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ٌوتمذَشٌ  شكشٌ 
 

النبيّ--الحمدربالعالميف,والصبلةوالسبلـعمىأشرؼالمرسميفسيدنامحمد
:,فأّمابعداألميفوعمىآلووصحبوأجمعيف

 مف:)--قوؿالّنبيو,(04)النمؿ:شُ ٌِنَفغِوًََِِٓ شَىُش فةََّّٔب َّشىُتعالى:قولومفاإنطبلقً
(1)(اهلل يشكر ال الناس يشكر ال , ا رعايتوعمىكّموالفضؿصاحب--فإّنيأحمد

أفإالّالمقاـىذايسعنيفيفبلالشرعّي,العمـطريؽالمبارؾ,الّطريؽىذاليوتيسيرهوىدايتو
فأسأؿ,اثانيًالعمـطمبعمىشّجعانيالّذيفالحبيبيف لكريميفا والديّ ,ثـّأواًّلاهلل تعالىأشكر
السعادة.بخاتمةليمايختـوأفطاعتيماويتقبؿعمرىمافييبارؾأفتعالىا
وأتقّدـبجزيؿالّشكروالعرفافلمشرفيالفاضؿ مفقّدمولماعنبر ىاشـ محمود الدكتوركما

ماكؿّوجعؿجيود,مفبذلوماعمىاأثابونادريف,وخمؽٍوتشجيعٍومتابعةٍومساندةٍعوفٍ
.حسناتوميزاففيومعنويعمميدعـمفقّدمو

زىدي محّمد أبو ساتذةاألفاضؿفضيمةالّدكتوركماوأتقّدـبخالصالّشكروالعرفافلؤل
قبوليمامناقشةعمىاخارجي امناقشًفايز حّساف أبو عمرة,وفضيمةالّدكتوراداخمي ااقشًمننعمة

ثرائوبتوجيياتيماالسديدةونصائحيماالقّيمةفجزاىمااعنيخيرالجزاء. ىذاالبحثوا 
 بخالصشكريوعرفاني أتوّجو أف أنسى ال إلىكما أصوؿ كّمية في الّديفأساتذتي

فيعمىماقّدموهوبذلوهمفجيدمشكورالقرآفوأخّصمنيـأساتذتيفيقسـالتّفسيروعموـ
االرتقاءبطبلبوطالباتالعمـ,فجزاىـاعّناخيرالجزاء.

يةمنارةالعمـوالعمماءومحضفالحضارةاإلسبلمكماالأنسىجامعتيالغّراءالجامعة
والثقافةعمىماتقّدموألىؿالعمـفجزىاالقائميفعميياخيرالجزاء.

جانبيإلىووقؼساندنيالذي بالؿ دربي ورفيؽ زوجيإلىوالتقديربالشكروأتقّدـكما
.والتّقديرالّشكرخالصمنيفموالّرسالة,ىذهتماـإسبيؿفيصعبةاأّيامًواحتمؿ

جيدهبكؿمعيوكافلي,انًعوكافالذيالّديف صالحالميندسالغاليأخيأنسىوال
.ويوفقويحفظوأفأسأؿافووقتو,

أودعاليفيظيرالغيب.اقّدـلينصيحةأوعونًكماأتوّجوبالّشكرلكؿمف
العالميف.ربّوآخردعواناأفالحمد

                                                           

(,1954(أخرجوالترمذيفيسننوكتابالبروالصمة,بابماجاءفيالّشكرلمفأحسفإليؾ,حديثرقـ)1)
 (صححواأللباني.4/339)
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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُْ

 المقدمة 


الح السمواتوامباركًاطيبًاالعالميفحمدًربّمد ويرضىمؿء يحبربنا كما مؿءفيو
مفشيءبعد,والصبلةوالسبلـعمىسياألرض شاءربنا دالمرسميفالحبيبالمصطفىمحمدوما

صمىاعميووعمىآلووصحبوأجمعيفثـأمابعد:
فييوميفوجعؿفييارواسَيمففوقياوبارؾفيياوقدرفيياأقواتيااألرضفإفاقدخمؽ

رٌَِهَ  افِِ ٌََِِّْْْٓ ًَرَجْؼٌٍََُْ ٌَوُ ؤَٔذَادً ٕسضالًُْ ؤَئِنَّىُُْ ٌَزَىْفُشًَُْ ثِبٌَّزُِ خٍََكَ  فيأربعةأياـسواًءلمسائميف,قاؿتعالى:

{01بئٍِِنيَ}{ًَجَؼًََ فِْيَب سًََاعَِِ ِِٓ فٌَْلِيَب ًَثَبسَنَ فِْيَب ًَلَذَّسَ فِْيَب ؤَلٌَْارَيَب فِِ ؤَسْثَؼَخِ ؤََّّبٍَ عٌََاء ٌٍِّغ9َّاٌْؼَبٌَِّنيَ} سةّ

درلوسبؿالعيشوالحياةوكذاسبؿالطاعةوالعبادةخميفةفيياوقاإلنساف(,ثـجعؿ10,9)فصمت:
وصبلحيا.األرضاالمفأجمياوبياعمارةاإلنسافماُخمؽالّتي

الكريـىودستورىذهاألمةومصدرعزتياوسعادتياورفعتياومنبعكرامتياوسبيؿالقرآفإف
اإالودلناعميووأمرنابو,والشرًاخيرًسؤددىا,بوتحيانفوسناوتطمئفقموبناوتستقرأحوالنا,ماترؾ

األمةتفّرؽالّتيالّسبؿاتّباعالمستقيـ,ونياناعفالّصراطإلىإالحذرنامنوونياناعنو,فقدأرشدنا

فَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ فَزَ اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْالقويـ,فقاؿسبحانو:الّسبيؿعف

--اعمىلسافرسولوإلىالقويـلمدعوةالّسبيؿ(,كماأظير153)األنعاـ:ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ

(,108)يوسؼ:ٍّوِ ًََِب ؤََٔبْ َِِٓ اٌُّْؾْشِوِنيَاٌٍّوِ ػٍَََ ثَصِريَحٍ ؤََٔبْ ًََِِٓ ارَّجَؼَنِِ ًَعُجْذَبَْ اٌ بىللًُْ ىَـزِهِ عَجٍِِِْ ؤَدْػٌُ فقاؿ:

ومنياماتوصؿإليومنياماتدؿعمىالخيروترشدالّسبؿالكريـمياديفالقرآففي--كمابيف
لينخرطفيسبيؿالشيطافوأعوانووفياآلخرةفيالعذابالمقيـ.الّدنياالياويةفيإلىصاحبيا

عفكتاباوانخراطيـفيُسبؿالغيواليوىإالمفرحـالبعدكثيرمفالناساونظرً
بكؿأنواعياوميادينيالتذكرالمؤمنيفالّسبؿأرادتالباحثةأفتظيرلممؤمنيفخاصةولمناسعامة

وذلؾمفخبلؿموضوعقرآنيبعنواف:﴿ ولتعرؼالناسعمييا الكريـ﴾القرآففيضوءالّسبيؿبيا
لؾفيإطاردراسةقرآنيةوتفسيريةمحكَّمة.دراسةموضوعيةوذ
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ٌ.أهًُحٌانًىضىعٌ:أوًلٌ

تكمفأىميةالموضوعفيمايمي:
يعد .1 الموضوعمفموضوعاتُّ فيوالباحثةحوؿأنواعتتحّدثالكريـاليامةحيثالقرآفىذا

 الكريـ.القرآفوميادينيافيالّسبؿ
و .2 موضوعي العرضبشكؿ حيث مف الموضوع ىذا تفسيريةحداثة دراسة إطار في تناولو

 محكَّمة.
اليياإلىحاجةالواقعالمعاصر .3 موضوعقرآنييبيفلممسمميفسبؿالخيروالرشادويرشدىـ

 ويبعدىـعفسبؿالشروالغيوالضبلؿ.
4.  اإلنسانحاجة إلىية أنواع عمى الّسبؿالتعرؼ في ظؿالقرآفوميادينيا في وذلؾ الكريـ

 لذيغزاالناسفيبيوتيـبواسطةالتقنياتالحديثة.االنحراؼاألخبلقيوا

ٌ.أصثابٌاختُاسٌانًىضىعٌ:اثاًٌَُ

قامتالباحثةباختيارىذاالموضوعلؤلسبابالتالية:

القرآفالكريـرجاءأفنكوفمفأىؿالقرآفالرغبةفيالبحثفيموضوعمفموضوعات .1
 ىـأىؿاوخاصتو.الّذيف

 لحاجةالناسإلييا.االكريـنظرًالقرآفوميادينيافيضوءالّسبؿالرغبةفيإظيارأنواع .2
 ؿالشيطاف.سبيؿاوسباتّباعبيافالفرؽالشاسعبيف .3
 دراسةعمميةمحكَّمةحوؿىذاالموضوع.إلىيةاإلسبلمافتقارالمكتبة .4

ٌ.أهذافٌانثحثٌوغاَاتهٌ:اثانثًٌ

مفأىميا:كثيرةوغاياتمتعددةاإفليذهالدراسةأىدافً
 وجؿونيؿمرضاتووجنتو.َّفيمغفرةاعزاالكريـطمعًالقرآفخدمة .1
والتمسؾبياوذلؾلنيؿرضوانوفياألرضارتضاىاالعبادهفيالّتيالّسبؿالتعرؼعمى .2

 واآلخرة.الّدنيا
 وأثرهوثوابومفسبيؿالضبلؿوأثرهوعقابو.الحؽّبيافسبيؿ .3
الكريـوبيافشموليتوالقرآفا,وذلؾمفخبلؿإظيارتعاليـإلىلّدعوةاالمساىمةفيمجاؿ .4

 ية.اإلنسانلكؿقضاياالعصروحاجات



)3( 

 

.إليويةبموضوعقرآنيتفتقراإلسبلمإثراءالمكتبة .5

ٌ.انذساصاخٌانضاتمحٌ:اساتؼًٌ

طبجميعبعدالبحثواالطبلعفيماكتبفيىذاالموضوعلـأجدرسالًةعمميًةمحكَّمًةتحي
جوانبىذاالموضوعفيإطاردراسةعمميةتطبيقيةمتخصصة.

ٌ.يُهحٌانثحث:ٌاخايضًٌ

اتّبعتالباحثةالمنيجاالستقرائيوذلؾمفخبلؿالخطواتالتالية:
1.  القرآنية اآليات الّتيجمع لفظة عمى العثمانيالّسبؿتشتمؿ بالرسـ وكتابتيا ومشتقاتيا

 مفخبلؿكتبالتفسير.ودراستيادراسةموضوعيةوافية
2.  اآليات تإلىتقسيـ مجموعة كؿ فصبًلتحّدثمجموعات وتمثؿ موضوع فصوؿعف مف

 البحث.
فيمتفالبحثتجنبًإلىعزواآلياتالقرآنية .3 اآليةوكتابتيا ورقـ السورة وذكراسـ اسورىا

 إلثقاؿالحواشي.
 قدمةوتمييدوفصوؿ.مإلىمنيجالتفسيرالموضوعيمفخبلؿتقسيـالبحثاتّباع .4
5.  فيإلىالرجوع وتوثيقيا المتف في المفسريف أقواؿ ونقؿ والحديثة القديمة التفسير كتب

 الحاشية.
 أصحابيامعالتوثيؽ.إلىتحقيؽاألمانةالعمميةفيعزواألقواؿ .6
ضافةكؿجديد. .7  ربطىذاالموضوعبالواقعالمعاصرماأمكفوا 
 ونقؿحكـالعمماءعميياماأمكف.اعمميًاثتخريجًتخريجاالحاديثالواردةفيالبح .8
 المعاجـالمغويةاألصمية.إلىبيافمعانيالمفرداتالغريبةبالرجوع .9
 تردفيالبحثماأمكف.الّتيعمؿتراجـلؤلعبلـغيرالمشيوريفواألماكف .10
 تذييؿالرسالةبخمسةفيارسوىي: .11

 .فيرساآلياتالقرآنية 
 وية.فيرساألحاديثالنب 
 .فيرساألعبلـالمغموريف 
 .فيرسالمصادروالمراجع 
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 .فيرسالموضوعات 

ٌ.خطحٌانثحثٌ:اصادصًٌ

يتكوفالبحثمفمقدمةوتمييدوثبلثةفصوؿوخاتمةوفيارسوىي:
وتشتمؿعمى:المقدمة :

 أىميةالموضوع.: أواًل 
 أسباباختيارالموضوع.: اثانيً 
 أىداؼالبحثوغاياتو.: اثالثً 
 الدراساتالسابقة.: ارابعً 

 منيجالبحث.: اخامسً 
 خطةالبحث.: اسادسً 

 التمييد
وىوبعنواف:

 بيف المعاني المغوية واالصطالحية والسياؽ القرآني الّسبيؿ
وفيو:
 .الغًة واصطالحً  الّسبيؿ: معنى أواًل 
 : العالقة بيف المعاني المغوية واالصطالحية.اثانيً 
 السياؽ القرآني: ومشتقاتيا في الّسبيؿ: اثالثً 

 .المّكيةفياآليات .1
 فياآلياتالمدنية. .2
 في سياقيا: الّسبيؿوردت  الّتي: موضوعات اآليات ارابعً 

 .المّكيةموضوعاتاآليات .1
 موضوعاتاآلياتالمدنية. .2
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 األّوؿالفصؿ 
 في السياؽ القرآني الّسبيؿأنواع  


وفيوثبلثةمباحث:

 :المحمودة الّسبؿ: األّوؿالمبحث 
يوتسعةمطالب:وف

.سبيؿا:األّوؿالمطمب 
.-عمييـالّسبلـ-والرسؿمفقبمو--الّرسوؿسبيؿ:الثّانيالمطمب 
.الّسبلـسبيؿ:الثّالثالمطمب 
.المستقيـالّسبيؿ:الرّابعالمطمب 

.سبيؿالمتوكميفعمىاالمطمب الخامس:
.اإلىسبيؿالمنيبيف:الّسادسالمطمب 

.سبيؿالمؤمنيف:الّسابعب المطم
.والرشادالّرشدسبيؿ:الثّامفالمطمب 
.قيـالّسبيؿالم:التّاسعالمطمب 

 
 :المذمومة الّسبؿ: الثّانيالمبحث 

وفيوستةمطالب:
 .الّطاغوتسبيؿ:األّوؿالمطمب 
 .سبيؿالمفسديف:الثّانيالمطمب 
 .سبيؿالمجرميف:الثّالثالمطمب 
 .ؿالغيسبي:الرّابعالمطمب 

 .السيءالّسبيؿالمطمب الخامس:
.اليعمموفالّذيفسبيؿ:الّسادسالمطمب 
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 :: سبؿ ال توصؼ بمدح أو ذـالثّالثالمبحث 
وفيوثبلثةمطالب:

 .ابفالّسبيؿاألّوؿ: المطمب

 .األرضسبيؿالثّاني: المطمب

.سبيؿالحوتالثّالث: المطمب

 الثّانيالفصؿ 
 اؽ القرآنيفي السي الّسبيؿمياديف  

وفيومبحثاف:
 : مياديف الخيراألّوؿالمبحث 

:اوفيواثناعشرمطمبً
 ؿفيسبيؿا.االقتالمطمب األّوؿ:
 اإلنفاؽفيسبيؿا.المطمب الثّاني:
 الجيادفيسبيؿا.المطمب الثّالث:
 اليجرةفيسبيؿا.المطمب الرّابع:

 .اإلصابةفيسبيؿاالمطمب الخامس:
 الضربفيسبيؿا.المطمب الّسادس:
الّدعوةإلىسبيؿا.المطمب الّسابع:
اإليذاءفيسبيؿا.المطمب الثّامف:
اإلحصارفيسبيؿا.المطمب التّاسع:
اتّباعسبيؿا.المطمب العاشر:

اتّباعسبيؿمفأناب.المطمب الحادي عشر:
نصبوالمخمصةفيسبيؿا.الظمأوالالمطمب الثّاني عشر:
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 .: مياديف الشرالثّانيالمبحث 
وفيوسبعةمطالب:

 القتاؿفيسبيؿالّطاغوت.المطمب األّوؿ:
 الّصّدعفسبيؿا.المطمب الثّاني:
 إضبلؿسواءالّسبيؿ.المطمب الثّالث:
 اتّباعسبيؿالكافريف.المطمب الرّابع:

 قطعالّسبيؿ.المطمب الخامس:
 عدـاإلنفاؽفيسبيؿا.طمب الّسادس:الم

اتّباعالّسبؿ.المطمب الّسابع:
 
 الثّالثالفصؿ 

 أسباب اإلضالؿ وأسباب اليداية  


وفيومبحثاف:
 الحؽّ : أسباب اإلضالؿ عف سبيؿ األّوؿالمبحث 

:اوفيواثناعشرمطمبً
 الكفربعداإليماف.المطمب األّوؿ:
 اد.اتخاذاألندالمطمب الثّاني:
 تزييفالشيطافلؤلعماؿ.المطمب الثّالث:
 اتّباعاليوى.المطمب الرّابع:

 اتّباعالّسبؿ.المطمب الخامس:
 مواالةاألعداء.المطمب الّسادس:
طاعةالّسادةوالكبراء.المطمب الّسابع:
شراءالضبللةوليوالحديث.المطمب الثّامف:
.اتّباعغيرسبيؿالمؤمنيفالمطمب التّاسع:
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الزناومقدماتو.المطمب العاشر:
كراىيةالجيادبالماؿوالنفس.المطمب الحادي عشر:
ظمـالّناس.المطمب الثّاني عشر:


 :الحؽّ  الّسبيؿ إلى: أسباب اليداية الثّانيالمبحث 

وفيوثبلثةمطالب:
 اتّباعالّرسؿ.المطمب األّوؿ:
 حسفالتوكؿعمىا.المطمب الثّاني:

الجيادفيسبيؿا.لثّالث:المطمب ا


 الخاتمة:
توّصمتالباحثةإلييامفخبلؿىذاالبحث.الّتيوقداشتممتعمىأىـالنتائجوالتوصيات


 وتشتمؿعمى:الفيارس:

 .فيرساآلياتالقرآنية .1
 .فيرساألحاديثالنبوية .2
 .فيرساألعبلـالمترجـليـ .3
 .فيرسالمصادروالمراجع .4
 .فيرسالموضوعات .5
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ٌ




 دػػػػػييػالتم
 بيف المعاني المغوية واالصطالحية والسياؽ القرآني الّسبيؿ



وفيو:

 .ا: معنى الّسبيؿ لغًة واصطالحً أواًل 


 : العالقة بيف المعاني المغوية واالصطالحية.اثانيً 

 .: الّسبيؿ ومشتقاتيا في السياؽ القرآنياثالثً 


 .الّسبيؿ في سياقيا : موضوعات اآليات الّتي وردتارابعً 
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 :الغة واصطالحً  الّسبيؿ: معنى أواًل 

ٌنغح:ٌانّضثُميؼًٌُ.0

,فمثاؿالتذكيرقولو(1)"وماوضحمنو,ويذكَّرويؤنَّث,والتأنيثفيوأكثرالّطريؽىوالّسبيؿ"

ومثاؿالتأنيث,(146)األعراؼ:.باٌْغَِِّ َّزَّخِزًُهُ عَجًًٍَِْبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ  بَٙ َّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ اٌشّشذًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ تعالى

.(108)يوسؼ:.اٌٍّوِ ػٍَََ ثَصِريَحٍ بىللًُْ ىَـزِهِ عَجٍِِِْ ؤَدْػٌُ قولوتعالى

.(2)عمىُسُبوؿوَأْسُبؿوُسُبؿوُسْبؿوأْسِبمة"الّسبيؿ"وتجمعكممة

كتابو: في منظور ابف الويذكر عمى قمة"حيثتجمع عنوؽوجمع قالوا كما تأنيثُسُبوؿ
.(3)وسبيؿاكؿماأمرابومفالخير",عمىالتذكيرُسُبؿوُسْبؿوأسبمةأْسُبؿ,و

أيكثرتسابمتيا,وأسبؿاإلزارأيأرخاه,الّطريؽوأسبمتالمسموكة,أيالّطرؽوالسابمةمف
السبالّسبؿأياألنؼوالجمعسباؿ,وؿُالّسبْوأسبؿالدمعأيأرسمو,وأسبمتالسماءأيأمطرت,و

مفرماحطائفةمنياقميمةأوكثيرة,وسّبموتسبيبلجعموفيسبيؿا.الّسبؿوالشتـ,و

المختمفةفيالّطريؽالممتدطوالىوالّسبيؿو والسابمة: وسميالّسبؿوسميبذلؾإلمتداده,
.(4)السنبؿسنببلإلمتداده

الّطريؽفيالمغةقدوردتبمعنىالّسبيؿانيالمغويةالسابقةيتبيفلمباحثةأفالمعإلىبالنظر
.الّسبيؿوماوضحمنو,وأماالمعانياألخرىفبلتتعمؽبشكؿمباشرمعكممة





                                                           

 (.422لجرجسالشويري)ص-("معجـالطالب"1)
 (.1/447لمؤنسرشادالّديف)-("المراـفيالمعانيوالكبلـ"2)
 (7/116,117)-("لسافالعرب"3)
المحيط"4) آبادي)-(انظر:"القاموس المغة"2/482لمفيروز مقاييس "معجـ فارس)-(, بف "تاج1/1012ألحمد ,)

 (.29/161لمزبيدي)-العروس"
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ٌ:ااصطالحًٌٌانّضثُميؼًٌُ.2

 عمىعدةمعانيوىي:الّسبيؿوردتكممة

 .(2)الشيءفيوسبيمو"إلىّىبقولو:"كؿمأتالّسبيؿ(1)يعرؼاإلماـالكفوي .1
آبادي .2 الفيروز (3)وأما الّسبيؿفيعرؼ "يستعمؿ فيقوؿ: استعمالو خبلؿ ماالّسبيؿمف لكؿ

 .(4)"اكافأوشرًاشيءخيرًإلىيتوصؿبو
المناوي .3 اإلماـ "(5)ويعرفو سالؾالّسبيؿبقولو: لكؿ الظاىر عميو السابمة الجادة طريؽ ىو

 .(6)أمربسموكيا"الّتيطريقومنيجو,وسبيؿا
 .(7)سبيؿ"إلىالمسبوؿ,صرؼمفمسبوؿالّطريؽبقولو:"الّسبيؿكماعرَّؼاإلماـالطبري .4
الّطريؽىوالّسبيؿحيثيقوؿ:"اومقتضبًامختصرًالّسبيؿأمااإلماـالحافظبفكثيرفيعرؼ .5

.(8)المستقيـ"
 يتبيالمعانيإلىبالنظر السابقة والاالصطبلحية ضابطة ليست المعاني ىذه أف لمباحثة ف

حاصرة,وقداجتيدتالباحثةفيوضعتعريؼإصطبلحيلمّسبيؿوىو:
شريغضبو(.إلىخيريرضياأوإلى)ىوأيطريؽيتـسموكيالموصوؿ,

                                                           

(الكفوي:أيوببفموسىالحسينيالقرينيالكفويأبوالبقاء,صاحبالكميات,كافمفقضاةاألحناؼ,عاشووليالقضاء1)
تركيا, في)كفو, سنة خالد فيتربة ودفف فتوفيفييا إلىاسطنبوؿ وعاد بغداد(, كتبأخرىبالتركية1094القدس, ولو ـ,
 ((.2/38لمزركي)-)انظر:"األعبلـ"

 (.494("الكميات":)ص2)
مفأئمةالمغة(الفيروزآبادي:محمدبفيعقوببفمحمدبفإبراىيـبفعمرأبوطاىرمجدالّديفالشيرازيالفيروزآبادي,3)

واليند,ورحؿإلىزبيدسنة729واألدب,ولدبكارزيفسنة ىػ796ىػ,وانتقؿإلىالعراؽوجاؿفيمصروالشاـودخؿببلدالرـو
عميو,فسكنياووليقضاءىا,وانتشراسموفياآلفاؽحّتىكافمرجععصرهفيالمغة فأكرموممكيااألشرؼإسماعيؿوقرأ

سنةوالحديثوالتفس وتوفيفيزبيد حافًظا.817ير, وقوًيا وكافشافعًيا القاموسالمحيطفيالمغة, منيا: ولوكتبكثيرة ىػ,
 ((.7/147لمزركمي)-)انظر:"األعبلـ"

 (.3,186("بصائرذويالتمييز":)4)
لّديفالحداديالمناوي,فقيوشافعي(المناوي:ىويحيىبفمحمدبفمحمدبفمحمدبفأحمد,أبوزكرياشرؼالّديفبفسعدا5)

ىػ.وّليقضاءالّديارالمصريةوحدتسيرتوومدحوبعضكبار871ىػ,وتوفيفيياسنة798مفأىؿالقاىرة,ولدفيياسنة
 ((.8/167لمزركمي)-الّشعراء,وصنؼكتًبامنيا:شرحمختصرالمزنيوأربعوفحديثًا,ولونظـونثر.)انظر:"األعبلـ"

 (.131("التوقيؼعمىميماتالتعاريؼ":)ص6)
 (2/497("جامعالبياف")7)
 (1/382("تفسيرالقرآفالعظيـ")8)
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ٌ:ٌانؼاللحٌتٌٍُانًؼاٌٍَانهغىَحٌوالصطالحُح:اثاًٌَُ

 كممة معنى التعرؼعمى واصالّسبيؿبعد المغوياطبلحًلغة المعنى بيف العبلقة أف نجد
 لكممة االصطبلحي ارتباطًالّسبيؿوالمعنى ومرتبطة حيثتبلحظاوثيقًاواضحة البعض, ببعضيا

أفبّينتعامة,وأماالتعريفاتاالصطبلحيةفقدالّطريؽىوالّسبيؿالباحثةأفالتعريؼالمغويبيَّفأف
شروبيذايتبيفلناأفالعبلقةبينيماعبلقةتفصيؿاإلجماؿ,إلىأوخيرإلىاقديكوفطريقًالّسبيؿ

وأفالمعانياالصطبلحيةأشمؿوأعَـّمفالتعريفاتالمغوية.

ٌويشتماتهاٌفٌٍانضُاقٌانمشآٌٍَانّضثُم:ٌاثانثًٌ

 وخمسوسبعيفموضعًالّسبيؿوردتلفظة فيالسياؽالقرآنيفيمائة ومائةاومشتقاتيا ,
وستي اآلياتوخمٍس وذلؾفي  وأربعيفسورة عمىتسٍع موزعة آية, النحوالمّكيةف عمى والمدنية

 التالي:

 :انًّكُحويشتماتهاٌفٌٍاَِاخٌٌانّضثُمنفظحٌ
حدىاٍةوسبعيفموضعًفيخمسالمّكيةومشتقاتيافياآلياتالّسبيؿوردتلفظة وسبعيفوا 

حوالتالي:آيةموزعةعمىاثنتيفوثبلثيفسورةوذلؾعمىالن

 اسـ السورة رقـ اآلية اآلية
األنعاـ 55 ًَوَزٌَِهَ ٔفَصًُِّ آَّبدِ ًٌَِزَغْزَجِنيَ عَجًُِْ اٌُّْغْشِِِنيَ  .1

األنعاـ 001 ُّعٌٍُِّنَ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ  إسضًَبِْ رُطِغْ ؤَوْضَشَ َِٓ فِِ  .2

األنعاـ 001 ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ  بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ َِٓ َّعًُِّ ػَٓ عَجٍِِْوِ .3

فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ  اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاطِِ ُِغْزَمًِّْ .4

 ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ 

األنعاـ 051

األعراؼ 55 ...بوِ ًََّجْغٌَُٔيَب ػٌَِعًَّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّ اٌزّّٓ .5

األعراؼ 61 ..ًََٙ رَمْؼُذًُاْ ثِىًُِّ صِشَاغٍ رٌُػِذًَُْ ًَرَصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ .6

األعراؼ 052 ...ًَلَبيَ ٌُِعََ َٕخِْوِ ىَبسًَُْ اخٍُْفْنِِ فِِ لٌَِِِْ ًَؤَصٍِْؼْ ًََٙ رَزَّجِغْ عَجًَِْ اٌُّْفْغِذَِّٓ  .7

األعراؼ 051ًَبِْ َّشًَْاْ وًَُّ آَّخٍ َّٙ ُّاِِْنٌُاْ ثِيَب ًَبِْ  احلكّثِغَْْشِ  إسضَّزَىَجَّشًَُْ فِِ  اٌزّّٓعَإَصْشِفُ ػَْٓ آَّبرَِِ   .8
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زَّثٌُاْ رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ وَ بًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ اٌْغَِِّ َّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ بَٙ َّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ اٌشّشذَّشًَْاْ عَجًَِْ 

 ثِأَّبرِنَب ًَوَبٌُٔاْ ػَنْيَب غَبفٍِِنيَ 
األعراؼ 056 ... بَٙ ُّىٍَُِّّيُُْ ًََٙ َّيْذِّيُِْ عَجًٍِْ ؤّٔو...ؤٌََُْ َّشًَْاْ  .9

سَثَّنَب ٌُِْعٌٍُِّاْ ػَٓ  اٌذّْٔبفِِ اٌْؾََْبحِ  بًَلَبيَ ٌُِعََ سَثَّنَب بَِّٔهَ آرَْْذَ فِشْػٌََْْ ًََِٖهُ صِّنَخً ًَؤٌََِْاًٌ .10

 ...عَجٍِِْهَ

يونس 66

يونس 69 ٙ َّؼٌٍََُّْْ  اٌزّّٓ...فَبعْزَمَِّْب ًََٙ رَزَّجِؼَأِّْ عَجًَِْ  .11

ىود 09 ...بَّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََّجْغٌَُٔيَب ػٌَِعً اٌزّّٓ .12

يوسؼ 016 ؤََٔبْ ًََِِٓ ارَّجَؼَنِِ..  اٌٍّوِ ػٍَََ ثَصِريَحٍ بىللًُْ ىَـزِهِ عَجٍِِِْ ؤَدْػٌُ  .13

الحجر 11 ًَبَِّٔيَب ٌَجِغَجًٍِْ ُِّمٍُْ   .14

ابراىيـ 1 ...ؤًٌَُْـئِهَ فِِ ظََٚيٍ ثَؼِْذٍ ب...ً َّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََّجْغٌَُٔيَب ػٌَِعً .15

ابراىيـ 02 ...نَبًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًََّ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَأَب عُجٍَُ  .16

ابراىيـ 11 ...ٌُِّْعٌٍُِّاْ ػَٓ عَجٍِِْوِ اًَعَؼٌٍَُاْ ٌٍِّوِ ؤَٔذَادً  .17

النحؿ 9 ...ًَِِنْيَب عَأئِشٌ اٌغّجًًَْػٍَََ اٌٍّوِ لَصْذُ  .18

النحؿ 05 ...بًَعُجًٍُ اسًََاعَِِ ؤَْ رَِّْذَ ثِىُُْ ًَؤَْٔيَبسً إسضًَؤٌَْمََ فِِ  .19

َشَادِ فَبعٍُْىِِ عُجًَُ سَثِّهِ رًٌٍُُصَُُّ وٍُِِ ِِ .20 النحؿ 19 ...بٓ وًُِّ اٌضَّّ

النحؿ 66 ...بوَفَشًُاْ ًَصَذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ صِدَْٔبىُُْ ػَزَاثً اٌزّّٓ .21

ٌءَ ثَِّب صَذَدرُُّْ ػَٓ ثَْْنَىُُْ فَزَضِيَّ لَذٌََ ثَؼْذَ صُجٌُرِيَب ًَرَزًُلٌُاْ اٌْغُّ بًََٙ رَزَّخِزًُاْ ؤََّّْبَٔىُُْ دَخًٍَ .22

 عَجًِِْ اهلل...

النحؿ 95

عَجًِِْ سَثِّهَ ثِبٌْؾِىَّْخِ ًَاٌٌَّْْػِظَخِ اٌْؾَغَنَخِ ًَعَبدٌِْيُُ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَؽْغَُٓ بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ  بىلادْعُ  .23

 ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ظًََّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ... 

حؿالن 025

اإلسراء 21  اًََٙ رُجَزِّسْ رَجْزِّشً اٌغّجًًَْآدِ رَا اٌْمُشْثََ ؽَمَّوُ ًَاٌِّْغْىِنيَ ًَاثَْٓ  .24

25.  ََ اإلسراء 12  بوَبَْ فَبؽِشَخً ًَعَبء عَجًٍِْ ؤّٔوًََٙ رَمْشَثٌُاْ اٌضِّٔ
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اإلسراء 52 برُِ اٌْؼَشْػِ عَجًٍِْ بىلَّٙثْزَغٌَْاْ  الًُ ٌٌَّْ وَبَْ َِؼَوُ آٌِيَخٌ وََّب َّمٌٌٌَُُْ بِرً  .26

اإلسراء 56  بأظُشْ وَْْفَ ظَشَثٌُاْ ٌَهَ إَِْضَبيَ فَعٌٍَُّاْ فََٚ َّغْزَطِْؼٌَْْ عَجًٍِْ .27

اإلسراء 12  بًََِٓ وَبَْ فِِ ىَـزِهِ ؤَػََّْ فَيٌَُ فِِ آخِشَحِ ؤَػََّْ ًَؤَظًَُّ عَجًٍِْ .28

اإلسراء 65  ببوٍَِزِوِ فَشَثُّىُُْ ؤَػٍَُُْ ثَِّْٓ ىٌَُ ؤَىْذٍَ عَجًٍِْلًُْ وًٌُّ َّؼًَُّْ ػٍَََ شَ .29

اإلسراء 001  ب...ًََٙ رَغْيَشْ ثِصََٚرِهَ ًََٙ رُخَبفِذْ ثِيَب ًَاثْزَغِ ثََْْٓ رٌَِهَ عَجًٍِْ .30

الكيؼ 10  باٌْجَؾْشِ عَشَثًفٍَََّّب ثٍََغَب َِغَّْغَ ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب ؽٌُرَيَُّب فَبرَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ  .31

اٌصَّخْشَحِ فَةِِِّٔ َٔغِْذُ اٌْؾٌُدَ ًََِب ؤَٔغَبِْٔوُ بٌَِّب اٌشَّْْطَبُْ ؤَْْ ؤَرْوُشَهُ  بىللَبيَ ؤَسَؤَّْذَ بِرْ ؤًََّْنَب  .32

  بًَارَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَؾْشِ ػَغَجً

الكيؼ 11

طو 51 ...بٌَىُُْ فِْيَب عُجًٍُ ًَعٍََهَ اَِيْذً إسضاٌَّزُِ عَؼًََ ٌَىُُُ  .33

األنبياء 10 ٌَؼٍََّيُُْ َّيْزَذًَُْ  بعُجًٍُ بسًََاعَِِ ؤَْ رَِّْذَ ثِيُِْ ًَعَؼٍَْنَب فِْيَب فِغَبعً إسضًَعَؼٍَْنَب فِِ  .34

الحج 9 ...خِضٌُْ اٌذّْٔبصَبَِِٔ ػِطْفِوِ ٌُِْعًَِّ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ٌَوُ فِِ  .35

الفرقاف 9 بظَشَثٌُا ٌَهَ اٌْإَِْضَبيَ فَعٌٍَُّا فٍََب َّغْزَطِْؼٌَُْ عَجًٍِْ أظُشْ وَْْفَ .36

ا ًٌََََّْ َّؾْشُشُىُُْ ًََِب َّؼْجُذًَُْ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ فََْمٌُيُ ؤَؤَٔزُُْ ؤَظٍٍَْْزُُْ ػِجَبدُِ ىَاٌَُبء ؤََْ ىُُْ ظٌٍَُّ .37

  اٌغّجًْ

الفرقاف 01

الفرقاف 21  بعَجًٍِْ اٌشّعٌيػٍَََ َّذَّْوِ َّمٌُيُ َّب ٌَْْزَنِِ ارَّخَزْدُ َِغَ  ًٌََََّْ َّؼَطُّ اٌظَّبٌُُِ .38

الفرقاف 15  بًَؤَظًَُّ عَجًٍِْ بعَيَنََُّ ؤًٌَُْئِهَ شَشٌّ َِّىَبًٔ بىلُّؾْشَشًَُْ ػٍَََ ًُعٌُىِيُِْ  اٌزّّٓ .39

ب ػٍََْْيَب ًَعٌَْفَ َّؼٌٍََُّْْ ؽِنيَ َّشًََْْ اٌْؼَزَاةَ َِْٓ ؤَظًَُّ بِْ وَبدَ ٌَُْعٍُِّنَب ػَْٓ آٌِيَزِنَب ٌٌٌََْب ؤَْ صَجَشَْٔ .40

  بعَجًٍِْ

الفرقاف 52

الفرقاف 55 بؤََْ رَؾْغَتُ ؤََّْ ؤَوْضَشَىُُْ َّغَّْؼٌَُْ ؤًَْ َّؼْمٌٍَُِْ بِْْ ىُُْ بٌَِّب وَبٌْإَْٔؼَبَِ ثًَْ ىُُْ ؤَظًَُّ عَجًٍِْ .41

الفرقاف 51 بعَجًٍِْ سثّو بىلوِ ِِْٓ ؤَعْشٍ بٌَِّب َِٓ شَبء ؤَْ َّزَّخِزَ لًُْ َِب ؤَعْإٌَُىُُْ ػٍََْْ .42

َ ٌَيُُُ اٌشَّْْطَبُْ ؤَػَّْبٌَيُُْ فَصَذَّىُُْ ػَِٓ .43  ًَعَذرُّيَب ًَلٌََِْيَب َّغْغُذًَُْ ٌٍِشَّّْظِ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ ًَصََّّٓ

 فَيُُْ ٌَب َّيْزَذًَُْ  اٌغّجًْ

النمؿ 25
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القصص 22 اٌغّجًٌَْعَّوَ رٍِْمَبء َِذََّْٓ لَبيَ ػَغََ سَثِِّ ؤَْ َّيْذَِّنِِ عٌََاء ًٌَََّّب رَ .44

وَفَشًُا ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّجِؼٌُا عَجٍَِْنَب ًٌَْنَؾًِّْْ خَطَبَّبوُُْ ًََِب ىُُ ثِؾَبٍِِِنيَ ِِْٓ  اٌزًَّّٓلَبيَ  .45

 ...خَطَبَّبىُُ ِِّٓ شَِْءٍ

العنكبوت 02

العنكبوت 29 ..ًَرَإْرٌَُْ فِِ َٔبدِّىُُُ اٌغّجًُْْ ٌَزَإْرٌَُْ اٌشِّعَبيَ ًَرَمْطَؼٌَُْ ؤَئِنَّىُ .46

َ ٌَيُُُ اٌشَّْْطَبُْ ؤَػَّْبٌَيُُْ فَصَذَّىُُْ ػَِٓ  اًَػَبدً .47 َ ٌَىُُ ِِّٓ َِّغَبوِنِيُِْ ًَصََّّٓ  اٌغّجًًَْصٌَُّدَ ًَلَذ رَّجََّْٓ

 ًَوَبٌُٔا ُِغْزَجْصِشَِّٓ 

نكبوتالع 16

العنكبوت 19 ًَاٌَّزَِّٓ عَبىَذًُا فِْنَب ٌَنَيْذَِّنَّيُُْ عُجٍَُنَب ًَبَِّْ اٌٍَّوَ ٌََّغَ اٌُّْؾْغِنِنيَ   .48

