: ﴿َوَأِطيُعوا الم َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَؿ﴾: بتكرير فعؿ أطيعكا في قكلو (1)طناباإل •
مستقمة في كؿ ما يأمر بو، ألف  )كأطيعكا ا كرسكلو( تأكيدا عمى كجكب طاعة الرسكؿ 

  .(2)، فأفردىا بالذكرطاعتو طاعة  
إلى المتكمـ كىك ربو ؿبنسبة الرسك  التعريؼ باإلضافة، كأسمكب اإللتفاتفي كؿ مف:  •

  في قكؿ ا﴿ : ﴾تشريؼ لمنبي َفِإن َما َعَمى َرُسوِلَنا بعز اإلضافة  ، كتعظيـ لشأنو
إلى ربو 

(3) . 
 حيث قصر كاجب الرسكؿ  ﴿َفِإن َما َعَمى َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ اْلُمِبيُف﴾: الحصر في قكلو  •

 . (4)مكصكؼ عمى صفة  عمى ككنو الببلغ، كىك قصر
           خامسا: المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:

 . (5)( تقرير عقيدة القضاء كالقدر1

لى ما نيي عنو فيجتنبو، مستعينا با متككبل 2 ( عمى المؤمف أف ينظر لما أيمر بو، فيفعمو كا 
القدر في ترؾ مأمكر أك فعؿ عميو، دكف أف يمتفت إلى القدر، فميس لو أف يعتذر ب

نما ينظر إلى القدر إذا ابتمي بالمصائب، فيككف حالو مع القدر عمى ثبلثة  محظكر، كا 
 أحكاؿ: 

 أكال: إذا فعؿ خيرا حمد ا، كعمـ أنو إنما فعمو بفضؿ ا كتكفيقو كمعكنتو. 

ـك نفسو، كيستغفر ثانيا: إذا فعؿ سكءا، ال يعتذر بالقدر عمى ظممو لنفسو؛ كلكف عميو أف يم
 .مف ذنبو، كيستعتب كيتكب إلى ربو

ثالثا: إذا ابتمي بالمصائب التي ال طاقة لو بيا، كال حيمة لو في ردىا، فينا ينظر إلى 
القدر، كال يتحسر عمى الماضي، بؿ يصبر كيحتسب كال يجزع، كيعمـ أف ما أصابو لـ يكف 

                                                           

إلطناب مصدر أطنب فى كبلمو إطنابا، إذا بالغ فيو كطٌكؿ ذيكلو إلفادة المعانى، كاشتقاقو مف قكليـ: ا (1)
أطنب بالمكاف إذا طاؿ مقامو فيو، كفرس مطنب إذا طاؿ متنو، كمف أجؿ ذلؾ سمى حبؿ الخيمة طنبا 

كقكلنا  ،غير ترديدالمفظ عمى المعنى لفائدة جديدة مف  كمعناه فى لساف عمماء البياف ىك زيادة لطكلو
الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ  ،الطالبي .لفائدة، يخرج عنو التطكيؿ، فإنو زيادة مف غير فائدة

 .(123/ 2جاإلعجاز )
 .248/ 28، ج( المرجع السابؽ2)
 .(281/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  انظر (3)
 .281/ 28جسابؽ، المرجع ال (4)
 .(367/ 5جأيسر التفاسير ) ،لجزائرما (5)
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اْلُمْؤِمُف اْلَقِويُّ، َخْيٌر ): حيث قاؿ نبي ليخطئو. كأف ما أخطأه لـ يكف ليصيبو، كما أمر ال
ِعيِؼ، َوِفي ُكؿٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَؾ، َواْسَتِعْف ِباِ  َوَأَحبُّ ِإَلى اِ ِمَف اْلُمْؤِمِف الض 

ْف َأَصاَبَؾ َشْيٌء، َفاَل َتُقْؿ َلْو َأنٍّي َفَعْمُت َكاَف َكَذا وَ  َكَذا، َوَلِكْف ُقْؿ َقَدُر اِ َوَما َواَل َتْعَجْز، َواِ 
  .(1)(َشاَء َفَعَؿ، َفِإف  َلْو َتْفَتُح َعَمَؿ الش ْيَطافِ 

( في اآليات بياف ألصؿ عظيـ كثيران ما يرد في القرآف الكريـ األصؿ العظيـ، كىك الجمع بيف 3
َوإِْن ﴿ الى:التقكل_التي ىي امتثاؿ األمر كالنيي_ كبيف الصبر عمى المقدكر، يقكؿ تع

ُمٜرِ 
ُ
ْٖ َقْزِم اْْل ِٔ  ٍَ ِ ٜا وَإِنَّ ذَل ٌُ ْٖ َحخَِّي : ﴿وقاؿ  [،186]آؿ عمراف:﴾حَْطِِبُوا َوَتخَّ َٔ  ُٙ إَّٗ

ُْٕدِصننِيَ  ْ ْجَر  ال
َ
َ ََل يُِغيُف أ فذكر الصبر عمى المصائب ، [90]يكسؼ:﴾َويَْطِِبْ وَإِنَّ اَّللَّ

ٍَ وََشتِّْح وَاْضِِبْ ﴿كالتقكل بترؾ المعائب، كقاؿ تعالى: ْٗتِ ِ َخيٌّ َواْشخَْنِىْر َِّلَ  إنَّ وَْقَد اَّللَّ
ةَْسارِ  ٍَ ةِاَّْكِِشِّ َواْْلِ ِد َربِّ ْٕ [، فقرف ىنا بيف الصبر كالتسبيح كاالستغفار، 55﴾]غافرِِبَ

   .(2)فتأمؿ ذلؾ فيك أصؿ عظيـ
جاؿ مكتكبة ( يستفاد مف اآليات أنو ال تمكت نفس حتى تستكفي أجميا كرزقيا، كأف اآل4

كمقدرة، كالشجاعة كاإلقداـ ال تقصر في العمر، كفي ذلؾ تحريض لممؤمنيف عمى مجاىدة 
، كتكجيو ليـ ، كاألذل في سبيمو الكفار كمقارعتيـ، كالصبر عمى الدعكة إلى ا 

كاالعتماد عميو في كؿ شئ، كالمجكء إليو عند الشدائد كطمب  إلى التككؿ عمى ا 
  .(3)كحده يد منوالنصر كالتأي

اإليماف بالقدر مف أعظـ أسباب سعادة المؤمف كطمأنينة قمبو كصحتو النفسيو، فيك بمثابة  (5
كالمىعيف الذم يستمد منو ، البمسـ الذم ينزؿ عمى قمبو كالثمج عند المصائب كاألزمات

م يسكف مف اليدكء، أ)ييدأ قمُبو(، "المؤمف القكة كالصبر عند المحف كالمممات، كقد قرأت
مف معاني ، ﴿َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم ِو َيْيِد َقْمَبُو﴾كما أجمؿ ما يحممو قكلو تعالى:  ، (4)كيطمئف"

                                                           

،  األمر بالقكة كترؾ العجز كاالستعانة با كتفكيض المقادير  /القدر ،مسمـ ]مسمـ: صحيح (1)
مة النفس كالقريحة في )المؤمف القكم خير( المراد بالقكة ىنا عزي :ش [، ]2664: رقـ الحديث4/2052

معناه احرص عمى طاعة ا تعالى كالرغبة فيما عنده كاطمب  :عمى ما ينفعؾ( )احرص اآلخرة،أمكر 
 طمب الطاعة كال عف طمب اإلعانة[ اإلعانة مف ا تعالى عمى ذلؾ كال تعجز كال تكسؿ عف

 .(77-76/ 8جمجمكع الفتاكل )انظر: ابف تيمية،  (2)
 .(2674/ 3الزحيمي، التفسير الكسيط ) (3)
 .(329/ 9شؼ كالبياف عف تفسير القرآف )الك ،الثعمبي (4)
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 كالسكينة كالطمأنينة، كما تضمنتو ىذه اآلية عمى إيجازىا مف أسباب اليدكءاليداية،  
يتكفر  السبلمة كالراحة النفسية. كنحف نرل الغرب يعيشكف في نكد كشقاء كضنؾ، مع ماك 

ليـ مف أسباب الرفاىية كالراحة، كما ذلؾ إال ألنيـ حرمكا مف ىذه النعمة العظيمة التي 
     يكمف فييا سر السعادة.

  ( اليداية ىدايتاف:6

رشاد، كقكلو تعالى: ك األكلى: ىداية داللة  ٜا اَّْكََم لََعَ ﴿ا  ْٓ وَاْشخََدتُّ ُٚ َدْحَ٘ا َٛ ُٜد َذ ُٕ ا ثَ َّٔ
َ
وأ

َدى ُٛ ْ رساؿ الرسؿ.17﴾]فصمت:ال  [، فالمقصكد ىنا باليداية: البياف كنصب األدلة كا 

رشاد: كىي خمؽ اليداية كاإليماف في قمكب المؤمنيف، كاليداية  الثانية: ىداية تكفيؽ كا 
قكلو ، ككما في ﴿َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم ِو َيْيِد َقْمَبُو..﴾: المذككرة في آيات المقطع في قكلو 

﴿ : ُ ْٖ يُرِِد اَّللَّ َٕ ِْشََلمِ َذ ْْ ِ ْح َضْدرَهُ ل ُٙ يَْْشَ ِديَ ْٛ ْن َح
َ
 :قكلو ، و[125]األنعاـ:﴾ أ

﴿ ْٓ ُٚ ا َٜ ٌْ ْٓ َت ُٚ ًدى َوآحَا ُٚ  ْٓ ُٚ خََدْوا َزاَد ْٚ َٖ ا ي ِ  [.17]محمد:﴾َواَّلَّ

بينيما في القرآف  ( جماع الديف كمو في عبادة ا كالتككؿ عميو، لذلؾ كثيران ما يجمع ا 7
الم ُو اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو َوَعَمى الم ِو َفْمَيَتَوك ِؿ : ﴿ىذا المكضع في قكلو  الكريـ، كما في
ِٙ : ﴿منيا قكلو ، كفي مكاضع غيره عدةاْلُمْؤِمُنوَف﴾،  ْ َقَْيْ َّكَّ َٜ  ﴾وَاْختُْدهُ َوحَ

َلْيِو َمتَاِب﴾:﴿ُقْؿ ُىَو َربٍّي اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو َعَمْيِو َتَوك ْمُت وَ   كقكلو [،123]ىكد:  اِ 
ِجيُب ﴿:[، كقكلو 30]الرعد:

ُ
ِٙ أ ُْج َوإََِلْ ََّٜكَّ ِٙ حَ ِر ﴿: [، كقكلو 10]الشكرل:  ﴾َقَْيْ َُ وَاذْ

ْذهُ َوكِيًَل  ِ َٜ وَاَّتَّ ُٚ ْنرِِب ََل إََِلَ إَِلَّ  َٕ ْ ِق َوال ْْشِ َٕ ْ ِٙ حَبْخِيًَل*رَبُّ ال ِْ إََِلْ ٍَ َوحَبَخَّ َٓ َربِّ ﴾ اْش
﴾ إِيَّاَك َجْكتُد َوإِيَّاَك َنَْصخَِكنيُ ﴿ :معاف كذلؾ في قكؿ ا [، كيجت9-8]المزمؿ:
[، الذم يناجي العبد بو ربو في كؿ صبلة، فياتاف الكممتاف الجامعتاف المتاف 5]الفاتحة:

ِإي اَؾ ﴿َفِإَذا َقاَؿ: )...أنو قاؿ:  لمرب كالعبد، كما في حديث الصبلة المعركؼ عف النبي 
ي ا اْىِدَنا ﴿َقاَؿ: َىَذا َبْيِني َوَبْيَف َعْبِدي، َوِلَعْبِدي َما َسَأَؿ، َفِإَذا َقاَؿ:  ،﴾َؾ َنْسَتِعيفُ َنْعُبُد َواِ 

الٍّيفَ  ـْ َواَل الض  ـْ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِي ـَ ِصرَاَط ال ذيَف َأْنَعْمَت َعَمْيِي رَاَط اْلُمْسَتِقي َقاَؿ:  ﴾الصٍّ
 .(1)(َما َسَأؿَ َىَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي 

                                                           

أبك ] [؛395: رقـ الحديث296/ 1 باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة/صحيح مسمـ، الصبلة ]مسمـ:( 1)
 ،مكطأال: مالؾ] [؛821: رقـ الحديث113/ 2، مف ترؾ القراءة في صبلتو /الصبلة ،سنف أبي داكدداكد: 
 أحمد،مسند  :أحمد] [؛39: رقـ الحديث1/84 ال يجير بو بالقراءة، ـ فيماالقراءة خمؼ اإلما باب /الصبلة

 .12: رقـ الحديث4ص ،القراءة خمؼ اإلماـ :البخارم [؛7836: رقـ الحديث13/231
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بتحصيؿ المصالح  كاالستعانة بو  ( كثير مف الناس يربط معنى التككؿ عمى ا 8
كالحقيقة أف األىـ كاألجدل نفعان ، المادية كالدنيكية، كيحصره فقط في ىذا الجانب الكضيع

رادتو  .(1)لمعبد أف يتككؿ عمى ربو في طمب صبلح قمبو كدينو، كحفظ لسانو كا 

 

 (   15 -14لخامس: التحذير مف فتنة األزواج واألوالد واألمواؿ )اآلياتالمطمب ا 

ْٓ ﴿ قاؿ تعالى: ْٓ َقُدوًّا َُّس ْوََلِدُز
َ
ْٓ َوأ ْزَواِجُس

َ
ْٖ أ ِٔ ُٜ٘ا إِنَّ  َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ

َ
يَا أ

 ٌٓ َ َدُىٌٜر رَِخي ْٓ َوإِْن َتْكُىٜا َوحَْطَىُدٜا َوَتْنِىُروا وَإِنَّ اَّللَّ ُٚ ْٓ 14)وَاْخَذُرو َٜاُُّس ْم
َ
ا أ َٕ ( إِجَّ

( ٌٓ ي ـِ ْجٌر َق
َ
ُ ِقَْ٘دُه أ ْٓ وِخٌَْ٘ث َواَّللَّ ْوََلُدُز

َ
 [15-14]التغابف:  ﴾ (15َوأ

  :التحميؿ المغويأوال: 

ـْ ﴾:  ـْ َعُدوًّا َلُك ـْ َوَأْواَلِدُك ًمف لمتبعيض: أم بعض أزكاجكـ، كليس المراد ﴿ ِإف  ِمْف َأْزَواِجُك
بينكـ  فعميكـ األجر العظيـ، كيحكلك  فة كالحرب؛ بؿ ىي ككنيـ يضيعك خصكمبالعداكة ىنا ال

كتعميـ العمـ، كغير ذلؾ  ؛ بسبب  تثبيطيـ لكـ، كثنيكـ عف اليجرة كالجياد،كبيف مرضاة ا 
كغيره: ىي عامة  (3)، كقاؿ النحاس(2)كما سيأتي بيانو في سبب نزكؿ اآليات، مف أعماؿ البر

 . (4)كينيى عف الطاعة مف الزكج كالكلد في كؿ مف يأمر بالمعصية
 ﴾ ـْ  .(5)أم احذركا أف تسمعكا ليـ، كتطيعكىـ في معصية ا كترؾ أكامره﴿َفاْحَذُروُى

"جماع معنى الفتنة في كبلـ العرب االبتبلء كاالمتحاف كأصميا مأخكذ مف قكلؾ : ﴿ِفْتَنٌة﴾: 
َم  : ﴿كمف ىذا قكؿ ا ، مف الجيدفتنت الفضة كالذىب إذا أذبتيما بالنار ليتميز الردمء  ْٜ يَ

ْٓ لََعَ اْلَّاِر ُحْىخَُٜ٘نَ  كمف ىذا قيؿ لمحجارة السكد التي ، [، أم يحرقكف بالنار13﴾ ]الذاريات : ُٚ

                                                           

 (. 108/ 1جانظر: ابف تيمية، الفتاكل الكبرل ) (1)
 .(64عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف )ص ابف القيـ، :انظر (2)
، مكلده ككفاتو بمصر، ك جعفر النحاس: مفسر، أديبف إسماعيؿ المرادم المصرم، أبحمد بف محمد بأ (3)

)تفسير القرآف( ك )إعراب كصنؼ ، زار العراؽ كاجتمع بعممائو، مف نظراء نفطكيو كابف األنبارم كاف
 .(1/208ج) األعبلـ ،لزركميا .ق338تكفي سنة  (،)معاني القرآفك، ك )ناسخ القرآف كمنسكخو( ،القرآف(

 (.371/ 3جصفكة التفاسير )الصابكني،  كانظر: ؛(294/ 4جالنحاس، إعراب القرآف ) انظر: (4)
 (.423/ 23جالطبرم، جامع البياف ) انظر: (5)
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معنى الفتنة باإلمالة عف الحؽ كالقصد،  (2)، كيربط ابف األنبارم(1)"كأنيا أحرقت بالنار)الفتيف(
ٍَ  َوإِنْ ﴿ :كيستشيد بقكؿ ا  وَْخيَْ٘ا إََِلْ

َ
ي أ ِ ِٖ اَّلَّ ٍَ َق  [،73]اإلسراء: ﴾ََكُدوا ََلَْىخَُِٜ٘ٗ

الببلء كاالختبار كاالشتغاؿ بيـ عف اآلخرة،  كالشدة ، . كالمقصكد بالفتنة ىنا:(3)فمعناه: ليميمكنؾ
كالمحنة في محبتيـ كالشفقة عمييـ التي تحممكـ في كثير مف األحياف إلى تعدم حدكد ا 

كعف عبد ا بف بريدة قاؿ  .(4)اة عمى معصيتو، ككسب الحراـ كتناكلو، كمنع حؽ اكالجر 
كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يخطبنا، فجاء الحسف كالحسيف  سمعت أبا بريدة يقكؿ:

مف المنبر، فحمميما فكضعيما  كعمييما قميصاف أحمراف يمشياف كيعثراف، فنزؿ رسكؿ ا 
ـْ ِفْتَنةٌ ﴿َصَدَؽ الم ُو ) اؿ:بيف يديو، ثـ ق ـْ َوَأْواَلُدُك ِبي ْيِف َيْمِشَياِف  ﴾ِإن َما َأْمَواُلُك َنَظْرُت ِإَلى َىَذْيِف الص 

ـْ َأْصِبْر َحت ى َقَطْعُت َحِديِثي َوَرَفْعُتُيَما  .(5)(َوَيْعُثرَاِف َفَم

ْف َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا معاقبة عمى الذنب بعد االستعداد ليا، كلك مع "العفك: ترؾ ال ﴾:﴿َواِ 
تكبيخ، كالصفح: اإلعراض عف المذنب، أم ترؾ عقابو عمى ذنبو دكف التكبيخ، كالغفر: ستر 

 (6)الذنب كعدـ إشاعتو"

 

                                                           

 .(211/ 14ج) تيذيب المغة األزىرم، (1)
المغكم  النحكم ،اإلماـ أبك بكر ابف األنبارم محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار أبك بكر ابف األنبارم (2)

 كاف يحفظ فيما قيؿ ثبلث مائة ألؼ بيت) :قاؿ تمميذه أبك عمي القالي ،كلد سنة إحدل كسبعيف ،العبلمة
تكفي ليمة النحر سنة ثماف كعشريف  ،كاف زاىدا متكاضعا، ك (ككاف يممي مف حفظ ،شعر شاىد في القرآف

 .(245/ 4جالكافي بالكفيات )ابف ايبؾ،  . انظر:كثبلث مائة ق
 .(472/ 1جالزاىر في معاني كممات الناس ) ظر:( ان3)
المباب في عمـك ابف عادؿ،  انظر:؛ (172/ 14جمحمد صديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد القرآف ) (4)

 .(137/ 19جالكتاب )
كقاؿ  ،[1109: رقـ الحديث2/327اإلماـ يقطع الخطبة لؤلمر يحدث  /الصبلة: سنف أبي داكد، أبك داكد] (5)

: رقـ الحديث 658/ 5مناقب الحسف كالحسيف  /سنف الترمذم، المناقب]الترمذم:  إسناده قكم، األرنؤكط:
 : سنف النسائي،النسائي] ؛، كقاؿ: "ىذا حديث حسف غريب إنما نعرفو مف حديث الحسيف بف كاقد"[3774
/  3 الجمعة عو كبلمو كرجكعو إليو يـكباب نزكؿ اإلماـ عف المنبر قبؿ فراغو مف الخطبة كقط /الجمعة
: حديث 4/597لبس األحمر لمرجاؿ /المباس سنف ابف ماجو، ،ابف ماجو] ؛1413: رقـ الحديث 108
 الجامع صحيح :األلباني] [؛22995: رقـ الحديث99،100/ 38مسند اإلماـ أحمد  [؛ ]أحمد:3600رقـ

 .[3757: رقـ الحديث702/ 2 كزيادتو الصغير
 .(285/ 28جالتحرير كالتنكير ) ابف عاشكر، (6)
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 ثانيا: أسباب النزوؿ: 

، لكف األكثريف عمى أف ىذه (1)مدنيتيا تقدـ ذكر الخبلؼ في مكية سكرة التغابف أك
﴿َيا َأيَُّيا ال ِذيَف عف عكرمة أف رجبلن سأؿ ابف عباس عف ىذه اآلية: بالمدينة، ف اآليات نزلت

 ،﴾ ـْ ـْ َفاْحَذُروُى ـْ َعُدوًّا َلُك ـْ َوَأْواَلِدُك فقاؿ: ىؤالء رجاؿ أسممكا مف أىؿ مكة آَمُنوا ِإف  ِمْف َأْزَواِجُك
كالدىـ أف يدعكىـ أف يأتكا رسكؿ ا كأرادكا أف يأتكا النبي صمى ا عميو كسمـ، فأبى أزكاجيـ كأ

صمى ا عميو كسمـ، فمما أتكا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ رأكا الناس قد فقيكا في الديف 
 .(2)ىمكا أف يعاقبكىـ، فأنزؿ ا عز كجؿ اآلية

كأخرج ابف جرير عف عطاء بف يسار قاؿ: نزلت سكرة التغابف كميا بمكة إال ىؤالء 
﴾﴿يا اآليات:  ـْ ، نزلت في عكؼ بف مالؾ األشجعي كاف ذا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنوا ِإف  ِمْف َأْزواِجُك

أىؿ ككلد، فكاف إذا أراد الغزك بككا إليو، ككقفكا، فقالكا: إلى مف تدعنا؟ فيرٌؽ كيقيـ، فنزلت ىذه 
 .(3)اآلية، كبقية اآليات إلى آخر السكرة بالمدينة

  :و مف اآلياتثالثا: مناسبة المقطع لسابق

في اآليات السابقة  باإليماف با كالتككؿ عميو كطاعتو كطاعة رسكلو،  لما أمر ا 
ككاف االشتغاؿ باألزكاج كاألكالد الذيف ىـ فمذات األكباد، كتدبير شؤكنيـ كالسعي في مصالحيـ، 

كؿ عف كصرؼ األكقات معيـ كمف أجميـ أكثر أسباب التقصير في العبادات كالميؿ كالنك
الطاعات جاءت ىذه اآليات لتؤكد عمى عداكة بعضيـ، كتحذر مف الفتنة باإلقباؿ عمييـ 

 .  (4)كاالنشغاؿ بيـ، كتقديـ طاعتيـ عمى طاعة ا 

 

 

                                                           

 (.54راجع  )ص  (1)
قاؿ أبك عيسى: ، [3317: رقـ الحديث419/ 5كمف سكرة التغابف  /سنف الترمذم، تفسير القرآف]الترمذم: ( 2)

 ؛(23/422جكأخرجو الطبرم، جامع البياف ) ؛ف صحيح، كقاؿ األلباني: حديث حسفىذا حديث حس
كذكره السيكطي في الدر المنثكر  [؛18904: رقـ الحديث10/3358 ،سيرهفي تف ابف أبي حاتـ ك]
(، كعزاه لمفريابي كعبد بف حميد كالترمذم كابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ كالطبراني 8/184ج)
  الحاكـ، كقاؿ: صححو كابف مردكيو.ك 

 .(745الناسخ كالمنسكخ )ص  ،لنحاسكا ؛(424/ 23جالطبرم، جامع البياف ) (3)
 .(310/ 6جالنيسابكرم، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف )( انظر: 4)
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 رابعا: التفسير اإلجمالي:

؛ لينبييـ إلى حقيقة عداكة بعض أزكاجيـ في ىاتيف اآليتيف  لمؤمنيفا ا  يخاطب
شغمكف عف طاعة ا كيثبطكف عف أعماؿ الخير، كالجياد كاليجرة، محذرا كأكالدىـ، الذيف ي

، كاحترازان مف أف إياىـ مف االستجابة ليـ، كمف إيثار حبيـ كالشفقة عمييـ عمى طاعة ا 
يكىـ التحذيري األمرى بالعقاب، كيفضي إلى الغمظة كسكء المعاممة، أمر بالعفك كالصفح كالتجاكز 

: ؛ ألف الجزاء مف جنس العمؿ، قاؿ ر، مرغبا في مغفرتو كرحمتو مع الحيطة كالحذ
﴿ ٌٓ ُ َدُىٌٜر رَِخي ْٓ َواَّللَّ ُ َُّس ْن َحْنِىَر اَّللَّ

َ
َن أ ََل َُتِتُّٜ

َ
[، ثـ 22﴾ ]النكر:َوَْلَْكُىٜا َوَْلَْطَىُدٜا أ

عمى األنفس  أف األمكاؿ كاألكالد فتنة أم: مكضع اختبار كمحنة، جبؿ ا  أخبر ا 
قاؿ: سمعت رسكؿ ا صٌمى ا  (1)حبيما؛ ليختبر إيماف العباد كصدقيـ، فعف كعب بف عياض

ف  ِفْتَنَة ُأم ِتي اْلَماؿُ )عميو كسٌمـ يقكؿ:  ﴿َوالم ُو ِعْنَدُه َأْجٌر :  ، كقكلو (2)(ِإف  لُكؿٍّ ُأم ٍة ِفْتَنًة، َواِ 
لمف يصابر نفسو عمى مخالفة ما تسكلو مف ، كناية عف الجزاء عف تمؾ الفتنة، َعِظيـٌ ﴾

االنحراؼ عف مرضاة ا بسبب األمكاؿ كاألكالد، كيؤثر محبة ا كطاعتو عمى محبتيـ كالسعي 
 .(3)ليـ

 

                                                           

ذكره البخارٌم، كقاؿ: لو صحبة، عداده في أىؿ الٌشاـ، كقاؿ ابف الٌسكف: لو  :كعب بف عياض األشعرم (1)
أف  عنو جبير بف نفير بالركاية، كتبعو ابف الٌسكف كاألزدٌم، كأفاد  ابف عبد البرٌ  صحبة، كقاؿ مسمـ: تفرد

ذم كالنسائي جابر بف عبد المَّو ركل عنو. كقاؿ البغكٌم: ما لو غير حديث كاحد، كىك اٌلذم أخرجو لو الترم
مف ركاية جبير بف  ،«القصاص ثبلثة»كف، كىك حديث: كقد أخرج لو ابف قانع، كابف السٌ  ،في فتنة الماؿ
كميا مف ركاية عبد ، «كادياف مف ماؿ لك كاف البف آدـ»و، كأخرج لو الدارمٌي ثالثا كىك:نفير أيضا عن

اإلصابة بف حجر العسقبلني، ا عف أبيو عنو، كقيؿ: إٌف أـ الٌدرداء، ركت عنو.الرحمف بف جبير بف نفير، 
القرطبي، االستيعاب ك  ؛(414/ 7جابف سعد، الطبقات الكبرل )؛ كانظر: (454/ 5ج)في تمييز الصحابة
 (.1323/ 3ج) في معرفة األصحاب

قاؿ شعيب األرنؤكط: حديث صحيح، كىذا  [؛17471: رقـ الحديث15/ 29 ،مسند أحمدمد بف حنبؿ: ]أح (2)
: الترمذم]، إسناد قكم، الحسف بف سكار صدكؽ ال بأس بو، كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الصحيح

/ 4 ،في الماؿما جاء أف فتنة ىذه األمة  /رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أبكاب الزىد عف  سنف الترمذم،
إلسناد. كقاؿ: ىذا حديث ، عف أحمد بف منيع، عف الحسف بف سكار، بيذا ا[2336: رقـ الحديث569

كقاؿ: ىذا [، 7896: رقـ الحديث354/ 4المستدرؾ عمى الصحيحيف : الحاكـ] ؛غريب حسف صحيح
 حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، ككافقو الذىبي في تمخيص المستدرؾ.

 .(868 الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص تيسير الكريـ، عدمانظر: الس (3)
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 المطائؼ البيانية والفوائد البالغية: خامسا:

﴾ ﴿ِإف  ِمْف أَ  :بياف االىتماـ بالخبر مف خبلؿ تقديـ خبر إف عمى اسميا في قكلو  • ـْ ْزَواِجُك
كلما في ذلؾ مف التشكيؽ إلى معرفة االسـ ترسيخان لمضمكف الخبر في نفس السامع كتمكينان 

 .(1)األىمية كالغرابة في عداكة الزكج كالكلد او، كذلؾ لككنو قد اجتمع فيو عنصر لو في ذىن
الغة قصر مكصكؼ عمى صفة، أم ليست أمكالكـ كأكالدكـ إال فتنة. كىك قصر ادعائي لممب• 

في كثرة مبلزمة ىذه الصفة لممكصكؼ إذ يندر أف تخمك أفراد ىذيف النكعيف، كىما أمكاؿ 
 . (2)المسمميف كأكالدىـ عف االتصاؼ بالفتنة لمف يتمبس بيما

ف َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإف  الم َو َغُفوٌر َرِحيـٌ ﴾ اإلطناب في قكؿ ا • حيث عدد ، : ﴿َواِ 
المغفرة  ظا تحمؿ معاني الصفح كالتجاكز، عمى اختبلؼ معانييا، إمعانا في الحث عمىألفا

 كالعفك. 
سقاط الجار، فمـ يقؿ )﴿ِفْتَنٌة﴾ كاإلخبار بالمصدر في • ؛ لممبالغة، كالمراد: أف  في أموالكـ(كا 

ذاتو  الفتنة كائنة بيـ سكاء سعكا في فعؿ الفتف أـ لـ يسعكا، كالشغؿ بالماؿ كالكلد في حد
 .(3)فتنة

﴾ : "التجرد عف ذكر األزكاج في قكلو  • ـْ ـْ َوَأْواَلُدُك ؛ لداللة فتنة األكالد (4)اكتفاء﴿ِإن َما َأْمَواُلُك
عمييف بداللة فحكل الخطاب، فإف فتنتيف أشد مف فتنة األكالد، ألف جرأتيف عمى التسكيؿ 

 .(5)ألزكاجيف ما يحاكلنو منيـ أشد مف جرأة األكالد"

 

                                                           

 .(284/ 28جالتحرير كالتنكير ) ابف عاشكر، (1)
 .(286/ 28ج)التحرير كالتنكير  ابف عاشكر، انظر: (2)
، طنطاكم انظر:ك  ك ؛286/ 28، جالمرجع السابؽ انظر:ك  ؛(131/ 20ج) نظـ الدررانظر البقاعي،  (3)

  .(4230الكسيط  )ص التفسير

ضرب مف اإليجاز، كىك أف يقتضي المقاـ ذكر شيئيف بينيما تبلـز كارتباط، فيكتفي بأحدىما  -االكتفاء  (4)
لداللة األكؿ عميو كذلؾ االرتباط قد يككف بالعطؼ كىك  عف اآلخر لنكتة، كال يككف المكتفى عنو إال آخران 

أم كالبرد، كخص الحر بالذكر ألف الخطاب  الغالب، كأعظـ شكاىده قكلو تعالى: )سرابيؿ تقيكـ الحر(
 ، أنكار الربيع في أنكاع البديع لمعرب كببلدىـ حارة، كالكقاية عندىـ مف الحر أىـ.  ابف معصـك

 (.183)ص
 .(286/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  (5)
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  ادسًا: المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:س
بسبب ما يصدر منيـ  ( حذر ا تعالى المؤمنيف مما قد يمحقيـ مف بعض األزكاج كاألكالد،1

مف أفعاؿ تقتضي العداكة، كليس ىناؾ أشد عداكة مف العدك القريف المبلـز المطمع عمى 
د ليست لذاتيـ؛ كلكنو سماىـ عدكان ىنا باعتبارا ما أحكالؾ، ككٍجوي العداكة في الزكج كالكل

يتكلد منيـ، كسماىـ فتنة اعتبارا بما يناؿ االنساف مف االختبار بيـ، فإذا كانت أفعاليـ 
تقتضي الصد كالتثبيط عف طاعة ا، كالحث عمى رككب الحراـ في سبيؿ رفاىيتيـ، كانكا 

َعَد ِإف  الش ْيَطاَف قَ  ) قاؿ : : عف النبٌي  ، كفي مسند أحمد عف أبي ىريرة(1)بمثابة العدك
ـَ ِبَأْطُرِقوِ  ْساَل اِلْبِف آَد ـُ  َوَتَذُر ِديَنؾَ ، َفَقَعَد َلُو  ِبَطِريِؽ اإلِْ ، َفَقاَؿ َلُو: َأُتْسِم   َوِديَف آَباِئؾَ   ـِ

ـ  َقَعَد َلُو ِبَطِريِؽ  َقاَؿ:  َوآَباِء َأِبيَؾ؟  ، ُث ـَ اْلِيْجَرِة، َفَقاَؿ: َأُتَياِجُر َوَتَذُر َأْرَضَؾ، َفَعَصاُه، َفَأْسَم
ن َما َمَثُؿ اْلُمَياِجِر كَ  ـ   َقاَؿ:   ،َ َمَثِؿ اْلَفَرِس ِفي الطٍَّوِؿ  َقاَؿ:  َفَعَصاُه َفَياَجرَوَسَماَءَؾ، َواِ  ُث
َقاِتُؿ َفتُْقَتُؿ، َفتُْنَكُح اْلَمْرَأُة، ُىَو َجْيُد الن ْفِس، َواْلَماِؿ، َفتُ  :َقَعَد َلُو ِبَطِريِؽ اْلِجَياِد، َفَقاؿَ 

ـُ  ـْ َفَماَت، َكاَف  َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ   ،َقاَؿ: َفَعَصاُه َفَجاَىدَ   ،اْلَماؿُ  َوُيَقس  : َفَمْف َفَعَؿ َذِلَؾ ِمْنُي
ْف َغِرَؽ َكاَف َكاَف َحقًّا َعَمى اِ َأْف  َحقًّا َعَمى اِ َأْف ُيْدِخَمُو اْلَجن َة، َأْو ُقِتؿَ  ُيْدِخَمُو اْلَجن َة، َواِ 

 . (2)(َحقًّا َعَمى اِ َأْف ُيْدِخَمُو اْلَجن َة، َأْو َوَقَصْتُو َداب ٌة َكاَف َحقًّا َعَمى اِ َأْف ُيْدِخَمُو اْلَجن ةَ 
قاؿ ابف العربي: "كقعكد الشيطاف يككف بكجييف : أحدىما يككف بالكسكسة، كالثاني: بأف 

 .(3)مؿ عمى ما يريد مف ذلؾ الزكج كالكلد كالصاحب"ييح
ـْ ﴾:  ( عمكـ قكلو 2 يشمؿ الذكر كاألنثى، فكما أف الرجؿ يككف لو كلده  ﴿ ِمْف َأْزَواِجُك

و عديكِّا، كذلؾ مف النساء الصالحات مف يككف زكجيا ككلدىا عدكا ليا، يحاكلكف  كزٍكجي
كثير، كنحف نرل الكاقع يشيد عمى ذلؾ،  كىك في النساء صرفيا عف طاعة ا كرسكلو 

زكجيا بكشؼ كجييا، كيمنعيا مف التصدؽ بماليا، كيصرفيا عف بر  فكـ مف امرأة يأمرىا
 . (4)عدك ليا بيذا المعنى كالدييا كصمة أرحاميا إلى غير ذلؾ، فيك

                                                           

 .(376/ 29جف )اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآ محمد األميف ( انظر:1)
[؛ ]النسائي: سنف النسائي، الجياد/ ما لمف أسمـ 15958: رقـ الحديث 315/ 25( ]أحمد: مسند أحمد، 2)

 ،]ابف حباف: صحيح ابف حباف، السير/ فضؿ الجياد [؛3134: رقـ الحديث21/ 6 ،كىاجر كجاىد
، مف [3941الحديث : رقـ108/ 6 ، الجياد،شعب اإليماف :البييقي][، 4593: رقـ الحديث10/453

صححو األلباني في ك  (،2/14ج) ، كقاؿ ابف حجر في )اإلصابة( إسناده حسففاكية حديث سبرة ابف أبي
 .2979 برقـ صحيح النسائي

 (.264/ 4جأحكاـ القرآف ) ابف العربي، انظر: (3)
 (، بتصرؼ.142/ 18القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج ( انظر:4)
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ا خير مف تعالى إلى العفك كالصفح كالمغفرة لمزالت مع األزكاج كاألكالد، كىذ أرشد ا  (3
الذم يغفر كيرحـ كيتجاكز كيميؿ فبل يعجؿ بالعقكبة مع  الشدة كاالنتقاـ تأسيان با 

ٜا ﴿المؤمنيف عمى التشبو بو في ذلؾ فقاؿ:  كقد حث ا ، قدرتو عمى المعاقبة، َوَْلَْكُى
ُ َدُىٌٜر رَ  ْٓ َواَّللَّ ُ َُّس ْن َحْنِىَر اَّللَّ

َ
َن أ ََل َُتِتُّٜ

َ
ٜا أ ٌٓ َوَْلَْطَىُد كىذا يعني ، [22﴾ ]النكر:ِخي

منا أف نصبر عمييـ، كنتحمؿ أذيتيـ استبقاءن لعبلئؽ المكدة ككشائج القربى ما لـ يكف ذلؾ 
 . (1)عمى حساب الديف

   :(2)( الفتنة ليا معنياف4

: معنى االبتبلء: أم أف ا يفتنكـ باألمكاؿ كاألكالد كيختبركـ بيما، كما يفتف الصائغ األوؿ
بالنار ليخمصو مف الشكائب، فتككنا سببا لتطييركـ كزكاتكـ كرفع درجاتكـ، إذا أديتـ الذىب 

 حؽ ا فييما:

ا ﴿ : أما في األمكاؿ فيقكؿ ا  -أ َٛ ْٓ ةِ ِٛ ي
ْٓ َوحَُزكِّ ُٚ ُر ِّٛ ْٓ َضَدًًَث ُتَؽ ِٛ ِ َٜال ْم

َ
ْٖ أ ِٔ ُخْذ 

ُ شَ  ْٓ َواَّللَّ ُٛ َ ٌٖ ل ٍَ َشَس ْٓ إِنَّ َضََلحَ ِٛ ِِّ َقَْيْ ٌٓ وََض ِْي يٌف َق [، فبيف أف 103﴾]التكبة:ِٕ
أف  أداء حؽ الماؿ سبب في تزكية النفس كتطييرىا مف أدراف الشح، كبيف النبي

:  ، يقكؿ النبيالماؿ نعمة يحسد عمييا صاحبيا إذا استعمميا في مرضات ا 
ُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي الَحؽٍّ، َوآَخُر اَل َحَسَد ِإال  ِفي اْثَنَتْيِف: َرُجٌؿ آتَاُه الم ُو َمااًل، َفَسم طَ )

ال كاف ىذا الماؿ كباال عميو، حيف ، (3)(آتَاُه الم ُو ِحْكَمًة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمٍُّمَيا كا 

                                                           

 (.990/ 14)ج (، الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف258/ 28تفسير المنير )ج( انظر: الزحيمي، ال1)
 (.3286/ 4)ج ظر: التكيجرم، مكسكعة فقو القمكب( ان2)
صحيح ]مسمـ:  [؛1409: رقـ الحديث2/108إنفاؽ الماؿ في حقو /الزكاة ،صحيح البخارم]البخارم: ( 3)

، كيعممو، كفضؿ مف تعمـ حكمة مف فقو، أك غيره فضؿ مف يقـك بالقرآف /صبلة المسافريف كقصرىامسمـ، 
] ش)ال حسد إال في اثنتيف( قاؿ العمماء الحسد قسماف [، 815: رقـ الحديث1/558 ،فعمؿ بيا كعمميا

صاحبيا كىذا حراـ بإجماع األمة مع النصكص  حقيقي كمجازم فالحقيقي تمني زكاؿ النعمة عف
يتمنى مثؿ النعمة التي عمى غيره مف غير زكاليا عف كأما المجازم فيك الغبطة كىك أف  ،الصحيحة
ف طاعة فيي مستحبة ،فإف كانت مف أمكر الدنيا كانت مباحة ،صاحبيا كالمراد ال غبطة محبكبة إال  ،كا 

سنف الترمذم، أبكاب البر كالصمة عف ]الترمذم:  ؛]شرح محمد فؤاد عبد الباقي[ [في ىاتيف الخصمتيف
: رقـ 3/530، مسند أحمد] أحمد:  [؛1936 : رقـ الحديث4/330الحسد  باب ما جاء في/رسكؿ ا 
 . [3651الحديث
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اَل َتُزوُؿ َقَدَما َعْبٍد َيْوـَ ) قكلو: كما صح عف النبي، ييسأؿ عنو أماـ ا 
ـَ َفَعَؿ، َوَعْف َماِلِو الِقَياَمِة َحت ى ُيْسَأَؿ َعْف  ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه، َوَعْف ِعْمِمِو ِفي

ـَ َأْباَلهُ  ـَ َأْنَفَقُو، َوَعْف ِجْسِمِو ِفي  . (1)(ِمْف َأْيَف اْكَتَسَبُو َوِفي

فييـ، بحسف تربيتيـ،  ف ا يبتميكـ بيـ؛ لينظر ىؿ أديتـ  حؽ ا إكأما أكالدكـ  ف -ب
 :) يقكؿ النبي بيـ كالصبر عمييـ، كاإلنفاؽ عمييـ مف الحبلؿ،كتعميميـ، كالرفؽ 

ـُ رَاٍع َوَمْسُئوٌؿ َعْف َرِعي ِتِو، َوالر ُجُؿ رَاٍع ِفي  ـْ َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعي ِتِو، اإِلَما ـْ رَاٍع، َوُكمُُّك ُكمُُّك
َبْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة َعْف َرِعي ِتَيا، َأْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعي ِتِو، َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي 
ـُ رَاٍع ِفي َماِؿ َسيٍِّدِه َوَمْسُئوٌؿ َعْف َرِعي ِتوِ   -َوَحِسْبُت َأْف َقْد َقاَؿ  -َقاَؿ: « َوالَخاِد

ـْ رَاٍع َوَمْسُئوٌؿ َعفْ » ، (2)(َرِعي ِتوِ  َوالر ُجُؿ رَاٍع ِفي َماِؿ َأِبيِو َوَمْسُئوٌؿ َعْف َرِعي ِتِو، َوُكمُُّك
، كاألحاديث في (3)(َمِف اْبُتِمَي ِمْف َىِذِه الَبَناِت ِبَشْيٍء ُكف  َلُو ِسْترًا ِمَف الن ارِ  ) كقاؿ:

 ىذا المعنى كثيرة .
: كأما المعنى الثاني مف معاني الفتنة: فيك ككنيا سببا في غكايتكـ، كميمكـ عف الحؽ، الثاني

قد زيف  شدة حبكـ ليا كشغمكـ بيا كتعمؽ قمكبكـ بيا، فا كانحرافكـ  عف سبيؿ ا؛ ل
ِإف  اْلَوَلَد َمْبَخَمٌة ) :حب الماؿ كالكلد إلى النفكس؛ فتنة لمناس كاختبارا ليـ، قاؿ رسكؿ ا 

كال يبلـ العبد عمى حب الماؿ كالكلد، كلكف يبلـ إذا أداه ذلؾ إلى ، (4) )َمْجَبَنٌة َمْحَزَنةٌ 

                                                           

ىذا قاؿ أبك عيسى:  ،[2417 : رقـ الحديث612/ 4في القيامة  /صفة القيامة ،سنف الترمذم] الترمذم:  (1)
 .[946: رقـ الحديث2/629 ،السمسمة الصحيحة: األلباني] ،حديث حسف صحيح

 [؛5188: رقـ الحديث26/ 7 ،باب المرأة راعية في بيت زكجيا /النكاح ،البخارم صحيح :البخارم] (2)
ة، كالنيي فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، كالحث عمى الرفؽ بالرعي /اإلمارة، صحيح مسمـ]مسمـ: 

ة الخراج كاإلمار  ،سنف أبي داكد]أبك داكد:  [؛1829: رقـ الحديث1459/ 3، عف إدخاؿ المشقة عمييـ
  .[2928: رقـ الحديث4/553ما يمـز اإلماـ مف حؽ الرعية  /كالفيء

: رقـ 2/514 باب اتقكا النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة الزكاة/ البخارم: صحيح البخارم،]( 3)
حسف ،شعب اإليماف :البييقي] [؛25332: رقـ الحديث202/ 42 ،مسند أحمد [؛ ]أحمد:1352الحديث

 .[8308 : رقـ الحديث11/142 الد كاألىميف،الخمؽ/حقكؽ األك 
كمف ال تجكز مف األحرار البالغيف العاقميف  ز شيادتوجماع أبكاب مف تجك  ،السنف الكبرل :البييقي] (4)

 :الحاكـ] [؛20863: رقـ الحديث10/340 ،مف قاؿ: ال تجكز شيادة الكالد لكلده  كالكلد لكالديو /المسمميف
كمف مناقب الحسف كالحسيف ابني بنت رسكؿ ا صمى ا عميو /حابة المستدرؾ، كتاب معرفة الص

: المعجـ الطبراني] ؛صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاهكقاؿ:  [،4771: رقـ الحديث179/ 3 ،كسمـ
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مف طريؽ حراـ، أك صرفو في طريؽ حراـ، أك أشغمو الماؿ كالكلد عف اآلخرة كسب الماؿ 
كاالستعداد ليا، أك أداه ذلؾ إلى التكبر عمى الخمؽ، أك التقصير في حؽ ا فييما، كلقد 

:  حذرنا ا عز كجؿ مف االفتتاف باألمكاؿ كاألكالد في أكثر مف آية منيا: قكلو 
اُل َواْْلََُٜ٘ن ِزي﴿ َٕ ْ َٜاةاً وََخْيٌ ال ٍَ ذَ اِْلَاُت َخْيٌ ِقَْ٘د َربِّ ْجيَا َواْْلَاِريَاُت الطَّ َُ٘ث اْْلَيَاِة اِلُّ

َمَلً 
َ
ْٓ َوَل ﴿ [، كقكلو سبحانو: 46]الكيؼ: ﴾أ َٜاُُّس ْم

َ
ْٓ أ ُس ِٛ

ٜا َل حُْْ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ
َ
يَا أ

ٍَ وَ  ِ ِْ ذَل ْٖ َحْىَك َٔ ِ َو ِر اَّللَّ َْ ْٖ ِذ ْٓ َخ ْوَلُدُز
َ
ُٓ اْْلَاِِسُونَ أ ُٚ  ٍَ وََلِ

ُ
[.  كأما 9]المنافقكف: ﴾أ

ِفْتَنُة الر ُجِؿ ِفي َأْىِمِو ) األحاديث في التحذير مف فتنة الكلد، كالماؿ خاصة فكثيرة منيا:
َدَقُة، َواأَلْمُر ِباْلَمْعُروِؼ، َوالن ْيُي َعِف الُمْنكَ  اَلُة، َوالص  ، كقكلو (1)(رِ َوَماِلِو َوَجارِِه، ُتَكفٍُّرَىا الص 

  :( ـْ َأْف ، َوَلِكنٍّي َأْخَشى َعَمْيُك ـْ ، َفَواِ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَمْيُك ـْ َفَأْبِشُروا َوَأمٍُّموا َما َيُسرُُّك
، َفَتَناَفُسوَىا َكَما َتَناَفُسوَىا، وَ  ـْ ، َكَما ُبِسَطْت َعَمى َمْف َكاَف َقْبَمُك ـْ ـْ ُتْبَسَط الدُّْنَيا َعَمْيُك ُتْيِمَكُك

   . (2)(َكَما َأْىَمَكْتُيـْ 
( الفتنة في األمكاؿ يشيد ليا الكاقع الذم نعيشو مف االنفتاح الشديد في الماؿ كتعدد مصارفو 5

كمصادره، كفشك التجارة كالتعامؿ بالربا، كتقارب األسكاؽ، حتي أف الرجؿ يستطيع أف يبيع 
 كىك جالس في بيتو، كما أخبر النبي كيشترم في أسكاؽ كبكرصات العالـ شرقا كغربا 

اَل َتُقوـُ الس اَعُة َحت ى َتْظَيَر اْلِفَتُف، َوَيْكثَُر اْلَكِذُب، ) :بأف ذلؾ كائف في آخر الزماف فقاؿ
، (3)("ْتؿُ َوَتَتَقاَرَب اأْلَْسَواُؽ، َوَيَتَقاَرَب الز َماُف، َوَيْكُثَر اْلَيْرُج " ِقيَؿ: َوَما اْلَيْرُج؟ َقاَؿ: " اْلقَ 

َلَيْأِتَيف  َعَمى الن اِس َزَماٌف اَل ُيَباِلي اْلَمْرُء ِبَما َأَخَذ ِمَف اْلَماِؿ )صمى ا عميو كسمـ:  وقاؿ

                                                                                                                                                                     

 :كقاؿ اإلماـ الحافظ العراقي ،[614: رقـ الحديث24/241، خكلة بنت حكيـبزيادة "مجيمة" عف  الكبير
 [، كقاؿ : صحيح.1989حديث رقـ: 1/400الصغير كزيادتو،  صحيح الجامع :أللبانيا] إسناده صحيح،

حب األكالد كالخكؼ  معنى قكلو "مجبنة" أم أف الكلد سبب لجبف األب فإنو يتقاعد مف الغزكات بسببك 
 كمعنى قكلو "مبخمة" أم أف الكلد سبب لمبخؿ بالماؿ، كمعنى قكلو "مجيمة" لككنو يحمؿـ، مف المكت عني

كمعنى "محزنة" ألنو يحمؿ .عمى ترؾ الرحمة في طمب العمـ كالجد في تحصيمو الىتمامو بتحصيؿ الماؿ لو
ف طمب ذكره المناكم في   .شيئان ال قدرة ليما عميو حزنا أبكيو عمى كثرة الحزف لككنو إف مرض حزنا، كا 

 (.2/403ج)فيض القدير شرح الجامع الصغير
  [.3393: رقـ الحديث1314/ 3، عبلمات النبكة في اإلسبلـ/لمناقبا ،صحيح البخارم]البخارم:  (1)
] مسمـ:  [؛3791: رقـ الحديث1473/ 4 ،باب شيكد المبلئكة بدرا/صحيح البخارم، المغازم]البخارم:  (2)

 .[2961: رقـ الحديث4/2273) ،صحيح مسمـ، الزىد كالرقائؽ
إسناده صحيح، رجالو ثقات  :المحقؽ، قاؿ [10724 : رقـ الحديث16/422 ،مسند أحمد ]أحمد بف حنبؿ: (3)

إخباره صمى ا عميو كسمـ عما يككف في أمتو مف  /التاريخ ،رجاؿ الشيخيف؛ ]ابف حباف: صحيح ابف حباف
 .صحيح[األلباني:  في الحاشية: ]تعميؽ [، كقاؿ المحقؽ6718: رقـ الحديث15/114 ،الفتف كالحكادث
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ـٍ  أف انفتاح الماؿ سبب لفساد ذات البيف، كقمة الديف في حياة  ، كبٌيف (1)(ِبَحاَلٍؿ، َأْو ِبَحرَا
؟   ِإَذا ُفِتَحتْ )الناس حيف سأؿ أصحابو:  ـْ ، َأيُّ َقْوـٍ َأْنُت وـِ ـْ َخزَاِئُف َفاِرَس َوالرُّ : َعَمْيُك قىاؿى

نىا المَّوي  ا أىمىرى : نىقيكؿي كىمى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍكؼو َأَوَغْيَر :  صمى ا عميو كسمـقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،عى
ـ  َتَتَداَبُرو ـ  َتَتَحاَسُدوَف، ُث ـ  َتْنَطِمُقوَف َذِلَؾ، َتَتَناَفُسوَف ُث ـ  َتَتَباَغُضوَف، َأْو َنْحَو َذِلَؾ. ُث َف ُث

ـْ َعَمى ِرَقاِب َبْعضٍ                 .(2)(ِفي َمَساِكيِف اْلُمَياِجِريَف، َفَتْجَعُموَف َبْعَضُي

( الجنة ىي األجر العظيـ كالغاية القصكل، كليس ىناؾ أجر أعظـ مف الجنة كال نعيـ أكمؿ مف 6
ما قالو المفسركف، كىذا تزىيد في متاع الدنيا الحقير الفاني كمتاعيا الزائؿ، كحث نعيميا ك

، جاء في الصحيحيف عف (3)عمى طمب اآلخرة كالسعي ليا، كترغيب في نعيميا العظيـ الدائـ
ن ِة: َيا ِإف  الم َو َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َيُقوُؿ أِلَْىِؿ الجَ ): قاؿ: قاؿ رسكؿ ا   أبي سعيد الخدرم

؟ َفَيُقوُلوَف: َوَما َلَنا اَل َنرْ  ـْ َضى َأْىَؿ الَجن ِة؟ َفَيُقوُلوَف: َلب ْيَؾ َرب َنا َوَسْعَدْيَؾ، َفَيُقوُؿ: َىْؿ َرِضيُت
ـْ َأْفَضَؿ ِمْف َذِلَؾ، َقالُ  ـْ ُتْعِط َأَحًدا ِمْف َخْمِقَؾ، َفَيُقوُؿ: َأَنا ُأْعِطيُك ، َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َل وا: َيا َربٍّ
ـْ َبْعَدُه َأَبًدا ـْ ِرْضَواِني، َفاَل َأْسَخُط َعَمْيُك  (4)(َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُؿ ِمْف َذِلَؾ؟ َفَيُقوُؿ: ُأِحؿُّ َعَمْيُك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يا أييا الذيف آمنوا ال تأكموا الربا أضعافا مضاعفة ﴿قكؿ ا تعالى:  /البيكعصحيح البخارم، ]البخارم: ( 1)
 .9620رقـ الحديث: 15/382أحمد،  ، مسندأحمد] [؛2083: رقـ الحديث3/59،﴾واتقوا ا لعمكـ تفمحوف

ا(  )نقكؿ كما أمرنا :ش]  [،2962: رقـ الحديث2274/ 4 ،صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ] مسمـ: ( 2)
معناه نحمده كنشكره كنسألو المزيد مف فضمو )تتنافسكف ثـ تتحاسدكف ثـ تتدابركف الخ(، قاؿ العمماء 
التنافس إلى الشيء المسابقة إليو ككراىة أخذ غيرؾ إياه كىك أكؿ درجات الحسد كأما الحسد فيك تمني 