الرـو 16 ... اٌغّجًْفَأدِ رَا اٌْمُشْثََ ؽَمَّوُ ًَاٌِّْغْىِنيَ ًَاثَْٓ  .49

ؤًٌَُئِهَ  اعَجًِِْ اٌٍَّوِ ثِغَْْشِ ػٍٍُِْ ًََّزَّخِزَىَب ىُضًًًََُِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّشْزَشُِ ٌَيٌَْ اٌْؾَذِّشِ ٌُِْعًَِّ ػَٓ  .50

 ٌَيُُْ ػَزَاةٌ ُِّينِيٌ

لقماف 1

 اٌذّْٔبًَبِْ عَبىَذَانَ ػٍََ ؤَْ رُشْشِنَ ثِِ َِب ٌَْْظَ ٌَهَ ثِوِ ػٌٍُِْ فٍََب رُطِؼْيَُّب ًَصَبؽِجْيَُّب فِِ  .51

 ...ًٌَََِّارَّجِغْ عَجًَِْ َِْٓ ؤََٔبةَ بِ بَِؼْشًُفً

لقماف 05

َّعٌٍَُِّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ٌَيُُْ ػَزَاةٌ  اٌزّّٓ...ًٌََب رَزَّجِغِ اٌْيٌٍََ فَُْعٍَِّهَ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ بَِّْ  .52

 شَذِّذٌ ثَِّب َٔغٌُا ٌَََّْ احلغبة

ص 21

الزمر 6 بَِّٔهَ ِِْٓ ؤَصْؾَبةِ اٌنَّبسِ  بشِنَ لًٌٍٍَُِِّْْعًَِّ ػَٓ عَجٍِِْوِ لًُْ رََّزَّغْ ثِىُفْ ا...ًَعَؼًََ ٌٍَِّوِ ؤَٔذَادً .53

فَبغْفِشْ ٌٍَِّزَِّٓ رَبثٌُا ًَارَّجَؼٌُا عَجٍَِْهَ ًَلِيُِْ ػَزَاةَ  ب...سَثَّنَب ًَعِؼْذَ وًَُّ شَِْءٍ سَّؽَّْخً ًَػًٍِّْ .54

 اٌْغَؾُِِْ 

غافر 1

غافر 00 خُشًُطٍ ِِّٓ عَجًٍِْ  بىلب اصْنَزَِْْٓ فَبػْزَشَفْنَب ثِزٌُُٔثِنَب فَيًَْ لَبٌٌُا سَثَّنَب ؤََِزَّنَب اصْنَزَِْْٓ ًَؤَؽَْْْْزَنَ .55

غافر 29 اٌشّشبد...لَبيَ فِشْػٌَُْْ َِب ؤُسِّىُُْ بٌَِّب َِب ؤَسٍَ ًََِب ؤَىْذِّىُُْ بٌَِّب عَجًَِْ  .56

َ ٌِفِشْػٌََْْ عٌُءُ ػٍََِّوِ ًَصُذَّ ػَِٓ  .57 غافر 11 َِب وَْْذُ فِشْػٌََْْ بٌَِّب فِِ رَجَبةًٍَ اٌغّجًًَْوَزٌَِهَ صُِّّٓ

غافر 16  اٌشّشبدًَلَبيَ اٌَّزُِ آََِٓ َّب لٌََِْ ارَّجِؼٌُِْ ؤَىْذِوُُْ عَجًَِْ   .58

الشورى 50 ًٌَََِّٓ أزَصَشَ ثَؼْذَ ظٍُِّْوِ فَإًٌَُْئِهَ َِب ػٍََْْيُِ ِِّٓ عَجًٍِْ   .59
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الشورى 52 ؤًٌَُْئِهَ ٌَيُُ ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ  احلكّثِغَْْشِ  إسضٌٍَُِّْ اٌنَّبطَ ًََّجْغٌَُْ فِِ َّظْ اٌزّّٓػٍَََ  اٌغّجًْ بّّٔب  .60

الشورى 55 َِشَدٍّ ِِّٓ عَجًٍِْ  بىل...ًَرَشٍَ اٌظَّبٌِِّنيَ ٌََّّب سَؤًَُا اٌْؼَزَاةَ َّمٌٌٌَُُْ ىًَْ  .61

الشورى 51 ... ًََِٓ ُّعًٍِِْ اٌٍَّوُ فََّب ٌَوُ ِِٓ عَجًٍِْ  .62

الزخرؼ 01 ...بًَعَؼًََ ٌَىُُْ فِْيَب عُجًٍُ اَِيْذً إسضاٌَّزُِ عَؼًََ ٌَىُُُ   .63

الزخرؼ 11 ًََّؾْغَجٌَُْ ؤََّٔيُُ ُِّيْزَذًَُْ  اٌغّجًًَْبَِّٔيُُْ ٌََْصُذًَُّٔيُُْ ػَِٓ  .64

َ اٌْؼٍُِِْ بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ظَ .65 النجـ 11 ًَّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِِّٓ اىْزَذٍَ رٌَِهَ َِجٍَْغُيُُ ِِّٓ

القمـ 1 بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ظًََّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ  .66

نوح 21  بفِغَبعً بٌِزَغٍُْىٌُا ِِنْيَب عُجًٍُ .67

المزمؿ 09  بعَجًٍِْ سثّو بىلبَِّْ ىَزِهِ رَزْوِشَحٌ فََّٓ شَبء ارَّخَزَ  .68

المزمؿ 21 ...... ًَآخَشًَُْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ .69

اإلنساف 1  اًَبَِِّب وَفٌُسً ابَِِّب شَبوِشً اٌغّجًْبَِّٔب ىَذَّْنَبهُ  .70

عبس 21 َّغَّشَهُ  اٌغّجًْصَُُّ   .71


 ويشتماتهاٌفٌٍاَِاخٌانًذَُح:ٌانّضثُمنفظحٌ
وثبلٍثوتسعيفأيةاوتسعيفموضعًةٍومشتقاتيافياآلياتالمدنيةفيتسعبيؿالسّوردتلفظة

موزعةعمىتسععشرةسورةوذلؾعمىالنحوالتالي:

 اسـ السورة رقـ اآلية اآلية
البقرة 016  اٌغّجًْ...ًََِٓ َّزَجَذَّيِ اٌْىُفْشَ ثِبٗمِيَبِْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء  .1

البقرة 055 ...َّْٓ ُّمْزًَُ فِِ عَجًِْ اٌٍّوِ ؤٌََِْادًٌََٙ رَمٌٌٌُُاْ ٌِ .2

ٍََ ؽُجِّوِ ...ًٌََـىَِّٓ اٌْجِشَّ َِْٓ آََِٓ ثِبٌٍّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَأٌَّْئِىَخِ ًَاٌْىِزَبةِ ًَاٌنَّجِِّْنيَ ًَآرََ اٌَّْبيَ ػَ .3

 ...جًْاٌغّرًَُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبوِنيَ ًَاثَْٓ 

البقرة 011

البقرة 091 ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ ًََٙ رَؼْزَذًُاْ... اٌزّّٓ... ًَلَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  .4
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البقرة 095 ..اٌزَّيٍُْىَخِ بىلًَؤَٔفِمٌُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ رٍُْمٌُاْ ثِإَّْذِّىُُْ  .5

البقرة 205 ...اٌغّجًًَْإَلْشَثِنيَ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبوِنيِ ًَاثِْٓ َِب ؤَٔفَمْزُُ ِِّْٓ خَْْشٍ فٌٍٍََِْاٌِذَِّْٓ   .6

ٌَّْغْغِذِ َّغْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ اٌشَّيْشِ اٌْؾَشَاَِ لِزَبيٍ فِْوِ لًُْ لِزَبيٌ فِْوِ وَجِريٌ ًَصَذٌّ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَوُفْشٌ ثِوِ ًَا .7

 ...جَشُ ػِنذَ اٌٍّوِاٌْؾَشَاَِ ًَبِخْشَاطُ ؤَىٍِْوِ ِِنْوُ ؤَوْ

البقرة 201

آَِنٌُاْ ًَاٌَّزَِّٓ ىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤًٌَُْـئِهَ َّشْعٌَُْ سَؽَّْذَ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ  اٌزّّٓبَِّْ   .8

 غَفٌُسٌ سَّؽٌُِْ 

البقرة 206

البقرة 255 ػٌٍَُِْ  ًَلَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاػٌٍَُّْاْ ؤََّْ اٌٍّوَ عَِّْغٌ  .9

ُّٔمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ  باٌَِّْ٘ ِِٓ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ِِٓ ثَؼْذِ ٌُِعََ بِرْ لَبٌٌُاْ ٌِنَجٍِِّ ٌَّيُُُ اثْؼَشْ ٌَنَب ٍَِِىً بىلؤٌََُْ رَشَ  .10

ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ ُٔمَبرًَِ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَلَذْ  اٌٍّوِ لَبيَ ىًَْ ػَغَْْزُُْ بِْ وُزِتَ ػٍََْْىُُُ اٌْمِزَبيُ ؤََّٙ رُمَبرٌٍُِاْ لَبٌٌُاْ

 ...ؤُخْشِعْنَب ِِٓ دَِّبسَِٔب ًَؤَثْنَأئِنَب

البقرة 251

البقرة 210 .. .ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ وََّضًَِ ؽَجَّخٍ ؤَٔجَزَذْ عَجْغَ عَنَبثًَِ اٌزَِّّّٓضًَُ  .11

البقرة 212 ...ًََٙ ؤَرًٍ بٌَاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ صَُُّ َٙ ُّزْجِؼٌَُْ َِب ؤَٔفَمٌُاُ َِنًُّّنفِمٌَُْ ؤَِْ اٌزّّٓ .12

البقرة 211 .. .إسضفِِ  بؤُؽصِشًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َٙ َّغْزَطِْؼٌَُْ ظَشْثً اٌزٌٍِّّْٓفُمَشَاء  .13

فِئَخٌ رُمَبرًُِ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَؤُخْشٍَ وَبفِشَحٌ َّشًََْٔيُُ ِِّضٍَْْْيُِْ سَؤَُْ لَذْ وَبَْ ٌَىُُْ آَّخٌ فِِ فِئَزَِْْٓ اٌْزَمَزَب  .14

 .. .اٌْؼَِْْٓ

آؿعمراف 01

ْ بِْ رَإَِْنْوُ ثِذِّنَبسٍ َّٙ ُّاَدِّهِ بٌَِْْهَ بَِّٙ َِب دُِْذَ ػٍََْْوِ لَأئًِّ .15 ٍَْْنَب فِِ رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ لَبٌٌُاْ ٌَْْظَ ػَ بًَِِنْيُُ َِّٓ

 ...إُِِِّّْنيَ عَجًٌِْ

آؿعمراف 15

 بٌْوًٌٍَِّوِ ػٍَََ اٌنَّبطِ ؽِظُّ اٌْجَْْذِ َِِٓ اعْزَطَبعَ  بفِْوِ آَّبدٌ ثَِّْـنَبدٌ َِّمَبَُ بِثْشَاىَُِْ ًََِٓ دَخٍََوُ وَبَْ آِِنً .16

 ...بعَجًٍِْ

آؿعمراف 91

ًَؤَٔزُُْ شُيَذَاء ًََِب اٌٍّوُ  بػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ َِْٓ آََِٓ رَجْغٌَُٔيَب ػٌَِعً لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ ٌَُِ رَصُذًَُّْ  .17

 ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْ...

آؿعمراف 99

َْ وَضِريٌ فََّب ًَىَنٌُاْ ٌَِّب ؤَصَبثَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  .18 رافآؿعم 051 ...ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ َّٔجٍِِّ لَبرًََ َِؼَوُ سِثٌُِّّْ
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َ اٌٍّوِ ًَسَؽَّْخٌ خَْْشٌ َِِّّّب َّغَّْؼٌَُْ   .19 آؿعمراف 051 ًٌََئِٓ لُزٍِْزُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤًَْ ُِزُُّْ ٌََّغْفِشَحٌ ِِّٓ

افآؿعمر 011 ...َٔبفَمٌُاْ ًَلًَِْ ٌَيُُْ رَؼَبٌٌَْاْ لَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤًَِ ادْفَؼٌُاْ اٌزًٌََّّْْٓؼٍََُْ   .20

آؿعمراف 019 ُّشْصَلٌَُْ  سثّيُثًَْ ؤَؽَْْبء ػِنذَ  بلُزٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤٌََِْارً اٌزًََّّٓٙ رَؾْغَجََّٓ   .21

ُْ ...فَبٌَّزَِّٓ ىَبعَشًُاْ ًَؤُخْشِعٌُاْ ِِٓ دَِّبسِىُِْ ًَؤًُرًُاْ فِِ عَجٍِِِْ ًَلَبرٌٍَُاْ ًَلُزٌٍُِاْ ُٕوَفِّشََّْ ػَنْيُ .22

 ...ئَبرِيُِْعَِّْ

آؿعمراف 095

ٌىَُّٓ ًَاٌَّٚرِِ َّإْرِنيَ اٌْفَبؽِشَخَ ِِٓ ِّٔغَأئِىُُْ فَبعْزَشْيِذًُاْ ػٍََْْيَِّٓ ؤَسْثَؼخً ِِّنىُُْ فَةِْ شَيِذًُاْ فَإَِْغِىُ  .23

  بَّزٌََفَّبىَُّٓ اٌٌَّْْدُ ؤًَْ َّغْؼًََ اٌٍّوُ ٌَيَُّٓ عَجًٍِْ ؽزَّفِِ اٌْجٌُُْدِ 

اءالنس 05

َ اٌنِّغَبء بَِّٙ َِب لَذْ عٍََفَ  .24 النساء 22 بًَعَبء عَجًٍِْ بوَبَْ فَبؽِشَخً ًََِمْزً ؤّٔوًََٙ رَنىِؾٌُاْ َِب َٔىَؼَ آثَبئُوُُ ِِّٓ

النساء 15 .. .ب... فَةِْْ ؤَطَؼْنَىُُْ فََٚ رَجْغٌُاْ ػٍََْْيَِّٓ عَجًٍِْ .25

ًَثِزُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبونِيِ  بًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ بِؽْغَبًٔ بثِوِ شَْْئً ًَاػْجُذًُاْ اٌٍّوَ ًََٙ رُشْشِوٌُاْ  .26

 ...اٌغّجًًَْاٌْغَبسِ رُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌْغَبسِ اٌْغُنُتِ ًَاٌصَّبؽِتِ ثِبجلَنتِ ًَاثِْٓ 

النساء 11

بَِّٙ ػَبثِشُِ  برَؼٌٍَُّْاْ َِب رَمٌٌٌَُُْ ًََٙ عُنُجً ؽزَّعُىَبسٍَ  آَِنٌُاْ َٙ رَمْشَثٌُاْ اٌصََّٚحَ ًَؤَٔزُُْ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  .27

 رَغْزَغٌٍُِاْ.. ؽزَّعَجًٍِْ 

النساء 51

ٌََخَ ًَُّشِّذًَُْ ؤَْ رَعٌٍُِّاْ  بؤًُرٌُاْ َٔصِْجً اٌزّّٓ بىلؤٌََُْ رَشَ   .28 َ اٌْىِزَبةِ َّشْزَشًَُْ اٌعَّٚ النساء 55  اٌغّجًِِّْٓ

َ اٌْىِزَبةِ ُّاِِْنٌَُْ ثِبٌْغِجْذِ ًَاٌطَّبغٌُدِ ًََّمٌٌٌَُُْ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُاْ  بؤًُرٌُاْ َٔصِْجً اٌزّّٓ بىل ؤٌََُْ رَشَ .29 ِِّٓ

 بآَِنٌُاْ عَجًٍِْ اٌزّّٓىَاُٙء ؤَىْذٍَ َِِٓ 

النساء 50

حِ ًََِٓ ُّمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَُْمْزًَْ ؤًَ ثِبٓخِشَ اٌذّْٔبَّشْشًَُْ اٌْؾََْبحَ  اٌزّّٓفٍَُْْمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  .30

  بػَظًِّْ اَّغٍِْتْ فَغٌَْفَ ُٔاْرِْوِ ؤَعْشً

النساء 15

النساء 15 ...ًََِب ٌَىُُْ َٙ رُمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌُّْغْزَعْؼَفِنيَ َِِٓ اٌشِّعَبيِ ًَاٌنِّغَبء ًَاٌٌٌِْْذَاِْ .31

النساء 11 .. .اٌطّبغٌدُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ آَِنٌُاْ  اٌزّّٓ  .32

النساء 65 .. .فَمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َٙ رُىٍََّفُ بَِّٙ َٔفْغَهَ .33

النساء 66  ب...ًََِٓ ُّعًٍِِْ اٌٍّوُ فٍََٓ رَغِذَ ٌَوُ عَجًٍِْ .34
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ُّيَبعِشًُاْ فِِ عَجًِِْ  ؽزٌَّْ رَىْفُشًَُْ وََّب وَفَشًُاْ فَزَىٌٌَُُْٔ عٌََاء فََٚ رَزَّخِزًُاْ ِِنْيُُْ ؤًٌََِْْبء ًَدًُّاْ ٌَ  .35

 ...اٌٍّوِ

النساء 69

النساء 91 بيُِْ عَجًٍِْ...فَةِِْ اػْزَضٌٌَُوُُْ فٍََُْ ُّمَبرٌٍُِوُُْ ًَؤٌَْمٌَْاْ بٌَِْْىُُُ اٌغٍَََُّ فََّب عَؼًََ اٌٍّوُ ٌَىُُْ ػٍََْْ .36

النساء 95 آَِنٌُاْ بِرَا ظَشَثْزُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَزَجََّْنٌُاْ... اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  .37

 َّٙ َّغْزٌَُِ اٌْمَبػِذًَُْ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ غَْْشُ ؤًٌُِِْ اٌعَّشَسِ ًَاٌُّْغَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ .38

 ُْ ًَؤَٔفُغِيِ

النساء 95

النساء 96 ببَِّٙ اٌُّْغْزَعْؼَفِنيَ َِِٓ اٌشِّعَبيِ ًَاٌنِّغَبء ًَاٌٌٌِْْذَاِْ َٙ َّغْزَطِْؼٌَُْ ؽٍَِْخً ًََٙ َّيْزَذًَُْ عَجًٍِْ .39

النساء 011 .. .ًَعَؼَخً اوَضِريً بُِشَاغًَّ إسضًََِٓ ُّيَبعِشْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َّغِذْ فِِ  .40

َ ٌَوُ اٌْيُذٍَ ًََّزَّجِغْ غَْْشَ عَجًِِْ اٌُّْاِِْنِنيَ ٌٌَُِّٔوِ َِب رٌٌََََّ... اٌشّعٌيشَبلِكِ ًََِٓ ُّ .41 النساء 005 ِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجََّْٓ

غْفِشَ ٌَيُُْ ًََٙ ٌَِْيْذَِّيُُْ ٌَُّْ َّىُِٓ اٌٍّوُ ٌَِْ اآَِنٌُاْ صَُُّ وَفَشًُاْ صَُُّ آَِنٌُاْ صَُُّ وَفَشًُاْ صَُُّ اصْدَادًُاْ وُفْشً اٌزّّٓبَِّْ  .42

  بعَجًٍِْ

النساء 011

النساء 050  ب...ًٌََٓ َّغْؼًََ اٌٍّوُ ٌٍِْىَبفِشَِّٓ ػٍَََ اٌُّْاِِْنِنيَ عَجًٍِْ .43

النساء 051 بىَـاُٙء ًََِٓ ُّعًٍِِْ اٌٍّوُ فٍََٓ رَغِذَ ٌَوُ عَجًٍِْ بىلىَـاُٙء ًََٙ  بىلُِّزَثْزَثِنيَ ثََْْٓ رٌَِهَ َٙ  .44

شُ َّىْفُشًَُْ ثِبٌٍّوِ ًَسُعٍُِوِ ًَُّشِّذًَُْ ؤَْ ُّفَشِّلٌُاْ ثََْْٓ اٌٍّوِ ًَسُعٍُِوِ ًَّمٌٌٌَُُْ ُٔآُِِْ ثِجَؼْطٍ ًََٔىْفُ اٌزّّٓبَِّْ  .45

  بثِجَؼْطٍ ًَُّشِّذًَُْ ؤَْ َّزَّخِزًُاْ ثََْْٓ رٌَِهَ عَجًٍِْ

النساء 051

46.  َ النساء 011 ابدًُاْ ؽَشَِّْنَب ػٍََْْيُِْ طَِّْجَبدٍ ؤُؽٍَِّذْ ٌَيُُْ ًَثِصَذِّىُِْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ وَضِريًىَ اٌزّّٓفَجِظٍٍُُْ ِِّٓ

النساء 011  اثَؼِْذً بوَفَشًُاْ ًَصَذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ لَذْ ظٌٍَُّاْ ظًٌََٚ اٌزّّٓبَِّْ  .47

دْخٍَِنَّىُُْ عَنَّبدٍ رَغْشُِ ِِٓ رَؾْزِيَب إَْٔيَبسُ فََّٓ وَفَشَ ثَؼْذَ رٌَِهَ ...ٌَّإُوَفِّشََّْ ػَنىُُْ عَِّْئَبرِىُُْ ًَُٕ .48

  اٌغّجًِِْنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء 

المائدة 02

ِ اٌظٍَُُّّبدِ  اٌغََّّٚيْذُِ ثِوِ اٌٍّوُ َِِٓ ارَّجَغَ سِظٌَْأَوُ عُجًَُ  .49 المائدة 01 ...اٌنٌُّسِ ثِةِرِْٔوِ بىلًَُّخْشِعُيُُ ِِّٓ

المائدة 15 اٌٌَْعٍَِْخَ ًَعَبىِذًُاْ فِِ عَجٍِِْوِ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾٌَُْ  بٌْوآَِنٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَاثْزَغٌُاْ  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  .50

المائدة 55ًَُّؾِجٌَُّٔوُ ؤَرٌَِّخٍ ػٍَََ  آَِنٌُاْ َِٓ َّشْرَذَّ ِِنىُُْ ػَٓ دِّنِوِ فَغٌَْفَ َّإْرِِ اٌٍّوُ ثِمٌٍََْ ُّؾِجُّيُُْ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  .51
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 اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَػِضَّحٍ ػٍَََ اٌْىَبفِشَِّٓ ُّغَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ َّخَبفٌَُْ ٌٌََِْخَ ٓئٍُِ...

ٍَْْوِ ًَعَؼًََ ِِنْيُُُ اٌْمِشَدَحَ لًُْ ىًَْ ؤَُٔجِّئُىُُ ثِشَشٍّ ِِّٓ رٌَِهَ َِضٌُثَخً ػِنذَ اٌٍّوِ َِٓ ٌَّؼَنَوُ اٌٍّوُ ًَغَعِتَ ػَ .52

 اٌغّجًًَْؤَظًَُّ ػَٓ عٌََاء  بؤًٌَُْـئِهَ شَشٌّ َِّىَبًٔ اٌطّبغٌدًَاٌْخَنَبصِّشَ ًَػَجَذَ 

المائدة 11

اْ ِِٓ لَجًُْ ًَؤَظٌٍَُّاْ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ ؤَىٌَْاء لٌٍََْ لَذْ ظٌٍَُّ احلكّلًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ َٙ رَغٌٍُْاْ فِِ دِّنِىُُْ غَْْشَ  .53

 اٌغّجًًَْظٌٍَُّاْ ػَٓ عٌََاء  اوَضِريً

المائدة 11

اْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ اٌزّّٓبَِّْ   .54 األنفاؿ 11 ...وَفَشًُاْ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ ٌَِْصُذًُّ

ًٌَِزُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبونِيِ غَنِّْزُُ ِِّٓ شَِْءٍ فَإََّْ ٌٍِّوِ خُُّغَوُ ًٌٍَِشَّعٌُيِ  بّّٔبًَاػٌٍَُّْاْ   .55

 .. .اٌغّجًًَْاثِْٓ 

األنفاؿ 50

األنفاؿ 51 ...ًَسِئَبء اٌنَّبطِ ًََّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ اًََٙ رَىٌٌُُٔاْ وَبٌَّزَِّٓ خَشَعٌُاْ ِِٓ دَِّبسِىُِ ثَطَشً .56

األنفاؿ 11 .. .ٍّوِ ٌَُّفَّ بٌَِْْىُُْ... ًََِب رُنفِمٌُاْ ِِٓ شَِْءٍ فِِ عَجًِِْ اٌ .57

آَِنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آًًَاْ ًََّٔصَشًُاْ  اٌزّّٓبَِّْ  .58

 ...ؤًٌَُْـئِهَ ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبء ثَؼْطٍ

األنفاؿ 12

ًاْ ًَعَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آًًَاْ ًََّٔصَشًُاْ ؤًٌَُـئِهَ ىُُُ اٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبعَشُ .59

 ٌَّيُُ َِّغْفِشَحٌ ًَسِصْقٌ وَشٌُِّ بؽَمًّ

األنفاؿ 15

التوبة 5 ...فَةِْ رَبثٌُاْ ًَؤَلَبٌُِاْ اٌصََّٚحَ ًَآرٌَُاْ اٌضَّوَبحَ فَخٌٍَُّاْ عَجٍَِْيُُْ... .60

التوبة 9 .. .فَصَذًُّاْ ػَٓ عَجٍِِْوِ بلًٍٍَِْ باشْزَشًَْاْ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ صََّنً .61

جًِِْ ؤَعَؼٍَْزُُْ عِمَبَّخَ اٌْؾَبطِّ ًَػَِّبسَحَ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََّْٓ آََِٓ ثِبٌٍّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَعَبىَذَ فِِ عَ .62

 .. .اٌٍّوِ َٙ َّغْزًٌََُْ ػِنذَ اٌٍّوِ

التوبة 09

آَِنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ ؤَػْظَُُ دَسَعَخً ػِنذَ اٌٍّوِ  اٌزّّٓ .63

 ًَؤًٌَُْئِهَ ىُُُ اٌْفَبئِضًَُْ 

التوبة 21

ػَشرِيَرُىُُْ ًَؤٌََِْايٌ الْزَشَفْزٌُُّىَب ًَرِغَبسَحٌ لًُْ بِْ وَبَْ آثَبئُوُُْ ًَؤَثْنَأئُوُُْ ًَبِخٌَْأُىُُْ ًَؤَصًَْاعُىُُْ ًَ  .64

َ اٌٍّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَعِيَبدٍ فِِ عَجٍِِْوِ فَزَشَثَّصُ ٌاْ رَخْشٌََْْ وَغَبدَىَب ًََِغَبوُِٓ رَشْظٌََْٔيَب ؤَؽَتَّ بٌَِْْىُُ ِِّٓ

التوبة 25



)28( 

 

 ...َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ ؽزَّ

َ إَؽْجَبسِ ًَاٌشُّىْجَبِْ ٌََْإْوٌٍَُُْ ؤٌََِْايَ اٌنَّبطِ ثِبٌْجَبطًِِ ًََّصُذًَُّْ ػَٓ  اٌاْ بَِّْ وَضِريًآَِنُ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  .65 ِِّٓ

 ٌٍُِْ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ َّىْنِضًَُْ اٌزَّىَتَ ًَاٌْفِعَّخَ ًََٙ ُّنفِمٌَُٔيَب فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَجَشِّشْىُُ ثِؼَزَاةٍ ؤَ

ةالتوب 15

التوبة 16 .. .إسض بىلآَِنٌُاْ َِب ٌَىُُْ بِرَا لًَِْ ٌَىُُُ أفِشًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ اصَّبلٍَْزُُْ  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب   .66

ُْ ًَعَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَٔفُغِىُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ بِْ وُنزُ بًَصِمَبًٌ بأْفِشًُاْ خِفَبفً .67

 رَؼٌٍََُّْْ 

التوبة 50

نيَ ًَفِِ اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاء ًَاٌَّْغَبوِنيِ ًَاٌْؼَبٍِِِنيَ ػٍََْْيَب ًَاٌُّْاٌََّفَخِ لٌٍُُثُيُُْ ًَفِِ اٌشِّلَبةِ ًَاٌْغَبسِِِ بّّٔب .68

َ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ ػٌٍَُِْ ؽَىٌُِْ  اٌغّجًْعَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاثِْٓ   فَشِّعَخً ِِّٓ

وبةالت 11

جًِِْ فَشِػَ اٌُّْخٍََّفٌَُْ ثَِّمْؼَذِىُِْ خَِٚفَ سَعٌُيِ اٌٍّوِ ًَوَشِىٌُاْ ؤَْ ُّغَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فِِ عَ .69

 .. .اٌٍّوِ

التوبة 60

ؽَشَطٌ بِرَا َٔصَؾٌُاْ  َٙ َّغِذًَُْ َِب ُّنفِمٌَُْ اٌزٌَّّّْْٓظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبء ًََٙ ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًََٙ ػٍَََ  .70

 ٌٍِّوِ ًَسَعٌٌُِوِ َِب ػٍَََ اٌُّْؾْغِنِنيَ ِِٓ عَجًٍِْ ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّؽٌُِْ 

التوبة 90

التوبة 91 .. .َّغْزَإْرٌَُِٔٔهَ ًَىُُْ ؤَغْنَِْبء اٌزّّٓػٍَََ  اٌغّجًْ بّّٔب .71

ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فََْمْزٌٍَُُْ  اجلنّخٌَِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ بَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤَ .72

 ...ًَُّمْزٌٍََُْ

التوبة 000

َّغِْظُ  برٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ َٙ ُّصِْجُيُُْ ظََّإٌ ًََٙ َٔصَتٌ ًََٙ َِخَّْصَخٌ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ َّطَاًَُْ ٌَِْطِئً .73

 .. .بَِّٙ وُزِتَ ٌَيُُ ثِوِ ػًٌََّ صَبٌِؼٌ ببٌٌَُْ ِِْٓ ػَذًٍُّ ًٍَّْْٔاٌْىُفَّبسَ ًََٙ َّنَ

التوبة 021

َ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُاْ َِىْشُىُُْ ًَصُذًُّاْ ػَِٓ  .74 الرعد 11 .. .اٌغّجًْ... ثًَْ صُِّّٓ

ٌَّزُِ عَؼٍَْنَبهُ ٌٍِنَّبطِ عٌََاء اٌْؼَبوِفُ وَفَشًُا ًََّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًَاٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ ا اٌزّّٓبَِّْ  .75

 .. .فِْوِ ًَاٌْجَبدِ

الحج 25

ًَبَِّْ اٌٍَّوَ ٌَيٌَُ خَْْشُ  بؽَغَنً بًَاٌَّزَِّٓ ىَبعَشًُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ صَُُّ لُزٌٍُِا ؤًَْ َِبرٌُا ٌََْشْصُلَنَّيُُُ اٌٍَّوُ سِصْلً .76

 اٌشَّاصِلِنيَ 

الحج 56
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وِ ًِ ؤًٌٌُُْا اٌْفَعًِْ ِِنىُُْ ًَاٌغَّؼَخِ ؤَْ ُّاْرٌُا ؤًٌُِِْ اٌْمُشْثََ ًَاٌَّْغَبوِنيَ ًَاٌُّْيَبعِشَِّٓ فِِ عَجًِِْ اًٌٌٍَََّب َّإْرَ .77

 ..ًٌََْْؼْفٌُا ًٌََْْصْفَؾٌُا

النور 22

األحزاب 5   اٌغّجًًَْىٌَُ َّيْذُِ  احلكّ...ًَاٌٍَّوُ َّمٌُيُ  .78

األحزاب 11  اٌغّجَّْٚٔب ؤَطَؼْنَب عَبدَرَنَب ًَوُجَشَاءَٔب فَإَظٌٍََُّٔب ًَلَبٌٌُا سَثَّنَب بِ  .79

محمد 0 وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤَظًََّ ؤَػَّْبٌَيُُْ  اٌزّّٓ .80

محمد 5 ًَاٌَّزَِّٓ لُزٌٍُِا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فٍََٓ ُّعًَِّ ؤَػَّْبٌَيُُْ  .81

ِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُُ اهلُذٍَ ٌَٓ َّعُشًُّا  اٌشّعٌيًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًَشَبلٌُّا  وَفَشًُا اٌزّّٓبَِّْ   .82

 .. .باٌٍَّوَ شَْْئً

محمد 12

محمد 15 وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ صَُُّ َِبرٌُا ًَىُُْ وُفَّبسٌ فٍََٓ َّغْفِشَ اٌٍَّوُ ٌَيُُْ  اٌزّّٓبَِّْ  .83

ىَبؤَٔزُُْ ىَاٌَُبء رُذْػٌََْْ ٌِزُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فَِّنىُُ َِّٓ َّجْخًَُ ًََِٓ َّجْخًَْ فَةََِّّٔب َّجْخًَُ ػَٓ  .84

 .. .َّٔفْغِوِ

محمد 16

ٌٌِوِ صَُُّ ٌَُْ َّشْرَبثٌُا ًَعَبىَذًُا ثِإٌََِْاٌِيِ اٌزّّٓاٌُّْاِِْنٌَُْ  بّّٔب .85 ُْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فِِ عَجًِِْ آَِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعُ

 ...اٌٍَّوِ

الحجرات 05

الحديد 01 .. .إسضًََِب ٌَىُُْ ؤٌََّب رُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًٌٍََِّوِ ِِريَاسُ اٌغََّّبًَادِ ًَ .86

لةالمجاد 01 فَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فٍََيُُْ ػَزَاةٌ ُِّيِنيٌ  عنّخارَّخَزًُا ؤََّّْبَٔيُُْ  .87

نيِ ًَاثِْٓ َِّب ؤَفَبء اٌٍَّوُ ػٍَََ سَعٌٌُِوِ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْمُشٍَ فٍٍََِّوِ ًٌٍَِشَّعٌُيِ ًٌَِزُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبوِ .88

 .. .اٌغّجًْ

الحشر 1

ثِبٌٌََّْدَّحِ ًَؤََٔب ؤَػٍَُُْ ثَِّب  فِِ عَجٍِِِْ ًَاثْزِغَبء َِشْظَبرِِ رُغِشًَُّْ بٌَِْْيُِ ا...بِْ وُنزُُْ خَشَعْزُُْ عِيَبدً .89

  اٌغّجًْؤَخْفَْْزُُْ ًََِب ؤَػٍَْنزُُْ ًََِٓ َّفْؼٍَْوُ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء 

الممتحنة 0

الصؼ 5 .. .بُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجٍِِْوِ صَفًّ اٌزّّٓبَِّْ اٌٍَّوَ ُّؾِتُّ  .90

ذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَٔفُغِىُُْ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ بِْ وُنزُُْ رُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَرُغَبىِ .91

 رَؼٌٍََُّْْ 

الصؼ 00
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المنافقوف 2 فَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ بَِّٔيُُْ عَبء َِب وَبٌُٔا َّؼٌٍََُّْْ عنّخارَّخَزًُا ؤََّّْبَٔيُُْ  .92

اإلنساف 29  بعَجًٍِْ سثّو بىلٓ شَبء ارَّخَزَ بَِّْ ىَزِهِ رَزْوِشَحٌ فََّ .93


ٌأوٌإحذيٌيشتماتهاٌفٌٍصُالها:ٌانّضثُموسدخٌنفظحٌٌانتٍّ:ٌيىضىػاخٌاَِاخٌاساتؼًٌ

ٌ:انًّكُحيىضىػاخٌاَِاخٌ

 سبميـالفاسدةوحذرتمنيا.بّينتعفسبيؿالمجرميفوالمّكيةاآلياتتحّدثت 
 غضباإلىووضحتأفطاعتيـتؤديسبيؿالمضميفعفسبيؿا,بّينتكما. 
 اتّباعاآلياتالكريمةبيفسبيؿاوسبؿالكافريفالفاسدة,وأمرافييابالتزاـتقواهووفّرقت

 أوامرهواالبتعادعفسبؿالكافريف.
 الّرشادعفكيفيةاتخاذالكافريفلسبؿالغيوالفسادبدؿسبيؿالمّكيةاآلياتتحّدثتكما. 
 بّينتكما المستقيـاتّباعالمّكيةاآليات ا سبيؿ عف وصدىـ الفاسدة لسبميـ الكافريف

 واتخاذىـكؿالوسائؿلمصدعفسبيمو.
 عفالتوكؿعمىا,وأكدتأفاسبحانووتعالىىوالذيييديالمّكيةاآلياتتحّدثتو

 .الّصحيحالّسبيؿإلىاإلنساف
 ّالجائرةوالفاسدة.الّسبؿسبيموالمستقيـمفبيفكؿيةالمكّفسبحانوفياآلياتوبي 
 تحّدثتو المّكيةاآليات ليا وتيسيره الحية, الكائنات لجميع لمطرقات ا خمؽ الّطرؽعف

 المبلئمةلعيشيا.
 عطائوحقو.إليوعفالمسافرالمنقطعفيسفرهوكيفيةاإلحسافالمّكيةاآلياتتحّدثتو  وا 
 الشيطابّينتو وحذّسبيؿ لؤلخبلؽ, المفسد الفاسد أشدّف لسبيؿرتمنو المتَّبع وأفَّ الحذر,

 واآلخرة.الّدنياالشيطافينالوالخزيفي
 ونيموالجّنةبعوبدخوؿووعدتمفيتّإليوالوسطوىوسبيؿا,ودعتالّسبيؿإلىوأرشدت

 رضوافا.
 الّرسوؿسبيؿالمّكيةاآلياتبّينتكمامفقبموواألنبياءووحثتاتّباعإلى,ودعت

 عميو.
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 وبئستحّدثتو وجوىيـ عمى يحشروف وىـ جينـ في جزائيـ وعف الكافريف سبيؿ عف
 المصير.

 تعميوا,وحثّإلىعفسبيؿالتائبيفوالراجعيفتحّدثتو. 
 حشروفبعسبؿالشيطافوالكافريفالمتخذيفمعاآليةأخرى,وكيؼأنيـسيجزاءمتّبّينتو

القيامة.الّتيمعاآللية  يعبدوفمفدوفا,فبلتنفعيـيـو
 ّاتّباعرتاآلياتمفوحذ الكافريف الّذيفسبؿ يتبعوفسبيؿ أنيـ الّرشاديعتقدوف ثـ بّينت,

 و.اتّباعيقيالواجبعمىالمسمميفالحقّالّرشادسبيؿ
 التفصيبًلالقتاؿفيسبيؿااجمااًلإلىودعتاآليات. 

 

يةاإلسبلمالّدعوةيبلحظأنياتتناسبمعطورالمّكيةمفخبلؿالنظرفيموضوعاتاآليات
سبيؿاوعفاألمورالعقديةمثؿالتوكؿإلىالّدعوةعفتحّدثت,فأغمباآلياتالمّكيةفيالمرحمة

 اوىو سبيؿ وبياف الواجبالّسبيؿعمىا, واتّباعالمستقيـ المجرميفوالضاليف,سبيبّينتو, ؿ
ةوىيعقيدةالتوحيد,الّصحيحالعقيدةإلىاوتبيفالعقائدالفاسدةوترشدإلىوجاءتاآلياتتدعو

.إليوكافالمسمموففيياضعفاءوالمكافيمجؤوفالّتيالمّكيةوذلؾكمويتناسبمعالمرحمة

 يىضىػاخٌاَِاخٌانًذَُح:
 أّنوبّينتالمستقيـوبيؿالسّاآلياتالمدنيةعفتحّدثت والّصحيحالّسبيؿىو أفمفبّينت,

 المستقيـ.الّسبيؿيتبدؿالكفرباإليماففقدحادعفالصوابوعف
 وأنيـاأفالشيداءليسواأمواتًبّينتالجيادوالقتاؿفيسبيؿا,وإلىودعتاآلياتالمدنية

 يرزقوف.رّبيـأحياءعند
 المتحّدثتو المسافر وسمّعف سفره في نقطع ابف الّسبيؿتو وأرشدت حقوإلى, إعطائو

 .إليومفالبراإلحسافأّنووأوضحت
 اإلنسافمفظمـيعدُّاإلنفاؽفيسبيؿاوأوضحتأفعدـاإلنفاؽفيسبيموإلىودعت

 لنفسووتدخموجينـ.
 الّذيفىـالكافروفيصدوفعفسبيؿاالّذيفأفبّينتعفسبيؿا,والّصدّعفتحّدثتو

 والذمة.اليراعوفحدودا,واليرقبوففيمؤمفإاًل
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 اليستطيعوفالجيادفيسبيؿالشدةفقرىـووصفتيـبأنيـىـالّذيفعفالمؤمنيفتحّدثتو
 أحصروافيسبيؿا.الّذيف

 نوابو.عفسبيؿاوتوضيحولمناسلكييتبعوهويؤمتحّدثالإلىودعتاآليات 
 بّينتو فيسبيؿاوأنيـسوؼيكف أوالّذيفاآلياتجزاء ويدخميـذوا سيئاتيـ راعنيـ

 جناتو.
 الكافريفلممسمميفباالبتعادعفسبيؿاوبّينتو واتّباعاآلياتدعوة الفاسدة, بّينتسبميـ

 أنيـلفينفعواالمؤمنيفيوـالقيامةإفاتبعواسبيميـ.
 جزاءالظالميف.بّينتاالبتعادعفالظمـبكؿصوره,وإلىاتوحثتاآلي 
 و.اتّباعوأوضحتاآلياتسبيؿالمضميفعفسبيؿاوحذرتمف 
 وأوضحتالّطاغوتيقاتموففيسبيؿاوالذيفيقاتموففيسبيؿالّذيفاآلياتبيفوفّرقت,

 جزاءمتبعكؿسبيؿمنيـ.
 جزاءىـوأنيـفائزوفبّينتسبيؿابأمواليـوأنفسيـ,واآلياتعفالمجاىديففيتحّدثتو

 بأعظـدرجةعندا.
 سبيموالمستقيـ.إلىسبيؿاوأفاىوالذيييديإلىالّدعوةاآلياتكيفيةبّينتو 
 مفكؿشرومفكؿضير.الّسبلـاآلياتعفسبيؿاالذيىوسبيؿتحّدثتو 

 النظر خبلؿ إلىمف موضوعات طور مع تتناسب أنيا يبلحظ المدنية الّدعوةاآليات
عفالجيادفيسبيؿاواإلنفاؽفيسبيؿا,تحّدثيةفيالمرحمةالمدنية,فجاءتاآلياتتاإلسبلم

الواجبتحّدثتوعفاإلحصارواإليذاءفيسبيؿا,و مفاتّباععفسبيؿاالمستقيـ و,وغيرىا
وىوالحديثالمّكيةذاكمويتناسبمعىذهالمرحمة,حيثانتقؿمفالمرحمةالموضوعاتالسابقة,وى

 التوحيد عقيدة واقرار العقائد إلىعف يمجأ وكياٌف دولة لممسمميف حيثأصبح المدنية إليوالمرحمة
واجبً وأصبح فيو, ويتوحدوف االمسمموف ىذه ينشروا أف المسمميف األخرى,الّدعوةعمى الببلد في

وجؿ,وأكدتعمىاألخبلؽالواجبعمىالمسمـويكو ياوىياتّباعفذلؾبالجيادفيسبيؿاعزَّ
االنفاؽفيسبيؿاوالعباداتكالصبلةوالزكاةوالحجوغيرىا.
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 األّوؿالفصؿ 
 في السياؽ القرآني الّسبيؿأنواع 

 
 
 

 وفيو ثالثة مباحث:
 

 .المبحث األّوؿ: الّسبؿ المحمودة
 
 .بحث الثّاني: الّسبؿ المذمومةالم
 

 .المبحث الثّالث: سبؿ ال توصؼ بمدح أو ذـ
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ٌانًحًىدجٌانّضثم:ٌاألّولانًثحثٌ




 وفيو تسعة مطالب:

.سبيؿاالمطمب األّوؿ:

والرسؿمفقبموعمييـالّسبلـ.--سبيؿالّرسوؿالمطمب الثّاني:

.سبيؿالّسبلـالمطمب الثّالث:

.الّسبيؿالمستقيـب الرّابع:المطم

.سبيؿالمتوكميفعمىاالمطمب الخامس:

.سبيؿالمنيبيفإلىاالمطمب الّسادس:

.سبيؿالمؤمنيفالمطمب الّسابع:

.سبيؿالّرشدوالرشادالمطمب الثّامف:

.الّسبيؿالمقيـالمطمب التّاسع:
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 المبحث األّوؿ: الّسبؿ المحمودة
 

-يافيالّسياؽالقرآنيلتشمؿسبيؿا,وسبيؿالّرسوؿاتّباعالّسبؿالمحمودةالواجبتتعّدد
-,المستقيـ والّسبيؿ الّسبلـ, وسبيؿ الّسبلـ, عمييـ قبمو مف المتوّكميفعمىاوالّرسؿ ,وسبيؿ

 ستتناإليووالمنيبيف والتي المقيـ, والّسبيؿ والّرشاد, الّرشد وسبيؿ والمؤمنيف, بالتّفصيؿ, الباحثة وليا
خبلؿالمطالباآلتية:

ٌ.:صثُمٌهللاٌٌاألّولانًطهةٌ

المستقيـالواجبعمىالمسمميفااللتزاـبووالتمسؾالّسبيؿإفسبيؿاسبحانووتعالىىو
الّدنيابيفالمسمميفوتفكؾعضدىـفينالواالخزيفيتفّرؽالّتياألخرىالّسبؿبوواالبتعادعفكؿ

فَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْالكريـفيقولوتعالى:القرآفؿاآلخرةوقدأكداعمىسبيموفيقب

 (.153)األنعاـ:فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ اٌغّجًرَزَّجِؼٌُاْ 

و,وبيذاعطؼعمىمااتّباعالمستقيـالواجبالّصراطإلى--مةأشارفيىذهاآليةالكري
.(1)بيافالشريعةووحيدوالنبوةذكرفيالسورةكميا,فإنيابأسرىاجاءتفيإثباتالتّ

إّنماأّنوويأمراالمؤمنيففيىذهاآليةبالجماعةونياىـعفاالختبلؼوالفرقة,وأخبرىـ
اوعباداتوأحكامًاعقائدًاإلسبلـلمراءوالخصوماتفيديفا,فعمييـااللتزاـبىمؾمفكافقبميـبا

اوآدابًاوأخبلقً النييعف اآلية تضمنتىذه كما عنيااتّباع, المعبر والنحؿ الممؿ سائر مف غيره
أالايمًفقدتضمنتاآليةتحراإلسبلـيتضمفالنييعفترؾاإلسبلـ,وماداـاألمربالتزاـالّسبؿب

المشركوفبأىوائيـوتزييفاتّباعواإلسبلـوىوترؾ اتعالىعمىعبادهالماحـر غيره,ىذاماحـر
وترؾماعداهيجعميـيمتزموفبماوصاىـابو,وكذلؾفيواإلسبلـشركائيـ,فعندالتزاـالمسمميف

.(2)غضبالربوعذابواتّقاء

                                                           

 (2/189لمبيضاوي)-(,"أنوارالتنزيؿوأسرارالتاويؿ"7/137لمقرطبي:)-(انظر:"الجامعألحكاـالقرآف"1)
 (2/142لمجزائري)-(انظر:"أيسرالتفاسير"2)
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ومفسبؿالشيطافالمتعددةالواجبعمىاتّباعيؿاالواجبسبوقدبيفرسولناالكريـ
--عفأبيوائؿعفعبداقاؿ:خطلنارسوؿا,كؿمسمـأفيحذرمفالوقوعفيشراكو

ىذه سبؿ "فقاؿ:ا,ثـخطعفيميفذلؾالخطوعفشمالوخطوطً"ىذا سبيؿ اهلل"فقاؿ:اخطًايومً

 اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْ:ثـتبلاآلية"يدعو إليياعمى كؿ سبيؿ منيا شيطاف 

.(1)(153)ألنعاـافَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ

بالربوبية,ويدينوالووحدهبالعبوديةفحينمايفردالناساا,إلىسبيؿواحديؤديّنوإ
الحاكميةوحدهويدينواليذهالحاكميةفيحياتيـالواقعية,يكونوفقداتبعواسبيؿاويعممواأفّ

(2)وفازوابالنجاة.

والعمؿ, االعتقاد مناط ىي ألنيا بالتقوى اآلية نياية في وتعالى سبحانو ا أوصى وقد
سبيؿا.إلىتفيءبالقموبالّتيوالتقوىىي

و,وقدوضعاسبحانووتعالىاتّباعالواجبعمىكؿإنسافالّسبؿمفسبيؿايعدُّو

عَجًِِْ سَثِّهَ ثِبٌْذِىَّْخِ ًَاٌٌَّْْػِظَخِ  بىلادْعُ  :سبيؿاحيثيقوؿإلىالّدعوةمفقبميـأسسوالنبيلمّدعاة

 .(125)النحؿ: ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ظًََّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ اٌْذَغَنَخِ ًَجَبدٌِْيُُ

سبيؿاومبادئياويعيفإلىالّدعوةالكريـأسسوقواعدالقرآفففيىذهاآليةالكريمةيرسي
فمننظرفيدستور,ولمدعاةمفبعدهبدينوالقويـ--يـوسائمياوطرائقياويرسـالمنيجلمرسوؿالكر

.القرآفالذيشرعوافيىذاالّدعوة

محمدً رسولو ا يأمر اآليات ىذه --اففي الخمؽ يدعو مفإلىأف عميو أنزلو بما ا
تيجعميااالكتابوالسنةوبمافييمامفزواجرووقائعلتذكيرالناسبياليحذروابأساتعالىوال

                                                           

 حواأللباني.(صح4437ّ_4142ديثرقـ:حمد)ح(مسندأ1)
 (3/1234لسيدقطب)-(انظر:"فيظبلؿالقرآف"2)
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يفدوفديفاوشرعوبتمّطؼولإلىرىـبيافيتنزيمو,وأمرهأفيدعوعمييـفيكتابووذكّحّجة
القيامةإلىعظالمسمموفمخاشنةوتعنيؼ,وىكذاينبغيأفي .(1)يـو

ميف,وىوأعمـبمفكافاليفوالمضّىوأعمـبمفحادعفسبيمووقصدسبيؿالضّ--وا
.(2),وىومجاٍزإياىـجزاءىـعندورودىـعميوالحؽّومحجةالّسبيؿصداسالكًمنيـ

تعالىأمررسولوأفيدعوالناسبأحدأّنو:"واعمـفقاؿىذهاآليةالرازيالّديفوقدذكرفخر
الثبلثةوىيالحكمةوالموعظةالحسنةوالمجادلةبالطرؽاألحسف,وقدذكراتعالىىذاالّطرؽىذه

ظٌٍََُّا ِِنْيُُْ ًَلٌٌٌُُا آَِنَّب ثِبٌَّزُِ ؤُٔضِيَ  اٌزًٌََّّٓب رُجَبدٌٌُِا ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ بٌَِّب ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ بٌَِّب الجدؿفيآيةأخرىفقاؿ:

46نكبوت:)العبٌَِْْنَب ًَؤُٔضِيَ بٌَِْْىُُْ ًَبٌَِيُنَب ًَبٌَِيُىُُْ ًَادِذٌ ًََٔذُْٓ ٌَوُ ُِغٌٍَُِّْْ اتعالىىذه ذكر ولما الّطرؽ(,

.(3)متغايرةمتباينة"االثبلثةوعطؼبعضياعمىبعض,وجبأفتكوفطرقً

تستنبطمفاآليةوىي:الّتيوقدذكرالجزائريبعضاليدايات

وىوواجبكفائى,إذاقامتبوجماعةاإلسبلـديفإلىسبيؿاتعالىأيإلىالّدعوةوجوب"-1
أجزأذلؾعنيـ.

أسموب-2 خاليًإلىالّدعوةبياف يكوف وأف بالكتابوالسنة يكوف أف وىو ا العنؼاسبيؿ مف
ة,وأفتكوفالمجادلةبالتيىيأحسفمفغيرىا.دّوالغمظةوالشّ

معيّ-3 الداعيف واإلحساف التقوى ألىؿ ثابتة تعالى ا معيّإلىة وىي وتأييدسبيمو, نصٍر ة
(4)"د.وتسدي

ع,وىذادوالمتفرّوىوسبيؿواحدغيرمتعدّ,--فمفخبلؿماسبؽيتضحلناسبيؿا
والواقيمفغضباومفعذابو,فعمىكؿمسمـيؤمفباالجّنةإلىيالمؤدّالّسبيؿىوالّسبيؿ

                                                           

البف-(,"تفسيرالقرآفالعظيـ"10/200لمقرطبي)-(,"الجامعألحكاـالقرآف"17/321لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.4/613كثير)

 (.17/322لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
 (.20/286)-الكبير"("التفسير3)
 (.3/171)-("أيسرالتفاسير"4)



)38( 

 

ربً وجؿَّ اعزَّ بالرسوؿ انبيً--و ىذا يتبع أبدًالّسبيؿأف عنو يحيد كانتالظروؼاوال ميما
واألحواؿوميمااشتدتاألزماتوالصعاب.

ٌٌ.ػهُهىٌانّضالوهٌوانشصمٌيٌٍلثهٌ-- انّشصىل:صثُمٌٌانثّاٍَانًطهةٌ

االمحمودةألنياقامتالّسبؿمفعمييـالسبلـوالرسؿمفقبمو--محمدالّرسوؿسبيؿيعدُّ
نزييوسبحانوعفكؿمااليميؽبوومفأمثمةعبادةاوحدهوتإلىالّدعوةمفأجؿىدؼواحدوىو

تعالى: اٌٍّوِ ػٍَََ ثَصِريَحٍ ؤََٔبْ ًََِِٓ ارَّجَؼَنِِ ًَعُجْذَبَْ اٌٍّوِ ًََِب ؤََٔبْ َِِٓ اٌُّْؾْشِونِيَ بىللًُْ ىَـزِهِ عَجٍِِِْ ؤَدْػٌُ  ذلؾقولو

 .(108)يوسؼ:

اوأصفاىـوأعظميـنصحًعمىالخمؽقؿيامحمدياأ:--يقوؿتعالىذكرهلنبيومحمد
الّتيأدعوإليياوىيشيادةأفالإلوإالاوحدهالشريؾلووالطريقةالّتيالّدعوةأفىذهاوأخبلقً

خبلصالعبادةلودوفاآلليةواألوثافواالنتياءإلىعمييامفالدعاءأنا طاعتووترؾإلىتوحيداوا 
ىيسبيميوطريقتيو الّتيدعوتيمعصيتو بيا ىيسنتيإلىأدعو وىذه الشريؾلو اوحده

الواضحةالجّنةإلىتؤديالّتيومنياجي الشأفالواسطة الجميمة األمر الجمية المأخذ, وىيالقريبة
عمىيقيفوحؽبمفأدعواجدً أدعوإليو,وأنا إليووبما وكذلؾالّدعوةوبالنتائجالمترتبةعمىىذه

عمىبصيرةويقيفوبرىافالّرسوؿاعمىبصيرةكمادعاإلىويدعوف,اإلىلداعيفالمؤمنيفا
ىي البصيرة ألف الجمود, عمى الداؿ التقميد وترؾ ساطعة وبراىيف ناصعة أدلة و وعقمي شرعي

.(1)ودنيابحيثيكوفكأنويبصرالمعنىبالعيفامفالباطؿدينًالحؽّيتميزبياالّتيالمعرفة

فيدعوتواسبحانوويجموويعظموويقدسوعفأفيكوفلوشريؾالّرسوؿوكذلؾينزه
تبارؾوتعالىوتقدسوتنزه,أووزيرأومشير,أونظيرأوعديؿأونديدأوولدأووالدأوصاحبة

ًََِٓ فِْيَِّٓ ًَبِْ ِِّٓ ؽَِْءٍ بَِّٙ ُّغَجِّخُ ثِذَّْذَهِ  سضإرُغَجِّخُ ٌَوُ اٌغََّّبًَادُ اٌغَّجْغُ ًَقاؿتعالى:,اكبيرًاعفذلؾكموعموً

.(2)(44)اإلسراء: اغَفٌُسً بوَبَْ دًٍَِّْ بّٔو ًٌََـىِٓ َّٙ رَفْمَيٌَُْ رَغْجِْذَيُُْ

                                                           

 (.10/242لمبقاعي)-(انظر:"نظـالدررفيتناسباآلياتوالسور"1)
البياف"2) "جامع القرآف"16/291لمطبري)-(انظر: ألحكاـ )-(,"الجامع العظيـ"9/274لمقرطبي "تفسيرالقرآف البف-(,

 (.4/422كثير)



)32( 

 

اآليات وحسفالّتيومف أقواميـ إيذاء عمى وصبرىـ السابقيف األنبياء سبؿ مسار توضح

ِ ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًََّ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَأَب عُجٍَُنَب ًٌََنَصْجِشََّْ ػٍَََ َِب آرَّْزٌَُُّٔب ًَػٍَََ اٌٍّوِ لى:توكميـعمىاقولوتعا فٍََْْزٌََوًَّ

ٌَُْ  (.12إبراىيـ:) اٌُّْزٌََوٍِّ

ماقالواألنبياءالسابقوفألمميـ وجؿَّ االييـوىوقوليـبعثوالّذيففيىذهاآليةيبيفاعزَّ

 ِػٍَََ اٌٍّو َ ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًَّ الّسبؿأقوـإلىأيومايمنعنامفأفنتوكؿعمىاسبحانووقدىدانا

وأبينيالطريؽ (1)الحؽّوالطرؽوأوضحيا طريؽالنجاةمفعذابوالّطريؽ,ويتبيفلنامفخبلؿىذا
 في سموكو عمينا الواجب حّتىّديفالوالطريؽ ا رضا ونقمو,--نناؿ سخطو عف ونبتعد

لكـ ماإلىولنصبرفعمىتكذيبكـلناوقتمكـلناولممؤمنيفوعمىإىانتكـوضربكـلنابسببدعائنا
خبلصالعبادةلوفإف"إليوندعوكـ ,اقاىرًاالبدأفيكوفغالبًالحؽّمفالبراءةمفاألوثافواألصناـوا 

.(2)"امقيورًافيصيرمغموبًوالباطؿالبدأ

 المؤمف ف إالعمىاالحؽّوا  اليتوكؿ إيمانو عمى--والصادؽفي يتوكؿ فالمؤمف
كافرً كاف مف فأما بو واثؽ وىو اخالقو طريؽ ىو وىذا الشيطاف, وليو فإف وسبيؿالّسبلـبو

و.اتّباعالخيرالواجب

مفاآليةيحسفذكرىافيىذاالمقاـوىي:تستنبطالّتيبعضاليداياتوقدذكرالجزائري

األدلةوقوةفيوجوداوعممووقدرتووحكمتوووجوبعبادتووحدهوذلؾلكثرة"بطبلفالشؾّ-1
الحجج,وسطوعالبراىيف.

تردبوالّرسؿسبحانووتعالىوماكانتإليوبيافماكافأىؿالكفريقابموفبورسؿاوالدعاة-2
عمييـ.

.(3)وجوبالتوكؿعمىاتعالى,وعدـصحةالتوكؿعمىغيرهإذالكافيإالا"-3

                                                           

 (.3/195البيضاوي)ؿوأسرارالتأوي(,أنوارالتنزيؿ19/75لمرازي)-(,"التفسيرالكبير"20/544لمزمخشري)(انظر:"الكشاؼ"1)
 (19/75("التفسيرالكبير":لمرازي)2)
 (47-3/48("أيسرالتفاسير":)3)
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وماجاءبومفعندامفالّرسوؿفارقواسبيؿالّذيفتوضحندـالطغاةالّتيومفاآليات

َّؼَطُّ اٌظَّبٌُُِ ًٌََََّْ قولوتعالى:الّرسوؿأخرىغيرسبيؿاالمبيفالذيالمريةفيووسمؾطرقًالحؽّ

 .(27)الفرقاف: بعَجًٍِْ اٌشّعٌيػٍَََ َّذَّْوِ َّمٌُيُ َّب ٌَْْزَنِِ ارَّخَزْدُ َِغَ 

,ألبيبفخمؼيانزلتفيعقبةبفأبيمعيطحيثكافخميبًلقيؿفيسببنزولياأنّ وقد
افأسمـعقبة,فقاؿأمّية:وجييمفوجيؾحراـإفتابعتمحمدً لرضىأمّيةفأنزؿا,فكفروارتّد

أحدفيالقتاؿبفخمؼفقتموالنبيفقتؿعقبةيوـبدر,وأماأبيّفييماىذهاآلية, .(1)بيدهيـو

وفيىذهاآليةالكريمةيوضحتعالىحاؿالمشرؾالكافريوـالقيامة,وىويوـعسيرشديد,
وبؽنفسوبالكفرفيطاعةخميموالذيعمىمافرطفيجنبا,وأاوأسفًاوىويعضعمىيديوندمً

إلىايعنيطريقًسبيبًلالّرسوؿمعالّدنياوسبيؿرسولو,ويقوؿياليتنياتخذتفيرّبوصدهعفسبيؿ
مفعذابا,وذلؾباإليمافوالتقوىولكفالينفعالندـ .(2)النجاةمفىوؿىذااليـو

ندمً باطميـ الباطؿعمى أىؿ يندـ الشيطافيعاوىكذا سبيؿ سمكوا أنيـ أيادييـ معو ضوف
سبيؿ الّتيالّرسؿوتركوا وارتضاىا ليـ فواتاألوافوأنَّىليـالّرحمفخطَّيا بعد النجاة فأنَّىليـ ,

التوبةبعدأفنشرتالصحؼووضعالميزاف.

ٌٌ.انّضالو:ٌصثُمٌانثّانثانًطهةٌ

وأىؿالتقوىالّسبلـسبيؿ أفإلىىداىـايفالذّىوسبيؿاليداية, بعد صراطوالمستقيـ

َّيْذُِ ثِوِ اٌٍّوُ َِِٓ بقولو:الّسبيؿعمىىذا--النوربإذنوحيثيؤكداإلىأخرجيـمفالظممات

(.16المائدة:)اغٍ ُِّغْزَمٍُِْصِشَ بىلاٌنٌُّسِ ثِةِرِْٔوِ ًََّيْذِّيُِْ  بىلًَُّخْشِجُيُُ ِِِّٓ اٌظٍَُُّّبدِ  اٌغَّٚارَّجَغَ سِظٌَْأَوُ عُجًَُ 

                                                           

 (.1/344لمواحدي)-(انظر:"أسبابالنزوؿ"1)
البياف"2) الكر19/262لمطبري)-(انظر:"جامع القرآف ألحكاـ "الجامع القرآف13/26لمقرطبي)-يـ"(, "تفسير ,)

 (.3/611لمجزائري)-(,"أيسرالتفاسير"6/108البفكثير)-العظيـ"
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اآليةأف لعبادهىيطريؽالسبلمةالّتيالّطريؽيبيفاسبحانووتعالىفيىذه ارتضاىا
ومافييامفنعيـوخيراتالمنزىةعفكؿآفة,والمؤمنةمفكؿالجّنةوىيالّسبلـدارإلىالموصمة

.(1)مخافة

حبيبوإياهاإليمافبرفعطابعالكفرعفقمبووخاتـيقوؿاإلماـالطبريفيىذاالموضع:"ت
.(2)"الّسبلـالشرؾعنو,وتوفيقوإلبصارسبؿ

 الّتيالّطريؽوىذه ىيطريؽ المؤمنيف لعباده ا الناسمفاإلسبلـاختارىا يخرج الذي
لىطريؽيتوصموفبياإلىيوييدييـاإلسبلمالنورإلىالظمماتالكفرية الحؽّإلىصراطمستقيـوا 

وجؿ .(3)وىوديفاالقويـالذيالعوجفيووالمخافة,ويكوفذلؾبإذفمفاعزَّ

الثّ ىي الّتيمراتفيذه اإلليية الرسالة مف إلىترجى نورًاألرضأىؿ بواوكونيا ييتدي
الحؽّإلىاىدايةلييوـالقيامة,وىذهالثمراتثبلثأوّإلىالسائروفيوشريعةقائمةفيكتابمحفوظ

صراطمستقيـ.إلىالنوروثالثياىدايةإلىوثانيياإخراجمفالظممات

لىسبيؿالحؽّإلىفاليداية تكوفبالقرآفالكريـالذيىووعاءالشريعةوحجةالنبيالّسبلـوا 
ؾلـتظموأفيكوففيوعقؿيدربدّيوـالقيامة,وقدذكرسبحانوأفمفييتديبوالإلىالقائمة

غشاوةرانتعميو,وبصيرةنافذةوقمبقداستقاـلطمبالحكمة,فيذاىوالذياتَّبعرضوافاواتَّبع
اليبغيسواه,واليطمبإالرضوافاتبارؾالحؽّإلىامستقيمًاوىوالذياتجواتجاىً,الّسبلـسبيؿ

أفيكوفالذيييتديبوىوبدّبالحكمة,والوتعالى,فإفاإلخبلصيجعؿالعقؿيشرؽوالقمبيمتميء
ىوسبيؿالصفاءوعدـوجودالبغضاء,فالسبلـىوالسبلمةمفكؿالّسبلـالغيره,فسبيؿالّسبيؿىذا

يؤديالحقّأضرار والسبلمةمفكؿما والحسد وإلىد الّسبؿالبغضاءوالعداوة, سبيؿإلىالموصمة
بأخبلؽمستقيمةونفساليخالطيافسادوالتستوليالّدنيامؿفيىياألعماؿالصالحة,فيعالّسبلـ

كماقاؿتعالى:الّسبلـعميوالشيوات,فيكوفمعالناسفيأمفوسبلـ,وفياآلخرةيكوففيدار
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 ًَُىٌَُ ًٌَُِّْيُُْ ثَِّب وَبٌُٔاْ َّؼٌٍََُّْْ  سثّيُػِنذَ  اٌغٌََّٚيُُْ دَاس:طريؽإلىؾفقداىتدى(فمففعؿذل127)األنعاـ

واليدايةفي والميتديىومفالحقّمستقيـالالتواءفيو, يقةمفاتعالىفيوالذيييديويرشد,
والتسميـوالتفويضاإلسبلـالقيـديفالتوحيدديفالّديفارضاًءتعالى,فالمتبعليذاالحؽّيطمب

.(1)واآلخرة,فمفاتَّبعوفقدرشدومفتركوفقدضؿالّدنياتعالىبعدالقياـبالعمؿ,وىوديفالخيرفي

أدؽّ التعبيروأصدقو"وما «الّسبلـ»أّنوىذا يسكبوىذا فيالحياةكميا,سبلـالّديفىوما
البيت سبلـ الجوارح, وسبلـ العقؿ, وسبلـ الضمير, سبلـ العالـ, وسبلـ الجماعة, وسبلـ الفرد,

المجتمع وسبلـ وواألسرة, البشر وسبلـ اإلنسانواألمة, الكوف,الّسبلـية, مع والسبلـ الحياة, مع
الّديفإالفيىذا-اولـتجدهيومً-الذيالتجدهالبشريةالّسبلـالكوفوالحياة,ربّوالسبلـمعا

الفيمنيجوونظامووشريعتو,ومجتمعوالذييقوـعمىعقيدتووشريعتو. وا 

إفاييديباحقً مفيتّالّديفيذا فيىذهالّسبلـبعرضوافا,سبؿالذيرضيو, كميا
يقةكمايدركيامفذاؽسبؿالحربفيالجاىمياتالقديمةالحقّالجوانبجميعيا,واليدرؾعمؽىذه

يقةكمايدركيامفذاؽحربالقمؽالناشئمفعقائدالجاىميةفيالحقّأوالحديثة,واليدرؾعمؽىذه
.(2)ؽالضمير,وحربالقمؽالناشئمفشرائعالجاىميةوأنظمتياوتخبطيافيأوضاعالحياة"أعما

الّسبيؿوالخير,فعمىكؿعاقؿأفيتَّبعىذاالحؽّسبيؿالّسبلـفيذاىوسبيؿاسبيؿ وأالَّ
العبدمفخبللومرضاةاليحقؽإلىالموصؿالّطريؽ,وىوالّدنيايحيدعنو,فيوسبيؿالسعادةفي
الحيف.عندمميٍؾمقتدٍرأعَّدهالعبادهالصّمقعدصدؽٍإلىالفوزوالنَّجاةفياآلخرةوليرتقَي

ٌ.انًضتمُىٌانّضثُم:ٌٌانّشاتغانًطهةٌ

وعمىدينووشرعوومنياجو--اليامةالدالةعمىاالّسبؿسبيؿاالمستقيـمفيعدُّ
تبّيفىذاالّتييةومفاآلياتالبدّوطريؽاألمافوالسعادةاالجّنةيـطريؽوالدالةعمىطريقوالمستق

فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ  اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْ وتدعولوقولوتعالى:الّسبيؿ

 .(153)األنعاـ: مٌَُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّ
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 الكريمة اآلية وتعالىفيىذه الذيالعوجفيوالّسبيؿيبيفسبحانو فطريؽا,المستقيـ
دائمً والمستقيـ الذيىوصراطاالّسبيؿو,الحؽّإلىأقربطريؽاتعالىوسبيمومستقيـ المستقيـ

بجو يجيء لعباده وتعالى سبحانو بينو الذي الخط مثاراتالشيطافوالذيىو ىي مختمفة سبؿ اره
.(1)ليضؿبياعباداتعالىعفالطريقةالمثمىوالمنياجالسوياليادي

ثـقاؿاخطً--قاؿ:خّطرسوؿا--"فعفابفمسعود سبيؿ--بيده )ىذا :
إالعمىليسفيياسبيؿالّسبؿثـقاؿ:)ىذهاوعفشمالوخطوطًاوخطعفيمينوخطوطًمستقيـ(

فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ  اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْ (ثـتبلقولوتعالى:إليورأسوشيطافيدعو

. "(2)...آّخ.ػَٓ عَجٍِِْوِ

األخرى؛ألفالّسبؿاتّباعالمستقيـونيىعفالّصراطماذكرمفاتّباعب--فقدأمرا
المستقيـىوالّصراطوماذكرمف,لياوالبرىافحّجةغيرهمفاألديافالمختمفةواألىواءالمتشتتةال

وبرىاف.حّجة

ىي )بيذا( إلىواإلشارة محّمد نبّينا بو الذيَجاَء حيثيقوؿابفعطية:--الشرِع  ,

َ سَثُّىُُْ ػٍََْْىُُْ ؤََّٙ رُؾْشِوٌُاْ ثِوِ ؽَْْئً و:تقدَّمتِمْفقولالّتيىذهالوصاياإلى"اإلشارةىي  بلًُْ رَؼَبٌٌَْاْ ؤَرًُْ َِب دَشََّ

ْ بَِْٚقٍ َّٔذُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَبَِّّبىُُْ ًََٙ رَمْشَثٌُاْ اٌْفٌََادِؼَ َِب ظَيَشَ ِِنْ بًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ بِدْغَبًٔ ب ثَؽََٓ ًََٙ رَمْزٌٍُُاْ اٌنَّفْظَ يَب ًًََََِٙ رَمْزٌٍُُاْ ؤًََْٙدَوُُ ِِّٓ

مسعود151ألنعاـ:)ارٌَِىُُْ ًَصَّبوُُْ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَؼْمٌٍَُِْ بحلكّدَشَََّ اٌٍّوُ بَِّٙ ثِ اٌزِّ ابف وقاؿ ,)--المَّو إَف :

منوُطُرٌؽ,,وتتشعَّبالجّنةوشرعو,ونيايُتو--َطَرُفومحّمدامستقيمًاسبحانوَجَعَؿطريقوصراطً
.(3)النَّار"إلىأْفَضْتبوالّطرؽتْمَؾإلىفمفَسَمؾالجادَّةنجا,ومفَخَرج

فصراط,أفيتذكرويتعظويحذرمفبطشامسمـويبيفسبحانووتعالىكذلؾأفعمىكؿ
سوٌيببلميٍؿوالاعوجاٍجفمفاتّبعوفقدفازونإلىاموصؿ جاومفحادتوحيده,وصراطومستقيـٌ
المتفرقةوالطرؽالمختمفةالمنحرفةالمعوجةفإنياسوؼتفرقكـوتضمكـعفسبيؿاالّسبؿعنوواتبع
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الفاسدةمفآراءباطمةوأىواءفاسدةوالتيالّسبؿوعفسبيؿتوحيدهفبلتتبعواكؿمايوصمكـليذه
(1)والتوحيد.الحؽّتضمكـعفسبيؿ

المستقيـفيقوؿ:بيؿالسّاأللوسيعفتحّدثوي

 ديف ىو والحرج فيو اعوجاج الذيال تعالى ا اإلسبلـ"سبيؿ ىو وقيؿ: الوحياتّباع,
(2)عيفسبيؿاتعالى"--واقتفاءالبرىاف,وفيوتنبيوعمىأفصراطو

نيىعفوواتّباعالمستقيـىوالجامعلمتكاليؼوأمرسبحانوبالّصراط:"ولماكافاويذكرأيضً
النجاةااتّقاءىيالّتيختـذلؾبالتقوىالّطرؽغيرهمفاتّباع يةبدّألالنارإذمفاتبعصراطونجا

أعظـ ما وصية مف ليا ويا التأكيد لمزيد الوصية سبحانو وكرر السرمدية, السعادة عمى وحصؿ
(3")شأنيا,وأوضحبرىانيا.

ّنوإاحقً ىدىلمناسونور فيو مستقيـ سبيؿ فإفإلىيوصميـ النيراف عف الجنافويبعدىـ
 اإلنسافاستقاـ الّسبيؿواتبع عف فحاد وا  فيالداريف فاز فقد الّسبيؿالمستقيـ سبيؿإلىالمستقيـ

 واآلخرة.الّدنياالشيطاففقدخابوخسرفي

ٌ.انًطهةٌانخايشٌ:ٌصثُمٌانًتىكهٌٍُػهًٌهللا

الواضحةالمبينةوالمميزةلئلنسافالمؤمفعفغيره,الّسبؿسبيؿالمتوكميفعمىامفيعدُّ
فيوقتالشدائدوالمصاعب,ففيىذهاألوقاتيظيراإليمافالكامففيالقمبويخرج,اوخصوصً

ويثّبتاسبحانووتعالىالمتوّكميفعميووينصرىـعمىأعدائوألفمفعرؼافيالّرخاءعرفو

َ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَأَب قولوتعالى:الّسبيؿتؤّكدعمىىذاالّتيافيالّشّدة,ومفاآليات ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًَّ

ٌَُْ (.12)إبراىيـ: عُجٍَُنَب ًٌََنَصْجِشََّْ ػٍَََ َِب آرَّْزٌَُُّٔب ًَػٍَََ اٌٍّوِ فٍََْْزٌََوًَِّ اٌُّْزٌََوٍِّ

بعثواليـ,وماالّذيفعاألنبياءالسابقيفوأمميـيبّيفسبحانووتعالىفيىذهاآليةماحصؿم
كافردىـعمييـإالأفقالوافيأيشيءنترؾالّتوّكؿعمىاوقدبصرناطريؽالنجاةمفعذابو
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طريؽ وبصرنا الحؽّوطريؽالفوزبجّنتو, وأياإلسبلـوىو مفجميؿاإلحساف, أفاضعمينا وقد
.(1)رهاليناؿشيءبجيدإالبعدأفيقضيواتعالىويقدّأّنودعرفناشيءلنافيأالنتوّكؿعميووق

طريؽاآلخرة,وأفالّدنياجعمتنانؤمفبأفالحياةالّتيسبيؿالحياةالصالحة--وقدىدانا
آمنايؿالّسبفييفانيةزائمة,ومفخبلؿىذاالّدنيايقيةالباقية,أماالحياةالحقّالحياةاآلخرةىيالحياة

 طريؽ فيالحؽّباوعرفنا قوة ال وأنو األوثاف, بطبلفعبادة عرفنا ومفخبللو الباطؿ, وطريؽ
نبتغييا,فإذامااعتمدالّتيىوالمطمبوالغايةالّسبيؿ,ويجبأفيكوفىذا--الوجودإالقوتو

فعمىا,وىـالّصابروفعمىليـفإنيـيكونوفمعتمديواتخذوهسبيبًلالّسبيؿىؤالءالمؤمنوفىذا
أفيصبرواعمىأذىىؤالءالحؽّكؿمايقدموىؤالءالكفارمفإيذاءمتواؿمستمر,فإفعمىأىؿ

المبطميف.

 أكد الّرسؿوقد الصبر اعتزاميـ حّتىوالمؤمنوف رساالت ىؤالءرّبيـيبمغوا أماـ وأنيـ
 القالبدّالمتعّنتيف القوي عمى اعتماد مف وعدـليـ األسباب اتخاذ مع عميو فيتوكموا القّيار, ادر

.(2)تركيا

وأنوموصوؿبو,الالّسبيؿ"وعندمايحّسالقمبأفيداسبحانووتعالىتقودخطاهوتيديو
في لمتردد معو مجاؿ ال شعور وىو المسيطرة, القاىرة وألوىيتو سبحانو بوجوده الشعور يخطيء

صفيو.تتربّالّتيالّطاغوتكانتقوىا,وأي الّطريؽنتالعقباتفيىذاكااأي الّطريؽالمضيفي

فيمواجيةطاغوتالجاىمية,تزاوؿالحركةفعبًلالّتييقةالتستشعرىاإالالقموبالحقّوىذه
فتبصراآلفاؽالمشرقة,وتستروح(3)وروىيتفتحلياكوىالنّ--والتيتستشعرفيأعماقيايدا

والتممؾاألرضوالقربة,وحينئذالتيتـبمايتوعدىابوطواغيتاأللفةـاإليمافوالمعرفة,وتحسأنسا
طواغيت تحتقر وىي لمتيديد, وال تستجيبلئلغراء البطشاألرضأف وسائؿ مف أيدييـ في وما

.(4)والتنكيؿ"
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بيفشعورىـبيدايةاكانوايربطوفالّسبلـعمييـالّرسؿومفخبلؿىذهاآليةيتبّيفلناأف
إصرارىـعمىالمضيفي ليـوتوكميـعمىافيمواجيةالتيديدالسافرمفالّطواغيث,ومفثـّ
طريقيـرغـكؿالتيديداتالموجيةليـ,حيثصبرواولـيضعفواأويتراجعواأويشّكوافينصرا

ليـ.

يدعوف ,وأفامقيورًاوأفيصيرمغموبًالبدّاطؿ,وعمىيقيفبأفالبإليوفيـعمىيقيفبما
(1).اقاىرًاوأفيصيرغالبًالبدّالحؽّ

ويذكرالمراغي:"أفعمىكؿمؤمفمتوكؿعمىاأفيثبتذلؾويتحمؿكؿأذىفيسبيمو,وال
يبلقيمفساعاتوعقباتوليصبرعمىأذىالناسكماصبر يصيبومفأذى,والبما يباليبما

تنتقؿاألنبيا ومنيـ فيقموبيـ, ولذاتيـ بطباعيـ ىداة فيـ إالليعمموا خمقوا ما فاليداة إلىءوأوذوا,
.(2)الناس"

ىوسبيؿالمتوكميفعمىا,سبيؿيفرؽبيف فيجبالّصحيحوالباطؿوالحؽّىذا والسقيـ,
والمعيفوالناصر,والمثيؿ,فيإليوعمىكؿإنسافمؤمفباأاليتوكؿإالعميوسبحانوواليمجأإال

 قاؿ: حيث ا وصدؽ 11)الشورى:ٌَْْظَ وَِّضٍِْوِ ؽَِْءٌ ًَىٌَُ اٌغَِّّْغُ اٌجَصِريُ لو, فيو ,)--كافينا

وناصرناوىوحسبناونعـالوكيؿ.