مف المكدة أك ال يككف مكدة كال زكاؿ النعمة عف صاحبيا كالتدابر التقاطع كقد يبقى مع التدابر شيء 
بغض كأما التباغض فيك بعد ىذا كليذا رتبت في الحديث )ثـ تنطمقكف في مساكيف المياجريف فتجعمكف 

] ابف ماجو:  ؛عضيـ أمراء عمى بعض ىكذا فسركه[بعضيـ عمى رقاب بعض( أم ضعفائيـ فتجعمكف ب
 .[3996ـ الحديث: رق133/ 5، باب فتنة الماؿ/أبكاب الفتف ،سنف ابف ماجو

 (.258/ 28( انظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج3)

 [؛ 7080: رقـ الحديث2732/ 6باب كبلـ الرب مع أىؿ الجنة  ،كتاب التكحيد ،صحيح البخارم]البخارم:  (4)
 ،إحبلؿ الرضكاف عمى أىؿ الجنة فبل يسخط عمييـ أبدا /الجنة كصفة نعيميا كأىميا ،صحيح مسمـ]مسمـ: 

 .[2829: رقـ الحديث2176/ 4
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 (.18 -16المطمب السادس: األمر بالتقوى واإلنفاؽ )اآليات

ْٓ وَ ﴿قاؿ تعالى:  ا اْشخََؽْكخُ َٔ  َ ٜا اَّللَّ ٌُ ْٓ وَاتَّ جُْىِصُس
َ
ٜا َخْيًا ِْل ٌُ ِْٗى

َ
ٜا َوأ ِؼيُك

َ
ٜا َوأ ُك َٕ اْش

ُِْدَٜن ) ْى ُٕ ْ ُٓ ال ُٚ  ٍَ وََلِ
ُ
ِٙ وَأ ْٖ يَُٜق ُشحَّ َجْىِص َٔ ُٙ 16َو َ ًَرًْعا َخَصً٘ا يَُغاِقْى رُِعٜا اَّللَّ ٌْ ( إِْن ُت

( ٌٓ ِْي ٌٜر َخ ُُ ُ َش ْٓ َواَّللَّ ْٓ َوَيْنِىْر َُّس ُٓ اَّْنيِْب َوالشَّ 17َُّس ِ ُٓ ( ََعل ي ُِ اَدةِ اَّْكِزيُز اْْلَ َٛ

 [18-16]التغابف:  ﴾(18)

 : التحميؿ المغويأواًل: 

 ﴾ ـْ : قاؿ مقاتؿ: أم ما أطقتـ: يجتيد المؤمف في تقكل ا ما استطاع، ﴿َفات ُقوا الم َو َما اْسَتَطْعُت
احٌٜا اهلل ﴿كالسدم إلى أنيا ناسخة لقكلو تعالى:  (1)كذىب جماعة منيـ  قتادة كالربيع بف أنس

أف يتقكه  ﴿حؽ تقاتو﴾[، كعكرضكا بأنو ال ييعقؿ أف يأمرىـ بقكلو 102]آؿ عمراف:  ﴾خي حٌاحٙ
 فكؽ طاقتيـ كفيما ال يستطيعكف، كالصحيح أف ىذه اآلية مبينة لتمؾ، كال تعارض بيف 

 .(2)اآليتيف، كعمى ىذا يككف التأكيؿ، أم: اتقكه حؽ تقاتو فيما استطعتـ، كمدة استطاعتكـ
"اسمعكا ما يعظكـ ا بو، كما يشرعو لكـ مف األحكاـ، كاعممكا ذلؾ  : أم:﴿َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا﴾

 .(3")كانقادكا لو، كأطيعكا ا كرسكلو في جميع أمكركـ
﴾ ـْ :. أم:افعمك خيرا مع أنفسكـ كقدمكا ليا خيرأ ينفعكـ في دنياكـ كأخراكـ ﴿َوَأْنِفُقوا َخْيرًا أِلَْنُفِسُك

 .(4) باإلنفاؽ مف أمكالكـ في كجكه البر مف النفقات  الكاجبة كالمستحبة

                                                           

سمع: أنس بف مالؾ، كأبا العالية الرياحي  ثـ الخراسانى، البصرل، ك يقاؿ : الحنفى، الربيع بف أنس البكرل (1)
مرك ككاف عالـ  كعنو: سميماف التيمي، كاألعمش، كالحسيف بف كاقد، كالحسف البصرم. -عنو  كأكثر -

 الذىبي، سير أعبلـ النببلء  مختصرا مف: .ق139تكفي سنة .ألربعةفي السنف ا حديثو، في زمانو
 .(9/60،61جتيذيب الكماؿ ) المزم، كانظر:؛ (170/ 6ج)

 كانظر: ؛(556/ 30جمفاتيح الغيب ) ،الرازمانظر ك  ؛(426،427/ 23ج) جامع البياف انظر: الطبرم،  (2)
 ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي كانظر: ؛(321:5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ابف عطية،

 .(144،145/ 18ج)
 .(868تيسير الكريـ الرحمف )ص ،السعدم (3)
تيسير الكريـ الرحمف  ،السعدمكانظر:  ؛(330/ 9ج) القرآف تفسير عف كالبياف الثعمبي، الكشؼ انظر: (4)

 .(868)ص
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﴾: "كذلؾ اتٌباع ىكاىا فيما نيى ا عنو، كقاؿ ابف عباس:  شح نفسو : ﴿َوَمْف ُيوَؽ ُشح  َنْفِسوِ 
ىكل نفسو، كقاؿ ابف مسعكد: ىك أف يىٍعمىدى إلى ماؿ غيره فيأكمو، كقاؿ سفياف بف عيينة: ىك 

، كفسر الرازم الشح بالبخؿ كقاؿ أنو يعـ الماؿ كغيره، يقاؿ: فبلف (1)كليس ىك البخؿ"الظمـ، 
 (3)، كقاؿ األلكسي: "ىك البخؿ مع الحرص"(2) شحيح بالماؿ كشحيح بالجاه كشحيح بالمعركؼ

"المقصكد بالقرض الحسف بذؿ الماؿ بطيب نفس كصدؽ نية ﴿ ِإْف ُتْقِرُضوا الم َو َقْرًضا َحَسًنا﴾: 
في ما يحبو ا مف سبؿ الخير، كتسميتو قرضان لطؼ ككـر مف ا، فكأنو ألـز نفسو الكريمة 
ٌد ىذا القرض مضاعفا، مع غناه سبحانو عف العباد كعف أمكاليـ، كعكد المنفعة عمييـ، كىـ  برى

 .(4)في الحقيقة إنما يقرضكف أنفسيـ
لكـ فعمكـ الخير، كيجازيكـ عميو مف  ﴾: شىككر: مبالغة مف الشكر، أم يشكر﴿َشُكوٌر َحِميـٌ 

: مبالغة مف الًحمـ، بمعنى أنو يحمـ عف ﴿َحِميـٌ﴾الثكاب العظيـ كأحسف ما يجازم شاكر، ككذلؾ 
ذا رجعتـ يقبؿ تكبتكـ إساءتكـ ككثرة خطاياكـ،  فبل يعاجمكـ بالعقكبة؛ كلكف يصبر عميك ـ، كا 

 .(5)عف سيئاتكـ، كيجزؿ لكـ في الخير كالعطاء كيعفك

 .(6): "أم: الغالب القاىر، ذك الحكمة الباىرة"﴿اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ﴾

  :ثانيا: مناسبة المقطع لسابقو مف اآليات

األمر بالتقكم في ىذه اآليات جاء ترتيبا كتفريعا عمى ما تقدـ مف التحذير مف العداكة 
، ا عممتـ ىذا فاتقكا ا كالفتنة في الماؿ كالكلد، كليذا جاء بالفاء الفصيحة، كالمعنى: أم إذ

نفاقيا، كفي معاممة األكالد كاألزكاج،  كراقبكه قدر المستطاع في مصارؼ األمكاؿ كطرؽ كسبيا كا 
كاحذركا مف أف تشغمكـ األمكاؿ كاألكالد عف آداء الكاجبات كالعمؿ لآلخرة، كأف يؤدم بكـ حبكـ 

                                                           

 (.12/7515ج)اليداية إلى بمكغ النياية  ،بف أبي طالبا (1)
 (.105/ 5ج) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفالبغكم،  :كانظر ؛(557 /30ج) فاتيح الغيبم الرازم، :انظر (2)
 (.28/128ج) ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني (3)
كانظر: الشربيني الشافعي، السراج  ؛(174/ 14ج) فتح البياف في مقاصد القرآف ،محمد صديؽ خاف انظر: (4)

 (.308/ 4ج) نة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبيرالمنير في اإلعا
 (.551/ 4جالزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) انظر: (5)
 .(285/ 5جفتح القدير ) ،لشككانيا (6)
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األمكاؿ، فجاء األمر بالتقكل بعد كاقتراؼ المحرمات، كمنع حؽ  إياىا إلى تعدم حدكد ا 
 .(1) التحذير ليبيف أف طريؽ الخبلص كالنجاة مف ىذه الفتنة بالتقكل كالسمع كالطاعة كاآلنفاؽ

 : ثالثا: التفسير اإلجمالي

بعد بياف مكاطف العداكة كالفتنة كالتحذير منيا كالتكجيو إلى األجر العظيـ في الرغبة 
لخبلص كالنجاة مف ىذه الفتف التي تحيط بالمؤمف ىك تقكل ا أف سبيؿ ا فيما عند ا، بيف

عمى قدر الطاقة كمدل االستطاعة في فعؿ المأمكرات كالتزكد مف الصالحات كترؾ المحذكرت 
، )في ما ركم عنو أنو قاؿ:  كما بيف ذلؾ النبي  ـْ ـْ ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُت ...َفِإَذا َأَمْرُتُك

ذَ  ـْ َعْف َشْيٍء َفَدُعوهُ َواِ  ، ثـ السمع لما تكعظكف بو، كالطاعة في امتثالو كالعمؿ بو، ثـ (2)(ا َنَيْيُتُك
اإلكثار مف اإلنفاؽ في سبؿ الخير كالبر، ففي ذلؾ خير عظيـ لكـ، ألف أعظـ آفة كمرض 

فقد فاز  لمنفس ىك الحرص كالبخؿ كالشح الذم تدعكا إليو األنفس، كمف يقو ا شر ىذه اآلفة
كأجرىا حيف ييبتغى بيا كجو ا  كربح، ثـ أشار ا تعالى إلى فضؿ الصدقة في سبيؿ ا 

 كتطيب النفس بيا لمكالىا فإف ا ،  ،ينمييا كيضاعفيا كيجزم عمييا الخير الكثير
عطي الشاكركف، حميـ بيـ، يتجاكز حسانيـ، يعطي كأحسف ما يي إشككر لمعباد عمى  فا 

عف زالتيـ، كيعفك عف سيئاتيـ، كىك العميـ بما يغيب عف الناس كما يشيدكه، ال يعزب عنو 
شئ، العزيز الغالب في ممكو، الحكيـ في صنعو، يتصرؼ في ممكو بحكمتو كما يشاء ببل 

 .  (3)منازع

 المطائؼ البيانية والفوائد البالغية: رابعًا:

 ﴿َحِميـٌ﴾، كعمى كزف فعيؿ في قكلو:ُكور﴾، : ﴿شَ صيغ المبالغة عمى كزف فعكؿ في قكلو • 
ـُ﴾.ك﴿اْلَعِزيُز﴾،  ك  ﴿اْلَحِكي

ع لتكافؽ الفكاصؿ بيف ﴿ • ـُ﴾ ﴾ كَحِميـٌ السجع المرصَّ ﴿اْلَحِكي
(4). 

                                                           

 (.287-28/286جابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) انظر: (1)
: رقـ  ،9 /95االقتداء بسنف رسكؿ ا  /سنةاالعتصاـ بالكتاب كال ،: صحيح البخارمالبخارم] (2)

 تكقيره  /كفي الفضائؿ ،باب فرض الحج مرة في العمر/الحج : صحيح مسمـ،مسمـ] [؛7288الحديث
 [.1337: رقـ الحديث975: 2 كثار سؤالو مما ال ضركرة إليوكترؾ إ

 (. 372/ 3جانظر: الصابكني، صفكة التفاسير) (3)
 (. 252/ 28)جمنير الزحيمي، التفسير ال (4)
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﴾ :االستعارة التمثيمية في قكلو  • ـْ ، حيث شبَّو ﴿ِإف ُتْقِرُضوْا ا َقْرضًا َحَسنًا ُيَضاِعْفُو َلُك
ا كالتصدؽ عمى الفقراء، بمف ييقرض ا قرضان كاجب الكفاء كذلؾ بطريؽ  اإًلنفاؽ في سبيؿ

 .(1)التمثيؿ، كىك مف لطيؼ االستعارة كبديع العبارة

ـُ اْلَغْيِب َوالش ياَدِة﴾ :، في قكلو ﴿الش ياَدِة﴾ك﴿اْلَغْيِب﴾، طباؽ اإليجاب بيف•   ﴿عاِل
(2). 

 فادة مف اآليات:: المقاصد واألىداؼ والدالالت المستخامساً 
أصؿ كؿ خير، كالخبلص مف الفتنة إنما يككف بالتقكل كالسمع الطاعة  ( تقكل ا 1

كاإلنفاؽ في كجكه الخير، فالنفس مجبكلة عمى حب الماؿ كالكلد، كلما كاف الماؿ كالكلد 
 بتجنب لـ يأمر ا بفراؽ النساء، كال، فتنة ال قكاـ لمحياة إال بيا، كال سبيؿ لبلحتراز عنيا
نما ارشد سبحانو  لى الطريؽ األمثؿ في التعامؿ مع ىذه إالماؿ كعدـ إنجاب األكالد؛ كا 

الفتنة: كىك تقكاه في كؿ ىؤالء قدر المستطاع، كالسمع كالطاعة  كرسكلو، كتقكاه في 
يتاء حؽ ا فيو باإلنفاؽ كالبذؿ عمى األقارب كالفق راء الماؿ في كسبو كمصارفو، كا 

 كىذا ىك سبيؿ الفبلح. ، حساف إلى خمؽ اف كذكم الحاجات، كاإلكالمساكي
( "ىذه اآلية، تدؿ عمى أف كؿ كاجب عجز عنو العبد، أنو يسقط عنو، كأنو إذا قدر عمى 2

يأتي بما يقدر عميو، كيسقط عنو ما يعجز عنو، بعض المأمكر، كعجز عف بعضو، فإنو 
ـْ بِ ):  كما قاؿ النبي  ـْ ِإَذا َأَمْرُتُك  .(4)"(3)(َأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُت

( الشح داء خطير، كمرض عضاؿ، كىك أصؿ البمية يحمؿ عمى قطع األرحاـ كيتسبب في 3
اَتُقوا ) :كقرنو بالظمـ، فقاؿ كقد حذر منو النبي  خراب المجتمعات كفساد ذات البيف،

ـَ ُظمماٌت َيـو الِقياَمِة، وا ـَ َفإف  الُظم َتُقوا الُشح  َفإف  الُشح  َأىمَؾ َمف َكاف َقبَمُكـ وَحمَمُيـ الُظم
 .(5)(َعمى أْف َسَفُكوا ِدماَءُىـ، واسَتَحُموا َمحاِرَمُيـ

                                                           

 (. 3/372)ج الصابكني، صفكة التفاسير (1)
 (.252 /28جانظر: الزحيمي، التفسير المنير ) (2)
 (91)ص  ( الحديث سبؽ تخريجو3)
 (.868مف )ص( السعدم، تيسير الكريـ الرح4)
 سنف :أبك داككد] [؛2578: رقـ الحديث1996/ 4الظمـ  تحريـ /صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلدب]مسمـ: ( 5)

بمفظ: )إياكـ كالشح، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ  [1698: رقـ الحديث123/ 3 ،في الشح/الزكاة، أبي داكد
مسند أحمد ]أحمد:  ؛قطعكا، كأمرىـ بالفجكر ففجركا(بالشح: أمرىـ بالبخؿ فبخمكا، كأمرىـ بالقطيعة ف

 .[6792: رقـ الحديث11/398
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( ذكره الشح ىنا بعد قضايا األزكاج كاألكالد كفتنتيـ كعداكتيـ، ثـ األمر بالسمع كالطاعة 4
جانب الماؿ؛ حرصا عميو أك بخبل  كاإلنفاؽ، يشعر بأف أكثر قضايا الزكجية منشؤىا مف

ما أبسببيـ، فقد يفتف في ذلؾ، فبل ي بو، إما حرصا بالسعي إليو بو بتحصيمو مف الحراـ،  كا 
شحا بو بعد تحصيمو، فقد يعادكنو فيو، بسبب حرمانيـ منو، كالعبلج الناجع في ذلؾ كمو 

 .(1)اإلنفاؽ كتكقي الشح

كؼ لعممو، خاضع لسمطانو، مدبر بحكمتو، كمجيئو ( ا عالـ الغيب كالشيادة كؿ شيء مكش5
شارة إلى أف الرقابة عمى األسرة بيف الطرفيف إنما ىي  ىنا أيضا فيو حث عمى مراقبتو، كا 
 تعالى ؛ ألنيما يككناف في عزلة عف الناس كال يطمع عمى ما بينيما إال ىك، عالـ الغيب 

 . (2)كالشيادة، فيك مطمع عميكـ كمجازيكـ بأعمالكـ

، كتبيف ما رتب ا تشير اآليات إلى فضؿ اإلنفاؽ في سبؿ الخير ابتغاءن لمرضات ا  (6
  ،عمى ذلؾ مف مضاعفة األجر مع الشكر مف لدف جنابو الكريـ كىك الغني عف عباده

كالحمـ كالتجاكز عنيـ؛ ترغيبا في الصدقة، كحثان عمى تطيير القمكب مف أدراف الشح ببذليا 
 .(3)س لكجو ا العظيـعف طيب نف

 

 

                                                           

 (، بتصرؼ يسير.204،205/ 8ج( أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )1)
 (، بتصرؼ يسير.207 /8ج( المرجع السابؽ )2)
 (.260/ 28ج( الزحيمي، التفسير المنير )3)



 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث
 وبياف  الطالؽتعريؼ عاـ بسورة  

 المقاصد واألىداؼ
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 المبحث األوؿ 
 تعريؼ عاـ بسورة  الطالؽ.

 .آياتياالسورة وترتيبيا وعدد  أسماء المطمب األوؿ:
  :السورة أوال: أسماء

 االسـ التوقيفي: -أ

كاشتيرت ، ككتبت ىكذا في المصاحؼ، ىذه السكرة )بسكرة الطبلؽ(رفت ع :سكرة الطبلؽ
. ككرد ىذا االسـ في كبلـ ابف عباس رضي ا السنةكتب بيذا االسـ في كتب التفسير ك 

 .(1))نزلت سكرة الطبلؽ بالمدينة (قاؿ:  عنيما،
حكؿ كجو تسميتيا بسكرة الطبلؽ ظاىر؛ ألف معظـ آيات السكرة تدكر  وجو التسمية:

الطبلؽ كما يترتب عميو مف أحكاـ، كالعدة ك النفقة كاإلرضاع كغيرىا، كافتتحت بقكؿ ا 
 :﴿ َة ْخُطٜا اِّْكدَّ

َ
َّٖ َوأ ِٛ حِ ِِّكدَّ  َّٖ ُٚ ٜ ٌُ ُٓ اّنَِّصاَء َذَؽِّْ خُ ٌْ ا اْلَِِّبُّ إَِذا َؼَّْ َٛ حُّ

َ
 [1]الطبلؽ:  .﴾يَاأ

  االسـ االجتيادي: -ب
كما أخرج البخارم عف مالؾ  ،عف ابف مسعكد لتسميةا هىذ تردقد ك ك . القصرلالنساء سكرة 

ف الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا تعتد أكر عنده قاؿ: ) كنا عند ابف مسعكد فذي  (2)بف عامر
ألبعد األجميف، فقاؿ أتجعمكف عمييا التغميظ كال تجعمكف عمييا الرخصة ؟ لنزلت سكرة النساء 

  (3)﴾ْحَماِؿ َأَجُمُيف  َأْف َيَضْعَف َحْمَمُيف  َوُأواَلُت اأْلَ ﴿ لىالقصرل بعد الطك 
كما  ي كغيرىـ،كاأللكسي كالقاسم ابف الجكزمك  ،ـ بعض المفسريف في كتبيـكأكرد ىذا االس

  .(4)آبادم في البصائركالفيركز  ذكره البقاعي في نظـ الدرر

                                                           

 .(8/188جالسيكطي، الدر المنثكر) كانظر: ؛(287/ 5)جفتح القدير الشككاني، (  1)
ي الككفي، مالؾ بف عامر، كقيؿ: ابف أبي عامر، كقيؿ: ابف حمرة، كقيؿ: اسمو أبك عطية الكادعي اليمدان (2)

كقيؿ غير ذلؾ. ركل عف: ابف مسعكد، كعائشة، كأبي مكسى، ، ق[ 90 - 81]الكفاة: عمرك بف جندب، 
 الذىبي، بف عمير، كحصيف، كاألعمش، كآخركف.كاكمسركؽ. كعنو: ابف سيريف، كأبك الشعثاء المحاربي، 

 .(1030/ 2جإلسبلـ )تاريخ ا
 .[4626 : رقـ الحديث1864/ 4 ،تفسير سكرة الطبلؽ /صحيح البخارم، كتاب التفسير]البخارم:  (3)
 ؛(324/ 14جركح المعاني )؛ كاأللكسي، (295/ 4جالمسير في عمـ التفسير ) زادابف الجكزم،  انظر: (4)

 ؛(139/ 20جتناسب اآليات كالسكر ) نظـ الدرر فيكالبقاعي،  ؛(249/ 9جمحاسف التأكيؿ)كالقاسمي، 
 .(469/ 1جبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز )كالفيركزآبادم، 
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كىي أحكاـ الطبلؽ  سميت بسكرة النساء القصرل؛ لتناكليا بعض أحكاـ النساء،  وجو التسمية:
ء التي ىي السكرة المشيكرة باسـ سكرة النساكما يتعمؽ بيا، كالقصرل تمييزا ليا عف السكرة 

ْٖ جَْىٍس ﴿ ، كالتي مطمعياالمصحؼ الرابعة في ِٔ  ْٓ ٌَُس ِي َخَْ ُٓ اَّلَّ ٜا َربَُّس ٌُ ا اْلَّاُس اتَّ َٛ حُّ
َ
يَاأ

 .(1)[1]النساء:﴾َواِخَدةٍ 

  :السورة ثانيًا: ترتيب
أما ترتيبيا بالنسبة لترتيب  .ي السادسة كالتسعيف في ترتيب نزكؿ السكر عند جابر بف زيدى

 .(2)المصحؼ، فيي السكرة الخامسة كالستكف
  عددآياتيا:ثالثًا: 

حدل عشرة آيةك  ،اثنتا عشرة آيةعند األكثريف يا اتكعدد آي            .(3)د أىؿ البصرة نع ا 
 

 زمانو:سورة و نزوؿ ال مكاف :المطمب الثاني

  .(4)سكرة الطبلؽ مدنية باتفاؽ كىي مف السكر المدنية الخالصة :مكاف النزوؿ :أوال

    .(5)بعد سكرة اإلنساف كقبؿ سكرة البينة نزلت  ثانيا: زماف نزوليا:
    

 :ث : فضائؿ السورة ومحورىا الرئيسالمطمب الثال
 : فضائؿ السورة أوال :

  كصا إال أحاديث ضعيفة أك مكضكعة.صلـ يرد في فضؿ ىذه السكرة خ

 

                                                           

 .(292/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر، انظر:  (1)
 .(439/ 14جانظر: طنطاكم التفسير الكسيط ) (2)
 .(293/ 28جتنكير )التحرير كالك ؛(249البياف في عٌد آم القرآف )ص ،الداني انظر: (3)
 .(439/ 14جانظر: طنطاكم التفسير الكسيط )ك  (؛147/ 18)جلجامع ألحكاـ القرآف ا ،لقرطبيا انظر: (4)
 لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ الخازف،انظر:؛ ك (194/ 1جالبرىاف في عمـك القرآف ) انظر:الزركشي، (5)

 (.175 /3جالمكسكعة القرآنية ) األبيارم، كانظر: ؛(10/ 1ج)
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 أنو النبي  عف (1)كاثمة بف األسقع كلكف كرد في فضؿ المفصؿ الذم ىي إحدل سكره ما ركاه
ْمُت ) :قاؿ ْنِجيِؿ اْلَمثَاِنَي َوُفضٍّ ُبوِر اْلِمِئيَف َوَمَكاَف اإلِْ ُأْعِطيُت َمَكاَف الت ْورَاِة الس ْبَع َوَمَكاَف الز 

 .(2)(ؿِ ِباْلُمَفص  
  :لمسورة محور الرئيسال ثانيا:

كما يترتب عميو مف ، يدكر حكؿ أحكاـ الطبلؽ محكر السكرة كما ىك ظاىر مف اسميا      
كخبلؿ ذلؾ  كعمى المراجعة.، كاإلشياد عمى الطبلؽ، كالسكف، كاإلنفاؽ، كاإلرضاع، أحكاـ العدة

كعف حسف ، كعف مظاىر قدرتو  تحدثت السكرة الكريمة حديثا جامعا عف كجكب تقكل الٌمو
 كعف رحمتو بيذه األمة حيث أرسؿ فييا رسكلو ، كعف يسره في تشريعاتو، عاقبة التككؿ عميو

  .(3)كيخرجيـ مف ظممات الكفر إلى نكر اإليماف بإذنو ليتمك عمى الناس آيات الٌمو 
 

 :المطمب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا
      : السورة لما قبميا مناسبةأوال:  

كنا قد ذكرنا في المبحث السابؽ كجيا مف أكجو المناسبة بيف سكرة الطبلؽ كسكرة       
أنو مقدر ك  ،سكرة التغابف أشارت إلى حقيقة االبتبلءكىك أف  ،التغابف، كنضيؼ ىنا كجيا آخر

ا كطاعتو كطاعة مف ا، كما عمى المؤمف مف كاجب اإليماف كالتسميـ، كااللتزاـ بتقكل 
بعدىا كجاءت سكرة الطبلؽ  بتبلءات،االيطرأ عميو مف قد لما مييئة بذلؾ المؤمف ، رسكلو

يعني الفراؽ الذم  كأثقميا عمى نفس اإلنساف، كىك الطبلؽ الببلء أنكاع أشد مف نكعفي  فصؿلت
األمثؿ  ف الكجواأللفة كاالجتماع، كما يترتب عميو مف آثار نفسية كمادية، لتبيعشرة ك البعد 

رب   كتفكيض األمرإلى اإلحساف كالصبر كالتقكل، كتحرم العدؿ لمطبلؽ، كتدعك 
  .(4)العالميف

                                                           

( كاثمة بف األسقع بف كعب بف عامر الميثي، مف أصحاب الصفة، أسمـ سنة تسع، كشيد غزكة تبكؾ، ككاف 1)
، طاؿ عمره، كفي كنيتو أقكاؿ: أبك الخطاب، كأبك األسقع، تكفي في سنة ثبلث مف فقراء المسمميف 

 (.385-383/ 3ببلء )كثمانيف كىك ابف مائة كخمس سنيف. مختصران مف: الذىبي، سير أعبلـ الن
في سنده إسناده حسف، ، كقاؿ المحقؽ األرنؤكط: [16981: رقـ الحديث188/ 28 ،مسند أحمد] أحمد:  (2)

حسف الحديث، كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الشيخيف غير أبي  -كىك ابف داكر -عمراف بف القطاف
 .داكد الطيالسي، فمف رجاؿ مسمـ، كأخرج لو البخارم تعميقا

 .(439/ 14جالتفسير الكسيط ) ،طنطاكم (3)
 (.8/214)ج التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـمسمـ كآخركف،  انظر: (4)
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      : بعدىامناسبة السورة لما ثانيا: 

التحريـ في المعنى كالمرمى، كما ال يخفى ما شدة اتصاؿ ىذه السكرة بسكرة ى خفتال 
ىذه السكرة متآخية مع " بعضا منيا فقاؿ:السيكطي ف يٌ التي بالتقارب كالتناسب مف كجكه  بينيما

كتمؾ مشتممة عمى طبلؽ النساء، كىذه عمى تحريـ  ،التي قبميا في االفتتاح بخطاب النبي 
كلما كانت تمؾ في خصاـ نساء األمة، ذكر في ىذه   اإليبلء، كبينيما مف المناسبة ما ال يخفى.
دف فرً ذكرف مع سائر النسكة، فأي عظامنا لمنصبيف أف يي خصكمة نساء النبي صمى ا عميو كسمـ إ

 .(1)"عمراف تبناجنة: آسية امرأة فرعكف، كمريـ بسكرة خاصة؛ كليذا ختمت بذكر امرأتيف في ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(144أسرار ترتيب القرآف )ص السيكطي، (1)
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 المبحث الثاني 
 سورةالالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ  

 

 (.3-1اآليات) توكؿ وثمرة التقوى وال، أحكاـ الطالؽ والعدةالمطمب األوؿ: 
َ ﴿قاؿ تعالى:  ٜا اَّللَّ ٌُ ةَ َواتَّ ٜا اِّْكدَّ ْخُط

َ
َّٖ وَأ ِٛ حِ َّٖ ِِّكدَّ ُٚ ٜ ٌُ ُٓ اّنَِّصاَء َذَؽِّْ خُ ٌْ ا اْلَِِّبُّ إَِذا َؼَّْ َٛ حُّ

َ
يَاأ

تَ  ُٔ ِتنَي ةَِىاِخَشٍث 
ْ
ْن يَأ

َ
َٖ إَِلَّ أ َّٖ َوََل ََيْرُْج ِٛ ْٖ ُبيُٜحِ ِٔ  َّٖ ُٚ ْٓ ََل َُّتْرُِجٜ ٍَ ُخُدوُد َربَُّس ٍَث َوحِْْ يِّ٘

ْمًرا )
َ
ٍَ أ ِ َ َُيِْدُث َبْكَد َذل َِّ اَّللَّ ُٙ ََل حَْدرِي ََّك َٓ َجْىَص ْد َؿَْ ٌَ ِ َذ ْٖ َحخََكدَّ ُخُدوَد اَّللَّ َٔ ِ َو ( 1اَّللَّ

ُدوا ذَ  ِٛ ْش
َ
ْكُروٍف َوأ َٕ َّٖ ةِ ُٚ ْو وَاِرًُٜ

َ
ْكُروٍف أ َٕ َّٖ ةِ ُٚ ٜ ُُ ْمِص

َ
َّٖ وَأ ُٛ َجَْ

َ
َٖ أ َوْي َقْدٍل وَإَِذا ةََْْن

ْٖ َحخَّ  َٔ ِم اآْلِخِر َو ْٜ ِ َواَْلَ ُٖ ةِاَّللَّ ِٔ ْٖ ََكَن يُْؤ َٔ  ِٙ ْٓ يَُٜخُؾ ةِ ِ َذُِّس اَدةَ َّلِلَّ َٛ ٜا الشَّ ُٕ ِري
َ
ْٓ َوأ ُْ٘س ِي ِٔ

ِْ ََلُ َُمْرًَجا ) َ ََيَْك ُٛ 2اَّللَّ ِ َذ ْ لََعَ اَّللَّ َّكَّ َٜ ْٖ َحخَ َٔ ْٖ َخيُْد ََل ََيْتَِصُب َو ِٔ  ُٙ ُٙ إِنَّ ( َويَْرُزًْ َٜ َخْصتُ
ٍء ًَْدًرا ُ ُِّْكِّ ََشْ َِ اَّللَّ ْمرِهِ ًَْد َجَك

َ
َ ةَاُِّل أ  [3-1]الطبلؽ:  ﴾اَّللَّ

 التحميؿ المغوي: أوال: 

 أنت أك أحد رجاؿ أمتؾ إذا أردتكألمتو في شخصو، أف  خطاب لمنبي : ﴾َياَأيَُّيا الن ِبيُّ ﴿
َت ﴿ ، كقكلو عز كجؿ:النساء تطميؽ

ْ
ِ  وَإِذا ًََرأ ْرآَن وَاْشخَِكْذ ةِاَّللَّ ٌُ إذا  بمعنى[ 98﴾ ]النحؿ: اّْ

ألٌف النبي إماـ أٌمتو ، بالنداء كعـ بالخطاب خص النبي قاؿ الزمخشرم:"ك ، (1) أردت القراءة
تبارا افعمكا كيت ككيت، إظيارا لتقٌدمو كاع كقدكتيـ، كما يقاؿ لرئيس القكـ ككبيرىـ: يا فبلف

 .(3): يا أييا النبي قؿ ألمتؾ إذا طمقتـمبلـ عمى إضمار قكؿ، أقيؿ: إف الكك  .(2)"لترؤسو
  .(4)"في المغة إزالة القيد كالتخمية، كفي الشرع: إزالة ممؾ النكاح : "الطبلؽ﴾ِإَذا َطم ْقُتـُ ﴿

إذا طمقتـ نساءكـ فطمقكىٌف لطيرىٌف الذم يحصينو مف عدتيٌف، طاىرنا : "﴾َفَطمٍُّقوُىف  ِلِعد ِتِيف  ﴿
ابف عباس:  عفك  .(5)جماع، كال تطمقكىٌف بحيضيٌف الذم ال يعتددف بو مف قرئيٌف" غير

                                                           

 .(5/106جالبغكم، معالـ التنزيؿ ) (1)
 .(4/552جحقائؽ غكامض التنزيؿ ) الزمخشرم، الكشاؼ عف (2)
 (. 4/355ج) ؿ عمى الجبلليفحاشية الجم انظر: (3)
 .(141الجرجاني، التعريفات )ص (4)
 .(23/431جالطبرم، جامع البياف ) (5)
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ف معنى عمى ككف القرء ىك الطير، أل . كيرل السمعاني في ذلؾ دليبلن (1)فطمقكىف قبؿ ًعدَّتيف
ف إية: أم طمقكىف لمزمف الذم يعتددف فيو كىك الطير، كبو تنقضي العدة، كأما قكؿ مف قاؿ اآل

يعني ليعتددف، أم طمقكىف في الطير  ﴾ِلِعد ِتِيف  ﴿ ف قكلو إالحيض، فقالكا القرء ىك 
ْٓ َقُدوًّا  ﴿قكلو تعالى:  ومثمك  الستقباؿ القرء كىك الحيض، ُٛ َ َٜن ل ُُ َن َِلَ ْٜ ُٙ آُل وِرَْق َؽ ٌَ وَاَْلَ

  .(2)أم: ليحزنكا، [8] القصص:﴾وََخَزًٗا

العد كالضبط، كىك مشتؽ مف الحصى، كىي مف  مف اإلحصاء بمعنى: "﴿َوَأْحُصوا اْلِعد َة﴾
صغار الحجارة، ألف العرب كانكا إذا كثر عدد الشيء، جعمكا لكؿ كاحد مف المعدكد حصاة، ثـ 
عدكا مجمكع ذلؾ الحصى. كالمراد بو ىنا: شدة الضبط، كالعناية بشأف العد، حتى ال يحصؿ 

    . (3)"خطأ في كقت العدة
 فييادخؿ ، كيما يستقبح مف القكؿ كالفعؿ تطمؽ عمى كؿالفاحشة  :َبيٍَّنٍة﴾ِبَفاِحَشٍة مُ  ﴿َيْأِتيفَ 
ُٙ ََكَن وَاِخَشًث وََشآَء ﴿:  كالزنا منيا لقكلو  ،المعاصيالذنكب ك كبائر  َّ ْ الزىن إِٗ ٜا َربُ ٌْ َوَلَ َت
  [ .32]اإلسراء:  ﴾َشِبيَلً 

منزليا  مفخركجيا ؾ كذلك ، في مسمى الفاحشة كالبذاء عمى األحماء ةالسرقدخؿ كما ت
، ثـ عقب (4)، كىك الذم اختاره ابف جرير بعد ذكره ألقكاؿ المفسريففيو باالعتدادأمرت الذم 
، إلتيانيا بالفاحشة التي فأم ذلؾ فعمت كىي في عدتيا، فمزكجيا إخراجيا مف بيتيا ذلؾ" بقكلو :
 .(5)"ركبتيا

                                                           

كقت الطبلؽ لمعدة التي أمر ا /الطبلؽ  ،(؛ ]النسائي: سنف النسائي23/433( الطبرم، جامع البياف )ج1)
في صحيح كضعيؼ [، كصححو األلباني 3392: رقـ الحديث6/139 ،عز كجؿ أف تطمؽ ليا النساء

 السيكطي في (، كذكره129/ 7سنف النسائي. انظر: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )
 ( كعزاه لعبد الرزاؽ كعبد بف حميد كالطبراني كابف مردكيو.8/190،191ج)الدر

(. 6/117)جزيؿ التأكيؿ فى معاني التن لباب ،الخازف؛ كانظر: (5/457جتفسير القرآف ) ،السمعاني ( انظر:2)
كال خبلؼ في أنو إذا طمقيا في طير لـ يصبيا فيو، ثـ تركيا حتى تنقضي عدتيا، أنو : قاؿ ابف قدامة

فإذا طٌمقيا في طير لـ  كقاؿ القرطبي: .(7/365ج) المغني مصيب لمسنة، مطمؽ لمعدة التي أمر ا بيا.
ف طٌمقيا حائضا كق الجامع  ،القرطبي .ع الطبلؽ كأخطأ السٌنةيجامعيا فيو نفذ طبلقو كأصاب السٌنة، كا 

 (.18/150ج)ألحكاـ القرآف 
 (. 14/442ج( طنطاكم، التفسير الكسيط )3)
 .(588/ 2جكانظر: الصابكني، ركائع البياف ) ؛(23/440جالطبرم، جامع البياف ) ( انظر:4)
 (.23/440ج( الطبرم، جامع البياف )5)
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و ا: أف يقمب قمبو مف بغضيا إلى محبتيا، كمف األمر الذم يحدث" :﴾ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَؾ َأْمرًا﴿
   .(1)"الرغبة عنيا إلى الرغبة فييا. كمف عزيمة الطبلؽ إلى الندـ عميو فيراجعيا

  . (2)كشارفف عمييا، قبؿ انتيائيا بالكمية قاربف انقضاء العدَّة :﴾َفِإَذا َبَمْغَف َأَجَمُيف  ﴿

جعتيا إلى عصمة النكاح مع الرغبة فييا، كبنية اإلصبلح ر  يعني  ﴾َفَأْمِسُكوُىف  ِبَمْعُروؼٍ ﴿
  .(3) كاإلحساف في صحبتيا كما ىك متعارؼ بيف الناس، ال بقصد المضارة كتطكيؿ العدة

عطائيا ما يجب ليا ، ك ياكتمتيع ىامير  أداءتككف بفي المفارقة  المعركؼ ﴿َفاِرُقوُىف  ِبَمْعُروٍؼ﴾ ا 
غيبتيا ترؾ ك  ،ذكرىا بالسكءمقابحتيا كتعنيفيا ك  كؼ عفالك  ،طك بالشر  مع اإليفاء ،حقكؽمف ال

ظيار االستراحة منيا نما يفارؽ عمى كجو حسف جميؿ كا    .(4)كا 
 فيو ثبلثة أقكاؿ:: ﴾َوَأْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكـْ ﴿

  .(5)أحدىا: أف اإلشياد كاجب في الطبلؽ كالرجعة بظاىر اآلية

ي الرجعة كال يجب في المفارقة كىك أحد قكلي الشافعي كالقكؿ الثاني: أف اإلشياد يجب ف
  . مف التابعيف (6)كىك قكؿ طاكس

: أنو يندب إلى اإلشياد في الرجعة، كال يجب، كعميو أكثر أىؿ العمـ، كىك الثالثكالقكؿ 
 . (7)مشافعي رحمو ا عميولقكؿ آخر 

 
                                                           

 (.4/555ج)التنزيؿ الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض  (1)
 .(8/145ج) القرآف العظيـ تفسير، كثير ابف ؛ كانظر:(1107الكجيز )ص الكاحدم، التفسير( 2)
 .(8/145ج) القرآف العظيـتفسير ، كثير ابف ؛ كانظر:(18/157ج)الجامع ألحكاـ القرآف  ،القرطبيانظر:  (3)
 .(308/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر، ؛ كانظر: (145/ 8ج) القرآف العظيـتفسير ، كثير ابف انظر: (4)

 .(2/589جركائع البياف تفسير آيات األحكاـ )كانظر: الصابكني، 
قكؿ ابف عباس كأخذ بو يحيى بف بكير مف المالكية كالشافعي في أحد قكليو كابف حنبؿ في أحد قكليو  كىك (5)

براىيـ كأبي قبلبة كعطاء.  التحرير كالتنكير عاشكر،  ابف كركم عف عمراف بف حصيف كطاكس كا 
 .(308/ 28ج)

طاوس بن كٌسان الٌمانً الهمدانً كنٌته أبو عبد الرحمن أمه من أبناء فارس وأبوه من النمر بن قاسط مولى بحٌر  (6)

التابعيف، ككاف كان من عباد أهل الٌمن ومن فقهائهم ومن سادات  ،ٌروي عن بن عمر وابن عباس، الحمٌري
ابف  كانظر: ؛(4/391الثقات )ج ،ق. انظر: ابف حباف101ا قيؿ، مات بمكة سنة مستجاب الدعكة فيم

 (.281حجر، تقريب التيذيب )ص
 كىك قكؿ أبي حنيفة كالمشيكر عف مالؾ. (.5/461)جالسمعاني، تفسير القرآف  ( انظر:7)
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            . (1)مض فييـ قضاءهمف األمر في خمقو، م هأم منفذ ما يريد :﴾َباِلُغ َأْمرِهِ ﴿

                 ثانيًا: القراءات:     

 ،ف لمف تبمغو صدكرىا مف المرأةبكسر الياء التحتية، أم ىي تبيّْ  ﴿ُمَبيٍَّنٍة﴾قرأ الجميكر      
الفاحشة بطريؽ  سند التبييف إليأي ف م بمعنى ظاىرة معربة عف نفسيا،أ ،أنيا فاحشة عظيمةك 

يا تأك بين ،بفتح التحتية، أم بينتيا الحجة َنٍة﴾﴿ُمَبي  ابف كثير كأبك بكر عف عاصـ  كقرأ المجاز.
 . (2)كمحمؿ القراءتيف كاحدقرائف الحاؿ، 

ألف اسـ الفاعؿ ىاىنا بمعنى  ؛األصؿ، كىك عمى بالتنكيف ﴾َرهُ مْ ٌغ أَ الِ ﴿بَ قرأ الجميكر ك 
 كركم عف حفص يعمؿ عمؿ الفعؿ. لذما ٌغ(الِ )بَ منصكب باسـ الفاعؿ  (َرهُ مْ )أَ االستقباؿ ك

 .(3)حذؼ التنكيف لمتخفيؼ، كجٌر ما بعده باإلضافةفباإلضافة بغير تنكيف،  رِِه﴾مْ ُغ أَ الِ ﴿بَ 
                   :نزوؿالسبب : لثاً ثا

   :(4)ذكر المفسركف ركايتيف في سبب نزكؿ اآليات
ائض عمى عيد رسكؿ أنو طمؽ امرأتو كىي ح ابف عمرركاه مسمـ عف ما أحدىا: 

ُمْرُه فمُيرَاِجْعَيا، ثـ ) :عف ذلؾ: فقاؿ  رسكؿ ا  اب فسأؿ عمر بف الخط  ا 
ْف شاَء طم ؽ قبؿ أف  لُيْمِسْكَيا حتى َتْطُيَر ثـ َتحيَض ثـ َتطُيَر، ثـ إْف شاَء أْمَسَؾ بعد ذلؾ وا 

، فِتْمَؾ الِعد ة التي أَمَر ا أف ُيَطم ؽ لي    . (5)(ا النٍَّساءَيَمس 

طمؽ حفصة فأتت أىميا، فأنزؿ ا  قتادة عف أنس أف رسكؿ ا  اهرك كاألخرل: ما 
 . (6)ىذه اآلية. كقيؿ لو راجعيا فإنيا صكامة قكامة

                                                           

 (.110/ 5ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )1)
 .(301-28/300ج) التحرير كالتنكيرابف عاشكر،  انظر: (2)
 .(592-2/591جالصابكني، ركائع البياف )انظر:  (3)
 .(4/269جأحكاـ القرآف ) ابف العربي: كانظر ؛(9/332جالكشؼ كالبياف ) ،الثعمبيانظر:  (4)
: رقـ 7/41 ،باب إذا طمقت الحائض تعتد بذلؾ الطبلؽ/الطبلؽ ،البخارم ]البخارم: صحيح (5)

تحريـ طبلؽ الحائض بغير رضاىا، كأنو لك خالؼ كقع  /الطبلؽ، مسمـ صحيح] مسمـ:  [؛5252الحديث
   .[1471: رقـ الحديث2/1093 ،الطبلؽ كيؤمر برجعتيا

أسباب النزكؿ  ،لكاحدما ؛(23/435ج(، كابف جرير، جامع البياف )10/3359جتفسير ابف أبي حاتـ ) (6)
قاؿ: أخرجو الطبراني كرجالو رجاؿ ك  [،15334الحديث رقـ :9/245مجمع الزكائد :الييثمي] ،(435)ص

 الصحيح.
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كجيا إلى أىميا عمى ىذا إنما نزلت بسبب خر يعقب الرازم عمى ىذه القصة فيقكؿ: "ك 
﴾اآلية:  فأنزؿ ا في ىذه لما طمقيا النبي  ، كنحك ىذا ذكر ﴿اَل ُتْخِرُجوُىف  ِمْف ُبُيوِتِيف 

عمى حفصة لما أسر إلييا حديثنا  الكمبي في سبب نزكؿ ىذه اآلية، قاؿ: غضب رسكؿ ا 
 . (1)"فأظيرتو لعائشة، فطمقيا تطميقة، فنزلت ىذه اآلية

 :: مناسبة المقطع لسابقو مف اآلياترابعاً 

ـْ َعُدوًّا َلُكـْ »نو قاؿ فى السكرة السابقة: مناسبتيا لما قبميا أ" ـْ َوَأْوالِدُك  «ِإف  ِمْف َأْزواِجُك
أرشد ىنا إلى أحكاـ الطبلؽ كاالنفصاؿ عف األزكاج  ،ىذه العداكة قد تفضى إلى الطبلؽ ككانت

 .(2)"وجوعمى أجمؿ 

  المعنى اإلجمالي: :خامساً 

بصفتو إماميا كقائدىا،  يفا لو كتكريما،تشر   األمة في شخص نبييا يخاطب ا        
راد؛ كلكف ثمة شركط عميو أف يراعييا كيمتـز بيا حينئذ، فبل أو إذا ف يطمؽ زكجبأف المسمـ لو أ

، ثـ عمييـ بعد ذلؾ أف ضمف عدتيا عدَّ ذلؾ الطيرلتى  يطمقيا إال في طير لـ يجامعيا فيو،
؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ الرجعة  كممكىا ثبلثة قركءيك ، يحصكا أياـ العدة كيضبطكىا

مف بيت أف ال يخرجيا ذلؾ، ك  كؿ في  كغيرىا، كعمى المؤمف أف يراقب اكالنفقة  كاإًلسكاف 
إذا ارتكبت كذلؾ، إال  أف تخرجىي كال يحؿ ليا  ، أكيأذف ليا بالخركج أثناء العدة،الزكجية

  ثـ يبيف ا، فتخرج عندىا أك البذاءة، ، كالزنا أك السرقةيتعذر معيا البقاء معصية ظاىرة
كحكمو الذم الينبغي تجاكزه، كمف يتعد الحدكد فقد   أف ما سبؽ مف األحكاـ ىك أمر ا
في اتباع تعاليـ ا  مف الخير كالمصمحة فإنو اليدرم كـ، (3)أضر بنفسو كعرضيا لمعنت كالندـ

يحكؿ قمبو إلى الرغبة فييا، كالندـ عمى طبلقيا،  ؛ فمعؿ ا أفبإبقاءىا في بيتوكالتزاـ أكامره 

                                                           

 .(558/ 30ج)التفسير الكبيرالرازم،  (1)
ابف ك ؛ (269/ 4ج) أحكاـ القرآفابف العربي، قاؿ ابف العربي: كاألصح فيو أنو بياف لشرع مبتدأ. انظر: 

عي، ككؿ كقاؿ القرطبي: إف األصح أنيا نزلت ابتداء لبياف حكـ شر  (؛10/195)ج البحر المحيطحياف، 
 .(148/ 18ألحكاـ القرآف )ج الجامعانظر:  .ليا لـ يصح ما ذكر مف أسباب النزكؿ

 . (133/ 28جتفسير المراغي ) (2)
السنة إلى طبلؽ  ( "قاؿ عمي بف أبي طالب كجماعة: ىي في معنى الطبلؽ، أم كمف ال يتعدل طبلؽ3)

ذكره أبك حياف ثـ عقب  زقو ما يطعـ أىمو".، يجعؿ ا لو مخرجا إف ندـ بالرجعة، كير الثبلث كغير ذلؾ
ٍف يىتًَّؽ المَّوى﴾ متعمؽ بأمر ما سبؽ مف أحكاـ الطبلؽ.كالظاىر أف قكلوبقكلو:  مى البحر  أبك حياف، : ﴿كى

 (.198/ 10جالمحيط في التفسير )
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ذا شارفت العدة عمى نيايتيا، فالزكج بالخيار: إما أف يراجعيا بنية المعاشرة  فيراجعيا. كا 
ما أف يفارؽ بالتي ىي أحسف، مع تكفية الحقكؽ كدكف اإلضرار، كعميو في (1)الحسنة ، كا 

كعمى الشيكد أف ، قطعا لمنزاع كدفعا لمريبةالحالتيف أف يشيد عمى ذلؾ رجميف مسمميف عدليف؛ 
يىعتًبر بو كيمتزمو مف  يؤدكا الشيادة قاصديف بيا كجو ا، كال يكتمكا كال يبدلكا، فيذا أمر مف ا

يؤمف با كيخافو، كيعمـ أنو مسؤكؿ بيف يديو، كمف يتؽ ا كيراقبو كيفعؿ ما يؤمر بو يجعؿ لو 
فسية، كيرزقو مف حيث ال يرجك أكيؤمؿ، كمف يرجع أمكره فرجا مف كؿ ضائقة مادية أك ن

نافذ في خمقو، يفعؿ  ، يكفو ا ىمو كيتكؿ أمره كيصمح لو شانو، فأمره كيفكضيا إلى ا 
 . (2)ما يشاء، كيحكـ ما يريد، ككؿ شيء عنده بمقدار

  المطائؼ البيانية والفوائد البالغية: :سادساً 

الخطاب، إذ  إلى الغيبة مف ، التفاتي َلَعؿ  الم َو ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَؾ َأْمرًا﴾﴿اَل َتْدرِ  : في قكلو • 
 بطريؽ :أم المتعدم؛ لكنو كجو لو الخطاب (اليدرم)سياؽ الغيبة يقتضي أف يقاؿ  فٌ إ

حذير مما قد يفكتو مف الخير بإخراج الزكجة، التك ، التعدم عف لمباشرة الزجر االلتفات،
  .(3)، ككيؼ تككف العاقبة مف أمر ماذا يحدث ا  المتعدم أييا تدرم ال فإنؾ بمعنى:

• ﴾ ، كىك طباؽ إيجاب بيف معنى اإلمساؾ بينيما طباؽ ﴿َفَأْمِسُكوُىف  ِبَمْعُروٍؼ َأْو فاِرُقوُىف 
  .(4)كمعنى المفارقة

ـُ النٍَّساَء َفَطمٍُّقوىُ : في قكلو تكرير فعؿ فطمقكىف  • ﴾﴿ِإَذا َطم ْقُت فمـ يقؿ  ،لمزيد االىتماـ بو ف 
   .(5)إذا طمقتـ النساء فمطيرىف

ـَ َنْفَسوُ في قكلو  • ، ﴾ إظيار في مقاـ اإلضمار﴿َوِتْمَؾ ُحُدوُد الم ِو َوَمْف َيَتَعد  ُحُدوَد الم ِو َفَقْد َظَم
في  ﴾ُحُدوَد الم وِ ﴿ اختبلؼ ىذيف المركبيف فمـ يقؿ: )كمف يتعد حدكده(، كالسبب ىك

                                                           

ىك اإلمساؾ ك  ،فيـ منو أنو إف كاف إمساؾ دكف المعركؼ فيك غير مأذكف فيويبالمعركؼ اإلمساؾ د يقيت (1)
 الذم كاف يفعمو أىؿ الجاىمية أف يطمؽ الرجؿ امرأتو فإذا قاربت انتياء عدتيا راجعيا أياما ثـ طمقيا 

التحرير كالتنكير ابف عاشكر،  فبل تتزكج عدة أشير إضرارا بيا. يفعؿ ذلؾ ثبلثا ليطيؿ عمييا مف العدة
 .(308/ 28ج)

 .(591-2/590جت األحكاـ )لبياف تفسير آياركائع ا( انظر: الصابكني، 2)
 (.281/ 28ج، الجدكؿ في إعراب القرآف )انظر: محمكد بف عبد الرحيـ صافي (3)
 .(263/ 28جالزحيمي، التفسير المنير )انظر:  (4)
 .(295/ 28جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  (5)
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، فاألكلى خاصة بحدكده في ما يتعمؽ بأحكاـ الطبلؽ كالعدة، كالثاني عاـ  الخصكص كالعمـك
            .(1)لتيكيؿ أمر ىذا التعدم جيء بو اإلطنابكىذا كجو مف ، في كؿ الحدكد

  : المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:سابعاً 

  عمى ثبلثة أقساـ:كسمـ  الخطاب المكجو لمنبي صمى ا عميو (1

نما يراد بو  عميو كسمـ صمى ااألكؿ: قد يتكجو الخطاب إليو  كال يككف داخبل فيو قطعا، كا 
َٕا ﴿  األمة ببل خبلؼ، مف ذلؾ قكلو ُٚ ْو ِٓكَ

َ
َٕا أ ُٚ َخُد

َ
َِبَ أ ُِ َّٖ ِقَْ٘دَك اّْ ا َحتَُْْن َّٔ إِ

ا وَ  َٕ ُٚ ْر َٛ فٍّ َوََل َتْ٘
ُ
ا أ َٕ ُٛ َ ِْ ل ٌُ اوَََل َت ًٕ ِري ََ ًَْٜل  ا ًَ َٕ ُٛ َ ِْ ل [، فصيغة 23]اإلسراء: ﴾ًُ

  .آنذاؾمف كالديو  لعدـ كجكد أحدكذلؾ  بو قطعا؛ المراد ليس كنوكل ، الخطاب لمنبي

ًَ٘ث ﴿ نحك قكلو تعالى:، غيره يشركو فيوبو ال  الثاني: أف يككف الخطاب خاصان  ِٔ ةً ُمْؤ
َ
َواْمَرأ

ا لَِِِّْ٘بِّ  َٛ تَْج َجْىَص َٚ ْٖ ُدوِن  إِْن َو ِٔ  ٍَ َ ا َخالَِطًث ل َٛ َد ُِ ْن يَْصتَْ٘
َ
َراَد اْلَِِّبُّ أ

َ
إِْن أ

ِ٘نيَ  ِٔ ْؤ ُٕ ْ   .[50]األحزاب:  ﴾ال

ىذه اآلية، كأكؿ السكرة التي مثالو ك  ،غيرهكيشمؿ صمى ا عميو كسمـ  ما يشمموكالثالث: ىك 
 ﴿بعدىا في قكلو تعالى: 

َ
ا أ َٔ ُم  َٓ َُتَرِّ ِ ا اْلَِِّبُّ ل َٛ حُّ

َ
ُ لٍَيَاأ َِّ اَّللَّ ؿ بدلي [،1]التحريـ: ﴾َ َخ

، ككذلؾ في سكرة ﴾ِإَذا َطم ْقُتـُ ﴿:مباشرة بقكلو  تكجيو الخطاب لؤلمة بعد خطابو 
ْٓ ﴿: التحريـ بقكلو  اُِٗس َٕ ْح

َ
ْٓ ََتََِّْث أ ُ َُّس ، كىذا باتفاؽ [2]التحريـ: ﴾ًَْد وَرََض اَّللَّ

 . (2)أىؿ العمـ
ييمجأ إليو عند الضركرة،  عمى أف يمتـز  إلسبلـ، كىك حؽ لمرجؿ،( الطبلؽ جائز في شريعة ا2

 . (3)بالضكابط كاآلداب التي حددىا الشرع
الطبلؽ الذم البد منو في بعض  لذلؾ شرع ا  ،لكاقعية في حياة الناس( راعى اإلسبلـ ا3

فمـ  ،لزكجيفكلكنو تدرج في تقديـ الحمكؿ كالنصائح كالتكجييات في العبلقة بيف ا  ؛األحياف
جراءات كأك يعمد إلى فضيا ألكؿ كىمة  نما اتخذ تدابير كا  ثيرة الكاحدة تمك بادرة خبلؼ، كا 

 :(4)بلؽ آخرىا، كمف جممة ىذه التدابيرالعبلقة كدكاميا، كجعؿ الطاألخرل أمبل في استبقاء 

                                                           

 (.305/ 28)جالتحرير كالتنكير انظر: ابف عاشكر،  (1)
 (209-208/ 8جفي إيضاح القرآف بالقرآف )ضكاء البياف أ الشنقيطي، انظر: (2)
 .(28/272جالزحيمي، التفسير المنير )( انظر: 3)
 .(6/3597ج) القرآف ظبلؿ في قطب (4)
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لى إمكيح التتحفيزىـ عمى ذلؾ بحسف المعاشرة، كالصبر كالتريث عند الكراىة، ك األمر بأكال: 
َّٖ ﴿ ير، قاؿ تعالى:الخ مفما قد يخبئ ليـ  ُٚ و ْكُروِف، وََعِْشُ َٕ ْ َّٖ  وَإِنْ  ةِال ُٚ ٜ ُٕ خُ ْٚ ِر ََ 

نْ  َذَكىس
َ
ٜا أ ُٚ ً  حَْسَر َِ  َشيْئا ُ  َوََيَْك ِٙ  اَّللَّ ً  ِذي رِياً  َخْيا  : كقاؿ النبي، [19]النساء:﴾ََ

  .(1)(يركـ خيركـ ألىمو وأنا خيركـ ألىمي)خ
الكراىة إلى النشكز كالنفكر، فبلبد ىنا مف تقديـ عركض، كتدخؿ  األمرعدل ثانيان: إذا ت

ةٌ  َوإِنِ ﴿ قاؿ تعالى:، غية اإلصبلحكسطاء بي 
َ
ْٖ  خاوَْج  اْمَرأ ً  بَْكِْٛا ِٔ وْ  نُُشٜزا

َ
ً  أ  إِْقراعا

ٕا ُج٘احَ  وََل ِٛ نْ  َقَْيْ
َ
ِْدا أ ٕا يُْط ُٛ ْْحُ  ُضْْداً  ةَيَْ٘ ؿ ، كقا[128]النساء:﴾َخْيٌ  َوالطُّ

 :﴿ َْوإِن  ْٓ ٕا ِشٌاَق  ِخْىخُ ِٛ ِ٘ ْ ٕاً  وَاْبَكرُٜا ةَي َُ ْٖ  َخ ِٔ ، ِٙ ِْ ْٚ َ
ً  أ ٕا َُ ْٖ  وََخ ِْٛا ِٔ ْٚ َ

 إِنْ  أ
ِي  إِْضَلخاً  يُِريدا ذِّ َٜ ُ  يُ ٕا اَّللَّ ُٛ َ  إِنَّ  ةَيَْ٘ ِْيٕاً  َكنَ  اَّللَّ   .[35]النساء: ﴾َختِياً  َق

طبلؽ  كؿ ذلؾ كلـ تفمح الكساطة، فبل مناص جدً إذا لـ يي : ثالثا حينيا مف التسميـ لمكاقع كا 
فالطبلؽ لو ضكابط  ؛جؿ أف يتأنى في ذلؾ أيضار كلكف عمى ال ؛محاكلة الفراؽ األكلى

   مف يتجاكزىا:يا يظممك  نفسوب كجعميا حدكدان يضر أمر بيا ا كأصكؿ 
عنو، بل يطمقيا إال في طير لـ يكاقعيا فيو، كفي ذلؾ فرصة لسككت الغضب ف أ.

  حساب العكاقب.متعقؿ ك لك 

إذا طمقيا ال تخرج بؿ تبقى عنده في البيت طكاؿ فترة العدة، الختبار صبره عنيا،  ب.
 .كدكاستثارة ما بينيما مف بقية مف الركابط كمشاعر ال

كحسف النية  مف تقكل ا في ذلؾ ك يفارقيا، فبل بد أف يراجعيا أج. إذا بدا لو 
 . حكاـ كاآلدابلؾ مف األ، إلى غير ذكاتباع المعركؼ كاإلشياد

بدليؿ اإلجماع عمى حرمة الطبلؽ في الحيض، كاإلذف بو  ،القرء ىك الطير كليس الحيض (4
﴾:  في الطير كقكلو ح  ي عدتيف، أم في الزماف الذم يصمأم ف ﴿َفَطمٍُّقوُىف  ِلِعد ِتِيف 

خْ ﴿كقكلو تعالى:  ،(في)ألف البلـ ىنا بمعنى  ،لعدتيف
َ
ِي أ َٜ اَّلَّ ُٚ ْٖ ِٔ َٖ َزَىُروا  ي ِ َرَج اَّلَّ

ِل اْْلَْْش  وَّ
َ
ْٓ ِْل ِٚ ْٖ ِديَاِر ِٔ خَاِب  ُِ ِِ اّْ

ْٚ َ
 ى ػػػسم دػػػػكق ر،ػػػػػػي أكؿ الحشػػػػأم ف [،2:]الحشر ﴾ِ أ

                                                           

الحديث  رقـ :709/ 5في فضؿ أزكاج النبي صمى ا عميو كسمـ  /المناقب ،سنف الترمذم]الترمذم:  (1)
  ،سنف ابف ماجو :ابف ماجو] ، كصححو األلباني؛ صحيح ىذا حديث حسف ، كقاؿ أبك عيسى:[3895

 .[1977الحديث رقـ :148/ 3، باب حسف معاشرة النساء /أبكاب النكاح
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، ثـ جعميا طيرنا في ىذه السكرة(1)في سكرة البقرة قركءالعدة     
(2). 

ىك الذم عمى أف طبلؽ السنة  جماعفحصؿ اإلاختمؼ الفقياء فيما يدخؿ في طبلؽ السنة، ( 5
جامعيا  طمقيا حائضان أك في طير قد إففيما  كاكاختمف .في طير لـ يجامعيا فيويككف 
كقاؿ آخركف يأثـ كلكف ال  ،كصاحبو آثـ بدعة ىكك  ،(3)الطبلؽ اؿ الجميكر يقعقف ،فيو

يفة كمالؾ في اعتبار عدد الطمقات، فقاؿ أبك حنكذلؾ ككقع الخبلؼ . (4)يمزمو الطبلؽ
السنة أف يطمقيا كاحدة في كؿ قرء، فإف طمقيا ثبلثان معان في قرء  كأف طبلؽ ،باعتبار العدد

كأف السنة في الطبلؽ إنما ىي في  ،نو ال اعتبار لمعددأبكقاؿ الشافعي  ،كاف طبلؽ بدعة
تي في طبلؽ الكمو ىذا ك  .أف يطمقيا ثبلثان في قرءفي فبل بدعة  ،الزماف كليست في العدد

فأما طبلؽ الحامؿ كغير المدخكؿ بيا كالصغيرة كاليائسة كالمختمعة فبل سنة فيو  تحيض،
 . (5)كال بدعة

 ( المطمقة ال يجكز ليا أف تخرج مف بيت الزكجية أثناء العدة كال يحؿ لمزكج إخراجيا، إال6
لعدة ، فإف فعمت فإنيا تأثـ، كالتنقطع ا(6)لمضركرة، سكاء في ذلؾ الرجعية كالمبتكتة

                    بخركجيا.

   كاختمفكا في جكاز خركجيا لقضاء حكائجيا عمى أقكاؿ:    

                                                           

 [.228]البقرة:َواْلُمَطم َقاُت َيَتَرب ْصَف ِبَأْنُفِسِيف  َثاَلَثَة ُقُروٍء﴾﴿ :ىك قكلو (1)
-18/152ج)  الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي، ظركان ؛(499/ 21جالتفسير البسيط ) انظر: الكاحدم، (2)

كىك قكؿ أىؿ الحجاز، كعائشة، كابف عمر، زيد بف ثابت، كالزىرم، كالشافعي، كقاؿ أىؿ الككفة  .(153
 (؛200-11/199)جالمغني ابف قدامة، كعمر، كعمي، كابف مسعكد كغيرىـ، األقراء: الحيض. انظر: 

 .(1/184)جأحكاـ القرآف ، ف العربيكاب (؛1/364)جأحكاـ القرآف  ،لجصاصاك 
ابف كىك قكؿ عامة أىؿ العمـ. قاؿ ابف المنذر، كابف عبد البر: لـ يخالؼ في ذلؾ إال أىؿ البدع كالضبلؿ.  (3)

(. كعند التحقيؽ يتضح خطأ ما قااله، فقد ركم خبلفو عف جماعة مف 10/327ج) المغنيقدامة، 
 ككر أدناه.التابعيف كغيرىـ مف أىؿ العمـ كما ىك مذ

( نقؿ ىذا القكؿ عف طاكس، كعكرمة، كخبلس كعمر، كمحمد بف إسحاؽ، كحجاج بف أرطأة، كأىؿ الظاىر، 4)
: ابف راجع كداكد، كأصحابو، كطائفة مف أصحاب أبي حنيفة، كمالؾ، كأحمد. كىك المرجح عند ابف تيمية.

 -9/358المحمى باآلثار ) : ابف حـز األندلسي،راجع(، ك 101-72/ 33جتيمية، مجمكع الفتاكل )
363). 

 (.6/29ج) انظر: الماكردم، النكت كالعيكف( 5)
، أك المبتكتة: ىي المطمقة طبلقا باتان ثبلثى طمقات، كال رجعة ليا إال أف تنكح زكجان غير األكؿ ثـ يطمقيا (6)

 يمكت عنيا.
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نما  أ. قاؿ مالؾ كأحمد بأنو ال بأس في أف تخرج المعتدة في النيار لقضاء حكائجيا، كا 
)ُطّمقت خالتي ف عبد ا قاؿ: بجابر عمييا أف تمـز منزليا بالميؿ، كاستدلكا بحديث 

فقاؿ: بمى فُجّدي  ف َتُجَد نخميا، فزجرىا رجؿ أف تخرج، فأتت النبي فأرادت أ
  (1)نخمؾ، فإنؾ عسى أف تصّدقي أو تفعمي معروفًا(

كأما المبتكتة فميا أف تخرج ، كقاؿ الشافعي: الرجعٌية تمـز بيتيا فبل تخرج ليبلن كال نياران  ب.
جعيان فبل المعني بو المطمقة ر  ﴾ييكًتًيفَّ الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمف بي ﴿في النيار، كدليميـ أف قكلو 

أف  فاطمة )كأما في المبتكتة فدليميـ ما ركل مسمـ في صحيحو ، تخرج ليبلن كال نياران 
يا رسوؿ ا: زوجي طمقني ثالثًا وأخاؼ أف ُيْقتحـ عمّي قاؿ:  :بنت قيس قالت
  .(2)(فأمرىا فتحولت

نما المتكٌفى عنيا زكجيا ليا أف  ج. كقاؿ أبك حنيفة: المطٌمقة ال تخرج ليبلن  كال نياران، كا 
﴿اَل ُتْخِرُجوُىف  ِمف ُبُيوِتِيف  َواَل َيْخُرْجَف تخرج في النيار. كاستدؿ بعمـك قكلو تعالى: 

فقد حرمت عمى المطٌمقة أف تخرج ليبلن أك نياران، سكاءن  ِإال  َأف َيْأِتيَف بفاحشة مَُّبيٍَّنٍة﴾
ة، كأما المتكفى عنيا زكجيا فتحتاج لمخركج نياران لقضاء كانت رجعية أـ مبتكت

. كالذم تطمئف إليو النفس أف النيي عف (3)حكائجيا كال تخرج ليبلن لعدـ الضركرة
اإلخراج يعني أف ال ييطردف، كالنيي عف الخركج، أم عف ىجراف البيت كتركو مف 

  عكدة.قبؿ المرأة، كليس المقصكد الخركج عمى إطبلقو لمحاجة ثـ ال

﴾ :السكنى حؽ لممطمقة مدة عدتيا أكده تعالى بقكلو( 7 فأضاؼ ، ﴿اَل ُتْخِرُجوُىف  ِمف ُبُيوِتِيف 
كتاكيدا عمى استحقاقيف البيكت،  بيا، ضمير النساء إلى البيكت إشارة إلى اختصاصيف

                                                           

يا زكجيا في النيار لحاجتيا جكاز خركج المعتدة البائف، كالمتكفى عن /الطبلؽ ،صحيح مسمـ]مسمـ:  (1)
في المبتكتة تخرج بالنيار  /أكؿ كتاب الطبلؽ ،سنف أبي داكد]أبكداكد:  [؛1483الحديث رقـ :2/1121
سنف النسائي كتاب الطبلؽ، باب خركج المتكفى عنيا بالنيار [؛ ]النسائي: 2297الحديث رقـ :3/604
 .[3550الحديث رقـ :6/209

السنف  :لنسائيا [؛1482الحديث رقـ :2/1121 ،المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا /بلؽ صحيح مسمـ، الط]مسمـ: ( 2)
 رقـ :5/315الرخصة في خركج المبتكتة مف بيتيا في عدتيا كترؾ سكناىا /الطبلؽ ،الكبرل
 [.5709الحديث

ت األحكاـ كانظر: الصابكني، ركائع البياف تفسير آيا ؛(18/154ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي، ( انظر: 3)
 (.600-2/599ج)
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ـ مف كى ، كقد ذكر المفسركف بعض الحً (1)كفيو إشارة إلى أف المعتدة التزاؿ في حكـ الزكجة
  :اعتداد المرأة في بيت الزكجية منيا

أ. استبقاء الصمة  بيف المطمؽ كطميقتو يييئ الفرصة أماميما ليتراجعا، كىك أىـ ما في العدة 
﴿اَل َتْدِري َلَعؿ  الم َو :  نو المقصكد بقكلوإالمفسريف كقالكا  جميعكما ذكره  ،مف المصالح

األمر ىك تقميب القمكب ك  ،بعد الطبلؽ ا مف أمرو  وما يحدث أم: ،﴾ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَؾ َأْمرًا
مف بغض إلى محبة، كمف غضب إلى رضى، كمف إيثار تحمؿ المخالفة في األخبلؽ مع 

. أما حيف ترتكس المعاشرة عمى تحمؿ آالـ الفراؽ كخاصة إذا كاف بيف المتفارقيف أبناء
كتفحش عمييـ، فبل مجاؿ حينيا الستثارة  المرأة في كحؿ الزنا، أك تنشز عميو، أكتؤذم أىمو

ما بينيما مف العكاطؼ كمشاعر المكدة، فبل يجمب بقاؤىا في بيتو إال مزيدا مف القطيعة 
 . (2)كالتدابر

ب.الرجؿ ال يحتاج إلى كفكد ككسطاء إلى أىؿ المرأة، ما قد يثقؿ كاىؿ الرجؿ كيحرجو، كيعقد 
 مف عممية المراجعة.

يفتح بابا عظيما مف أبكاب الشر كالفساد، يدخؿ منو المغرضكف ج. في خركجيا ما قد 
  كالتفريؽ بينيما. كالمفسدكف؛ لتأليب المطمقة عمى زكجيا،

كىذا مشاىد ككاقع في أيامنا ىذه، بسبب تركنا لمسنة كتعدينا لحدكد ربنا، كصدؽ ربنا إذ يقكؿ: 
ـَ َنْفَسوُ  ا طمؽ : " مرضي ا عنو أنو قاؿ ركم عف عمي ﴾﴿َوَمْف َيَتَعد  ُحُدوَد الم ِو َفَقْد َظَم

 .(3)"رجؿ طبلؽ السنة فيندـ أبدا

كقد يتسرب سكء الظف إلييا  ،فإف المطمقة يكثر التفات العيكف ليا ،حفظ األعراض غايةد. "
فمذلؾ شرعت ليا السكنى كال تخرج  ؛كال تجد ذا عصمة يذب عنيا ،فيكثر االختبلؼ عمييا

 .(4)إال لحاجياتيا"

                                                           

 .(28/299جالتحرير كالتنكير )كانظر: ابف عاشكر،  ؛(5/287،288جانظر: الشككاني، فتح القدير )( 1)
 كانظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ؛(306/ 28جابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) انظر: (2)

 .(6/3599،3600ج)
 [؛14917الحديثرقـ  :7/532 ،ا جاء في طبلؽ السنة كطبلؽ البدعةم /الخمع كالطبلؽ ،السنف الكبرل :البييقي] (3)

 [.       18034الحديثرقـ  :9/511ما قالكا في طبلؽ السنة كمتى يطمؽ  /الطبلؽ ،المصنؼ: ابف أبي شيبة]
 .(304/ 28جابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) (4)
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ق.تبرئة النسب، كقطع الريبة في إلحاؽ ما قد يظير مف الحمؿ بأبيو، ألف في العدة مدة كافية 
 .(1)لظيكره إف كجد

أف ىذه  عمىتنبيو ك  إشارة إلى شرؼ المكضكع كأىميتو، ﴿َوِتْمَؾ ُحُدوُد الم ِو﴾قكلو تعالى ( في 8
نما ىي األحكاـ  خاصة باد كحقكؽ حدك  اليختص بيا أحد مف الطميقيف كال غيرىما، كا 
، فكأنو قدـ ليـ الحجة لبللتزاـ بما يصعب عمييـ أف ، كالتقصير فييا يحـر تجاكزىا

رحمة  ىنا تتجمىك  يسر عمييـ ما لـ يككنكا فاعميو لكال ذلؾ،ك يمتزمكا بو لكال ىذا التشديد، 
  ليـ. كالصبلحما فيو الخير كاليسر  الحريص عمى ،فيك العميـ بيـ ده،اا تعالى بعب

عمييا مف األضرار صاحبيا ظمـ النفس يعـ ظمميا في الدنيا كاآلخرة، كىك ما يجره ( 9
كما في المطمؽ الذم  ،؛ لمخالفتة أحكاـ ا في الدنيا بتفكيت مصالحياإما  :كالعكاقب

 . بتعريضيا لعقاب اففي اآلخرة  يضر بنفسو كيندـ لتفكيتو طبلؽ السنة، كأما

باإلشياد كاختمؼ الفقياء في حكمو، فقاؿ أبك حنيفة: اإلشياد مندكب إليو في  ا  أمر( 10
ْٓ ﴿قاؿ تعالى:  ،الفرقة كالرجعة قياسا عمى البيع [ فإفَّ 282]البقرة:  ﴾وأشٛدوا إَِذا َتتَاَحْكخُ

كىك قكؿ مالؾ، كقاؿ بو الشافعي كأحمد في  ،اإلشياد في البيع مندكب ال كاجب فكذا ىنا
كقاؿ الشافعي كأحمد في القكؿ اآلخر: اإلشياد كاجب في الرَّجعة، مندكب  أحد قكلييما.
 .(2)إليو في الفرقة

: " فيو أمر بإقامة الشيادات عند الحكاـ عمى الحقكؽ ﴾َوَأِقيُموا الش َياَدَة ِلم وِ ﴿قكلو تعالى:  (11
ف كاف مذككرا بعد األمر بإشياد ذكم  جنس،كميا؛ ألف الشيادة ىنا اسـ لم عدؿ عمى كا 

الرجعة؛ ألف ذكرىا بعده ال يمنع استعماؿ المفظ عمى عمكمو، فانتظـ ذلؾ معنييف: 
ى، كأفاد بذلؾ تأكيده أحدىما: األمر بإقامة الشيادة، كاآلخر: أف إقامة الشيادة حؽ  تعال

 .(3)"كالقياـ بو

 اء األسرم، فتقديموالزكجية كما يترتب عمييا مف البن رابطةاإلسبلـ يكلي اىتماما كبيرا لم (12
﴿ِإَذا ، كخطابو بصيغة الشرط ﴾َفَأْمِسُكوُىف  ِبَمْعُروٍؼ َأْو فاِرُقوُىف  ﴿اإلمساؾ عمى المفارقة 

كاستمرارىا كاستقرارىا، كقد  دكاـ ىذه الرابطة يشعر بأف األصؿ كاألحب إليو  ﴾َطم ْقُتـُ 

                                                           

 (.28/299)جابف عاشكر، التحرير كالتنكير  (1)
 .(2/602جركائع البياف تفسير آيات األحكاـ )بكني، انظر: الصا (2)
 (.5/351ج)أحكاـ القرآف  ،لجصاصا (3)
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ة التي فييا صبلح المجتمع ىذه الرابطبينت اآليات كيؼ احتاط اإلسبلـ لضماف استمرار 
غبلؽ الباب أماـ دكاعي الفتنة كالتبرج   .(1)كاستقرار العكاطؼ كا 

عمى القمكب، ككثيرا ما تفضي إلى (  الخبلفات بيف األزكاج  شديدة عمى النفكس، ثقيمة 13
كؿ ىذه  األعباء المادية.التكاليؼ ك ، عبلكة عمى ما فييا مف رالتشاحف كالتعاسك  المشاحة
مف يتقيو في التزاـ ما شرعو مف أحكاـ  ؿك أف يكفييا  ء النفسية كالمادية تكفؿ ااألعبا

سكؽ لو في الطبلؽ كالعدة كاإلشياد كنحكىا، بأف يجعؿ لو مخرجا مف كؿ شدة كضيؽ، كي
كاآلية عامة في كؿ مف يتقي ا في كؿ شأف، بأف  الرزؽ مف حيث ال يدرم كال يؤمؿ.

كالتشديد عمى التقكل ىنا ألف أكثر الكركب كأشدىا في ىذا الشأف، يفرج كربو كييسر أمره، 
  كمجاؿ التبلعب فيو كاسع، كالحاجة فيو إلى مخافة ا شديدة.

سبحانو في ىذه اآليات العظيمة عباده إلى أف يفكضكا أمكرىـ إليو كيعمقكا قمكبيـ  ( يرشد14
 ،فيك كحده المتصرؼ في الككف ،كآماليـ بو كحده في شدتيـ كرغبتيـ كرىبتيـ ككؿ شأنيـ

: إف ا تعالى (2)قاؿ الربيع بف خيثـ" .كمقاليد الخبلئؽ بيده، ال راد ألمره كال معقب لحكمو
قضى عمى نفسو أف مف تككؿ عميو كفاه، كمف آمف بو ىداه، كمف أقرضو جازاه، كمف كثؽ 

ْٖ يُ ﴿بو نٌجاه، كمف دعاه أجاب لو. كتصديؽ ذلؾ في كتاب ا:  َٔ ُٙ َو ِْٛد ًَْْتَ ِ َح ْٖ ةِاَّللَّ ِٔ  ﴾ْؤ
ُٙ ﴿[ . 11 :]التغابف َٜ َخْصتُ ُٛ ِ َذ ْ لََعَ اَّللَّ ََّٜكَّ ْٖ َحخَ َٔ َ ﴿[ . 3 :]الطبلؽ ﴾َو ٜا اَّللَّ ٌْرُِع إِْن تُ

 ْٓ ُٙ َُّس ِدَي إَِل ﴿[ . 17 :]التغابف ﴾ًَرْعاً َخَص٘اً يُغاِقْى ُٚ ْد  ٌَ ِ َذ ْٓ ةِاَّللَّ ْٖ َحْكخَِط َٔ َو
ي ٌِ ِجيُب ﴿[. 101 :]آؿ عمراف ﴾ٍٓ ِْصاٍط ُمْصخَ

ُ
، وَإِِنِّ ًَِريٌب، أ ٍَ ِقتاِدي َخِنِّ َ ل

َ
َوإِذا َشأ

اِع إِذا َدَعنِ  ةَ اِلَّ َٜ  .(3)"[186 :]البقرة  ﴾َدْق

ألف فييما جماع  الجمع بيف التقكل كالتككؿ كما في السكرة السابقة كفي سكر أخرل كثيرة،( 15
 كىك معنىخبلص الديف لو، كا  كطاعتو، ادتو  بتقكاه كعبالعمؿ د يتجر كىك  التكحيد:

                                                           

 .(6/3596،3597جفي ظبلؿ القرآف )قطب،  (1)
( الربيع بف خيثـ ابف عائذ اإلماـ القدكة العابد أبك يزيد الثكرم الككفي، أحد األعبلـ أدرؾ زماف 2)

بف مسعكد كأبي أيكب األنصارم كعمرك بف ميمكف كىك قميؿ كأرسؿ عنو، كركل عف عبد ا   ، النبي
براىيـ ،الركاية النخعي كىبلؿ بف يساؼ كآخركف، ككاف يعد مف   إال أنو كبير الشأف. حدث عنو الشعبي كا 

 .ألحبؾ كما رأيتؾ إال ذكرت المخبتيف  عقبلء الرجاؿ، قاؿ لو ابف مسعكد: يا أبا يزيد لك رآؾ رسكؿ ا
 .مختصرا (5/147جسير أعبلـ النببلء ) ،الذىبي. ق65تكفي سنة 

 .(18/162جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
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ي اَؾ ستعانة إال بو، كىك معنى ليو كاالإكتجريد القمب مف الرغبة إال ، ﴾﴿ِإي اَؾ َنْعُبدُ  ﴿َواِ 
 كما سبؽ بيانو.، َنْسَتِعيُف﴾

 

   :(5 -4 اآليات) أنواع العدد ومقاديرىاالمطمب الثاني: 

ْ ﴿قاؿ تعالى:  َٖ ال ِٔ  َٖ ِِئ يَئِْص ٍر َوالَلَّ ُٛ ْش
َ
َّٖ ذَََلذَُث أ ُٛ ُت ْٓ وَِكدَّ ْٓ إِِن اْرحَبْخُ ْٖ نَِصائُِس ِٔ ِديِظ  َٕ

ِْ ََلُ  َ ََيَْك ْٖ َحخَِّي اَّللَّ َٔ َّٖ َو ُٛ َٖ ََحَْْ ْن يََغْك
َ
َّٖ أ ُٛ َجُْ

َ
َْحَاِل أ

َ
وََلُت اْْل

ُ
َٖ َوأ ْغ ْٓ ََيِ َ ِِئ ل ْٖ َوالَلَّ ِٔ

ا ) ْمِرهِ يُِْسً
َ
ْٗزَ 4أ

َ
ِ أ ْمُر اَّللَّ

َ
ٍَ أ ِ ْٓ ََلُ ( َذل ـِ ِٙ َوُيْك ُٙ َشيِّئَاحِ ْر َخْ٘ َ يَُسىِّ ْٖ َحخَِّي اَّللَّ َٔ ْٓ َو ََلُ إََِلُْس

ْجًرا )
َ
 [5-4]الطبلؽ:  ﴾ (5أ

 التحميؿ المغوي: أواًل: 
 كالمحيض كمحيضان، حيضان  المرأة حاضت يقاؿ الحيض، المحيض:": ﴾َيِئْسَف ِمَف اْلَمِحيضِ ﴿

 الجتماع الحكض كمنو الرحـ في الدـ اجتماع: محيضكال كالحيض مصدران، كيككف اسمان  يككف
لكبر سنيف، كانقطع   المحيضانقطع عنيف النساء البلتي كالمقصكد باليائسات  (1)فيو" الماء

 .(2) طمعيف كرجاؤىف فيو
  :أقكاؿ عمىمعنى الريبة ىنا اختمفكا في  :﴾ِإِف اْرَتْبُتـْ ﴿

دـ  ـأ ،حيضأىك دـ  و لكبرىف،شككتـ فيإف رأيف دما ك  :أمإف ارتبتـ في الحيض،  :اأحدى
 .كىك قكؿ طائفة مف السمؼ، كمجاىد، كالزىرم، كابف زيد ؟استحاضة 

 ةفيك ثبلث أم: أما كقد ارتبتـ كلـ تعممكا الحكـ،كالقكؿ الثاني: إف ارتبتـ في حكـ عدتيف، 
   .(4)عنى، كىك أظير في الم(3)أشير. كىذا مركم، عف سعيد بف جبير. كىك اختيار ابف جرير

                                                           

 .(606/ 2ج) األحكاـ آيات تفسير البياف ركائعالصابكني،  (1)
 (.23/450)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف الطبرم، انظر:  (2)
ف قاؿ: إف ارتبتـ بدمائيٌف فمـ تدركا أدـ حيض، أك كذلؾ أف معنى ذلؾ لك كاف كما قالو مقاؿ ابف جرير:  (3)

ألنيٌف إذا أشكؿ الدـ عمييٌف فيٌف المرتابات بدماء أنفسيٌف ال غيرىٌف، كفي  ،استحاضة؟ لقيؿ: إف ارتبتفٌ 
(قكلو:  ـْ كخطابو الرجاؿ بذلؾ دكف النساء الدليؿ الكاضح عمى صحة ما قمنا مف أف معناه: إف  )ِإِف اْرَتْبُت
ـْ  ييا الرجاؿ بالحكـ فييٌف؛ كأخرل كىك أنو جٌؿ ثناؤه قاؿ:ارتبتـ أ )َوالالِئي َيِئْسَف ِمَف اْلَمِحيِض ِمْف ِنَساِئُك

) ـْ ا لمكبر، كمحاؿ أف يقاؿ: كالبلئي يئسف، ثـ  ،ِإِف اْرَتْبُت كاليائسة مف المحيض ىي التي ال ترجك محيضن
كالمرتاب بيأسيا مرجٌك ليا، كغير جائز ارتفاع الرجاء  يقاؿ: ارتبتـ بيأسيٌف، ألف اليأس: ىك انقطاع الرجاء

 (.23/452ج) جامع البياف .ككجكده في كقت كاحد
 (.163/ 18ج)انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآفك  (؛452-23/450ج) جامع البياف الطبرم، انظر: (4)

 .(8/149جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) كانظر:
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 ينتظـ حيضيا،ريبة المرأة المستحاضة التي ال مف  : أنوعكرمة كقتادة نقؿ القرطبي عفك 
﴿ِإِف : رجح أف يككف قكلو ك ، في األشير مرةأحيانان في الشير مراران، ك أحيانان تحيض ف

﴾ ـْ  ال تخرجكىف مف بيكتيف إف ارتبتـ في انقضاء"بأكؿ السكرة. كالمعنى: مرتبطان  اْرَتْبُت
  .(1) "ىك أصح ما قيؿ فيوك  قاؿ:العدة. ك 

ـْ َيِحْضفَ ﴿ ِئي َل ف كف بالغات :﴾َوالال   . (2) أم لصغرىف أك ألنيف ال حيض ليف أصبلن كا 

األمر: الشأف ك  ،: يجعؿ لو مف أمره العسير في نظره يسراأم :﴾َيْجَعْؿ َلُو ِمْف َأْمرِِه ُيْسرًا﴿
كالمقصكد تحقيؽ الكعد  .تفاء المشاؽ كالمكركىاتكاليسر: انتفاء الصعكبة، أم ان ،كالحاؿ

كاإلسكاف لحث األزكاج عمى امتثاؿ ما أمر ا بو الزكج مف اإلنفاؽ  ؛باليسر فيما شأنو العسر
 .(3)كما أمر بو المرأة مف تربص أمد العدة كعدـ الخركج كنحك ذلؾ ،في مدة العدة كمف المراجعة

سبؽ ذكره مف أحكاـ الطبلؽ كاالعتداد كعدـ ىذا الذم  :أم :﴾َلْيُكـْ ذِلَؾ َأْمُر الم ِو َأْنَزَلُو إِ ﴿
اإلخراج ىك حكـ ا كشرعو الذم فرضو ككتبو عميكـ، كأنزلو في كتابو يأمركـ بالتزامو كالعمؿ 

 .(4)بو
عف  المعركؼ في سبب نزكؿ ىذه اآليات ما ذكره أىؿ الحديث كالتفسير  ثانيًا: سبب النزوؿ:

ف ناسا مف أىؿ المدينة لما نزلت ىذه اآلية في البقرة في عدة النساء قالكا: لقد أ)أبي بف كعب: 
بقي مف عدة النساء عددا لـ تذكر في القرآف: الصغار كالكبار البلتي قد انقطع حيضيف كذكات 

ـْ َيِحْضفَ ﴿ الحمؿ، فأنزؿ ا: ِئي َل  .(5)(اآلية ﴾َوالال 

 

 
                                                           

 (.18/163ج) حكاـ القرآفالقرطبي، الجامع أل (1)
 (.20/156)جـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر نظالبقاعي،  (2)
 .بتصرؼ يسير (324/ 28جابف عاشكر، التحرير كالتنكير )انظر:  (3)
 .(144/ 28جتفسير المراغي )انظر:   (4)
 رقـ :10/3360 ،تفسير ابف أبي حاتـ :ابف أبي حاتـ] ؛(451/ 23جالطبرم، جامع البياف ) (5)

 رقـ :2/534 الصحيحيف، التفسير/ تفسير سكرة الطبلؽعمى  المستدرؾ: الحاكـ] [؛18916الحديث
الثعمبي، الكشؼ كالبياف [، كصحح إسناده، كما صححو الذىبي في تمخيص المستدرؾ؛ 3821 الحديث

 أخرجو(، كقاؿ المحقؽ الحميداف: ك 437أسباب النزكؿ )ص، الكاحدم، (339/ 9جعف تفسير القرآف )
ابف راىكيو كابف المنذر كابف أبي حاتـ كابف مردكيو كالبييقي، كما ذكر الشككاني في فتح 

سناده صحيح.5/292القدير)ج  ( مف طريؽ مطرؼ عف أبي عثماف بو، كا 
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 ات:عالقة المقطع بسابقو مف اآلي ثالثًا:

 افتتح السكرة ببياف كيفية ا  فٌ إ ا مف حيثمبما قبمي تافمتصم تافاآلي اتافى
، فجاءت ىذه (1)كما بينيا ليـ في سكرة البقرة ككانكا قد عرفكا عدة ذكات األقراء ،الطبلؽ كالرجعة

 .(2)أكعارض غير ذلؾ أك صغرو  ، لكبرو عدة التي ال ترل الدـ اآليات بعدىا لبياف
 معنى اإلجمالي:الرابعًا: 

بيف ىنا عدة ، (3)في سكرة البقرة عدة التي تحيض كىي ثبلثة قركء لما بيف ا 
تحيض أصبل  التي انقطع عنيا الحيض لكبرىا، كالصغيرة التي لـ تحض بعد، كالتي الاليائسة 
كلك  أشير، أما الحامؿ فتنتيي عدتيا بكضع حمميا ثبلثة ىؤالء عدتيفيكم، فكؿ نٍ لسبب بي 

 المطمقة في ذلؾ سكاءن  ،، إف لـ تتعمد إسقاطو باإلجياض(4)رعتو قبؿ استكماؿ التسعة أشيكض
 خكلة، بف سعد تحت كانت أنيا األسممية الحارث بنت )فعف سبيعة ،(5)زكجيا عنيا المتكفى أك

 فمـ حامؿ، كىى الكداع حجة في عنيا فتكفى بدرا، شيد ممف ككاف لؤل، بف عامر بنى مف كىك
 أبك عمييا فدخؿ لمخطاب، تجممت نفاسيا مف (6)تعمت فمما كفاتو، بعد حمميا كضعت أف تنشب
 ترجيف لمخطاب تجممت أراؾ لي ما ليا فقاؿ - الدار عبد بنى مف رجؿ - بعكؾ بف السنابؿ
 لي قاؿ فمما سبيعة قالت كعشر، أشير أربعة عميؾ تمر حتى بناكح أنت ما كا فإنؾ النكاح

                                                           

عمى خبلؼ بيف أىؿ  نساءأك مدة الطير عند ال ،كالقرء ىك: إما مدة الحيض ،القركء جمع قرءأك  األقراء (1)
ات األقراء ىف النساء البلتي يأتييف الحيض بانتظاـ، فتككف عدتيف بالقركء، قاؿ تعالى: ذك ك العمـ، 

َّٖ ذَََلذََث ًُُروءٍ ﴿ ِٛ جُْىِص
َ
َٖ ةِأ بَّْط اُت َحََتَ ٌَ َؽَّْ ُٕ ْ  [.228] البقرة:﴾َوال

 .(19/162جابف عادؿ، المباب في عمـك الكتاب ) انظر: (2)
اُت َحََتَ ﴿ ىك قكلو  (3) ٌَ َؽَّْ ُٕ ْ َّٖ ذَََلذََث ًُُروءٍ َوال ِٛ جُْىِص

َ
َٖ ةِأ  [.228]البقرة: ﴾... بَّْط

 تحؿ ال:  حنيفة كأبك الشافعي كقاؿ حمت، مضغة أك عمقة مف كضعت ما الحامؿ كضعت قاؿ المالكية إذا (4)
 .(4/286جإال بما يككف كلدا. انظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف )

في المطَّمقات، كأما المتكفى عنيا فعدتيا أبعد األجميف، فمك قاؿ عمي كابف عباس: }كأكالت األحماؿ{  (5)
قاؿ الجميكر: عدة المتكفى عنيا زكجيا الحامؿ أف ك  كضعت قبؿ أربعة أشير كعشر صبرت إلى آخرىا.

كنقؿ ابف قدامة اإلجماع عمى ذلؾ كرجكع ابف عباس عف  ،استدلكا بحديث سبيعة األسممية، ك تضع حمميا
البحر  ابف حياف،ك  ؛(5/354جكالجصاص، أحكاـ القرآف ) ؛(227/ 11جمة، المغني)قداابف  انظر:قكلو. 

ركائع البياف تفسير آيات كالصابكني،  ؛(9/474جابف حجر، فتح البارم )ك  ؛(10/200جالمحيط )
 .(2/615جاألحكاـ )

كليـ: تعمى كيجكز أف يككف مف ق قكلو: "تعمت" قاؿ ابف األثير: كيركل: تعالت، أم: ارتفعت كطيرت. (6)
 .[شرح األرنؤكط] الرجؿ مف عمتو: إذا برأ. أم: خرجت مف نفاسيا كسممت.
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 قد بأني فأفتاني ذلؾ، عف فسألتو  ا رسكؿ كأتيت أمسيت، حيف ثيابي عمي جمعت ذلؾ
  .(1)لي( بدا إف بالتزكج كأمرني حممي، كضعت حيف حممت

كلما كانت أمكر " يقكؿ البقاعي: .(2)بالتيسير لمف يخافو كيمتـز أمره ثـ يأتي كعد ا
شقة، فبل يحمؿ عمى العدؿ النساء في المعاشرة كالمفارقة مف المعاسرة كالمياسرة في غاية الم

، كرر تمميعان بالحث عمى التقكل إشارة إلى ذلؾ كترغيبان في لزـك  فييا كالعفة إال خكؼ ا
سيكلة كفرجان كخيران كمو في النكاح كغيره  كاعدا مف يتقيو بأف يجعؿ لو في أمره ما حده سبحانو،

 .(3)"في الداريف بالدفع كالنفع

 

  ة والفوائد البالغية:المطائؼ البياني :خامساً 
ـْ َفِعد ُتُيف  َثالَثُة َأْشُيٍر  قكلو ـْ ِإِف اْرَتْبُت ِئي َيِئْسَف ِمَف اْلَمِحيِض ِمْف ِنساِئُك ﴿َوالال 

﴾ ـْ َيِحْضَف َوُأوالُت اأْلَْحماِؿ َأَجُمُيف  َأْف َيَضْعَف َحْمَمُيف  ِئي َل فيو إيجاز حذؼ، فالصمت عف  َوالال 
 .(4)البلئى لـ يحضف عمى البلئى يئسف، مؤذف باتحادىما في الخبرالخبر، كعطؼ 

  المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات: سادسًا:

كالبالغة  ،عدة المرأة اليائس التي انقطع حيضيا لتقدـ سنيا، كالفتاة الصغيرة التي لـ تر الدـ( 1
 كقدره ،سنة سف اليأس بخمسيفأشير، كقدر الحنابمة  ىي ثبلثةالتي لـ تحض طبيعة 

سنة.  سبعكف المالكية كعند سنة، كستكف الشافعية اثناف كىك عند كخمسيف، بخمس الحنفية
 :(5)عارض فأقساميا كاآلتييتأخر حيضيا لشبية أك ما التي أك 

 المالكية عند رضاع، فإنيا تنتظر أكال: الشابة التي يتاخر عنيا الحيض لغير مرض أك
تعتد ثبلثة  ثـ ،لتعمـ براءة رحميا أشير تسعة، الحيض انقطاع عدب سنة كالحنابمة

 ال مف سف تبمغ أك تحيض حتى أبدا تبقى أنيا كالشافعية الحنفية عند أشير، كحكميا
 أشير  بثبلثة تعتد ثـ تحيض،

                                                           

صحيح ]مسمـ:  [؛3991: رقـ الحديث5/80فضؿ مف شيد بدرا  /صحيح البخارم، المغازم] البخارم: ( 1)
 .[1484: رقـ الحديث2/1122انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا، كغيرىا بكضع الحمؿ  /الطبلؽ، مسمـ

 .(18)ص القرآف ر المكضكعي لسكرالتفسيمصطفى مسمـ،  انظر: (2)
 .(20/157جنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )البقاعي،  (3)
 (.28/279جانظر: الزحيمي، التفسير المنير) (4)
 .2/282ج المرجع السابؽ،انظر:  (5)
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 تأخر حيضيا لمرض، فكذلؾ تعتد عند مالؾ تسعة أشير ثـ ثبلثة.مف  ثانيان:

فإف رأت  ما لـ تحض، الرضاع سنتيلمالكية سنة بعد انتياء عند اتعتد رضع مال ثالثان:
 الحيض كلك في آخر يـك مف السنة، انتظرت الحيضة الثالثة.

المستحاضة أك ممتدة الدـ عدتيا عند المالكية سنة كاممة، تمكث تسعة أشير رابعان: 
الحنفية  تنقضي عدتيا عند، ك ، ألنيا مدة الحمؿ غالبا، كثبلثة أشير عدةلمرحـاستبراء 

بسبعة أشير، بأف يقدر طيرىا بشيريف، فتككف أطيارىا ستة أشير، كتقدر ثبلث 
 حيضات بشير احتياطا.

 بياف أف أحكاـ الطبلؽ كالرجعة كالعدد مما أكحى ا بو كأنزلو في كتابو فكجب العمؿ بو كال( "2
 .(1)"يحؿ تبديمو أك تغييره باجتياد أبدان 

  تيا بكضع حمميا باتفاؽ أىؿ العمـ، كالمتكفى عنيا زكجيا كذلؾ( المطمقة الحامؿ تنقضي عد3
كابف عباس لـ ينقؿ الخبلؼ إال عف عمي ، ك لشافعي كأبي حنيفة كسائر العمماءعند مالؾ كا

كحجة الجميكر حديث سبيعة السابؽ الذكر، كما ركم عف ابف  بأنيا تعتد ألبعد األجميف.
َوُأوالُت األْحَماِؿ َأَجُمُيف  َأْف َيَضْعَف ﴿ت: مف شاء العنتو، ما نزل) مسعكد أنو قاؿ:

ذا كضعت المتكفي عنيا فقد حمت؛ يريد بآية ﴾َحْمَمُيف   إال بعد آية المتكفى عنيا زكجيا، كا 
ْربََكَث ﴿المتكفي عنيا 

َ
َّٖ أ ِٛ جُْىِص

َ
َٖ ةِأ بَّْط ْزَواًجا َحََتَ

َ
ْٓ َويََذُروَن أ ُْ٘س ِٔ َن  ْٜ وَّ َٜ َٖ ُحخَ ي ِ َواَّلَّ

 ُٛ ْش
َ
اأ   (3)(2)([234]البقرة:  ﴾ٍر وََقْْشً

                                                           

 .(5/378جأيسر التفاسير ) ،لجزائرما (1)
 :لنسائي]ا [؛2307: رقـ الحديث3/615في عدة الحامؿ  /أكؿ كتاب الطبلؽ، سنف أبي داكد] أبك داكد:  (2)

سير ابف أبي حاتـ تف [؛5686: رقـ الحديث5/304ما استثني مف عدة المطمقات  /الطبلؽ ،السنف الكبرل
زاد المسير في عمـ التفسير  ؛ كابف الجكزم،(453/ 23ججامع البياف ) ،الطبرم ؛(10/3361ج)
  تجعمكف كال التغميظ، عمييا أتجعمكف: " مسعكد ابف الصحيح، قاؿالحديث في  أصؿك  . (4/300ج)
  باب/الطبلؽ ،البخارم صحيح]البخارم: الطكلى.  بعد القصرل النساء سكرة لنزلت الرخصة، ليا

 : رقـ الحديث6/30ج ،﴾...﴿والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسيف أربعة أشير وعشرا
4532]. 

 الكتاب تفسير في الكجيز المحرر، عطية ابف كانظر؛ (21/511جالتفسير البسيط )انظر: الكاحدم،  (3)
 .(2/386جالتسييؿ لعمـك التنزيؿ )، تفسير ابف جزمكانظر:  ؛(5/325ج) العزيز
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 لي الفكزإ( التقكل عماد األمر كمو، كىي أساس كؿ خير، كالدافع لكؿ شر، كىي السبيؿ 4
" كمف أسرار القرآف كلطائفو أنو سبحانو حث  (1)قاؿ اإلماـ النيسابكرمكالفبلح في الداريف. 

كذلؾ عمى عدد ، ﴾ت ِؽ الم وَ َوَمْف يَ ﴿ : عمى التقكل في ىذه السكرة ثبلث مرات: بقكلو
الطمقات الثبلث، ككعد في كؿ مرة نكعا مف الجزاء: األكؿ: أنو يخرجو مما دخؿ فيو كىك 
كاره كيتيح لو خيرا ممف طمقيا، الثاني: اليسر في األمكر كالمكاالة في المقاصد ما داـ حيا، 

 .(2)"الثالث أفضؿ الجزاء كىك ما يككف في اآلخرة مف النعماء

لما كانت مسائؿ الطبلؽ كالعدة كالخبلفات بيف األزكاج مف الحساسية بمكاف، ككثيرا ما  (5
مر النساء بيالة مف ألى التباغض كالتناجش كالتظالـ، أحاط ا تعالى مف يتقيو في إتؤدم 

 ،كاليسر بعد العسر ،كالفرج بعد الشدة كالضيؽ ،كجزاء شرط صكرة في الكعكد كاالغراءات
إال أنو يضفي  ،كمع أنو حكـ عاـ ككعد شامؿ جر العظيـ،كفير الخطايا كاألكالمغفرة كت

فميس ىناؾ ضابط إال حساسية الضمائر ، يقكؿ قطب: "(3)ة الطبلؽبظبللو عمى قضي
ف كبل الزكجيف ليممؾ مكايدة صاحبو حتى تنفقئ مرارتو إذا كانت  كتقكل القمكب. كا 

 .(4)"الحكاجز ىي فقط حكاجز القانكف

﴾ :قكلو ( في 6  ـْ ؤلمة عمى اتباع أحكامو كلزكـ أكامره، تحفيز ل ﴿َذِلَؾ َأْمُر الم ِو َأْنَزَلُو ِإَلْيُك
، مف خبلؿ تذكيرىـ بنعمتو عمييـ كعنايتو بيـ، لما أنزؿ عمييـ كاختصيـ بو مف األحكاـ

َْٗزَل َقَْيْسُ ﴿ :قكلو  كنظيره
َ
ا أ َٔ ْٓ َو ِ َقَْيُْس َج اَّللَّ َٕ ُروا ِْٗك َُ خَاِب َواْذ ُِ َٖ اّْ ِٔ  ْٓ

 ٌٓ ِْي ٍء َق ِِّ ََشْ َ ةُِس نَّ اَّللَّ
َ
ٜا أ ُٕ َ َواْقَْ ٜا اَّللَّ ٌُ ِٙ َواتَّ ْٓ ةِ ُس ـُ ِث يَِك َٕ ُْ  [.231]البقرة:﴾َواْْلِ

 

 

                                                           

 ةبالحكم اشتغاؿ لو مفسر،: األعرج لو كيقاؿ الديف، نظاـ النيسابكرٌل، القمي الحسيف بف محمد بف الحسف (1)
 كرغائب القرآف غرائب أشيرىا: كتب، لو. نيسابكر في كسكنو كمنشأه( قـ) ةمدب مف أصمو. كالرياضيات

 .(2/216ج) لمزركمي ق. األعبلـ850تكفي سنة م، النيسابكر  بتفسير المعركؼ، الفرقاف
 .(6/314ج)غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،النيسابكرم (2)
 /6جفي ظبلؿ القرآف )سيد قطب، كانظر:  ؛(10/201ج) التفسير في المحيط البحرانظر: أبك حياف،  (3)

3602-3603).  
 .(6/3604جفي ظبلؿ القرآف )قطب،  (4)
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 (.7-6المطمب الثالث: حقوؽ المعتدات )اآليات

ْٓ َوََل حَُغارُّو﴿ قاؿ تعالى: ْٖ وُْجِدُز ِٔ  ْٓ ْ٘خُ َُ ْٖ َخيُْد َش ِٔ  َّٖ ُٚ ُٜ٘ ُِ ْش
َ
ٜا أ ٌُ َّٖ َِلَُغيِّ ُٚ

 ْٓ َٖ َُّس رَْعْك
َ
َّٖ وَإِْن أ ُٛ َٖ ََحَْْ َّٖ َخَّتَّ يََغْك ِٛ ٜا َقَْيْ ٌُ ِْٗى

َ
ٍِ وَأ وََلِت ََحْ

ُ
َّٖ أ َّٖ َوإِْن ُز ِٛ َقَْيْ

ْخَرى )
ُ
ْٓ وََصَُتِْعُف ََلُ أ ُت ْكُروٍف َوإِْن َتَكاَِسْ َٕ ْٓ ةِ ُروا ةَيَُْ٘س ِٕ حَ

ْ
َّٖ َوأ ُٚ ُجَٜر

ُ
َّٖ أ ُٚ ِىْي ( َِلُْ٘ 6وَآحُٜ

ُ َجْىًصا إَِلَّ  ُ ََل يَُسُِّْه اَّللَّ ا آحَاهُ اَّللَّ َّٕ ُٙ وَْْيُِْ٘ىْي ِم ِٙ ِرْزًُ ْٖ ًُِدَر َقَْيْ َٔ ِٙ َو ْٖ َشَكخِ ِٔ ا ُذو َشَكٍث  َٔ  
ا ُ َبْكَد ُقِْسٍ يُِْسً ُِ اَّللَّ ا َشيَْجَك َٚ  [7-6الطبلؽ: ] ﴾آحَا

في بعض أسكنكىف ىنا تبعيضية، كالمعنى: ًمف : ﴾ِمْف َحْيُث َسَكْنُتـْ ﴿  :التحميؿ المغوي أوال:
    .(1)مساكنكـ التي تسكنكنيا، كلك لـ يكف لو إال بيت كاحد فعميو أف يسكنيا في بعض جكانبو

 سكفي نسافاإل فإ حيث ،لو بيافك  ﴾ِمْف َحْيُث َسَكْنُتـْ ﴿: مف قكلو  بدؿىي  :﴾ِمْف ُوْجِدُكـْ ﴿
كالكجد ىك اإلمكاف كالكسع، كالمعنى: مما يمكنكـ كما يجده مف المسكف،  عادة في ما يتكفر لو
 .(2)تكفيره ألنفسكـ لمسكنى

وُىف  ِلُتَضيٍُّقوا َعَمْيِيفّ ﴿  بيف اإلضرار عف نيى ممطمقاتل إلسكافاب األمر بعد :﴾َ َواَل ُتَضارُّ
 المضارة بمراجعتيا أك النفقة، في تقتيرالتضييؽ بال أك ،محؿكال ،شيء فيكالتضييؽ عمييف 

بقصد إلجائيا إلى  أك بقصد التشفي كالنكاية، عدتيا لتطكيؿانقضاء عدتيا ثـ تطميقيا  قبيؿ
 .(3)افتداء نفسيا منو بالخمع

﴾ف  َحت ى َيَضْعَف َحمْ َفَأْنِفُقوا َعَمْييِ ﴿ : الذم عميو كثير مف السمؼ كالخمؼ مف أىؿ العمـ َمُيف 
الحامؿ المطمقة طبلقان بائنان؛ ألف أف المعنية في ىذه اآلية ىي  كعمى رأسيـ ابف عباس

 حامبل كانت أك غير حامؿ. يياالنفقة عمالرجعية تجب 

نما كقاؿ آخركف بأف سياؽ اآليات في الرجعيات، ك  خص الحامؿ بالذكر ألف مدة الحمؿ قد ا 
تطكؿ فيظف المطمؽ أف النفقة ال تجب عميو إال مدة العدة المقدرة بثبلثة أشير، فأكد عمى 

 .(4)نياية مدة الحمؿ كجكبيا إلى

                                                           

 .(2/386ج) التنزيؿ لعمـك التسييؿ جزم، ابف انظر: (1)
 .(28/327ج) كالتنكير التحرير ابف عاشكر،انظر:  (2)
 .(28/327ج) كالتنكير التحرير ابف عاشكر، (3)
 .(8/153ج) تفسيرالقرآف العظيـ كثير، ابف (4)
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ـْ ِبَمْعُروؼٍ ﴿ ال تشتطُّ ك  كالمقدكر المتعارؼ عميو، المستطاعبالحسنى أم اطمبكا  :﴾َوْأَتِمُروا َبْيَنُك
اإلرضاع، كال يقصر الرجؿ عف أداء أجرة  الزكجة عمى الرجؿ في ما تتطمب مف األجر عمى

ٍَ ﴿ تعالى : : كاٍئتىمركا أم تشاكركا كمنو قكلوكقاؿ الكسائي .(1)المثؿ ُروَن ةِ ِٕ حَ
ْ
إِنَّ املأل يَأ

خُُْٜكَ  ٌْ  .(2)[ 20] القصص:  ﴾ َِلَ

، كناية عف القمة بقدر معيف تقدير الرزؽ يعني جعمو مقدكران محدكدان  :﴾َوَمْف ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقوُ ﴿
 .(3)كالتضييؽ