ٌ.هللاٌإنً:ٌصثُمٌانًُُثٌٌٍُانّضادسانًطهةٌ

 الراجعيف سبيؿ إلىإفَّ والمنيبيف وجؿَّ عزَّ سبيؿليوإا وىو والصَّبلح الخير سبيؿ ىو
 وقد ااإلنسافاإلسبلـحثّالمؤمنيفالموحديفوالمخمصيفلو, طاعة --المؤمفعمىالتزاـ

 كما دينو, تعاليـ عف البعد بالرسوؿحثّوعدـ االنقياد--عمىاالقتداء وعدـ الكراـ, وبصحبو
س فمف كانتالمغريات, والشيواتميما لؤلىواء ىذا عمى المحمودالّطريؽار ا سبيؿ التـز فقد

:والتمسؾبوقولوتعالىالّسبيؿىذااتّباعتحثعمىالّتيالواضحالموافؽلمفطرةالسميمةومفاآليات

                                                           

 (.16/539مطبري)ل-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.13/126)-("تفسيرالمراغي"2)
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 ًَِِارَّجِغْ عَجًَِْ َِْٓ ؤََٔبةَ بٌََِِّ صَُُّ  بَِؼْشًُفً اٌذّْٔبًَبِْ جَبىَذَانَ ػٍََ ؤَْ رُؾْشِنَ ثِِ َِب ٌَْْظَ ٌَهَ ثِوِ ػٌٍُِْ فٍََب رُؽِؼْيَُّب ًَصَبدِجْيَُّب ف

 .(15)لقماف:  بٌََِِّ َِشْجِؼُىُُْ فَإَُٔجِّئُىُُ ثَِّب وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ

 سبب نزوؿ اآلية:

سببنزوؿىذهاآليةحيثقاؿ:ذكرالواحديفيكتابو

َقاَلْتَلُوُأمُُّو:َياَسْعُد,َبَمَغِنيأنؾأّنو,َوَذِلؾَ--َنَزَلْتِفيَسْعِدْبِفَأِبيَوقَّاصٍ" ـَ َلمَّاَأْسَم
َماُكْنَتَعَمْيِو,إلىَتْكُفَرِبُمَحمٍَّدَوَتْرِجَعحّتىصبوت,فوالمَّواَلُيِظمُِّنيَسْقُؼَبْيٍت,َواَلآُكُؿواََلَأْشَرُب

َوَلِدَىاِإَلْيَيا,فأبىسعد,وصب بظؿَوَكاَفَأَحبَّ َتْسَتِظؿَّ ـْ َتْشَرْبَوَل ـْ َتْأُكْؿَوَل ـْ َل حّتىرتِىَيَثبَلَثَةَأيَّاـٍ
 .(1)".َفَأْنَزَؿالمَُّوَتَعاَلىَىِذِهاآْلَيةَإليو,َوَشَكاَذِلَؾ--ُخشيَعَمْيَيا,َفَأَتىسعدالنبيَّ

جاىداؾ ْف يخاطباالمؤمنيفبقولووا  الكريمة اآلية المؤمفوالداؾاإلنسافّيياأفيىذه
وبذالجيدىمافيحممؾعمىأفتشرؾبيوحرصاعميؾكؿالحرصعمىأفتتابعيماعمىدينيما

فطاعةالوالديفالتراعىفيركوبكبيرةوال,مافيماأراداؾعميومفالشرؾبيوتشرؾبافبلتطعي
طاعتيمافيالمباحات ولكنواليسقطحؽالوالديففيالمعاممةفيترؾفريضةعمىاألعياف,وتمـز

 ويوجيو الكريمة والصحبة يبقىمحسنًإلىالطيبة وبارًاأف والعشرةاليما بالصمة ذلؾ ويكوف بيما
ومفصوراإلحسافإلييماأفتعودىماإذا,--الجميمةولكففيغيرمعصيةاتعالىورسولو

(2)اماتا.مرضاوتواسييماإذاافتقراوتشيعيماإذ

في أكداسبحانووتعالىفياآليةالكريمةعمىصحبتيما مشركيف,الّدنياوقد فكانا وا 
(3)الرفؽبيمافياألمورالدنيويةدوفالدينية.إلىلئلشارة

                                                           

 (1/351)-("أسبابالنزوؿ"1)
البف-(,"المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز"3/588لمبغوي)-(انظر:"معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف"2)

 (.6/337البفكثير)-العظيـ"(,"تفسيرالقرآف2/539لمعزبفعبدالّسبلـ)-(,"تفسيرالقرآف"4/349عطية)
 (11/86لؤللوسي)-(انظر:"روحالمعاني"3)
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,--ولرسولوإليوطريؽالمؤمنيفالموحديفباوالعابديفلووالداعيفاتّباعوعمىالمؤمف
ا جميع اإلىلخمؽفمرجع فاتقوا بالشر والشر بالخير الخير بعمميـ يجزييـ وىو القيامة ايوـ

.(1)فيكؿاألمورإليوبطاعتووتوحيدهواإلنابة

,ويذكرسيدقطبماتدؿعميوىذهاآليةويقوؿ:"أمامدلوليافيوعاـفيكؿحاؿمماثمة
لتكاليؼ,فتجيءالرابطةفياىيالوشيجةاألولىوىويرتبالوشائجوالروابطكمايرتبالواجباتوا

,والقرآفالكريـيقررىذهالقاعدةويؤكدىافيكؿمناسبةاألّوؿويجيءالتكميؼبحؽاىوالواجب
.(2)حةحاسمةالشبيةفيياوالغموض"وفىصورشتىلتستقرفيوجدافالمؤمفواض

ومفاألحكاـالمستفادةمفىذهاآلية:

 "وجوبطاعةالوالديفوبرىماوصمتيما. 
 الطاعةلمخموؽفيمعصيةالخالؽأّنوتقريرمبدأ. 
 أفطاعةالوالديفالتكوفإالفيمعروؼ.
  اتّباعوجوب وحرمة والجماعة السنة أىؿ مف المؤمنيف البدعاتّباعسبيؿ أىؿ سبيؿ

 (3)والضبللة".
والراجيفالبعد,فيمغفرتووالطامعيف,الراجيفلثوابو,إليواالراجعيفإلىىذاىوسبيؿالمنيبيف

وأاليطيع,اواليتبعأصحاباألىواءوالشيواتإلىفعمىكؿمؤمفأفيتوب,عفغضبووسخطو
فيمعصية,فبلطاعةلمخموؽفيمعصيةالخالؽ.اأحدً

ٌٌ.:ٌصثُمٌانًؤيٌٍُُانّضاتغانًطهةٌ

مفيعدُّ الواجبعمىكؿإنسافالالّسبؿسبيؿالمؤمنيف امتدادًاتّباعمحمودة باعتبارىا ايا
والصحابة--الّرسوؿسبحانووحدهالشريؾلووكذلؾامتدادلسبيؿإليووالدعوة--لسبيؿا

رَوحذَّالّسبيؿىذااتّباعمفبعدىـوقدأكَّدسبحانووتعالىعمىالتابعيفباعتأوالتابعيفو--الكراـ
الضالةالمضمةوذلؾفيقولوتعالى:الّسبؿغيرهمفعاتّبامف

                                                           

 (4/209لمجزائري)-(انظر:"أيسرالتفاسير"1)
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  ٌَِوُ اٌْيُذٍَ ًََّزَّجِغْ غَْْشَ عَجًِِْ اٌُّْاِِْنِنيَ ٌٌَُِّٔوِ َِب رٌٌََََّ ًَُٔصٍِْوِ جَيَنََُّ  اٌشّعٌيًََِٓ ُّؾَبلِك َ   اًَعَبءدْ َِصِريًِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجََّْٓ

.(115)النساء:

اآل" نزلتىذه وقد الخائنيف في افيقولوالّذيفية  ب...ًََٙ رَىُٓ ٌٍِّْخَأئِنِنيَ خَصًِّْ :ذكرىـ

مفعبدة,(105)النساء: بالمشركيف ولحؽ األبيرؽ, بف طعمة وىو أبىمنيـ, مف التوبة أبى لما
.(1)"ودينو--لرسوؿاااألوثافبمكةمرتد ا,مفارقً

ا سورة في وتعالى سبحانو ويوضح يشاقؽ مف أفَّ ويباينو- -امحمدًالّرسوؿلنساء
لوويفارقوعمىالعداوةلووألصحابوولجميعالمسمميفواويخالفوفيالتوحيدواإليمافويكوفمعاديً

--الّرسوؿيكوفذلؾعفعمدومفبعدماوضحلوالدليؿوبانتلوالحدودوظيرلوصدؽ
جاءب جاءبوفكؿما لىالحؽّإلىومفعنداييديوصحةما وتأكدمفالّطريؽوا  المستقيـ

 والتوحيداإلسبلـصحة فيذا اإلنساف, عف ابتعد طريقًالحؽّالّطريؽالذي أىؿاواتبع طريؽ غير
غيرواتّباع--غيرمنياجيـفذلؾىوالكفرباألفالكفرباوبرسولواالتصديؽوسمؾمنياجً

.(2)آخروالشريعةفيشؽّوغيرمنياجيـفكأنوصارفيشؽّسبيؿالمؤمنيف

جازيناهعمىذلؾ,بأفنحسنيافيصدرهونزينيالوالّطريؽإذاسمؾىذهاإلنساففمصيرىذا
اختارفيافيجعمواواليً–لوااستدراجً- قاؿتعالى:الّدنيالماتولىمفالضبلؿويدعووما كما

َدَْْشُ ٌَب َّؼٌٍََُّْْفَزَسِِْٔ ًََِٓ ُّى ْ فٍَََّّب صَاغٌُا ؤَصَاؽَ  وقاؿتعالى:, (44)القمـ:  زِّةُ ثِيَزَا اٌْذَذِّشِ عَنَغْزَذْسِجُيُُ ِِّٓ

(.110)األنعاـ:ًََٔزَسُىُُْ فِِ ؼُغَْْبِٔيُِْ َّؼَّْيٌَُْ وقولو ,(5)الصؼ:  اٌٍَّوُ لٌٍُُثَيُُْ

اآلخرةنو في مصيره النار األوثافونج,جعؿ مف بو استعاف وما استنصره ما ناصره عؿ
واألصناـ,وىيالتغنيووالتدفععنومفعذاباشيًئا,والتنفعو,ألفمفخرجعفاليدىلـ

ظٌٍّا ًؤصًاجيُ ًِب وبٌٔا ّؼجذًْ.  اٌزّّٓادؾشًا الناريوـالقيامة,كماقاؿتعالى:إلىيكفلوطريؽإال

                                                           

(.1/438)لمواحدي-("المحررفيأسبابنزوؿالقرآفمفخبلؿالكتبالتسعة"1)
(2 انظر:"جامعالبياف" "3/268لمجصاص)-(,"أحكاـالقرآف"205-9/204لمطبري)-( -(,"بحرالعمـو

التنزيؿ"1/336لمسمرقندي)  (.1/209البفجزي)-(,"التسييؿلعمـو
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فظنٌا ؤهنُ ٌِالؼٌىب  ًسؤٍ اجملشٌِْ اٌنبسوقاؿ:  .(22,23)الصافات: صشاغ اجلذُْ بىلىُ فبىذً ِٓ دًْ اهلل

.(1)(53)الكيؼ: ًمل جيذًا ػنيب ِصشفب

سبيؿالمؤمنيفيحسفذكرهفيىذاالمقاـحيثقاؿ:اتّباعوذكرالخازفوغيرهحكـ

ثبلثمائةالقرآففقرأحّجةجماع"رويأفالشافعيسئؿعفآيةمفكتاباتدؿعمىأفاإل

 حّتىمرة تعالى: وىيقولو اآلية غيرسبيؿاتّباعوذلؾألفًََّزَّجِغْ غَْْشَ عَجًِِْ اٌُّْاِِْننِيَاستخرجىذه

جماعتيـواجبًاتّباعالمؤمنيفوىيمفارقةالجماعةحراـفوجبأفيكوف وذلؾاسبيؿالمؤمنيفولزـو
ويتبعغيرسبيؿالمؤمنيففثبتبيذاأفإجماعاألمةالّرسوؿالوعيدبمفيشاقؽالحؽّألفاتعالى

.(2)"حّجة

 عمؿ في ا لسنة بياف الكريمة اآلية ىذه اإلرادةاإلنسافوفي مف أوتيو لما يضاح وا  ,
ليااوواليًيتوالىاويختارىالنفسويوليواإياىا:أييجعمالّتيواالستقبلؿوالعمؿباالختيار,فالوجية

عمىطريقيا,فبليجدمفالقدرةاإللييةمايجبرهعمىترؾمااختارلنفسوبحسباالستعداداوسائرً
خيرلووأنفعفيعاجموأوآجموأوفييمامعا,ثـيدخموجينـويعذبوأشدأّنوواإلدراؾوعمؿمايرى

مفعاقبةلمفتفكرواتبعالالحؽّالعذاب,ألنواستحبالعمىعمىاليدىوعاند أقبحيا يوى,وما
!(3)وتدبر

,--لمنيجالقويـولسنةالحبيباتّباع,فيوتّباعىذاىوسبيؿالمؤمنيف,سبيؿيستحؽاال
اأبدًاعظيمًاوسيرعمىطريؽالصحابةوالتابعيفرضوافاعمييـأجمعيف,فمفاتبعوفقدفازفوزً

.اسرمدً
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ٌ.وانّششادٌشذانشٌّ:ٌصثُمٌانثّايٍانًطهةٌ

الّرشدعمىسبيؿ--أّكدا إلىوالرشادفيأكثرمفموضعفيكتابوالعزيز,ودعا
مفغضباالّسبيؿالمتبعليذااإلنسافتقيالّتيالمحمودةالّسبؿمفيعدُّ,الذيالّسبيؿىذااتّباع

حرّ ومف جينّوسخطو, وتوصمو وبئسالمصير وتعإلىـ سبحانو مرضاتو اآليات ومف الّتيالى
قولوتعالي:الّسبيؿعفىذاتحّدثت

   ََِِّزَّخِزًُهُ  اٌشّؽذًَبِْ َّشًَْاْ وًَُّ آَّخٍ َّٙ ُّاِِْنٌُاْ ثِيَب ًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ  احلكّثِغَْْشِ  إسضَّزَىَجَّشًَُْ فِِ  اٌزّّٓعَإَصْشِفُ ػَْٓ آَّبر َٙ

.(146)األعراؼ: رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ وَزَّثٌُاْ ثِأَّبرِنَب ًَوَبٌُٔاْ ػَنْيَب غَبفٍِِنيَ بًَ اٌْغَِِّ َّزَّخِزًُهُ عَجًًٍَِْبِْ َّشًَْاْ عَجِْ بعَجًٍِْ

 اآلية وتعالىفيىذه اسبحانو عمىأّنويخبر وأعبلمو أدلتو وىى آياتو, سيصرؼعف
فيتوحيد مفطاعتو وفرضعمييـ أمربوعباده, ما وغيرذلؾمففرائضوحقيقة وعدلو, الّتيه

و السماوات سبحانو آياتو ومف المؤمنيف, عمى وسوؼاألرضفرضيا ا, خمؽ مف موجود وكؿ
الّذيف,وىـالحؽّبغيراألرضيصرؼاسبحانوعفقبوؿآياتووالتصديؽبياىؤالءالمتكبريففي

يعآياتوواالعتبارواالدكاربيامصروفوف,حقتعمييـكممةاأنيـاليؤمنوف,فيـعففيـجم
اليصدقوابياويقولوف:ىيسحروكذبفبسببذلؾالتكبروالتجبر,حّجةوأنيـكانواإفيرواكؿ

.(1)فقدطبعاعمىقموبيـبحيثاليكادوفيتفكروففيياواليعتبروفبيا

السدادوالصبلحالذيجاءمفويصؼسبحانوىؤالءالمتكبريفأنيـإفيرواطريؽاليدىو
وىذاالّسبيؿاليتخذواىذابدألنعيـاإلىوالذيإفسمكوهنجوامفاليمكةوالعطبوصاروا--ا

ادينًالّطريؽ ىذا بأنّ,الّطريؽواليسمكوا سبيؿالشيطافوطبالمقابؿوصفيـ إفيروا ريؽاليبلؾيـ
الذىإفسمكوهضمواو ىذا فيتخذوا ألنفسيـفصرؼاإياىـعفآياتووطبعوامسمكًلّطريؽاىمكوا

عمى الشاىدة آلياتاواألدلة وتكذيبيـ لجحدىـ ليـ ينجحوفعقوبة وال يفمحوف فبل قموبيـ عمى
حقيقةماأمرابوونيىعنو,وكانواعنياغافميفوغيرناظريففيياوالمعتبريفبيا,واليعمموف

.(2)اشيئاممافيياخيرً
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منيا:بعضاليداياتالميمةليذهاآليةوقدذكرالجزائري

 .ىمكواكماىمؾفرعوفوقوموحّتى"بيافسنةاتعالىفيصرؼالعبادعفآياتا .1
 الكبرمفأقوىعوامؿالصرؼعفآياتا. .2
 التكذيببآياتاوالغفمةعنياىماسببكؿضبلؿوشروظمـوفساد. .3
سبيؿبطبلفكؿعم .4 يسمؾفيوصاحبو الّرشدؿلـ اآلياتالّتيىيسبيؿاالّتي, تحدد

 .(1)القرآنيةوتبيفمعالمياوترفعأعبلميا"
 اآليات الّتيومف مف أنيا وادعائيـ الفاسدة لسبميـ الناس الكافريف دعوة الّسبؿتوضح

بعادىـعنوقولوتالّرشدالمحمودةوتضميميـعمييـسبيؿ َّب لٌََِْ ٌَىُُُ اٌٍُّْْهُ اٌٌَََْْْ ظَبىِشَِّٓ فِِ :عالىوالرشادوا 

(29)غافر: اٌشّؽبدًَْ فََّٓ َّنصُشَُٔب ِِٓ ثَإْطِ اٌٍَّوِ بِْْ جَبءَٔب لَبيَ فِشْػٌَُْْ َِب ؤُسِّىُُْ بٌَِّب َِب ؤَسٍَ ًََِب ؤَىْذِّىُُْ بٌَِّب عَجِ إسض

ياقوـلكـ:حيثقاؿآؿفرعوفلفرعوفوممئوعفقوؿالمؤمفمفايقوؿتعالىذكرهمخبرً
السمطافاليوـوالممؾظاىريفعمىبنياسرائيؿفيأرضمصرفبلتفسدواعمىأنفسكـوالتتعرضوا

.بوإفجاءكـواليمنعكـمنوأحدلبأساوعذابوفإنوالقبؿلكـ

فالناىيعفقتؿموسىلقوؿىذاالمؤمابالمقابؿيعرضسبحانوقوؿفرعوفالطاغيةمجيبً
--ومااوصوابًاماأشيرعميكـبرأيوالبنصيحةإالماأرىلنفسيولكـصبلحً:ويقوؿليـ

 إال إلىأدعوكـ موسىالحؽّطريؽ أمر دينكـ--والصوابفي بدَّؿ تقتموه لـ إف فإنكـ وقتمو
والصواب!؟وىؿيسمحوفألحدبأفوالخيرالّرشد"وىؿيرىالطغاةإال,(2)وأظيَرفيأرضكـالفساد

الفمـكانواطغاة"اجواررأييـرأيًإلىيظفأنيـقديخطئوف!؟وىؿيجوزألحدأفيرى .(3)!؟وا 

 قومو عمى كذبفرعوف مف مستشعرًأّنووالواضح موسىاكاف جية مف بالخوؼالشديد
--ًلـيستشرأحد فيولـيكذبإالبعدأف,شارةاإلولـيقؼاألمرعمىاولوالاستشعارهىذا

                                                           

 (.2/238)-("أيسرالتفاسير"1)
 (.27/164لمرازي)-(,"مفاتيحالغيب"4/164لمزمخشري)-(انظر:"الكشاؼ"2)
 (.5/3080لسيدقطب)-("فيظبلؿالقرآف"3)
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وأنياماأنزلياإالاولكففرعوفجحدىاىوالحؽّوماجاءبومف--تبيفلوصدؽموسى
.(1)ومفمعومفقوموليستخفوابياعقوؿالجيمةمنيـ

ىوسبيؿالمؤمنيفالصالحيفإّنماالّرشادويذكرسبحانووتعالىفيكتابوالعزيزأفسبيؿ
بنورإيمانيـسبيؿالصبلحوالخيروجعميـ-سبحانووتعالى-متبعيفلسبيؿافيؤالءقدأراىـاال

وسبيؿالشيطافالذيفيوىبلكيـومفأمثمةذلؾفيالذيفيوصبلحيـالّرشاديميزوفبيفسبيؿ

.(38)غافر: اٌشّؽبدىْذِوُُْ عَجًَِْ ًَلَبيَ اٌَّزُِ آََِٓ َّب لٌََِْ ارَّجِؼٌُِْ ؤَالكريـقولوتعالى:القرآف

الّدنيانصيحةالمؤمفلقوموممفتمردوطغىوآثرالحياة--فيىذهاآليةالكريمةيبيف
أذىانيـويستصغيأسماعيـوبعنوافأنيـإليوونسيالجباراألعمىوقدابتدأموعظتوبندائيـليمفت

واقتدوابيفيدخوليليذا--يلموسىاتّباعيفيبعوناتّ:وقولوليـ,أفئدتيـإليوقومولتصغي
الذييوصؿالّصحيحالّطريؽفقدسمكتـالّديفونيودخمتـفيىذامفإنكـإففعمتـذلؾواتبعتالّديف

 إلىسالكو لمصالح لىاالىتداء وا  يسمكوالّدنياوالّديفالمقصود ما المؤمفتعريضبأف وفيكبلـ
.(2)والضبلؿفرعوفوقوموىوسبيؿالغي

بحيثاليخشىفيياسمطاففرعوفالجبارالحؽّوفيىذاالكبلـتحديصريحوواضحبكممة
فيذاالمؤمفيتحدىفرعوفبقولو:أىدكـ,والمؤلهالمتآمريفمعوأمثاؿىاروفوقاروفوزيريفرعوف

.(3)الّرشادسبيؿىإلوقدكاففرعوفقبميابمحظاتقدذكربأنوماييدييـإالالّرشادسبيؿ

والرشادىوسبيؿالمؤمنيفالموحديفوىوطريؽالّرشدفمفخبلؿماسبؽيّتضحأفسبيؿ
نجاتومفالّسبيؿىذااتّباعواليحيدعنوألففيالّسبيؿفالعاقؿيتّبعىذا,الصبلحفيىذهالحياة

يةوىيالبدّةىيداراالستقرارواإلقامةافداراآلخر,عذابالناروفوزهبالنعيـالمقيـفيجّناتالخمد
.يرجوىاكؿمؤمفالّتيدارالسعادة

                                                           

 (.6/386لمشنقيطي)-(انظر:"أضواءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف"1)
 (.24/148البفعاشور)-(,"التحريروالتنوير"7/144البفكثير)-(انظر:"تفسيرالقرآفالعظيـ"2)
 (5/3082لسيدقطب)-(انظر:"فيظبلؿالقرآف"3)
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ٌٌٌٌٌٌٌ.انًمُىٌانّضثُم:ٌٌانتّاصغانًطهةٌ

الواضحالداؿعمىدينووشرعووىوسبيؿواحدوطريؽواحدالّطريؽإفسبيؿاالمقيـليو
يكوفحّتىقبؿاآلخرةالّدنيالعذابفيالواضحفمصيرهاالّسبيؿالمتعددوالمتفرعفمفحادعفىذا

 اآليات ومف يعتبر, لمف الّتيعبرة ىذا عمى الّسبيؿتؤكد تعالى: ًَبَِّٔيَب ٌَجِغَجًٍِْ ُِّمٍُْقولو

 (.76)الحجر:

والثابتوغيرالمتغّيرالّصحيحالّسبيؿوالّطريؽيبيفاسبحانووتعالىفيىذهاآليةالكريمة
الأكثرمفذلؾ.وىوسبيؿواحد

لوطالسّإلىوبالنظر اآليةالكريمةيتضحأفالحديثعفقوـ -ياؽالذيوردتفيوىذه
-اقترفوىابحؽأنفسيـوبحؽنبييـلوطالّتيوعفعذابيـوعفكؿذنوبيـومعاصييـ--

ةالكريمةليتضحيحسففيىذاالمقاـذكرالسياؽالقرآنيالذيوردتفيوىذهاآليأّنو,وترىالباحثة

{ بِرْ دَخٌٍَُاْ ػٍََْْوِ فَمَبٌٌُاْ 50ًََٔجِّئْيُُْ ػَٓ ظَْْفِ بِثْشاَىَُِْ} -:-المقيـ,يقوؿالّسبيؿمراداوليتبيفمعنى

ثَؾَّشْرٌُُِِّٔ ػٍَََ ؤَْ َِّغَّنَِِ اٌْىِجَشُ { لَبيَ ؤ51َ{ لَبٌٌُاْ َٙ رٌَْجًَْ بَِّٔب ُٔجَؾِّشُنَ ثِغٍَُٚ ػٍٍَُِْ}52لَبيَ بَِّٔب ِِنىُُْ ًَجٌٍَُِْ} بعًَِٚ

َ اٌْمَبِٔؽِنيَ} بحلكّ{ لَبٌٌُاْ ثَؾَّشَْٔبنَ ث55ِفَجَُِ رُجَؾِّشًَُْ} بَِّٙ  سثّو{ لَبيَ ًََِٓ َّمْنَػُ ِِٓ سَّدَّْخِ 55فََٚ رَىُٓ ِِّٓ

{ بَِّٙ آيَ ٌٌُغٍ بَِّٔب 56لٌٍََْ ُِّجْشِِِنيَ} بىلاْ بَِّٔب ؤُسْعٍِْنَب { لَب51ٌٌُاٌُّْشْعٌٍََُْ} ؤّّيب{ لَبيَ فََّب خَؽْجُىُُْ 51اٌعَّأٌٌَُّْ}

ىُُْ ؤَجَّْؼِنيَ} { لَبيَ بَِّٔىُُْ لٌٌََْ 10{ فٍَََّّب جَبء آيَ ٌٌُغٍ اٌُّْشْعٌٍََُْ}11{ بَِّٙ اِْشَؤَرَوُ لَذَّسَْٔب بَِّٔيَب ٌََِّٓ اٌْغَبثِشَِّٓ}59ٌَُّنَجٌُّ

{ فَإَعْشِ ثِإَىٍِْهَ ثِمِؽْغٍ 15ًَبَِّٔب ٌَصَبدِلٌَُْ} بحلكّ{ ًَؤَرَْْنَبنَ ث11ٌَاْ ثًَْ جِئْنَبنَ ثَِّب وَبٌُٔاْ فِْوِ َّّْزَشًَُْ}{ لَب12ٌُُِّنىَشًَُْ}

َ اًٌٍَِّْْ ًَارَّجِغْ ؤَدْثَبسَىُُْ ًََٙ ٍَّْزَفِذْ ِِنىُُْ ؤَدَذٌ ًَاِْعٌُاْ دَْْشُ رُاَِْشًَُْ} رٌَِهَ إَِْشَ ؤََّْ دَاثِشَ ىَاُٙء َِمْؽٌُعٌ  بٌْو{ ًَلَعَْْنَب 15ِِّٓ

{ ًَارَّمٌُا اٌٍّوَ ًََٙ 16{ لَبيَ بَِّْ ىَاُٙء ظَْْفِِ فََٚ رَفْعَذٌُِْ}11{ ًَجَبء ؤَىًُْ اٌَّْذِّنَخِ َّغْزَجْؾِشًَُْ}11ُِّصْجِذِنيَ}

{ ٌَؼَّْشُنَ بَِّٔيُُْ ٌَفِِ عَىْشَرِيُِْ 10ىَاُٙء ثَنَبرِِ بِْ وُنزُُْ فَبػٍِِنيَ}{ لَبيَ 11{ لَبٌٌُا ؤًٌَََُْ َٔنْيَهَ ػَِٓ اٌْؼَبٌَِّنيَ}19رُخْضًُِْ}

ًٍ}11{ فَإَخَزَرْيُُُ اٌصَّْْذَخُ ُِؾْشِلِنيَ}12َّؼَّْيٌَُْ} { 15{ فَجَؼٍَْنَب ػَبٌَِْيَب عَبفٍَِيَب ًَؤَِْؽَشَْٔب ػٍََْْيُِْ دِجَبسَحً ِِّٓ عِجِّْ

-51)الحجر:{11{ بَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓخً ٌٍُِّّْاِِنِنيَ}11{ ًَبَِّٔيَب ٌَجِغَجًٍِْ ُِّمٍُْ}15ٍُّْزٌََعِِّّنيَ}بَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ ٌِّ
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77 غضبمفا(, أفناليـ بعد ومصيرىـ ويذكر--وذكرتاآلياتعذابيـ الخسؼ, وىو
يسبخفيوالزائغيراىاىيبطريؽواضحبيفوعمـل--سبحانوفيىذهاآليةأفقريةقوـلوط

دائـوثابتلف فطريقيا فبليخفىمكانيا المكافوكؿمفيجتازىا مفناحيةىذا كؿمفيمربيا
سبحانولوأفالحؽّتزوؿولفتضيعوعوامؿالتعريةأواألغيارولفتضيعوتمؾالعوامؿإالإذاشاء

.(1)يكوفمحكـالتكويفومحكـالتثبيت

صارتبحيرةمنتنةحّتى,القمبالقذؼبالحجارةوأصابياماأصابيامفلّتيا(2)وقريةسدوـ
,وسميىذاإلىخبيثةوىيبطريؽمسالكومستمرة لثبوتاآلياتفيووقدكانواامقيمًالّسبيؿاليـو

 مضييـ عند عمييا إلىيمروف يقوؿ ذلؾ وفي ورجوعيـ, --الحؽّالشاـ :َػ َْ ٍَْْيُِ ًَبَِّٔىُُْ ٌَزَُّشًُّ

ًِْ ؤَفٍََب رَؼْمٌٍَُِْ}011ُِّصْجِذِنيَ} .(137,138)الصافات:  {016{ ًَثِبٌٍَّْ

الّتيالمقيـوالثابتويروفاآلثارالّطريؽوفيىذهاآليةتنبيولقريشحيثإنيـيسمكوفىذا
لـتعمر بحاؿىبلكيا عتباربيااآلففاالحّتىلـتندرسبعدوىـيبصروفتمؾاآلثار,حيثإنيا

ممكفولكـفيياعبرةومزدجريوجبعميكـالحذرمفأفتفعمواكفعميـلئبلينزؿابكـمثؿماأنزؿ

ِِْٓ لَجٍِْيُِْ دََِّشَ اٌٍَّوُ ػٍََْْيُِْ  اٌزّّٓفََْنْظُشًُا وَْْفَ وَبَْ ػَبلِجَخُ  إسضؤَفٍََُْ َّغِريًُا فِِ   بيـوفيذلؾيقوؿسبحانو:

(فيذهالقرىوماظيرفييامفآثارقيراوغضبولبسبيؿمقيـثابت10محمد:) فِشَِّٓ ؤَِْضَبٌُيَبًٌٍَِْىَب

ويعتبربيامف,الشاـيشاىدوفذلؾويروفأثرهإلىلـيندرسولـيخؼوالذيفيمروفمفالحجاز
.(3)أراداالعتبار

بيؿواضحالمعالـوضوحالّشمسفيالمقيـىوسالّسبيؿفمفخبلؿماسبؽيمكفالقوؿأّف
اإلىوىوسبيؿالوصوؿالّرشادوظاىرلكؿمفيريدأفيرىبنوراويتبعطريؽ,صفحةالسماء

                                                           

البي1) جامع : القرآف17/122الطبري)–اف(انظر معاني , القرآف3/185الزجاج)–( ,تفسير السمعاني–(
(3/147.) 
تقعفيمدينةأريحا,فمسطيف.(2)  قريةسدـو
(,زادالمسيرفيعمـ2/586الزمخشري)–(,الكشاؼ3/63البغوي)–(انظر:معمـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف3)

 .(2/196النسفي)–حقائؽالتأويؿ(,مدارؾالتنزيؿو2/540الجوزي)–التفسير
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--في سبحانو لىمرضاتو مناالّدنياوا  فعمىكؿواحد يغضبو, عفكؿما االبتعاد و واآلخرة
اكؿمايغضبامفقوؿأوفعؿأوعمؿتجنبًاالتعاظوأخذالعبرمفأخطاءالسابقيفواجتناب

تو.لغضباوخسرافعفوهومرضاتووجنّ
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ٌانًزيىيحٌانّضثم:ٌانثّاٍَانًثحثٌ


 وفيو ستة مطالب:

 .سبيؿ الّطاغوت المطمب األّوؿ:

 .سبيؿ المفسديف المطمب الثّاني:

 .سبيؿ المجرميف المطمب الثّالث:

 .سبيؿ الغي المطمب الرّابع:

 .الّسبيؿ السيء المطمب الخامس:

 .سبيؿ الّذيف ال يعمموف المطمب الّسادس:
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 المبحث الثّاني: الّسبؿ المذمومة


ال الّسياؽ في المذمومة الّسبؿ والتتعّدد الّطاغوت سبيؿ لتشمؿ والمجرميف,قرآني مفسديف
ستتنا والتي يعمموف, ال الّذيف وسبيؿ الّسيء, والّسبيؿ الغّي, خبلؿوسبيؿ بالتّفصيؿ الباحثة وليا

المباحثاآلتية:

ٌ.انطّاغىخ:ٌصثُمٌاألّولانًطهةٌ

يعدُّ عفاسبيبًلالّطاغوتسبيؿ الّضاليف--لمشيطافوالبعد طريؽالمنحرفيف فيو ,
واتبعواطريؽالغوايةفضمواوأضمواغيرىـمفالناسمتناسيفقولوتعالى:الحؽّتنكبواطريؽالّذيف

ٌَََّؼٍَُْْ ثِإََّْ اٌٍَّوَ َّشٍَؤ ُْ:14)العمؽ تعالى: وقولو ,)َّؼٍَُُْ خَبئِنَخَ اٌْإَػُِْْٓ ًََِب رُخْفِِ اٌصُّذًُس ):19غافر(,

رافاعمىقموبيـفمـيستطيعواأفيروابنوراحّتىوالزموهالّسبيؿاتبعواىذاالّذيففيؤالءالقوـ

 تعالى:الحؽّنور 14)المطففيف:وٍََّب ثًَْ سَاَْ ػٍَََ لٌٍُُثِيُِ َِّب وَبٌُٔا َّىْغِجٌَُْحيثقاؿ يـو ومصيرىـ ,)

.جينـأالساءمايعمموفإلىالقيامة

آَِنٌُاْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  اٌزّّٓاجتنابوقولوتعالى:إلىوتدعوالّسبيؿتبّيفىذاالّتيومفاآليات

(,ففيىذه76)النساء:بفَمَبرٌٍُِاْ ؤًٌََِْْبء اٌؾَّْْؽَبِْ بَِّْ وَْْذَ اٌؾَّْْؽَبِْ وَبَْ ظَؼِْفً اٌؽّبغٌدشًُاْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ ًَاٌَّزَِّٓ وَفَ

وتعالىالمؤمنيف يمدحاسبحانو الكريمة األىؿالّذيفاآلية بموعود وأيقنوا اورسولو صدقوا
شرعيالعبادهألفمفيتّبعالّتييقاتموففيسبيؿطاعةاونصرةلدينووشريعتواإليمافبو,فيؤالء

أعّدىاألوليائوالّصالحيف.الّتيسبيؿايحصؿعمىثوابووجّنتو

سبحانووتعالىالمنافقيف جحدواوحدانيةاوكذبوارسولووماجاءىـبوالّذيفوبالمقابؿيذـّ
قاتموففيسبيؿطاعةالّشيطافوفيطريقوومنياجوالذيشرعوألوليائومف,وىؤالءيرّبيـمفعند

أىؿالكفربو,فالّشيطافىوالذييأمرويدعولمسموؾفيسبيموفمايكوفمنيـإالطاعتووالسيرفي
(1)سبيمو ييي ج ذلؾ بعد وىـويحّرض, وجنده وحزبو الشيطاف قتاؿ عمى المؤمنيف وتعالى سبحانو

                                                           

 (3/258لمماتريدي)-(,"تأويبلتأىؿالسنة"547-8/546لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)



)52( 

 

ينصروفالشيطافويطيعوفأمرهفيخبلؼطاعةالّذيفوأىؿالشرؾأعداءاوأعداءدينوالكفار
ا,ويقوؿسبحانولممؤمنيفالتيابواأولياءىذاالشيطاففإنماىـحزبووأنصارهوحزبالشيطافىـ

أىؿوىفوضعؼ.

القتاؿخوؼعقاب,وسببوصفوتعالىليـبالوىفألنيـاليقاتموفرجاءثوابواليتركوف
نمايقاتموفحميةأوحسدً لممؤمنيفعمىماآتاىـامففضمو.اوا 

والمؤمنوفيقاتؿمفقاتؿمنيـرجاءالعظيـمفثوابا,ويترؾالقتاؿإفتركوعمىخوؼ
رإفمفوعيدافيتركو,فيويقاتؿعمىبصيرةبمالوعنداإفقتؿ,وبمالومفالغنيمةوالظف

ياسمفالمعاد,فيوذوضعؼوخوؼ .(1)سمـ,والكافريقاتؿعمىحذرمفالقتؿ,وا 

,فإفقتاليـفيسبيؿااَليذعنوفلمحؽ,واليؤمنوفبو,واليقيموفلمفضيمةوزنًالّذيف"وأّما
فالعي فالماضيوالحاضريشيدافبصدؽذلؾ,وا  افالغمب,والسمطافالغاشـ,والتحكـوالسيطرة,وا 

يتحكموفاآلففيمصايرالعالـ,اَليفكروفإالالّذيفأولئؾإلىليؤيدىذهالشيادةالصادقة,ألـتر
 مف قطعة الغمبعمى طغيافاألرضفي إال ذلؾ وما فييا, نفوذىـ يبسطوف أو عمييا, يستولوف

 عميقة نظرة وانظر ببلده, في المسيطريف إلىالمتحكميف أيديالّذيفأولئؾ أدواتوضعوا عمى يـ
إفألقيتاَلتبقيوالتذر,وتأكؿاألخضرواليابس,فإنيـيتغالبوفعمىالنفوذ,الّتيالحربالمخربة,

 فالحروب يكادوف! أو عميو مقدموف ىـ ما الستنكروا فردا, فردا أَمُميـ استشيرت يثيرىاالّتيولو
معدود أفراد طغياف إال يدفعيا اَل الزماف ىذا في ومصايرىا,الكافروف الشعوب في يتحّكموف يف,

.(2)بطريقةأقسىمماكافيتحكـالمموؾمفقبؿ"

يندـ الينفعماؿوالاتّباعوىكذا انقيادىـلو,ولكفبعدفواتاألوافيـو الّشيطافبعد ىذا
فكانواكثيرفيالعددوالعتادفيذاكمووىفوضعؼ,ألالّطاغوتبنوف,فيؤالءالمنقادوفليذا ّفوا 

قوتيـوكثرتيـمفقوةالّشيطاف,والّشيطافمفأوىفخمؽاوأضعفيـ,فحاليـسواءوكثرتيـىباًء.
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ٌ.:ٌصثُمٌانًفضذٍَانثّاٍَانًطهةٌ

عفسبيؿيعدُّ لمشيطاف,وسبيؿكؿمبتعٍد الحؽّسبيؿالمفسديفسبيؿكؿظالـوكؿمتبٍع
ّنوإوالخيروالصبلح, يفسدوفعقائدضعفاءالّذيفلفسادوالشروسبيؿطرؽاإلىطريؽكؿمنحاٍز

 والتغريراتالعاطمة, بالتمويياتالباطمة اتّباعمف--ناحذريىنااألناـ تعالى:ؿاقفالّسبيؿىذا

 ٌُُِعََ َٕخِْوِ ىَبسًَُْ اخٍُْفْنِِ فِِ لٌَِِِْ ًَؤَصٍِْخْ  ؤَسْثَؼِنيَ ٌٍََْْخً ًَلَبيَ سثّوًًََاػَذَْٔب ٌُِعََ صََٚصِنيَ ٌٍََْْخً ًَؤَرَّّْْنَبىَب ثِؼَؾْشٍ فَزََُّ ِِْمَبد

(.142)األعراؼ: ًََٙ رَزَّجِغْ عَجًَِْ اٌُّْفْغِذَِّٓ

بتكميمولموسى,عمىبنياسرائيؿبماحصؿليـمفاليدايةاممتنً--فيىذهاآليةيذكر
--عطائوالتوراةوفيياأحكاميـوتفاصيؿشرعيـ ثبلثيف--واعدموسىأّنوىفذكرتعال,وا 

ليستغرؽفيىواتؼالسماءاألرضليمةمفذيالقعدة,والغايةمفىذاالوعدىواالنعزاؿعفشواغؿ
وتتقوى وتشؼوتستضيء روحو فيالخالؽالجميؿوتصفو الخمؽليستغرؽفييا عف ويعتكؼفييا

.(1)عزيمتو

أفموسىويذكرالزمخشري ":--ئيؿوىوبمصرإفأىمؾاعدوىـوعدبنياسرا
الكتابفأمرهرّبوأتاىـبكتابمفعندافيوبيافمايأتوفومايذروف,فمماىمؾفرعوفسأؿموسى

وىوشيرذيالقعدة,فمماأتـالثبلثيفأنكرخموَؼفيوفسوؾ,فقالتالمبلئكةكناابصوـثبلثيفيومً
أماعممتأفخموؼفـالصائـإليوسواؾ,وأوحىاتعالىنشـمففيؾرائحةالمسؾفأفسدتوبال

.(2)أطيبعنديمفريحالمسؾ,فأمرهاتعالىأفيزيدعميياعشرةأياـمفذيالحجةلذلؾ"

يقربومفا,ثـأنزلتعميوالتوراةفيالعشر ما الّتيوأمرهسبحانووتعالىأفيعمؿفييا
سبحانووتعالى.أمرهبصياميا,وفيياكمـا

 الّسبلـوقبؿأفيمضيموسىعميو قاؿرّبولموعد واعتكافو واعتزالو لقومو وقبؿمغادرتو
والعدؿالحؽّأفأرجع,وأوصاهباإلصبلحوأفيقيـفيقوموإلىألخيوىاروفكفخميفتيفيقومي

 وأوصاه التفرؽ, دعاة ويحارب وحدتيـ يحفظ وأف بينيـ يصمح ي--وأف مسايرةأف تجنب
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أدرؾأنيـ المفسديف,بؿعميوقطعطريقيـواليمكنيـمفالفسادالذييريدونو,وكأنوبفطنةالنبوة
سيحدثوفأحداثامفبعده.

 فياروف ال وا  وتذكير تنبيو ىذا وجبللة--وفي وجاىة لو ا عمى شريؼكريـ نبي
.(1)صمواتاوسبلموعميووعمىسائراألنبياء

وقد--إفموسىاوأيضً قوموبنيإسرائيؿ, الميمةوىويعرؼطبيعة يقدرثقؿىذه
تثقؿعمىنفوساألشرارالمفسديفإّنماالنصيحةولـتثقؿعمىنفسو,فالنصيحة--تمقىىاروف

 الصغار نفوسالمتكبريف عمى وتثقؿ منو, ينطمقوا أف يريدوف بما تقيدىـ فيالّذيفألنيا يحسوف
.(2)ألقدارىـ!انقصًالنصيحةت

وىكذايتبيفلنامفخبلؿماسبؽأفسبيؿالمفسديفىوسبيؿضاؿاليسمكوإالأصحاب
األىواءوالشيواتالمتّبعيفآلرائيـالفاسدةوالمتمسكيفبماورثوهعفآبائيـالسابقيفمفعاداتسيئة,

اليفقيواحّتىأفيطبععمىقموبيـفيكونوفبذلؾقداتّبعواسبيؿالشيطاففيكؿاألمور,واستحقوا
مفالبراىيفواآلياتالدالةعمىطريؽاوطريؽجنتو.اشيئً

ٌ.:ٌصثُمٌانًجشيٍُانثّانثانًطهةٌ

حذرمنياشرعناالكريـفيالعديدمفاآلياتالّتيالمذمومةالّسبؿسبيؿالمجرميفمفيعدُّ
بّينتالّتي طؿالمغمبيفألىوائيـالفاسدةوالمذمومةعمىطاعةاىـأىؿالباالّسبيؿأفمتّبعىذا

وسوءعاقبتيـفياآلخرة.الّدنياجزاءىـفيبّينت,و--رسولواتّباعو

اآليات الّتيومف ىذا الّسبيؿتبيف تعالى: ًَوَزٌَِهَ ٔفَصًُِّ آَّبدِ ًٌَِزَغْزَجنِيَ عَجًُِْ اٌُّْجْشِِنِيَقولو

(.55)األنعاـ:

وكمافصمنالؾفيىذهالسورةمفابتدائياوفاتحتيايامحمدأّنوفيىذهاآلية:--يذكر
دالئمناومحاجتنامعالمشركيفمفعبدةاألوثافومّيزناىالؾوبّيناىا,كذلؾنفّصؿلكـاآلياتلكؿما

أىؿالباطؿمفالّديفتحتاجوفلومفأمر األدلةوالحججفيكؿحؽينكره سائرأىؿونبّيفلكـ
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تستبيفلكـأحواؿحّتىتبّيفحقومفباطمو,وصحيحومفسقيمو,كؿذلؾحّتىالممؿ,فنبّينيالؾ
المجرميفممفىومطبوععمىقمبوواليرجىإسبلمو,ومفيرىفيوأمارةالقبوؿوىوالذييخاؼإذا

 في دخؿ ومف القيامة, ذكر اإلسبلـسمع ولتستأّنوإال حدوده, يحفظ وطريقيـال سبيميـ وضح
منيـبمايجبأفوسيرتيـفيالظمـوالحسدوالكبرواحتقارالناسوالتصمبفيالكفر,فتعامؿكبًل

.(1)يعامؿبو

 تبدأ أف تأخذإلىالّدعوةفيجب أال ويجب المجرميف, وسبيؿ المؤمنيف سبيؿ باستبانة ا
والمداىنة,وأالتأخذىـفيياخشيةوالخوؼوالفصؿىوادةالحؽّافيكممةإلىالّدعوةأصحاب

.وأالتقعدىـعنيالومةالئـ,والصيحةصائح

عنيا والبعد اجتنابيا أمكف واّتضحت استبانت إذا المجرميف سبيؿ أف " السعدي: ويذكر
.(2)بخبلؼمالوكانتمشتبيةممتبسةفإنواليحصؿىذاالمقصودالجميؿ"

فيىذهاآليةلييمؾمفىمؾعفبّينةويحيىمفحّيعفبّينة,ووجواالستبانةواإليضاح
.(3)أىؿالصبلحإليوماوصؿإلىفعمىالعاقؿأفيسمؾطريؽالفوزوالفبلحويصؿ

اىذهالعقبةوأفتتـفينفوسيـىذهاالستبانةإلىالّدعوة"أجؿيجبأفيجتازأصحاب
ت ال ا سبيؿ في كميا طاقاتيـ تنطمؽ لبسكي يمّيعيا وال غبش, يعّوقيا وال شبية, فإف,صدىا

 ىـ أنيـ يقيف في اعتقدوا إذا إال تنطمؽ ال المسمموف»طاقاتيـ » طريقيـالّذيفوأف في يقفوف
إالالّطريؽكذلؾفإنيـلفيحتمموامتاعب,«المجرموف»ويصدونيـويصدوفالناسعفسبيؿاىـ

ي قضيةكفروا  أنيا استيقنوا ,وأنيـعمىممةوقوميـعمىالّطريؽوأنيـوقوميـعمىمفرؽ,مافإذا
.(4)ممة,وأنيـفيديفوقوميـفيديف"

,وكذلؾلمفأرادالحؽّسبيؿاتّباعىذاىوسبيؿالمجرميفسبيؿواضحلكؿمفأراداجتنابوو
عدهعفالجناف.النيرافويبإلىيوصموحّتىوينقادوراءهالحؽّأفيتّبعوويتعامىعفسبيؿ
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ٌ.:ٌصثُمٌانغٍانّشاتغانًطهةٌ

 فيذا المذمومة, الفاسدة األخرى الشيطاف سبؿ مف غيره مثؿ الغي سبيؿ كموالّسبيؿإف
نيايةىذهالحياة,سبيؿيجبالحذرمنوويجبإلى,ويقعاألرضانحراؼوفسادوظمـوشريقعفي

تجرؼبيذاالّتي,ويصبحفريسةلوولكؿمغرياتوفيشراؾالشيطافاإلنسافاليقعحّتىاالبتعادعنو
فيالّسبيؿفيتيارالشرؾوالبعدعفاوترديبوفيالياوية,وقدبّيفسبحانووتعالىىذااإلنساف

َٙ  اٌشّؽذِِنٌُاْ ثِيَب ًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ ًَبِْ َّشًَْاْ وًَُّ آَّخٍ َّٙ ُّاْ احلكّثِغَْْشِ  إسضَّزَىَجَّشًَُْ فِِ  اٌزّّٓعَإَصْشِفُ ػَْٓ آَّبرَِِ قولو:

(.146)األعراؼ: رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ وَزَّثٌُاْ ثِأَّبرِنَب ًَوَبٌُٔاْ ػَنْيَب غَبفٍِِنيَ بًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ اٌْغَِِّ َّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ بَّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ

اآليةالكريمةيذكر ويصدويمنععففيـآياتووعبلماتوسوؼيصرؼأّنو--فيىذه
 كؿ وجوده عمى الدّالة الّذيفودالئمو أوليائو ويحاربوف ا عباد عمى بوحّتىيتجبروف يؤمنوا ال

وسيصرفيـعفقبوؿآياتوفيكتابالكوفالمنظوروآياتوفيكتبوالمنزلةعمىرسمووعفالتصديؽ

فٍَََّّب صَاغٌُا ؤَصَاؽَ اٌٍَّوُ يةلعنادىـلمحؽوتكبرىـعميولقولوتعالى:بيا,فيؤالءقدعوقبوابالحرمافمفاليدا

(.5)الصؼ:لٌٍُُثَيُُْ 

ب افيأرضو مفعبيد يتكبرعبد اليقبؿفييااأبدًالحؽّوما اوحده فالكبرياءصفة ,
اشريكً في إنساف تكبر تكبرًاألرضوحيثما ذلؾ اكاف أساس فالتكبر حؽ, ومنوبغير كمو الشّر
.(1)ينبعث

لىالباطؿأنيـاليؤمنوفبأّيآيةالحؽّإلىولقدصوراتعالىتفكيرىـفقاؿفينظرتيـ وا 
والتقبمو.الحؽّفصارتمتدّرنةبالباطؿالتستسيغالحؽّيرونيا,ألفقموبيـصرفياىواىـعف

فكؿآية,أيآيةميماتكفواضحةالداللةبّينةاليدا يةاليصدقوابياألنيـعميتعفوا 
.(2)وغفؿعفآياتوالحؽّأبصارىـوأصبحوافيصمـعنيا,فإفالقمبإذاأعميكرهالحؽّ
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ًَبِْ  بَٙ َّزَّخِزًُهُ عَجًٍِْ اٌشّؽذًَبِْ َّشًَْاْ عَجًَِْ الباطؿإلىفيىذهاآليةتصويرنزوعيـ--ويذكر

عزيمةوقوةنفس,وسيطرةعمىالشيواتوحمؿعمىإلى,فالرشديحتاجبزًُهُ عَجًٍَِّْشًَْاْ عَجًَِْ اٌْغَِِّ َّزَّخِ

الذيالّرشداإليثار,والذيفيستكبروفويطغوففييـشيواتمستحكمة,فميذاإذارأىالمكّذبوفسبيؿ
سبيبًل اليتخذونو فإنيـ يحتاجيعطيولمناسحقوقيـ ألنو صيرةبإلىلسموكيـوطريؽحياتيـ,

رادةعاقمة. مدركة,وعزيمةصادقة,وا 

مسمكً الغييتخذوه المتكبروفسبيؿالضبلؿوىو ليـ,ألنوسبيؿاوبالمقابؿإفيرىىؤالء
ىدايتيا, عف والغفمة تعالى ا آليات التكذيب نزعة مع يتفؽ فيو والطغياف, والشيوات اليوى

.(1)ؼعمىأسرارافيمكنونياواالستكبارالذيأعماىـعفالتأمؿفييا,والتعر

الغيويجعميـيستحسنوفإلىالّرشدسببذلؾالضبلؿالذييحوليـمف--ولقدذكر
التكذيبفاجتاليـ بآياتا,وسارعوابيذا الشروسبيمو,ويستيجنوفالخيروطريقو,وىوأنيـكذبوا

منحرفيفعنياغافميفعفمعانييا,و عفالخطمفسارفيطريؽمنحرؼٍالشيطافعنيا,وساروا
حّتى,وكمماأمعففيالسيرأمعففيالضبلؿابعيدًيضؿضبلالًحّتىالمستقيـأوغؿفياالنحراؼ

 وأذواقيـ بآياتاوفسدتنفوسيـ الكبرفكذبوا وأخذىـ يذوقوفالمرحّتىالتكوفىداية, صاروا
وفبيفالخيروالشر,والبيفالحسفوالقبيح,فإف,وفسدتمداركيـفصاروااليفرقافيحسبونوحموً

سبيؿ تمفتمشاالّرشدرأوا وىكذا اختاروه, سبيؿالغّي فرأوا وا  عرىـ,وضمتأفياميـ,اليختاروه,
نمايستقيـ .(2)الفكرإذااستقامتالنفسوا 

واآلخرة,ّدنيااللىاليبلؾفيإواليظمـاىذاالصنؼمفالخمؽبيذاالجزاءالمرديالمؤدي
,ويتجنبسبيؿالحؽّبغيراألرضلمفيكذببآياتاويغفؿعنيا,ويتكبرفيالحؽّىوجزاءإّنما

الّرشد وييرع رآه, مواردإلىحيثما أورد وبسموكو جوزي بعممو فإنما لو, الح حيثما الغي سبيؿ
.(3)اليبلؾ
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ىمكوا,فمفحّتىالعبادعفآياتاةاتعالىفيصرؼتبّيفلنامفخبلؿماسبؽسنّ
التّإلىأىـعوامؿالوصوؿ ىواكبرعفآياتسبيؿالغيىو فيذا والغفمةعنيا, والتكذيببيا
الّتيالّرشدوظمـوفسادوىوسبببطبلفكؿعمؿلـيسمؾفيوصاحبوسبيؿسببكؿضبلؿوشرّ

آنيةوتبيفمعالمياوترفعأعبلميا.ىيسبيؿاوالتيمفخبللياتحدداآلياتالقر

ٌ.انضٍءٌانّضثُمانًطهةٌانخايش:ٌ

ياواالنقيادوراءىا,اتّباعوحذرمفاإلسبلـذمياالّتيالمذمومةالّسبؿالسيءمفالّسبيؿيعدُّ
مفاتبعيالكونياتخرج عمييا,--خمقواالّتيعفالفطرةالسميمةاإلنساففييمذمومةومذمـو

َ اٌنِّغَبء بَِّٙ َِب لَذْ وقولوتعالى:الّسبيؿاجتنابىذاإلىتدعوالّتيآلياتومفا ََٙ رَنىِذٌُاْ َِب َٔىَخَ آثَبئُوُُ ِِّٓ

.(22)النساء:بًَعَبء عَجًٍِْ بوَبَْ فَبدِؾَخً ًََِمْزً ؤّٔوعٍََفَ 

يعنيابف-وقيسعفرجؿمفاألنصارقاؿ:لماتوّفيأبوقدقيؿفيسببنزوؿىذهاآلية
وأنتمفاأعّدؾولدًإّنماوكافمفصالحياألنصار,فخطبابنوقيسامرأتو,فقالت:(1)-األسمت

قيس--فأستأمره.فأتترسوؿا--صالحيقومؾ,ولكفآتيرسوؿا فقالت:إفأبا
نماكنتأعّدهولدًخطبنيوىومفصالحيقاثـقالت:إفابنوقيسً’’,اخيرً’’توّفيفقاؿ: فمااومو,وا 

 ارجعي ليا فقاؿ إلىترى؟ اآلية: ىذه فنزلت َ اٌنِّغَبء بَِّٙ َِب لَذْ بيتؾ. ًََٙ رَنىِذٌُاْ َِب َٔىَخَ آثَبئُوُُ ِِّٓ

.(2)عٍََفَ....

فييامفنكاحنساءاعماكانتعميوالجاىميةوماكاففاشيً--فيىذهاآليةالكريمةنيى
ّنماخصىذاالنكاحآبائ ,وا  نكاحومفالنساءومفاليحـر يـإذاماتواوىوشروعفيبيافمفيحـر

اإلسبلـفيالنييمبالغةفيالزجرعنوحيثكانوامصّريفعمىتعاطيوعمىالرغـمفقبحوفذّمو
عظامًاإلسبلـزجرابالتنفيرعنو,وأيضً حترامًاعنوتكرمةلآلباءوا  مفاوا  أفتوطأ إنياحّتىبعده

عمىاالبفبمجردالعقدعمييا. لتحـر

                                                           

(أبوقيس:ىوصفيبفعامراألسمتبفجشـبفوائؿاألوسياألنصاري,أبوقيس,شاعرجاىميمفحكمائيـ,1)
كافرأساألوسوشاعرىـوخطيبيـوقائدىـفيحروبيـ,وكافيكرهاألوثافويبحثعفديفيطمئفإليوفمقيعمماء

وتريث--اجتمعبرسوؿااإلسبلـ,ووصؼلوديفإبراىيـفقاؿأناعمىىذا,ولماظيراوأحبارًابيودورىبانًمفال
 (.3/211لمزركمي)-ىػ.)انظر:"األعبلـ"1فيقبوؿالدعوة,فماتبالمدينةقبؿأفيسمـسنة
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وال عنو ومعفو مغفور فإنو ودعوه فاجتنبوه التحريـ نزوؿ قبؿ الجاىمية في وقع ما وأما
أبيو,فإنياحراـعميومفوقتنزوؿذلؾالّنصاتؤاخذوفعميو,فمفكافمتزوجً ممفكانتامرأة

.(1)اإلسبلـلكـابتداءمثموفيالكريـوعفىاعماسمؼ,واليجوز

وقدوصؼاىذاالنوعمفالعقودبثبلثةأوصاؼ:

فاحشة,وسّميفاحشةألّفزوجةاألبفيمنزلةاألـ,ونكاحاألمياتحراـ,فمماكافنكاحأّنوأوليا:
زوجاتاآلباءكنكاحاألّمياتسّميفاحشةألنومفأقبحالمعاصيوأشّدىا.

يورثالمقتمفاوىوأشّدالغضبوغايةالخزيوالخسارةوممقوتمفذويالمروءاتوأنّوثانييا:
اليقبمونوواليرضونو.

لمفسمكومفالناس,فمفتعاطاهبعدىذافقدالّطريؽأسوأسبيؿلطمبالولد,وبئسأّنووثالثيا:
.(2)ماؿالمسمميفبيتلاارتدعفدينو,فيقتؿويصيرمالوفيئً

إليوءوعدـاالقترابمنوومفكؿمايؤديالسيّالّسبيؿاجتنابإلىتدعوالّتيومفاآليات
المذموـقولوتعالى:الّسبيؿالسيرفيىذاإلىحرميااومفكؿمايؤديالّتيمفاألمورالسيئة

 ََِّٔبوَبَْ فَبدِؾَخً ًَعَبء عَجًٍِْ ؤّٔوًََٙ رَمْشَثٌُاْ اٌض:(.32)اإلسراء

تؤديالّتيعفالزناوعفمقاربتوومخالطةأسبابوودواعيو--فيىذهاآليةالكريمةينيى
وىتؾحرمةالخمؽولماالحؽّارتكابو,وَذَكَرالزنادوفغيرهمفالفواحشألففيوتضييعحرمةإلى

فسادذاتالبيف,والزنايؤدي بقوةاألمة,وماكثرتضييعالنسؿويذىبإلىفيومفاإلخبلؿبالنسبوا 
.(3)الّزنابأّمةإالعّمياالخرابوضاعتفييااألنساب

إلىحاؿقبيحةمفرطةفيالقبحزائدة,والمجوءأّنوالّزنابأنوفاحشةأي- -وقدوصؼا
ىذهالفاحشةيجعؿالحياةالزوجيةنافمةالضرورةليا,ويجعؿاألسرةتبعةالداعيإلييا,واألسرةىي

الحضفالصالحلمفراخالناشئةالتصحفطرتياوالتسمـإالفيو.
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أسوأهمفطريؽوسبيؿألّنواعتداءعمىالفضيمةويؤدي انحبلؿاألسرة,وانحبللياإلىفما
دخوؿنارجيّنـوبئسالمصير,فبلخبلؼفيإلىيؤديبفاعموالّسبيؿانحبلؿلممجتمع,وسموؾىذا

.(1)كونومفكبائرالذنوب

"فالقرآفالكريـيحذرمفمجردمقاربةالزنا,وىيمبالغةفيالتحّرز,:يقوؿاألستاذسيدقطب
فالتحّرزمفالمقاربةأضمف,فعندالمقاربةمفأسبابواليكوفىناؾضماف.فيكرهاالختبلطفيغير

 الخموةوينيىعفالتبرجوالزينةويحضعمىالزواجلمفاستطاع, ويحـر ضرورة ويوصيبالصـو
تمنعمفالزواجكالمغاالةفيالميور,وينفيالخوؼمفالعيمةالّتيلمفاليستطيع,ويكرهالحواجز

واإلمبلؽبسبباألوالد,ويحضعمىمساعدةمفيبتغوفالزواجليحصنواأنفسيـويوقعأشّدالعقوبة
آخروسائؿالوقايةوالعبلجلىإعمىالجريمةحيفتقع,وعمىرميالمحصناتالغافبلتدوفبرىاف,

.(2)يةمفالترّديواالنحبلؿ"اإلسبلمليحفظالجماعة

,وأوجباالبتعاداإلسبلـالسيءىوسبيؿقدذموالّسبيؿأفّلنامفخبلؿماسبؽيتضح
 بالمجتمع,سبيؿاألرضاليورثإالالفسادفيالّسبيؿعنووحذرمنو,فيذا باألسرةوانتياًء ابتداًء

عمىرأسوالشيطافوأعوانومفالجفواإلنس,فيجبالحذركؿالحذرمنوومفالسيروالسموؾفيو,
واليورثإالغضباوسخطو.اتّباعف

ٌ.لٌَؼهًىٌٌانّزٍَ:ٌصثُمٌانّضادسانًطهةٌ

 سبيؿ الّذيفإّف ا سبيؿ البعيديفعف لمجيمة سبيؿ ىو يعمموف الّذيفال والالحؽّيروف
االبتعادعفإلىوودعااتّباعحرراإلسبلـ,فوويتعاموفعنوويجعموفلمشيطافعمييـسبيبًليتبعون
لَبيَ لَذْ قولوتعالى:الّسبيؿاجتنابىذاإلىتدعوالّتيوالتزاـاالستقامة,ومفاآلياتالّسبيؿىذا

.(89)يونس:َٙ َّؼٌٍََُّْْ ٌزّّٓاؤُجِْجَذ دَّػٌَْرُىَُّب فَبعْزَمَِّْب ًََٙ رَزَّجِؼَأِّْ عَجًَِْ 

عمىفرعوف--استجابلدعوةموسىأّنوجاءتىذهاآليةفيسياؽإخباراتعالى
.اوعتو ا,وتكّبرًاوعّموًاواستمّرواعمىضبلليـوكفرىـمعانديفجاحديفظممًالحؽّوممئولّماأبواقبوؿ
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ًَلَبيَ ٌُِعََ سَثَّنَب بَِّٔهَ آرَْْذَ فِشْػٌََْْ لوتعالى:دعاىاعمىقومووردتفيقوالّتيودعوةموسى

َّشًَُاْ  دزَّسَثَّنَب ٌُِْعٌٍُِّاْ ػَٓ عَجٍِِْهَ سَثَّنَب اؼِّْظْ ػٍَََ ؤٌََِْاٌِيُِْ ًَاؽْذُدْ ػٍَََ لٌٍُُثِيُِْ فََٚ ُّاِِْنٌُاْ  اٌذّْٔبفِِ اٌْذََْبحِ  بًََِٖهُ صِّنَخً ًَؤٌََِْاًٌ

(.88)يونس:ةَ إٌََُِْ اٌْؼَزَا

يعاونونوفيظممووبغيوالّذيفإّنؾأعطيتفرعوفوأشرافوربّيا--حيثقاؿموسى
فماكافمنيـإالأفضمواعفسبيمؾبالكفروالعتّووالّطغيافولـيرعواالّدنيافيالحياةزينةوأموااًل

األاحق  ىذه وأف ممؾمصر لو أّف كذلؾ فرعوف واّدعى , فرجىموسى تحتو, تجريمف رّبونيار
أفيزوؿعنيـمفسّببطغيانيـوىوطمسأمواليـومحقياوأفتصبحغيرصالحةألياضارعً

يرواذىابأمواليـوفراغنفوسيـحّتىانتفاعليـبيا,وأفيجعؿقموبيـتذوؽالشدةالمريرة,فبليؤمنوا
.(1)وذوؽقموبيـالقسوةالّشديدة

الخيرأّنوتبّيفلوالّذيفولدينوعمىفرعوفوممئواغضبً--مفموسىعوةالدّوىذه
فييـ.

,--أّمفعميياأخوهىاروفالّتيالّدعوةىذه--وليذااستجاباتعالىلموسى
.(2)مفتدميرفرعوفوممئوالّسبلـوأنزؿابيـماطمبموسىوأخوهعمييما

يأتيحّتىأفيستقيمافيطريقووعمىىداهالّسبلـىوىاروفعمييماموس--وقدأمرا
اتعالى,وأكدإلىاألجؿ,وأفيكونامؤمنيفوأفيمتزمااإلخبلصفيالقوؿوالعمؿوصدؽاالتجاه

اليعمموفحقيقةوعديووعيدي,الّذيفسبحانوعمىطمباالستقامةبأفقاؿليماأفاليسمكامسمؾ
مسم فإّف عف والعدوؿ االعوجاج ىو بؿ استقامة ليسفيو ىذاالّطريؽكيـ اتبع مف فإف المستقيـ,
فيالخططوالتدبيراتويقمؽعمىالمصيرواليعرؼإفكافالّطريؽ ويترّدد يتخّبطعمىغيرعمـ

.(3)الّسبيؿالياديأـىؿضّؿالّطريؽيسيرفي

لىالضياعوالمحؽولكفبعدإلىواتّباعسبيؿفاسدومضؿ,يؤديبكؿّنوإاحقً الخسرافوا 
اآلياتواضحة أفرأوا بعد فيأرضو, وأفسدوا عمىخمقو اوتجبروا أفعصوا فواتاألوافبعد

                                                           

 (.8/377لمقرطبي)-(انظر:"الجامعألحكاـالقرآف"1)
 (.4/291البفكثير)-(انظر:"تفسيرالقرآفالعظيـ"2)
 (.3/1817لسيدقطب)-(انظر:"فيظبلؿالقرآف"3)
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يرجعوففيو اإلىوضوحالشمسفيصفحةالسماءولكنيـأعرضواعنياونسواوعداونسوايوـَ
يحاسبيـعمىأعماليـالفاسدةويدخ ميـفينيرانوالمستعرة.ويـو
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 وفيو ثالثة مطالب:

 .المطمب األّوؿ: ابف الّسبيؿ

 .األرضالمطمب الثّاني: سبيؿ 

 .المطمب الثّالث: سبيؿ الحوت
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 المبحث الثّالث: سبٌؿ ال توصؼ بمدٍح أو ذـ


وسبيؿالحوت,والّتياألرضلتشمؿابفالّسبيؿوسبيؿاتتعّددالّسبؿالمباحةالتيالحرجفيي
ستناولياالباحثةبالتّفصيؿفيالمطالباآلتية:

ٌ.انّضثُم:ٌاتٌٍاألّولانًطهةٌ

وؽمايكفؿالحقّعنايةخاصةوشرعليامفاإلسبلـأوالىاالّتيمفاألصناؼالّسبيؿابفيعدُّ
يسدحاجاتوويحفظكرامتو,مااًلالّسبيؿبإعطاءابف--راحتيـفيالمكافالمنقطعيففيو,فأمر

ْ خَْْشٍ فٌٍٍََِْاٌِذَِّْٓ ًَإَلْشَثنِيَ ًَاٌَْْزَبََِ ذلؾقولوتعالى:إلىومفاآلياتالداعية َّغْإٌٌََُٔهَ َِبرَا ُّنفِمٌَُْ لًُْ َِب ؤَٔفَمْزُُ ِِّٓ

(.215)البقرة:خَْْشٍ فَةَِّْ اٌٍّوَ ثِوِ ػٌٍَُِْ ًََِب رَفْؼٌٍَُاْ ِِْٓ اٌغّجًًَْاٌَّْغَبونِيِ ًَاثِْٓ 

ىوالمنقطعفيسفرهوالمأوىلووقديكوفلوماؿولكنوانقطععنووحالتالّسبيؿإّفابف
.(1)يةاإلنسانبينووبيفمالوحوائؿ,فيوكالفقيرلغيبةمالو,فالمتصدؽيتصدؽعميومفباباألخوة

عمىسبيؿالتطوع,فيعافعمىالّسبيؿنيفعمىقضاءحاجةابفلممؤمحثّففيىذهاآلية
مقصده.إلىتوصموالّتيسفرهبالنفقة

فّالّسبيؿألنوانقطععفالّسبيؿوأطمؽعميوابف يكوفالذييسيرفيو,وا  إيتاءالماؿليذا
عطائوقدرًحّتىبإعطائومايسعفومفقوتوبإيوائو يصحأفُيسَيـفيبمده,وإلىيصؿبوايئوبوا 

.(2)واليجدوفمأوىالّطريؽينقطعبيـالّذيفالّسبيؿأبناءإليوإنشاءمضيؼيأوي

جعؿانصيبً "لقد المؤمفأفتكافموحّتىالّسبيؿمفالماؿالبفاويقوؿالشعراوي: يفيـ
 فيمكافوينتقؿإلىاإليمانيمتعدٍّ فحيفيوجد إيمانيةمكافآخريكوإلىبيئةوجوده, ففيبيئة

.(3)متكافمة"

                                                           

 (.2/98لمحمدجماؿالّديفالقاسمي)-(انظر:"محاسفالتأويؿ"1)
 (.1/332لئلستنبولي)-(انظر:"روحالبياف"2)
 (.2/737)-("تفسيرالشعراوي"3)
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ىينجدةلوفيساعةالعسرة,ساعةاالنقطاععفاألىؿوالماؿوالديار,الّسبيؿ"فالنفقةالبف
شعارلوبأف بماؿوصمةبأىؿومااًلكمياوطفيمقىفيياأىبًلاألرضيةكمياأىؿ,وبأفاإلنسانوا 

.(1)"بقرارابصمةوقرارً

 والرفؽبووالتصدؽعميوقولوتعالى:الّسبيؿابفإلىاإلحسافإلىعوتدالّتيومفاآليات
ًًَثِزُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ ًَاٌَّْغَبوِنيِ ًَاٌْجَبسِ رُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌْجَبسِ اٌْجُنُتِ  بًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ بِدْغَبًٔ بًَاػْجُذًُاْ اٌٍّوَ ًََٙ رُؾْشِوٌُاْ ثِوِ ؽَْْئ

(.36)النساء: افَخٌُسً بًََِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ بَِّْ اٌٍّوَ َٙ ُّذِتُّ َِٓ وَبَْ ُِخْزَبًٌ اٌغّجًْثِبجلَنتِ ًَاثِْٓ  ًَاٌصَّبدِتِ

وىوالمنقطععفالّسبيؿابفإلىاإلحسافإلىفيىذهاآليةالكريمة--فقدأوصىا
طعامووتسييؿالحياةلويوإلتبناه,واإلحسافالّطريؽأىمووالماؿلو,فكأف يعودحّتىيكوفبإيوائووا 

إعدادمأوًىليؤالءالمنقطعيففيسفرىـمفبيتماؿالزكاةوامدادىـاإلسبلـأىمو,وقدأوجبإلى
حّتىبالطعاـوالكساء وقدتشتدحاجتوفيىذااقديكوفغنيًالّسبيؿأىميـ,فابفإلىيثوبواويرجعوا

وبمساعدتوبمايوإلالوقت,واإلحساف إيذائوبأينوعمفأنواعاألذى, يكوفبإطعامووايوائووعدـ
موطنو.إلىيوصمو

إلىألنوضعيؼالحيمةقميؿالنصيرإذالييتديالّسبيؿوقدأوصىسبحانوبابف أحواؿقـو
.(2)غيرقومووبمدغيربمده

منوفيالسياحةعانتوفيسفرهترغيبوا إليوواإلحسافالّسبيؿ"وفيأمرالشارعبمواساةابف
.(3)"األرضوالضربفي

عنده,وأفيقدـاأفيضيفوإذانزؿبووأفيجعموضيفًالّسبيؿابفإلىومفصوراإلحساف
أوأذى,ودوفضيؽأوكره.إليو مفالبشاشةوالرعايةواإلكراـمايقدـلمضيؼالعزيزدوفمفٍّ

الّسبيؿاالواجبالذيينبغيلممضيؼأفيؤديولووصيانةالبفرعايةليذاوفيتسميتوضيفً
 إليومفأفيُنظر يَنظرىو ينزؿبأحدإلىأو إذ وىو بؿىوصاحبحؽ, المتطفؿ, نظرة نفسو

.(4)المسمميففإنماليستقضيحقوعنده

                                                           

 (.1/160لسيدقطب)-("فيظبلؿالقرآف"1)
 (.5/51عاشور)البف-(انظر:"التحريروالتنوير"2)
 (.2/56لممراغي)-("تفسيرالمراغي"3)
 (.5/819)–لعبدالكريـيونسالخطيب-(انظر:"التفسيرالقرآنيلمقرآف"4)
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 بّّٔبلى:مفبيتماؿالمسمميفصيانةلحقولقولوتعاالّسبيؿالبفانصيبًاإلسبلـوقدجعؿ

َ اٌٍّوِ  اٌغّجًْنيَ ًَفِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاثِْٓ اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاء ًَاٌَّْغَبونِيِ ًَاٌْؼَبٍِِِنيَ ػٍََْْيَب ًَاٌُّْاٌََّفَخِ لٌٍُُثُيُُْ ًَفِِ اٌشِّلَبةِ ًَاٌْغَبسِِِ فَشِّعَخً ِِّٓ

(.60)التوبة: ًَاٌٍّوُ ػٌٍَُِْ دَىٌُِْ

إنساففيمعرضالضياعواليبلؾإفلـيجدأّنوافرالذيعمىىذهالصفةذكرتاآليةالمس
تيجـعميووتريداغتيالو.الّتيبالبرواإلحساف,فتدفععنوعاديةالجوعإليوتمتّدالّتياليدالرحيمة

أبناءوفيجعؿبيتالماؿىو األمرويتولىرعاية بيذا ضمافالّسبيؿالذييقوـ فيىذا
إذكافبيتالماؿبمواردهالكثيرةأقدرعمىكفالةىذهالجماعةوتوفير,يةىذهالطائفةموثؽلحما

اإلنسافصيانةلكرامة-مفجيةأخرى-أسبابالحمايةليا,ثـىو غيرهمفإلىمفأفيمديده
الةىذابيتالماؿكفإلىعالةعمىأحداألمرالذيعافاهامنو,فجعؿأّنوالناس,أوأفيستشعر

.(1)إليووالبربوواإلحسافاإلنساف

بيتالماؿوحدهالقياـلفمـيجعؿ,قدنظرنظرةأوسعمفىذااإلسبلـومفجيةأخرىفإف
يدبيتالماؿ,وقديكوفإليوفيمكافالتصؿالّسبيؿ,فقديكوفابفالّسبيؿبيذاالواجبحياؿأبناء

لموفاء يتسع فيو ماؿ وال الماؿ بيت أبناء مف المحتاجيف فرضالّسبيؿلحاجة قد ىذا أجؿ فمف ,
.(2)الّسبيؿأبناءالقياـبيذاالواجبإذاعرضليـوطمععمييـاعمىالمسمميفجميعًاإلسبلـ

االستعراضالبف ىذا أفالّسبيؿبعد بافالقرآفنجد اىتـ قد حقوقوالّسبيؿالكريـ وأعطاه
فيأىمواالمكافالذيانقطعفيوعفأىموومالوبعدأفكافمكرمًكاممةوحفظلوكرامتوفيىذا

ايرجعسالمًحّتىأينماكافويكفؿلواحتياجاتوالماديةوالمعنويةاإلنسافيحفظحؽاإلسبلـوبمده,ف
أىمو.إلى

                                                           

 (.14/350لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.1/80البفباديس)–(انظر:"تفسيرابفباديسفيمجالسالتذكيرمفكبلـالحكيـالخبير"2)
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ٌ.األسضمٌُ:ٌصثانثّاٍَانًطهةٌ

ماداتوالتيفييامنفعةلبنيالدالةعمىقدرةاعمىخمؽالجالّسبؿمفاألرضبيؿسيعدُّ
اوعظمتو,ومفاآلياتالدالةعمىذلؾقولو التدؿداللةواضحةعمىقدرة آدـحيثسخرىا

(.15)النحؿ: ٌَّؼٍََّىُُْ رَيْزَذًَُْ بًَعُجًٍُ اسًََاعَِِ ؤَْ رَِّْذَ ثِىُُْ ًَؤَْٔيَبسً إسضًَؤٌَْمََ فِِ تعالى:

األرضألقىفيأّنوالّناسبنعموعمييـ,ومفىذهالّنعـ--يذكرفيىذهاآليةالكريمة
والتميدوالتضطرببماعمييامفالحيواف,فبلاألرضالرواسيالّشامخاتوالجباؿالّراسياتلتقّر

عمىظيرىا,بؿالّذيفبالجباؿلئبليميدخمقواألرضيينأليـعيشبسببذلؾ,فاجّؿثناؤهأرسى
.(1)كالمائدةقبؿأفترسىبياالجباؿاألرضانتوقدك