  ثانيًا: القراءات:

، كالمعنى بكسرىا ركاية ركح عنو في يعقكب اكقرأى ،الكاك بضـ:﴾ُوْجِدُكـْ ﴿الجميكر قرأ
 .(4)كاحد

 

 : عالقة المقطع بسابقو مف اآلياتثالثًا:

 أحكاـ مف السابقة اآليات في جاء لما كتتمة ،لمسياؽ ىذا المقطع مف اآليات استمرار
﴾:  قكلو فأكحدكد، كما  يأتي بيانا لما شرط مف التقكل ىذا المقطع في كما بعده  ﴿َأْسِكُنوُىف 

ؿ كأنو قيؿ : كيؼ نعمف ،﴿َوَمف َيت ِؽ ا ُيَكفٍّْر َعْنُو َسيٍَّئاِتِو﴾ مف المقطع السابؽ:  في قكلو
 .(5)﴾..﴿َأْسِكُنوُىف  : بالتقكل فى شأف المعتدات؟ فقيؿ

 : المعنى اإلجمالي:رابعاً 

يا كبالمستكل الذم كنؿ بإسكاف المطمقات في الدار التي يسكنايأمر ا تعالى الرج
 فكاضطرارى فبغرض التضييؽ عميي و مف غير مضارة في السكنى أك النفقةكنكيطيق وكنيجد

طيمة مدة الحمؿ إف كانت حامبل، فإذا  ى المعتدةعم كاأف ينفقـ لمخركج مف الدار، كما أمرى
عمى اإلرضاع، كعمى كؿ  كضعت حمميا ككافقت عمى إرضاع كلدىا فعميو أف يعطييا األجرة

                                                           

 .(4/301ج) التفسير عمـ في المسير زاد انظر: ابف الجكزم، (1)
 (2/607ج) األحكاـ آيات تفسير البياف الصابكني، ركائع (2)
 .(28/331ج) كالتنكير انظر، ابف عاشكر، التحرير (3)
 .(14/334ج) المعاني لكسي، ركحاأل كانظر: ؛(28/327ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر،  (4)
 الحديث دركزة، التفسير كانظر: ؛(4/558ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ ،انظر: الزمخشرم (5)

 .(8/341ج)



 
 

  121 

رضاعو مف الطرفيف اف يتبع الم عركؼ كالحسنى في ما يطمب مف اآلخر في شأف الكلد كا 
ألف الكلد سيككف ىك الضحية، كفي حالة التعاسر  ؛كحضانتو، كال يتعنت أك يتشدد كيناكؼ

كف عمى األب حينيا أف يمتمس فمف يترؾ الكلد بدكف رضاع كل عمى الرضاع  كعدـ اإلتفاؽ
النفقة عمى المعتدة تككف بقدر إمكانية الرجؿ أف  مرضعة أخرل غير أمو. ثـ بيف ا  والبن

در عميو رزقو ينفؽ مما كطاقتو، فالغني يعطي بما يتناسب مع غناه كال يبخؿ، كالفقير الذم قي 
كحكمتو اقتضت  أف ال يكمؼ  يتيسر لو كال ييكمَّؼ فكؽ طاقتو كما ليس عنده؛ ألف رحمة ا 

كيعمـ أف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ كأف ا  ،ؤمؿ خيران نفسا بذؿ ما لـ يؤتيا مف الرزؽ، كعميو أف ي
   .(1)كيجعؿ لو بعد عسر يسران  ،سيكسع عميو

  المطائؼ البيانية والفوائد البالغية: :خامساً 

اشتممت اآليتاف عمى كثير مف المعاني كاألحكاـ المتعمقة بالطبلؽ كالعدة كالنفقة كاإلرضاع  •
اظ عف المعاني، كىذا اإلطناب كثيرا ما يككف في األلف دكف زيادة كفصمت في ذلؾ كلكف

منعان لئليياـ  ؛ألنيا تتعرض لمتكاليؼ، فبل بد فييا مف الكضكح كالتفصيؿ ؛آيات األحكاـ
 .(2)لمحجة عمييـ كااللتباس، كتبيانا لممكمفيف كقطعان 

ـْ َلُو َأْجرًاَويُ  ﴿...﴾﴿َيْجَعْؿ َلُو ِمْف َأْمرِِه ُيْسرًا: المرصع في قكلو بديعالسجع ال •  ...﴾ْعِظ
 .(3)﴾َسَيْجَعُؿ الم ُو َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا﴿ ...﴾َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى﴿

 ،﴾ُعْسرٍ ﴿ب  ﴾َسَيْجَعُؿ الم ُو َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا﴿: في قكلو  اإلتياف القرآف ببلغة مف •
: قكلو في كما االستغراؽ معنى التعريؼ مف يتكىـ لئبل بالبلـ معرفيف غير نكرتيف ﴾ُيْسرًا﴿ك

 .(4)[5الشرح:] ﴾﴿َفِإف  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا

ـْ َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى﴿: اجتمعت ثبلث كنايات في قكؿ ا  • ْف َتَعاَسْرُت  : كناية، األكلى﴾َواِ 
 األب أمر عف األـ، كالثالثة: كناية مكعظة عف كناية األب، كالثانية: مكعظة عف

 .(5)لكلده باالسترضاع

                                                           

 .(2/608ج) األحكاـ آيات تفسير البياف انظر: الصابكني، ركائع (1)
 (.228المعجزة الكبرل القرآف )ص أبك زىرة، انظر:  (2)
 .(28/294ج) لمزحيمي المنير التفسير يميالزحانظر:  (3)
 (.28/333جابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) (4)
 .28/330، جالمرجع السابؽانظر:  (5)



 
 

  122 

  المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:: سادساً 
بالمستكل الذم يميؽ بحاؿ الزكج، فأما  العدة كنى لممطمقة طكؿحؽ السي  أكجب ا ( 1

الحامؿ  ككذلؾ المبتكتة ،(2)العمماءعمى أف ليا السكنى كالنفقة فقد أجمع (1)المطمقة الرجعية
ْف ُكف  :  لقكلو ﴾ ﴿َواِ   ثبلثة غير الحامؿ ففييا المبتكتة ، كأماُأواَلِت َحْمٍؿ َفَأْنِفُقوا َعَمْيِيف 
  :أقكاؿ

  بنت كفاطمة ا عبد بف كجابر عباس ابف قكؿ نفقة كىك كال سكنى ليا ليس أنيا األكؿ:

 حينما قيس بنت فاطمة عف كغيره مسمـ (3)لحديث كأحمد، كداكد التابعيف، كبعض قيس
إف كذلؾ بكقالكا  ،سكنى كال نفقة  ا رسكؿ ليا يفرض فمـ البتة، حفص بف عمرك طمقيا

 .النفقة إنما تجب ألجؿ التمكيف مف االستمتاع بدليؿ أف الناشز ال نفقة ليا

 

 

 

                                                           

 )ىي المطمقة ما دكف الثبلث كالتي يحؽ مراجعتيا بعد طمقة كاحدة رجعية أك طمقتيف(( 1)
﴾، كآية ﴿ال تي  ( أما إيجاب السكنى فمقكلو2) ﴾، كأما النفقة: : ﴿أىٍسًكنيكىيفَّ ٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىال يىٍخريٍجفى

 ، كالنفقة تاتي تبعان لمسكنى.فؤلف الرجعية كالزكجة في بقاء حؽ االحتباس كسمطة الزكج عمييا
، بركايات مختمفة [1480: رقـ الحديث1114/ 2 ،المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا /، الطبلؽمسمـ صحيح :مسمـ] (3)

فاطمة بنت قيس، أف أبا عمرك بف حفص طمقيا البتة، كىك غائب، فأرسؿ إلييا ككيمو بشعير،  أكليا: عف
فسخطتو، فقاؿ: كا ما لؾ عمينا مف شيء، فجاءت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فذكرت ذلؾ لو، 

أصحابي، تمؾ امرأة يغشاىا »، فأمرىا أف تعتد في بيت أـ شريؾ، ثـ قاؿ: «ليس لؾ عميو نفقة»فقاؿ: 
، فإنو رجؿ أعمى تضعيف ثيابؾ، فإذا حممت فآذنيني ، قالت: فمما حممت ذكرت «اعتدم عند ابف أـ مكتـك

أما أبك جيـ، فبل »لو أف معاكية بف أبي سفياف، كأبا جيـ خطباني، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: 
فكرىتو، ثـ قاؿ: « ة بف زيديضع عصاه عف عاتقو، كأما معاكية فصعمكؾ ال ماؿ لو، انكحي أسام

: رقـ 45/53 ،المسند :أحمد ؛، فنكحتو، فجعؿ ا فيو خيرا، كاغتبطت بو«انكحي أسامة»
"انظرم يا بنت آؿ قيس إنما النفقة كالسكنى لممرأة عمى : ، بركاية: فقاؿ رسكؿ ا [27100الحديث

نفقة كال سكنى، اخرجي فانزلي عمى  زكجيا ما كانت لو عمييا رجعة، فإذا لـ يكف لو عمييا رجعة فبل
 فبلنة(.
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كحجتيـ لمسكنى  كالشافعي، مالؾ مذىب النفقة: كىك دكف (1)السكنى ليا يجب الثاني: أنيا
فْ ﴿: تعالى قكلو فممفيكـ النفقة عدـ أماك  ،﴾َأْسِكُنوُىف  ﴿: تعالى قكلو  َحْمؿٍ  ُأوالتِ  ُكف   َواِ 

 مطمقة، لكؿ أطمقيا السكنى ذكر لما سبحانو ا فإف ﴾َحْمَمُيف   َيَضْعفَ  َحت ى َعَمْيِيف   َفَأْنِفُقوا
فْ ﴿: مفيكـ فدؿ بالحمؿ، قيدىا النفقة ذكر فمما  ائفالب المطمقة أف عمى ﴾َحْمؿٍ  ُأوالتِ  ُكف   َواِ 
 .(2)ليا نفقة ال الحامؿ غير

 فقياء مف ككثير مسعكد كابف عمر مذىب كىك كالنفقة، السكنى ليا يجب أنيا :كالثالث
 بالسكنى أمر فيك﴾ َأْسِكُنوُىف  ﴿:تعالى لقكلو كالثكرم، الحنفية كمذىب كالتابعيف، الصحابة

 نترؾ ال ، كقاؿ:عف عمر أنو رد حديث فاطمة بنت قيس (3)، كلما ركاه مسمـمطمقة لكؿ

                                                           

 ما معيا كاف فمك. أسكنكىف: تعالى لقكلو المنزؿ، في كيتركيا طمقيا إذا عنيا يخرج: مالؾ عف أشيب قاؿ (1)
 المطمقات يعني سكنتـ حيث مف أسكنكىف: تعالى ا قكؿ في مالؾ قاؿ: نافع ابف كقاؿ. أسكنكىف قاؿ

 بائف ألنيا كسكة، كال ليا نفقة كال السكنى فميا حامبل، كليست عمييف ليـ رجعة فبل أزكاجيف مف فبً  البلتي
ف عمييا لو رجعة كال يتكارثاف ال منو، . عدتيا تنقضي حتى كالمسكف كالكسكة النفقة فميا حامبل كانت كا 
 عدتيف، في كف ما أزكاجيف ليف يأذف أف إال يخرجف كال يتكارثكف، نساؤىـ فإنيف منيف تبف لـ مف فأما
نما. حكامؿ غير أك كف حكامؿ ككسكتيف، نفقتيف مع ألزكاجيف الـز ذلؾ ألف ليف بالسكنى يؤمركا كلـ  كا 
ف: تعالى ا قاؿ نفقتيف، مع أزكاجيف مف بف لبلئي بالسكنى ا أمر  عمييف فأنفقكا حمؿ أكالت كف كا 
 القرطبي تفسير .كالنفقة سكنىال أزكاجيف مف بف قد البلئي لمحكامؿ كجؿ عز فجعؿ حمميف يضعف حتى
 .(18/166ج)

فإف  قاؿ الشافعية: السكنى تككف في مسكف النكاح، كال يجكز لمزكج أف يخرجيا منو، كال ليا أف تخرج.ك   . 
كاف لمزكج المطمؽ مسكف كاحد كدار كاحدة؛ لـ يجز لممرأة أف تساكنو فييا ساعة إال ك كاف الطبلؽ بائنا 

ف كانت الدار كاسعة  مع محـر بالغ مف محارميا، كلكف عمى الزكج أف يخرج منيا لتخمك الدار ليا، كا 
انظر: النككم، المجمكع  .مشتممة عمى مرافؽ فإف أمكنيا أف تنفرد في بعض مرافؽ الدار جاز أف تساكنو 

  (.11/249ج(، كالماكردم، الحاكم الكبير)18/162جشرح الميذب )
ْف ُكف  : ا  قكؿقالكا بأف  (2) ﴾ ﴿َواِ  بياف حكـ المطمقة جاء ل ُأواَلِت َحْمٍؿ َفَأْنِفُقوا َعَمْيِيف  َحت ى َيَضْعَف َحْمَمُيف 

ف لـ تكف حامبلن  البائنة؛ ألف الرجعية  ؛كانت مطمقة ثبلثنا، أك مختمعة فبل نفقة ليا كأما إف ؛تستحؽ النفقة كا 
أحكاـ القرآف  ،لجصاصاك ، (5/97ج) ـاألالشافعي، اإلماـانظر:  .إال أف تككف حامبلن فتستحؽ النفقة

، ك  ؛(10/95ج)كشرح النككم عمى مسمـ  ؛(5/356ج) فتح ابف حجر، ك  ؛(10/288ج)المحمى ابف حـز
 (.9/480ج)البارم 

 [.1480: رقـ الحديث2/1118 ،المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا /الطبلؽ مسمـ، صحيح]مسمـ:  (3)
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 السكنى ليا .نسيت أك حفظت، لعميا ندرم ال امرأة، لقكؿ  نبينا كسنة ا كتاب
 .(1)كالنفقة

الحامؿ المتكفى عنيا  ( أجمع الفقياء عمى كجكب السكنى كالنفقة لممبتكتة الحامؿ، كاختمفكا في2
آخركف بالحامؿ ك  ابف عمر كابف مسعكدزكجيا فالحقيا جماعة مف أىؿ العمـ، منيـ عمي ك 

ابف عباس كابف الزبير كجابر  المبتكتة في كجكب السكنى كالنفقة، كذلؾ لعمكـ اآلية، كقاؿ
بأنيا النفقة ليا إال مف نصيبيا مف  كالشافعي كأبك حنيفة كأصحابيـ بف عبد ا كمالؾ

، اليمزمو الميراث، كاحتجكا بأف كؿ مف يىمزىـ الرجؿى اإلنفاؽ عميو في حياتو مف كلد اك امرأة
  .(2)ذلؾ بعد مكتو، ككذلؾ الحامؿ

فيمزمو أجر ، ﴾َلُكـْ  َأْرَضْعفَ  َفِإفْ ﴿:  ( التزاـ الكالد بنفقة كلده الصغير دؿ عميو قكلو3
الرضاع، كما يمزمو كفايتو مف الطعاـ بعد الفطاـ باإلجماع، ما لـ يكف لمطفؿ ماؿ، كالحقكا 

 أف عائشة: عف دلكا عمى ذلؾ بما ركاه الشيخافبو البالغ  الذم ليس عنده ما يكفيو، كاست
 يكفيني ما يعطيني كليس شحيح رجؿ سفياف أبا إف ا رسكؿ يا: قالت عتبة، بنت ىند

  .(4)(3)(ُخِذي َما َيْكِفيِؾ َوَوَلَدِؾ ِباْلَمْعُروؼِ ) : فقاؿ يعمـ، ال كىك منو أخذت ما إال ككلدم،

                                                           

 جزم، انظر: ابف ؛ ك(5/325ج) العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ،عطية ابف تفسيرانظر:  (1)
 .(4/308ج) التأكيؿ لباب الخازف، كانظر: ؛(2/386ج) التنزيؿ لعمـك التسييؿ

القرطبي، الجامع ألحكاـ  كانظر: ؛(4/559جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )( 2)
 .(18/168جالقرآف )

 إذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ بغير عممو ما يكفييا  /النفقات صحيح البخارم، ] البخارم: (3)
: 3/1338قضية ىند  /صحيح مسمـ، األقضية[؛ ]مسمـ: 5364: رقـ الحديث65/ 7 ،ككلدىا بالمعركؼ

 السنف : لنسائي]ا [؛24118: رقـ الحديث40/144 ،مسند أحمد]أحمد:  [؛1714رقـ الحديث
 [.9146: رقـ الحديث8/273 ،رأة نفقتيا مف ماؿ زكجيا بغير إذنوأخذ الم /عشرة النساء ،الكبرل

 كالتنكير التحريرابف عاشكر:  .الشريعة تبطمو لـ ما تصرفاتيـ معتاد في الناس تعارفو ما ىك: كالمعركؼ
 (28/331ج)

ر: ؛ كانظ(28/290ج) المنير الزحيمي، التفسير؛ كانظر: (4/291ج) القرآف أحكاـ العربي، ابف انظر: (4)
 .(14/455ج) الكسيط التفسير ،طنطاكم
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ا فاذا اختمف ،(1)كعمى األب أف يدفع ليا أجر اإلرضاع كلى بإرضاع كلدىا مف غيرىا،أاألـ ( 4
فامتنع األب عف أجرة المثؿ، أك تغالت األـ؛ فمـ ترض بأجرة المثؿ،  في شأف اإلرضاع:

أكتعنتت كأبت اإلرضاع، فميس لو أف يمزميا باإلرضاع، بؿ عميو اف يستأجر مرضعة 
يا تجبر حينئذ عمى إرضاعو بأجرة و، فإنإذا لـ يقبؿ الكلد إال ثدم أمٌ أما في حاؿ غيرىا، 
 .(2)المثؿ

    أثناء العدة بيدؼ التضييؽ  مف قكؿ أك فعؿ شئو بنيى ا تعالى عف اإلضرار بالمطمقات  (5
، إذ اإلضرار ليس مف شيـ (3)االختبلعالخركج أك عمييف كالنكاية بيف، أك إلجائيف إلى 
، كمف (4)(اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ ): النبي ، قاؿ المتقيفالكرماء كأىؿ المركءة، كال مف أخبلؽ 

صكر اإلضرار بالمطمقات : التقصير في النفقة، كالتضييؽ في السكنى، بأف يسكنيا في 
، أك ينزؿ معيا مف ال ترغب فييـ، أك أف يراجعيا قبؿ انقضاء العدة ليا محؿ غير مبلئـ

ظيار ، ككذلؾ إيكميف ثـ يطمقيا ليطيؿ عمييا فترة العدةبيـك أك   يذاؤىا بالكبلـ الجارح كا 

                                                           

﴾ :تعالى كقكلو: " الجصاص قاؿ (1) ـْ َفآُتوُىف  ُأُجوَرُىف   منيا: أحكاـ عمى الداللة انتظـ قد ﴿َفِإْف َأْرَضْعَف َلُك
 إذا األجر بإعطاء إياه ا ألمر غيرىا، يسترضع أف لؤلب يكف لـ مثميا بأجر ترضعو بأف رضيت إذا أنو

 بالفراغ تستحؽ إنما األجرة أف عمى كيدؿ أحد كؿ مف الكلد بحضانة أكلى األـ أف عمى يدؿك  أرضعت،
 .(5/360ج) القرآف .الجصاص أحكاـتستحؽ بالعقد؛ ألنو أكجبيا بعد الرضاع  كال العمؿ مف

 (.28/290جانظر: التفسير المنير لمزحيمي ) (2)
 يكفييا فبل يبغضيا أف خافت أك حقو، تكفيو ال أف افتفخ زكجيا، المرأة كرىت إذا االفتداء كىك الخمع: (3)

ال ىك؟ رضي إف كيطمقيا، منو تفتدم أف فميا حقيا،  يجكز إنما ىي؟ أجبرت كال ىك؟ يجبر لـ كا 
، المحمى .بتراضييما  .(9/511ج) باآلثار ابف حـز

 ،سنف ابف ماجوو: ]ابف ماج [؛31: رقـ الحديث2/745 ،القضاء في المرفؽ /المكطأ، األقضية :مالؾ] (4)
)الضرر  كقاؿ الشارح: ] ،[2340: رقـ الحديث2/784مف بنى في حقو ما يضر بجاره  /األحكاـ

 الضرر خبلؼ النفع. كالضرار مف اإلثنيف فالمعنى ليس ألحد أف يضر صاحبو بكجو. كال :كالضرار(
: 5/55 ،مسند أحمدحمد: ]أ ؛الثنيف أف يضر كؿ منيما بصاحبو ظنا أنو مف باب التبادؿ فبل إثـ فيو.[

، كقاؿ عبد الباقي في تحقيقو لممسند: كقكلو: "ال ضرر كال إضرار" لو شكاىد: منيا [2865رقـ الحديث
[؛ ]البييقي: 3079: رقـ الحديث4/51]الدارقطني: سنف الدارقطني، البيكع، حديث أبي سعيد الخدرم عند 

[؛ كابف عبد البر في 2088: رقـ الحديث2/303، السنف الصغير،البيكع/ ارتفاؽ الرجؿ بجدار غيره
إركاء  :األلباني] ؛، ككافقو الذىبي(2/57)ج (، كصححو الحاكـ4/385التمييد، كما في نصب الراية )ج

 كقاؿ حديث: "ال ضرر كال ضرار" صحيح. [،2160: رقـ الحديث7/229، الغميؿ
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 .(1)ضيؽ الصدر بيا     

النفقة تجب عمى كؿو بحسب سعتو كقدرتو، فميس لمغني أف يقتر كيبخؿ، كفي المقابؿ ليس  (6
عمى الفقير المعسر أف يتكمؼ فكؽ طاقتو كما ليس عنده، كيجتيد الحاكـ في تقدير النفقة 

كدليميـ عمى  كالمنفىؽ عميو حسب العرؼ كالعادة،عند المالكية مراعيان في ذلؾ حاؿ المنًفؽ 
ْكُروِف ﴿ :اعتبار الحاليف قكؿ ا  َٕ ْ َّٖ ةِال ُٛ ُت َٜ َّٖ َوكِْص ُٛ ِٜد ََلُ ِرْزُر ُ ل ْٜ َٕ ْ   :]البقرة﴾ ولَََعَ ال

 .(2) ()ُخِذي َما َيْكِفيِؾ َوَوَلَدِؾ ِباْلَمْعُروؼِ  مرأة أبي سفياف:ال كقكلو ، [233
ى عنده إال حاؿ قة عنده مقدرة ال مجاؿ فييا الجتياد أحد، فبل يراعى الشافعي فالنفكأما 
ف كاف معسرا فمدٌ  ؽ: فإف كافالمنفً  ف كاف متكسطا فمٌد كنصؼ، كا   ،مكسرا لزمو مٌداف، كا 

 .(3)المطمقة؛ قطعا لمخصكمة؛ إذ السبيؿ لمحاكـ لمعرفة كفايتياكال عبرة بحاؿ 
ـْ َفَستُ : ﴿"قكلو  (7 ْف َتعاَسْرُت  ة غير األـ ترضعو، ػػػد مرضعػػػػػكجػػػ﴾ أل: فستْرِضُع َلُو ُأْخرىَواِ 

عمى المعاسرة، كما تقكؿ لمف تستقضيو حاجة فيتكانى:  (4)كفيو طرؼ مف معاتبة األـ     
"سيقضييا  ، كيرل ابف عاشكر أف المكـ (5)غيرؾ. تريد لف تبقى غير مقضية كأنت ممـك

ؾ أييا األب كأنت أيتيا األـ إذا لـ تتفقا عمى إرضاع مكجو إلى الطرفيف، كمفيـك اآلية أن
فميبذؿ كؿ  ؟ألف ترضعو امرأة أخرل، فيؿ يرضيكـ ذلؾ ؟سيؤكؿ األمر كلدكما فانظرا إالـى 
 .(6)منكـ إذف ما عميو

ـْ ِبَمْعُروٍؼ﴾قكلو تعالى:  (8 قاعدة عامة لمتعامؿ بيف المسمميف في حاؿ الكفاؽ،  ﴿َوْأَتِمُروْا َبْيَنُك
الخبلؼ في الطريقة كالمضمكف، كخص الزكجيف ىنا بالخطاب لحساسية في حاؿ  اكم

كحسف الخمؽ، كأف يحثكا بعضيـ  رفؽداعيان إياىما إلى التعامؿ بالسماحة كال ،األمر بينيما
كال  عيـ،مأخكة اإلسبلـ التي تجبعضا عمى ما فيو الخير كالمصمحة لمطفؿ، كأف يراعكا 

                                                           

 .(28/327ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر، (1)
 .(124جو )ص سبؽ تخري (2)
كانظر:  ؛(28/291جكانظر: الزحيمي، التفسير المنير ) ؛(4/289ج( انظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف )3)

 (.2/618جآيات األحكاـ ) الصابكني، ركائع البياف تفسير
ك غير متمكؿ كال مضنكف بو في العرؼ، كخص األـ بالمعاتبة ألف المبذكؿ مف جيتيا ىك لبنيا لكلدىا، كى" (4)

كخصكصا في األـ عمى الكلد، كال كذلؾ المبذكؿ مف جية األب، فانو الماؿ المضنكف بو عادة، فاألـ إذا 
 .(4/559ج) . راجع حاشية الكشاؼ لمزمخشرم"أجدل بالمـك كأحؽ بالعتب، كا أعمـ

 .(4/559جالزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) (5)
 .(28/329ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (6)



 
 

  127 

ا ﴿، قاؿ تعالى مكدةالما كاف بينيـ مف  اينسك  َٕ َ ةِ ْٓ إِنَّ اَّللَّ َِ ةَيَُْ٘س ُٜا اَّْىْغ َوََل حَنَْص
َُْٜن ةَِطيٌ  َٕ  . [237]البقرة: ﴾َتْك

نمحظ ذلؾ مف خبلؿ التأمؿ في ك ، في اآليات داللة عمى أىمية األسرة كخطكرة شأنيا (9
 ،لمعركؼالمعاني الكثيرة التي كردت في أثناء الحديث عف أحكاـ الطبلؽ، كاألمر با

كالتحذير مف تجاكز الحدكد، كتكرار الحث عمى  ،كالحث عمى التسامح، كالترغيب بالخير
كالكعد بالخير كالتيسير كالمغفرة لممحسنيف، فالطبلؽ ىدـ لؤلسرة التي ىي نكاة  ،التقكم

بلبد ليا أف فبؿ ىي قضية األمة،  ؛كقضيتو التقتصر عمى رجؿ كزكجتو ،المجتمع األكلى
غيب التر  كثير، كلذلؾ األمة كاستمراريتياصبلح لضماف   ؛راده األكجو الذم تسير عمى ا

﴾ :بصيغة الجمع كالترىيب، كجاء الخطاب لؤلمة ﴾ ،﴿اَل ُتْخِرُجوُىف   ،﴿َفَأْمِسُكوُىف 
﴾ ﴾ ،﴿َأْسِكُنوُىف  وُىف  ِلُتَضيٍُّقوا َعَمْيِيف  ﴾ ﴿َواَل ُتَضارُّ ان بمسؤكلية إيذان ؛﴿َفَأْنِفُقوا َعَمْيِيف 

 .(1)الجماعة المسممة عف التزاـ ىذه األحكاـ كتطبيقيا
( بياف رحمة ا تعالى بيذه األمة كرفعو الحرج عنيا مف خبلؿ عدـ تكميفيا بما التطيؽ، 10

 : منيا في القرآف الكريـ اضعفي مك األصيمة بيف ا ىذه القاعدة  كقد
حيث بيف أنو ال ، ُو َنْفًسا ِإال  َما آتَاَىا﴾الم   اَل ُيَكمٍّؼُ  ﴿:في ىذا المكضع قكلو أكال: 

 الماؿ كالغنى المادم.كالمقصكد ىنا يا كما ليس عندىا، لـ يؤتً يكمؼ نفسا ما 

ا﴿ثانيا: قكلو:  َٛ ُ َجْىًصا إَِلَّ وُْشَك [، بيف فييا أنو ال يكمؼ 286]البقرة: ﴾ََل يَُسُِّْه اَّللَّ
الطاقة كالمقدرة النفسية  (2)ىنا بالكسعنفسا فكؽ ما تطيؽ كتحتمؿ، كالمقصكد 

 .(3)أك نفسيان  بدنيان كالجسدية، فنفى في اآليتيف كؿ تكميؼ بما اليطاؽ ماديا كاف أك 
َفْمُيْنِفْؽ ﴿ : يفيـ مف قكلو ،فيك الذم يؤتي كىك الذم يمنع ،األرزاؽ مقدرة مف عند ا( 11

ُ ﴿، كيقكؿ تعالى: الم ُو َنْفًسا ِإال  َما آتَاَىا﴾﴿اَل ُيَكمٍُّؼ  : قكلوك  ،﴾ِمم ا آتَاُه الم وُ  اَّللَّ
 ٌٓ ِْي ٍء َق ِِّ ََشْ َ ةُِس ِدُر ََلُ إِنَّ اَّللَّ ٌْ ْٖ ِقتَاِدهِ َوَي ِٔ ْٖ يََشاُء  َٕ ِ ْزَق ل  ﴾يَبُْصُػ الرِّ

                                                           

 (.77/ 2جمحمد نديـ فاضؿ، التضميف النحكم في القرآف الكريـ )( انظر: 1)
كىك  ،ال يكمفيا ما تضيؽ عنو فبل تسعو ،( قاؿ ابف تيمية: ك" الكسع " فعؿ بمعنى المفعكؿ أم ما يسعو2)

﴿اَل ُيَكمٍُّؼ : (. كسئؿ سفياف بف عيينة عف قكلو 14/108جالمقدكر عميو المستطاع. مجمكع الفتاكل )
، قاؿ: إال يسرىا كلـ يكمفيا فكؽ طاقتيا، قاؿ البغكم: كىذا قكؿ حسف، ألف الكسع الم ُو َنْفًسا ِإال  ُوْسَعَيا﴾

 (.402/ 1ج) معالـ التنزيؿما دكف الطاقة. 
 ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ ابكني،كانظر: الص ؛(5/380جانظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )( 3)

 (.2/618ج)



 
 

  128 

[، كلذلؾ ليس لصاحب ماؿ أف يتفاخر كيتكبر بمالو عمى اآلخريف، كما 62]العنكبكت:
اَر اآْلِخَرةَ ﴿قكمو فعؿ قاركف حيف نصحو  ُ اِلَّ ا آحَاَك اَّللَّ َٕ [، 77]القصص﴾َواْبخَِل ِذي

ٍٓ ﴿كقاؿ كما أخبر تعالى عنو:  ،(1)فنسب الفضؿ لنفسو ُٙ لََعَ ِقْْ وحِيخُ
ُ
ا أ َٕ ًَاَل إِجَّ

 فخسؼ ا بو كبداره األرض. ،[78]القصص:  ﴾ِقِْ٘دي

 ى الطبلؽ؟ في المسألة قكالف:عم يجبرإذا عجز الرجؿ عف اإلنفاؽ عمى الزكجة، فيؿ ( 12
﴿اَل ُيَكمٍُّؼ الم ُو َنْفًسا  : ، كدليميـ قكلوالنفقةالعجز عف بسبب فسخ ال واألكؿ: قالكا بأن
يجبر عمى   ألف مفيكـ اآلية أف ا ال يكمفو ما لـ يؤتيو مف النفقة، فبل ِإال  َما آتَاَىا﴾

 الم وُ  َسَيْجَعؿُ ﴿يسير فقاؿ بعد ذلؾ: بالت  كقد كعده ا، لشيء لـ يجب عميو الطبلؽ
ةٍ  ُذو َكنَ  َوإِنْ ﴿ إلى إنظار المعسريف فقاؿ: ، كما دعا ا ﴾ُيْسراً  ُعْسرٍ  َبْعدَ   ُقِْسَ

َرةٌ  ـِ ةٍ  إَِل َذَ٘ يَِْسَ كصاحبيو،  حنيفة الظاىر كأبي أىؿ ، كىذا مذىب[280: البقرة]﴾ َٔ
 أحمد. عف كركاية الشافعي، قكلي كىك كأحد

عنو أخرل خر كىك األظير، كأحمد في ركاية : قاؿ مالؾ كالشافعي في القكؿ اآلنيالثا
يفٌرؽ  الرجؿ بالفسخ إذا عجز الزكج عف اإلنفاؽ، كدليميـ ما ركاه الدارقطني كالبييقي في

، كقد قضى بو عمر، كلـ ينكر عميو أحد (2)بينو كبيف زكجتو إذا لـ يجد ما ينفؽ عمييا
 .(3)مف الصحابة

                                                           

. بإدراكي كبسعيي ﴿ُأوِتيُتُو﴾ :: أراد العمـ بالتجارب ككجكه تثمير الماؿ فكأنو قاؿيقاؿ أبك سميماف الداران (1)
 الرحمف عبدىك  ي:الداران سميماف أبكك . (4/300ج) العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر، عطية ابف
الطريقة، كأرباب الجد في  رجاؿ أحد المشيكر الزاىدمف داريا الشاـ،  ،الداراني، العنسي عطية بف أحمد بف

 .(3/131جكفيات األعياف ) ،ابف خمكافانظر:  .المجاىدات. تكفي سنة مئتاف كخمس
 فع صالح، أبي عفك  «بينيما يفرؽ: »قاؿ امرأتو عمى ينفؽ ما يجد ال الرجؿ في المسيب، بف سعيد عف (2)

: 3/187 ،. ]البييقي: السنف الصغير، النفقات/ الرجؿ ال يجد نفقة امرأتوبمثمو  النبي عف ىريرة، أبي
 [؛3783،3784: رقـ الحديث4/455 ،المير /سنف الدارقطني، النكاح]الدارقطني:  ؛[2885رقـ الحديث

 بينيما، يفرؽ: قاؿ مرأتوا كعف أبي الزناد، قاؿ: سألت سعيد بف المسيب عف الرجؿ ال يجد ما ينفقو عمى
]البييقي: السنف الصغير، النفقات/ الرجؿ ال  ، انظر:«سنة: »سعيد فقاؿ «سنة؟: »قمت: الزناد أبك قاؿ

]األلباني:  ، انظر:[، قاؿ األلباني في اإلركاء: ضعيؼ2884: رقـ الحديث3/187 ،يجد نفقة امرأتو
حديث عف أبى ىريرة مرفكعا فى الرجؿ ال يجد ما  إركاءالغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، النفقات/

 .[2161: رقـ الحديث7/229 "،ينفؽ عمى امرأتو قاؿ: " يفرؽ بينيما
 .(797ص) األحكاـ آيات تفسير ،لسايسكانظر: ا ؛(3/224ج) السبلـ سبؿانظر: الصنعاني،  (3)
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 بشرل لممعسر بالتيسير كتطييب لقمبو، ﴾ُيْسراً  ُعْسرٍ  َبْعدَ  ا َسَيْجَعؿُ ﴿ :قكؿ ا  ( في13
ا سيغنييـ كيكسع عمييـ، كبشارة  فٌ اء بأف حاليـ سيتبدؿ، ككعد ليـ بأكتطميف لمفقر 

      . (1)بالفرج كالرزؽ بعد الشدة كالضيؽ

 
 :(12-8اآليات المطمب الرابع: وعيد المخالفيف، ووعد الطائعيف )

ا ِخَصاةًا ﴿: قاؿ تعالى َٚ ِٙ وََداَشبَْ٘ا ِْ ا َورُُش َٛ ْمِر َربِّ
َ
ْٖ أ ْٖ ًَْرَيٍث َخخَْج َخ ِٔ  ْٖ حِّ

َ
َوَكأ

ا َقَذاةًا ُْٗسًرا ) َٚ ْبَ٘ا ا )8َشِديًدا وََقذَّ ا ُخِْسً َٚ ْمِر
َ
ا َوََكَن ََعًِتَُث أ َٚ ْمِر

َ
( 9( وََذاًَْج َوبَاَل أ

ْٓ َقذَ  ُٛ َ ُ ل َقدَّ اَّللَّ
َ
ْٓ أ ُ إََِلُْس َْٗزَل اَّللَّ

َ
ُٜ٘ا ًَْد أ َٔ َٖ آ ي ِ ْْلَاِب اَّلَّ

َ
وِِل اْْل

ُ
َ يَاأ ٜا اَّللَّ ٌُ اةًا َشِديًدا وَاتَّ

ًرا ) َْ ٜا 10ِذ ُْ ِٕ ٜا وََق ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ َاٍت َِلُْخِرَج اَّلَّ تَيِّ٘ ُٔ  ِ ْٓ آيَاِت اَّللَّ ( رَُشًَٜل َحخُْْٜ َقَْيُْس
اِت إََِل ا َٕ ُْ ُـّ َٖ اّ ِٔ اِْلَاِت  ُٙ َجَّ٘اٍت ََتِْري الطَّ ِْ َضاِْلًا يُْدِخْْ َٕ ِ َوَيْك ْٖ ةِاَّللَّ ِٔ ْٖ يُْؤ َٔ ْلُِّٜر َو

ُ ََلُ ِرْزًًا ) َٖ اَّللَّ ْخَص
َ
ةًَدا ًَْد أ

َ
ا أ َٛ َٖ ِذي ي اُر َخاِِلِ َٛ ْج

َ
ا اْْل َٛ ْٖ ََتْخِ ِي َخََْي َشتَْف 11ِٔ ُ اَّلَّ ( اَّللَّ

 َٰ َٕ ُل  َٜاٍت َش َّٖ يَتَََنَّ ُٛ رَْْ ِٔ رِْض 
َ
َٖ اْْل ِٔ نَّ  َو

َ
ٍء ًَِديٌر َوأ َ لََعَ ُّكِّ ََشْ نَّ اَّللَّ

َ
ٜا أ ُٕ َّٖ َِلَْكَْ ُٛ ْمُر ةَيَْ٘

َ
اْْل

ا ) ًٕ ٍء ِقْْ ِِّ ََشْ َخاَط ةُِس
َ
َ ًَْد أ  [12-8]الطبلؽ:  ﴾(12اَّللَّ

 :التحميؿ المغويأوال: 

 .(2)"قريةأىؿ كـ مف "اإلشارة إلى الكثرة، بمعنى: بيا المقصكد  :﴾َوَكَأيٍّفْ ﴿

، كالعتك ىك الم :َعْف َأْمِر َربٍَّيا َوُرُسِمِو﴾﴿َعَتْت  ، غةالبيقاؿ: عتا يعتك عيتٌكا كًعتٌيا فيك عاتو
َِبِ ِقخِيًّا﴿ :كمجاكزة الحد في الشئ، كقكلو كالخركج عف العدؿ،  ُِ َٖ اّْ ِٔ  ﴾َوًَْد ةََْْنُج 

َْصٍ ََعِتيَثٍ ةِرِ ﴿: قاؿ  كفر أىك فىسىاد فقد عتا ًفيوً شئ كبالغ ًفي مف ككؿ  ،[8]مريـ:  ﴾يٍح َْصْ
 أمر اتباع عف كاستكبرت كطغت تمردت: أم" :. كالمعنى ىنا(3)مبالغة في الشدة أىم .[6]الحاقة:

 .(4)"رسمو كمتابعة ا

                                                           

 (.3/378جتفاسير )صفكة الكانظر: الصابكني،  ؛(28/148جالقرآف ) تفسير انظر: المراغي، (1)
 الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد السعكد، أبك كانظر: ؛(5/294ج) القدير الشككاني، فتح (2)

 .(8/263ج)
 .(230ص) المغكية الفركؽ كانظر: العسكرم،؛ (1309ص) المحيط ، القامكسالفيركزآبادل انظر: (3)
 .(8/155ج) كثير، تفسير القرآف العظيـ ابف (4)
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 اختمؼ في المراد بالحساب كالعذاب عمى أقكاؿ: :﴾َفَحاَسْبَناَىا ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذ ْبَناَىا َعَذاًبا ُنْكرًا﴿

، كجاء بصيغة مراد الحساب الشديد الذم يناقشكنو في اآلخرة كما يتبعو مف عذاب النارأكليا: ال
ْضداُب  َوٗادى﴿ :كقكلو  االستقباؿ عنىكالمالماضي 

َ
َّ٘ثِ  أ ألف  ،[44]األعراؼ: ﴾اْلَ

 كما ىك كائف المحالة فكأنما قد كاف.   ،كعد ا آت كمتحقؽ ال يتخمؼ
ب إحصاء أعماليـ، ككتابة سيئاتيـ كاستقصاؤىا مف قبؿ الثاني: أف يككف المقصكد بالحسا

في الدنيا  ستئصاؿاال عذابمف أصناؼ الكتبة، ثـ ما عاجميـ ا بو عمييا  المبلئكة 
 كالخسؼ كالصيحة كاإلغراؽ كغيرىا.

 . في الدنيا، كالعذاب ىك الذم ينتظرىـ في اآلخرة بالعذاب زاتيااجم :الثالث: الحساب
ذكر  ة تقديـ كتأخير فقدـ في الذكر ما ىك كائف مف حساب اآلخرة، كأخرالرابع: في اآلي
مف  ذلؾ صابيـ في الدنيا مف الجكع كالخسؼ كالسيؼ كغيرأالذم  _أم الفظيع_العذاب النكر

 .(1)الببليا
 .(2)مغبة كفرىا كعصيانيا كتكبرىا :أم:﴾َوَباَؿ َأْمرَِىا﴿

ـْ ِذْكرًا  ، ان كثير  فالقرآالذكر ىك القرآف، كقد كردت تسميتو بالذكر في ﴾:  َرُسواًل ﴿َقْد َأْنَزَؿ الم ُو ِإَلْيُك
، لما : المقصكد بالرسكؿ ىك محمد َرُسواًل﴾لما تضمنو مف التذكير با كاتباع أمره، كقكلو: ﴿

كبيف الذكر مف المقاربة كالتناسب، فالرسكؿ صار رسكال بعد تمقيو الذكر، كما أنو ىك  بينو 
عمؿ فعؿ كأي ، ﴾ِذْكرًا﴿ بدؿ اشتماؿ مف  ﴾َرُسواًل ﴿، كعمى ىذا يككف (3)الذكر كيبينوالذم يتمك 

 األقكاؿ كأبيف": عطية ابف قاؿ. (4)اإلنزاؿ في االسميف باعتبار ما بينيما مف االشتماؿ كالتبلـز
 اإليجاز لكف رسكال، بعث: كالمعنى،  محمد كالٌرسكؿ مقرآف،ل الٌذكر يككف أف: معنى عندم
 .(5)"لمرسكؿ الناصب الفعؿ اختصار ضىاقت

                                                           

؛ كانظر: ابف عادؿ، (4/560ج) الكشاؼ، الزمخشرمكانظر:  ؛(5/114ج) ، معالـ التنزيؿالبغكمانظر:  (1)
 .(19/177ج) الكتاب عمـك في المباب

 .(2/518ج) كثير ابف تفسير الصابكني، مختصر انظر: (2)
 عمى عميو ردكدم ألنو نصب ذلؾ الذكر، عف ترجمة الرسكؿ أف ذلؾ في القكؿ مف كالصكابالطبرم:  قاؿ (3)

 بو، يذكركـ لكـ ا مف ذكرنا األلباب أكلي يا إليكـ ا أنزؿ قد: إذف الكبلـ فتأكيؿ .كالترجمة عنو البياف
 عميو. أنزليا التي ا آيات عميكـ يتمك رسكال بطاعتو، كالعمؿ با، اإليماف مف حظكـ عمى كينبيكـ
 .(23/468ج) البياف جامع الطبرم،

 .(28/337ج) كالتنكير التحريرف عاشكر، انظر: اب (4)
 .(5/327ج) العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر عطية، ابف (5)
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ُؿ اأْلَْمُر َبْيَنُيف   : األمر يشمؿ ما يقضيو ا في السمكات كاألرض مف األكامر التككينية، ﴾﴿َيَتَنز 
 .(1)كما ينزلو عمى رسمو بالكحي مف األحكاـ كاألكامر التشريعية

 :ثانيًا: القراءات

 الكاؼ، بعد ممدكدة بألؼ (2)﴾َكاِئفٌ ﴿ حيث كردت قرأىا ابف كثير كأبك جعفر: ﴿َوَكَأيٍّْف﴾ 
 .(3)الكاؼ بعد مفتكحة بيمزة َكَأيٍّْف﴾﴿الباقكف مكسكرة، كقرأ ىمزة كبعدىا

قرأ ابف عامر، كحفص عف عاصـ، كحمزة، كالكسائي بكسر الياء، كالحجة فييا أف : ﴾ُمَبيٍَّناتٍ ﴿
 َلُكـُ  َبي ن ا َقدْ ﴿: ف ا يبينيا كقكلو اآليات مبيّْنات لؤلحكاـ، كقرأ الباقكف بفتحيا، بمعنى أ

 .  (4)[118: عمراف آؿ] ﴾اآلَياتِ 

 بسككف الباقكف كقرأه. بضمتيف نكرا كيعقكب جعفر كأبك عاصـ عف بكر كأبك نافع : "كقرأ﴾﴿ُنْكرًا
 .(5)الكاؼ"

، بالياء﴾ ﴿ُيْدِخْموُ  فالباقك  كقرأ ،العظمة نكفب﴾ ْدِخْموُ نُ ﴿ عامر كابف نافع قرأ ﴿ُيْدِخْمُو َجن اٍت﴾
 .(6)﴾َوَمْف ُيْؤِمْف ِبالم ِو َوَيْعَمْؿ َصاِلًحا﴿ :كحجتيـ قكلو 

 

                                                           

 (.872انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص( 1)
كمف ذلؾ قكؿ جرير: ككائف باألباطح مف صديؽ ... ، ( كحجتيـ عمى ىذه القراءة كركدىا كثيرا في األشعار2)

الصاكم، شرح  كانظر: ؛(80/ 3جالحجة لمقراء السبعة ). انظر: الفارسي، ك المصابايراني لك أصبت ى
 .(4/228)ج كاستشيد بو القرطبي في تفسيره (؛17ص ) جرير ديكاف

مكم، كاف مف فحكؿ الشعراء في العصر األجرير بف عطية الخطفي التميمي، ك  ةحرز جرير: ىك ابك ك 
 ،ابف المستكفي. ىػ110 زاخرة بيا كتب االدب. تكفي سنة ككانت بينو كبيف الفرزدؽ مياجاة كنقائض

 .(2/60جربؿ )أتاريخ 
 العشر القراءات في النشرابف الجزرم، كانظر: ؛ (639ص) القراءات في انظر: ابف مجاىد، السبعة (3)

 فضبلء كانظر: الدمياطي، إتحاؼ ؛(175-174ص) القراءات انظر: ابف زنجمة، حجة؛ ك (2/242ج)
 .(547ص) عشر األربعة قراءاتال في البشر

 في الزاىرة البدكر ،عبد الفتاح القاضي كانظر: ؛(19/179ج) الكتاب عمـك في ابف عادؿ، المباب انظر: (4)
 .(322ص) المتكاترة العشر القراءات

 القراءات في الزاىرة البدكر ،عبد الفتاح القاضي كانظر:؛ (28/335ج) كالتنكير التحرير ابف عاشكر، (5)
 .(322ص) المتكاترة شرالع

 .(712ص) القراءات حجة؛ كانظر: ابف زنجمة، (639ص) القراءات في السبعة، ابف مجاىد انظر: (6)
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  ثالثًا: عالقة المقطع بسابقو مف اآليات:

ف المطمقات في المقطع السابؽ كما ما شرع مف األحكاـ في شأ  بعدما شرع ا
يا كعدـ التزاميا، مذكرا بما حؿ قبمو، عقب عمى ذكر ىذه األحكاـ بالتحذير مف مغبة مخالفت

تبع ذلؾ ، ثـ أأمر ا كرسمو الما عاندكا كاستكبركا كعصك   بالسابقيف مف اليبلؾ كسكء العاقبة
 قد األمر كاف . قاؿ البقاعي: "كلمابالحث عمى تقكاه كالعمؿ بكتابو، كذٌكر بإحاطة عممو كقدرتو

 شكىد بما عصى لمف التيديد إال يبؽ فمـ اع،أط لمف كالترغيب كالمكاعظ األحكاـ في النياية بمغ
 .(1)كبالغ العقكبات" المثبلت مف

  المعنى اإلجمالي:رابعًا: 

كغايتيا تقرير ىذه  األحكاـ، ىذه اآليات جاءت تعقيبا عمى ما سبؽ مف األحكاـ، 
ؿ بما حؿ باألمـ امثاأل تخكيؼ المخالفيف مف خبلؿ ضربعمى كجكب التزاميا، ك  كيدكالتأ
لما عتكا ، اآلخرةفي  مف العذاب الشديد في الدنيا، كما أعد ا ليـ فة مف الدمار كالبكارالسال

اليتاؼ  جاءقرر ليـ ذلؾ يحذك حذكىـ بنفس مصيرىـ. ثـ لما كعدت مف أ، ك كرسموعف أمر ا 
كال  ،﴿َفات ُقوا الم َو﴾ اعتبرتـ بو؛مف المؤمنيف، أم: إذا عممتـ ذلؾ ك  النيرة بأصحاب العقكؿ

كاعممكا أف ا قد خصكـ بكتاب أنزلو عمى رسكلو يتمك  تضيعكا أمره فيصيبكـ ما أصابيـ،
ليخرج المؤمنيف  ؛األحكاـك مف المكاعظ  اكيبيف لكـ ما فيي ،عميكـ آياتو الكاضحات الياديات

الصالحيف المتبعيف مف غياىب ظممات الشرؾ كالغي كالضبللة إلى أنكار اإليماف كالتكحيد 
. ثـ بعد التحذير كالتخكيؼ تأتي البشارة كالترغيب بالجنة كالنعيـ المقيـ كالرزؽ الحسف دايةكالي

الكريـ مف رب جكاد رحيـ، لكؿ مف يؤمف با كيمـز أمره كيعمؿ الصالحات. كفي الخاتمة يبيف 
أمره  ليـ  أف ىذا اإللو الذم تؤمركف بتقكاه ىك ا خالؽ السمكات السبع كاألرضيف الذم يتنزؿ

كخمقو بينيف، الذم جعؿ لكـ في خمقو كأمره دليبل كآية عمى عظيـ قدرتو كسعة عممو 
حاطتو  . (2)كا 

 

 

 

                                                           

 .(20/165ج) كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـالبقاعي،  (1)
 .(5/381ج) التفاسير الجزائرم، أيسر انظر: (2)
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  المطائؼ البيانية والفوائد البالغية: :خامساً 

، حيث ذكر المكاف ﴿َوَكَأيٍّْف ِمْف َقْرَيٍة َعَتْت َعْف َأْمِر َربٍّيا﴾ تعالى: قكلو في المرسؿ المجاز •
حيث  محمية،المجاز  مف يحؿ بالمكاف كىـ السكاف، كعبلقة كىك القرية، كأراد ؿٌ أك المحً 

 .(1)الحاٌؿ بالمحؿ رادكيي  ؽ المًحؿطمى يي 
 نُّْكراً  َعَذاباً  َوَعذ ْبَناَىا َشِديداً  ِحَساباً  َفَحاَسْبَناَىا﴿ :في قكلو  الكعيد اإلطناب في تكرار  •

 .(2)كالترىيب كالتخكيؼ ،يؿ، لغرض التيك ﴾َأْمرَِىا َوَباؿَ  َفَذاَقتْ 

اِلحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا ال ِذيفَ  ِلُيْخِرجَ ﴿ تعالى: قكلو في •  استعارتاف ﴾النُّورِ  ِإَلى الظُُّمماتِ  ِمفَ  الص 
لئليماف، كفي الحالتيف  النكرلمكفر كالضبلؿ، كاستعار  الظمماتحيث استعار  ،تصريحيتاف

 .(3)مؽ المستعار المشبو بو كىك الظممات، كالنكرحذؼ المشبو كىك الكفر، كاإليماف، كأط
ع السجع • َقْد  ...َوَكاَف َعاِقَبُة َأْمرَِىا ُخْسرًا ...َوَعذ ْبَناَىا َعَذاًبا ُنْكرًا ﴿ غير المتكمؼ مثؿ المرصَّ

ـْ ِذْكرًا  .(4)البديعية المحسنات مف كىك ﴾َأْنَزَؿ الم ُو ِإَلْيُك

 

 دالالت المستفادة مف اآليات:المقاصد واألىداؼ وال سادسًا:

معطميف لشرعو، في ابتبلء كمحاسبة المعرضيف عف أمره، المخالفيف لرسمو كالقائمة سنة ا ( 1
كتسمط الكفار  ،، كما نراه اليكـ في كاقعنا مف الغبلء كالببلء كالفرقةكؿ عمى حسب إعراضو
يمنا لحكـ ا كتجاكزنا لحدكده، بسبب تعط إنماف كتكالب األمـ عمينا؛ ،عمينا  كاحتبلؿ ببلدنا

ـُ الط اُعوُف، ) : قاؿ النبي ـْ َتْظَيِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوـٍ َقطُّ، َحت ى ُيْعِمُنوا ِبَيا، ِإال  َفَشا ِفيِي َل
ـْ َيْنُقُصوا اْلِمْكيَ  ـُ ال ِذيَف َمَضْوا، َوَل ـْ َتُكْف َمَضْت ِفي َأْساَلِفِي اَؿ َواْلِميزَاَف، ِإال  َواأْلَْوَجاُع ال ِتي َل

، ِإال   ـْ ـْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِي ، َوَل ـْ ْمَطاِف َعَمْيِي  ُمِنُعوا ُأِخُذوا ِبالسٍِّنيَف، َوِشد ِة اْلَمُئوَنِة، َوَجْوِر السُّ
ـْ َيْنُقُضوا َعْيَد  ـْ ُيْمَطُروا، َوَل ـُ َل الم ِو، َوَعْيَد َرُسوِلِو، ِإال  اْلَقْطَر ِمَف الس َماِء، َوَلْواَل اْلَبَياِئ

                                                           

 .(28/288ج) القرآف إعراب في الجدكؿ ،صافي انظر: (1)
 .(28/294ج) المنير التفسير ،لزحيميانظر: ا (2)
 .(10/129ج) كبيانو القرآف دركيش: إعرابانظر:  (3)
 .(3/380ج) التفاسير انظر: الصابكني، صفكة (4)



 
 

  134 

ُتُيـْ  ـْ َأِئم  ـْ َتْحُك ، َوَما َل ـْ ، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِي ـْ ـْ َعُدوًّا ِمْف َغْيرِِى  َسم َط الم ُو َعَمْيِي
ـْ بَ   .(1) (ْيَنُيـْ ِبِكتَاِب الم ِو، َوَيَتَخي ُروا ِمم ا َأْنَزَؿ الم ُو، ِإال  َجَعَؿ الم ُو َبْأَسُي

أنيا كثيرا ما يتخمميا الترغيب كالترىيب،  :منيجية القرآف الكريـ في التشريعات كآيات األحكاـ( 2
كالحث عمى التقكل، كالتذكير بالحساب، كسرد القصص كضرب األمثاؿ، لبلعتبار كتعظيـ 

 .  (2)لتزاـ بياىذه األحكاـ كتثبيتيا في النفكس، كبعث اليمة كزيادة الحرص عمى تطبيقيا كاال

، فقد بيف  ا في ىذه اآليات الضماف لبقاء األمـ كاستمرارىا ىك استقامتيا عمى أمر ا ( 3
َرى  ﴿ :أف مخالفة أمر ا كرسمو كاف سبب إىبلؾ القرل، قاؿ تعالى ٌُ َِ اّْ ْٚ َ

نَّ أ
َ
ْٜ أ َ َول

َٖ الصَّ  ِٔ ْٓ ةََرََكٍت  ِٛ ْٜا ََّىخَْدَ٘ا َقَْيْ ٌَ ُٜ٘ا َواتَّ َٔ ا آ َٕ ْٓ ةِ ُٚ َخْذَٗا
َ
ةُٜا وَأ ذَّ ََ  ْٖ رِْض َوَِّس

َ
اِء َواْْل َٕ

بياف ألصحاب الرئاسة كرجاؿ "ىذا  قاؿ الشنقيطي:  [96]األعراؼ: ﴾ََكُٜٗا يَْسِصتُٜنَ 
ى عمالسياسة أف ىبلؾ الدنيا بفساد الديف، كأف أمف القرل كطمأنينة العالـ بالحفاظ 

 .(3)"الديف

 كالحياة المرأة لمكضكع القرآف أعاره ما عمى الكثيرة السابقة لمدالالت مؤيدة داللة "في اآليات( 4
 المكضكع ىذا في كنبراسو المؤمف أسكة القرآف يككف بأف كتمقيف ،كبرل عناية مف الزكجية
 .(4)الخطير"

ـْ ِذْكرًا َرُسواًل﴾في قكلو:  يشير ا ( 5 كريـ كبيف الى ما بيف القرآف ال ﴿َقْد َأْنَزَؿ الم ُو ِإَلْيُك
، فكأنو جعؿ الرسكؿ  النبي  ىك نفس الذكر، كذلؾ لما بينيما مف  مف الترابط كالتبلـز

تحققت لو الرسالة، كىك مف يتمكه عمى الناس  عمى الرسكؿ  المبلبسة، فبنزكؿ الذكر
، الذم كاف قرآنا يمشي عمى كيبيف ليـ أحكامو، كقد تمثؿ القرآف الكريـ في شخص نبينا 

 النص:  كجييف إليحاء ىنا قطب بيفكياألرض. 