لمعباد,ينبعفيموضعامكافآخررزقًإلىتجريمفمكافاأنيارًاألرضوجعؿسبحانوفي
إلىوىورزؽألىؿموضعآخر,فيقطعالبقاعوالبراريوالغفاروالقفارويخترؽالجباؿواآلكاـ,فيصؿ

,مابيفصغاراوغربًاوشرقًوشمااًلايمنةويسرةوجنوبًاألرضالبمدالذيسخرألىمو,وىيسائرةفي
وتنقطعفيوقت,ومابيفنبعوجمعوقوّيالسيروبطيئوبحسبماأرادااوكبار,وأوديةتجريحينً

.(2)سواهربّوقدروسّخرويّسر,فبلإلوإالىووال

يكوفحّتىتعالىليقطعالجبؿأّنوىحتّببلدإلىيسمؾفييامفببلداوكذلؾجعؿفيياطرقً

ٌَؼٍََّيُُْ  بعُجًٍُ بسًََاعَِِ ؤَْ رَِّْذَ ثِيُِْ ًَجَؼٍَْنَب فِْيَب فِجَبجً إسضًَجَؼٍَْنَب فِِ ,كماقاؿتعالى:اومسمكًامابينيماممرً

تسمكونياوتسّيروفاوفجاجًسببًلاألرضالناسفيأّيياجعؿلكـ--فا,(31)األنبياء: َّيْزَذًَُْ

حوائجكـ في ليمكتـ,فييا عميكـ عّماىا ولو عميكـ, بذلؾ منو ونعمة بكـ, رحمة معايشكـ وطمب
ضبلاًل ىذه لكـ سبحانو الّسبؿوحيرة,فجعمو والمواضع األماكف بيا فتقصدوا بيا تيتدوا الّتيلكي

.(3)تريدوففبلتضمواوتتحيروا

                                                           

 (.6/3964لمكيبفأبيطالب)-نظر:"اليدايةإلىبموغالّنياية"(ا1)
 (.183-17/182لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
 (.565-4/564البفكثير)-(انظر:"تفسيرالقرآفالعظيـ"3)
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اٌَّزُِ جَؼًََ ٌَىُُُ  قولوتعالى:الّسبؿدرةاعمىتمييدىذهومفاآلياتالدالةعمىعظيـق

(.53)طو: ِِّٓ َّٔجَبدٍ ؽَزََّ بًَؤَٔضَيَ َِِٓ اٌغََّّبءِ َِبءً فَإَخْشَجْنَب ثِوِ ؤَصًَْاجً بًَعٍََهَ ٌَىُُْ فِْيَب عُجًٍُ اَِيْذً إسض

اآليةمفتماـكبلـموسى وصؼبو--ىذه حيفسألوفرعوفعنو--رّبوفيما

(,ثـاعترضالكبلـبيفذلؾفقاؿتعالى50)طو: لَبيَ سَثُّنَب اٌَّزُِ ؤَػْؽََ وًَُّ ؽَِْءٍ خٍَْمَوُ صَُُّ ىَذٍَفقاؿ:

 ُُُاَِيْذً إسضاٌَّزُِ جَؼًََ ٌَىفموسى,--يذكرمفقدرةاتعالىمايتصؿبفرعوفوأرضمصر

 وىي منبسطة نيميافأرضمصر يجري أرضزراعية وىي سيؿ ميسور وعيشيا جبميف بيف واد
لكيافراشًاألرضجعؿلكـ--شماليامميدةليستوعرة,فاإلىفيديارىامفجنوبياامبسوطً

طرقً ألجمكـ فييا وأدخؿ ظيرىا, عمى وتسافروا عمييا وتناموا وتقوموا عمييا لكـاتستقروا وسيميا
يمناكبيا,وجعميالكـمميدةلينةسيمةوليستوعرةمتعّثرةباألحجار,فييألىميالتسمكوىاوتمشواف

.(1)يعيشوففكييففينعيمياكمايعيشالطفؿفيميده,وىذاكنايةعفالراحةواالستقرارالّذيف

اآخرفيعيشةراضيةوأنشألكـفيياطرقًإلىتسييؿاالنتقاؿفييامفمكاف--ثـيبيف
مختم كذلؾمبسوطة فمصر وا  مسموكة, األرضفة الّطرؽفييا فيياحّتىوالودياف يوجد الصحراء

.(2)تعدكالجناتفيوسطالصحاريالمجدبةالّتيوسطكثبافالرماؿالمسالؾالصحراويةوالواحات

لمسبؿالواسعةالفسيحةفيأرضوقولوتعالى:--تدؿعمىخمؽاالّتيومفاآليات

ْبفِجَبجً بٍُىٌُا ِِنْيَب عُجًٌٍُِزَغ :(.20)نوح

افَّإوىويدعوقوموويذّكرىـبنعـاعمييـحيثيقوؿليـ:--ىذامفكبلـنوح
 األرضخمؽ وأقطارىاأّييالكـ وأرجائيا نواحييا مف شئتـ أيف فييا وتسمكوا عمييا الناسلتستقّروا

الواسعةبيفالّطرؽبساطو,ومفنعموعميكـأفأوجدلكـىذهولتتقمبواعميياكمايتقمبالرجؿعمى
.(3)يسيؿعميكـالسفرعبرىاحّتىالجباؿوالوديافوالسيوؿ,فييطرؽواسعةمختمفةغيرضيقة

                                                           

 (.1/514لمشيخعمواف)-(انظر:"الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"1)
 (.3/306لمخازف)-فيمعانيالتنزيؿ"(انظر:"لبابالتأويؿ2)
 (.4/619لمزمخشري)-(انظر:"الكشاؼ"3)
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والجباؿ,وكؿماعمىاألرضقدخمؽ--فبعداستعراضىذهاآلياتالكريمةنجدأفا
الذيكرمواعمىكثيرمفمخموقاتوويّسرلوسبؿحياتو,اإلنسافامنفعةليذيعدُّاألرضوجوىذه
أفيحفظنعمةاإلنسافخمقيااوسخرىالئلنساف,فعمىالّتيالّطرؽىوإحدىىذهاألرضفسبيؿ

اليعصيووأفيطيعوعمىالدواـ.اعميوويشكرهعميياوأف

ٌ.:ٌصثُمٌانحىخانثّانثانًطهةٌ

الداّلةعمىعظيـقدرةاوىوآيةمفآياتو,وقدوضعالكؿالّسبؿوتمفسبيؿالحيعدُّ
سواءًكاففيالبرأوفيالبحر,وىناسنستعرضآيةمفعجائبقدرةافيضربوشيءسبيبًل

ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب دٌُرَيَُّب فٍَََّّب ثٍََغَب َِجَّْغَ أالوىوالحوت,يقوؿاتعالى:لكائفعظيـيكوفآيةودليبًلسبيبًل

(.61)الكيؼ: بفَبرَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَذْشِ عَشَثً

يذكرقّصةموسى--يتضحمفخبلؿالسياؽالذيوردتفيوىذهاآليةالكريمةأفا
--حيفقاؿلفتاهيوشعبفنوف--ًالمكافالذيفيومجمعإلىأصؿحّتىا:الأزاؿسائر

يفولوسرتدىرامفالزمف,ومجمعالبحريفىوممتقىالبحراألحمربالمحيطالينديعندبابالبحر
وفتاهمجمعالبحريفوىومكافالّمقاءبالعبد--المندبوىوبحرفارسوالروـ.فمّماوصؿموسى

,وقيؿاممموحًاأفيحمؿمعوحوتً--موسى--,وقدأمرا--الصالحوىوالخضر
متىفقدتالحوتفيناؾستمقىالخضرل --و: وصوليما وعند وىناؾعادإلى. ىناؾناما,

ورآهوىويسقطفيالبحر,وجعؿالحوتيسير--وسقطفيالبحرفاستيقظيوشعاالحوتحيً
,وىذهآيةوعبلمةاألرضفيالماءوالماءلومثؿالطاؽأوالنفؽاليمتئـبعدهأيمثؿالّسربفي

كافآيةمفآياتالموسىيعرؼبياموعدها,فاّتخاذالحوتسبيموفيالبحرسربً--سىلمو
-كالنفؽفيالجبؿ.وبغمبالنوـعمىيوشعبفنوفابدليؿعجبفتاهمفاتخاذهفيالبحرطريقً

-عاءفيناـ,فممااستراحاقامامواصميفسيرىماونسيالفتىوذىبمفنفسوخروجالحوتمفالو
,ولماتجاوزموسىوفتاهيوشععمييما مجمعالبحريفحيثنسياالّسبلـودخولوفيالبحرلغمبةالنـو

أفيأتيو فتاه أحسموسىبالجوعطمبمف الغد وفيضحوة والميمة, اليـو بقية وسارا الحوتفيو
خبرموسىالخبربطعاـالغداءلماالقوهمفعناءالسفر,وىنايتذكريوشعماحصؿمعالحوتفي

الصخرةعندمجمعالبحريففإنينسيتأفأخبرؾبماحدثمفقصةإلىبأفقاؿلوأرأيتإذلجأنا
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فٍَََّّب جَبًَصَا لَبيَ ٌِفَزَبهُ آرِنَب غَذَاءَٔب ٌَمَذْ ٌَمِْنَب ِِٓ وسقطفيالبحر,قاؿتعالى:االحوت,فإنواضطربوعادحيً

اٌصَّخْشَحِ فَةِِِّٔ َٔغِْذُ اٌْذٌُدَ ًََِب ؤَٔغَبِْٔوُ بٌَِّب اٌؾَّْْؽَبُْ ؤَْْ ؤَرْوُشَهُ ًَارَّخَزَ  بىللَبيَ ؤَسَؤَّْذَ بِرْ ؤًََّْنَب  {12}بعَفَشَِٔب ىَزَا َٔصَجً

.(1)(63-62)الكيؼ:{11}بعَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَذْشِ ػَجَجً

ماأنساهذكرذلؾاعتذارفتىموسىعمىنسيانوأفيذكرماحدثلمحوتو--ويذكر
.(2)إالالشيطاف,ونرىتعجبالفتىمفاتخاذالحوتمسمكوفيالبحربيذهالطريقةالعجيبة

سيتخذطريقوأّنوفالنسيافىنابمعنىالترؾوالذىوؿ,وماكافيحسبإويذكرأبوزىرة:"
وعاءفخرجمنووأخذسيفعؿذلؾإذكاففيمكتؿأيأّنوالبحربيذهاألعجوبة,وماكافيحسبإلى

.(3)البحر"إلىطريقو

فا اعمىالخمؽوالبعث, --فسبيؿالحوتفيالبحرآيةمفآياتاتظيرقدرة
المخموقات رمادًحّتىقادرعمىإحياء أفتصبحعظاميا وبعد موتيا فموابعد الريح, ويذىبمع

سبحانوالخمؽوالبعثوالقدرة,وليسلوفييامنازع.

                                                           

 (.2/1442لمزحيمي)-(,"الوسيط"5/232ألبيالسعود)-(انظر:"ارشادالعقؿالّسميـإلىمزاياالكتابالكريـ"1)
 (,.5/174)البفكثير-(,"تفسيرالقرآفالعظيـ"18/60لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
 (.9/4556("زىرةالتفاسير")3)
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 الثّانيالفصؿ 
 في السياؽ القرآني الّسبيؿمياديف 




 وفيو مبحثاف:

 
 .المبحث األّوؿ: مياديف الخير


 .المبحث الثّاني: مياديف الشر
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ٌ.:ٌيُادٌٍَانخُشاألّولانًثحثٌ

 
 

 :اوفيو اثنا عشر مطمبً 
 .ؿ في سبيؿ اهللاالقت المطمب األّوؿ:

 .ؿ اهللاإلنفاؽ في سبي المطمب الثّاني:

 .الجياد في سبيؿ اهلل المطمب الثّالث:

 .اليجرة في سبيؿ اهلل المطمب الرّابع:

 .اإلصابة في سبيؿ اهلل المطمب الخامس:

 .الضرب في سبيؿ اهلل المطمب الّسادس:

 .الّدعوة إلى سبيؿ اهلل المطمب الّسابع:

 .اإليذاء في سبيؿ اهلل المطمب الثّامف:

 .إلحصار في سبيؿ اهللا المطمب التّاسع:

 .اّتباع سبيؿ اهلل المطمب العاشر:

 .اّتباع سبيؿ مف أناب المطمب الحادي عشر:

 .الظمأ والنصب والمخمصة في سبيؿ اهلل المطمب الثّاني عشر:
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 : مياديف الخيراألّوؿالمبحث 


وال والجياد واإلنفاؽ القتؿ لتشمؿ القرآني السياؽ في الخير مياديف واإلصابةتتعدَُّد يجرة
واإليذاءواإلحصارو والنصباتّباعسبيؿاواتّباعوالضربوالدعوة سبيؿمفأنابوكذلؾالظمأ

والمخمصة,كؿذلؾفيسبيؿاتعالىوالتيستتناولياالباحثةبالتفصيؿخبلؿالمطالباآلتية.

ٌ.لٌفٌٍصثُمٌهللاا:ٌانمتاألّولانًطهةٌ

الىىوعبادةعظيمةساميةشرعيااتعالىلعبادهحمايةلدينيـؿفيسبيؿاتعإّفالقت
الكريـالقرآفوأعراضيـوأمواليـ,وخصصلذلؾأعظـاألجروجزيؿالثواب,فتكادالتخموسورةفي

ٌٍَُٔىُُْ ًََٙ رَؼْزَذًُاْ ُّمَبرِ اٌزًَّّٓلَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ مفالحثعمىالقتاؿفيسبيؿاوبيافثوابو,يقوؿتعالى:

(.190)البقرة:بَِّْ اٌٍّوَ َٙ ُّذِتُّ اٌُّْؼْزَذَِّٓ 

 زوؿ:سبب النّ 

 كتابوذكر في "الواحدي قاؿ: حيث اآلية ىذه نزوؿ ُصْمِحنسبب ِفي اآْلَياُت َىِذِه َزَلْت
 المَّو رسوؿ َأفَّ َوَذِلَؾ اْلَبيْ--اْلُحَدْيِبَيِة, َعِف ُصدَّ َـَّلمَّا ُث ِباْلُحَدْيِبَيِة, اْلَيْدَي َنَحَر َوَأْصَحاُبُو ُىَو ِت

َيْأِتياْلَقاِبَؿَعَمىَأْفُيْخُمواَلُوَمكََّةَثبَلَثَةَأيَّ َـّ َفَيُطوُؼِباْلَبْيِتَصاَلَحُواْلُمْشِرُكوَفَعَمىَأْفَيْرِجَعَعاَمُوُث اـٍ
,َوَيْفَعُؿَماَيَشاءُ ـْ اْلُمْقِبُؿَتَجيََّزرسوؿالمَّو--َصاَلَحُي ـُ ,ُىَوَوَأْصَحاُبُوِلُعْمَرِة--,َفَممَّاَكاَفاْلَعا

َوُيَقاِتُموىُ َعِفاْلَمْسِجِداْلَحَراـِ ـْ ُقَرْيٌشِبَذِلَؾ,َوَأْفَيُصدُّوُى ـْ ,َوَكِرَهَأْصَحاُبُواْلَقَضاِء,َوَخاُفواَأْفاَلَتِفَيَلُي ـْ
,َفَأْنَزَؿالمَُّوَتَعاَلىِقَتاَلُيـْ ِفياْلَحَرـِ .(1)"َيْعِنيُقَرْيًشاُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ اٌزًَّّٓلَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  :ِفيالشَّْيِراْلَحَراـِ

يأمرا الكريمة اآلية عبلءكممتو--ففيىذه اوا  المؤمنيفبالقتاؿفيسبيؿطاعة
وكاف عزازدينو, وا  اليجرة كانواإلىذلؾبعد بعدما ابو قويالمسمموفلمقتاؿأمرىـ لما المدينة

مأموريفبكؼأيدييـعنو.

                                                           

 (.1/56)-("أسبابالنزوؿ"1)
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أعدواأنفسيـلقتالكـومناجزتكـالّذيفمفالمشركيفوىـفوحددسبحانولممؤمنيفمفيقاتمو
المكمفوفمفالرجاؿغيرالشيو الطوية,وىـ الرأيليـوالالّذيفخوتحققتـمنيـسوءالنيةوفساد

قتاؿ.
رشادليـ غراءليـعمىقتاؿأعدائيـبدوفترددأوتمكؤ,وا  فاآليةالكريمةتيييجلممؤمنيفوا 

.(1)المفأجؿالمطامعأوالشيواتالحؽّأفيجعمواجيادىـمفأجؿنصرةإلى
بافونحوىـ,وكذلؾونيىسبحانوعفقتؿمفاليقاتؿمفالنساءوالمجانيفواألطفاؿوالرى

بغيرمصمحةتعودلممسمميف,ومفاالعتداء التمثيؿبالقتمىوقتؿالحيواناتوقطعاألشجارونحوىا
فيؤالءيتجنبقتاليـ,مقاتمةمفتقبؿمنيـالجزيةإذابذلوىا,ويمحؽبيؤالءالمريضوالمقعدواألعمى

يالحربيؤازربوالمحاربيفلينتصرواعمىمفرأيأوعمٍؿفاإالمفقامتالشواىدعمىأفلوأثرً
.(2)المجاىديف

تحثالمؤمنيفعمىالجيادوتيّوفعمييـالمصاعبفيسبيؿحياةالعزةوالكرامةالّتيومفاآليات

ُّٔمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ لَبيَ ىًَْ  بثْؼَشْ ٌَنَب ٍَِِىًاٌَِّْ٘ ِِٓ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ِِٓ ثَؼْذِ ٌُِعََ بِرْ لَبٌٌُاْ ٌِنَجٍِِّ ٌَّيُُُ ا بىلؤٌََُْ رَشَ قولوتعالى:

ُُ ذْ ؤُخْشِجْنَب ِِٓ دَِّبسَِٔب ًَؤَثْنَأئِنَب فٍَََّّب وُزِتَ ػٍََْْيِػَغَْْزُُْ بِْ وُزِتَ ػٍََْْىُُُ اٌْمِزَبيُ ؤََّٙ رُمَبرٌٍُِاْ لَبٌٌُاْ ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ ُٔمَبرًَِ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَلَ

(.246)البقرة: ِِّنْيُُْ ًَاٌٍّوُ ػٌٍَُِْ ثِبٌظَّبٌِِّنيَ باٌْمِزَبيُ رٌٌٌَََّْاْ بَِّٙ لًٍٍَِْ

قصةالمؤلمفبنيإسرائيؿوىـ--عمىنبيومحمد--فيىذهاآليةالكريمةيقص
 ىـ فيالعادة وخصالمؤلبالذكرألنيـ ورؤسائيـ, بنيإسرائيؿوأشرافيـ يبحثوفعفالّذيفوجوه

 أتوا يرونو,وذلؾأنيـ فيتبعيـغيرىـعمىما ليتفقوا قبضموسىإلىمصالحيـ -نبيليـبعدما
-ًليجمعمتفّرقناويقاوـبناعدوناونقاتؿمعوفيسبيؿا,وكافالسببافقالوالوعيفلناممك

ـوأنزلوابيـىزائـشديدة,فطمبواجالوتكانواقدأخرجوىـمفديارىاتّباعفيطمبيـىذامفنبييـأف
.(3)ذلؾكييستردوامجدىـالضائعوعزىـالمسموبعمىيدىذاالمختارمفجيةنبييـ

                                                           

 .1/165لمنسفي)-(,"مدارؾالتنزيؿوحقائؽالتأويؿ"3/563لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.1/409لمطنطاوي)-(,"التفسيرالوسيط"1/89لمسعدي)-(انظر:"تيسيرالكريـالّرحمف"2)
 (.1/665البفكثير)-يرالقرآفالعظيـ"(انظر:"تفس3)
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أفمحؿالعبرةإلىوالقرآفالكريـلـيذكراسـالنبيوجاءبمفظوبصيغةالتنكير,وىذاإشارة
نماالمقصودمعرفةحاؿأولئؾالقوـوم اجرىليـمعنبييـمفأحداثمفليسىوشخصالنبيوا 

 تدعو أف إلىشأنيا طريقة وىذه واالتعاظ, باألشخاصالقرآفاإلعتبار ييتـ القصصال فيسرد
مف القصة اشتممتعميو لما األكبرفيجعمو االىتماـ أما المقاـ, الذييستدعيو واألزمافإالبالقدر

.(1)وجوهالعظاتوالعبر

أعرؼبطبيعتيـويتبيفذلؾمفخبلؿسؤالوتوجسمنيـخيفةألّنوالنبيكافيويبدوأفىذا
أالاليـفأرادأفيستوثؽمفصحةعزيمتيـعمىالقتاؿفقاؿليـ:فيؿعسيتـإفأقاـالكـممكً

تفوابماالتزمتـمفالقتاؿمعوفراجعواأنفسكـوقوتكـقبؿأفتطمبواىذاالطمبألنوإذافرضعميكـ
نكصت ستكوفشرًثـ فإفعاقبتكـ عمىأعقابكـ اإلنكاراـ عمىسبيؿ عميو فردوا الشؾفيذلؾ,

والتعجبمماقالونبييـليـ:وأيصارؼيصرفناعفالقتاؿوقدأخرجنامفديارناوحيؿبينناوبيف
أبنائناوفمذاتقموبنافكيؼالنقاتؿ.

يروفأف الّطريؽفيـ لعزتيـ فيالإّنماالوحيد والىو فيو األمرالمراجعة وأفىذا قتاؿ,
جداؿ,وىكذاشأفالجبناءوالمغروريففيكؿزمافومكافيرحبوفبالمعارؾقبؿقدوميا,فإذاماجد

.(2)الجدكذبتأعماليـأقواليـوأعطواأدبارىـألعدائيـ

والكذبوأنيـفيماتوقعومنيـمفالجبفاالكريـأفنبييـكافصادقًالقرآفوبعدذلؾيذكر
يقولوفبأفواىيـماليسفيقموبيـ,فحيففرضاعمييـالقتاؿبعدأفألحوافيطمبوأعرضواعنو

ووفىبعيدهوعصميـاوقوىقموبيـفالتزمواالحؽّمنيـفإنوثبتعمىقميبًلاونفروامنوإالعددً
أنفسيـعمىمقارعةأعدائوفحازواشرؼ نقضواالّذيفواآلخرة,وقدتوعدالّدنيااأمراووطنوا

عيودىـونكصواعفالقتاؿعندمافرضعمييـولكؿمفيفعؿفعميـويسيرعمىطريقيـ.

يظمموفأنفسيـوأمتيـبترؾالقتاؿفيسبيموتعالىوبترؾالّذيفعميـبالظالميف--فا
.(3)ماأمرىـابوبعدأفعاىدوهعمىعدـالترؾ

                                                           

 (.1/107لمسعدي)-(انظر"تيسيرالكريـالّرحمف"1)
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لَذْ وَبَْ ٌَىُُْ آَّخٌ فِِ فِئَزَِْْٓ اٌْزَمَزَب  المقاتميففيسبيموقولوتعالى:--يمدحاالّتيمفاآلياتو

َّْ فِِ رٌَِهَ ٌَؼِجْشَحً ٌَّإًٌُِِْ إَثْصَبسِهِ َِٓ َّؾَبءُ بِفِئَخٌ رُمَبرًُِ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَؤُخْشٍَ وَبفِشَحٌ َّشًََْٔيُُ ِِّضٍَْْْيُِْ سَؤَُْ اٌْؼَِْْٓ ًَاٌٍّوُ ُّاَِّّذُ ثِنَصْشِ

(.13)آؿعمراف:

يخاطبا اآلية --فيىذه كافلكـ قد ويحذرىـويقوؿليـ: عبرةأّيياالييود الييود
جماعتاف,جماعةتقاتؿفيسبيؿحيثالتقتفرقتافأوعظيمةوعبلمةواضحةفيماحصؿيوـبدر

,سبعةوسبعوفرجبًلوأصحابو,وقدكانواثبلثمائةوثبلثةعشررجبًل--طاعةاوىـرسوؿا
مفاألنصار.مفالمياجريفومائتافوستةوثبلثوفرجبًل

,وصاحبرايةاألنصار--والمبارزيفعميبفأبيطالب--وكافصاحبرايةالنبي
والخيؿفرسيف:فرسلممقداداسبعيفبعيرً--,وكانتاإلبؿفيجيشالنبي--سعدبفعبادة

بفعمرالكنديوفرسلمرثدبفأبيفيدالعنزي,وجميعمفاستشيدمفالمسمميفيوـبدرأربعةا
.(1)مفالمياجريفوثمانيةمفاألنصارعشررجبًل

وكانوا شمس, عبد بف ربيعة بف عتبة ورأسيـ مكة مشركو فيـ الكافرة األخرى الفئة وأما
,وكانتخيميـمائةفرس.مقاتبًلرجبًلتسعمائةوخمسيف

ومفالمبلحظأفىناؾفرؽشاسعبيفعددالمؤمنيفوعدتيـوعددالمشركيفوعدتيـ,وقد
كافالمؤمنوفيروفكؿىذهالكثرةومعذلؾلـييابوىـولـيجبنواعفلقائيـبؿأقدمواعمىقتاليـ

.(2)بإيمافوشجاعةفرزقيـاالنصرعمىأعدائيـ

:"ووصؼاسبحانوالفئةالمؤمنةبأنياتقاتؿفيسبيؿاعمىسبيؿطنطاوييقوؿالشيخ
مفأجمياقاتمتومفأجمياتـلياالنصر,الّتيالمدحلياواإلعبلءمفشأنياوبيافالغايةالسامية

نماقاتمتإلعبلءكممةاونصرةالّدنيافييلـتقاتؿمفأجؿعرضمفأعراض ,ووصؼالحؽّوا 
المستقيـبؿكفرتبكؿمايصمحيافيالّطريؽولـتتبعالحؽّالفئةاألخرىبأنياكافرةألنيالـتؤمفب

بالقتاؿكماوصؼالفئةالمؤمنةاسقاطً لقتاؿتمؾالفئةالكافرةعفدرجةادينياودنياىا,ولـيصفيا
                                                           

 (.1/369لمشوكاني)-(,"فتحالقدير"1/228لمخازف)-نظر:"لبابالتأويؿفيمعانيالتنزيؿ"(ا1)
 (.1/240لمنسفي)-(انظر:"مدارؾالتنزيؿوحقائؽالتأويؿ"2)
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يذانً ألفيـعندلقائيـلممؤمنيفجعميـبأنيـليسواأىبًلبأفالرعبالذيألقاهافيقموبااالعتباروا 
.(1)يوصفوابقتاؿ"

(وذلؾألىميتيا:رَشًََْٔيُُ()َّشًََْٔيُُوستذكرالباحثةباختصارتأويؿالقرائتيفلكممة)

مثميعدد أو ألفيف المشركيف المسمميفمثميعدد فيرىالمشركوف األولىتأويميا: فالقراءة
وعشريفأراىـاإياىـمعقمتيـأضعافيـلييابوىـويجبنواعفقتاليـ,وأمااونيفًالمسمميفستمائة

قراءةترونيـ:أيتروفيامشركيقريشالمسمميفمثميفئتكـالكافرةأومثميأنفسيـ,واليناقضىذا

 بوَبَْ َِفْؼًٌٌُ اًَُّمٍٍَُِّىُُْ فِِ ؤَػُْْنِيُِْ ٌَِْمْعَِِ اٌٍّوُ ؤَِْشً بُْ لًًٍٍََِْبِرْ ُّشِّىٌُُّىُُْ بِرِ اٌْزَمَْْزُُْ فِِ ؤَػُْْنِىُماقاؿفيسورةاألنفاؿ

اجترؤاعمييـفممااجتمعواكثروافيحّتىفيأعينيـ(,ألنيـقممواأواًل44)األنفاؿ:ًَبٌََِ اٌٍّوِ رُشْجَغُ إٌُِسُ

وتقميميـتارةوتكثيرىـأخرىفيأعينيـمفتيف,غمبوافكافالتقميؿوالتكثيرفيحالتيفمختحّتىأعينيـ
يراه لبسفيو ومكشوؼال واضحوظاىر والتقميؿ التكثير ىذا ولكف اآلية, ظيار وا  القدرة في أبمغ

وقتموااإلنساف فيزموىـ بنصره وأيدىـ المؤمنيف تعالى ا نصر فقد وبذلؾ غموض, أي بدوف
الألفاناصرمفنصرهوخاذؿمفخذلو,ففيىذاعبرةمنيـ,وماذلؾإاصناديدىـوأسرواكثيرً

.(2)ألولياألبصاروىـأصحابالبصائرالنافذةوالعقوؿالكاممة

الفمونظرالحؽّ:"فالطائفةالمنصورةمعياويضيؼاإلماـالسعدّيقائبًل واألخرىمبطمة,وا 
بأفغإلىالناظر مبةىذهالفئةالقميمةلتمؾالفئةالكثيرةمفمجرداألسبابالظاىرةوالعددوالعدةلجـز

أنواعالمحاالت,ولكفوراءىذاالسببالمشاىدباألبصارسببأعظـمنواليدركوإالأىؿالبصائر
أعدائو عمى المؤمنيف لعباده واعزازه نصره وىو بكفايتو والثقة ا عمى والتوكؿ با واإليماف

.(3)الكافريف"

 اٌزّّٓفٍَُْْمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ  ميففيسبيموويبّيفعظيـثوابيـبقولوتعالى:المقات--ويمدح

(.74)النساء:بػَظًِّْ اثِبٓخِشَحِ ًََِٓ ُّمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَُْمْزًَْ ؤًَ َّغٍِْتْ فَغٌَْفَ ُٔاْرِْوِ ؤَجْشً اٌذّْٔبَّؾْشًَُْ اٌْذََْبحَ 
                                                           

 (.2/42)-("التفسيرالوسيط"1)
 (.2/412لعبدالكريـيونسالخطيب)-(انظر:"التفسيرالقرآنيلمقرآف"2)
 (.1/123)-يـالّرحمف"("تيسيرالكر3)
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الينظروفالّذيفالمؤمنيفعمىالقتاؿويقوؿليـ:فميتقدـلمقتاؿ--يحثُّفيىذهاآلية
نمايبيعوفالحياةإلى وىواآلخرةاومتعياوشيواتياويطمبوفثمنًالّدنيامغنـيبتغونووالماؿيريدونووا 

يياىييجبالقتاؿفالّتيومافييامفجناتوعيوفونعيـثابتومعيارضوافاتعالى,وسبيؿا
عبلءدينووجعؿكممةاىيالعميا.الحؽّسبيؿ وا 

فإفوأىمولوجزاؤهوأجرهالعظيـ,الحؽّفيؤالءيبيعوفأنفسيـ,والذييبيعنفسوليفتدي
.(1)مرضتقموبيـوضعفتنيتيـعفالقتاؿفميقاتؿالثابتوفالمخمصوفالّذيفحاد

 اقتصرطنطاويويقوؿ نما وا  " حالةسبحان: وىي لممقاتؿ بالنسبة حالتيف بياف عمى و
ىاتيف إال جياده مف يبغى ال الصادؽ المجاىد بأف لئلشعار العدو, عمى الغمبة وحالة االستشياد
الحالتيف,فيوقدوطفنفسوحالةجيادهعمىاالستشيادأوعمىاالنتصارعمىأعداءا,ومتى

وأخمصوطّ قتالو, في ثبت ذلؾ عمى نفسو قّدـف وقد جياده, الغمب,-سبحانو-في عمى القتؿ
الغمب عمى مفحرصو أشد ا, فيسبيؿ المخمصعمىاالستشياد بأفحرصالمجاىد لئليذاف

والتعبيربسوؼفيقولو الحصوؿعمىاألجرالعظيـفيبػَظًِّْ افَغٌَْفَ ُٔاْرِْوِ ؤَجْشًوالنصر, لتأكيد

.(2)المستقبؿ"

لمق فيسبيؿاأواوطالبًالحؽّتاؿفيسبيؿومفيتقدـ فإفقتؿواستشيد سبحانو رضاه
الحاليفسيناؿجزاًء فيكمتا السمطافمفابالغمبفيو وناؿ اتعالىلو بتأييد غمبوانتصر

اليبتغيغيررضىاواليبغيالحؽّفيسبيؿا,واليناؿىذاالجزاءإالمفخرجمجاىدًاعظيمً
.(3)اوالتفاخرًاألرضفياوًعم

المؤمنيفعمىالقتاؿفيسبيمولمذودعفإخوانيـالمؤمنيفالمستضعفيففيقوؿ--ويحثّ

ب ؤَخْشِجْنَب ِِْٓ ىَـزِهِ َّمٌٌٌَُُْ سَثَّنَ اٌزًََِّّٓب ٌَىُُْ َٙ رُمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌُّْغْزَعْؼَفِنيَ َِِٓ اٌشِّجَبيِ ًَاٌنِّغَبء ًَاٌٌٌِْْذَاِْ تعالى:

(.75)النساء:اًَاجْؼًَ ٌَّنَب ِِٓ ٌَّذُٔهَ َٔصِريً باٌْمَشَّْخِ اٌظَّبٌُِِ ؤَىٍُْيَب ًَاجْؼًَ ٌَّنَب ِِٓ ٌَّذُٔهَ ًًٌَِّْ

                                                           

 (.10/140لمرازي)-(,"مفاتيحالغيب"2/1386لمكيبفأبيطالب)-(انظر:"اليدايةإلىبموغالنياية"1)
 (.2/218)-("التفسيرالوسيط"2)
 (.1/246لمشنقيطي)-(انظر:"أضواءالبياف"3)
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 اآلية ىوواضحفياآليةيحّرضفيىذه أسموبكما المؤمنيفعمىالقتاؿبأبمغ سبحانو
المؤمن ا فيخاطب بالقتاؿالكريمة المأموريف االيف طريقة التحريضعميوعمى في مبالغة لتفات

نكارًاوتأكيدً عمييـفيتركومعتوفردواعيو,فالمعنى:أيشيءجعمكـغيرمقاتميففعدـالوجوبووا 
قتالكـألعدائكـيتنافىمعإيمانكـ,أماالذييتناسبمعإيمانكـوطاعتكـىوأفتقاتموامفأجؿ

المشركوفعفاليجرة,ومفالنساءصّدىـالّذيفءكممةاومفأجؿالمستضعفيفمفالرجاؿإعبل
اليستطيعوفالدفاععفأنفسيـ,وىؤالءالّذيفوالقوة,ومفالولدافالصغارالبلئياليممكفحواًل

عمىاليجرةأوالمدينةلعدـقدرتيـإلى--الّرسوؿبقوافيمكةبعدىجرةالّذيفالمستضعفيفىـ
القتاؿفيسبيموولتخميصىؤالءالمستضعفيفإلى,فيدعوسبحانو(1)لمنعالمشركيفإياىـمفالخروج

مفظمـالمشركيفليـ,وقدخصيـابالذكرمعأفالقتاؿفيسبيؿايشمميـلمزيدمفالعناية
اإلىوالتقربالّديفعميوبحكـبشأنيـلمتحريضعمىالقتاؿبحكـالشرؼوالمروءةبعدالتحريض

الكريـتحمموعمىنصرةالضعيؼومنعاالعتداءعميو,فيذاأقوىتحريضاإلنسافتعالى,ألفمروءة
عمىالجيادوأعظـوسيمةإلثارةالحماسوالنخوةمفأجؿالقتاؿألنيـإذاتركواىؤالءالمستضعفيف

.(2)ـوىذامايأباهكؿشريؼكريـأذالءفيأيديالمشركيففإنيـسيعيروفبي

يتضرعوف انفكوا القريةإلىوىؤالءالمستضعفيفما مفىذه أخرجنا ربنا الّتياقائميفيا
يدفععناأذىايحفظعمينادينناوناصرًاظممناأىميابسببشركيـوكفرىـوسخرلنامفعندؾحافظً

.(3)يضعؼمفكنتنصيرهووليوأعدائنا,فأنتالذيالُيذؿمفاستجاربووال

فَمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ بتحريضوالمؤمنيفعمىالقتاؿلقولوتعالى:--رسولو--ويأمرا

(.84)النساء: بؽَذُّ رَنىًًٍَِْؤَ بوَفَشًُاْ ًَاٌٍّوُ ؤَؽَذُّ ثَإْعً اٌزَّّٓٙ رُىٍََّفُ بَِّٙ َٔفْغَهَ ًَدَشِّضِ اٌُّْاِِْنِنيَ ػَغََ اٌٍّوُ ؤَْ َّىُفَّ ثَإْطَ 

ولوكافحّتىبأاليترؾجيادالعدو--انبيومحمدً--ففيىذهاآليةالكريمةيأمرا
الأحدمعوفإفمعيةاخيروأبقىفيوالذيأمرهبالقتاؿوىوالذيتكفؿبنصرهاوحدهوترؾمنفردً

فالخطابىنا51)غافر: ًٌََََّْ َّمٌَُُ اٌْإَؽْيَبدُ اٌذّْٔباٌَّزَِّٓ آَِنٌُا فِِ اٌْذََْبحِ بَِّٔب ٌَنَنصُشُ سُعٍَُنَب ًَلقولوتعالى: ,)
                                                           

 (.3/178ألبيالّطيبالقنوجي)-(انظر:"فتحالبياففيمقاصدالقرآف"1)
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 (.1/266لمصابوني)-(,"صفوةالتفاسير"9/321إلبراىيـبفاسماعيؿاألبياري)-(انظر:"الموسوعةالقرآنية"3)
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 محمد مفأمتؾوكؿإنسافليسمكمفً--لسيدنا وكؿواحد محمد أيأنتيا إالعفاوألمتو:
كماينصرؾنفسو,فإفتقدـنفسؾلمجيادفإفاىوناصرؾوليسالجنود,فإفشاءنصرؾوحدؾ

اوأخيرًتباطؤالمتابطئيفأوتخذيؿالمتخاذليف,فالنصرأواًلإلىوحولؾاأللوؼمفالجند,فبلتنظر
.(1)مفعندا,وليسعميؾبالنسبةلممؤمنيفإالالتحريضوأمرىـدوفتعنيؼ

ماكافكافأشجعالخمؽوأعرفيـبكيفيةالقتاؿ,ألنوتعالى--أّنووقددلتاآليةعمى"
بو,حيثحاوؿالخروج--موصوؼبيذهالصفات,ولقداقتدىأبوبكر--يأمرهبذلؾإالوىو

 إالإلىوحده أمرمفاألمور اليحصؿ اوأنو بيد كمو أفاألمر ومفعمـ مانعيالزكاة, قتاؿ
.(2)بقضاءاإالسيؿذلؾعميو"

ينفروامعوحّتىنيفعمىالقتاؿوترغيبيـفيونبيوالكريـبحثالمؤم--وكذلؾيأمرا
والدفاععفالمظموميف.الحؽّمفأجؿنصرةوثقااًلاخفافً

بالقتاؿفيسبيمووتحريضالمؤمنيفعمىذلؾفعسىاأف--فاسبحانويأمررسولو
وأشدعقوبةاقدربأسًوأايمنعقتاؿالكافريفوصولتيـوطغيانيـ,فاسبحانوأشدصولةوأعظـسمطانً

,فبأسالكافريفوالمشركيفالقيمةلوبجانببأساتعالىوقدرتوونفاذأمره,وعذابيـلغيرىـاوتعذيبً
مفالضعفاءالوزفلوبجانبعذابوسبحانولمظالميف,ألفعذابيـلغيرىـيمكفالتخمصمنو,أما

 وألفعذابيـ فبليمكفالتخمصمنو, سبحانو سبحانوعذابو عذابو أما طاؿ, سينتييميما لغيرىـ
التذييؿتيديدلمكافريفلسوءالمصيروتشجيع,لمكافريفالظالميففيودائـالينتييواليزوؿ وبيذا