 

                                                           

الحديث حسف  قاؿ األرنؤكط:[، 4019: رقـ الحديث5/150العقكبات  /، الفتفابف ماجو سنف :ابف ماجو](1)
 ،كتاب الفتف كالمبلحـ المستدرؾ،: الحاكـك] (؛8/333)ج في حمية األكلياء ،خرجو أبك نعيـكأ ؛لغيره
 .ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه: كقاؿ [8623: رقـ الحديث4/582

 (.8/238)جالقرآف الكريـ لسكرمصطفى مسمـ، التفسير المكضكعي انظر:  (2)
 (8/216ج) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف الشنقيطي، أضكاء (3)
 .(8/344ج) الحديث دركزة، التفسير (4)
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 .حقيقتو مف شيئا الرسكؿ شخصية تحجب لـ بذاتو، مباشرة إلييـ نفذ الذكر "األكؿ: كأف

 الذكر ليذا مجسمة صكرة فيي ذكرا، استحالت قد الرسكؿ شخصية أف كالثاني: ىك
 كصفتو كما  كاف ككذلؾ. القرآف لحقيقة حية ترجمة كىك. ىك فصارت بو صنعت
 .(2)"(1)(اَف ُخُمُقُو اْلُقْرآفَ كَ ): تقكؿ كىي -عنيا ا رضي -عائشة

كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عمى األمة كؿ عمى قدر طاقتو، فيك السبيؿ ( 6
رِْض ﴿، قاؿ تعالى: حماية المجتمع كالحفاظ عمى الديفلمتمكيف ك 

َ
ْٓ ِِف اْْل ُٚ َّ٘ا َُّ َٔ َٖ إِْن  ي ِ اَّلَّ

ًَاُمٜا ال
َ
ِ ََعًِتَُث أ ِر َوَّلِلَّ َُ ْ٘ ُٕ ْ ِٖ ال ْٜا َق َٛ ْكُروِف َوَج َٕ ْ َمُروا ةِال

َ
ََكَة َوأ ُٜا الزَّ ََلةَ َوآحَ طَّ

ُمٜر
ُ
سخط ا، كالكاقي مف نزكؿ نقمتو كحمكؿ  ىك الضماف لتجنبك  [،41:الحج]﴾ِ اْْل

 ،نكرقكاما بسبب تركيـ لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المأأنو لعف   قد ذكر اف عقكبتو،
َٓ ﴿ قاؿ تعالى: ِٖ َمْريَ ْ َِ لََعَ لَِصاِن َداُووَد وَِقيىَس اة اِئي ْٖ ةَِِن إِِْسَ ِٔ َٖ َزَىُروا  ي ِ َٖ اَّلَّ ُِّك

ْٜا َوََكُٜٗا َحْكخَُدوَن  ا َقَط َٕ ٍَ ةِ ِ ٜا  *َذل ا ََكُٗ َٔ ٜهُ َْلِئَْس  ٍر َذَكُْ َُ ْ٘ ُٔ  ْٖ َن َخ ْٜ َٚ ََكُٜٗا ََل يَتََ٘ا
كقامكا بكاجبيـ  ،كقد نجى ا أقكاما ألنيـ أعذركا مف أنفسيـ[، 78-79]المائدة: ﴾َحْىَكُْٜنَ 

ْٓ  ﴿في ذلؾ، قاؿ تعالى: ُٛ بُ َكذِّ ُٔ ْو 
َ
ْٓ أ ُٛ ُُ ِْ ْٛ ُ ُم ا اَّللَّ ًٔ ْٜ َٜن ًَ ـُ َٓ حَِك ِ ْٓ ل ُٛ ْ٘ ِٔ ٌث  َّٔ ُ

َوإِذْ ًَاَّْج أ
ٜنَ  ٌُ ْٓ َحخَّ ُٛ ْٓ َوََّكَّْ ْكِذَرةً إََِل َربُِّس َٔ ٜا  ُ ْْنَيَْ٘ا  *َقَذاةًا َشِديًدا ًَال

َ
ِٙ أ ُروا ةِ َِّ ا ُذ َٔ ٜا  ا نَُص َّٕ وََْ

ٜنَ  ٌُ ا ََكُٜٗا َحْىُص َٕ ٜا ةَِكَذاٍب ةَئِيٍس ةِ ُٕ َٖ َؿَْ ي ِ َخْذَٗا اَّلَّ
َ
ِٜء َوأ ِٖ الصُّ َن َق ْٜ َٛ َٖ َحْ٘ ي ِ ﴾ اَّلَّ

 [165-164]األعراؼ:

نزاؿ القرآف الكريـ، كف( تذكير األمة بما امتف ا بو عمييا مف إرساؿ النبي7 ي ذلؾ أعظـ ، كا 
ْٓ رَُشًَٜل ﴿ داعو لشكره كلزـك تقكاه، قاؿ تعالى: ِٛ ِٔ٘نَِي إِذْ بََكَد ذِي ْؤ ُٕ ْ ُ لََعَ ال َّٖ اَّللَّ َٔ ْد  ٌَ َّ

 ْٖ ِٔ ٜا  َث َوإِْن ََكُٗ َٕ ُْ خَاَب َواْْلِ ُِ ُٓ اّْ ُٛ ُٕ ْٓ َوُيَكِّْ ِٛ ي
ِٙ َوُيَزكِّ ْٓ آيَاحِ ِٛ ْٓ َحخُْْٜ َقَْيْ ِٛ ْجُىِص

َ
ْٖ أ ِٔ

ُِ َِِّف َعََل  تِنيٍ َرتْ ُٔ  [164:آؿ عمراف] ﴾ٍل 

ثبات الحكمة لو في خمقو كأمره، كفي ( 8 في اآليات داللة عمى تنزه ا تعالى عف العبث، كا 
ُّٖ ﴿ قاؿ تعالى: تككينو كتشريعو، ٍَ َؿ ِ َٕا ةَاِؼًَل ذَل ُٛ ا ةَيَْ٘ َٔ رَْض َو

َ
اَء َواْْل َٕ َ٘ا الصَّ ٌْ ا َخَْ َٔ َو

                                                           

إسناده صحيح عمى شرط  كقاؿ المحقؽ األرنؤكط: [،25302: رقـ الحديث42/183 : مسند أحمد،أحمد] (1)
 .الشيخيف

 .(6/3605ج) القرآف ظبلؿ في قطب، (2)
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 َٖ ي ِ يبيف ىنا أف خمقو لمسمكات كاألرض كما يتنزؿ بينيما فنجده  ،[27]ص: ﴾َزَىُروا اَّلَّ
مف األكامر الشرعية التي يدعك بيا عباده لعبادتو، ككذلؾ األكامر الككنية كالقدرية التي 

ف يتعرؼ عباده عميو أبيا شئكف الخمؽ، كؿ ذلؾ  الغاية كالحكمة منو  يخمؽ بيا كيدبر
حاطتو، فيحبكه كيعبدكه كيقدركه قدرهبأسمائو كصفاتو، كيعممكا مدل قدرتو كسعة عممو ك   ،ا 

 .(1)كيرجكا ما عنده كحده دكف غيره

كما دلت عمى ذلؾ اآليات  ،بعضيا فكؽ بعض ال خبلؼ في ككف السمكات سبعا طباقان ( 9
﴾، ىؿ ﴿َوِمَف اأْلَْرِض ِمْثَمُيف   :كاألحاديث، كلكف كقع الخبلؼ في  المراد مف قكلو تعالى

أكفي  الييئة، كقد أكرد  ،عدد، أـ أف المثمية في داللتيا عمى العظمةالمقصكد المماثمة في ال
ـَ ِقيَد ِشْبٍر ِمَف ) يبيف فيو أف األرضيف سبع حيث يقكؿ: الشيخاف حديثا عف النبي َمْف َظَم

َقُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمْف َسْبِع َأَرِضيفَ  ، كلذلؾ جعؿ جميكر المفسريف المماثمة (2)(اأْلَْرِض، ُطوٍّ
ىؿ ىي طبقات  ،كلكف يبقى السؤاؿ عف ماىية السبع، في العدد، كقالكا بأف األرضيف سبع

قصكد بيا القارات مأـ ىي ككاكب أخرل مماثمة لؤلرض؟ أـ أف ال ؟األرض الجيكلكجية
 عندكمو مستقمة بذاتيا؟ يبقى عمـ ذلؾ  السبع، عمى اعتبار أف كؿ قارة منيا أرضان 

  .(3) ا 
 

 

 

 

 

 

                                                           

تيمية، شرح  فكانظر: اب ؛(2/54في تأسيس بدعيـ الكبلمية )جانظر: ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية  (1)
 (.872كانظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص ؛(178األصبيانية )ص 

[؛ ]مسمـ: 3195: رقـ الحديث106/ 4 ،ما جاء في سبع أرضيف /ؽصحيح البخارم، بدء الخم ]البخارم: (2)
، ] ش [1612: رقـ الحديث3/1231 ،تحريـ الظمـ كغصب األرض كغيرىا /صحيح مسمـ، المساقاة

اة( المساقاة ىي أف يعامؿ إنسانا عمى شجرة ليتعيدىا بالسقي كالتربية عمى أف ما رزؽ ا تعالى )المساق
مف الثمرة يككف بينيما بجزء معيف ككذا المزارعة في األراضي، )قيد( أم قدر شبر مف األرض يقاؿ قيد 

 .[24353: رقـ الحديث40/412مسند أحمد ]أحمد بف حنبؿ: كقاد كقيس كقاس بمعنى كاحد[، ك
 .(341-339/ 28ج) كالتنكير تحرير( انظر: ابف عاشكر، ال3)



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع 
 وبياف  التحريـتعريؼ عاـ بسورة 

 المقاصد واألىداؼ
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 المبحث األوؿ 
 تعريؼ عاـ بسورة التحريـ.

 

 .وترتيبيا وعدد آياتيا سورةالمطمب األوؿ: أسماء ال

  :أواًل:أسماء السورة

ىكذا في  ميتس( بيذا االسـ في أكثر المصاحؼ، ك سكرة التحريـ) كتبت :سكرة التحريـ
(، بإدخاؿ أؿ التعريؼ عمى قكلو عمكـ كتب التفسير ككتب السنة. كتسمى سكرة )المّْ  : ـ تحـر

ـُ ﴿ ـَ ُتَحرٍّ  . (1)﴾ِل

سكرة )تسميتيا ب، كاأللكسي السيكطي في اإلتقافك  الفيركزآبادم في البصائر، ذكرك 
رُّـب )سكرة  تيافي الدر تسمي السيكطيك  (3)الفيركزآبادم ، كما أكرد(2)(ـتحرّْ المي  (، كعزاه التَّحى

في بعض كتب التفسير منيا كردت تسميتيا ب)سكرة النبي(  كقد .(5()4)البف مردكيو السيكطي
 .(6) مبقاعيل نظـ الدررك ، الكشاؼك  ،تفسير القرطبي

 ؛أنيا تسمى )سكرة النساء(، كنسب التسمية البف الزبير هفي تفسير  (7)كذكر كاأللكسي
 . (8)سما لمسكرة الـ يعده في اإلتقاف  السيكطي كما أف، االسـ عند غيرهلـ يرد ىذه لكف ك 

                                                           

 ظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكيركان ؛(1/195ج( انظر:السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )1)
 (.28/343ج)

اإلتقاف في عمـك القرآف انظر: ك  ؛(1/471ج) العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم انظر: بصائر (2)
 .(14/341ج) المعاني كانظر: األلكسي، ركح؛ (195/ج1)

 ،محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر، مجد الديف الشيرازم الفيركزآبادم: مف أئمة المغة كاألدب (3)
 .(7/146ج) . الزركمي، األعبلـق817. تأشير كتبو القامكس المحيط ،كلد بكارزيف مف أعماؿ شيراز

 األصبياني مردكيو بف مكسى بف أحمد بكر أبي الكبير الحافظ ابف محمد بف أحمد بكر أبك اإلماـ الحافظ (4)
 .(445ص) الحفاظ ق. السيكطي، طبقات498نعيـ، تكفي سنة  أبا كسمع جده يمحؽ لـ السمفي شيكخ أحد

 انظر: السيكطي، الدر؛ ك (1/471ج) العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائرالفيركزآبادم، انظر:  (5)
 .(5/297ج) القدير فتح ،الشككانيك  ؛(8/213ج) بالمأثكر التفسير في المنثكر

 الجامع ألحكاـ القرآف     انظر:؛ ك (4/562ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ، الزمخشرمانظر:  (6)
 (.20/179جنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )كانظر:  ؛(18/177ج)

 (14/341ج) المعاني ركحاأللكسي، انظر:  (7)
 .(28/343جانظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير ) (8)
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ىي السكرة الخامسة بعد المائة في ترتيب نزكؿ سكر القرآف الكريـ، كالسادسة   ثانيا: ترتيبيا:
 .(1)كالستكف في ترتيب المصحؼ

لعدد ليس فييا : كىي اثنتا عشرة آية في جميع ا(2)قاؿ أبك عمرك الداني آياتيا: عددثالثًا: 
 .(3)اختبلؼ كال مما يشبو الفكاصؿ شيء

 

 زمانو:نزوؿ السورة و  مكاف المطمب الثاني:

جكزم اإلجماع عمى مدنية سكرة التحريـ ببل خبلؼ، النقؿ ابف عطية كابف  مكاف النزوؿ: :أوال
نية سكرة التحريـ مدنية في قكؿ الجميع"، فيي إذف مف السكر المد" كقاؿ: ،كتبعيما القرطبي

 (4)الخالصة.
 .(5)الجمعة سكرة الحجرات كقبؿ سكرة كاف نزكؿ سكرة التحريـ بعد ثانيا: زماف نزوليا:

 

 :ث : فضائؿ السورة ومحورىا الرئيسالمطمب الثال
 :فضائؿ السورة أوال :

لـ يرد في فضؿ ىذه السكرة عمى كجو الخصكص إال أحاديث ضعيفة، لكف القرآف كمو 
َٕا ِِف  ﴿: فضؿ كرحمة، قاؿ تعالى ِ ْٓ وَِشَىاٌء ل ْٖ َربُِّس ِٔ ٌث  ـَ ِْٜق ْٓ َم ا اْلَّاُس ًَْد َجاَءحُْس َٛ حُّ

َ
يَاأ

ِ٘نيَ  ِٔ ْؤ ُٕ ًدى َورََْحٌَث لِْْ ُٚ ُدوِر َو ا  * الطُّ َّٕ َٜ َخْيٌ ِم ُٚ ٜا  ٍَ وَْْيَْىرَُخ ِ ِٙ وَتَِذل ِ َوبِرََْحَخِ ِِ اَّللَّ ِْ ةَِىْغ ًُ
ُكٜنَ  َٕ  [.58]يكنس: ﴾ََيْ

 

 
                                                           

 (.14/465جطاكم، التفسير الكسيط )كانظر: طن ؛(28/343جانظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير ) (1)
عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني، نسبة إلى دانية إحدل مدف األندلس، القرطبي  (2)

 المعركؼ في زمانو بالصيرفي، اإلماـ العبلمة الحافظ شيخ مشايخ المقرئيف. تكفي األمكم بالكالء،
 )مكقع إلكتركني(. المكسكعة العربية العالمية  ق444سنة

 (.250البياف في عد آم القرآف )صالداني،  (3)
زاد المسير ابف الجكزم، كانظر:  ؛(5/329جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )ابف عطية، ( انظر: 4)

 .(18/177ج) الجامع ألحكاـ القرآف؛ كالقرطبي، (4/304جفي عمـ التفسير )
 (.14/465جكانظر: طنطاكم، التفسير الكسيط ) ؛(28/343جانظر: ابف عاشكر: التحرير كالتنكير ) (5)
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  لمسورة: ر الرئيسمحو ال ثانيا:

 سماكٌل، كىٍحى كركد قبؿ كالتحميؿ التَّحريـ فى  الٌرسكؿ عتاب "محكر السكرة ىك
ظيارً  ًإيذائو عمى الطَّاىرات األىزكاج كتعيير  كاألىمر جينَّـ، مف كالتجٌنب بالتحٌرز كاألىمر سٌره، كاً 
كح، بالتَّكبة  كمع الٌسياسة، بطريؽ الكفَّار بجياد كاألىمر القيامة، فى النُّكر بًإتماـ كالكعد النَّصي

 قرب كأىف كالمعرفة، اإًليماف بدكف نافعة غير القرابة أىفَّ  كبياف كالحٌجة، بالبرىاف المنافقيف
رٌ  ال المفسديف : بقكلو مريـ كتصديؽ الفيتيٌكة، عف كالخبر كاإًلخبلص، الٌصدؽ كجكد مع يىضي

  (1)"﴾َربٍَّيا ِبَكِمَماتِ  َوَصد َقتْ ﴿
 :مب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىاالمط
 :مناسبة السورة لما قبمياأوال: 

 :المناسبة بيف سكرة التحريـ كسكرة الطبلؽ تتجمى مف عدة أكجو
 .﴿َياَأيَُّيا الن ِبيُّ﴾ أكليا: استفتاح السكرتيف بخطاب ا  تعالى لنبيو 
 بما التعمؽ أما" ، قاؿ الرازم:بعض أحكاميفالثاني: الحديث يدكر في السكرتيف حكؿ النساء ك 

 في بالطبلؽ الخطاب كاشتراؾ بالنساء، المخصكصة األحكاـ في الشتراكيما فذلؾ قبميا،
 (2)"السكرة ىذه أكؿ في بالتحريـ الخطاب مع السكرة تمؾ أكؿ

الثالث: بينما تحدثت سكرة الطبلؽ عف الخصكمة بيف األزكاج عمكما كما ينشأعنيا مف 
، كغيرىا و مف أحكاـ العدة كالنفقة كاإلسكافكبينت كيفية الطبلؽ كما يترتب عميؽ، الطبل

مع بعض  جاءت سكرة التحريـ لتعالج خصكمة مف نكع خاص، كىي خصكمة النبي 
أزكاجو، كما ترتب عمييا مف أحكاـ تحمة اليميف كمكعظة النساء كغير ذلؾ مما تناكلتو 

 .(3)السكرة الكريمة
  :بة السورة لما بعدىامناس ثانيًا:

 ليما المحتكـ المرأتيف بتينؾ لمكفار ضرب لما أنو: بعدىا لما كمناسبتيا" قاؿ أبك حياف:
ف بالشقاكة، ف بالجنة، ليما محتكـ كىما كمريـ، بآسية لممؤمنيف كمثبل نبييف، تحت كانتا كا   كاف كا 
 تعالى أم: تبارؾ :فقاؿ قضاؤه، سبؽ ما عمى ممكو في تصرفا ذلؾ كاف. كافريف قكماىما
 .(4)"كالقير اإلحاطة عف كناية كىك: الممؾ بيده الذم كتعاظـ،

                                                           

 (.1/471جبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز )( الفيركزآبادم، 1)
 .(30/568ج) الغيب مفاتيحالرازم،  (2)
 (.28/300جالزحيمي، التفسير المنير ) انظر: (3)
 .(10/219ج) المحيط البحر أبك حياف، (4)
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 المبحث الثاني
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ سورة التحريـ 

 

 (.5 -1اآليات) المطمب األوؿ: بعض أحواؿ نساء النبي صمى ا عميو وسمـ 
ُم ﴿قاؿ تعالى:  َٓ َُتَرِّ ِ ا اْلَِِّبُّ ل َٛ حُّ

َ
ُ يَاأ ٍَ َواَّللَّ ْزَواِج

َ
ٍَ حَبْخََِغ َمرَْعاَت أ َ ُ ل َِّ اَّللَّ َخ

َ
ا أ َٔ

( ٌٓ ُٓ 1َدُىٌٜر رَِخي ي ُِ ُٓ اْْلَ ِْي َٜ اَّْك ُٚ ْٓ َو ََلُز ْٜ ُ َم ْٓ َواَّللَّ اُِٗس َٕ ْح
َ
ََّْث أ ْٓ ََتِ ُ َُّس ( ًَْد وََرَض اَّللَّ

ِٙ َخِديرًا وََْ 2) ْزَواِج
َ
َِسَّ اْلَِِّبُّ إََِل َبْكِظ أ

َ
ُٙ ( َوإِْذ أ ِٙ َقرََّف َبْكَغ ُ َقَْيْ َرهُ اَّللَّ َٛ ْؿ

َ
ِٙ َوأ ْت ةِ

َ
ا َجتَّأ َّٕ

ُٓ اْْلَتُِي ) ِْي ِِنَ اَّْك
َ
َذا ًَاَل َجتَّأ َٚ َك 

َ
ْجتَأ

َ
ْٖ أ َٔ ِٙ ًَاَّْج  ا ةِ َٚ َ

ا َجتَّأ َّٕ ْٖ َبْكٍظ وََْ ْقَرَض َخ
َ
( إِْن 3َوأ

ـَ  ا َوإِْن َت َٕ ْد َضَنْج ًُُْٜبُُس ٌَ ِ َذ ُِ وََضاُِّح َتخُٜبَا إََِل اَّللَّ ي ََلهُ وَِجِْبِ ْٜ َٜ َم ُٚ  َ ِٙ وَإِنَّ اَّللَّ َرا َقَْيْ َٚ ا
ٌي ) ِٛ ٍَ َؿ ِ ََلئَِسُث َبْكَد َذل َٕ ْ ِ٘نَي َوال ِٔ ْؤ ُٕ ْ ْزَواًجا َخْيًا 4ال

َ
ْن ُحتِْدََلُ أ

َ
َّٖ أ ُس ٌَ ُٙ إِْن َؼَّْ ( َقىَس َربُّ

َ٘اٍت ًَاِٗخَاٍت حَائِتَاٍت ََعةِدَ  ِٔ اٍت ُمْؤ َٕ ِْ َّٖ ُمْص ُْ٘س ةَْساًرأِ
َ
]التحريـ:  ﴾ اٍت َشاِِئَاٍت ذَيِّتَاٍت وَأ

1-5] 
 التحميؿ المغوي: أوال: 

ـُ  ﴿ ـَ ُتَحرٍّ  ، قاؿ (1)إما عف العسؿ أك عف الجارية أم: لـ تمنع نفسؾ، فأراد بالتحريـ االمتناع: ﴾ِل

َ٘ا﴿":  تعالى قكلو هكنحك  ْٔ ِٙ  وََخَرّ َراِعفَ  َقَْيْ َٕ ْ  .(2)"منيا منعناه أم:  [12]القصص:﴾ال

﴾ ـْ  .(3)ف ايماأل ما عقدتوبالكفارة م : ىي كيفية التحمؿ﴿َتِحم َة َأْيَماِنُك

ذاعتيا لو : أم أعمـ﴿َوَأْظَيَرُه الم ُو َعَمْيِو﴾  .(4)، أم لمحديث الذم أسره إليياا نبيو بإفشائيا كا 

 بعض عف كأعرض بعضو عمى حفصة عاتب أم" :﴾َوَأْعَرَض َعْف َبْعٍض  َبْعَضوُ  َعر ؼَ ﴿ 
 (5)"العتاب في كالتقصير الزالت عف التغافؿ الفضبلء عادة مف فإف، كتكريمان  حياء

                                                           

 .(4/312ج) التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب الخازف، انظر: (1)
 .(8/217ج) المحيط البحرأبك حياف،  (2)
 (.8/530جالتفسير الحديث )( انظر: دركزة، 3)
 .(11/341جالمكسكعة القرآنية ) ( انظر: األبيارم،4)
 .(2412ص) التنزيؿ لعمـك التسييؿ جزم، ابف (5)
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ٍغك" :﴾ُقُموُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ ﴿  ٍغكان، يصغك صغا المىيؿ: الصَّ ٍغكاءي، كىالشٍَّمس. مىاؿ ًإذا صى  ًإذا صى
الىتٍ   قكليف:اختمؼ المفسركف في معنى الصَّغك ىنا عمى ك . (1)"الغرب ًفي مى

عف الحؽ كزاغت  قمكبكما أم مالت لمعنى:األكؿ: كىك الذم عميو أغمب المفسريف، قالكا ا
عمتما كالتقدير: تكبا إلى ا؛ فقد ف كالفاء تعميمية، ،كسببيا بياف لمكجب التكبة ىذاكعدلت عنو، ك 

الشرط يككف جكاب ، كعمى ذلؾ ما يكجب التكبة، كىك ميؿ قمكبكما كتقصيركما في حؽ النبي
  .(2)لكما خيرا يكف إف تتكبا محذكفا كتقديره:

، بمعنى قمكبكما (3)كالثاني: قالكا الجممة ىي جكاب الشرط، كيككف التقدير إف تتكبا فقد أصغت
 .(4)كمالت إليو كقبمتو محؽانتفعت بالمكعظة، كاستمعت ل

ف﴿ ي : أم تتعاكنا كتتناصرا عميو ﴾َعَمْيوِ  َتَظاَىرَا َواِ  ذائو كاإلساءة إليو؛ لفرط بمعصيتو كا 
 . (5)غيرتكف

 قاؿ ، كالخشكع الخضكعب كالعبادة المقركف الطاعة إدامة ىك القنكتك  ،مطيعات :﴾َقاِنتَاتٍ ﴿
اَلِة ُطوُؿ اْلُقُنوتِ ):  ا رسكؿ  .(7()6)(َأْفَضُؿ الص 

 عميو كسمـ: كليس في أمة محمد صمى ا (8)مياجرات، قاؿ زيد ابف أسمـ "أم:: ﴾َساِئَحاتٍ ﴿
  .(9)كالسياحة الجكالف في األرض" ،سياحة إال اليجرة

                                                           

 .(4/432ج) كانظر: الفراىيدم، العيف ؛(2/890ج) المغة ابف دريد، جميرة (1)
كانظر: األلكسي،  ؛(30/570ج) الغيب مفاتيح الرازم، انظر:؛ ك (23/484ج) البياف جامع ،الطبرم انظر: (2)

 .(14/347ج) المعاني ركح
: تعالى ا قاؿ. كاغي صي  أصغك كصغكت ممت، إذا غيان صي  ىصغى أى  الشيء إلى صغيت: السكيت ابف "قاؿ (3)

وْئَِدةُ ﴿
َ
ِٙ أ  كان غٍ ى صى كقاؿ بعضيـ: صغكت إليو برأسي أصغى  ...كلتميؿ :أم ؛[113] األنعاـ:﴾َوَِلَْطىغ إََِلْ

 العرب لساف ".ى الرجؿ كأنيا تستمع شيئاكأصغيت. كأصغت الناقة تصغي إذا أمالت رأسيا إل غان كصى 
 .(14/461ج)

 .(28/356ج) كالتنكير التحريروانظر: ابن عاشور،  ؛(28/155ج) المراغي تفسيرانظر:  (4)
 . (3/505ج) التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ كانظر: النسفي، مدارؾ ؛(18/189ج) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف (5)
 [.756: رقـ الحديث1/520 ،أفضؿ الصبلة طكؿ القنكت /المسافريف كقصرىا صبلة ،مسمـ صحيح]مسمـ:  (6)
 .(28/155ج) المراغي تفسيركانظر:  ؛(23/70ج) الفتاكل انظر: ابف تيمية، مجمكع (7)
 صمى ا رسكؿ مسجد في حمقة أسمـ بف لزيد كانت أسامة أبا كيكنى، الخطاب بف عمر مكلى أسمـ بف زيد (8)

 . ابف سعدق143سنةكفي الحديث. ت كثير ثقة ككاف، أبيو كعف، عمر ابف عف ركل كقد، كسمـ عميو ا
 .(314ص) - التابعيف متمـ - الكبرل الطبقات

 .(194-18/193ج) القرطبي تفسيرالقرطبي،  (9)
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اتو ﴿ رجح ابف كثير قكؿ مف قاؿ:ك   كنصو: ،امرفكع احديث فيوكذكر  ،صائمات أم :﴾سىاًئحى
َياـُ )   .(1)(ِسَياَحُة َىِذِه اأْلُم ِة الصٍّ

.. جع، كأنيا ثابت بعد زكاؿ عذرتيا.أم: ر  ،الثَّيّْبي كزنيا فىيًعؿ مف ثاب يثكب": ﴿َثيٍَّباٍت َوَأْبَكارًا﴾
 .(2)"قاؿ القرطبي: كأما البكر: فيي العذراء، سميت بكران؛ ألنيا عمى أكؿ حالتيا التي خمقت بيا

دكف سائر الصفات، لتنافي الكصفيف كتعذر اجتماعيما  ﴾﴿َوَأْبَكاراً  ك ﴾﴿ثَيٍَّباتٍ  كتكسط الكاك بيف
 .(3)كف اجتماعيافي النساء دكف ما سبؽ مف الصفات التي يم

  ثانيًا: القراءات:

، بمعنى عرَّؼ حفصة: أم أعمميا كأخبرىا ببعض ما قرأ الجميكر بتشديد الراء  :﴾َعر ؼَ ﴿
غضب مف ذلؾ كجازل عميو، كما بمعنى  ﴾َعَرؼَ ﴿بتخفيفيا  الكسائي كقرأ أفشت مف الحديث،

، أك جازاىاجازاقالكا: ك تقكؿ لمرجؿ يسيء إليؾ: أما كا ألعرفف لؾ ذلؾ،   ىا بالعتب كالمـك
  .(4)بطبلقيا

، كاألصؿ  تتظاىرا، فمف خفؼ تشديدالب الباقكفقرأ ك  الظاء بتخفيؼ (5)الككفيكف "قرأ: ﴾َتَظاَىرَا﴿
  .(6)"أسقط التاء، كمف شدد أدغـ التاء في الظاء مثؿ )تذكركف(

                                                           

 .(8/165ج) القرآف العظيـتفسير  ،كثير ابفانظر:  (1)
 .(19/203ج) الكتاب عمـك في المبابابف عادم،  (2)
 عمـك في كانظر: ابف عادؿ، المباب ؛(4/567ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ الزمخشرم، انظر: (3)

 .(19/203ج) الكتاب
كانظر: ابف  ؛(23/482ج) البياف جامع، الطبرم تفسيركانظر:  ؛(3/166ج) القرآف انظر: الفراء، معاني (4)

عبد الفتاح كانظر:  ؛(14/345ج) نيالمعا ركح، األلكسي كانظر: ؛(713ص) القراءات حجةزنجمة، 
 .(323ص) المتكاترة العشر القراءات في الزاىرة البدكر القاضي،

عاصـ بف أبي النجكد، كيقاؿ لو ابف بيدلة، كيكنى أبا بكر، كىك مف -1 :قراء الككفة الثبلثة ىـ  :( الككفيكف5)
ات الفرضي التيمي، كيكنى أبا حمزة بف حبيب بف عمارة الزي-2 .ق128التابعيف، كتكفي بالككفة سنة 

ىك عمي بف حمزة ك الكسائي الككفي  -3 .ق156عمارة كتكفي بحمكاف في خبلفة أبي جعفر المنصكر سنة
تكفي  برنبكية قرية مف قرل  ،النحكم، كيكنى أبا الحسف، كقيؿ لو الكسائي مف أجؿ أنو أحـر في كساء

 المتكاترة العشر القراءات في الزاىرة البدكراضي، ق. الق189الرم حيف تكجو إلى خراساف مع الرشيد سنة 
 .(8ص)

؛ (348-14/347ج) المعاني ركح ،األلكسي؛ كانظر:(714ص) القراءات ابف زنجمة، حجة انظر: (6)
 .(323ص) المتكاترة العشر القراءات في الزاىرة عبد الفتاح القاضي، البدكركانظر:
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 تخفيفياكقرأ الباقكف ب ،ؿؿ يبدٌ مف بدٌ الداؿ تشديد ب  البصرم قرأ نافع كأبك عمرك ﴾﴿َأْف ُيْبِدَلُو 
 .(1)ؿبدً مف أبدؿ يي 

 سبب النزوؿ:ثالثًا: 

 كالذم مف أجمو نزلت اآليات،  عمى نفسو، اختمفكا في الشئ الحبلؿ الذم حرمو رسكؿ ا 
  : حادثتيف كقعتا مع بعض أزكاج النبي كقد ذكر المفسركف في ذلؾ 

كاف قد شرب عسبل عند إحدل أزكاجو،  لنبيما كرد في الصحيحييف كغيرىما أف ا أحدىما:
، كما زينب بنت جحش، أك حفصة، أك أـ سممة، أك سكدة بنت زمعة كاختمفت الركايات في أنيا

العسؿ عمى نفسو، كأصح ىذه  تبع ذلؾ مف غيرة عائشة كتكاطئيا مع حفصة، كتحريـ النبي 
َيْمُكُث ِعْنَد َزْيَنَب ِبْنِت    يّ ن بِ ال َكافَ ) عائشة قالت: في الصحيحيف عف جاءما  (2)الركايات

 َجْحٍش، َوَيْشَرُب ِعْنَدَىا َعَساًل، َفَتَواَصْيُت َأَنا َوَحْفَصُة: َأف  َأي َتَنا َدَخَؿ َعَمْيَيا الن ِبيُّ َصم ى اُ 
ـَ َفْمَتُقْؿ: ِإنٍّي َأِجُد ِمْنَؾ ِريَح َمَغاِفيرَ  َعَمْيِو َوَسم 
اِفيَر، َفَدَخَؿ َعَمى ِإْحَداُىَما، َفَقاَلْت َلُو َأَكْمَت َمغَ  ،(3)

َيا َأيَُّيا ﴿َفَنَزَلْت: « اَل، َبْؿ َشِرْبُت َعَساًل ِعْنَد َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش، َوَلْف َأُعوَد َلوُ »َذِلَؾ، َفَقاَؿ: 
ـُ َما َأَحؿ  الم ُو َلؾَ  ـَ ُتَحرٍّ ْذ ﴿ِلَعاِئَشَة َوَحْفَصَة:  ﴾َبا ِإَلى الم وِ ِإْف َتُتو ﴿ قولو تعالى:َلى إ ﴾الن ِبيُّ ِل َواِ 
  . (4)(َبْؿ َشِرْبُت َعَساًل »[ ِلَقْوِلِو: 3]التحريـ: ﴾َأَسر  الن ِبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجوِ 

                                                           

 (.1/714)ج القراءات حجة، ابف زنجمة انظر:، ك (349ص) سبعال القراءات في الحجةابف خالكيو،  انظر: (1)
أحكاـ انظر: ، كفند غيره مف األقكاؿ.عند زينب كاف شربو   رجح ابف العربي ككف التحريـ لمعسؿ، كككنو (2)

أنظر: الجامع ألحكاـ  .في ذلؾ أصح األقكاؿ، كنقؿ قكلو كقاؿ بأنو القرطبي كأيده (،4/293جالقرآف )
إف اآلية نزلت بسبب ": أما ابف عطية فقد ماؿ إلى ترجيح ركاية تحريـ مارية كقاؿ (،18/179ج) القرآف

 (،5/330جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) .مارية أصح كأكضح، كعميو تفقو الناس في اآلية
كر ية: كذكقاؿ ابف كثير: كالصحيح أف ذلؾ كاف في تحريمو العسؿ، كما قاؿ البخارم عند ىذه اآل

 (.8/160ج)الحديث. تفسير ابف كثير
/ 2العرب )ج لسافابف منظكر، مك غير أف رائحتو ليست بطيبة. ( المغافير: صمغ يسيؿ مف شجر العرفط ح3)

 )عرفط(.(749
ـُ َما َأَحؿ  الم ُو َلَؾ﴾﴿باب  ،كتاب الطبلؽ ،صحيح البخارم]البخارم:  (4) ـَ ُتَحرٍّ : رقـ 44/ 7ج ،ِل

 ،كجكب الكفارة عمى مف حـر امرأتو، كلـ ينك الطبلؽ /الطبلؽ ،صحيح مسمـسمـ: ]م، [5267الحديث
)فتكاطيت( كأصمو تكاطأت باليمز أم  ، كقاؿ الشارح عبد الباقي:[1473: رقـ الحديث2/1100

 .كفي كتب الفقو إنيا نزلت في تحريـ مارية ،ىذا ظاىر أف اآلية نزلت في سبب ترؾ العسؿك  ،...اتفقت
اختمؼ في سبب نزكليا فقالت عائشة في قصة العسؿ كعف زيد بف أسمـ أنيا نزلت في تحريـ  قاؿ القاضي

 .مارية جاريتو كحمفو أف ال يطأىا
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ؿى رىسيكؿي المًَّو قاؿ: ) ماركل ركل الدارقطني عف ابف عباسو عف عمر والحادثة الثانية:   دىخى
لىًدهً  نىٍعتى ًبي  ًبأيْـّ كى ةي مىعىيىا ، فىقىالىٍت لىوي: تيٍدًخمييىا بىٍيًتي مىا صى ٍفصى ٍدتيوي حى ةى ، فىكىجى ٍفصى اًريىةى ًفي بىٍيًت حى مى

: مىٍيؾى ، فىقىاؿى ـٌ ِإْف " ىىذىا ًمٍف بىٍيفى ًنسىاًئؾى ًإالَّ ًمٍف ىىكىاًني عى اَل َتْذُكِري َىَذا ِلَعاِئَشَة َفِيَي َعَمي  َحرَا
ـُ َعَمْيَؾ َوِىَي َجاِرَيُتَؾ؟ ، َفَحَمَؼ َلَيا اَل َيْقَرُبَيا ، َفَقاَؿ الن ِبيُّ "َياَقَرْبتُ   ، َقاَلْت َحْفَصُة: َوَكْيَؼ ُتَحر 
 :" ٍْشِريَف ، َفَذَكَرْتُو ِلَعاِئَشَة َفآَلى اَل َيْدُخُؿ َعَمى ِنَساِئِو َشْيرًا َفاْعَتَزَلُيف  ِتْسًعا َوعِ "اَل َتْذُكِريِو أِلََحد

ـُ َما َأَحؿ  الم ُو َلَؾ﴾ اآْلَيةَ  ـَ ُتَحرٍّ  .(2)(1)(َلْيَمًة ، َفَأْنَزَؿ الم ُو ﴿ِل

 رابعًا: المعنى اإلجمالي: 

ـُ﴾ :عتاب تمطؼ بقكلو نبيو يعاتب ا ـَ ُتَحرٍّ ، أم لـ تمنع ﴿َياَأيَُّيا الن ِبيُّ ِل
رحيـ  ،زكاجؾ، كا غفكر لمف تاب مف عباده، طالبا بذلؾ إرضاء أا لؾ وأباح شئ نفسؾ مف

إلى ما سبؽ كفرض لممؤمنيف مف كيفية تكفير  أرشدثـ  .فبل يعذبيـ بعد التكبة كالمغفرة ؛بيـ
اليميف، إشارة إلى أف: كفر عف يمينؾ كما سبؽ كبينا لكـ، ثـ  أعمميـ بأنو ىك المتكلي 

شرع ليـ مف األحكاـ التي فييا الخير ر كيقدٌ ألمكرىـ، العميـ بما يصمحيـ، الحكيـ فيما يي 
 كالصبلح ليـ. 

حديثا لزكجتو حفصة، كاستكتميا  كىي أف النبي كاف قد أسرٌ  :ثـ يذكر حادثة التحريـ
حمفت، فمما أذاعت  كقد شربو إلى أعكد لف كقاؿ ،نو كاف يشرب العسؿ عند زينبإإياه،  فقاؿ: 

يا لمخبر، راجع حفصة كعاتبيا كذكر ليا بعضا سره كأخبرت بو عائشة، كأعممو ا تعالى بإفشائ
يزيد كاالستقصاء؛ لئبل د يشدكترفعا عف الت مما أذاعت مف الخبر، كسكت عف الباقي؛ تكرما منو

ظنا منيا أف عائشة ىي  ؟مف خجميا كتحرجيا، فتعجبت حيف أخبرىا كسألت مف أخبرؾ بيذا
التكبة عمى  ثـ عرض ا قائؽ كالخفايا. فعمت، فقاؿ أخبرني العميـ بالسرائر الخبير بالد التي

                                                           

قاؿ ابف  [؛4013: رقـ الحديث5/76 ،الطبلؽ كالخمع كاإليبلء كغيره /سنف الدارقطني، النكاح :الدارقطني] (1)
في السند، كأقرب إلى المعنى؛ لكنو لـ يدكف في صحيح، العربي: كأما مف ركل أنو حـر مارية فيك أمثؿ 

في شرح صحيح  عياض كضعفو القاضي ؛(4/293جكال عدؿ ناقمو، كما أنو ركم مرسبل. أحكاـ القرآف )
 كلـ الصحيحيف، غير فى جاء كما إبراىيـ، أـ قصة فى ال العسؿ، أمر فى الصحيح أنو مسمـ كقاؿ: "كما

قاؿ ابف عاشكر: كىك حديث . ك (5/29ج) مسمـ بفكائد المعمـ إكماؿصحيح".  طريؽ القصة بتمؾ يأت
 (.28/345جضعيؼ. التحرير كالتنكير )

 كالتنكير انظر:ابف عاشكر، التحريرك  ؛(19/186جالمباب في عمـك الكتاب ) انظر: ابف عادؿ، (2)
 (.28/345ج)
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 مخالفة عف إف تتكبا كتقمعا :فقاؿ بطريؽ االلتفاتليما  امخاطبرغبيما فييا ك  (1)ىاتيف الزكجتيف
تي التحذير مرضاة ا كرسكلو، ثـ يأكأذعنت لمحؽ كآثرت  كما قد استجابتقمكبف الرسكؿ تك

مكاله  فبل ينسيف أف ا إليو بدافع الغيرة، كاإلساءة  بأنيما إذا تعاكنا عمى أذاه  ليما
 كناصره كيدافع عنو، كأف جبريؿ كالمؤمنيف الصالحيف، كباقي المبلئكة كميـ كليو كناصره بعد ا

 كأنو إف طمقيف فقد يبدلو ا ،  بفركضيف إسبلميف، قائماتصادقات في بخير منيف، 
   متذٌلبلت يرات التكبة كاإلنابة،كامبلت في إيمانيف، مطيعات خاضعات لربيف، كث

 .(2)غير مدخكؿ بيفكمنيف عذارل  ،الزكاج ليف سبؽ ، منيف ثيباتتوعباددائمات عمى 

  ة:يالبالغخامسًا: المطائؼ البيانية والفوائد 

 اإلنساف خمؽ مف شيء كؿ: كالفراء ،(3)أحمد بف الخميؿ قاؿ" ،كالمراد التثنية قمكبكما في الجمع •
 الم وِ  ِإَلى َتُتوَبا ِإفْ ﴿ ك بطكنيما، كأيشبعت رؤسيما، ىشمت تقكؿ جمع، اثنيف إلى ؼأضي إذا
ا وَاْرَؽُكٜا﴿: قاؿ كليذا ﴾ُقُموُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ  َٕ ُٛ يِْدَح

َ
 كىذا. يمايدي يقؿ كلـ [38]المائدة: ﴾أ

 المعنى افبي في اإلضافة عمى كيعتمد. ثقيمة كىي مرتيف التثنية تكرر ال حتى. األفصح ىك
 .(4)"التثنية كىك المراد

ـُ ﴿بيف  الطباؽ" • ، ﴾َأْبَكاراً ﴿كى  ﴾َثيٍَّباتٍ ﴿ كبيف ﴾َأْعَرَض ﴿ك  ﴾َعر ؼَ ﴿ كبيف ﴾َأَحؿ  ﴿ ك ﴾ُتَحرٍّ
 .(5)"الكبلـ جماؿ في تزيد التي البديعية المسحنات مف ككميا

                                                           

ية، فما أستطيع أف أسألو عف آ مكثت سنة أريد أف أسأؿ عمر بف الخطاب )قاؿ:  ( عف ابف عباس1)
ىيبة لو، حتى خرج حاجا فخرجت معو، فمما رجعنا ككنا ببعض الطريؽ عدؿ إلى األراؾ لحاجة  لو، قاؿ: 
فكقفت لو حتى فرغ ثـ سرت معو، فقمت: يا أمير المؤمنيف مف المتاف تظاىرتا عمى النبي صمى ا عميو 

صحيح البخارم، تفسير ]البخارم: الحديث بطكلو(. كسمـ مف أزكاجو؟ فقاؿ: تمؾ حفصة كعائشة، ثـ ساؽ 
 /الطبلؽ ،صحيح مسمـك] مسمـ: ، [4913: رقـ الحديث6/156 َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَؾ﴾﴿باب /القرآف

ْف َتَظاَىَرا َعَمْيِو﴾﴿في اإليبلء كاعتزاؿ النساء كتخييرىف كقكلو تعالى:   .[1479: رقـ الحديث2/1108 ،َواِ 
 .(2690-3/2688ج) الكسيط لزحيمي، التفسيرانظر: ا (2)
 كاألدب، المغة أئمة مف: الرحمف عبد أبك اليحمدم، األزدم الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ (3)

ق. 170تكفي سنة .النحكمٌ  سيبكيو أستاذ كىك أخذه مف المكسيقى ككاف عارفان بيا، العركض، عمـ ككاضع
 .(2/314ج) لمزركمي األعبلـ

 . (2/1068ج) الكسيط التفسير البحكث، مجمع (4)
 .(3/388ج) التفاسير الصابكني، صفكة (5)
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إلى الحديث إلييف  مزيد االىتماـ كالعتاب في االلتفات مف الغيبة في الحديث عف النساء •
 .(1)﴾ا ِإَلى َتُتوَبآ ِإف﴿: مباشرة بصيغة الخطاب في قكلو

ؼ ، فعطى ﴿َوِجْبِريُؿ َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَف َواْلَماَلِئَكُة﴾ :عطؼ العاـ عمى الخاص في قكلو  •
إظيارا  ؛ذكره باسمو كعطفو عمى لفظ الجبللةك عمكـ المبلئكة عمى جبريؿ الذم ىك أحدىـ، 

كتمطؼ بالمؤمنيف الصالحيف حيث جعميـ بيف جبريؿ  ،كمزيد عناية بالنبي  مكانتول
 .(2)كبيف عمـك المبلئكة

 المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات: :سادساً 

ـُ في خطاب ا تعالى لنبيو ( 1 ـَ ُتَحرٍّ كرفعة  إشعار بمقامو ﴾َلؾَ  ا َأَحؿ   َمآ﴿َياَأيَُّيا الن ِبيُّ ِل
فمـ يخاطبو باسمو دكف سائر إخكانو مف األنبياء الذيف خاطبيـ ، ، شأنو عند ا
، يا ًإبراىيـ، يا» :بأسمائيـ بقكلو أعظـ كفي ذلؾ  «مريـ بف عيسى يا مكسى، يا نكحه

 بو مف ا المكعكدي  ، كىك صاحب المقاـ المحمكدداللة عمى اختصاصو عمييـ كأنو أفضميـ


(3). 

ؿ في الحبلؿ أف يؤخذ كيقبؿ كيتمتع بو؛ ألف في قبكلو كتناكلو اعتراؼ بالنعمة كدافع األص( 2
ْٓ ﴿عمييا، قاؿ تعالى:  ر ا شكل ا َرَزْرَ٘اُز َٔ ْٖ َؼيِّتَاِت  ِٔ ٜا  ٜا ُُكُ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ

َ
يَاأ

ْٓ إِيَّاهُ َتْكتُُدونَ  ْ٘خُ َُ ِ إِْن  ُروا َّلِلَّ ُُ يؤكد ىذا المعنى اإلتياف  مما[، ك 172]البقرة: ﴾َواْش
، ألف في الصمة إشارة إلى تعميؿ الحكـ، كىك ﴾َما َأَحؿ  الم ُو َلؾَ ﴿  بالمكصكؿ في قكلو

أف ما أحؿ ا لعبده إنما أحمو لغرض االنتفاع كالتمتع كمعرفة النعمة  كشكره سبحانو 
 .(4)عمييا

ـَ ُتَحرٍّ   التحريـ المذككر في اآلية في قكلو( 3  ؿً ليس مف قبيؿ تحريـ الحبلؿ، أم جعٍ  ـُ﴾﴿ِل
ْخَرَج ِِّكتَاِدهِ ﴿ الفعؿ في نفسو حراما،  كما في قكلو

َ
ِ اَِِّّت أ َم ِزيََ٘ث اَّللَّ ْٖ َخرَّ َٔ  ِْ ًُ

ْزقِ  َٖ الرِّ ِٔ يِّتَاِت  في تحريـ  أف يككف ندا    ، إذ حاش لمنبي[32]األعراؼ:﴾َواّؽَّ
 ، قاؿ تعالى:عميو المشركيفمف أعظـ ما ذـ ا  ، فتحريـ الحبلؿ بعد الشرؾأحؿما 

                                                           

 .(14/347ج) المعاني ركح األلكسي، انظر: (1)
 .(3/389ج) التفاسير انظر: الصابكني، صفكة (2)
 .3/383المرجع السابؽ، جانظر:  (3)
 .(28/346ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (4)
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﴿ ٍَ ِ َذل ََ ٍء  ْٖ ََشْ ِٔ َ٘ا  ْٔ ْكَ٘ا َوََل آةَاُؤَٗا َوََل َخرَّ ْْشَ
َ
ا أ َٔ  ُ ْٜ َشاَء اَّللَّ َ ٜا ل ُك ْْشَ

َ
َٖ أ ي ِ ُٜل اَّلَّ ٌُ َشيَ

َشَ٘ا
ْ
ٜا ةَأ ْٓ َخَّتَّ َذاًُ ِٛ ِْ ْٖ َرتْ ِٔ  َٖ ي ِ َب اَّلَّ ذَّ اء عمى كقد أنكر العمم، [148]األنعاـ: ﴾ََ

نما المقصكد بالتحريـ ىنا منع نفسو مف ىذا (1)كيؿ اآلية عمى ىذا المعنىتأالزمخشرم  ، كا 
 ىذا في حقيقتو الشئ فيو،عمى غيره، ك في نفسو، كيحرمو الحبلؿ دكف أف يجعمو حراما 

 امتنع فاإلنساف قد يمنع نفسو مف بعض الحبلؿ ألسباب كثيرة دكف اعتقاد حرمتو، كقد
ـ نفسو مما  ألنو يعافو، ؛(2)ضبلا النبي عف أكؿ رى كلكنو عكتب ىنا شفقة عميو لككنو حى

مرضات األزكاج، كقد  تقييد التحريـ في اآلية بابتغاء ىذا المعنىيؤيد تحب مف الحبلؿ، ك 
نما لككنو  ىذا إلى مكٌجو العتاب قاؿ العمماء: إفٌ  القيد، فكأنو أنكر التحريـ ليس لذاتو، كا 

لمنع نفسو مما تشتيي مف  كال مبررا مكجبا تليسنيا إإذ كاج، لمرضات األز  ابتغاءن 
 .(3)الحبلؿ

 إلييا في اآليات ىي الكفارة المذككرة في سكرة المائدة ( فرضية تحمة اليميف التى أرشد ا 4
ْٓ ةِٕا ﴿ :في قكلو  ْٖ يُؤاِخُذُز ْٓ َوِّس يْٕاُِٗس

َ
ِٜ ِِف أ ُ ةِالَّْْن ُٓ اَّللَّ َل يُؤاِخُذُز

دْ  ٌَّ ْو َخ
َ
ْٓ أ ِْيُس ْٚ َ

َٜن أ ُٕ وَْشِػ ٔا ُتْؽِك
َ
ْٖ أ ِٔ َِنَي  ةِ َمصا ُٙ إِْؼكاُم َقَْشَ اَرحُ ىَّ َُ يْٕاَن وَ

َ
ُٓ اْْل ُت

ْٓ إِذا  يْٕاُِٗس
َ
اَرةُ أ ىَّ ََ  ٍَ ِ يَّاٍم ذل

َ
ْد وَِطياُم ذََلذَِث أ ْٓ ََيِ َ ْٖ ل َٕ ْو ََتِْريُر َرَرتٍَث َذ

َ
ْٓ أ ُٛ ُت َٜ َِْص

يْٕاَٗسُ 
َ
ٜا أ ـُ ْٓ َواْخَى ُرونَ َخَْْىخُ ُُ ْٓ تَْش ِٙ ََّكَُّْس ْٓ آياحِ ُ َُّس ُ اَّللَّ ٍَ يُبنَيِّ ِ ذل ََ  ْٓ﴾ 

                                                           

 أحؿٌ  ما يحٌرـ أف ألحد ليس ألنو منو زلة ىذا تبر الزمخشرم فعؿ النبي زلة كتحريما لمحبلؿ كقاؿ: "ككافاع (1)
 تبعو كمىف الزمخشرم قالو ما إلى بأذنؾ تصغ كال ، قاؿ ابف عجيبة ردان عميو:(4/564ج) الكشاؼ ا".
. أدب كقمة النبكة، منصب عمى تجاسر فإنو ا، أحؿٌ  ما حٌرـ حيث زلة، السبلـ عميو فعمو ما ككف مف

دٌ "  لؾ"  زيادة لىؾى﴾ ﴿ما أحؿَّ اي  :تعالى كقكلو  تحـر ًلـ: لو لقاؿ قاؿ كما كاف كلك الزمخشرم، زعمو ما تىري
 .(7/81ج) المجيد القرآف تفسير في المديد البحرابف الميدم،  .ا أحؿ ما

]البخارم: صحيح البخارم،  «ست آكمو وال أحرموالضب ل»: ( عف ابف عمر رضي ا عنيما: قاؿ النبي 2)
)الضب( حيكاف مف جنس في الشرح: [، ]قاؿ البغا5536: رقـ الحديث7/97الذبائح كالصيد/الضب، 

عف  كفي حديث آخر ؛في صحارم األقطار العربية[لو ذنب عريض يكثر  ،الزكاحؼ غميظ الجسـ خشنو
ال، كلكف لـ يكف بأرض قكمي، »رسكؿ ا؟ قاؿ:  خالد بف الكليد: أحراـ الضب يافقاؿ  ،ابف عباس

ما كاف النبي صمى ا عميو كسمـ ال يأكؿ حتى /البخارم: صحيح البخارم، األطعمة « فأجدني أعافو
، ]كفي الشرح: )أعافو(: أكرىو ألنو لـ يكف مألكفا [5391: رقـ الحديث7/71 ،ى لو، فيعمـ ما ىكسمَّ يي 

 لديو[.
 .(800ص) األحكاـ آيات سيرتف ،لسايسانظر: ا (3)
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، كىذا يفيد أف آية المائدة سابقة آليات سكرة التحريـ، مع أف سكرة المائدة مف [89]المائدة:
مراحؿ كفصكؿ  آخر ما نزؿ مف القرآف، لكف يفسر ذلؾ أنيا نزلت منجمة كاشتممت عمى

يضان أف ىذه الحادثة كانت في أكاخر حياة النبيمتعددة، كيستفاد مف ذلؾ أ
 (1) . 

ما حـر عمى نفسو: ىؿ كاف ذلؾ بحمؼ اليميف، أـ  ( اختيًمؼ في الكيفية التي حـر بيا النبي5
كما مكجب  ؟بمجرد االلتزاـ دكف يميف، كىؿ يعتبر االلتزاـ يمينا حتى تجب فيو الكفارة

  ؟الكفارة إف لـ يكف يمينا

، كقكؿ : مف حـر شيئا كلـ يحمؼ فميس ذلؾ بيميف، كالكفارة عميولشافعيكا مالؾفقاؿ 
اختمفكا فييا عمى أقكاؿ كثيرة ، ك عميو، حاشا الزكجة واليحرم "حراـ عمي ىذا" :الرجؿ لمشئ

التحمؿ مف التزاـ التحريـ  كجكبعمى في اآلية ، كحممكا معنى التحمة (2)ليس ىذا مكضعيا
ْٓ ﴿ :، كدليميـ قكلودكف كفارة ُ َُّس َِّ اَّللَّ َخ

َ
ا أ َٔ ٜا َؼيِّتاِت  ُم ٜا ََل َُتَرِّ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ

َ
يَا أ

 عميو يكجب كلـ لمحبلؿ ـالمحرّْ  ذـ  ابأف  قالكا: ،[87: المائدة] ﴾َوَل َتْكخَُدوا
 .(3)كفارة

ككؿ كالمشركب دكف أؿ عمى المحمى طمؽ فإنو يي أما أبك حنيفة فاعتبر أف التحريـ إذا أ
 ،الكفارة اكىك يميف تجب فيي ،، فإنو يحـر تناكلو"ىذا عمي حراـ"الممبكس، بمعنى إذا قاؿ: 

كؿ حتى الحركة ال بؿ يحـركقاؿ زفر: ال أف يتمفظ بو، ف كاف مما يمبس ال يحـر لبسو إفإ
 .(4)بأف النبي حـر العسؿ فكجبت الكفارة كاكالسككف كتمـز الكفارة، كاستدل

                                                           

 .(8/535ج) الحديث انظر: دركزة، التفسير (1)
قكال"، ثـ ذكرىا.  عشر ثمانية عمى" حراـ عمي أنت:" لزكجتو يقكؿ الرجؿ في العمماء قاؿ القرطبي: "كاختمؼ (2)

 .(18/180ج)الجامع ألحكاـ القرآف 
طيع ا فميطعو، ومف نذر أف يعصي ا فال مف نذر أف ي»قاؿ:  أخرج مالؾ عف عائشة أف رسكؿ ا  (3)

: مف نذر أف يعصي ا فبل يعصو، أف ينذر كعقب عميو بقكلو: " معنى قكؿ رسكؿ ا ، «يعصو
الرجؿ أف يمشي إلى الشاـ، أك إلى مصر، أك إلى الربذة، أك ما أشبو ذلؾ مما ليس  بطاعة. إف كمـ 

شيء مف ذلؾ شيء، إف ىك كممو أك حنث بما حمؼ عميو، ألنو  فبلنا، أك ما أشبو ذلؾ. فميس عميو في
نما يكفى  بما لو فيو طاعة ".  النذكر كاأليماف/باب  ،مكطأال :مالؾ]ليس  في ىذه األشياء طاعة. كا 

رجو أحمد في المسند كصححو المحقؽ كالحديث أخ [؛2/476 ،ما ال يجكز مف النذكر في معصية ا
 .[25738: رقـ الحديث42/48مسند أحمد ]أحمد: . ا سند رجالو ثقات رجاؿ الشيخيفكىذاألرنؤكط كقاؿ: 

 .(18/179،180ج) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف انظر: (4)
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كحده ال ينبغي ألحد أف يشركو فيو، كمف  كالتحريـ حؽ  الحؿ، األصؿ في األشياء ( 6
ا ﴿: ، قاؿ تعالى كجعؿ نفسو ندان   فعؿ فقد أعظـ الفرية عمى ا َٔ  ْٓ ْحخُ

َ
رَأ

َ
ِْ أ ًُ

ْم 
َ
ْٓ أ ِذَن َُّس

َ
ُ أ ِْ آَّللَّ ا وََخََلًَل ًُ ًٔ ُٙ َخَرا ْ٘ ِٔ  ْٓ ْٖ ِرْزٍق وََجَكْْخُ ِٔ  ْٓ ُ َُّس َْٗزَل اَّللَّ

َ
ِ أ لََعَ اَّللَّ

فبل يعبد ا تعالى إال بما  ،األصؿ في العبادات التكقؼكما أف [، 59]يكنس:  ﴾َتْىََتُونَ 
ُ ﴿ :قاؿ تعالى ،شرع ِٙ اَّللَّ َذْن ةِ

ْ
ْٓ يَأ َ ا ل َٔ  ِٖ ي َٖ اِلِّ ِٔ  ْٓ ُٛ َ ٜا ل ََكُء َْشَُق ْٓ ُْشَ ُٛ َ ْم ل

َ
 ﴾أ

.  ا شرعو ما إال ديف كال  ا حرمو ما إال حراـ فبل"، قاؿ ابف تيمية: [21]الشكرل:
 لـ أشياء فحرمكا  ا بو يأذف لـ ما الديف في شرعكا ألنيـ المشركيف ذـ تعالى كا

  ا بو يأذف لـ دينا كشرعكا ،(1)كالحاـ كالكصيمة كالسائبة كالبحيرة:  ا يحرميا
 .(2)"النصارل ابتدعيا التي كالرىبانية كعبادتو غيره كدعاء

كعدـ االستقصاء كالتحريج في  ،عف الزالت ، كترؾ التنقيبشيـ الكراـ التجاكز كالتغافؿ مف( 7
 شيـ مف التغافؿ زاؿ ما: سفياف كقاؿ قط، كريـه  استقصى ما: الحسف قاؿ، المكـ كالمعاتبة

 .(3)الكراـ

كترؾ  ،، كما لو شأف في التكجيو كالتربيةالمنيج القرآني في التركيز عمى ذكر ما كراءه طائؿ( 8
فضكؿ الكبلـ كما ال ينفع، كال داعي لذكر األشخاص كالييئات إذا لـ يستدع األمر ذلؾ، 

عمى  كماذا حـر الرسكؿ ، فنجد القرآف الكريـ أعرض عف ذكر تفاصيؿ قصة التحريـ
، كاكتفى أعرضا مٌ عك ، الحديثمف  ؼ النبيعرٌ  ذاكما ،(4)كمف ىما الزكجتاف ،نفسو

تحذير الدعكة النساء لمتكبة ك ذكر اإلسرار كاإلفشاء، ك ك  ،كبياف الكفارةالتحريـ عمى  بالعتاب
مف اإلساءة لمنبي 

(5). 

                                                           

البىحيرة  ما ابتدعو المشرككف في بييمة األنعاـ ًمف تىٍرؾ االنتفاع ببعضيا كجعميا لؤلصناـ، كىي:بعض ىي  (1)
عددنا مف البطكف، كالسائبة كىي التي تيترؾ لؤلصناـ، كالكصيمة كىي التي  التي تيقطع أذنيا إذا كلدت

لد مف صمبو عدد مف اإلبؿ.  نخبة مف تتصؿ كالدتيا بأنثى بعد أنثى، كالحامي كىك الذكر مف اإلبؿ إذا كي
 (124/ 1جالتفسير الميسر )أساتذة التفسير، 

 .(149-148/ 27ج) الفتاكل مجمكعابف تيمية،  (2)
 .(345/ 14ج) المعاني ركح ظر: األلكسي،ان (3)
 أف عف ترفعا اسميا ذكر عف كعدؿ. الخطاب بف عمر بنت حفصة ىي أزكاجو قاؿ الطاىر: "كبعض (4)

نما األعياف معرفة القصد يككف . بو يقتدل أك مثمو يجتنب مما فييا كما القصة بمغزل العمـ المراد كا 
 .(352/ 28ج) كالتنكير التحرير ."عائشة كىي بالحديث المنبأة تعييف طي ككذلؾ

 (.248-8/247جانظر: مسمـ كآخركف، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ) (5)
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كمقامو العظيـ عند ربو، كيظير ذلؾ في شفقتو سبحانو عميو أف يشؽ  بياف مكانة النبي ( 9
عمى نفسو، بمنعيا عف ما تحب مف الحبلؿ مف أجؿ رضا أزكاجو، كغيرتو عميو كدفاعو 

ؿ مف يتعرض لو بأذل بقكؿ أك فعؿ، كما نيى عف التقديـ بيف يديو في سكرة عنو مف ك
حراجو بدخكؿ بيكتو ، كأمر بتقديـ الصدقة بيف يدم نجكاه  ،الحجرات كنيى عف أذاه كا 

دكف إذف لطعاـ، ثـ المكث استئناسا لحديث، كما نيى عف دعائو باسمو المجرد كباقي 
، ه، كأمر بتكقيره كتعزيره كاحتراـ مقامو الكريـ و مف بعدالناس، كحـر الزكاج مف نسائ

 . (1)كأمثمة ذلؾ كثيرة ال يتسع ليا المقاـ

بيا، فعمى المسمـ أف اليغفؿ  حفصة بإطبلعيا عمى فعمتيا التي أخبره ا  ( فاجأ النبي10
دراؾ كامؿ بأف ا  عف معية ا  كمراقبتو لو في كؿ أحكالو، كأف يككف عمى كعي كا 

مع عميو، يرل أعمالو كيعمـ خبايا نفسو، كسيحاسبو عمى ذلؾ، حتى ال يأتي يكـ القيامة مط
خَاِب ََل ﴿فيتفاجأ، كيككف حالو كالذيف قاؿ ا فييـ:  ُِ َذا اّْ َٚ اِل  َٔ ٜلَُٜن يَاَويَْْخََ٘ا  ٌُ َويَ

ٜا  ُْ ِٕ ا َق َٔ ا َووََجُدوا  َٚ ْخَطا
َ
تَِيًة إَِلَّ أ

ََ اُحَناِدُر َضِنَيةً َوََل   . (2)[49]الكيؼ:﴾َخاِِضً

﴾: ، فقد قاؿعمى خيرية نساء النبي اللةفي اآليات د( 11 ، ﴿َعَسى َربُُّو ِإْف َطم َقُكف 
 إال بعدىا ما تحقيؽ كاجب القرآف في كالمعركؼ أنو لـ يقع التطميؽ، كقد قيؿ بأف عسى

نما كقع التخيير ك  التطميؽ، كلـ يقع، كىك بشرط عمقو ا  كلكف كاجب ىك: كقيؿ ىذه، ا 
جْيَا يَا﴿ فقاؿ:  ا كما أمر ُُْ٘تَّ حُرِْدَن اْْلَيَاةَ اِلُّ َُ ٍَ إِْن  ْزَواِج

َ
ِْ ِْل ا اْلَِِّبُّ ًُ َٛ حُّ

َ
أ

يًَل  اًخا ََجِ َّٖ َِسَ َِسِّْخُس
ُ
َّٖ َوأ خِّْكُس َٔ ُ

ا َذخََكاّنَْيَ أ َٛ َ َورَُشََٜلُ  *َوِزينَخَ ُُْ٘تَّ حُرِْدَن اَّللَّ َُ َوإِْن 
اَواِلَّ  ًٕ ي ـِ ْجًرا َق

َ
َّٖ أ ُْ٘س ِٔ ْدِصَ٘اِت  ُٕ َقدَّ لِْْ

َ
َ أ [، 29-28]األحزاب: ﴾اَر اآْلِخَرةَ وَإِنَّ اَّللَّ

 فا  خيرا منيف، ، كلـ يبدلو ا  كرسكلو  فأمره ا أف يخيرىف، فاخترف ا
 (4)ِبيَف َوالط يٍُّبوَف ِلمط يٍَّباِت﴾﴿َوالط يٍَّباُت ِلمط يٍّ  ، قاؿ تعالى:(3)ال يختار لنبيو إال خير النساء

                                                           

 (.8/246جانظر: مسمـ كآخركف، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ) (1)
 .(312/ 28ج) المنير الزحيمي، التفسير انظر: (2)
 صاحبتيا كعتاب عتابيا مف الكريمة السكرة ىذه في -عائشةيقصد -فضميا مزيد قاؿ األلكسي: كعمى (3)

 (.360/ 14ج) المعاني ركح يخفى. األلكسي، ال ما عنيما تعالى ا رضي حفصة
 ككذلؾ .الخبيثات لمنساء الخبيثكف كالرجاؿ الطيبات، لمنساء الطيبكف الرجاؿ "أم قاؿ ابف تيمية في تفسيرىا: (4)

ذا خبيثا، قرينيا كاف خبيثة المرأة كانت فإذا النساء، في  القكؿ عظـ كبيذا خبيثة، كانت خبيثا قرينيا كاف كا 
 .(152/ 3ج) تيمية البف الكبرل المؤمنيف". الفتاكل أميات مف كنحكىا عائشة قذؼ فيمف
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طبع النساء، كيتكب ا عمى مف مف كلكف يبقى اإلنساف خطاءن، كتبقى الغيرة  [،26]النكر:
 .(1)تاب

 أف النساء الخيرات البلتي حذر ، فقد بيف ا اكصبلحي اتكمف في إيماني المرأةخيرية ( 12
لبلتي تجتمع فييف صفات اإليماف كالتقكل ىف ا داؿ بيف كاختيارىف لرسكلو باالستب

َكٍث ﴿لخيرية، قاؿ تعالى:ىك المعتبر في اكالصبلح، كىذا  ْٖ ُمْْشِ ِٔ ٌَ٘ث َخْيٌ  ِٔ ٌث ُمْؤ َٔ َوَْلَ
 ْٓ ْقَجتَخُْس

َ
ْٜ أ َ ُتْنَكُح الَمْرَأُة أِلَْرَبٍع: ) إذ قاؿ:ىذا المعيار  [، كبيف النبي221البقرة:] ﴾َول

 . (3)(2)(ا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدٍّيِف، َتِرَبْت َيَداؾَ ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبيَ 

كاف مع أزكاجو، فقد  ( في قصة التحريـ مثاؿ لمنمكذج الراقي السامي في تعامؿ النبي13
كلـ يكف يجعؿ مف ىيبة النبكة حاجزا بينو كبينيف كىذا  ،كما يتعامؿ الزكج يفيتعامؿ مع

حياف يغفمف عف أنيف حتى أنيف كف في بعض األ، كترفقو بيف،  مف حسف خمقو
، كمف تقكؿ لو أماـ يخاطبف النبي ، ككانت منيف مف تراجعو كمف تغاضبو طيمة اليـك

 .(4)أبييا: قؿ كلكف ال تقؿ إال حقا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(221/ 8ج) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف انظر: الشنقيطي: أضكاء (1)
 ،صحيح مسمـ]مسمـ:  [؛5090: رقـ الحديث7/7األكفاء في الديف  /النكاح ،صحيح البخارم]البخارم:  (2)

] ش )تنكح المرأة ألربع( الصحيح  ،1466 : رقـ الحديث1086/ 2 ،استحباب نكاح ذات الديف /الرضاع
في معنى ىذا الحديث أف النبي صمى ا عميو كسمـ أخبر بما يفعمو الناس في العادة فإنيـ يقصدكف ىذه 

فاظفر أنت أييا المسترشد بذات الديف ال أنو أمر بذلؾ  ،كآخرىا عندىـ ذات الديف الخصاؿ األربع
الحسب الفعؿ الجميؿ لمرجؿ كآبائو )تربت يداؾ( ترب الرجؿ إذا افتقر أم لصؽ  :)لحسبيا( قاؿ شمر

و بالتراب كىذه الكممة جارية عمى ألسنة العرب ال يريدكف بيا الدعاء عمى المخاطب كال كقكع األمر ب
 [9521، رقـ الحديث 15/319ج ،مسند أحمد]، ككالمراد بيا الحث كالتحريض[

 .(8/221ج) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاءانظر: الشنقيطي،  (3)
 .(10/134،135ج) كبيانو القرآف انظر: دركيش، إعراب (4)
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 (.9-6 اآليات) اتقاء النار والتوبة والجياد: لثانيالمطمب ا

ا ﴿ :قاؿ تعالى َٛ حُّ
َ
ا اْلَّاُس يَاأ َٚ ُٜد ْٓ َٗاًرا َوًُ ِْيُس ْٚ َ

ْٓ َوأ ْجُىَصُس
َ
ٜا أ ُٜ٘ا ًُ َٔ َٖ آ ي ِ اَّلَّ

ا يُْؤَمُروَن  َٔ ْٓ َوَيْىَكَُْٜن  ُٚ َمَر
َ
ا أ َٔ  َ ا َمََلئَِسٌث ِمََلٌظ ِشَداٌد ََل َحْكُطَٜن اَّللَّ َٛ َواْْلَِجاَرةُ َقَْيْ

(6 ْٜ َٖ َزَىُروا ََل َتْكخَِذُروا اَْلَ ي ِ ا اَّلَّ َٛ حُّ
َ
ا َُتَْزْونَ ( يَاأ َٕ َُْٜن )  َم إِجَّ َٕ ْٓ َتْك ْ٘خُ َُ ا  ا 7َٔ َٛ حُّ

َ
( يَاأ

 ْٓ ْٓ َشيِّئَاحُِس َر َخُْ٘س ْن يَُسىِّ
َ
ْٓ أ ًٜخا َقىَس َربُُّس بًَث َُٗط ْٜ ِ حَ ٜا إََِل اَّللَّ ٜا حُٜبُ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ اَّلَّ

َم ََل َُيِْزي ْٜ اُر يَ َٛ ْج
َ
ا اْْل َٛ ْٖ ََتْخِ ِٔ ْٓ َجَّ٘اٍت ََتِْري  ُٙ  َوُيْدِخَُْس َك َٔ ُٜ٘ا  َٔ َٖ آ ي ِ ُ اْلَِِّبَّ َواَّلَّ اَّللَّ

ٍَ لََعَ  ْٓ َْلَا َُٜٗرَٗا َواْمِىْر َْلَا إَِّٗ ِٕ حْ
َ
ٜلَُٜن َربََّ٘ا أ ٌُ ْٓ َح ِٛ اِٗ َٕ ْح

َ
ْٓ َوبِأ ِٛ يِْدي

َ
ْٓ يَْصََع َبنْيَ أ ُٚ  ُّكِّ ُُٜٗر

ٍء ًَِديٌر ) َ٘اوِ 8ََشْ ُٕ ْ اَر َوال ىَّ ُُ ِد اّْ ِٚ ا اْلَِِّبُّ َجا َٛ حُّ
َ
ُٓ ( يَاأ َّ٘ َٛ ْٓ َج ُٚ َوا

ْ
أ َٔ ْٓ َو ِٛ نَي َواْمُْْؾ َقَْيْ ٌِ

ِطُي ) َٕ ْ  [9-6]التحريـ:   ﴾ (9َوبِئَْس ال
 

 :التحميؿ المغوي: أوالً 
ـْ َنارًا ـْ َوَأْىِميُك قىاهي  :﴾﴿ُقوا َأْنُفَسُك  كًكقايىةن، بالفتح، كٍقيان، يىًقيوً  أصؿ الكقاية مف كقى، "يقاؿ: كى

اهي  األىذىل عف كسىتىرىهي  صانىوي : مىةو فاعً  عمى ككاًقيىةن، بالكٍسر، مى ًفظىو" كحى جنبكا  . كالمعنى أم:(1)كحى
كاجتناب  ا امتثاؿ أمر ك  ،كقاية بتعمـ ما ينفعكـ كالعمؿ بو يااجعمكا بينكـ كبينأنفسكـ النار ك 

ىـ بطاعة ا كانيك مركىـ كأٍ  ،كأدبكىـأىميكـ ما ينفعيـ  عممكاك  نييو، كالتكبة مما يجمب سخطو،
 .(2) تككنكا سببا في نجاتيـ مف النارل عف معصيتو

 ىائمة، قكة ذكك كالفظاظة، كالبطش القمكب أشداء كالطباع، الخمؽ غبلظ" :﴾ِغاَلٌظ ِشَدادٌ ﴿
 .(3)"القكة: كالشدة

ـْ َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروفَ ﴿ اؿ التاـ يجتمع ليـ أمراف كىما: االمتث :أم :﴾اَل َيْعُصوَف الم َو َما َأَمَرُى
ألمر ا  ميما أمرىـ كمتى أمرىـ دكف إبطاء أك تكاني، مع القدرة كالتمكيف عمى فعؿ األمر 

  .(4)عمى أتـ كجو كاكممو، فمف يطيع قد اليستطيع، كالعكس، أما المبلئكة فيطيعكف كيستطيعكف

                                                           

 .(304/ 20ج) القامكس جكاىر مف العركس الزبيدم، تاج (1)
 .(874ص) الرحمف الكريـ تيسير السعدم، كانظر: ؛(491/ 23ج) البياف جامع م،انظر: الطبر  (2)
 .(2691/ 3ج) الكسيط الزحيمي، التفسير (3)
 .(168/ 8ج) تفسير القرآف العظيـ كثير، انظر: ابف (4)
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  :كنصكح ،إليو يعكد ال ثـ الذنب مف يتكب أف: النصكح التكبة: قاؿ عمر: "﴿َتْوَبًة َنُصوًحا﴾
 فبلف: يقاؿ. الخمكص ىك ذلؾ كأصؿ ،كالنصيحة النصح مف مشتقة كىي لمتكبة صفة ىي

كعميو فالتكبة النصكح تعني  .(1)"غش فييا ال خالصة إرادة الخير لو يريد كاف إذا لفبلف ينصح
مف الرجكع إلى ا كاإلقباؿ عميو بنية صادقة خالصة ال يعكر صفكىا شئ كال تشكبيا شائبة 

 شيكة أك شبية أك تردد أك ضعؼ في العزيمة. 

ـْ َأْف ﴿ ـْ َسيٍَّئاِتُكـْ  ُيَكفٍّرَ َعَسى َربُُّك : أم حقيؽ كجدير أف يمحك ربكـ كيستر كيغطي عنكـ ﴾َعْنُك
  .(3)"مكجبة ا مف عسى" :كثير ابف . قاؿ(2)بالتكبة تغطية تامة ما يسكؤكـ مما بدا منكـ

يسألكف ربيـ أف  ،ىك النكر الذم يؤتكه عند الصراط: َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر ِلَنا﴾ ِمـْ َيُقوُلوَف َرب َنا َأتْ ﴿
شفقة منيـ  منيـ؛ فبل يطفئو عنيـ، طالبيف المغفرة عمى ما سمؼ ؛يتمو ليـ مدة جكازىـ الصراط

 .(4)مف إطفاء نكر المنافقيف كر بسبب ذنكبيـ، كذلؾ بعد ما يركفكخكفا مف أف ييسمبكا الن
  نيا: عالقة المقطع بسابقو مف اآليات:ثا

 عمييف مف أم زلة ال تميؽ بمكانتيف، ككاف ا  غيرةن   نساء النبي  لما كعظ ا
ًمـ اتصافيف بالخيرية كالصبلح،عمى سبيؿ دكاـ الرفقة في الدنيا كاآلخرة  اختارىف لنبيوقد   ، كعى

يف كتأديبيـ، ثـ تماـ التأديب ككمالو بصحبتيف ككاف ذلؾ ثمرة تربية أكليائ بدلو خيرا منيف،كلـ ي
كتأثرىف بحسف عشرتو ككريـ أخبلقو، ناسب بعد ىذه المكعظة الخاصة أف يعظ األمة   لمنبي

، كالتأسي بأكلياء أميات كحسف المعاشرة كالتأديب في تقكل ا   كيأمرىا بالتأسي بنبييا
 .(5)ح كالخير في الدنيا كاآلخرةيحصؿ ليا بذلؾ الصبلل ؛المؤمنيف في حسف تربيتيف

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

، (6)مجمكعة مكاعظ، أكليا: أف يتقكا النار كيقكا منيا أىمييـ لممؤمنيف ا  كجوي
 أىميكـ كمركا ا، معاصي كاتقكا ا، بطاعة كيككف ذلؾ كما قاؿ ابف عباس:"أم: اعممكا

                                                           

 .(57/ 16ج) الفتاكل ابف تيمية، مجمكع (1)
 .(201/ 20ج) كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـالبقاعي،  انظر: (2)
 .(170/ 8ج) القرآف العظيـ تفسير ،كثير ابف (3)
 .(495/ 23ج) البياف جامع الطبرم، انظر: (4)
 .(196/ 20ج) كالسكر اآليات تناسب في الدرر البقاعي، نظـ انظر: (5)
 كيساعدىـ وب يأمرىـ ا بأمر عميو يقـك كأف معصيتو، عف كينياىـ ا، بطاعة يأمرىـ أفب يقييـ قاؿ قتادة:  (6)

 .(492/ 23ج) البياف الطبرم، جامع. عنيا كزجرتيـ عنيا، ردعتيـ معصية  رأيت فإذا عميو،
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صؼ النار بأنيا تكقد بالناس كحجارة الكبريت، كأنيا مككؿ ، كك (1)النار" مف ا ينجيكـ بالذكر،
فبل  غبلظ جفاة في الطبع كالمعاممة، أشداء أقكياء في األخذ كالبطش، مطيعيف  (2)بيا مبلئكة
تنفيذ أمره،  ثـ بيف حاؿ الكفار كما يقاؿ ليـ في ذلؾ اليـك  عف ، غير عاجزيفقادريف يعصكنو،

نما يمقكف جزاء ما عممكا. ثـ تمف أٌف أكاف االعتذار قد فا تي المكعظة أت، كأنيـ لـ ييظممكا، كا 
مع اإلقبلع عف المعاصي،  كاإلقباؿ الصادؽ عمى ا  (3)الثانية كىي األمر بالتكبة النصكح

كالندـ كالعـز عمى عدـ العكدة إلييا، فقريب كجدير بربيـ إف ىـ فعمكا أف يمحك ما سمؼ مف 
، ومع الذيف المؤمنيفك   نبيو  ا يخزم ال في يكـ النعيـخطاياىـ، كيدخميـ جنات 

تماـ النكر، فبل ا  عمى كؿ شئو المغفرة ك  بأنو قدير كسيجعؿ ليـ نكرا يجتازكف بو الصراط سائميو
 المحاديف بالقتاؿ كغيره، بجياد الكفار األمر لمنبي ييطفأ عنيـ حتى يجكزكا الصراط. كأخيران 

جينـ  ا جامعيـ في، كأخبر أف (4)ى الفريقيفمع التغميظ عم حذيركالت كعيدالكالمنافقيف ب
 .(5)كساءت مصيرا

 ة:يالبالغرابعًا: المطائؼ البيانية والفوائد 

، مف خبلؿ ذكر المسبب، كىي ﴾ناراً  َوَأْىِميُكـْ  َأْنُفَسُكـْ  ُقوا﴿: المجاز المرسؿ في قكؿ ا •
رادة السبب كىك مخالفة أمر ا جنبكا أنفسكـ كأىميكـ ميكًجبى عذاب ا، ، فالمعنى: النار، كا 

 . (6) بالعمؿ بطاعتو كعدـ مخالفة أمره

 .﴾ُيْؤَمُروفَ  ما َوَيْفَعُموفَ  َأَمَرُىـْ  ما الم وَ  َيْعُصوفَ  ال﴿ :تعالى قكلو في: كاإليجاب السمب فف" •

يجابو جية مف الشيء نفي عمى الكبلـ بناء ىك الفف كىذا  بشيء أمر أك ل،أخر  جية مف كا 
 ىؤالء عف كجؿ عز سمب الكريمة، اآلية كفي .الجية تمؾ غير مف عنو كنيي جية مف

 .(7)"الطاعة ليـ كأكجب العصياف، المكصكفيف
                                                           

 .(167/ 8ج) تفسير القرآف العظيـ كثير، ابف (1)
 سبعيف الضربة بتمؾ فيدفع بالمقمعة يضرب أف أحدىـ كقكة سنة مسيرة أحدىـ منكبي بيف قاؿ مقاتؿ: ما (2)

 .ميتا كال حيا ال أحدىـ فيقع سنة، أربعيف مقدار جينـ قعر في فييكل أياـ سيرةم إنساف كؿ عظـ ألفا
 .(378/ 4ج) تفسير مقاتؿ

 .(608/ 3ج) اإلشارات لطائؼ .نقض يعقبيا ال التي ىى: النصكح قاؿ القشيرم: التكبة (3)
 ".الرفؽ كترؾ تياراالن كشدة بالمساف كالمنافقيف كالنبؿ، كالرماح بالسيكؼ الكفار جاىد"عف عطاء:  (4)

  (552/ 10ج) البسيط التفسيرالكاحدم، 
 .(387/ 5ج) التفاسير أيسر الجزائرم، انظر: (5)
 .(315/ 28ج) لمزحيمي المنير التفسيرانظر:  (6)
 .(298/ 28جصافي، الجدكؿ في إعراب القرآف ) (7)
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بالعطؼ الذم إطناب  :﴾ُيْؤَمُروفَ  ما َوَيْفَعُموفَ  َأَمَرُىـْ  ما الم وَ  َيْعُصوفَ  ال﴿:في قكلو  •
كة بأنيـ يمتثمكف فبل يعصكف، كأنيـ متمكنكف، ينتيكف كصؼ المبلئ حيث ،يقتضي المغايرة

ال يمـز مف كجكد  اف،كصفاف متغاير عطؼ االستطاعة عمى الطاعة، كىما فإلى ما أمرك بو،  
  .(1)خرأحدىما كجكد اآل

ف النصح ىك أحيث أسند النصح مجازا لمتكبة مع  ،مجازم فييا إسناد: ﴿َتْوَبًة َنُصوًحا﴾  •
نفاؽ أك  تردد أك مف ياشكبما ينصح نفسو بتكبتو، فتككف خالصة مف كؿ صفة التائب الذم ي

  .(2)رياء
ـْ َتْعَمُموَف﴾  ﴿ِإن َما ُتْجَزْوفَ : أسمكب القصر الذم تفيده )إنما( في قكلو   • ، حيث َما ُكْنُت

 ككاف ذلؾ لما اعتذرك كطمبكا ه.فمـ يتعدَّ ، ما قدمكا مف العمؿ قصر الجزاء الذم  نالكه عمى
 .(3)أنو لـ يظمميـاستحقاقيـ الجزاء بعمميـ ك  التخفيؼ، فبيف

  المقاصد واألىداؼ والدالالت المستفادة مف اآليات: :خامساً 
فالتكبة النصكح " قاؿ ابف تيمية:مف كؿ معصية،  عمى األعياف كاجبة عمى الفكر (4)التكبة( 1

كقسـ العمماء التكبة  ،(5)"كىي كاجبة بما أمر ا تعالى ...ىي الخالصة مف كؿ غش
 حسب تعمقيا إلى قسميف:

األكؿ : التكبة التي ال تتعمؽ بحؽ الغير: ليا ثبلثة شركط: أكليا: ترؾ المعصية كاإلقبلع 
عنيا بالكمية. كثانييا: الندـ عمى المعصية كاالستغفار منيا. كثالثيا: العـز الجاد عمى 

 عدـ العكدة إلييا
عمؽ بحؽ الغير: تجب فييا الشركط الثبلثة السابؽ ذكرىا، الثاني: كىك التكبة التي ليا ت

كالرابع ىك أداء الحقكؽ ألصحابيا، فإف كاف الحؽ ماال أك نحكه يرده إليو، إال أف 
ف كانت المظممة في العرض بقذؼ أك غيبة، أك طعف أك نحك ذلؾ يستحميا  يعفك، كا 

 . (6)منو بالتمكيف مف نفسو أك بطمب العفك
                                                           

 .(366/ 28ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (1)
 .(321/ 6ج) الفرقاف كرغائب القرآف غرائب نيسابكرم،نظاـ الديف ال (2)
 .(367/ 28ج) كالتنكير التحريرابف عاشكر،  انظر: (3)
 إلى المعصية مف رجكعو:  العبد فتكبة رجع:  معناه كتاب، مسمـ كؿ عمى فرض قاؿ ابف عطية: كالتكبة (4)

 الكجيز . المحررالطاعة إلى اليداية في عميو كنعمتو صبلحو إظيار العبد عمى تعالى ا كتكبة، الطاعة
 .(333/ 5ج) العزيز الكتاب تفسير في

 .(58/ 16ج) الفتاكل مجمكع (5)
 (.478/ 14جطنطاكم، التفسير الكسيط ) (6)
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 كصمـ بالتكبة حـز إذا فأما" كما قاؿ ابف كثير: لتكفير الذنكب، (1)كح مكجبةالتكبة النص( 2
قاؿ العمماء: عسى مف ا كاجبة، كىك كقد  ،(3)"الخطيئات مف قبميا ما (2)بُّ تجً  فإنيا عمييا

 قاؿ: كركل مسمـ عف النبي ،(4)(الت اِئُب ِمَف الذ ْنِب َكَمْف اَل َذْنَب َلوُ ) :معنى قكؿ النبي
ِؿ ِإف  الم َو َعز  َوَجؿ  َيْبُسُط َيَدُه ِبالم ْيِؿ ِلَيُتوَب ُمِسيُء الن َياِر َوِبالن َياِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء الم يْ )

 تكبة ا إلى تاب مف أف ريب ال" قال ابن تٌمٌة:  ،(5)(َحت ى َتْطُمَع الش ْمُس ِمْف َمْغِرِبَيا
ِٖ ﴿: الىتع قاؿ كما عميو ا تاب نصكحا ْٖ ِقتَاِدهِ َويَْكُىٜ َق ْٜبََث َخ ُِ اَلَّ ٌْتَ ِي َح َٜ اَّلَّ ُٚ َو

ا َتْىَكُْٜنَ  َٔ  ُٓ يِّئَاِت َويَْكَْ ٜا ﴿ :تعالى كقاؿ[ 25: الشكرل] ﴾الصَّ وُ ِْسَ
َ
َٖ أ ي ِ ِْ يَاِقتَاِدَي اَّلَّ ًُ

َ َحْنِىرُ  ِ إِنَّ اَّللَّ ْٖ رََْحَِث اَّللَّ ِٔ َُ٘ؽٜا  ٌْ ْٓ ََل َت ِٛ ْجُىِص
َ
َٜ اَّْنُىُٜر  لََعَ أ ُٚ  ُٙ يًكا إَِّٗ َُٜٗب ََجِ اَّلُّ

 ُٓ  . (6)"تاب لمف أم ،[53: الزمر] ﴾الرَِّخي

مف يقكـ عمييـ بالتعميـ كالتأديب كالداللة عمى أكالده ك كؿ مسؤكؿ إف يصمح أىمو ك كاجب  (3
 ال كما كالخير، الديف كأىمينا أكالدنا تعميـ عمينا أف عمى يدؿ كىذا: " الجصاص الخير، قاؿ

ُمرْ ﴿: تعالى قكلو مثؿ كىك اآلداب، مف عنو يستغنى
ْ
ٍَ  وَأ َْْٚ َ

ََلةِ  أ َٛا َواْضَؽِِبْ  ةِالطَّ ْ  ﴾َقَْي
ِْٗذرْ ﴿:  لمنبي تعالى قكلو كنحك ،[132: طو]

َ
ٍَ  َوأ ًَْربنِيَ  َقِشَيحَ

َ
 ،[214: الشعراء] ﴾اْْل

 تعالى، ا اعةبط كأمرىـ تعميميـ، لزكمنا في مزية، منا فاألقرب لؤلقرب أف عمى كيدؿ
 فمف"كقاؿ ابف القيـ: . (7)(كمُّكـ رَاٍع وكمُّكـ مسؤوؿ عف رِعيٍَّتو): النبي قكؿ لو كيشيد

                                                           

 سبحانو لكنو ؛السنة أىؿ عند بشركطيا كجدت إذا التكبة قبكؿ تعالى ا عمى يجب ال: النككم اإلماـ "قاؿ (1)
 .(355/ 14ج) المعاني ركح األلكسي، فضبل".كت منو كرما يقبميا

(، 411/ 1جإكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )لقاضى ًعياض، . االمؤاخذة لعدـ استعارة اليدـ، بمعنى ىنا الجىبُّ  (2)
 في الحاشية.

 .(169/ 8ج) القرآف العظيـ تفسيرابف كثير،  (3)
 :األلباني] [؛4250: رقـ الحديث5/320 ،باب ذكر التكبة /سنف ابف ماجو، أبكاب الزىد]ابف ماجو:  (4)

  كقاؿ حديث حسف. ،[3008: رقـ الحديث578/ 1جصحيح الجامع الصغير كزيادتو )
ف تكررت الذنكب كالتكبة 5) رقـ  :4/2113( ]مسمـ: صحيح مسمـ، التكبة/باب قبكؿ التكبة مف الذنكب كا 

نما كرد لفظ بسط اليد ألف العرب قاؿ المازرم المراد بو قبكؿ ال ش )يبسط يده(:، ] [2759الحديث تكبة كا 
ذا كرىو قبضيا عنو فخكطبكا بأمر حسي يفيمكنو كىك مجاز[  .إذا رضي أحدىـ الشيء بسط يده لقبكلو كا 

 .(441/ 3ج) الكبرل الفتاكل (6)
ـْ َناًرا﴾،( ]البخارم: صحيح البخارم، النكاح/ باب 7) ـْ َوَأْىِميُك [؛ 5188يث: رقـ الحد26/ 7 ﴿ُقوا َأْنُفَسُك

اإلمارة/فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، كالحث عمى الرفؽ بالرعية، كالنيي  ،]مسمـ: صحيح مسمـ
ما  /أبكاب الجياد  ،سنف الترمذم] الترمذم: ،  [1829: رقـ الحديث3/145 ،عف إدخاؿ المشقة عمييـ

 .[1705: رقـ الحديث208/ 4 ،جاء في اإلماـ
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 جاء إنما األكالد كأكثر اإلساءة غاية إليو أساء فقد سدل كتركو ينفعو ما كلده تعميـ أىمؿ
ىماليـ اآلباء قبؿ مف فسادىـ  صغارا ضاعكىـفأ كسننو الديف فرائض تعميميـ كترؾ ليـ كا 

 .(1)"كبارا آباءىـ ينفعكا كلـ بأنفسيـ ينتفعكا فمـ
( تتضاعؼ مسؤكليتنا في أيامنا ىذه تجاه أكالدنا كتزداد الحاجة إلى مزيد الرقابة كاالىتماـ 4

بيـ؛ كذلؾ بسبب ما يكجو إلييـ مف اآلفات كالسمـك كمايفتح عمييـ مف الشركر مف خبلؿ 
التمفاز، كاإلعبلـ المغرض، كما شابو ذلؾ مف أساليب الغزك أساليب التكاصؿ االجتماعي، ك 

الفكرم، كالحرب المسعكرة عمى الشباب المسمـ التى تتكالىا  شياطيف الفسؽ كالفجكر الذيف 
 .(2)يتربصكف بيـ ليؿ نيار، كىذا يستدعي منا أف نبقى في غاية اليقظة كالحذر

لينتفع بيا بنفسو،  ؛عميو مف الفرائضيجب عمى المسمـ أف يتعمـ أصكؿ دينو، كما يجب ( 5
مو ىك أصكؿ عمٌ مو كيي عمى أف يى عميو كيعمميا مف يقكـ عمييـ مف األىؿ كالكلد، كأكؿ ما يجب 

اإليماف كما يتبعيا مف تكحيد ا في ربكبيتو كألكىيتو كأسمائو كصفاتو، كزرع محبتو كمحبة 
أصؿ ىك عكمة أظافرىـ، فيذا رسكلو كمراقبتو كخشيتو في نفسو كفي قمكب أكالده منذ ن

 .(3)السمكؾ كيعيف عمى االستقامة كالصبلح يؤدم إلى تقكيـالذم  كالسبيؿ الخير

الشدة مف األساليب التربكية التي البد منيا في كثير مف األحياف؛ كلكف عمى المربي أف ( 6
نما يستعمميا  حيانان أف عميو أفإذا استدعى األمر، يككف حكيما، فبل يجعميا ىي األساس كا 

كيدفع  ،يأخذ مف يربييـ بالشدة، كيجعؿ ليـ حدكدان، ألف التساىؿ كالتمطؼ الزائد قد يفسد
. قاؿ ابف القيـ:  (4)كقد يتعدل األمر إلى المحرمات  ،إلى طمب المزيد كالغرؽ في المباحات

عانتو لو" عمى  ككـ ممف أشقى كلده كفمذة كبده في الدنيا كاآلخرة بإىمالو كترؾ تأديبو كا 
شيكاتو كيزعـ أنو يكرمو كقد أىانو كأنو يرحمو كقد ظممو كحرمو ففاتو انتفاعو بكلده كفكت 

ذا اعتبرت الفساد في األكالد رأيت عامتو مف قبؿ اآلباء"  . (5) عميو حظو في الدنيا كاآلخرة كا 

                                                           

 (.229كدكد بأحكاـ المكلكد )ص( ابف القيـ، تحفة الم1)
( انظر: عبد الرحمف األنصارم، أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع 2)

 (.112)ص
 (440( انظر: األنصارم، معالـ أصكؿ التربية اإلسبلمية مف خبلؿ كصايا لقماف البنو )ص3)
 (.8/255جلقرآف الكريـ)ي لسكر ا( انظر:  مسمـ كآخركف، التفسير المكضكع4)
 .(242ص) المكلكد بأحكاـ المكدكد تحفةابف القيـ،  (5)
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عمى ، كؿ ياالتعامؿ مع باختبلؼ الفئات التي يككفتربكية الدعكية ك الساليب ( تختمؼ األ7
 و كاستعداده، فمثبل:حسب حالو كتكجي

مع األىؿ كالزكجات كاألكالد يتبع أسمكب التعميـ كالتكجيو كالمكعظة الحسنة كالترغيب  -أ
 كالترىيب، كالردع كالشدة عند الحاجة. 

نذارىـ مف سكء العاقبة في  (1)الحذر مف المنافقيف كتحذيرىـ كتخكيفيـ كالغمظة -ب معيـ كا 
 الدنيا كاآلخرة.

أىؿ الكتاب يجادلكف بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كيجاىدكف ك غير المحاربيف الكفار  -ج
 حسف ما دامكا مسالميف.أبالقرآف كبما فيو مف الحجج كالبراىيف؛ كلكف بالتي ىي 

 .(2)الكفار المحاربكف المحادكف يقاتمكف بالسبلح دفعا لشرىـ كخطرىـ عمى الديف كأىمو-د

دائـ اإلشفاؽ مف ذنكبو ال يأمف مكر ا، كلكف الييأس مف  ،مف ربو المؤمف دائـ الخشية( 8
عفكه كمغفرتو، فيؤالء المؤمنكف يعبركف الصراط  كىـ يسألكف ربيـ إتماـ النكر كالمغفرة 
حتى ال يؤخذكا بذنكبيـ كما أخذ المنافقكف، فتطفأ انكارىـ كييككف في نار جينـ، قاؿ ابف 

 ال ا فإف يظممو؛ أف ا مف يخاؼ كال با إال رجاءه عمؽي ال أف لمعبد تيمية: "ينبغي
 ما معنى كىذا بذنكبو، يجزيو أف يخاؼ بؿ يظممكف؛ أنفسيـ الناس كلكف شيئا الناس يظمـ
 .(3)ذنبو" إال يخافف كال ربو إال عبد يرجكف ال: قاؿ أنو  عمي عف ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لـ إذا كأغمظ القكؿ لو كغمظ فظِّا، كاف إذا غميظ رجؿ: يقاؿ ثـ الخمقة، في غمظنا يغمط الشيء غمظ: يقاؿ (1)
 قاؿ. ذلؾ عف القمب ضعؼ الرفؽ أف كما بصاحبو، األلـ إحبلؿ عمى القمب في قكة كالغمظة..  بو يرفؽ
 .كجكىيـ في يكفير أف ىك: مسعكد ابف كقاؿ. كالمقت بالبغضة كالنظر االنتيار شدة يريد: عباس ابف

 ، الحاشية.(27/ 22ج) البسيط الكاحدم، التفسير
 (.8/255،256ج) انظر:  مصطفى مسمـ كآخركف، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ (2)
 .(231/ 5ج) الكبرل الفتاكل (3)
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 (.12 -10 اآليات) أمثمة حية لمنساء المطمب الثالث: 

َت لٍُٜط ََكَجخَا ََتَْج ﴿ قاؿ تعالى:
َ
َت ٍُٜٗح َواْمَرأ

َ
َٖ َزَىُروا اْمَرأ ي ِ رًََل لَِّلَّ َٔ  ُ َِضََب اَّللَّ

َِ اْدُخََل اْلَّ  ِ َشيْئًا َوِري َٖ اَّللَّ ِٔ ا  َٕ ُٛ ْٓ ُحْنِ٘يَا َخْ٘ ا وََْ َٕ ُٚ ْٖ ِقتَاِدَٗا َضاِْلنَْيِ وََخاَجخَا ِٔ  ِٖ اَر َختَْديْ
 ِْ اِخ َف اِلَّ ِٖ ِِل 10نَي )َٔ َن إِْذ ًَاَّْج رَبِّ اةْ ْٜ َت وِرَْق

َ
ٜا اْمَرأ ُ٘ َٔ َٖ آ ي ِ رًََل لَِّلَّ َٔ  ُ ( َوَِضََب اَّللَّ

نَي ) ِٕ ِ ال َـّ ِم اّ ْٜ ٌَ َٖ اّْ ِٔ ِٙ َوَْنِِِّن  ِْ َٕ َن َوَخ ْٜ ْٖ وِرَْق ِٔ َٓ 11ِقَْ٘دَك ةَيْخًا ِِف اْلََِّ٘ث َوَْنِِِّن  ( َوَمْريَ
َراَن اَِِّّت  ْٕ ا اْبََ٘ج ِق َٛ اِت َربِّ َٕ ِْ ًَْج ةَِس ْٖ ُروِخَ٘ا وََضدَّ ِٔ  ِٙ ا َذََ٘ىْخَ٘ا ِذي َٛ ْخَطَْ٘ج وَرَْج

َ
أ

اِٗتنِيَ  ٌَ َٖ اّْ ِٔ ِٙ َوََكَْٗج   [12-10]التحريـ:  ﴾ (12)َوُكخُتِ
 :: التحميؿ المغويأوالً 

ال ما، كمظاىرة أقكاميما مف الكفار عميي، المقصكد بالخيانة كفرىما كنفاقيما :﴾َفَخاَنتَاُىَما﴿
نما ،قط نبي امرأة بغت ما: عباس ابف قاؿ" (1)كالفراشالزنا خيانة   كانتا أنيما خيانتيما كانت كا 
ذا مجنكف إنو: لمناس تقكؿ نكح امرأة فكانت دينيما، غير عمى  الجبابرة، بو أخبرت أحد بو آمف كا 
  .(2)"أضيافو عمى قكمو  تدؿ كانت فإنيا لكط امرأة كأما

كما يصدر عنيا مف عممو  الخبيثة طمبت النجاة مف صحبة نفسو :ْرَعْوَف َوَعَمِمِو﴾﴿َوَنّجِنى ِمف فِ 
  .(3)السئ الذم يشمؿ كفره كظممو كعدكانو

كأنو في حصف،  ،إليو ييسمؾاإلحصاف منع الشئ كجعمو حصينا منيعا ال : ﴿َأْحَصَنْت َفْرَجَيا﴾
 .(4)حفظتو كصانتو كمنعتو عف الرجاؿ :كالمعنى

أم آمنت كأيقنت بما أخبرىا ربيا بكاسطة الممؾ جبريؿ مف أنيا : ﴾ْت ِبَكِمَماِت َربٍَّياَوَصد قَ ﴿
  .(5)ستحمؿ بكممة ا، كيككف ليا كلد يؤتيو ا الحكـ كالنبكة

                                                           

 .(575/ 30ج) الغيب مفاتيح الرازم، انظر: (1)
: رقـ 538/ 2 ، التفسير/ تفسير سكرة التحريـ،المستدرؾ، ]الحاكـ: (123/ 5ج)البغكم، معالـ التنزيؿ (2)

 [، كصححو، ككافقو الذىبي.3833الحديث
 .(270/ 8ج) الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد أبكالسعكد،انظر:   (3)
 .(484/ 14ج) طنطاكم الكسيط التفسير ،طنطاكم :انظر (4)
 .(378/ 28ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (5)
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القنكت ىك لزكـ الطاعة كالمداكمة عمييا، ك)ًمٍف(: إما أف تككف ابتدائية : ﴿َوَكاَنْت ِمَف اْلَقاِنِتيَف﴾
 كىي مف نسميـ، أك تككف تبعيضية بمعنى مف عداد ،ىا كانكا قانتيفءأصكليا كآبا بمعنى أف

 .(1)القانتيف مف الناس، أم كاحدة منيـ القكـ
 ثانيًا: القراءات:

كقرأ ، ا كتب جميع:  يعني بالجمع﴾ َوُكتُِبوِ  ﴿البصرم كحفص عف عاصـ عمرك أبك قرأ
 .(2)جميع ما أنزؿ مف كتاب :أكجنس الكتاب، أم ،نجيؿعمى اإلفراد يعنى اإل ﴾وِكتَاِبوِ ﴿الباقكف 

    ثالثًا: عالقة المقطع بسابقو مف اآليات:

تتجمى مناسبة ىذه اآليات لسابقتيا في أف اآليات السابقة كانت فييا الدعكة لمتقكل 
كالتكبة النصكح كمقارعة الكافريف كالمنافقيف بالسيؼ كالحجة كالبرىاف، في حيف جاءت ىذه 

كال تتكب،  كال تجدم معيا حجة كال  ات لتبيف أف بعض النفكس ميما دعكتيا التتقي،اآلي
برىاف، كلك نشأت في بيت مف بيكت النبكة، كمثؿ لذلؾ بامرأة نكح كامرأة لكط، كبعض النفكس 
جبمت عمى الصفاء كاإليماف كالعفة؛ فبل تضرىا فتنة كاليضرىا أف تككف قرينة أعتى الكافريف، 

بامرأة فرعكف التي ثبتت عمى إيمانيا كصبرت عمى أذل فرعكف، كمريـ التى صبرت كمثؿ لذلؾ 
 .(3)كحفظت فرجيا كحافظت عمى عفتيا كطيارتيا، ككانت مثاال في اإليماف كالتصديؽ

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:

كلـ يشفع ليـ  ،مثبل لحاؿ الكافريف الذيف لـ تنفعيـ صمتيـ بالصالحيف ضرب ا 
، المتاف لـ كامراة لكط  قربيـ منيـ بزكجتي نبييف كريميف كىما امرأة نكح  عند ا

كخانتاىما بالكفر كالتآمر عمييما،  فمـ يدفع عنيما ىذاف النبياف شيئان  أزكاجيما تنتفعا بصبلح
 مثميف ما مف الكافريف، كضرب ا ، ككانت النار مصيرىما شأف غيرى مف عذاب ا
، (4)لـ تضرىا صمتيا بالكافريف بامرأة فرعكف التي مثبل في الصبر كالثبات ،لحاؿ المؤمنيف

ثبتت عمى دينيا بالرغـ مف شدة كفر زكجيا كظممو كفجكره، كالتجأت إلى ربيا أف يرزقيا جكاره ك 

                                                           

 .(485/ 14ج) الكسيط التفسير ،انظر: طنطاكم (1)
 التنزيؿ لعمـك التسييؿ جزم، ابف كانظر: ؛(204/ 18ج) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف انظر: (2)

 .(2419ص)
 .(455/ 29جائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف )تفسير حد( انظر: 3)
 لتعممكا ربيا أطاعت حيف زكجيا كفر امرأتو ضر ما فكا كأبعده األرض أىؿ أعتى فرعكف كاف :قتادة قاؿ" (4)

 .(172/ 8ج) كثير، تفسير القرآف العظيـ ابف ."بذنبو إال أحدا يؤاخذ ال عدؿ، حكـ ا أف
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في الجنة كأف ينجييا مف صحبة ىذا الفاجر كمف  سكء عممو، كأتباعو الظالميف مف قكمو، 
عمى ليا  إكرامان التي أجرل ا ليا خكارؽ العادة  (1)بنت عمراف ي مريـكالمثؿ الثاني كاف ف
حيث نفخ الممؾ في فرجيا فحممت بنبي كريـ، ككانت مثاال في التصديؽ  ،عفتيا كحفظ فرجيا

 . (2)اليقيف كالتقكلك 
  :والفوائد البالغية خامسًا: المطائؼ البيانية

 اإًليماف أىؿمثاؿ ك ، ﴾َكَفُرواْ  لٍّم ِذيفَ  َمَثالً  ا بَ َضرَ ﴿ الطغيافالكفر ك  أىؿ مثاؿ بيف المقابمة
 .(3)﴾آَمُنواْ  لٍّم ِذيفَ  َمَثالً  ا َضَربَ ﴿

رىبى  ثىبلن  المَّوي  ضى كا ًلمًَّذيفى  مى رىبى  كىفىري ثىبلن  المَّوي  كضى نيكا ًلمًَّذيفى  مى  في النساء لتككف المثميف، بيف مقابمة آمى
 .الخائنتيف افرتيفكالك ال كالمؤمنتيف، اإلخبلص

فيد زيادة ت  َمَع الد اِخِميَف﴾﴿، كزيادة ﴿اْدُخاَل الن اَر َمَع الد اِخِميَف﴾:  الجناس الناقص في قكلو
اقي الكفار الذيف لـ تكف ليـ صمة التبكيت كالحسرة، كأنيما تدخبلف النار شأنيما كشأف ب