.(3)لممؤمنيفعمىقتاليـوبشارتيـبالنصرعميو

اِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ بَِّْ اٌٍّوَ اؽْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْأجرالمقاتميففيسبيموحيثيقوؿ:--ويبيف

فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًَاِٗجنًِِْ ًَاٌْمُشْآِْ ًََِْٓ ؤًَْفََ ثِؼَيْذِهِ َِِٓ اٌٍّوِ فَبعْزَجْؾِشًُاْ  بػٍََْْوِ دَمًّ اُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزٌٍََُْ ًَػْذً اجلنّخ

(.111)التوبة: ٌَّزُِ ثَبَّؼْزُُ ثِوِ ًَرٌَِهَ ىٌَُ اٌْفٌَْصُ اٌْؼَظُُِْثِجَْْؼِىُُُ ا

                                                           

 (2/42البفعرفة)–(انظر:"تفسيرابفعرفة"1)
 (.10/157لمرازي)-("مفاتيحالغيب"2)
"(انظر:"بحرالعم3)  (.1/440لمجوزي)–(,"زادالمسيرفيعمـالتفسير"1/322لمسمرقندي)-ـو
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 زوؿ:سبب النّ 

سببنزوؿىذهاآليةحيثيقوؿ:"نزلتىذهاآليةفيالبيعةالثانيةكتابوفيالواحديذكر
إلىواأناؼفييارجاؿاألنصارعمىالسبعيف,وذلؾأنيـاجتمعالّتيوىيبيعةالعقبةالكبرى,وىي

:اشترطلربؾونفسؾما--لمرسوؿ--عندالعقبة,فقاؿعبدابفرواحة--رسوؿا
, وأشترط لنفسي أف تمنعوني اأشترط لربي أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئً :)--شئت,فقاؿالنبي

لنا؟قاؿ:)مما تمنعوف منو أنفسكـ وأموالكـ فما فعمنا (,قالوا:ربحالبيعالةالجنّ لكـ (,قالوا:فإذا
.(1)نقيؿوالنستقيؿ.فنزلتاآلية"

بمبايعةعظيمةومفاوضةجسيمة,احقًاويعدوعدًاصادقًاففيىذهاآليةيخبراسبحانوخبرً
ثابتوسبحانوليـعمىذلؾبالجنةصور فقدصورسبحانوجيادالمؤمنيفوبذؿأمواليـوأنفسيـفيووا 

شراء,فاتعالىوىوالمالؾلكؿشيءقداشترىمفالمجاىديفأنفسيـوأمواليـكؿذلؾبالبيعوال
.(2)الجّنةبذلوىافيسبيمووأعطاىـفيمقابؿذلؾالّتي

 جاىدوا المشركيفقاؿ:"--عفالنبي--بالجياد,فعفأنس--وقدأمرناالرسوؿ
.(3)"بأموالكـ وأيديكـ وألسنتكـ

ثابتوإياىـالّتيقبولومفالمؤمنيفأنفسيـوأمواليـوقدعبرسبحانوعف" بذلوىافيسبيمووا 
بالشراء,ثـجعؿالمبيعالذيىوالعمدةوالمقصدفيالعقد:أنفسالمؤمنيفوأمواليـ,الجّنةبمقابمتيا

لجّنةا.ولـيجعؿاألمرعمىالعكسبأفيقاؿإفاباعالجّنةوالثمفالذيىوالوسيمةفيالصفقة
,ومابذلوالمؤمنوفمفاألنفسالجّنةلممؤمنيفبأنفسيـوأمواليـليدؿعمىأفالمقصدفيالعقدىو

نولـيقؿلمجنةوقاؿبأفليـاواألمواؿوسيمةإليياإيذانً الجّنةلتعميؽكماؿالعنايةبيـوبأمواليـ,وا 
.(4):لمجنةالثابتةليـالمختصةبيـ"مبالغةفيتقرروصوؿالثمفإلييـواختصاصوبيـ,فكأنوقيؿ

                                                           

 (.1/266)-("أسبابالنزوؿ"1)
 (.1/921لمزحيمي)-(انظر:"التفسيرالوسيط"2)
 (صححواأللباني.6/7(,)3096(أخرجوالنسائيفيسننوفيكتابالجياد,بابوجوبالجيادحديثرقـ)3)
 (.6/409لطنطاوي)-"("التفسيرالوسيط4)
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وىيالقتاؿفيسبيؿا,فالقتاؿالجّنةإلىتوصؿالمؤمنيفالّتيوكذلؾيبيفسبحانوالوسيمة
بيفاتعالىوالمؤمنيف,"فالمقاتمةالتكوففيسبيؿاتعالىإال فيسبيؿامفآثارالعقدالمبـر

بشرطيف:

إخبلصالنيأوليما : الفروسية, فبليقاتؿلذاتالغمبأو اتعالىىيإّنماة: يقاتؿلتكوفكممة
فيسبيؿا.العميا,فالمقاتمةلغيرذلؾاليكوفقتااًل

:أفيدخؿغيرمستبؽلنفسو:كماكافيفعؿالمجاىدوفاألولوفأمثاؿحمزةوعميوالزبيرثانييماو
.(1)عوفعمىالموتأـيقعالموتعمييـ"يدخموفالمعركةفبليدروفأيقالّذيف

رادةالنصروأفتكوفإرادةاىيالعميا فيؤالءالمقاتموفإذادخموافيالقتاؿرضوابمرارتووا 
فيقتموفالكفارفيسبيؿاوُيقتموفىـفيىذاواليحسبوفأنيـيخسروففيالحاليف:فإفقتموىـ

سارعو فقتموا وا  فذلؾسبيؿالنصر, إلىا الّتيقبضالثمففيالصفقة مع رّبيـعقدوىا أكد, وقد
ذاكنتـقدقدمتـماعندكـفإفا سبحانوأفوعدهحؽٌّاليتخمؼألفاتعالىاليخمؼالميعاد,وا 

.(2)تعالىمقدـماوعدكـ

اؿتعالى:المؤمنوفمذكورفيالتوراةواإلنجيؿوالقرآفكماقأّيياوذكرسبحانوأفجيادكـ

ػِنذَىُُْ فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًَاِْٗٔجًِِْ َّإُِْشُىُُ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيَبىُُْ ػَِٓ اٌُّْنىَشِ  باٌنَّجَِِّ إَُِِِّّ اٌَّزُِ َّجِذًَُٔوُ َِىْزٌُثً اٌشّعٌيَّزَّجِؼٌَُْ  اٌزّّٓ

وَبَٔذْ ػٍََْْيُِْ فَبٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ثِوِ ًَػَضَّسًُهُ ًََٔصَشًُهُ  اٌزًََِّّعَغُ ػَنْيُُْ بِصْشَىُُْ ًَإَغَْٚيَ  ًَُّذًُِّ ٌَيُُُ اٌؽَِّّْجَبدِ ًَُّذَشَُِّ ػٍََْْيُُِ اٌْخَجَأئِشَ

(,فيذاالنصيدّؿعمىأفالجيادواجب157)األعراؼ: ًَارَّجَؼٌُاْ اٌنٌُّسَ اٌَّزَُِ ؤُٔضِيَ َِؼَوُ ؤًٌَُْـئِهَ ىُُُ اٌُّْفٍِْذٌَُْ

عمييـأفيعزروهويؤازروهالّذيفمفاألمربالمعروؼوالنييعفالمنكر,ويدؿعمىأفألنو آمنوا
الأحدأوفىبعيدهمنو,ألنوإذاأّنو--النورالذيجاءبو,وأكداتّباعوينصروه,وألفالجيادمف

حاؿمفجانبكافخمؼالوعداليكاديصدرمفكراـالخمؽمعإمكافصدورهمنيـ,فكيؼيكوفال
المنزهعفكؿنقص,المتصؼبكؿكماؿ.--الخالؽ

                                                           

 (.7/3453ألبيزىرة)–("زىرةالتفاسير"1)
 (.1/280لجنةمفعمماءاآلزىر)–(انظر:"المنتخبفيتفسيرالقرآف"2)
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ذاكافاألمركذلؾفافرحواببيعكـالذيبايعتـبوغايةالفرحوارضوابونيايةالرضا,فإف وا 
.(1)ذلؾالبيعىوالفوزالعظيـالذيالفوزأعظـمنو

حسفوالأبمغمفىذهاآليةفيالجيادأاويقوؿطنطاوي:"قاؿبعضالعمماء:والترىترغيبً
العزة,وثمنوماالعيفرأتوالأذفسمعتوالخطرعمىقمبربّألنوأبرزهفيصورةعقدعقده

قاتميفأيضً كانوا إذا بؿ مقتوليففقط, كونيـ عميو المعقود يجعؿ ولـ ونصرابشر, كممتو إلعبلء
,والأحدأوفىمفا,وجعؿوعدهحقًؾٍّفيالكتبالسماوية,وناىيؾبومفصدينو,وجعمومسجبًل

قرأىذهاآليةأّنو(2)مافيومفالفوزوالربحالعظيـ.....ويروىعفالحسفالبصريإلىوعده,وأشار
اتعالى,أنفسىوخالقياوأمواؿىورازقيا,ثـيكافئناعمييامتىبذلناىافيإلىفقاؿ:انظروا كـر
.(3)سبيموبالجنة"

يدًالّتيتومفاآليا واحدةاتبيفعوامؿنصرةالمقاتميففيسبيؿاوأنيـيجبأفيكونوا

 تعالى: قولو واحد رجؿ قمب وَإََّٔيُُ ثُنَْبٌْ َِّشْصٌُؿٌ بُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجٍِِْوِ صَفًّ اٌزّّٓبَِّْ اٌٍَّوَ ُّذِتُّ وعمى

(.4)الصؼ:

المؤمنيفعمىالجيادفيسبيمووأنوينبغيليـعباده--ايحثُّفيىذهاآليةالكريمة
فيالجيادصفً عمىامتساويًامتراصًاأفيصفوا وتكوفصفوفيـ مفغيرخمؿيقعفيالصفوؼ,

بعضً وتنشيطبعضيـ رىابالعدو وا  المجاىديفوالتعاضد بيف المساواة تحصؿ بو وترتيب, ,انظاـ
حابوورتبيـفيمواقعيـبحيثاليحصؿاتكاؿإذاحضرالقتاؿصؼأص--وليذاكافالنبي

                                                           

 (.1/772لمحمدمحمودحجازي)-(انظر:"التفسيرالواضح"1)
إماـأىؿالبصرةوحبراألمةفيىػ,تابعيكاف21(الحسفالبصري:الحسفبفيسارالبصري,أبوسعيد,ولدسنة2)

وكافاليخاؼفي--زمنو,وىوأحدالعمماءالفقياءالفصحاءالشجعافالنساؾ,شبفيكنؼعميبفأبيطالب
الحّؽلومة,وكاففيغايةالفصاحة,ولومعالحجاجبفيوسؼمواقؼوقدسمـمفأذاه,ولوكمماتسائرةوكتابفي

 (.2/225,226لمزركمي)-ىػ.)انظر:"األعبلـ"110ةسنةفضائؿمكة,توفيبالبصر
 (6/411)-("التفسيرالوسيط"3)
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تتـ الطريقة وبيذه بوظيفتيا, وقائمة بمركزىا ميتمة منيـ بؿتكوفكؿطائفة عمىبعض, بعضيـ
.(1)األعماؿويحصؿالكماؿ

لجنودبدّيواجيونوبقوىجماعيةويؤلبوفعميوتجمعاتضخمة,فبلاإلسبلـ"فالذيفيواجيوف
يحبيااالّتي......وىذهالصورةاراسخًامتينًا,وصفًامنتظمًاسويًااأعداءهصفًأفيواجيواإلسبلـ

وتكشؼليـعفطبيعةالتضامفالوثيؽ,الّطريؽلممؤمنيفترسـليـطبيعةدينيـوتوضحليـمعالـ
يارإذاتخمتفيوبنيافتتعاوفلبناتووتتماسؾوتؤديكؿلبنةدورىاوتسدثغرتيا,ألفالبنيافكموين

.(2)منولبنةعفمكانياتأخرتأوتقدمتسواء"

 نجد االستعراضآلياتالقتؿفيسبيؿا, ىذا اليسمىكؿقتؿفيسبيؿا,أّنوبعد
فالقتؿفيسبيؿايكوففقطعندإخبلصالنيةوفيسبيؿإعبلءكممتوونصرةدينوومساندةنبيو

لسمحة.فينشردعوتوالحنيفيةا

ٌ.:ٌاإلَفاقٌفٌٍصثُمٌهللاانثّاٍَانًطهةٌ

المؤمفمفالّتياإلنفاؽفيسبيؿاتعالىمفاألموريعدُّ ,ومفاألموررّبوتقربالعبد
ودعاإلييافيكثيرمفاآلياتممايؤكدعمىأىميةاإلنفاؽفيسبيؿااإلسبلـعميياحثّالّتي

الفرد عمى العائدة وفوائده تعالى فقد تعالى ا مف األخرويوالرضا الجزاء وكذلؾ حثّوالمجتمع

اٌزَّيٍُْىَخِ ًَؤَدْغِنٌَُاْ بَِّْ  بىلًَؤَٔفِمٌُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ رٍُْمٌُاْ ثِإَّْذِّىُُْ عمىاإلنفاؽوأمرابوفقاؿسبحانو:اإلسبلـ

(.195)البقرة: اٌٍّوَ ُّذِتُّ اٌُّْذْغِنِنيَ

سببنزوؿىذهاآليةفقاؿ:"عفأسمـأبيعمرافقاؿ:غزوناالقسطنطينيةوعمىالمزينيرذك
الروـممصقواظيورىـبحائطالمدينة,فحمؿرجؿمفالمسمميفعمىوبفالوليد,الّرحمفالجماعةعبد
 يمكة,فقاؿأبوأيوبالتإلىدخؿفييـ,فقاؿالّناس:َمٍوَمْو,الإلوإالايمقيبيديوحّتىصؼالرـو
معاشر--األنصاري فينا اآلية ىذه نزلت التأويؿ, ىذا اآلية ىذه لتأولوف إنكـ ا! سبحاف :

ـّنقيـفيأموالناونصمحيا,فأنزؿا--األنصارلمانصرانبّيو  -:-وأظيردينوقمنا:ىم
                                                           

(1 بالقرآف" القرآف إيضاح في البياف "أضواء )-(انظر: 8/106لمشنقيطي والتنوير" "التحرير عاشور-(, البف
(28/176.) 
 (.6/3555لسيدقطب)–("فيظبلؿالقرآف"2)
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التيمكةأفإلى,واإللقاءباليداٌزَّيٍُْىَخِ ًَؤَدْغِنٌَُاْ بَِّْ اٌٍّوَ ُّذِتُّ اٌُّْذْغِننِيَ  بىلذِّىُُْ ًَؤَٔفِمٌُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ رٍُْمٌُاْ ثِإَّْ

مجاىدً أيوب أبو يزؿ فمـ الجياد. وندع ونصمحيا أموالنا في انقيـ ا سبيؿ فيحّتىفي دفف
.(1)القسطنطينيةفقبرهىناؾ"

يأمرا اآلية عبلءكممتوونصرةال--فيىذه اوا  مؤمنيفباإلنفاؽفيسبيؿطاعة
عدة أوفرمنيـ اآليةوكافالعدو ليذه فياآلياتالسابقة بقتاؿعدوىـ ُأمروا لما وذلؾأنيـ دينو,

-بإنفاؽاألمواؿفيسبيؿاوعدـاإلمساؾعنوسواءفيالجيادوغيره,فأْمره--,أمرىـاوعتادً
-مفالمسمميفالفقراءكانوايرغبوففيالجيادفيسبيؿاوالذودابيموألفكثيرًباإلنفاؽفيس

عفمنيجاورايةالعقيدة,ولكنيـلـيكونوايجدوامايزودوفبوأنفسيـوالمايتجيزوفبومفعدة
يدالذيالميدافالمعركةالبعإلىيطمبوفأفيحمميـ--النبيإلىالحربومركبو,وكانوايجيئوف

عميو يحمميـ ما يجد لـ فإذا ؤََّٙ َّجِذًُاْ َِب ُّنفِمٌَُْ برٌٌٌَََّاْ ًَّؤَػُْْنُيُُْ رَفِْطُ َِِٓ اٌذَِّْغِ دَضًَٔ يبمغعمىاألقداـ,

اإلنفاؽفيسبيؿإلى,فميذاكثرتالتوجيياتالقرآنيةوالنبويةالقرآف(,كماحكىعنيـ92)التوبة:
.(2)لتجييزالغزاةاواإلنفاؽ

عفاأمرميـوىوكماذكرالرازي"ربماكافذوالماؿعاجزًإلى--وفيىذهاآليةيشير
عديـالماؿ,فميذاأمراتعالىاألغنياءبأفينفقواعمىاعمىالقتاؿفقيرًاالقتاؿوكافالشجاعقادرً

القتاؿ"الّذيفالفقراء األ(3)يقدروفعمى اإلنفاؽبقولووبذلؾيناليـ وقرفسبحانو فِِ جروالثواب.

الماؿماؿافيجبإنفاقوفيسبيؿا,وألفالمؤمفإذاسمعذكرااىتز,عَجًِِْ اٌٍّوِ وذلؾألفَّ

لماأمرباإلنفاؽفيسبيمونيىأفينفؽالمسمـكؿمالو,--ونشطفيسيؿعميوإنفاؽالماؿ,وا
المأكوؿوالمشروبوالممبوس,فكافإلىالتيمكةعندالحاجةالشديدةإلىؿيفضيفإفإنفاؽكؿالما

(وقولو67)الفرقاف: بًَاٌَّزَِّٓ بِرَا ؤَٔفَمٌُا ٌَُْ ُّغْشِفٌُا ًٌََُْ َّمْزُشًُا ًَوَبَْ ثََْْٓ رٌَِهَ لٌََاًِالمرادمنوكماقاؿتعالى:

-وينيى,(29)اإلسراء: اَِّذْغٌُسً بػُنُمِهَ ًََٙ رَجْغُؽْيَب وًَُّ اٌْجَغْػِ فَزَمْؼُذَ ًٌٍَُِِ بىل ًََٙ رَجْؼًَْ َّذَنَ َِغٌٌٍَُْخًتعالى:

                                                           

 (.1/246)–وؿالقرآفمفخبلؿالكتبالتسعة"("المحررفيأسبابنز1)
 (3/585لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
 (5/295("مفاتيحالغيب")3)
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- باليد اإللقاء ويكوف تيمكة, فيو ألف اإلنفاؽ عدـ األمواؿإلىعف في اإلقامة في التيمكة
صبلحياوترؾاإلنفاؽوالجيادفيسبيؿا,فاإلمساؾعفاإلنفاؽىو تيمكةلمنفسبالشح,وتيمكةوا 

العدو فإفىذا لممسمميف, وىبلؾ لمعدو تقوية فيو والغزو وترؾالجياد والضعؼ, بالعجز لمجماعة
المتربصبيـإذارآىـقعدواعفالجيادغزاىـوقاتميـوانتصرعمييـفيمكوا,ويأمراالمؤمنيفبأف

 فإفإلىيرتقوا وصمتأعمىمراتباإليمافوىياإلحساف, تفعؿإلىالنفسإذا فإنيا المرتبة ىذه
والعمفعمى وفيالسر والكبيرة وتراقبافيالصغيرة المعاصيكميا وتنتييعف الطاعاتكميا

ىذهالمرتبةفإّنوسيكوفمؤيدىـوناصرىـعمىأعدائيـ,ومفأحبواإلىالسواء,فإنيـإفوصموا
.(1)أكرموونصرهوماأىانووماخذلو

ًََِب ٌَىُُْ ؤٌََّب رُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًٌٍََِّوِ تحثعمىاإلنفاؽفيسبيؿاقولوتعالى:الّتيومفاآليات

َ  إسضِِريَاسُ اٌغََّّبًَادِ ًَ ْ ؤَٔفَكَ ِِٓ لَجًِْ اٌْفَزْخِ ًَلَبرًََ ؤًٌَُْئِهَ ؤَػْظَُُ دَسَجَخً ِِّٓ ؤَٔفَمٌُا ِِٓ ثَؼْذُ ًَلَبرٌٍَُا  زّّٓاٌٌَب َّغْزٌَُِ ِِنىُُ َِّٓ

(.10)الحديد:ًَػَذَ اٌٍَّوُ اٌْذُغْنََ ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ خَجرِيٌ  بًَوًٍُّ

المؤمنوفاإلنفاؽفيسبيؿاأّييالممؤمنيففيأيشيءتتركوف--فيىذهاآليةيقوؿ
اليبقىلكـشيءمنيابؿيبقىكموتعالى,فأنتـوأنّيقة,والحاؿالحقّالذييقربكـمنووىومالوفي

 يقربكـ فيما تنفقوىا أف فاألولى لغيركـ أموالكـ تاركوف الثوابإلىميتوف بو وتستحقوف تعالى ا
فإنويامعشرالمسمميفاليستويمنكـعندافيالفضؿمفأنفؽمفقبؿ--والمدحورضاا

وقوةأىموودخوؿالناسفيديفااإلسبلـوذلؾقبؿعزة--امعرسولوفتحمكةوقاتؿأعداء
.(2)اإلسبلـ,ومفأنفؽوقاتؿبعدفتحمكةوقوةاأفواجً

ألنوأوؿمفأسمـوأوؿمف--وقاؿالخازف:"إفىذهاآليةنزلتفيأبيبكرالصديؽ
.(3)أنفؽمالوفيسبيؿا"

                                                           

 (.1/192لسيدقطب)-(,"فيظبلؿالقرآف"1/529البفكثير)-(انظر:"تفسيرالقرآفالعظيـ"1)
التنزيؿ"(,"التسييؿلع17/241لمقرطبي)-(انظر:"الجامعألحكاـالقرآف"2)  (.2/344البفجزي)-مـو
 (.4/247)-("لبابالتأويؿفيمعانيالتنزيؿ"3)
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نالواالّذيفقبؿالفتحوىـالسابقوفاألولوفمفالمياجريفواألنصارىـأنفقواالّذيففيؤالء
 امف عند درجة أعظـ فيـ بعدىـ, مف ناؿ مما أكثر كبلالّذيفالمشقة ولكف الفتح, بعد أنفقوا

الوافروىي الثوابالحسفوالجزاء معالجّنةالفريقيفالمتقدموفالسابقوفوالمتأخروفالبلحقوفليـ
.(1)اوتالدرجاتوايعمـكؿشيءفيجازيكـعمىقدرأعمالكـتف

 اآليات والثوابالّتيومف األجر مف ليـ ا أعد وما ا سبيؿ في المنفقيف جزاء تبيف

عَنَبثًَِ فِِ وًُِّ عُنجٍَُخٍ ِِّئَخُ دَجَّخٍ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ وََّضًَِ دَجَّخٍ ؤَٔجَزَذْ عَجْغَ  اٌزَِّّّٓضًَُ  المضاعؼقولوتعالى:

(.261)البقرة:ًَاٌٍّوُ ُّعَبػِفُ ٌَِّٓ َّؾَبءُ ًَاٌٍّوُ ًَاعِغٌ ػٌٍَُِْ 

لتضعيؼالثوابلمفأنفؽفيسبيمووابتغاءمرضاتو--ففيىذهاآليةمثؿضربوا
مثؿىؤالءالمؤمنيفإفّ:سبحانوؽّالحفيقوؿسبعمائةضعؼ,إلىوأفالحسنةتضاعؼبعشرأمثاليا

أعداءابأنفسيـوأمواليـكمثؿحبةمفحباتالحنطةأوالشعيرالّذيف ينفقوفأمواليـفيجياد
.(2)الذييزرعوابفآدـويكوفمنوقوتيـوأكثرمايكوففيالُبراألرضأوغيرذلؾمفنبات

غفيالنفوسمفذكرعددالسبعمائة,فإفىذاىذهاآلية:"وىذاالمثؿأبمفيويقوؿابفكثير
األرضألصحابياكماينميالزرعلمفبذرهفي--أفاألعماؿالصالحةينمييااإلىفيوإشارة

أف--سبعمائةضعؼحيثقاؿابفمسعودإلىالطيبة,وقدوردفيالسنةالنبويةتضعيؼالحسنة
لتأتيف يـو القيامة بسبعمائة ناقة ):--فقاؿرسوؿاتصدؽبناقةمخطومةفيسبيؿا,رجبًل

 .(5)"(4)((3)مخطومة

                                                           

 (.9/142لمقاسمي)-(,"محاسفالتأويؿ"3/434لمنسفي)-(انظر:"مدارؾالتنزيؿوحقائؽالتأويؿ"1)
 (.5/513لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
,والخطاـ:حبؿيجعؿفيطرفوحمقةثـيقمدالبعيرثـيثنى(معنىمخطومة:أىفيياخطاـوىوقريبمفالزماـ3)

البفمنظور–غيرعميؽليوضععميوالخطاـ.)انظر:"لسافالعرب"اعمىمخطمو,حيثيتـحزأنؼالبعيرحزً
(5/106.) 
(4 رقـ) حديث وتضعيفيا, ا سبيؿ في الصدقة فضؿ باب اإلمارة, كتاب صحيحو في مسمـ (,1892(أخرجو
(3/1505.) 
 (.1/692)-("تفسيرالقرآفالعظيـ"5)
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ا شبو --فقد فيالّتيالصدقة تمقى افتخرجعودًاألرضتنفؽفيسبيؿابحبة
باركياالّتييتولدعفىذهالحبةأّنوتتعمؽبوسبعسنابؿفيكؿسنبمةمائةحبة,أياقائمًامستويً
المنفؽيكافئواتعالىعمىإنفاقوبتمؾالمكافئةالسخيةاإلنسافالحبوالنوىسبعمائةحبة,فخالؽ

يضاعؼأجرالصدقةلمفيشاءمفخمقوبحسبإخبلصو--فيوسبحانوالمعطيالوىاب,وا
(1)فيعمموفاواسعالفضؿكثيرالعطاءلمفأحسفمفخمقوعميـبمفيستحؽومفاليستحؽ.

إلىسبعمائةضعؼلقوؿالّنبي ما نقصت صدقة مف ):--فالصدقةالتنقصالماؿبؿتزيده
.(2)(ماؿٍ 

ويقوؿأبوزىرة:"إفالصدقةفيسبيؿاتنتجسبعمائةمثؿلياالمفحيثالثوابالذي
ائجاإلنفاؽفيسبيؿتنتجعنيا,فإفنتالّتيينالوالمنفؽممفيممؾالثوابفقطبؿمفحيثالنتائج

اعظيمةتعودعمىاألمةبسبعمائةمثؿليذهالصدقةأوتزيد,فإفاإلنفاؽفيسبيؿالحربإلعداد
العدةيدفعكيداألعداءفتنجواألمة,وفينتاجتياخيركثيرىوأكثرمفسبعمائةضعؼمفالماؿ

,فتكوفمنوقوةعاممةفياألمة,تأتيمفويدرعميومفمالوفإنويربيواالذيأنفؽ,ومفيعطيتيمً
ودفعشرً أنفقتفيتربيتو, الخيربأضعاؼما يتعيداخطيرًاوجوه إفلـ وىوأفيكوفذلؾاليتيـ

القدرة تعوؽ أدواء يدفع فإنما مستشفى ينشيء ومف األمة, في تخريب عنصر الصالحة بالتربية
.(3)ليذااإلنتاج"اكثيرًادقدـلمجماعةخيرًيةفبلتنتج,فإذاحمىىذهالقدرةفقاإلنسان

والأذًىعمىمفتصدقواااليتبعوفماأنفقوهمنًالّذيفويبشراتعالىالمنفقيففيسبيمو

َِب ؤَٔفَمٌُاُ  ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ صَُُّ َٙ ُّزْجِؼٌَُْ اٌزّّٓعمييـفيبشرىـباألجروالثوابوذلؾفيقولوتعالى:

(.262)البقرة:ًََٙ خٌَْفٌ ػٍََْْيُِْ ًََٙ ىُُْ َّذْضٌََُْٔ  سثّيًََُٙ ؤَرًٍ ٌَّيُُْ ؤَجْشُىُُْ ػِنذَ  بَِنًّ

                                                           

 (1/694البفكثير)-(انظر:"تفسيرالقرآفالعظيـ"1)
(2 رقـ) حديث والتواضع, العطؼ استحباب باب والصمة, البر كتاب صحيحو في مسمـ (,2588(أخرجو

 (.1002)ص
 (.2/972("زىرةالتفاسير")3)
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ينفقوفأمواليـفيسبيؿاثـاليتبعوفماأنفقوامفالّذيفففيىذهاآليةيمدحاتعالى
بقوؿٍأعطوفعمىماالخيراتوالصدقاتمنً أحد فبليمنوفعمى بفعؿٍه, مفوال مع يفعموف وال ,

يحبطوفبوماسمؼمفاإلحساف.اأحسنواإلييـمكروىً

ثواباإلنفاؽإالإذاكافطيبالنفسفيعطائوفبليكوفمنوأذىوال"فالمنفؽاليستحؽّ
يااليناؿأجرالمنفؽإالرياء,فالصدقةتنتجآثارىافيالجماعةميماتكفنيةصاحبيا,ولكفصاحب

الثواب وأما لؤلعماؿ النتائج فإف والرياء, واألذى المف العناصرالثبلثة: ىذه مف نفسو خمصت إذا
.(1)فممنيات"

المنفقوففيسبيؿاالمخمصوالنيةتعالىفيإنفاقيـوال فيؤالءالمؤمنوفالموحدوف
بالجزاءالحسفوالمكافئةليـعمى--وعدىـايمنوفعمىأحدمفخمؽافيصدقتيـليـ,

مف خمفوه واليحزنوفعمىما القيامة مفأىواؿيوـ يستقبمونو فيما الخوؼعمييـ وأنيـ أعماليـ
ماىوخيرإلىوزىرتيا,فبليأسفوفعمىكؿىذا,فيـقدصارواالّدنيااألوالدومافاتيـمفالحياة
ف تكوف فالسعادة ذلؾ, مف في فيي الخوؼوالحزف وأما اآلخرة األمفالّدنياي محميا ا فأبدليـ

.(2)والسرور

اإلنفاؽفيسبيؿاواليستجيبوفألمراورسولوإلىيدعوفالّذيفتذـالّتيومفاآليات

فِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فَِّنىُُ َِّٓ َّجْخًَُ ىَبؤَٔزُُْ ىَاٌَُبء رُذْػٌََْْ ٌِزُنويبخموفأفينفقوامفماؿافيسبيموقولوتعالى:

غَْْشَوُُْ صَُُّ ٌَب َّىٌٌُُٔا ؤَِْضَبٌَىُُْ  بًًٌََِِْٓ َّجْخًَْ فَةََِّّٔب َّجْخًَُ ػَٓ َّٔفْغِوِ ًَاٌٍَّوُ اٌْغَنُِِّ ًَؤَٔزُُُ اٌْفُمَشَاء ًَبِْ رَزٌٌٌَََّْا َّغْزَجْذِيْ لَ

(.38)محمد:

مفاالمؤمنوفتدعوفلتنفقواجزءًأّيياىاأنتـ:اطباالمؤمنيفويقوؿليـفيىذهاآليةيخ
أموالكـفيسبيؿطاعةاوفيالجيادوالزكاةوطرؽالخير,الكؿأموالكـلمايعمـاتعالىمف

قدبخؿإّنماشحالنفسبالماؿ,ومعذلؾفإفمنكـمفيبخؿباإلنفاؽفوصفواتعالىبالبخيؿألنو
وا الوزرواإلثـ, األجروالثوابوكسبيا فيمنعيا اليحضكـعمى--عمىنفسو غنيعنكـ
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مواأموركـوتنتصرواعمىعدوكـ,النفقةلحاجتوإليياولكفلحاجتكـأنتـإليياإذبياتزكُّ واأنفسكـوتقو 
 عف ورجعتـ توليتـ ف اإلىاإلسبلـوا  بايستبدؿ والعياذ قومًالكفر ويأتابكـ ويذىبكـ غيركـ

لمايطمبمنيـ.اتعالىمنكـوأسرعامتثااًلإلىبآخريفثـاليكونواأمثالكـبؿيكونواأطوع

نماىذامفبابحثيـعمى وحاشاىـأفيتولواوماتولواوالاستبدؿاتعالىبيـغيرىـ,وا 
ـمفىذهاألمةفيـأشرفياوأكممياوأطوعياوأحبيالولمكانتيامعالىاألمورواألخذبعزائميانظرً

.-(1)-ولرسولو

اإلنفاؽفيسبيؿايتبيفلناأفاإلنفاؽفيسبيؿإلىبعدىذااإلستعراضلآلياتالداعية
ويتحقؽبوالّتيامفاألعماؿ كما يقوىعمىعدوه, وبو المجتمع, الترابطبيفأفراد يتحقؽبيا

التكا باإلضافة والجماعات, األفراد والتآلؼبيف وتتضاعؼاألجورإلىفؿ الماؿ بو ينمو كمو ذلؾ
.موالهجّنةوفياآلخرةرّبومرضاةالّدنياوالحسناتويجنيالمؤمففيالحياة

 .:ٌانجهادٌفٌٍصثُمٌهللاانثّانثانًطهةٌ
أمرالجيادعنداعجيب,وماُأعّدلممجاىديفأعجبمفال عجب,فمفىوىذاالمجاىدإفَّ

أعداءاأو فيقتمو المنزلة؟ىوذلؾالمؤمفالذييقاتؿتحترايةإسبلميةظاىرة ناؿىذه ولماذا
الجيادفيسبيؿاوعدـإلىتدعوالّتييموتفيخضـالرحمةالجياديةفيوفيسبيؿا,واآليات

َّغْزٌَُِ اٌْمَبػِذًَُْ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ غَْْشُ ؤًٌُِِْ اٌعَّشَسِ ًَاٌُّْجَبىِذًَُْ فِِ  َّٙالقعودعنوأوتركوكثيرةمنياقولوتعالى:

َ اٌٍّوُ ًَػَذَ اٌٍّوُ اٌْذُ بدَسَجَخً ًَوُـًٍ عَجًِِْ اٌٍّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فَعًََّ اٌٍّوُ اٌُّْجَبىِذَِّٓ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ ػٍَََ اٌْمَبػِذَِّٓ غْنََ ًَفَعًَّ

 (.95النساء:(بػَظًِّْ ااٌُّْجَبىِذَِّٓ ػٍَََ اٌْمَبػِذَِّٓ ؤَجْشً

 وينّشطالقرآفمضتسنة الصالحة يرّغبفياألعماؿ بما العممية فيمزجآياتاألحكاـ
جاءتىذهعميياويحّفزاليمـإليياوينّفرمفالقعودعنياوالتكاسؿوالتواكؿفييا,وعمىىذهالسّنة

التفاوتبيفدرجاتمفقعدعفالجيادمفغيرعذرودرجاتمفجاىدفي--اآليةففييايبّيف
معمومً كاف ف وا  ونفسو ابمالو ليرغبوا,اسبيؿ المجاىديف تنشيط اإلخبار بيذا سبحانو أراد لكف ,

                                                           

(1 القرآف" ألحكاـ )-(انظر:"الجامع التأويؿ"16/258لمقرطبي )-(,"محاسف 8/480لمقاسمي التفاسير" -(,"أيسر
 (,.92-5/91لمجزائري)
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(,فيو9)الزمر: َّؼٌٍََُّْْ ًَاٌَّزَِّٓ ٌَب َّؼٌٍََُّْْ  اٌزّّٓلًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ  :وتبكيتالقاعديفليأنفوا,نحوقولوتعالى

تحريؾلطالبالعمـوتوبيخعمىالرضابالجيؿ.

 سبحانو يبّيف أّنوفينا يستوي الّذيفال كممة إلعبلء الجياد عف يخرجواالحؽّقعدوا ولـ
كمرٍضمزمٍفأوقعدواعفذلؾمفغيرضررمبلئـليـالّذيفمناصريفلوبأنفسيـوأمواليـمع

اليجدوفماينفقوفمنوفيإعدادالعدةواليوجدمفيقدـليـالسيؼوالزادالّذيفعمًىأوشمٍؿ,أو
.(1)والراحمة

 اٌزٌَّّّْْٓظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبء ًََٙ ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًََٙ ػٍَََ وقدبّيفاتعالىأوليالضررفيقولوتعالى:

بِرَا  اٌزّّٓ{ ًََٙ ػٍَََ 90ب ُّنفِمٌَُْ دَشَطٌ بِرَا َٔصَذٌُاْ ٌٍِّوِ ًَسَعٌٌُِوِ َِب ػٍَََ اٌُّْذْغِننِيَ ِِٓ عَجًٍِْ ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ}َٙ َّجِذًَُْ َِ

ؤََّٙ َّجِذًُاْ َِب  بَٓ اٌذَِّْغِ دَضًََِٔب ؤَرٌَْنَ ٌِزَذٍَِّْيُُْ لٍُْذَ َٙ ؤَجِذُ َِب ؤَدٍُِّْىُُْ ػٍََْْوِ رٌٌٌَََّاْ ًَّؤَػُْْنُيُُْ رَفِْطُ ِِ

بخبًل91,92)التوبة:{92ُّنفِمٌَُْ} بأمواليـ الجياد عف القاعدوف يكوف فبل وحرصً(, عمييا,ابيا

يبذلوفالّذيفلمراحةوالّنعيـعمىالتعبوركوبالصعابفيالقتاؿ,مساويفلممجاىديفاوبأنفسيـإيثارً
الحؽّجيادبالسبلحوالخيؿوالمؤنة,ويبذلوفأنفسيـبتعريضيالمقتؿفيسبيؿأمواليـفياستعدادىـلم

الّذيفيحموفأّمتيـوببلدىـ,والقاعدوفالّذيف,ألفالمجاىديفىـالّطاغوتألجؿمنعالقتؿفيسبيؿ

ًٌٌَََْٙ اليأخذوفحذرىـواليعدُّوفلمدفاععدتيـ,يكونواعرضةلتعّديغيرىـعمييـكماقاؿتعالى:

عمييا,ولكفالنكوصالّطاغوت(,أيبغمبةأىؿ251)البقرة:إسضدَفْغُ اٌٍّوِ اٌنَّبطَ ثَؼْعَيُُْ ثِجَؼْطٍ ٌَّفَغَذَدِ 

إالمعالقدرة,أمامعالعجزوالضرركالعمىوالزمانةوالمرضفبلعفالجياداليكوفمذمةوالبخبًل
تبعةفيوحينئذ.

صالقرآنيالكريـأفالخبلصمعاالستعدادوعدـالقدرةعمىالتنفيذقديغنيونجدفيىذاالن
.(2)عفالجيادأوعمىاألقؿيسقطالمؤاخذة

                                                           

(.1/165لمشيخعمواف)-(انظر:"الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"1)
(.5/371لمبقاعي)-ناسباآلياتوالسور"(انظر:"نظـالدررفيت2)
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أوليما: أفالجيادبالماؿجياد,وأفالقعودنوعاف:إلىيقوؿأبوزىرة:"فيىذهاآليةإشارة
أوغزوىـفياإلسبلـلمنازلةأىؿقعودماديحسي:بمعنىأفاليخرجمفالداروالعدومتأىب
قعودوالثاني:,--عمّياإلسبلـعقردارىـ,وماغزيقوـفيعقردارىـإالذلواكماقاؿفارس

عفالقعودوالعدواعفالبذؿواالنفاؽفيسبيؿالحرب,وىذاقعودعفالجيادبالماؿوىواليقؿخطرً
قدأخذاألىبة.