 .(4)ءباألنبيا
، حيث عطؼ العمؿ الذم ىك ِفْرَعْوَف َوَعَمِمِو﴾﴿ِمْف :  العاـ في قكلو عمى الخاص عطؼ

 .(5)مف خصائص فرعكف كتبع لو عمى شخص فرعكف
ع السجع  .(6)﴿اْلَقاِنِتيَف﴾، ك﴿الظ اِلِميَف﴾، ك﴿الد اِخِميَف﴾بيف  البديع المرصَّ

 .(7)"اإلناث عمى الذككر تغميب فيو ﴾اْلقاِنِتيفَ  ِمفَ  َوكاَنتْ ﴿"

 

 
                                                           

 ىذه في كثر كلٌما النساء، جممة مف كىما فرعكف، امرأة ذكر ما بعد بذكرىا السكرة تـخقاؿ القشيرم: " (1)
  اإلشارات لطائؼ ".لقدرىا تخصيصا ذكرىا مف السكرة يخمى أاٌل  سبحانو ا أراد النساء ذكر السكرة

 .(609/ 3ج)
 (.561/ 1جتفسير، التفسير الميسر )نخبة مف أساتذة ال( انظر: 2)
  .(323/ 28ج) المنير حيمي، التفسيرالز انظر:  (3)
 .(482/ 14ج) الكسيط طنطاكم، التفسير انظر: (4)
 .(377/ 28ج) كالتنكير التحريرانظر: ابف عاشكر،  (5)
 .(389/ 3ج) التفاسير انظر: الصابكني، صفكة (6)
 (323/ 28ج) المنير الزحيمي، التفسير (7)
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 ؼ والدالالت المستفادة مف اآليات:المقاصد واألىداسادسا: 

، كالخيانة ( نساء األنبياء معصكمات مف خيانة الفراش كالنسب، كما قاؿ ابف عباس1
المذككرة في اآليات إنما تيحمؿ عمى خيانة الديف كالتآمر عمى النبيٍَّيف الكريميف، كيشيد 

ا﴿: مف بعده، ألف ذلؾ يؤذيو، قاؿ تعالى لذلؾ تحريـ نكاح نساء النبي َٔ ْٓ  ََكنَ  َو  َُّس
ن

َ
ِ  رَُشَٜل  حؤُْذواْ  أ ن َوَلَ  اَّللَّ

َ
ُدٜا أ ُِ ُٙ  َتْ٘ ْزَواَج

َ
ٖ أ ةَداً  َبْكِدهِ  ِٔ

َ
ْٓ  إِنَّ  أ ِ  ِق٘دَ  ََكنَ  َذُِّس  اَّللَّ

ا ًٕ ي ـِ كاف الزكاج مف نسائو مف بعده عظيـ عند ا، كيتسبب لو  فإذا ،[53]األحزاب: ﴾َق
 . (1)حاشاىف ؟باألذل، فكيؼ بالزنا

ة بشخصيتيا كمسؤكليتيا عف أعماليا، كأنيا كياف عاقؿ مؤثر في أتفيد اآليات استقبللية المر ( 2
، كىذا المعنى المجتمع، تتحمؿ تبعات سمككيا كتصرفاتيا،  شأنيا في ذلؾ شاف الرجؿ

القرآف الكريـ الذم اعتنى بالمرأة كخصيا بالذكر في مناسبات كثيرة؛ ليؤكد  نممسو كثيرا في
يا كدكرىا كاستقبلليتيا، ال كما يدعي الغرب أف اإلسبلـ ييمميا، كأنيا تبع لمرجؿ عمى كيان
 .(2)كال رأم ليا

، قاؿ بعد ما تقدـ مف عتابيما المثؿ فيو تمميح كتعريض بعائشة كحفصة رضي ا عنيما( 3
 كحفصة عائشة بو يحذر كفركا لمذيف مثبل ا ضرب: (3)سبلـ بف يحيى كقاؿ"الشككاني: 

 النبييف امرأتي ذكر فإف قاؿ ما أحسف كما. عميو تظاىرتا حيف  ا لرسكؿ المخالفة مف
 إلى تمكيح، أبمغ كيمكح إرشاد، أتـ يرشد  ا رسكؿ عمى كمظاىرتيما قصتيما ذكر بعد
ف أنيما كبياف المؤمنيف، أميات سائر مع تخكيفيما المراد أف  خير عصمة تحت كانتا كا 

 عف  ا عصميما كقد شيئا، ا مف عنيما يغني ال ذلؾ فإف سمو،ر  كخاتـ  ا خمؽ
 .(4)"الصحيحة التكبة مف منيما كقع بما المظاىرة تمؾ ذنب

كأف أحدا ال  ،جميع جيات القرابة  في بياف قطع المحاباة عند ا الكريـ استكمؿ القرآف( 4
براىيـ مع أبي ،ينتفع إال بعممو، فذكر قصة نكح مع ابنو و، كذكر ىنا قصة ىؤالء النساء كا 

                                                           

 .(224/ 8ج) بالقرآف قرآفال إيضاح في البياف انظر:الشنقيطي، أضكاء (1)
 .(541/ 8ج) الحديث انظر: دركزة، التفسير (2)
 عالـ فقيو، مفسر،: اإلفريقي ثـ البصرم ربيعة، تيـ مف بالكالء، التيمي ثعمبة، أبي بف سبلـ بف يحيى (3)

 كمنيا مصر، إلى كرحؿ. إلييا كنسب بيا فنشأ البصرة، إلى أبيو مع كانتقؿ بالككفة، كلد كالمغة، بالحديث
 .(148/ 8ج) لمزركمي األعبلـ ق.200، تكفي سنةفاستكطنيا إفريقية إلى

 .(304/ 5ج) القدير لشككاني فتحا (4)
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ذلؾ كما  ، كبيف النبي (1)ليككف عبرة لمعالميفمع أزكاجيف، فضرب لكؿ حاؿ مثبل حيا 
ِْٗذْر  ﴿  ا أنزؿ حيف  ا رسكؿ قاـ قاؿ: كرد في الصحيحيف عف أبي ىريرة

َ
َوأ

ًَْربنِيَ 
َ
ٍَ اْْل  - نحوىا ممةك أو - قريش معشر يا) :قاؿ [،214]الشعراء: ﴾َقِشَيحَ

 يا شيئا ا مف عنكـ أغني ال مناؼ بني يا شيئًا، ا مف عنكـ أغني ال أنفسكـ اشتروا
 أغني ال ا رسوؿ عمة صفية ويا شيئا ا مف عنؾ أغني ال المطمب عبد بف عباس
 ا مف عنؾ أغني ال مالي مف شئت ما سميني محمد بنت فاطمة ويا شيئا ا مف عنؾ
  .(2)( شيئا

في  التنكيو إلى فضؿ امرأة فرعكف، كمريـ بنت عمراف، كقد كرد ذكر مريـ كابنيا عيسى ( 5
إلى  أشار النبي ، كقدقبؿ ىذه اآلية آيات كثيرة، أما أمرأة فرعكف فمـ يسبؽ ليا ذكر
 :قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  أبي مكسى  فضميما مع عائشة كما كرد في الصحيحيف عف

 فرعوف، امرأة وآسية عمراف، بنت مريـ غير النساء مف يكمؿ ولـ ر،كثي الرجاؿ مف )كمؿ
ف  .(3)الطعاـ( سائر عمى الثريد كفضؿ النساء عمى عائشة فضؿ وا 

                                                           

 .(224/ 8ج) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاءانظر:الشنقيطي، (1)
 [؛2602ديث: رقـ الح3/1012( ]البخارم: صحيح البخارم، الكصايا/ىؿ يدخؿ النساء كالكلد في األقارب، 2)

كفي ركاية مسمـ: )فإني ال أممؾ لكـ مف ا شيئا، غير أف لكـ رحما سأبميا بببلليا(. ] مسمـ: صحيح 
[، ] كقاؿ الشارح: 204: رقـ الحديث1/192 ،﴾وأٗذر قشيحٍ اْلًربني﴿مسمـ، اإليماف/في قكلو تعالى: 

 سأبميا) بكـ تعالى ا يريده مكركه دفع مى)فإني ال أممؾ لكـ( معناه ال تتكمكا عمى قرابتي فإني ال أقدر ع
 كمعنى الماء كالببلؿ العمماء مف جماعات ذكرىما مشيكراف كجياف كىما ككسرىا الثانية الباء بفتح( بببلليا
 أم أرحامكـ بمكا كمنو ببركدة الحرارة بإطفاء ككصميا بالحرارة الرحـ قطيعة شبيت سأصميا، الحديث
 [صمكىا

ح البخارم، أحاديث األنبياء/ قكؿ ا تعالى ﴿كضرب ا مثبل لمذيف آمنكا امرأة فرعكف﴾ ( ]البخارم: صحي3)
فضائؿ   [؛ ] مسمـ: صحيح مسمـ،3410: رقـ الحديث158/ 4﴾، وَكٗج ٖٔ اٌّاٗتني﴿ -إلى قكلو  -

[، قاؿ 2431: رقـ الحديث4/1886 ،فضائؿ خديجة أـ المؤمنيف رضي ا تعالى عنيا / الصحابة
: ])كفضؿ الثريد عمى سائر الطعاـ( قاؿ العمماء معناه أف الثريد مف كؿ طعاـ أفضؿ مف المرؽ شارحال

فثريد المحـ أفضؿ مف مرقو ببل ثريد كثريد ما ال لحـ فيو أفضؿ مف مرقو كالمراد بالفضيمة نفعو كالشبع منو 
منو بسرعة كغير ذلؾ فيك أفضؿ  كسيكلة مساغو كااللتذاذ بو كتيسر تناكلو كتمكف اإلنساف مف أخذ كفايتو

مف المرؽ كمو كمف سائر األطعمة كفضؿ عائشة عمى النساء زائد كزيادة فضؿ الثريد عمى غيره مف 
 األطعمة[.
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ككما فعؿ  ،كما فعمت آسية امرأة فرعكف ائدعمى المؤمف أف يمكذ با كيمجأ إليو عند الشد (6
 ﴿: عنيـ كما أخبر ا  السحرة حيف قالكا

َ
ا أ نيَ َربَّ٘ ِٕ ِْ ا ُمْص وَّ٘ َٜ  ﴾وِْرْغ َقَْيْ٘ا َضِْباً َوحَ

 أف عمى دليؿ اآلية كفي"قاؿ األلكسي:  ككما ىي سنة الصالحيف. ،[126]األعراؼ:
 كالنكازؿ المحف عند تعالى منو الخبلص كمسألة  إليو كااللتجاء تعالى با االستعاذة

 .(1)"كثير القرآف في كىك األنبياء، كسنف الصالحيف سير مف
ثناء عمى مريـ كبياف لمعنى الصديقية التي أشار  ﴿َوَصد َقْت ِبَكِمَماِت َربٍَّيا َوُكتُِبِو﴾: قكلو ( 7

ثٌ ﴿: ، كالتي أثبتيا ليا في قكلو ﴾﴿َوَصد َقتْ  :بقكلو إلييا  ٌَ ي ُٙ ِضدِّ ُّٔ ُ
 ﴾َوأ

و كالشرعية [، حيث أف التصديؽ بكممات ا يقتضي اإليماف بكمماتو الككني75] المائدة:
التي تتضمف الخمؽ كاألمر، كالتصديؽ بالكتب تحصؿ بو زيادة العمـ كالمعرفة التي تزيد 

أثبت ليا العمؿ بيذا  ذلؾ أسباب العمـ كالمعرفة، ثـبفجمع ليا اإليماف كترسخ التصديؽ، 
طاعتو، الدائميف عمى  ، القائميف بأمر ا أم ﴿َوَكاَنْت ِمَف اْلَقاِنِتيَف﴾: بقكلوالعمـ 
  .(2)التي ال تجتمع إال في صديؽ أك صديقة العمـ كالعمؿأسباب  ليا بذلؾ تفاجتمع

وََجَكَْْ٘ا ﴿:ناؿ اإلمامة في الديف، قاؿ تعالىفي الصبر كاليقيف، كبيما تي  كمو جماع الخير( 8
ٜا ةِآيَاحَِ٘ا يًُِٜ  ا َضَِبُوا َوََكُٗ َّٕ َ ْمِرَٗا ل

َ
ُدوَن ةِأ ْٛ ًث َح َّٕ ئِ

َ
ْٓ أ ُٛ ْ٘ [، كقد ضرب 24]السجدة:﴾ُٜ٘نَ ِٔ

، كيقينيا بربيا ا مثميف لممؤمنيف في الصبر كاليقيف، أكليما في صبر امرأة فرعكف كثباتيا
صبرىا كعككفيا عمى العبادة ، ك تصديقيا، كالثاني في يقيف مريـ ك كبما عنده مف الخير

ا كمثبل لمف كجعميما إمام ما ترتب عمى ذلؾ مف إكراميما كتخميد ذكرىماكالطاعة، ك 
 بعدىما.

 كالنساء لمرجاؿ التنبيومنيا " :فقاؿذكر الفخر الرازم جممة مف الفكائد المستفادة مف اآليات ( 9
 كفساد المفسد، ينفع ال الغير صبلح بأف العمـ كمنيا األليـ، كالعذاب العظيـ، الثكاب عمى
ف الرجؿ أف كمنيا المصمح، يضر ال الغير  كال المرأة، يأمف فبل الصبلح غاية في كاف كا 
 مفيدة كعفتيا المرأة إحصاف بأف العمـ كمنيا كلكط، نكح امرأتي مف كالصادر نفسو، يأمف
َ اْضَؽَىاِك ﴿: فقاؿ تعالى، ا أخبر كما عمراف، بنت مريـ أفاد كما اإلفادة، غاية إِنَّ اَّللَّ

َرِك َواْضَؽَىاك َّٛ   .(3)[42: عمراف آؿ] ﴾ِ َوَؼ

                                                           

 .(358/ 14ج) المعاني ركح األلكسي، (1)
 .(875ص) الرحمف الكريـ تيسير السعدم،  انظر: تفسير (2)
 .(30/576ج) يرالكب التفسير أك الغيب الرازم، مفاتيح (3)
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 الخاتمة
 كثيران  حمدان  ، أحمدهرب العالميف، أىؿ الحمد كالفضؿ كالمنة كالثناء الحسفالحمد  

 ،طيبان كما ينبغي لجبللو كجمالو كعظيـ سمطانو، الحمد  الذم تفضؿ عمينا بنعمة إنزاؿ القرآف
، ككفقنا إلتماـ ىذه الدراسة المتكاضعة لمقاصد شرفنا باالشتغاؿ بو كالعيش في رحاب آياتوك 

السكر القرآنية، كىي سكر الحزب السادس كالخمسيف المشتمؿ عمى سكر:  كأىداؼ بعض
كمف خبلؿ دراسة ىذا الحزب دراسة  تحميمية  التحريـ(. -الطبلؽ -التغابف -)المنافقكف

مكضكعية كالكقكؼ عمى بعض المقاصد كاألىداؼ التي تضمنتيا آياتو خرج الباحث بالنتائج 
 كالتكصيات التالية:

  أوال: النتائج:
 عمـ بياف المقاصد كاألىداؼ كاستنباط الفكائد عمـ عظيـ جميؿ يعيف عمى فيـ القرآف فيمان  -1

كيبيف مدل كاقعيتو كارتباطو بحياة الناس كتقديمو الحمكؿ المثمى لكؿ  صحيحا عميقان 
    مشاكميـ في جميع مناحي حياتيـ.

كالغكص في ثنايا آياتو كفيمو  ازدياد حاجة األمة في ىذا الزماف الستنطاؽ القرآف الكريـ -2
عيـ عمى أسباب اليزيمة كالخذالف طمكي ،يعيد ثقة المسمميف بدينيـ ككتاب ربيـ كاقعيان  فيمان 

   الذم يعيشكنو، كيبيف ليـ السبيؿ إلى العزة كالرفعة كالخركج مف كاقعيـ المرير.

اسب كالتناسؽ بيف كالمقصد العاـ لمسكرة يعيف عمى إدراؾ التن  الرئيس معرفة المحكر -3
 مقاطعيا كآياتيا، مما يعيف عمى فيـ اآليات ككضعيا في سياقيا الصحيح الممتئـ المتكامؿ.

سان لتيتدم بو القرآف الكريـ معجزة خالدة كدستكر عالمي أنزلو ا تعالى لمبشرية رحمة كنبرا -4
ع ىداه، قاؿ الحياتية في كؿ زماف كمكاف، فطكبى لمف أخذ بو كاتبفي جميع المجاالت 

َُْٜن ﴿تعالى:  َٕ َٖ َحْك ي ِ ِ٘نَي اَّلَّ ِٔ ْؤ ُٕ ْ ُ ال ُم َوُيبَْشِّ َٜ ًْ
َ
ِْٛدي لَِِِّْت ِِهَ أ ْرآَن َح ٌُ َذا اّْ َٚ إِنَّ 

تًِيا
ََ ْجًرا 

َ
ْٓ أ ُٛ َ نَّ ل

َ
اِْلَاِت أ  [.9] اإلسراء:﴾الطَّ

رت تعرضت سكرة المنافقكف لمحديث عف المنافقيف كبياف كذبيـ ككفرىـ كخداعيـ، كذك -5
بعض أكصافيـ كمخالفة ظاىرىـ لباطنيـ، ككشفت عف قمكبيـ المريضة المتذبذبة 
المتكجسة كجبنيـ كخكائيـ كضعؼ عقكليـ، كحذرت مف خطرىـ كعداكتيـ لممؤمنيف، ثـ 

 ر المؤمنيف مف التشبو بيـ كاالنشغاؿ بالماؿ كالكلد عف طمب اآلخرة.يحذختمت بت
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كداللتو عميو، كبينت شذكذ  الككف في تسبيحو   تناكلت سكرة التغابف حقيقة انسجاـ -6
بعض الناس عف ىذا االنسجاـ العاـ كاختيارىـ الكفر عمى اإليماف، كما تعرضت لمغاية 
مف الخمؽ، كبينت مصير السالفيف مف المكذبيف بالرسؿ، كقررت عقيدة اإليماف بالربكبية 

ا يككف يكـ القيامة مف تغابف الناس كاأللكىية كالرسالة كالكتاب كالبعث كالقدر، كأظيرت م
 كتفاكتيـ في الفكز كالخسراف كؿ بحسب إيمانو كعممو. 

عرضت سكرة الطبلؽ لقضية مف أىـ القضايا المجتمعية، كىي قضية الطبلؽ كفض  -7
العبلقة الزكجية، مبينة بالتفصيؿ الكيفية التي يجب اتباعيا في فؾ ىذه الرابطة، كبينت 

 في ذلؾ  ة كاإلرضاع، ككررت التككيد عمى كجكب تقكل ا أحكاـ العدة كالنفق
كلزكـ أمره، كرتبت عمى ذلؾ األجر العظيـ في الدنيا كاآلخرة، كما حذرت مف تجاكز 

مذكرة بما حؿ باألمـ الغابرة مف الدمار كالبكار لما خالفكا أمر ا كرسمو، ثـ  حدكده 
نزاؿ م دعت المؤمنيف في الخاتمة إلى تقكل ا  ذكرة بفضمو عمييـ في إرساؿ رسكلو كا 

 كتابو. 

كحده، كبينت أف غيرة األزكاج ال  سكرة التحريـ قررت أف الحؽ في التحريـ كالتحميؿ   -8
يجب مراعاتيا في غير كجكه الحؽ، ككجيت النداء لممؤمنيف بكقاية أنفسيـ كأىمييـ مف 

دكل اعتذارىـ، ثـ دعت إلى التكبة النصكح النار، كبينت حاؿ الكافريف يكـ القيامة، كعدـ ج
التي يرجى معيا تكفير الذنكب، كاختتمت بذكر مثاليف لمكافريف الذيف لـ تنفعيـ صمتيـ 

 بالصالحيف، كمثاليف لممؤمنيف الذيف لـ يضرىـ صمتيـ بالكافريف.

 كخصكصيتو التي تدؿ عمى أصمو تجمت في سكر الدراسة عظمة األسمكب القرآني كتميزه -9
 الرباني، فبل يضاىيو أسمكب مف أساليب البشر.

كردت في البحث بعض المطائؼ البيانية كالببلغية التي تدلؿ عمى جماؿ كتميز ىذا  -10
 األسمكب القرآني الرفيع.

رشاد يتحمى بركح الكاقعية كيدعكالقرآف كتاب ىداية ك  -11 في مجممو إلى إتباع العمـ بالعمؿ،  ا 
فيـ األحكاـ؛ بؿ البد مف اتباعيا بالتطبيؽ في نكاحي الحياة فبل يجكز االقتصار عمى 

 المختمفة.
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اختبلؼ المفسريف في فيميـ كتفسيرىـ لآليات ىك في الغالب مف قبيؿ اختبلؼ التنكع  -12
الذم يدؿ عؿ سعة ىذا الكتاب العظيـ كثرائو في ألفاظو كمعانيو، فكؿ يصيب مف الخير 

 ه.عمى قدر استعداده كتكجيو كاجتياد

كبلـ ا تعالى عمى اختصاره ككجازتو يتسع لمعاف الحصر ليا، كيفتح المجاؿ لكؿ مف -13
أف يدلي بدلكه، كىكذا يبقى القرآف حيان مطكاعان  كالقدرة عمى الفيـ لديو مقكمات االستنباط

 يفسر عمى مدل العصكر، كيعطي كؿ جيؿ ما يناسبو.

 

 التوصيات:ثانيًا:  
خكاني ىي أكؿ كصية أكصي بيا  -1 ا تقكل ا عز كجؿ، كىي الكصية التي كصى نفسي كا 

  ،تعالى قاؿبيا األكليف كاآلخريف :﴿ ْٓ ْٖ َرتُِْْس ِٔ خَاَب  ُِ ٜا اّْ وحُ
ُ
َٖ أ ي ِ يَْ٘ا اَّلَّ ْد وَضَّ ٌَ َوَّ

 َ ٜا اَّللَّ ٌُ ِن اتَّ
َ
ْٓ أ  [.131]النساء: ﴾َوإِيَّاُز

خكاني طبلب العمـ أف ال يضيعكا أ -2 كقاتيـ، كأف يصبركا عمى طمب العمـ، أكصي نفسي كا 
يكرسكا أكقاتيـ كجيكدىـ في تدبر القرآف الكريـ  ككثرة المطالعة في كتب التفسير ك 

 كالمراجع كخاصة القديمة  منيا كالتي ىي أصؿ العمكـ.

أكصي اآلباء ككالة األمكر أف يربكا أبناءىـ قدر المستطاع عمى مكائد القرآف الكريـ حتى  -3
كبركا مع القرآف كببركة القرآف كأف يزرعكا فييـ حب القرآف، كيرغبكىـ في خيراتو ينشؤكا كي

 ككنكزه ليككف في ذلؾ حافزان ليـ عمى تدبره كالغكص في معانيو.

ف أكصي الييئات كالكزارات كالمؤسسات المسئكلة في السمؾ التعميمي كالثقافي كالتربكم أ -4
أكبر كيمنحكه مساحة أكسع في المناىج الدراسية ىتماما يعيركا القرآف كعمكمو كتفسيره ا

 كالخطط التعميمية كالتربكية.

أكصي أمتي اإلسبلمية الحبيبة بالعكدة إلى دستكرىا ككتاب ربيا كاإلقباؿ عميو عمما كعمبل  -5
 لتحصيؿ الخير كالمصمحة في الداريف.
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 المصادر والمراجع
 كريـ لالقرآف ا

. )د.ـ(: مؤسسة سجؿ 1. طالمكسكعة القرآنيةق(. 1405) األبيارم. إبراىيـ بف إسماعيؿ.
 العرب.

األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ ابف 
 . بيركت: المكتبة العممية.1. طالنياية في غريب الحديث كاألثرـ(. 1979الشيباني. )

ـ(. 2001نبؿ، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني.)أحمد بف ح
. بيركت: مؤسسة 1. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد. طمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 الرسالة.

تحقيؽ: محمد عكض  تيذيب المغة. ـ(.2001األزىرم اليركم. أبك منصكرمحمد بف أحمد. )
 حياء التراث العربي.. بيركت: دار إ1مرعب. ط

عرابو. ـ(. 1988إسحاؽ الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ. )أبك  تحقيؽ: عبد معاني القرآف كا 
 . بيركت: عالـ الكتب.  1الجميؿ عبده شمبي. ط

سمسمة األحاديث  األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ.
 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.1. طكفكائدىاالصحيحة كشيء مف فقييا 

صحيح الجامع األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. 
 )د.ط(. السعكدية: المكتب اإلسبلمي. الصغير كزياداتو.

. 2. طالسبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ـ(. 1985األلباني، محمد ناصر الديف. )
 بيركت: المكتب اإلسبلمي. 

ركح المعاني في تفسير القرآف ق(. 1415األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني.)
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية. طالعظيـ كالسبع المثاني

. الكافي بالكفياتـ(. 2000أيبؾ الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا. )ابف 
 . بيركت: دار إحياء التراث.1تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى. ط
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تفسير ـ(. 2004اإًليجي، محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا الحسني الحسيني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طاإليجي= جامع البياف في تفسير القرآف

الجامع المسند الصحيح ق(. 1422عيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي. )البخارم، محمد بف إسما
. المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم

 .طكؽ النجاة . بيركت: دار1. طمحمد زىير بف ناصر الناصرتحقيؽ: 

. القراءة خمؼ اإلماـ جزءـ(. 1980البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة. )
 . السعكدية: المكتبة السمفية.1تحقيؽ كتعميؽ: األستاذ فضؿ الرحمف الثكرم. ط

. ق(1420البغكم الشافعي، محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء. )
. 1تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. ط معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم.

 دار إحياء التراث العربي. بيركت:

نظـ الدرر في تناسب اآليات البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر. 
 .. القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي1ط كالسكر.

مصاعد النظر ـ(. 1987البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر.)
 الرياض: مكتبة المعارؼ. .1. طلئلشراؼ عمى مقاصد السكر

الزاىر في معاني كممات ـ(. 1992بكر األنبارم، محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار. )أبك 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1تحقيؽ:  حاتـ صالح الضامف. ط الناس

ٍكًجردم الخراساني.)أبك  ٍسرى ـ(. 2003بكر البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
. الرياض. مكتبة الرشد 1تحقيؽ: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد. ط ف.شعب اإليما

 لمنشر كالتكزيع بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند.

ٍكًجردم.)أبك  ٍسرى  دالئؿ النبكةق(. 1405بكر البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 تب العممية.. بيركت: دار الك1. طكمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة

أيسر التفاسير لكبلـ ـ(. 2003بكر الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر.)أبك 
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.5ط العمي الكبير.
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كتاب السبعة في ق(. 1400بكر بف مجاىد، أحمد بف مكسى بف العباس التميمي. )أبك 
 صر: دار المعارؼ.  . م2. تحقيؽ: شكقي ضيؼ. طالقراءات

ٍكًجردم الخراساني. ) ٍسرى السنف ـ(. 1989البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 . كراتشي: جامعة الدراسات اإلسبلمية. 1تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي. ط الصغير.

ؽ: . تحقيالجامع الكبيرـ(. 1998الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1بشار عكاد معركؼ. ط

 . الرياض: دار طيبة لمنشر كالتكزيع.2ط سامي بف محمد سبلمة.. تحقيؽ: تفسير القرآف العظيـ

 . بيت األفكار الدكلية.1. طمكسكعة فقو القمكبالتكيجرم، محمد بف إبراىيـ بف عبد ا. 

ي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقابف 
. تحقيؽ : محمد عزير جامع المسائؿق(. 1422بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد. )

 . بيركت: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.1شمس. ط

عبد السبلـ تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ابف 
العقيدة الكاسطية: اعتقاد الفرقة الناجية ـ(. 1999بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد.)

تحقيؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد  المنصكرة إلى قياـ الساعة أىؿ السنة كالجماعة.
 . الرياض. أضكاء السمؼ. 2المقصكد. ط

س أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقي الديف أبك العباابف 
تحقيؽ: الدكتكر  درء تعارض العقؿ كالنقؿ. ـ(.1991بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد.)

. المممكة العربية السعكدية. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 2محمد رشاد سالـ. ط
 اإلسبلمية.  

س أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقي الديف أبك العباابف 
. بيركت: دار الكتب 1. طالفتاكل الكبرلـ(. 1987بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد. )

 العممية.

تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف 
بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ . ق(1426بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد. )
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. الرياض: مجمع الممؾ فيد لطباعة 1تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف. ط الكبلمية.
 المصحؼ الشريؼ.

تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف 
. تحقيؽ: محمد رح العقيدة األصفيانيةشق(. 1425بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد. )

 . بيركت: المكتبة العصرية.1بف رياض األحمد. ط

. تحقيؽ: عبد مجمكع الفتاكلـ(. 1995تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )ابف 
. المدينة النبكية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ 1الرحمف بف محمد بف قاسـ. ط

 الشريؼ.

الجكاىر الحساف في تفسير ق(. 1418، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ. )الثعالبي
. بيركت: 1عبد المكجكد. ط. تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد القرآف
 .إحياء التراث العربي دار

ماـ . تحقيؽ: اإلالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفـ(. 2002الثعمبي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ.)
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي. 1أبي محمد بف عاشكر. ط

. تحقيؽ: جماعة مف التعريفاتـ(.1983الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1العمماء بإشراؼ الناشر. ط

 مـ.. دمشؽ: دار الق1. طمعجـ عمـك القرآفق(. 1422الجرمي، إبراىيـ محمد.)

ق(. 1351الجزرم. شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ. )ابف 
 .مكتبة ابف تيمية: السعكدية. 1طغاية النياية في طبقات القراء .

. تحقيؽ: عمي النشر في القراءات العشرالجزرم، شمس الديف محمد بف يكسؼ. )د.ت(. ابف 
 ة الكبرل.محمد. )د.ط(. القاىرة: المطبعة التجاري

(. ق1416جزم الكمبي الغرناطي، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا. )ابف 
. بيركت: شركة دار األرقـ 1. تحقيؽ: الدكتكر عبد ا الخالدم. طالتسييؿ لعمكـ التنزيؿ

 بف أبي األرقـ. 
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حقيؽ: محمد . تأحكاـ القرآفق(. 1405الجصاص الحنفي، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم. )
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.  1صادؽ القمحاكم. ط

بغية الممتمس في تاريخ ـ(. 1967جعفر الضبي، أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة. )أبك 
 . القاىرة: دار الكاتب العربي.1ط رجاؿ أىؿ األندلس.

اس، أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النأبك  الناسخ ق(. 1408حكم. )جعفر النَّحَّ
 . الككيت: مكتبة الفبلح. 1تحقيؽ: د. محمد عبد السبلـ محمد. طكالمنسكخ. 

. بيركت: دار 1. طأسرار ترتيب القرآفجبلؿ الديف السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. 
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.

زاد المسير في ق(. 1422الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد. )ابف 
 .  بيركت: دار الكتاب العربي. 1. تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. طعمـ التفسير

 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.(. 1987الجكىرم الفارابي، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد.)
 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار. ط

ٍعبدى. حاتـ ابف حباف الدارمأبك  ي البيستي، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
. بيركت: 2. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. طصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافـ(. 1993)

 مؤسسة الرسالة.

ٍعبدى. )أبك  ـ(. 1973حاتـ ابف حباف الدارمي البيستي، محمد بف حباف بف أحمد بف معاذ بف مى
 ر آباد: دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف.. اليند. حيد1. طالثقات

حاتـ الرازم، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي. ابف أبي 
. المممكة العربية 3تحقيؽ: أسعد محمد الطيب. ط تفسير القرآف العظيـ.ق(. 1419)

 السعكدية. مكتبة نزار مصطفى الباز

عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف  الحاكـ النيسابكرم، أبك
. تحقيؽ: مصطفى عبد المستدرؾ عمى الصحيحيف ـ(.1990الحكـ الضبي الطيماني.)

 . بيركت: دار الكتب العممية.1القادر عطا. ط
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تيذيب الكماؿ في أسماء ـ(. 1980الحجاج المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ.)أبك 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.  1. تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ. طاؿالرج

 . بيركت: دار الجيؿ الجديد.  10. طالتفسير الكاضحق(. 1413الحجازم، محمد محمكد.)

 تقريب التيذيب. ـ(.1986حجر العسقبلني أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد. )ابف 
 د.. سكريا: دار الرشي1تحقيؽ: محمد عكامة. ط

تيذيب ق(. 1326حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد. )ابف 
 اليند: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية..1طالتيذيب. 

اإلصابة في ق(. 1415حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد. )ابف 
. بيركت: دار 1معكض. ط تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد تمييز الصحابة.
 الكتب العممية.

فتح البارم شرح ق(. 1379حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ. )ابف 
. ترقيـ كتبكيب: محمد فؤاد عبد الباقي. إخراج كتصحيح: محب الديف صحيح البخارم

 . بيركت: دار المعرفة.1الخطيب. ط

. بدكف المحمى باآلثارمد عمي بف أحمد بف سعيد. حـز األندلسي القرطبي الظاىرم، أبك محابف 
 طبعة كبدكف تاريخ. بيركت: دار الفكر.

لباب ق(. 1415الحسف الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي.)أبك 
. بيركت: دار الكتب 1تحقيؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف. ط التأكيؿ في معاني التنزيؿ.

 العممية.

المباب ـ(. 1998نعماني، سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي. )حفص الأبك 
. تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض. في عمكـ الكتاب

 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. بيركت: دار 1. طركح البيافحقي، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي. 
 لفكر. ا
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. تحقيؽ: الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكفالحمبي السميف، أحمد بف يكسؼ. )د.ت(. 
 أحمد محمد الخراط. )د.ط(. دمشؽ: دار القمـ.

. ـ(.1999الحميرل اليمني، نشكاف بف سعيد. )  شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 كت: دار الفكر المعاصر.. بير 1تحقيؽ: د حسيف بف عبد ا العمرم، كآخركف. ط

ق(. 1420حياف األندلسي، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف. )أبك 
 . بيركت: دار الفكر. 1. تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ. طالبحر المحيط في التفسير

تحقيؽ:   الحجة في القراءات السبع.ق(. 1401خالكيو، أبك عبد ا الحسيف بف أحمد. )ابف 
. ط عبد  . بيركت: دار الشركؽ.4العاؿ سالـ مكـر

. 1. طالسراج في بياف غريب القرآف ـ(.2008الخضيرم، محمد بف عبد العزيز بف أحمد. )
 المممكة العربية السعكدية: مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

(. 158الحمقة ) -رمضاف(. التفسير المباشر 5ق، 1433الخضيرم، محمد عبد العزيز. )
ـ، المكقع: مكقع ممتقى أىؿ التفسير 15/11/2016ع: تاريخ االطبل

https://vb.tafsir.net/forum26 

.  )د.ط(. بيركت: دار بيركت لمطباعة ديكاف جريرـ(. 1986الخطفي، جرير بف عطية. )
 كالنشر.

تاريخ ـ(. 2002أحمد بف ميدم. )الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف 
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ. طبغداد، 

أىداؼ كمقاصد مكضكعات سكرة التكبة "دراسة ـ(. 2008الخطيب، حسف عبد ا طو. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة اإلسبلمية، غزة.  تحميمية"

حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم )المسماة: عناية مد. )د.ت(. الخفاجي، شياب الديف أح
 . بيركت: دار صادر.1. طالقاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكم(

https://vb.tafsir.net/forum26
https://vb.tafsir.net/forum26
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خمكاف البرمكي اإلربمي، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر. ابف 
. 1حقيؽ: إحساف عباس. ط. تكفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافـ(. 1900-1994)

 بيركت: دار صادر.

الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار 
. تحقيؽ كتعميؽ: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ سنف الدارقطنيـ(. 2004البغدادم. )

 ة.. بيركت. مؤسسة الرسال1شمبي، عبد المطيؼ حرز ا، أحمد برىكـ. ط

داكد سنف السًّْجٍستاني، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم.  أبك 
مَّد كاًمؿ قره بممي. ط -. تحقيؽ: شعىيب األرنؤكط سنف أبي داكدـ(. 2009) . 1محى

 بيركت:  دار الرسالة العالمية.

طفى فضمية: دار القمـ . تحقيؽ: أحمد مصالنبأ العظيــ(. 2005دراز، محمد بف عبد ا. )
 لمنشر كالتكزيع.

  . القاىرة: دار إحياء الكتب العربية1ط. التفسير الحديثق(. 1383دركزة، محمد عزت.)

. تحقيؽ: رمزم منير جميرة المغةـ(. 1997دريد األزدم، أبك بكر محمد بف الحسف.)ابف 
 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.1بعمبكي. ط

. السعكدية: دار 1ط. أسماء سكر القرآف كفضائمياق(. 1426ر. )الدكسرم، منيرة محمد ناص
 ابف الجكزم.

الكاشؼ في ـ(. 1992الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز.)
. 1. تحقيؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب. طمعرفة مف لو ركاية في الكتب الستة

 . إلسبلميةجدة: دار القبمة لمثقافة ا

سير أعبلـ ـ(. 2006الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز. )
 . القاىرة: دار الحديث1ط. النببلء

تذكرة ـ(. 1998الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1طالحفاظ 
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تاريخ ـ(. 2003مس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز. )الذىبي، ش
. دمشؽ: 1. تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ. طاإلسبلـ كىكىفيات المشاىير كىاألعبلـ

 دار الغرب اإلسبلمي.

 . )د.ط(. القاىرة: مكتبة كىبة.التفسير كالمفسركفالذىبي، محمد السيد حسيف. )د.ت(. 

. الرياض: مكتبة الممؾ فيد 1. طعمـ مقاصد السكرـ(. 2011عة، د. محمد بف عبد ا. )الربي
 الكطنية.

رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ ابف 
. تحقيؽ: محمكد بف شعباف بف فتح البارم شرح صحيح البخارمـ(. 1996الدمشقي. )

 . المدينة النبكية: مكتبة الغرباء األثرية. 1كف.طعبد المقصكد، كآخر 

رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف السىبلمي البغدادم ثـ ابف 
ـ(. جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ. 2001الدمشقي. )

 سة الرسالة. . بيركت: مؤس7إبراىيـ باجس. ط -تحقيؽ:  شعيب األرناؤكط 

. تحقيؽ: مجمكعة تاج العركس مف جكاىر القامكسالزَّبيدم، محٌمد بف محٌمد مرتضى. )د.ت(. 
 مف المحققيف. )د.ط(. االسكندرية: دار اليداية.

 .الفكر : دار. دمشؽ1. طالتفسير الكسيطق(. 1422الزحيمي، د كىبة بف مصطفى. )

. 2. طمنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجالتفسير الق(. 1418الزحيمي، كىبة بف مصطفى. )
 دمشؽ: دار الفكر المعاصر.

ٍرقاني، محمد عبد العظيـ الزرقاني. ) . تحقيؽ: فكاز مناىؿ العرفاف في عمـك القرآفـ(. 1995الزُّ
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1أحمد زمرلي. ط

البرىاف في عمـك ـ(. 1957الزركشي، أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر. )
. القاىرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى 1تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط القرآف.

 البابى الحمبي شركائو.
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. 15. طاألعبلــ(. 2002الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس.)
 القاىرة: دار العمـ لممبلييف.

الكشاؼ عف حقائؽ ق(. 1407سـ محمكد بف عمرك بف أحمد. )الزمخشرم جار ا، أبك القا
 . بيركت: دار الكتاب العربي.3. طغكامض التنزيؿ

ًنيف المالكي، أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم. ابف أبي  زىمى
بف محمد  -تحقيؽ: أبك عبد ا حسيف بف عكاشة  تفسير القرآف العزيز. ـ(.2002)

 . القاىرة. الفاركؽ الحديثة.  1مصطفى الكنز. ط

. تحقيؽ: سعيد حجة القراءاتـ( 1992زنجمة، عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة. )ابف 
 . بيركت: دار الرسالة. 2األفغاني. ط

. بيركت: 1. طالمعجزة الكبرل القرآفزىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد. )د.ت(. أبك 
 .دار الفكر العربي

شجرة النكر الزكية في طبقات ـ(.  2003سالـ مخمكؼ، حمد بف محمد بف عمر بف عمي. )ابف 
 . لبناف: دار الكتب العممية.1عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي. ط المالكية.

. تحقيؽ: ناجي سكيداف. )د.ط(. . تفسير آيات األحكاــ(2002السايس، محمد عمي السايس. )
 لمطباعة كالنشر.القاىرة: المكتبة العصرية 

ـ(. 1968سعد، أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم.)ابف 
 . بيركت: دار صادر.1. تحقيؽ: إحساف عباس. طالطبقات الكبرل

تفسير أبي السعكد = إرشاد العقؿ السميـ  السعكد العمادم، محمد بف محمد بف مصطفى.أبك 
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.لكريـإلى مزايا الكتاب ا

. تحقيؽ: عمي محمد بحر العمكـ= تفسير السمرقندمـ(. 1993السمرقندم، نصر بف محمد. )
. بيركت: دار الكتب 1معكض، كعادؿ أحمد عبد المكجكد، كزكريا عبد المجيد النكتي. ط

 العممية. 
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بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل. السمعاني التميمي،  أبك المظفر، منصكر بف محمد 
. 1. تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ. طتفسير القرآفـ(. 1997)

 الرياض: دار الكطف. 

. تحقيؽ: المحكـ كالمحيط األعظــ(. 2000سيده المرسي، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ. )ابف 
  .  بيركت: دار الكتب العممية.1عبد الحميد ىنداكم. ط

راجع  طبقات الحفاظ.ـ(. 1983السيكطي، اإلماـ الحافظ الشيخ جبلؿ الديف عبد الرحمف. )
. بيركت: دار الكتب 1النسحة كضبط أعبلميا لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر. ط

 العربية.

. تحقيؽ: اإلتقاف في عمكـ القرآفـ(. 1974السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف. )
 . القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.1الفضؿ إبراىيـ. طمحمد أبك 

 الفكر. : دار)د.ط(. بيركت .الدر المنثكرعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف. ، السيكطي

. تحقيؽ: أبك المكافقاتـ(. 1997الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي.)
 شؽ: دار ابف عفاف.. دم1عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط

الشافعي، أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد 
 .المعرفة : داربيركت. . )د.ط(األــ(. 1990مناؼ المطمبي القرشي المكي. )

السراج المنير في ق(. 1285الشربيني الشافعي، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب. )
مطبعة بكالؽ  .. القاىرة1ط مى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير.اإلعانة ع
  )األميرية(. 

. )د.ط(. بيركت: دار الكتب طبقات المفسريفشمس الديف الداككدم، محمد بف عمي بف أحمد. 
 العممية.  

في أضكاء البياف ـ(. 1995الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني )
 . بيركت: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1. طإيضاح القرآف بالقرآف
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. ـ(2006شياب الديف الدمياطٌي الشيير بالبناء، أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني. )
. لبناف: دار 3. تحقيؽ: أنس ميرة. طإتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر

 الكتب العممية. 

. دمشؽ، بيركت: 1. طفتح القدير ق(.1414د بف عمي بف محمد بف عبد ا. )الشككاني، محم
 دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب. 

. الميصىنَّؼشيبة، أبك بكر عبد ا بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي. )د.ت(. ابف أبي 
 )د.ط(. تحقيؽ: محمد عكامة. دار القبمة.

. دمشؽ: مكتبة 3ط ع البياف تفسير آيات األحكاـ.ركائـ(. 1980الصابكني، محمد عمي. )
 الغزالي.

. القاىرة: دار الصابكني لمطباعة 1. طصفكة التفاسيرـ(.  1997الصابكني، محمد عمي. )
 كالنشر كالتكزيع. 

. القاىرة. مكتبة 4. طسبؿ السبلــ(. 1960الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني. )
 مصطفى البابي الحمبي.

فضائؿ القرآف كما ـ(. 1987الضريس البجمي، أبك عبد ا محمد بف أيكب بف يحيى. )بف ا
 . دمشؽ: دار الفكر.1تحقيؽ: غزكة بدير. ط أنزؿ مف القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة.

الطراز ألسرار ق(. 1433الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ. )
 . بيركت: المكتبة العنصرية.1ط ـ حقائؽ اإلعجاز.الببلغة كعمك 

جامع ـ(. 2000الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي. ) 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيؽ: أحمد محمد شاكر. ط البياف في تأكيؿ القرآف.

. القاىرة: دار 1ط .التفسير الكسيط لمقرآف الكريــ(. 1998-1997طنطاكم، محمد سيد.)
 نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 

تحرير المعنى ـ(. 1984عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر.)ابف 
 . تكنس: الدار التكنسية لمنشر.السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
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 . المطبعة الحميدية. 1. طـدالئؿ النظاق(. 1388عبد الحميد الفراىي اليندم. )

أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة ـ(. 2007عبد الرحمف النحبلكم. )
 . بيركت: دار الفكر. 25ط كالمجتمع.

. 1. طمرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآفـ(. 1989عبد الرزاؽ عمي إبراىيـ مكسى. )
 بيركت: المكتبة العصرية.-صيدا

 . القاىرة: دار الفكر العربي.1ط التفسير القرآني لمقرآف.يـ يكنس الخطيب. )د.ت(. عبد الكر 

البحر ـ(. 2002عجيبة الحسني األنجرم الفاسي، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم. )ابف 
 . بيركت:  دار الكتب العممية. 2ط .في تفسير القرآف المجيد المديد

أحكاـ ـ(. 2003الكي، القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر.)العربي المعافرم االشبيمي المابف 
. بيركت: دار 3. راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا. طالقرآف

 الكتب العممية.  

العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف 
تحقيؽ: الدكتكر عبد  آف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(.تفسير القر ـ(. 1996الحسف.)

. 1ا بف إبراىيـ الكىبي. ط  . بيركت: دار ابف حـز

ق(. 1422عطية األندلسي، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ. )ابف 
. 1. تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد. طالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز

 يركت: دار الكتب العممية.ب

. 2ط الحجة لمقراء السبعة.ـ(.  1993عمي الفارسٌي، الحسف بف أحمد بف عبد الغفار.)أبك 
 تحقيؽ: بدر الديف قيكجي، كبشير جكيجابي. بيركت: دار المأمكف لمتراث. 

. التيسير في القراءات السبعق(. 1984عمرك الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر)أبك 
 .  بيركت: دار الكتاب العربي. 2حقيؽ: اكتك تريزؿ. طت

 البياف في عٌد آم القرآف. ـ(.1994عمرك الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر. )أبك 
 . الككيت. مركز المخطكطات كالتراث.1تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد. ط
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سنف ـ(. 1975عيسى الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ.)أبك 
( 3( كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1.  تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ الترمذم

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ  . مصر: شركة مكتبة 2(. ط5، 4كا 
 كمطبعة مصطفى البابي الحمبي

. مجمؿ المغةـ(. 1986فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا بف محمد بف حبيب. )ابف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف. ط

فخر الديف الرازم، أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم. 
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي. 3. طمفاتيح الغيب = التفسير الكبيرق(.  1420)

. تحقيؽ: كتاب العيفبف أحمد بف عمرك بف تميـ. )د.ت(. الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ 
براىيـ السامرائي. ط  . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.1ميدم المخزكمي، كا 

. بيركت: مؤسسة 8. طالقامكس المحيطـ(، 2005الفيركزآبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب. )
 الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 

غريب ـ(. 1964د القاسـ بف سبٌلـ بف عبد ا اليركم البغدادم.)القاسـ بف سبٌلـ، أبك عيبي
 . حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية. 1. تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. طالحديث

. محاسف التأكيؿق(. 1418القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ. )
 ركت: دار الكتب العمميو.. بي1تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. ط

شرح ـ(. 1998القاضي عياض، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي.)
تحقيؽ: الدكتكر يٍحيى ًإٍسماعيؿ تحقيؽ: الدكتكر  صحيح مسمـ= إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ.

اًعيؿ. ط  . مصر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع1يٍحيىى ًإٍسمى

البدكر الزاىرة في القراءات العشر فتاح بف عبد الغني بف محمد. )د.ت(. القاضي، عبد ال
. بيركت: القراءاتي الشاذةي كتكجيييا مف لغة العرب -المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدُّرة 

 دار الكتاب العربي.
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 المغني.ـ(. 1997قدامة المقدسي، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد. )ابف 
. 3حقيؽ: الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي، كالدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك. طت

 الرياض: عالـ الكتب.

القرطبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس 
. تحقيؽ: أحمد البردكني 2. طالجامع ألحكاـ القرآف= تفسير القرطبيـ(. 1964الديف.)

بر    .اىيـ أطفيش. القاىرة: دار الكتب المصريةكا 

ـ(. 1992القرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم. )
 . بيركت: دار الجيؿ.1تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. ط االستيعاب في معرفة األصحاب.

تحقيؽ:  فسير القشيرم.لطائؼ اإلشارات = تالقشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ. 
 . مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.3إبراىيـ البسيكني. ط

. الرياض: مكتبة المعارؼ 3. طمباحث في عمـك القرآفـ(. 2000القطاف، مناع بف خميؿ. )
 لمنشر كالتكزيع.

. بيركت: دار 17. طظبلؿ القرآففي ىػ(. 1412قطب، سيد ، كالشاربي، إبراىيـ حسيف )
   الشركؽ.

ـي في الطَّريؽـ(. 2009قطب، سيد قطب. ) . بيانج: 1. تنسيؽ: عمي بف نايؼ الشحكد. طمىعىاًل
 دار المعمكر.   

ـ(. 1992الًقنَّكجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ ا الحسيني. )
 لٌنٍشر..  بىيركت: المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كا1. طفتحي البياف في مقاصد القرآف

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف ـ(. 2008القيركاني، مكي بف أبي طالب. )
 -. الشارقة: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة1. طكتفسيره كأحكامو كجمؿ مف فنكف عمكمو

 كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جامعة الشارقة.

(. تحفة المكدكد ـ1971بف أيكب بف سعد. ) قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكرابف 
 .  دمشؽ: مكتبة دار البياف. 1تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط. ط بأحكاـ المكلكد
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صفات ق(. 1410قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف .)ابف 
 الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات. المنافقيف.

طريؽ ق(. 1394قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف. )بف ا
 . بيركت: دار السمفية. القاىرة.2ط اليجرتيف كباب السعادتيف.

تفسير القرآف ق(. 1410قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف. )ابف 
 : دار كمكتبة اليبلؿ.. بيركت1تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ رمضاف. ط الكريـ.

عدة الصابريف ـ(. 1989قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف. )ابف 
 .  بيركت: دار ابف كثير.3. طكذخيرة الشاكريف

. 1تحقيؽ: إحساف عباس. ط فكات الكفيات.ـ(. 1974-1973الكتبي، محمد بف شاكر. )
 .صادر بيركت: دار

سنف ابف ـ(. 2009 محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد. )ماجو، أبك عبد اابف 
بد الٌمطيؼ  تحقيؽ: ماجو. حرز شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد، كمحمَّد كامؿ قره بممي، كعى
 .بيركت: دار الرسالة العالمية. 1ا. ط

 سنف ابف ماجو.ماجو، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد. )د.ت(. ابف 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. مكطأ اإلماـ مالؾ.  ػـ(.1985مالؾ، مالؾ بف أنس. )
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. النكت كالعيكفب البصرم البغدادم. الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبي 
 . تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ. بيركت: دار الكتب العممية.  1ط

ـ(. 1999الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم. )
شيخ . تحقيؽ: الالحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني

 . بيركت: دار الكتب العممية.1الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط -عمي محمد معكض 
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التفسير ـ(. 1993-1973مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر.)
 . الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية.1ط الكسيط لمقرآف الكريـ.

سيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر. المحمي، جبلؿ الديف محمد بف أحمد. كال
 . القاىرة: دار الحديث.1ط تفسير الجبلليف.)د.ت(. 

. بيركت: دار الغرب 1. طالتيسير في أحاديث التفسيرـ(. 1985محمد المكي الناصرم. )
 اإلسبلمي.

محمد عبده، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل 
. 1. طتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( ـ(.1990خميفة القممكني الحسيني. ) عمي

 .لمكتاب القاىرة: الييئة المصرية العامة

. المدينة المنكرة: دار 1. طالتضميف النحكم في القرآف الكريــ(. 2005محمد نديـ فاضؿ. )
 الزماف.

. دمشؽ: دار 4. طقرآف الكريـالجدكؿ في إعراب الق(. 1418محمكد بف عبد الرحيـ صافي.)
 الرشيد. بيركت. مؤسسة اإليماف.

. حمص: دار 4. طإعراب القرآف كبيانوق(. 1415محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش.)
 اإلرشاد لمشئكف الجامعية. 

. بيركت: 1. طمعجـ المغة العربية المعاصرةـ(. 2008مختار، أحمد، كعمر، عبد الحميد. )
 .عالـ الكتب

. القاىرة: شركة مكتبة كمطبعة 1. طتفسير المراغي ـ(.1946، أحمد بف مصطفى. )المراغي
 مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر.

تاريخ ـ(. 1980المستكفي، المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكىكب المخمي اإًلربمي. )ابف 
، دار الرشيد تحقيؽ: سامي بف سيد خماس الصقار. العراؽ: كزارة الثقافة كاإلعبلـ إربؿ.
 لمنشر.
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ق(. المسند 1407مسمـ النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم. )
= صحيح الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

 .إحياء التراث العربي : داربيركت. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. 1. طمسمـ

التفسير المكضكعي لسكر ـ(. 2010كنخبة مف عمماء التفسير كعمكـ القرآف. )مسمـ، مصطفى، 
 . الشارقة: جامعة الشارقة.1. طالقرآف الكريـ

المعجـ مصطفى، إبراىيـ، كالزيات، أحمد، كعبد القادر، حامد، كالنجار، محمد. )د.ت(. 
 . )د.ط(. القاىرة: مجمع المغة العربية.الكسيط

. 1. تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي. طالتفسير المظيرمق(. 1412. )المظيرم، محمد ثناء ا
 الباكستاف: مكتبة الرشدية .

تفسير مقاتؿ بف ق(. 1423مقاتؿ األزدم البمخى، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير. )
 . بيركت: دار إحياء التراث.1. تحقيؽ: عبد ا محمكد شحاتو. طسميماف

. بياف المعانيـ(. 1965مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني.)مبٌل حكيش، عبد القادر بف 
 . دمشؽ: مطبعة الترقي.1ط

تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ ـ(. 2005منصكر الماتريدم، محمد بف محمد بف محمكد.)أبك 
 . بيركت، لبناف: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: د. مجدم باسمكـ. ط السنة(

. لساف العربىػ(. 1414بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف. )منظكر، محمد بف مكـر ابف 
 . بيركت: دار صادر.3ط

ـ. المكقع: المكسكعة 23/12/2016المكسكعة العربية العالمية. )د.ت(. تاريخ االطبلع: 
 .http://www.mawsoah.netالعربية العالمية ، المكقع: 

. السعكدية: مجمع الممؾ فيد 2. طالتفسير الميسرـ(. 2009ة التفسير. )نخبة مف أساتذ
 لطباعة المصحؼ الشريؼ.

ـ(.  1997النديـ، أبك الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم المعتزلي الشيعي.)ابف 
 . بيركت: دار المعرفة.2تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف. ط الفيرست.

http://www.mawsoah.net/
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 السنف الكبرل.ـ(. 2001بف شعيب بف عمي الخراساني. ) النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي. ط

المجتبى مف السنف = ـ(. 1986النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني.)
 مية.. حمب: مكتب المطبكعات اإلسبل2تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. طالسنف الصغرل. 

. بيركت:  1. طالمجمكع شرح الميذبالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ. )د.ت(. 
 .دار الفكر

الكجيز في تفسير الكتاب  ق(.1415النيسابكرم. أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي.)
 . )د.ط(. دمشؽ: الدار الشامية.العزيز

غرائب القرآف كرغائب ق(. 1416سيف القمي. )النيسابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف ح
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات. طالفرقاف

تفسير ـ(. 2001اليررم الشافعي، الشيخ العبلمة محمد األميف بف عبد ا األرمي العمكم. )
  اة.. بيركت: دار طكؽ النج1طحدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف. 

 . الفركؽ المغكيةىبلؿ العسكرم، الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميرافأبك 
 حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ. القاىرة: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.

مجمع الزكائد كمنبع ـ(. 1994الييثمي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف. )
 . تحقيؽ: حساـ الديف القدسي. القاىرة: مكتبة القدسي.ئدالفكا

أسباب نزكؿ ق(. (. 1411الكاحدم النيسابكرم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1تحقيؽ: كماؿ بسيكني زغمكؿ. ط القرآف.

أسباب نزكؿ ق(. 1992) الكاحدم النيسابكرم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي.
 . الدماـ: دار اإلصبلح.2تحقيؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف. ط القرآف.

الكسيط في ـ(. 1994الكاحدم النيسابكرم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي. )
. بيركت: دار الكتب 1تحقيؽ كتعميؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط تفسير القرآف المجيد.

 العممية.
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة الفاتحة

 79 5َّ﴾إِيٍّاَكََّجْػتُدَِّإَويٍّاَكََّنَْصخَػِيَُّ﴿

 سورة البقرة

﴿َّ َْ ٔاٌَِّ ٔاَُُّكُ ُِ ٌَ َّآ ََ ِي اَّاَّلٍّ َٓ حَّ
َ
َِّإِْنَّيَاأ ََّواْشُهُرواَّّلِِلٍّ ًْ َِاُك اََّرزَْق ٌَ  147 172َّ﴾َّ...َظّيِتَاِتَّ

اعَِّ﴿ َٔةََّادلٍّ ِجيُبََّدْغ
ُ
َّكَرِيٌب،َّأ ،َّـَإِّّنِ لََمَِّغتادِيََّخّّنِ

َ
 112 186َّ﴾َّ...ِإَوذاََّشأ

﴿...ٌََِّّ ٌثَُّمْؤٌٌَِِثََّخْْيٌ ٌَ
َ
ًََّْوََل ْغَجتَخُْل

َ
َّْٔأ َ َُّمْْشَِكٍثََّول َْ...﴾َّ221 152 

ٔاََّوَلَّ﴿ َََََّّتَْػيُ ًََُّّْغرَْضثًََّّاّلِلٍّ اُُِل ٍَ ْح
َ
نَََِّّْل

َ
واَّأ ٔاََّتََبَّ ٔاََّوَتخٍُّل  67، 33 224َّ﴾َّ...ََّبْيََََّّوحُْطيُِد

َّذَََلذََثَّكُُروءٍَّ﴿ ٍَّ جُْفِصِٓ
َ
َّةِأ ََ بٍّْط َعيٍَّلاُتََّحََتَ ٍُ ْ  108،115 228َّ﴾...َوال

َّاىِْهخَاِبَّ...﴿ ََ ٌَِّ ًْ َُْزَلََّغيَيُْل
َ
اَّأ ٌَ ََّو ًْ ََِّغيَيُْل ٍََجَّاّلِلٍّ  118 231َّ﴾َّ...َواذُْنُرواَُِّْػ

ْػُروِفَّ...﴿ ٍَ ْ َّةِال ٍَّ ُٓ ُت َٔ ََّوكِْص ٍَّ ُٓ ْٔلُٔدَََِّلَُّرِزُْق ٍَ ْ َّال  126 233َّ﴾...َولََعَ

﴿َّ ََ بٍّْط ْزَواًجاََّحََتَ
َ
ََّويََذُروَنَّأ ًْ َنٌَُِِّْل ْٔ َٔـٍّ َُّحخَ ََ ِي  117 234َّ﴾َّ...َواَّلٍّ

ئَُنَّةَِطْيٌَّ...﴿ ٍَ اََّتْػ ٍَ ِ َّة َ َّاّلِلٍّ ًَّْإِنٍّ ُٔاَّاىَْفْضَوَّةَيَُِْل  127 237َّ﴾َوَلَّحَنَْص

ةٍََّّذُوَّاكنَََِّّإَونَّْ﴿ ةٍََّّإىِلََّفَِِظَرةٌََُّّغْْسَ يَْْسَ ٌَ...﴾َّ280 128 

﴿...ًَّْ  111 282َّ﴾...وأشٓدواَّإِذَاََّتتَاَحْػخُ

ََُّّيَُليُِّؿَََّّلَّ﴿ َََّّجْفًصاَّاّلِلٍّ اَّإِلٍّ َٓ  127 286َّ﴾...وُْشَػ

 سورة آؿ عمراف

َرِكََّواْضَعَفاك...﴿ ٍّٓ َّاْضَعَفاِكََّوَظ َ َّاّلِلٍّ  165 42َِِّ﴾...إِنٍّ

ِدَيَّإىِلَِِّصاٍطَُّمْصخَلِيمٍَّوََّ...﴿ ُْ ََِّفَلْدَّ ًَّْةِاّلِلٍّ ََّحْػخَِط َْ ٌَ﴾َّ101 112 
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

ٔاَّاّلِلَّخقَّحلاحّ...﴿  90 102َّ﴾...احل

ٍِّاَّكَدَّْ...﴿ ًََُّّةَيٍّ  131 118َّ﴾...اآليَاتََِّّىَُل

ٍُٔنَّ...﴿ ََّحْػيَ ًْ ُْ ٔاََّْو اََّفَػيُ ٌَ َّ واَّْلََعَ َّيُِِصَّ ًْ َ  48 135َّ﴾َول

ٍَََّّّىََلدَّْ﴿ ٌَََُّّ ََّّاّلِلٍّ ْؤٌِِِيَََّّلََعَ ٍُ ْ ًَََّّْبَػَدََّّإِذََّّْال َََّّْرَُشًٔلََّّفِيِٓ ًٌََِّّْ جُْفِصِٓ
َ
 135 164َّ﴾َّ...َّأ

ُمٔرَِِّإَوْنَّحَْطَِبَُّ...﴿
ُ
ََّغزِْمَّاَْل َْ َّذَلَِمٌَِّ ٔاَّـَإِنٍّ  78 186َّ﴾واََّوَتخٍُّل

 سورة النساء

ََّجْفٍسََّواِخَدةٍَّ﴿ َْ ًٌَِّْ ِيََّخيََلُل َّاَّلٍّ ًُ ٔاََّربٍُّل اَّانلٍّاُسَّاتٍُّل َٓ حَّ
َ
 97 1َّ﴾...يَاأ

﴿ٍََّّ ُْ و ْػُروَّواَعِِشُ ٍَ ْ ٍَََّّّـَإِنََِّّْف،ةِال ُْ ٔ ٍُ خُ ْْ نَََّّْفَػىسََّنرِ
َ
ٔاَّأ ُْ  107 19َّ﴾َّ...ََّشيْئاًََّّحَْلَر

ًََِّّْإَونَّْ﴿ ٔاَّةَيٍِِِْٓاَِّشلاَقََِّّخْفخُ ََََّّْخَهٍاًََّّـَابَْػرُ ْْيِِّ،ٌَِّ
َ
ًََّّأ َََّّْوََخَهٍا ٌِ...َّ﴾َّ35 107 

لِْصنَخَِِّٓ...َّ﴿
َ
 37 46َََّّّ﴾...ًَََّْلًّاَّةِأ

﴿َِّ َّاّلِلٍّ ََ َّانلٍّاِسََّوَلَّيَْصخَْخُفَٔنٌَِّ ََ  31 108َّ﴾...يَْصخَْخُفَٔنٌَِّ

ةٌََِّّإَونَِّ﴿
َ
َََّّْخاـَْجََّّاْمَرأ ًَََّّبْػيِٓاٌَِّ وََّّْنُُشٔزا

َ
 107 128َّ﴾...َغيَيٍِْٓاَُّجِاحَََّّـََلَّإِْغراضاًََّّأ

َِاََّوىََلدَّْ﴿ يْ ََََّّوَضٍّ ِي ٔاَّاَّلٍّ وحُ
ُ
َََّّْاىِْهخَاَبََّّأ ًٌََِّّْ ًَََّّْقتْيُِل نََِِّّإَويٍّاُك

َ
ٔاَّأ ُل َََّّاتٍّ  168 131َّ﴾اّلِلٍّ

ِْٔمَّاآْلِخرَِّ...﴿ ََِّوَمََلنَِهخََِِّّوُكخُتََِِّّورُُشيََِِّّواَْلَ َّيَْلُفْرَّةِاّلِلٍّ َْ ٌَ  73 136َّ﴾َّ...َفَلْدَََّّو

 سورة المائدة

ٔا...﴿ اَّـَاْقَعُػ ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
 146 38َّ﴾...أ

يَلثٌَّ...﴿ َِّضّدِ ُّ ٌَّ
ُ
 165 75َّ﴾...َوأ

انِي﴿ َّإِْْسَ َّةَِّن َْ ٌَِّ ََّكَفُروا ََ ِي َّاَّلٍّ ََ َّىُػِ ًَ ََّمْريَ َِ ْ َّوَِغيىَسَّاة ََّداُووَد َّلَِصاِن َّلََعَ َو
ٔاََّحْػخَُدوَنَّ ْٔاََّوََكُُ اََّغَط ٍَ ِ ٔهَََُّلِئَْسََّّ*ذَلَِمَّة َِْهٍرََّفَػيُ ٌُ َّ َْ َْٔنََّخ َْ ٔاََّلَّيَتََِا اَكُُ

ٔاََّحْفَػئُنََّ اَّاَكُُ ٌَ﴾َّ

78،79 135 

ٔاََّلَّ﴿ ُِ ٌَ َّآ ََ ِي اَّاَّلٍّ َٓ حَّ
َ
ًََّْولََّتْػخَُدواَّيَاَّأ َّىَُل ُ َّاّلِلٍّ َخوٍّ

َ
اَّأ ٌَ ٔاََّظّيِتاِتَّ  149 87َّ﴾...ُُتَّرُِم
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َّ ًُ ْدُت ََّخلٍّ َّةٍِا ًْ َّيُؤاِخُذُك َْ ََّوىِل ًْ يٍْاُُِل
َ
َّأ َِِّف ْؾِٔ

َّةِاليٍّ ُ َّاّلِلٍّ ًُ َّيُؤاِخُذُك ل
َّإِْظػاُمََّغَْشَةََِّمصانَِيٌََِّّ ُّ اَرحُ يٍْاَنَّـََهفٍّ

َ
َّاَْل َْ...َّ﴾َّ

89 149 

 سورة األنعاـ

﴿...َُّّ ٔاََّْخِْ ُٓ اَُّج ٍَ ِ َُّْٔردَّواَّْىََػاُدواَّْل َ َّىَََكذِةُٔنََََّّول ًْ ُٓ  51 28َّ﴾َِّإَوجٍّ

﴿َّ
ُ
ََّوأ ٔا ةُ َُّنّذِ ا ٌَ َّ َّلََعَ وا َّـََطََبُ ََّقتْيَِم َْ ٌَِّ َّرُُشٌو ةَْج َُّنّذِ ًََّْوىََلْد ُْ حَا

َ
َّأ ََّخَّتٍّ وذُوا

رَْشيِيََّ ٍُ ْ ََّجتَإَِّال َْ ََِّوىََلْدََّجاَءَكٌَِّ اِتَّاّلِلٍّ ٍَ ِ َلَّىََِك تَّدِ ٌُ َُاََّوَلَّ َّ﴾َُِْصُ
 
34 

42 

ًَََّّْوُجَليُِّبََّّ﴿ ُٓ ـْهَِدَت
َ
ًََّّْأ ُْ ةَْطاَر

َ
اََّوأ ٍَ ًَََّّْن َ ََّّْل ٔا ََّّةََِِّّّيُْؤٌُِِ

َ
َلََّمرٍّةَّأ  32 110َّ﴾...وٍّ

ْشََلمَِّ﴿ ْحََّضْدَرهَُّلِْْلِ َّيَْْشَ ُّ ِْٓديَ ْنََّح
َ
َّأ ُ َّيُرِدَِّاّلِلٍّ َْ ٍَ  79 125َّ﴾...َف

َََََّّشيَُلُٔلَّ﴿ ِي ٔاَّاَّلٍّ ُك ِْشَ
َ
ََّّْٔأ َ َََُّّشاءَََّّل اَّاّلِلٍّ ْكَِاٌََّ ِْشَ

َ
 148، 62 148َّ﴾...َوَلََّّآةَاُؤَُاََّوَلََّّأ

 سورة األعراؼ

﴿...َُّّ  46 2َّ﴾...ـَََلَّيَُلََِِّفََّضْدرَِكََّخَرٌجٌَِِّْ

﴿ًََّ ْصخَلِي ٍُ ْ اَظَمَّال ًَِِّْصَ ُٓ َ َّل ْقُػَدنٍّ
َ
يْتَِّنَََّل َٔ ْؽ

َ
اَّأ ٍَ ِ  62 16َّ﴾كَاَلَّـَت

َّالّرِْزقَِّ﴿ ََ ّيِتَاِتٌَِّ ْخَرَجَّىِػِتَادِهََِّواىعٍّ
َ
َِّاىٍَِّّتَّأ ََّخرٍَّمَّزِيََِثَّاّلِلٍّ َْ ٌَ  147 32َّ﴾كُْوَّ

ْضداُبَََّّوُادى﴿
َ
ٍِّثََِّّأ  130 44َّ﴾...اْْلَ

﴿ََُِّّ ٌَ َّآ َّاىُْلَرى َْْو
َ
َّأ نٍّ

َ
َّأ ْٔ َ اءََِّول ٍَ َّالصٍّ ََ ٌَِّ َّةََرََكٍت ًْ ََّغيَيِْٓ َّىََفخَْدَِا ْٔا َل ََّواتٍّ ٔا

ٔاَّيَْلِصتُٔنََّ اَّاَكُُ ٍَ ِ َّة ًْ ُْ َخْذَُا
َ
ٔاَّـَأ ةُ ََّنذٍّ َْ رِْضََّوىَِل

َ
َّ﴾َواَْل

96 134 

ٍِيََّ...﴿ ٍـِّاَُّمْصيِ َٔ ـْرِغََّْغيَيِْاََّضَْباًََّوحَ
َ
 165 126َّ﴾َربٍِّاَّأ

ِْصُِفَّ﴿
َ
ََََّّْشأ ََََّّآيَاِتََََّّخ ِي ُونَََّّاَّلٍّ رِْضََِِّّفَََّّحخََهَبٍّ

َ
 41 146َّ﴾...َِّإَونََّّْاْْلَقََِّّّةَِؾْْيََِّّاَْل

﴿ًََّّْ ُٓ ُب َػّذِ ٌُ ْوَّ
َ
َّأ ًْ ُٓ ْٓيُِه َُّم ُ اَّاّلِلٍّ ًٌ ْٔ َّحَػُِظَٔنَّكَ ًَ ِ َّل ًْ ُٓ ْ ٌثٌَِِّ ٌٍّ

ُ
-164َّ﴾...َِّإَوذَّْكَاىَْجَّأ

165 
135 

﴿...ُْٔ َّ َٔكْخِٓاَّإِلٍّ ِ  72 187َّ﴾...َلَُُّيَيِّيٓاَّل
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 سورة األنفاؿ

ًَُّْتْفيُِدٔنَّ﴿ ََّنرِْياًَّىََػيٍُّل َ  49 45َّ﴾واذُْنُرواَّاّلِلٍّ

 سورة التوبة

﴿ًَّْ اَِِّفَّكُئُبِِٓ ٍَ ِ َّة ًْ ُٓ ًَُّْشَٔرةٌَّحُنَّتِئُ َلََّغيَيِْٓ ْنَُّتََنٍّ
َ
َِاـُِلَٔنَّأ ٍُ ْ  35 64َّ﴾َّ...ََيَْذُرَّال

ًََّّْاْشخَْؾفِرَّْ﴿ ُٓ َ وََّّْل
َ
ًََّّْتَْصخَْؾفِرَََّّْلََّّأ ُٓ َ ًََّّْتَْصخَْؾفِرََّّْإِنََّّْل ُٓ َ ةًَََّّشتْػِيَََّّل َََّّمرٍّ َْ  41 80َّ﴾...ـَيَ

ًََّْكَفُرواَّ﴿ ُٓ ََّقَْبِهَِّإِجٍّ ًَّْلََعَ ةًَداََّوَلََّتُل
َ
اَتَّأ ٌَ َّ ًْ ُٓ ْ َخٍدٌَِِّ

َ
َّأ َّلََعَ  41 84َّ﴾...َوَلَّحَُطّوِ

َََُّّْخذََّّْ﴿ ًٌََِّّْ َٔالِِٓ ْم
َ
ًَََّّْضَدكَثًََّّأ ُْ ُِر ّٓ ًََُّّْتَع َََِّّوحَُزّكِيِٓ َّإِنٍَّّة ًْ ََّغيَيِْٓ اَّوََضّوِ ََّٓ...﴾َّ103 86 

ا﴿ َٓ حَّ
َ
ََََّّيَاأ ِي ٔاَّاَّلٍّ ُِ ٌَ ٔاَّآ َََّّاتٍُّل ٔاَّاّلِلٍّ عََََّّوُكُُٔ ادِقِيٌََََّّ  48 119َّ﴾الطٍّ

 سورة يونس

ًََّْويَْصتََّ﴿ جْخُ
َ
اَّأ ٌَ ََّو ََّْلَقٌّ ُّ َّإٍُِّ َّكُْوَّإِيََّوَرّّبِ َٔ ُْ َّ َخقٌّ

َ
ََََِّّْبِئََُُٔمَّأ ْػِجزِي ٍُ ِ  67 53َََّّّ﴾ة

ََِّّةَِفْضوََِّّكُوَّْ﴿ ٔاَّـَتَِذلَِمَََّّوبِرَْْحَخََِِّّّاّلِلٍّ َََّّٔـَيْيَْفرَُخ اََّخْْيٌََُّّْ ٍٍّ ٍَُػٔنَََّّمِ  139 58َّ﴾َُيْ

ًََّّْكُوَّْ﴿ ْحخُ
َ
َرأ
َ
اَّأ َُْزَلٌَََّّ

َ
ََُّّأ ًََّّْاّلِلٍّ َََّّْىَُل ًََّّْرِْزقٌٍََِّّ ََُّّّـََجَػيْخُ اٌَِِّْ ًٌ َّكُوََّّْوََخََلًلَََّّخَرا

َُّ ذِنَََّّآّلِلٍّ
َ
ًََّّْأ مََّّْىَُل

َ
ََّّأ ََِّّلََعَ َّ﴾َتْفََتُونَََّّاّلِلٍّ

59 150 

 سورة ىود

ٌٔدَّ...﴿ ُٓ ْش ٌٍّ ٌْٔمَّ َُّانلاسََّوذَلَِمَّيَ ٌٔعََّلٍّ ٍُ ْ ٌْٔمََّّمٍّ  69 103َّ﴾ذلمَّيَ

ََّغيَيَِّّْـَاْختُْدهََُّوحََّ...﴿ ْ  79 123َّ﴾...ََّٔكٍّ

 سورة يوسؼ

 43 51َّ﴾َّ...اآلَنََّخْطَدَصَّاْْلَقََّّ...َّ﴿

ْدِصنِيََّ...﴿ ٍُ ْ ْجَرََّّال
َ
ََّلَّيُِضيُعَّأ َ َّاّلِلٍّ ََّحخٍِّقََّويَْطَِبَّْـَإِنٍّ َْ ٌَ َّ ُّ  78 90َّ﴾إٍُّ

 سورة الرعد

ََِّّالرٍّْغدَََُّّويَُصّتِحَُّ﴿ ٍِْده  57 13َّ﴾...ِِبَ
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خَاِبَّ...﴿ ٌَ ُْجَِّإَوََلَِّّْ ََّٔكٍّ ََّغيَيَِّّْحَ َٔ ُْ َّ ََّلَّإََِلََّإِلٍّ ََّرّّبِ َٔ ُْ  79 30َّ﴾كُْوَّ

 سورة النحؿ

﴿َُّ ًَََّّْواّلِلٍّ ْخرََجُل
َ
َََّّْأ ًََّّْنَُِّبُعٌَِّٔ احُِل َٓ مٍّ

ُ
ٍُٔنََََّّلََّّأ ًََُّّوََجَػَوَََّّشيْئًاََّتْػيَ َّىَُل

ٍْعََّ ةَْطارَََّّالصٍّ
َ
ـْهَِدةََََّّواَْل

َ
ًَََّّْواَْل َّ﴾تَْشُهُرونَََّّىََػيٍُّل

78 61 

﴿َِّ َتَّاىُْلْرآَنَّـَاْشخَػِْذَّةِاّلِلٍّ
ْ
 100 98َّ﴾...ـَإِذاَّكََرأ

 اإلسراءسورة 

ِيَُّشتَْدانََّ﴿ ىَّاَّلٍّ ْْسَ
َ
ََِّّأ  53 1َّ﴾ََلَْلًََّّةَِػتِْده

اَّ﴿ ٍَ ُْ ْر َٓ ََّوَلََّتِْ ّفٍ
ُ
اَّأ ٍَ ُٓ َ اَّـَََلََّتُلْوَّل ٍَ ُْ ْوَّلِِكَ

َ
اَّأ ٍَ ُْ َخُد

َ
َّأ َِّغَِْدَكَّاىِْهََبَ ٍَّ اََّحتْيَُؾ ٌٍّ إِ

ا ًٍ ًْٔلََّنرِي اَّكَ ٍَ ُٓ َ َّ﴾َوكُْوَّل
23 106 

َذاَّإِنٍَّّ﴿ ِْٓديَّاىُْلْرآنََََّّْ َٔمََُِّّهَََّّلِيٍَِّّتَََّّح كْ
َ
ََُّّأ ْؤٌِِِيََََّّويُبَّْشِ ٍُ ْ ََََّّال ِي  166 9َّ﴾...َّاَّلٍّ

َََّّْولََّ﴿ ٔا ََُّّّالزىنََّتْلَربُ  101 32َّ﴾َشبِيَلًََّّوََشآءَََّّـَاِخَشثًََّّاَكنَََّّإٍُِّ

﴿ًََّّْ ُٓ َٔنَّتَْصبِيَد ُٓ ََّلََّتْفَل َْ ٍِْدهََِّوىَِل َّيَُصّتُِحَِِّبَ ٍءَّإِلٍّ َََّشْ َْ  57 44َّ﴾َّ...ِإَوْنٌَِّ

َََََِّّلَْفخََُُِِٔمََّّاَكُدواَِّإَونَّْ﴿ ِيََّغ َِاَّاَّلٍّ وَْخيْ
َ
 81 73َّ﴾...إََِلَْمََّّأ

﴿َّ َّالطٍّ ًِ ِ ك
َ
ٍِْسَّأ لُِٔكَّالشٍّ  72 78َّ﴾..َلةََّدِلُ

جَْفاقَِّ...﴿ ًََّْخْشيََثَّاْْلِ ْمَصْهخُ
َ
 27 100َّ﴾...إِذًاَََّل

 سورة الكيؼ

﴿ًَّْ ُٓ ْحَلاًظاََّوَُتَْصتُ
َ
ًََّّْأ ُْ  31 18َّ﴾...ُركُٔدٌَََّّو

اُلَّاَّ﴿ ٍَ ْ ََِّّزِيَِثَََُّّواَْلَُِٔنَََّّل جْيَاَّاْْلَيَاة اِْلَاُتَََّّواَْلَاقِيَاُتََّّادلَّ  88 46َّ﴾...َخْْيٌََّّالطٍّ

َذاَّاىِْهخَاِبََّلَُّحَؾادُِرََّضؾِْيَةًََّوَلََّنتِْيَةًَّ﴿ َْ اِلَّ ٌَ  151 49َّ﴾...َويَُلٔلَُٔنَّيَاَويْيَخََِاَّ

 سورة مريـ

َّاىِْهََبَِِّغخِيًّا...﴿ ََ  129 8َّ﴾َوكَْدَّةَيَْؾُجٌَِّ
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 سورة طو

ُمرَّْ﴿
ْ
ْْيََمَََّّوأ

َ
ََِّّأ ََلة اََّواْضَعَِبََّّْةِالطٍّ َٓ  157 132َّ﴾َغيَيْ

 سورة الحج

كَا﴿
َ
رِْضَّأ

َ
َِِّفَّاَْل ًْ ُْ ٍِّا هٍّ ٌَ َّإِْنَّ ََ ِي ْػُروِفَّاَّلٍّ ٍَ ْ َمُرواَّةِال

َ
ََّوأ اَكةَ ُٔاَّالزٍّ ََّوآحَ ََلةَ ٔاَّالطٍّ ُم

ُمٔر
ُ
َِّاَعكِتَُثَّاَْل َِْهرََِّوّلِِلٍّ ٍُ ْ َّال َِ ْٔاََّغ َٓ َِِّ﴾َوَج

41 135 

 سورة المؤمنوف

﴿ًَّْ ـََدِصبْخُ
َ
اَّأ ٍَ جٍّ

َ
ًََّّْأ َّإََِلَِْاََّلَّحُرَْجُػٔنََََّّخيَْلَِاُك ًْ ٍُُّل

َ
 59 115َّ﴾َخَترًاََّوأ

 سورة النور

ٔا...﴿ َََّّوَْلَْػُف ُ ََّواّلِلٍّ ًْ َّىَُل ُ ْنََّحْؾفَِرَّاّلِلٍّ
َ
َلَُُّتِتََّٔنَّأ

َ
ٔاَّأ  86، 83 22َّ﴾...َوَْلَْطَفُد

ّيِبَِيََّوا...﴿ ّيِتَاُتَّلِيعٍّ ّيِتَاتََِّواىعٍّ ّيِتَُٔنَّلِيعٍّ  152 26َّ﴾...ىعٍّ

ََُّّوََغدََّ﴿ ََََّّاّلِلٍّ ِي ٔاَّاَّلٍّ ُِ ٌَ ًََّّْآ ٔاٌَُِِّْل ٍِيُ اْلَََِّّوََغ ًَّْالطٍّ ُٓ  44 55َّ﴾...َِِّفََّّاِتَّىَيَْصخَْخيَِفٍِّ

 سورة الشعراء

ُِْذرَّْ﴿
َ
كَْربِيََََّّغِشَْيحََمَََّّوأ

َ
 164، 157 214َّ﴾اَْل

 سورة القصص

اَّوََخَزًُاَّ﴿ ََّغُدوًّ ًْ ُٓ َ َْٔنََِّلَُهَٔنَّل َّآُلَّـِرَْغ ُّ  101 8َّ﴾...ـَاْْلََلَع

َِا﴿ ٌْ َراِضعََََّّغيَيََِّّّْوََخَرّ ٍَ ْ  141 12َّ﴾...ال

ٍُِروَنَّةَِمََِّلَْلخُئُكََّ﴿ حَ
ْ
َّاىٍألَّيَأ  120 20َّ﴾َّإِنٍّ

َّةَطانَِرََُّّمَٔسََّّآحَيِْاََّوىََلدَّْ﴿ وىل
ُ
َّاَْل َّاىُْلُروَن ْْيَْهَِا

َ
َّأ ٌَّا ََّبْػِد َْ ٌَِّ اىِْهخاَب

ُرونََّ ََّحخََذنٍّ ًْ ُٓ ُْدًىََّورَْْحًَثَّىََػيٍّ ٍِّاِسََّو َّ﴾لِي
43 66 

اََّوابْخَؼَِّ﴿ ٍَ ََُّّآحَاكَََّّفِي ارَََّّاّلِلٍّ  128 77َّ﴾...اآْلِخَرةَََّّادلٍّ

َِّغيٍْمَِّغِِْديكََّ﴿ َّلََعَ ُّ وحِيخُ
ُ
اَّأ ٍَ  128 78َّ﴾...اَلَّإِجٍّ
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 سورة العنكبوت

َّيَبُْصُطَّالّرِزَّْ﴿ ُ َّاّلِلٍّ َّةُِلّوِ َ َّاّلِلٍّ َِّغتَادِهََِّويَْلِدُرَََّلَُّإِنٍّ َْ َّيََشاُءٌَِّ َْ ٍَ ِ  128 62َّ﴾...َقَّل

 سورة الروـ

﴿...َِّ اََّلََّتتِْديَوَِِّلَيِْقَّاّلِلٍّ َٓ َِّاىٍَِّّتََّفَعَرَّانلٍّاَسََّغيَيْ  150، 26 30َّ﴾...ـِْعَرَتَّاّلِلٍّ

 لقمافسورة 

ٍَِطْيََُّّ...﴿ ْ َّال يَْمَّإىَِلٍّ َٔادِلَ ِ ِنَّاْشُهْرَّىِلََّول
َ
  ح 14َّ﴾...أ

 سورة السجدة

َِا﴿ ًََّّْوََجَػيْ ُٓ ثًٌََِِّّْ ٍٍّ ِ ن
َ
ُْٓدونَََّّأ ْمرَُِاََّح

َ
اَّةِأ ٍٍّ َ واَّل ٔاََّضََبُ ٔكُِِٔنَََّّةِآيَاحَِِاََّوََكُُ  165 24َّ﴾يُ

 سورة األحزاب

َََُِّّلَْجزِيََّ﴿ ادِقِيَََّّاّلِلٍّ ًََّّْالطٍّ  48 24َّ﴾..ةِِطْدكِِٓ

اَّيَا﴿ َٓ جْيَاََّوزِينََخ َّحُرِدَْنَّاْْلَيَاةََّادلَّ ْزَواِجَمَّإِْنَُّنُُِْتٍّ
َ
َّكُْوََِّل اَّانلٍِِّبَّ َٓ حَّ

َ
 151 29-28َّ﴾....أ

ا...﴿ ًٍ ْجًراََّغِظي
َ
ْؾفَِرةًََّوأ ٌَ َّ ًْ ُٓ َ َّل ُ َّاّلِلٍّ َغدٍّ

َ
انَِراِتَّأ ََّنرًِْياََّواَّلٍّ َ َّاّلِلٍّ ََ انِرِي  49 35َّ﴾َواَّلٍّ

َّذِْنراًََّنرِْياًَّ﴿ َ ٔاَّاذُْنُرواَّاّلِلٍّ ُِ ٌَ َّآ ََ ِي اَّاَّلٍّ َٓ حَّ
َ
 50 41َّ﴾ياَّأ

نَّْ...﴿
َ
َّأ َراَدَّانلٍِِّبَّ

َ
َّإِْنَّأ ِ ٍِِِّبّ اَّلِي َٓ َتْجََّجْفَص َْ ًٌَِِثَّإِْنََّو ةًَُّمْؤ

َ
 106 50َّ﴾...َواْمَرأ

ا...﴿ ٌَ ًََّّْاَكنََََّّو نَّىَُل
َ
ََّّْأ ََِّّرَُشَٔلََّّحْؤذُوا نََّولَََّّاّلِلٍّ

َ
ٔاَّأ َََُّّّتِِْهُد ْزَواَج

َ
ٌَََََِِّّّّأ ََّبْػِده

ًَّ ةَدا
َ
ًََّّْإِنٍََّّّأ ََِِّّغِدَََّّاَكنَََّّذَىُِل اَّاّلِلٍّ ًٍ َّ﴾َغِظي

53 163 

ا...﴿ ًٓ َِّوَِجي ٔاََّوََكَنَِّغَِْدَّاّلِلٍّ ُ اَّكَال ٍٍّ َّمِ ُ هَُّاّلِلٍّ
َ
 43 69َّ﴾َفََبٍّأ

 سورة سبا

ََّكَفُرواََّلَّحََّ﴿ ََ ِي ًََّْوكَاَلَّاَّلٍّ ٍُِّل حِيَ
ْ
ََّْلَأ اَغُثَّكُْوَّةَََلََّوَرّّبِ حِيَِاَّالصٍّ

ْ
 67 3َّ﴾...أ

 سورة فاطر

َّاَكَنَّةِػَِتادِهَِّةَِطًْيا...﴿ َ َّاّلِلٍّ َّـَإِنٍّ ًْ ُٓ َجيُ
َ
 46 45َّ﴾ـَإِذَاََّجاَءَّأ
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 سورة ص

﴿َّ
َ
اَءََّواَْل ٍَ اََّخيَْلَِاَّالصٍّ ٌَ ََّو ََ ِي َّاَّلٍّ ََّ اَّةَاِظًَلَّذَلَِمََّظ ٍَ ُٓ اَّةَيَِْ ٌَ  136 27َّ﴾...َكَفُرواَّرَْضََّو

َْلَاِبََّّ﴿
َ
ولَُّٔاَْل

ُ
َرَّأ ةٍُّرواَّآيَاحََِِّّوَِلَخََذنٍّ تَاَرٌكََِّلَدٍّ ٌُ َُْزنْلَاهَُّإََِلَْمَّ

َ
 13، 2 29َّ﴾نَِخاٌبَّأ

ٔهَُّنَلاَّـَتِئَْسَّاىَْلرارَُّ﴿ ٍُ خُ ٌْ َّكَدٍّ ًْ جْخُ
َ
 40 60َّ﴾أ

 سورة الزمر

﴿ًَّْ ََّخُِْل ََّؽِّنٌّ َ َّاّلِلٍّ  63 7َََََّّّّّ﴾..إِْنَّحَْلُفُرواَّـَإِنٍّ

اَّ﴿ ًٓ ِ تََشاة ٌُ َّاْْلَِديِدَّنِخَاةًاَّ ََ ْخَص
َ
َلَّأ ََُّزٍّ ُ َّاّلِلٍّ ُّ ٌَِِّْ ََّتْلَشػِرَّ رَاِّنَ ٌَََّّ...﴾َّ23 1 

﴿َّ َ َّاّلِلٍّ َّإِنٍّ ِ َّاّلِلٍّ َّرَْْحَثِ َْ ٌَِّ ٔا ََّتْلَُِع ََّل ًْ جُْفِصِٓ
َ
َّأ َّلََعَ ٔا ـُ ْْسَ

َ
َّأ ََ ِي َّاَّلٍّ َّيَاِغتَادَِي كُْو

ًَُّ َّاىَْؾُفُٔرَّالرٍِّخي َٔ ُْ َّ ُّ َُُٔبَََّجِيًػاَّإٍُِّ َّ﴾َحْؾفُِرَّاَّلَّ
53 157 

 سورة غافر

ٍِْدََّرّبَِمَّ ُْتَِمَّوََشّتِْحَِِّبَ ََّواْشخَْؾفِْرََِّّلَ ََِّخقٌّ َّوَْغَدَّاّلِلٍّ  78 55َّ﴾...ـَاْضَِبَّْإنٍّ

 سورة فصمت

ا﴿ ٌٍّ
َ
ٔدََُّّـأ ٍُ ًَََّّْث ُْ َدْحَِا َٓ ٔاََّف ََّّاىَْػَمََّّـَاْشخََدتَّ َدىَّلََعَ ُٓ ْ  79 17َّ﴾...ال

 سورة الشورى

جِيُبَّ...﴿
ُ
ُْجَِّإَوََلَِّّْأ َّكٍّ َٔ  79 10َََّّّ﴾َغيَيَِّّْحَ

مَّْ﴿
َ
ًََّّْأ ُٓ َ ََكءََُّّل ٔاَُِّشَ ًَََِّّْشَُغ ُٓ َ ََََّّل ٌَََِِّّ اَّادّلِي ًٌَََّّْ َ ذَنََّّْل

ْ
ََُّّةََِِّّّيَأ  150 21َّ﴾...اّلِلٍّ

﴿َّ ًُ يِّئَاِتََّويَْػيَ َّالصٍّ َِ َِّغتَادِهََِّويَْػُفََّٔغ َْ ْٔبََثََّخ ِيََّحْلتَُوَّاْلٍّ
َّاَّلٍّ َٔ ُْ  157 25َّ﴾...َو

 سورة محمد

﴿ًَّْ ُٓ ََََّّْوٌِِْ ٍِعٌَََُّّ ََّّإََِلَْمََّّيَْصخَ ٔاَّإِذَاََّخَّتٍّ ََََّّْخرَُج ٔاَِّغِِْدكٌَََِّّ ُ ََََّّكَال ِي ٔاَّلَِّلٍّ وحُ
ُ
 49 16َّ﴾...أ

﴿َََّ ِي ًَََّّْواَّلٍّ ُْ َٔا ََّتْل ًْ ُْ ًُْدىََّوآحَا َّ ًْ ُْ ْْخََدْواََّزاَد  79 17َّ﴾ا

اََّّ﴿ َٓ ُ ْقَفال
َ
َّكُئٍُبَّأ ْمَّلََعَ

َ
 1 24َّ﴾أـَََلََّحخََدةٍُّروَنَّاىُْلْرآَنَّأ
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 سورة الذاريات

﴿ََُّّْ َْٔمَّ َّانلٍّارَُِّحْفخَُِٔنََّيَ  80 13َّ﴾ًَّْلََعَ

 سورة الواقعة

ُٔغٔنَََّّ*َّواآلخريََّاَلوىيَّإِنٍََّّّكُوََّّْ﴿ ٍُ ْج ٍَ َ ْٔمٌٍََِّّيَلاتََِّّإىلَّل ْػئُمٍََّّيَ ٌٍَّّ﴾َّ49-50 69 

 سورة الحديد

﴿ََّّ
َ
َُّمِطيتٍَثَِِّفَّاَْل َْ َضاَبٌَِّ

َ
اَّأ ٌَََّْ َِِّفَّنَِخاٍبٌَِّ ًَّْإِلٍّ جُْفِصُل

َ
 74 23-22َّ﴾....رِْضََّوَلَِِّفَّأ

 سورة الحشر

﴿ََّٔ ِيَُّْ ْخَرجَََّّاَّلٍّ
َ
ََََّّأ ِي ََََّّْكَفُرواَّاَّلٍّ ْْوٌََِِّّ

َ
َََّّْاىِْهخَابََِّّأ ًٌََِّّْ  107 2َّ﴾...َّدِيَارِِْ

 الصؼسورة 

﴿ٍٍَّّ َْٔمَّاىَْفاِشلِيََّـَيَ ِْٓديَّاىَْل ََّلََّح ُ ًََّْواّلِلٍّ ُٓ َّكُئُبَ ُ َزاَغَّاّلِلٍّ
َ
ٔاَّأ  35، 32 5َّ﴾اََّزاُؽ

 سورة القمـ

ٍفََّمِٓيٍَّ﴿
ََّخَلٍّ  33 10َّ﴾َوَلَّحُِعْعَُُّكٍّ

 سورة الحاقة

َّاَعتِيَثٍَّةِرَِّ...﴿ َِصٍ  129 6َّ﴾يٍحََِّصْ

 سورة المزمؿ

ًََََّّواذُْنرَِّ﴿ َّ*حَبْخِيًَلََّّإََِلَََِّّّْوحَبَخٍّوَََّّْرّبِمَََّّاْش ٍَْْشِقََِّّرَبَّ ْ ْؾرِبََِّّال ٍَ ْ ََّّإََِلََََّّلَََّّوال َََّّٔإِلٍّ َُّْ
ِْذهَُّ َّ﴾َوكِيًَلََّّـَاَّتٍّ

8-9 79 

 نسافسورة اإل 

ََِّّإِنٍَّّ﴿ ِذه َََّّْحَْذنَِرةٌَََّّْ ٍَ َذََََّّشاءََََّّف اَّتََشاُءوَنَََّّّ*ََّشبِيًَلَََّّرّبََِِّّّإىَِلََّّاَّتٍّ ٌَ  62 29،30َّ﴾...َو

 سورة النازعات

ا﴿ َْ اََّوَمراَْع َْ اء ٌَ اَّ َٓ ْخَرَجٌَِِّْ
َ
 65 31َّ﴾أ
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة التكوير

﴿ََِّّ ََّْل ًٍََََّّ َّيَْصخَلِي ْن
َ
َّأ ًْ ٌَُِِّْل ََّّ*َشاَء َّرَبَّ ُ َّاّلِلٍّ َّيََشاَء ْن

َ
َّأ َّإِلٍّ َّتََشاُءوَن ا ٌَ َو

ٍِيََّ َ َّ﴾اىَْػال
28-29 62 

 سورة األعمى

ًََََّّشّتِحَِّ﴿ َََّّربَِّمََّّاْش لَْعَ
َ
 53 1َّ﴾اَْل

 سورة التيف

ََّتْلِٔيمٍَّىََلْدََّخيََّ﴿ َِ ْخَص
َ
نَْصاَنَِِّفَّأ ْشَفَوََّشاـِيِيَََّّ*ْلَِاَّاْْلِ

َ
ََّرَددَُْاهَُّأ ًٍّ  60 4،5َّ﴾ُث

 سورة الزلزلة

رُْضََُّّزلْزِىَجََِّّإِذَا﴿
َ
اَّاَْل َٓ َ  55 1َّ﴾زِلَْزال

 الشرحسورة 

عَََّّـَإِنٍَّّ﴿ ااىْػٌَََُّّ  121 5َّ﴾ْْسَِّيُْْسً
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 ثانيا: فيرس األحاديث النبوية
 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

 93 صحيح صحيح مسمـ )اتقكا الظمـ فإف الظمـ ظممات يـك القيامة كاتقكا الشح...(  .1

منو ما استطعتـ، كما نييتكـ عنو  )ًإذا أمرتكـ بأمرو فائتكا  .2
 فاجتنبكه(

 صحيح البخارم

 كصحيح مسمـ

 93 صحيح

، أم قـك أنتـ؟  .3  صحيح مسمـ ...()إذا فتحت عميكـ خزائف فارس كالرـك

 كسنف ابف ماجو

 89 صحيح

 صحيح البخارم نافقا خالصا...()أربع مف كف فيو كاف م  .4

 صحيح مسمـ

 كالترمذم

 32 صحيح

)أعطيت مكاف التكراة السبع، كأعطيت مكاف الزبكر   .5
 ...(المئيف

 حسنو مسند أحمد

 األرنؤكط

98 

 142 صحيح صحيح مسمـ )أفضؿ الصبلة طكؿ القنكت(  .6

 157 حسنو األلباني سنف ابف ماجو ال ذنب لو(التائب مف الذنب كمف )  .7

 148 صحيح صحيح البخارم )الضب لست آكمو كال أحرمو(  .8

 67 صحيح صحيح البخارم (...)الكبائر: اإلشراؾ با، كعقكؽ الكالديف  .9

)المؤمف القكم، خير كأحب إلى ا مف المؤمف   .10
 ...(الضعيؼ، كفي كؿ خير احرص عمى ما ينفعؾ

 78 صحيح صحيح مسمـ

 43 صحيح صحيح مسمـ )المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا(  .11

)إف الشيطاف قىعىد البف آدـ في طريؽ اإليماف فقاؿ لو   .12
 ...(أتؤمف كتىذىر دينىؾ كديف آبائؾ فخالفو فآمف

 مسند أحمد

 سنف النسائي
 صحيح ابف حباف

 كشعب البييقي

 حسف إسناده

 ابف حجر
 كصححو

 األلباني

85 
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

 157 صحيح صحيح مسمـ ...()إف ا عز كجؿ يبسط يده بالميؿ ليتكب مسيء النيار  .13

 34 صحيح صحيح مسمـ إف ا ال ينظر إلى صكركـ كأمكالكـ...()  .14

الجنة، فيقكلكف: لٌبيؾ  )إف ا يقكؿ ألىؿ الجنة: يا أىؿ  .15
 ...(رٌبنا كسعديؾ، فيقكؿ: ىؿ رضيتـ؟

 البخارم صحيح

 كصحيح مسمـ

 89 صحيح

 مستدرؾ الحاكـ ))إف الكلد مبخمة مجبنة محزنة  .16

 كالسنف الكبرل

 لمبييقي

 مطبرانيلاألكسط 

 صحيح عمى

 شرط مسمـ

 كصححو

 لبانياأل

87 

 سنف أبي داكد )إف فييف آية أفضؿ مف ألؼ آية(  .17

 كمسند أحمد

 كسنف الترمذم

 كالبييقي في

 اإليماف شعب

 حديث حسف

 غريب

55 

ف فتنة أٌمتي الماؿ(  .18  مسند أحمد )إف لكؿ أٌمة فتنة، كا 

 رمذمكسنف الت

 كالحاكـ

 

 حديث حسف

 صحيح غريب

 كصححو

 األرنؤكط

83 

 سنف الترمذم )بادركا باألعماؿ سبعا ىؿ تنظركف إال فقرا منسيا...(  .19

 كمستدرؾ الحاكـ

 صحيح عمى

 الشيخيف شرط

49 

 البخارم صحيح (لف أعكد لو)بؿ شربت عسبلن عند زينب بنت جحش، ك   .20

 صحيح مسمـ

 144 صحيح
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

ٌدم نخمؾ، فإنؾ عسى أف تصٌدقي أك تفعمي   .21 )بمى فجي
 معركفان(

 صحيح مسمـ

 كسنف أبي داككد

 كسنف النسائي

 109 صحيح

 البخارم حصحي ...()تنكح المرأة ألربع: لماليا كلحسبيا  .22

 صحيح مسمـ

 152 صحيح

 البخارم صحيح )خذم ما يكفيؾ ككلدؾ، بالمعركؼ(  .23

 كصحيح مسمـ

 كمسند أحمد
 كسنف النسائي

 الكبرل

 126 صحيح

 سنف الترمذم يركـ خيركـ ألىمو كأنا خيركـ ألىمي()خ  .24

 بف ماجوكسنف ا

 حسف صحيح

 كصححو

 األلباني

107 

 33 صحيح سنف الترمذم )دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ؛ فإف الصدؽ طمأنينة...(  .25

)سبؽ المفردكف. قالكا: يا رسكؿ ا كما المفردكف؟ قاؿ:   .26
 كثيرا(الذاكركف ا 

 50 صحيح صحيح مسمـ

ـٍ ًفٍتنىةه﴾، نظرت إلى   .27 ديكي ـٍ كىأىٍكالى ا أىٍمكىاليكي )صدؽ ا: ﴿ًإنَّمى
 ...(ىذيف الصبييف يمشياف كيعثراف

 سنف أبي داككد

 كسنف الترمذم

 كسنف النسائي

 كسنف أبف ماجو

 كمسند أحمد

 حديث حسف

 غريب

 كصححو

 ياأللبان

81 

ف البر   .28 )عميكـ بالصدؽ، فإف الصدؽ ييدم إلى البر، كا 
 ييدم إلى الجنة...(

 48 صحيح صحيح مسمـ
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

فقرأ فقاؿ: "إف ا قد صدقؾ يا  )فبعث إلي النبي   .29
 زيد"(

 صحيح البخارم

 صحيح مسمـ

 23 صحيح

)فتنة الرجؿ في أىمو كمالو كجاره تكفرىا الصبلة   .30
 ...(كالصدقة

 88 صحيح صحيح البخارم

 سنف أبي داككد ...()فقاؿ: اقرأ ثبلثا مف ذكات ﴿الر﴾  .31

 مسند أحمد
صححو 
 الحاكـ
 كالذىبي
 كاألرنؤكط

55 

 20 حسف صحيح سنف الترمذم سكرة المنافقيف( فمما أصبحنا قرأ رسكؿ ا )  .32

أنفؽ أنفؽ  )قاؿ ا عز كجؿ: يا ابف آدـ أنفؽ أنفؽ عمي  .33
 ، كقاؿ: يد ا مؤلل...(عميؾ 

 صحيح البخارم

 كصحيح مسمـ
 مسند أحمد

 41 صحيح

)كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقرأ في صبلة   .34
 الجمعة بسكرة الجمعة فيحرض بيا المؤمنيف...(

األكسط لمطبراني 
 الزكائد مجمع، الييثمي

 20 حسف اإلسناد

 صحيح البخارم )كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة..(  .35

 صحيح مسمـ

 26 يحصح

)كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ، فاإلماـ راع كىك مسئكؿ،   .36
 ...(كالرجؿ راع

 صحيح البخارم

 صحيح مسمـ

 كسنف أبي داكد

 157 صحيح

)كمؿ مف الرجاؿ كثير، كلـ يكمؿ مف النساء غير مريـ   .37
 ...(بنت عمراف

 البخارم صحيح

 صحيح مسمـ

 164 صحيح

ـٍ كىالى ًباألىٍندىادً )  .38 ـٍ كىالى ًبأيمَّيىاًتكي  قاؿ األرنؤكط: سنف أبى داكد ...(الى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي

صحيح 
 اإلسناد

67 
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

 145 ضعيؼ سنف الدارقطني ...(ربتيا)ال تذكرم ىذا لعائشة، فيي عمٌي حراـ إف ق  .39

)ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما   .40
 ...(أفناه

 حسف صحيح سنف الترمذم

 كصححو

 األلباني

87 

كيتقارب ال تقـك الساعة حتى تظير الفتف كيكثر الكذب )  .41
 األسكاؽ...( 

 مسند أحمد

 كصحيح ابف

 حباف

 صححو

 األلباني

88 

)ال حسد إال في اثنتيف: رجؿ آتاه ا ماال، فسمطو عمى   .42
 ...(ىمكتو في الحؽ

 صحيح البخارم

 كصحيح مسمـ

 كسنف الترمذم

 كمسند أحمد

 86 صحيح

 مكطأ مالؾ ضرر كال ضرار( )ال  .43

 سنف ابف ماجو

 مسند أحمد

 مستدرؾ الحاكـ

 صححو الحاكـ

 كالذىبي

 كاأللباني

125 

 148 صحيح صحيح البخارم )ال، كلكف لـ يكف بأرض قكمي، فأجدني أعافو(  .44

)لـ تظير الفاحشة في قـك قط حتى يعمنكا بيا، إال فشا   .45
 فييـ الطاعكف كاألكجاع ...(

 ابف ماجو

 الحمية ألبي نعيـ

 مستدرؾ الحاكـ

 صحح إسناده

 كقاؿ، الحاكـ

 األرنؤكط:

 حسف لغيره

133 

 )ليأتيف عمى الناس زماف ال يبالي المرء مما أخذ الماؿ  .46
 مف الحبلؿ أـ مف الحراـ(

 البخارم صحيح

 كمسند أحمد

 88 صحيح
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

 صحيح مسمـ )ليس لؾ عميو نفقة...(  .47

 مسند أحمد

 122 صحيح

)ما أىمؾ ا قكما، كال قرنا، كال أمة، كال أىؿ قرية منذ   .48
 ...(أنزؿ التكراة

 مستدرؾ الحاكـ

 

 صححو الحاكـ

 الذىبيك 

 كاأللباني

66 

 البخارم صحيح )ما باؿ دعكل الجاىمية... دعكىا فإنيا منتنة...(  .49

 كصحيح مسمـ

 كسنف الترمذم

 38 صحيح

ييكدانو  )ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة، فأبكاه  .50
 ...(كينصرانو كيمجسانو

 60 صحيح صحيح مسمـ

 43 صحيح صحيح مسمـ )مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كمثؿ الجسد...(  .51

)مره فميراجعيا ثـ ليمسكيا حتى تطير ثـ تحيض ثـ   .52
 تطير...(

 البخارم صحيح

 كصحيح مسمـ

 كسنف الترمذم

 كسنف النسائي

 103 صحيح

 صحيح البخارم ...()مف ابتمي مف ىذه البنات بشيء فأحسف إلييف  .53

 كمسند أحمد

 كشعب اإليماف

 لمبييقي

 87 صحيح

 68 صحيح صحيح مسمـ ...(فرأل غيرىىا خيرنا منيا)مف حمؼ عمى يميفو   .54

 136 صحيح البخارم صحيح )مف ظمـ قيد شبر مف األرض، طيٌكقو مف سبع أرضيف(  .55

 مكطأ مالؾ )مف نذر أف يطيع ا فميطعو، كمف نذر...(  .56

 مسند أحمد

 صححو

 األرنؤكط

149 
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 الصفحة الحكـ الكتاب الحديث                ـ

 مسند أحمد )كالذم نفسي بيده ليما أثقؿ في الميزاف مف أحد(  .57

 كالحاكـ،كالييثمي

 في مجمع الزكائد

 35 صحيح لغيره

 

 صحيح البخارم ...()كا ما الفقر أخشى عميكـ، كلكف أخشى  .58

 سمـصحيح م

 88 صحيح

نيـ أتتيـ الشياطيف   .59 ني خمقت عبادم حنفاء كميـ، كا  )كا 
 ...(فاجتالتيـ عف دينيـ

 61 صحيح صحيح مسمـ

اشتركا أنفسكـ ال  -أك كممة نحكىا  -)يا معشر قريش   .60
 ...(أغني عنكـ مف ا شيئان 

 البخارم صحيح

 صحيح مسمـ
 164 صحيح

، يقكؿ ا: فيذه اآلية بيني كبيف 152)يقكؿ العبد:   .61
 عبدم كلعبدم ما سأؿ...(

 صحيح مسمـ

 كسنف أبي داكد

 مالؾ كمكطأ

 كمسند أحمد

 كالبخارم، القراءة

 خمؼ اإلماـ

 79 صحيح
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 ثالثًا: فيرس األعالـ المترجـ ليـ.

 الصفحة االسـ              ـ

 24 ابف أبي شيبة  .1

 22 ابف العربي المعافرم اإلشبيمي  .2

 28 ب الحنبميابف رج  .3

 65 ابف عرفة الكرغمي التكنسي   .4

 22 ابف عطية األندلسي  .5

 138 ابف مردكيو األصبياني  .6

 43 ؽ الٌزجاجأبك إسحا  .7

 69 أبك الفرج ابف الجكزم  .8

 17 أبك القاسـ، جار ا الزمخشرم  .9

 80 أبك جعفر النحاس  .10

 29 ف بف عادؿ الحنبميأبك حفص، سراج الدي  .11

 26 أبك حياف الغرناطي  .12

 128 أبك سميماف الداراني  .13

 27 أبك عبيد القاسـ بف سبلـ  .14

 96 أبك عطية الكادعي اليمداني  .15

 139 أبك عمرك الداني  .16
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 الصفحة االسـ              ـ

 81 اإلماـ أبك بكر ابف األنبارم  .17

 14 اإلماـ الشاطبي  .18

 143 اإلماـ الكسائي  .19

 33 اإلماـ الماكردم  .20

 37 اإلماـ نافع المدني   .21
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