 الكالقرآفولذلؾفقدعّد الحالةمؤديّا البخؿفيىذه التيمكة,ولذلؾقاؿاتعالى:إلىريـ

 ُُْاٌزَّيٍُْىَخِ ًَؤَدْغِنٌَُاْ بَِّْ اٌٍّوَ ُّذِتُّ اٌُّْذْغِننِيَ بىلًَؤَٔفِمٌُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ رٍُْمٌُاْ ثِإَّْذِّى):195البقرة.)

كماىوالشأففيجيادكثيرمفالصحابةوالشؾأّفأكمؿالجيادماكافبالماؿوالنفس,
كافليـماؿبذلوهالّذيفبفعوؼوغيرىـمفكبارالصحابةالّرحمفكأبيبكروعمروعثمافوعبد

.(1)وكافليـببلءفيميدافالقتاؿفقاتموافيسبيؿابأنفسيـ"

وال العقؿ حكـ في سائغة غير والمجاىد القاعد بيف المساواة كانت ذا فيوا  فالفضؿ شرع,

قاؿا: ولذا لممجاىديف, ًَػَذَ اٌٍّوُ  بفَعًََّ اٌٍّوُ اٌُّْجَبىِذَِّٓ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ ػٍَََ اٌْمَبػِذَِّٓ دَسَجَخً ًَوُـًٍ الدرجة

ذاكافالتساويبيفالمجاىديفوالقاعديفمفغيرضرريمنعيـغيرمستساغفإفااٌْذُغْنََ ,وا 

مفت أعمى درجة في وجعميـ الضرر ذوي القاعديف عمى والنفس بالماؿ المجاىديف فضؿ عالى
مفذوياألعذار,فيـيعرضوف القاعديفلعذروذلؾأفيكوفليـفضؿأعظـومكانتيـعنداأكـر

كبًل لمتمؼويقدموفالنفيسمفالماؿ,ومعذلؾفإفاتعالىقدوعد عاقبةمفالفريقيفالأنفسيـ
.(2)االحسنةحيثاليكوفثمةعقابيوـالقيامةبؿيكوفالنعيـالمقيـليمامعً

فتفضيؿالدرجةعمىالقاعديفذويالضررلكييسيرالقاعدولونسبيً فبليقعدلضرراوا 
قعدوامفغيرالّذيفحيثالعذر,أمااوىميأوعذرغيرقيري,فكثيرمفالناسيتوىموفأعذارً

مفاعذرٍ اإلحسافومغفرة بّيفسبحانوفضؿالمجاىديفعمييـبأجرعظيـوكثيرفيمقاـ فقد
النصأشارسبحانو الغزووالخروجلمجيادفرضإلىورحمةوتبديؿسيئاتيـحسنات,وفيىذا أفَّ
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 حاجة في المسمموف يكف لـ إذا وذلؾ عيف, فرض وليس يكفإلىكفاية وميما القادريف, كؿ
.(1)رجوفلمجيادليـالفضؿاألعظـفالخا

َّب المجاىديففيسبيموأنيـأحّباؤهوأولياؤهقولوتعالى:--يصؼفيياالّتيومفاآليات

ُّاِِْنِنيَ ؤَػِضَّحٍ ػٍَََ اٌْىَبفِشَِّٓ ُّجَبىِذًَُْ آَِنٌُاْ َِٓ َّشْرَذَّ ِِنىُُْ ػَٓ دِّنِوِ فَغٌَْفَ َّإْرِِ اٌٍّوُ ثِمٌٍََْ ُّذِجُّيُُْ ًَُّذِجٌَُّٔوُ ؤَرٌَِّخٍ ػٍَََ اٌْ اٌزّّٓ ؤّّيب

(.54)المائدة:فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ َّخَبفٌَُْ ٌٌََِْخَ ٓئٍُِ رٌَِهَ فَعًُْ اٌٍّوِ ُّاْرِْوِ َِٓ َّؾَبءُ ًَاٌٍّوُ ًَاعِغٌ ػٌٍَُِْ 

افمفيضّراشيئًالغنيعفالعالميفوأنومفيرتدعفدينوأّنو--فيىذهاآليةيخبر
نمايضرنفسو,وأفعبادً بيدايتيـووعدباإلتيافبيـ,الّرحمفصادقيفقدتكفؿمخمصيفورجااًلاوا 

صفاتيـاوأحسنيـأخبلقًاوأقواىـنفوسًاوأّنيـأكمؿالخمؽأوصافً يحّبيـويحّبونو,فإّفمحبةأّنو,وأجؿُّ
ذاأحباعبدًالمعبدىيأجؿنعمةأنعـبياعم يّسرلوايووأفضؿفضيمةتفضؿابياعميو,وا 

.(2)األسبابوىوفعميوكؿعسير,ووفقولفعؿالخيراتوترؾالمنكرات

محبةالعبدلربو فيأقوالواوباطنًاظاىرً--الّرسوؿأفيتصؼبمتابعةبدّالأّنوومفلواـز

 قاؿتعالى: كما (,31)آؿعمراف: لًُْ بِْ وُنزُُْ رُذِجٌَُّْ اٌٍّوَ فَبرَّجِؼٌُِِٔ ُّذْجِجْىُُُ اٌٍّوُ وأعمالووجميعأحوالو

وقوةعمىإقامتو,وكذلؾمفصفاتيـأنيـلممؤمنيفأذلةمفمحبتيـالحؽّفيافحبيـيزيدىـرسوخً
 عمى أعزة وىـ جانبيـ, وسيولة بيـ ورحمتيـ ورأفتيـ ورفعتيـ ولينيـ ونصحيـ باليـ الكافريف

المعانديفآلياتووالمكذبيفلرسمو,فقداجتمعتىمميـوعزائميـعمىمعاداتيـوبذلواجيادىـفيكؿ

(,وىؤالءالمؤمنوف29)الفتح: ؤَؽِذَّاء ػٍَََ اٌْىُفَّبسِ سُدََّبء ثَْْنَيُُْسببيحصؿبواالنتصار,قاؿتعالى:

ـوأنفسيـوبأقواليـوبأفعاليـواليخافوفلومةالئـ؛بؿيقدموفالصادقوفالمحبوفيجاىدوفبأموالي
 والخوؼمفلوموعمىلوـالمخموقيف,فإّفضعيؼالقمبضعيؼاليمةتنتقصعزيمتورّبيـرضا

                                                           

لممظيري-(,"التفسيرالمظيري"1/548ألبيعباساألنجري)-(انظر:"البحرالمجيدفيتفسيرالقرآفالمجيد"1)
(2/202.) 
(2 الكريـ "تيسير  (انظر: 1/235لمسعدي)-الّرحمف" القرآف" مقاصد في البياف "فتح الطيبالقنوجي-(, ألبي
(3/451.) 
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عندلومةالبلئميفوفيقمبوتعّبٌدلغيراومافييامراعاةالخمؽوتقديـرضاىـولوميـعمىأمرا,
.(1)اليخاؼفيالومةالئـحّتىلقمبمفالتعبدلغيرافبليسمـا

ولّمامدحيـابمامّفعمييـمفالصفاتالجميمةوالمناقبالعاليةأخبرأفىذامففضمو
حسانولئبليعجبوابأنفسيـ,وليشكرواالذيمّفعمييـبذلؾليزيدىـمففضمووليعمـغيرىـ عمييـوا 

عميوحجاب,فاتعالىواسعالفضؿواإلحسافجزيؿالمنفقدعمترحمتوكؿأففضؿاليس
شيءويوسععمىأوليائومففضمومااليكوفلغيرىـ,ولكنوعميـبمفيستحؽالفضؿفيعطيوفا

.(2)اوفروعًأعمـحيثيجعؿرسالتوأصبًل

سبحانوأفالجيادفيسبيمومفأالّتيومفاآليات عظـاألعماؿقولوتعالى:يوضحفييا

َجًِِْ اٌٍّوِ َٙ َّغْزًٌََُْ ػِنذَ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ َٙ ؤَجَؼٍَْزُُْ عِمَبَّخَ اٌْذَبطِّ ًَػَِّبسَحَ اٌَّْغْجِذِ اٌْذَشَاَِ وََّْٓ آََِٓ ثِبٌٍّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَجَبىَذَ فِِ ع

(.19)التوبة:َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌظَّبٌِِّنيَ 

 زوؿ:النّ سبب 

قاؿ:--ذكرالمزينيفيكتابوسببنزوؿىذهاآليةحيثقاؿ:"عفالنعمافبفالبشير
منبررسوؿا أباليأفالأعمؿعمبًل--كنتعند ما فقاؿرجؿ: إالأفأسقياإلسبلـبعد

اـ,وقاؿآخر:إالأفأعّمرالمسجدالحراإلسبلـبعدالحاج.وقاؿآخر:ماأباليأفالأعمؿعمبًل
-الجيادفيسبيؿاأفضؿمماقمتـ,فزجرىـعمروقاؿ:الترفعواأصواتكـعندمنبررسوؿا

-ىذه تعالى ا فأنزؿ فيو, اختمفتـ فيما فأستفتيو الجمعة صميت إذا ولكف الجمعة, يوـ وىو
.(3)اآلية"

بالسقايةوسدانةالبيتفأعمميـجّؿافتخروالّذيفففيىذهاآليةالكريمةيوبخسبحانوالقوـ ا
السدانة مف بو الفيالذيافتخروا فيسبيمو والجياد اآلخر الفخرباإليمافباواليوـ أف جبللو

                                                           

 (.6/139لممراغي)-(انظر:"تفسيرالمراغي"1)
 (.6/359لمحمدرشيدرضا)-(انظر:"تفسيرالمنار"2)
 (.1/581)-("المحررفيأسبابنزوؿالقرآفمفخبلؿالكتبالتسعة"3)
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اوالسقاية,والمعنىانكارأفيشبوالمؤمنوفبالكافريفوأعماليـوأفيسّوىبينيـ,وجعؿتسويتيـظممً
لمدحوالفخرفيغيرموضعيما.بعدظمميـبالكفر,ألنيـوضعواا

القوـسقايةالحاجوعمارةالمسجدالحراـكإيمافمفآمفأّييايقوؿأجعمتـوسيرتـ--فا
اآلخروجاىدفيسبيؿااليستووفىؤالءوأولئؾ,والتعتدؿأحواليماعنداومنازليما باواليـو

.(1)باليوـاآلخرعمبًلألفاتعالىاليقبؿبغيراإليمافبوو

"فمقاـالمجاىدالمؤمفباواليوـاآلخرمقاـعاٍؿ,ومقاـالمشرؾالذييكتفيمفالشرؼ
ويظفذلؾمقربً المادية والعمارة األنداد,زلفىوإليوابالسقاية يشرؾبافيعبادتو تركواىو فيـ

.(2)"اشيئًالحؽّالجوىروناقضوهوأخذوابمظيٍرباطؿاليغنيعف

,وىواولتوحيدهجاحدًااليوفؽلصالحاألعماؿمفكافبوكافرً--ويقوؿطنطاوي:"فا
الظالميف اليوفؽالقوـ إلىسبحانو الشرعمىالحؽّمعرفة آثروا قد أيأنيـ مفالباطؿ, وتمييزه

.(3)الخيروالضبللةعمىاليداية"

آَِنٌُاْ  اٌزّّٓجاىدوابعدأفآمنواوىاجروافقاؿتعالى:ّذيفالوبعدذلؾيبيفسبحانوجزاءاليداة

(.20)التوبة:ٌْفَبئِضًًََُْىَبجَشًُاْ ًَجَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ ؤَػْظَُُ دَسَجَخً ػِنذَ اٌٍّوِ ًَؤًٌَُْئِهَ ىُُُ ا

اآليةقضاءمفاتعالىبيفِفَرؽ افتخرأحدىـبالسقايةواآلخرالّذيفالمفتخريففيىذه
فياآليةالسابقة,فالذيفآمنواباتعالىباوالجيادفيسبيموكمابّينتُبالسدانةواآلخرباإليماف

بدينيـوجاىدوافيسبيؿاإلعبلءكممتوبأمواليـوأنفسيـاوىاجروامفداراإليماففرارًاحقًاإيمانً
وأشرؼمنزلةفيحكـاوتقديرهمفاتوفرتفييـىذهالصفاتالجميمةىـأعمىمقامًالّذيفىؤالءىـ

أىؿسقايةالحاجوعمارةالمسجدالحراـومفكؿمفلـيّتصؼبيذهالصفاتاألربعةالكريمةوىي
.(4)اإليمافواليجرةوالجيادبالماؿوالجيادبالنفس

                                                           

 (.4/168لمطبري)-نظر:"جامعالبياف"(ا1)
 (.6/3256ألبيزىرة)-("زىرةالتفاسير"2)
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)96( 

 

وجاىالّذيف"والمؤمنوف امفىاجروا عند درجة فيسبيؿاأعظـ وأنفسيـ بأمواليـ دوا
آمنواوجاىدواولـيياجروا,والذيفآمنواوجاىدوابأمواليـوأنفسيـفيسبيؿاأعظـدرجةعندالّذيف

آمنواولـيياجرواولـيجاىدوا,وىكذايتفاوتالمؤمنوففيمنازليـودرجاتيـعندا.الّذيفامف
جاىدوافيسبيؿابأمواليـوأنفسيـبعدالّذيفمىدرجةعندالممؤمنيفىيدرجةالمياجريفوأع

أفاجتمعليـاإليمافواليجرة,وقدوعدىـابالفوزبرضوانووجناتوينعموففييابنعيـمقيـالينفد
.(1)"اوالينقطعأبدً

 بًَصِمَبًٌ بْٔفِشًُاْ خِفَبفًابالماؿوالنفسقولوتعالى:النفيرفيسبيؿاإلىتدعوالّتيومفاآليات

(.41)التوبة:ًَجَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَٔفُغِىُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ بِْ وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ

والمجيادفيالعسرليـعمىالنفيرفيسبيموأفينفرواوييبّايقوؿتعالىلعبادهالمؤمنيفحاث 
واليسروالمنشطوالمكرهوالحروالبردوفيالصحةوالمرضوفيجميعاألحواؿ.

المريضفيالّصحيحاإلنسافو أما سعيدبفخفيؼالحركةويمكنوأفيقاتؿ, سيدنا فعؿكما

ْْظَ ػٍَََ ٌَ : المعركةفيقولوإلىإذقالوالو:إّفاأعفاؾمفالخروجاوكافمريضً--المسيب

نَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ ًََِٓ اٌْإَػََّْ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌَّْشِّطِ دَشَطٌ ًََِٓ ُّؽِغِ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ُّذْخٍِْوُ جَ

.(2)ادالمسمميفوأحرسمتاعيـ(,فقاؿ:واأكثرسو17)الفتح:بؤًٌَِّْ بَّزٌََيَّ ُّؼَزِّثْوُ ػَزَاثً

بالذكاءوصحةالعقؿ,ويمكفأفُيستشارفيمسألةاومفالممكفأفيكوفالمريضمتميزً
يكوف أف وممكف معو, وخرجوا قومو ىاج لمقتاؿ خرج فإذا فيقومو المريضأسوة يكوف وقد ما,

المريضوىويخرجلمقتاؿفإنيـلؤلقوياءعمىالقتاؿ,فحيفيرىاألقوياءاالمريضأوالضعيؼحافزً
يخجموفأفيتخمفواىـ.
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والنفس, بالماؿ وسعيـ ويستفرغوا جيدىـ يبذلوا بأف المؤمنيف سبحانو أّفويأمر ورد وكما
 ا "--رسوؿ (,1)"جاىدوا المشركيف بأموالكـ وأيديكـ وألسنتكـقاؿ: دليؿ يجبأّنووىذا كما

حيثاقتضتالحاجةودعتلذلؾ,فالجيادبالّنفسوالماؿخيرلكـالجيادبالنفسيجبالجيادبالماؿ
مفالتّقاعدعفذلؾ؛ألففيورضااتعالىوالفوزبالدرجاتالعاليةعندهوالنصرلديفاوالدخوؿ

.(2)فيجممةجندهوحزبو

ًَاٌَّزَِّٓ  قولوتعالى:فيياالمجاىديفباليدايةوالنصرعمىأعدائيـ--يبشراالّتيومفاآليات

(.69)العنكبوت: جَبىَذًُا فِْنَب ٌَنَيْذَِّنَّيُُْ عُجٍَُنَب ًَبَِّْ اٌٍَّوَ ٌََّغَ اٌُّْذْغِننِيَ

جاىدوافياليصمواالّذيفالمؤمنيفويسّميقموبيـويذكرىـبأف--فيىذهاآليةيبّشر
تمموافمـينكصواولـييأسواوصبرواعمىفتنةالنفسمااحإليوالّطريؽلوويتصموابوواحتمموافي

الطويؿالشاؽالغريب,أولئؾلفيتركيـاالّطريؽوعمىفتنةالناسوحممواأعباءىـوساروافيذلؾ
نوسينظرإلييـمفعميائوفيرضىعنيـ,وسينظر وحدىـولفيضيعإيمانيـولفينسىجيادىـ,وا 

حسانيـإلىمحاولتيـالوصوؿفيأخذبأيدييـ,وسينظرإلىرجيادىـفييدييـ,وسينظإلى صبرىـوا 
الذيبعثبومحمدالحؽّالمستقيمة,وىوديفاالّطريؽإصابةإلىفيجازييـخيرالجزاء,ويوفقيـ

--فا,--ًرسولوامعمفأحسفمفخمقوفجاىدفيوأىؿالشرؾ,مصدق--فيماجاءبو
.(3)عوفلووالنصرةعمىمفجاىدمفأعدائومفعندابال

ويقوؿالنسفي:"وأطمؽالمجاىدةولـيقيدىابمفعوؿليتناوؿكؿماتجبمجاىدتومفالنفس
.(4)"الّديفوالشيطافوأعداء

                                                           

 (سبؽتخريجو.1)
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كماويصؼتعالىالمجاىديففيسبيموأنيـمؤمنوفصادقوففيإيمانيـباورسولو,وذلؾ

ىُُُ  آَِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ صَُُّ ٌَُْ َّشْرَبثٌُا ًَجَبىَذًُا ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤًٌَُْئِهَ اٌزّّٓاٌُّْاِِْنٌَُْ  بّّٔبفيقولوتعالى:

(.15)الحجرات: اٌصَّبدِلٌَُْ

الّذيفالمؤمنيفاإليمافالخالصوىـ-–فيىذهاآليةالكريمةيمّيُز باورسولوصدقوا
قرارًاتامًاتصديقً يمافبالرّ--الوحدانيةولرسولوببالّمساففأقرواابالقمبوا  سالةعفيقيفراسخوا 

الحؽّكامؿ,ثـلـيشكُّواولـيترددوافيإيمانيـ؛بؿثبتواعمىحاؿواحدةوىيالتصديؽالمحضب
اؿواألنفسحؽالجيادمفأجؿطاعةاوابتغاءمعاالطمئنافالنفسيواألمفالذاتيوجاىدواباألمو

عبلءكممتوودينو,فيؤالءالمتصفوفبيذهالصفاتالمذكورةىـ رضوانوقاصديفبجيادىـوجواوا 
.(1)الصادقوففيإيمانيـ

باورسولو,:األّوؿ"ووصؼاتعالىالمؤمنيفالكامميفبثبلثةأوصاؼ التصديؽالجاـز
الجيادبالماؿوالنفس,فمفجمعىذهاألوصاؼفيوالمؤمفوالثالث:عدـالشؾواالرتياب,والثاني:
.(2)الصادؽ"

رُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَرُجَبىِذًَُْ فِِ تبيفأفالجيادخيرلممؤمنيفقولوتعالى:الّتيومفاآليات

(.11)الصؼ:ىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ بِْ وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْعَجًِِْ اٌٍَّوِ ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَٔفُغِىُُْ رٌَِ

آََِنٌُا ىًَْ  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب فيىذهاآليةجوابمفاتعالىبنوعالتجارةالرابحةمعافيقولو:

ْ ػَزَاةٍ ؤٌٍَُِْ 10)الصؼ:ؤَدٌُُّىُُْ ػٍَََ رِجَبسَحٍ رُنجِْىُُ ِِّٓ تواظبوا أف التجارة ىذه ونوع با(, عمىاإليماف

ورسولووتخمصواالعمؿلووتجاىدوامفأجؿإعبلءكممتوونشردينوباألنفسواألمواؿ,وقّدـاألمواؿ
عمىاألنفسلئلعدادالحربيلبدءاالستعدادبيا,فتنفقوفماتيّسرمفأموالكـفيالجياد,فإفذلؾ

نيويمفالنصرعمىاألعداءوالعزالمنافيلمذؿ,عمييافإنوفيوالخيرالدالمنفسشاقًاولوكافكرييً
والرزؽالواسعوسعةالصدروانشراحووفياآلخرةالفوزبثواباوالنجاةمفعقابو.
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والعنايةالّدنيافاإليمافوالجيادخيرلكـوأفضؿمفأموالكـوأنفسكـومفأنواعالتجاراتفي
 والعمـ اإلدراؾ أىؿ مف كنتـ إف وحدىا بيا األمور فإف المقاصد وفيـ المنافع تتفاضؿإّنمابوجوه

.(1)بغاياتياونتائجيا

ّنماكافذلؾلمايحققوالجيادمفعمّوكممةىذاىوأجرالجياد,وىذاىوأجر المجاىد,وا 
عمىالكوفكمو,ناشريفدعوةالسماء,قاىريفأمـالكفروالطغياف,ممتزميفاإلسبلـاوسيادةأّمة

السماحةواألخبلؽفيجيادىـوقتاليـمبتغيفرضااوالفوزبماعندهمفعفوورضاوجنةالّنعيـ.ب

ؾأنتالوىاب.,وىبنارحمةمفعندؾإنّالحؽّتؾروحالجيادفيسبيؿميـىبأمّالّ

ٌ.:ٌانهجشجٌفٌٍصثُمٌهللاانّشاتغانًطهةٌ

ليـاليجرةرحمةبيـاإلسبلـفشرعفيمرحمةضعؼووىف,الّدعوةكافالمسمموففيبداية
يتمكنوامفعبادةاعمىالوجوالذييرتضيوليـوىـيأمنوفعمىأنفسيـوأىمييـ,قاؿتعالى:حّتى

 َِّْفٌُسٌ سَّدٌُِْآَِنٌُاْ ًَاٌَّزَِّٓ ىَبجَشًُاْ ًَجَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤًٌَُْـئِهَ َّشْجٌَُْ سَدَّْذَ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ غَ اٌزّّٓب:(.218)البقرة

 زوؿ:سبب النّ 

قبمياالرتباطيابياوىيقولوتعالى:الّتيسببنزوؿىذهاآليةواآليةمزينيفيكتابوذكرال

 ًَِاٌَّْغْجِذِ اٌْذَشَاَِ ًَبِخْشَاطُ ؤَىٍِْوِ ِِنْوُ ؤَوْجَشُ َّغْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ اٌؾَّيْشِ اٌْذَشَاَِ لِزَبيٍ فِْوِ لًُْ لِزَبيٌ فِْوِ وَجرِيٌ ًَصَذٌّ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَوُفْشٌ ثِو

َّشُدًُّوُُْ ػَٓ دِّنِىُُْ بِِْ اعْزَؽَبػٌُاْ ًََِٓ َّشْرَذِدْ ِِنىُُْ ػَٓ دِّنِوِ فََُّْذْ  دزَّػِنذَ اٌٍّوِ ًَاٌْفِزْنَخُ ؤَوْجَشُ َِِٓ اٌْمَزًِْ ًََٙ َّضَاٌٌَُْ ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ 

(.217)البقرة: ًَآخِشَحِ ًَؤًٌَُْـئِهَ ؤَصْذَبةُ اٌنَّبسِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ اٌذّْٔبشٌ فَإًٌَُْـئِهَ دَجِؽَذْ ؤَػَّْبٌُيُُْ فِِ ًَىٌَُ وَبفِ

بعثعبدابفجحشابفعمتوعمىسريةفيجمادياآلخرة--أّنوحيثقاؿ:"روي
بفعبداالحضرميوثبلثةمعوفقتموهوأسروااثنيفلقريشفيياعمرواقبؿبدربشيريفليترصدعيرً

واستاقواالعيروفيياتجارةالطائؼ,وكافذلؾغرةرجبوىـيظنونومفجمادياآلخرة,فقالتقريش
                                                           

لمزحيمي-(,"الوسيط"1/860لمسعدي)-(,"تيسيرالكريـالّرحمف"28/90لممراغي)-(انظر:"تفسيرالمراغي"1)
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شيرً الحراـ الشير محمد وشؽذلؾعمىااستحؿ الناسبمعايشيـ. فيو الخائؼوينشغؿ فيو يأمف
تنزؿتوبتنافنزلت,ومفالناسمفقاؿ:أنيـإفسمموامفاإلثـحّتىأصحابالسريةوقالواالنبرح

.(1)فميسليـأجر"

ثميفلقتاليـفيآفيىذهاآليةيطمئفاتعالىعبدابفجحشوأصحابوعمىأنيـغير
الشيرالحراـكماشنععمييـالناسبذلؾ,وذلؾإليمانيـوىجرتيـوجيادىـفيسبيؿا.

يصؼاتعالىعبادهالمؤمنيفالمقربيفالمخمصيفلوبثبلثةأوصاؼ:فينا

خبلصفيالقمبونورفيأوليا: ذعافلحكمووتنفيذألوامرهوا  أنيـآمنوا:فاإليمافتصديؽلمحؽوا 
ومظيره شعاره وصار وخواصو لوازمو وحقؽ بو المؤمف قاـ إف كاؼلمجزاء وذلؾوحده البصيرة,

.وسريرتووحقيقتو

أفاليجرةإلىلئلشارةاٌزّّٓفمـيقؿسبحانووىاجرواوكررىَبجَشًُاْ اٌزّّٓاليجرة:فقاؿوثانييا:

عزاز الّديفوحدىاعمؿزائدعمىاإليمافيستحؽوحدهالثوابألنوترؾلمماؿواألىؿوطمبلمعزةوا 
ابال أمر وقد المستضعفيف, بحياة والرضا فيالذلة البقاء االستضعاؼونيىعفبدؿ عند يجرة

رٌََفَّبىُُُ أٌَّْئِىَخُ ظَبٌِِِّ ؤَْٔفُغِيُِْ لَبٌٌُاْ فَُِْ وُنزُُْ لَبٌٌُاْ وُنَّب  اٌزّّٓبَِّْ  البقاءتحتنيرغيرالمسمميف,فقاؿتعالى:

{ بَِّٙ 91}ااْ فِْيَب فَإًٌَُْـئِهَ َِإًَْاىُُْ جَيَنَُُّ ًَعَبءدْ َِصِريًلَبٌٌَْاْ ؤٌََُْ رَىُْٓ ؤَسْضُ اٌٍّوِ ًَاعِؼَخً فَزُيَبجِشًُ إسضُِغْزَعْؼَفنِيَ فِِ 

{ فَإًٌَُْـئِهَ ػَغََ اٌٍّوُ ؤَْ َّؼْفٌَُ ػَنْيُُْ 96}باٌُّْغْزَعْؼَفِنيَ َِِٓ اٌشِّجَبيِ ًَاٌنِّغَبء ًَاٌٌٌِْْذَاِْ َٙ َّغْزَؽِْؼٌَُْ دٍَِْخً ًََٙ َّيْزَذًَُْ عَجًٍِْ

 بىل اًَعَؼَخً ًََِٓ َّخْشُطْ ِِٓ ثَْْزِوِ ُِيَبجِشً اوَضِريً بُِشَاغًَّ إسض{ ًََِٓ ُّيَبجِشْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َّجِذْ فِِ 99}اغَفٌُسً اوُ ػَفًًٌَُّوَبَْ اٌٍّ

(.97/100)النساء: {011}بدًِّْسَّ ااٌٍّوِ ًَسَعٌٌُِوِ صَُُّ ُّذْسِوْوُ اٌٌَّْْدُ فَمَذْ ًَلَغَ ؤَجْشُهُ ػٍََ اٌٍّوِ ًَوَبَْ اٌٍّوُ غَفٌُسً

الّذيفوىورىبانيةىذهاألمة,فيؤالءالمؤمنيفالجّنةالجيادفيسبيؿاتعالىوىوبابوثالثيا:
.(2)جاىدواالمشركيففيسبيؿاوفيطاعتو

                                                           

 (1/376)-("المحررفيأسبابنزوؿالقرآفمفخبلؿالكتبالتسعة"1)
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جزاءىؤالءالمتصفيفبيذهالصفاتفميسمفشأنيـأفيخافواالعذاب--وبعدذلؾيبيف
غيرمقصودفيالجيادبؿإنيـيرجوفالرحمةوالثوابومفرجاطمبومفخاؼىرب,فبللخطأ

ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْآليةالكريمةبقولو:ا--تخافوافيالجيادإالاومفأخطأفموأجر,ثـذيؿ

وأّنولبياف الكافريف, فيقبؿإسبلـ عفعباده, التوبة يقبؿ قاؿيجاإلسبلـسبحانو وكما قبمو, بما

نِيِتعالى: (,وتقبؿ38)األنفاؿ:لًُ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُاْ بِْ َّنزَيٌُاْ ُّغَفَشْ ٌَيُُ َِّب لَذْ عٍََفَ ًَبِْْ َّؼٌُدًُاْ فَمَذْ َِعَذْ عُنَّخُ إًٌََّ

فّ,توبةالعاصي .(1)غفرافالذنوبتشجيععمىالطاعاتوىجرلممنكراتوا 

ًَدًُّاْ ٌٌَْ : يياجرفيسبيؿاقولوتعالىحّتىميزتالمؤمفمفالكافريالتّومفاآليات

ُّيَبجِشًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَةِْ رٌٌٌَََّْاْ فَخُزًُىُُْ ًَالْزٌٍُُىُُْ دَْْشُ  دزَّرَىْفُشًَُْ وََّب وَفَشًُاْ فَزَىٌٌَُُْٔ عٌََاء فََٚ رَزَّخِزًُاْ ِِنْيُُْ ؤًٌََِْْبء 

(.89)النساء: اًََٙ َٔصِريً برٌَُّّىُُْ ًََٙ رَزَّخِزًُاْ ِِنْيُُْ ًًًٌََِّْجَذ

تتمنوفىدايتيـالّذيففيىذهاآليةالكريمةيخاطباتعالىالمؤمنيففيقوؿليـإفىؤالء
أوتحكموفبياعمييـأوترجونياليـ,يتمنوفأفتكفرواكماكفرواوتجحدواوحدانيةربكـوتصديؽ

بحيثتكونوفأنتـوىـعمىسواءفيالشرؾ,ومفيودذلؾوتكوفىذهحالوال--نبيكـمحمد
دخؿقمبوفيواليريدأفتجتمعوامعوعمىىدىبؿيريداإلسبلـواليحكـعميوبأفنورامسممًيعدُّ

الكفرالعمىمعوعمىضبللة,فإذاكانوايريدوفاالتصاؿبكـاتصاؿمودةفعمىأساسواأفتكون
.(2)أساساإليماف

أويرتبطوامعيـبصمةأومودة,فيؤالءاالمؤمنيفأاليتخذواىؤالءأنصارً--فيأمرا
وىـمقيموففيدياراألعداءيناصرونيـوقوتيـليـعمىالمسمميف,اإلسبلـيظيروفالّذيفالمنافقوف

فآمنوابيذهاآليةأمرالمنافقيف--فينايحسـا يظاىرواحّتىويأمرالمسمميفبأاليتولوىـوا 
,ىجرةمستقيمةليسبعدىاالّدنيااللغرضمفأغراض--إيمانيـبيجرةصحيحةىيورسولو

.(3)بداءورجوع,فإفىـتولواوأبوااليجرةفبلعبرةبكمماتتقاؿفتكذبيااألفعاؿ

                                                           

 (.2/109لمقاسمي)-(انظر:"محاسفالتأويؿ"1)
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رةوىيخروجيـفيسبيؿاتعالىمجاىديفمعترؾواليتيـبغايةوىياليج--فقدقّيد
إسبلميـ فبلتعترضوا وىيواجبة اليجرة عف أعرضوا ىـ فإف ليـ, المؤمنيفومناصريفومؤيديف

اليتخذواحّتىألنيـاليزالوفقوةعميكـ,فخذوىـمفنواصييـباألسروالترصدلمتاجرىـوأمواليـ,
موىـحيثوجدتموىـألنيـأعداءبمعاونتيـأعداءالمؤمنيف,فبلمفذلؾذريعةلتقويةأقواميـ,واقت

.(1)ينصركـعمىأعدائكـايواليكـعمىأموركـوالناصرًتتخذوامنيـخميبًل

فكافالمفظ-عنيـاآليةتحّدثتالّذيفيقوؿأبوزىرة:"إفالسياؽيدؿعمىأفالمنافقيف وا 
المسمميفليكونوامعيـفإفزمافإنشاءإلىائميـواليخرجوففيقباإلسبلـيظيروفالّذيفىـ-اعامً

التجمعليكوفالمؤمنوفأمةواحدة........,والخبلصةأفأولئؾالمنافقيفإلىيةيحتاجاإلسبلمالدولة
 الّذيفيعامموفمعاممة فإلىينتموف وا  وقتموا, المؤمنيفقوتموا تقاتؿ كانتدولتيـ فإذا أخرى, دولة

.(2)لمعيدوالميثاؽ"التيـتسالـالمؤمنيفبميثاؽفبليقاتموااحترامًكانتدو

تحثعمىاليجرةفيسبيؿاوتبيفأفالخيريكوففيالخروجواليجرةالّتيومفاآليات

 آًََِ َّخْشُطْ ِِٓ ثَْْزِوِ ُِيَبجِشً ًَعَؼَخً اوَضِريً بُِشَاغًَّ إسضًََِٓ ُّيَبجِشْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َّجِذْ فِِ فيسبيؿاقولوتعالى:

(.100)النساء: بسَّدًِّْ ااٌٍّوِ ًَسَعٌٌُِوِ صَُُّ ُّذْسِوْوُ اٌٌَّْْدُ فَمَذْ ًَلَغَ ؤَجْشُهُ ػٍََ اٌٍّوِ ًَوَبَْ اٌٍّوُ غَفٌُسً بىل

الممؤمنيفأفمفيياجرويفارؽأرضالشرؾوأىمياىربً--فيىذهاآليةالكريمةيبيف
وأىمياالمؤمنيفاإلسبلـدارإلىبدينومنوومنيـويترؾدارإقامتوفيسبيؿاتعالىوشرعوودينو

فكافالاوطالبً ماعندايجدىذاالمياجرطرائؽكثيرةفيالحياة,فيويفارؽقومورغـأنوفيـوا 
وواليعيشيضيؽفيدينوعميينالياإالببعضالمشقة,وكذلؾيناؿسعةفيرزقووحياتوودينوفبل

عميوفيالرزؽ,فحرصالنفسوشحيايجعمياتتخيؿأفوسائؿالحياةوالرزؽفيذلةوىوافأوُمَقّترٌ
.مرىونةبأرضومقيدةبظروؼومرتبطةبمبلبساتلوفارقتيالـتجدلمحياةسبيبًل

والاألرضفبلتضيؽبوافسحةومنطمقًاألرضفمفيياجرىذهاليجرةفيسبيؿايجدفي
أفإلىيعدـالحيمةوالوسيمةلمنجاةوالرزؽوالحياة,فاآليةتحثعمىاليجرةإذاتوافرتأسبابياوتشير
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المياجرإفترؾمحؿالعيشالرتيبفإنوسيجدفيالنيايةمذاىبمختمفةلمرزؽوسعةفيالحياة
.(1)وعدـضيؽفيومعوضببلريب

ىجرةلمنجاةمفالمتاعبفميستىجرةلمثراءأواإلسبلـيجرةالمعتبرةفيفيذهاليجرةىيال
لمذائذوالشيواتأوىجرةأليعرضمفأعراضالحياة,بؿىيىجرةلمفرارمففتنةفيأوىجرة

أرضفيياواليةإلىاإلسبلـأولدفعالذؿوطمبالعزةأولمخروجمفأرضليستتحتواليةالّديف
أواإلسبلـ واقععمىا, سائد ظمـ بدألمفأرضفييا الماؿولوكانتمفوالية أواإلسبلـافأو ,

كانتاليجرةلتكثيرسوادالمسمميففيإقميـقؿفيوعددىـوىياالنتقاؿمفأرضإسبلميةمزدحمة
أعداءإلىبالسكافقداكتظتبأىميا تكوفمظنةأفيأخذىا أرضإسبلميةخاليةمفالسكاففإنيا

المسمميففتكوفليـقوةعمىالمسمميف,ففيكؿىذهاألحواؿتكوفاليجرةفيسبيؿاتعالىويكوف
,--جانباتعالىورسولوإلىحمىاتعالى,فيومياجرمنتقؿإلىقدانتقؿمفحمىالناس

جانبأعظـإلىكيـعاشبينيـوعاشرىـفيويترالّذيففإذاكافيترؾبيتووأىمووعشيرتووجيرانو
ورحابيما,وىذاالمياجرفيسبيؿاينالوإحدى--ورحابأوسعوىوجانباتعالىورسولو
ماالظفرباألجرالعظيـوذلؾإفأدركوالموتوىوفي,الحسنييف:إمابالظفربالسعةوالعزةوالماؿ وا 

األجرالعظيـعنداتعالى,فكأنوصاراتعالى,فإفأدركوالموتفقدوقعوحؽلوإلىالّطريؽ
وثيقةعمىاتعالى,وذلؾكموتأكيدلتحقيؽاألجربيذهاليجرة,وىذااألجرغفرافلمامضىمف

.(2)ذنبوورحمةبوبالنعيـالمقيـفياآلخرة,فاسبحانوغفوركثيرالمغفرةومفشأنوالرحمةبعباده

فتحباباليجر وبمقتضىرحمتومكفلممياجرمفالسعة"فبمقتضىرحمتو وحثعمييا, ة
 في واألجراألرضوالعمؿ لمثواب كافية العمؿ صاحبيا إذا اليجرة نّية اعتبر رحمتو وبمقتضى ,

.(3)العظيـ"

المياجر ويعقبسيدقطبعمىىذهاآليةفيقوؿ:"إنياصفقةرابحةدوفشؾ,يقبضفييا
األولىوىي الخطوة الخروجالثمفكمومنذ ,--اتعالىورسولوإلىاالبيتمياجرًإلىخطوة

                                                           

 (.5/348لمقرطبي)-(انظر:"الجامعألحكاـالقرآف"1)
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والموتىوالموت,فيموعدهالذياليتأخروالذيالعبلقةلوبيجرةأوإقامة,ولوأقاـالمياجر
ولـيخرجمفبيتولجاءهالموتفيموعدهولخسرالصفقةالرابحة,فبلأجروالمغفرةوالرحمةبؿ

.(1)لنفسو,وشتافبيفصفقةوصفقة!وشتافبيفمصيرومصير!"افاهظالمًىنالؾالمبلئكةتتو

: تؤكدعمىصدؽإيمافالمياجريففيسبيؿاوتبيفثوابيـقولوتعالىالّتيومفاآليات

ٌَّيُُ َِّغْفِشَحٌ ًَسِصْقٌ وَشٌُِّ  بئِهَ ىُُُ اٌُّْاِِْنٌَُْ دَمًًَّاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبجَشًُاْ ًَجَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آًًَاْ ًََّٔصَشًُاْ ؤًٌَُـ

(.74)األنفاؿ:

-الّرسوؿوعمييـىدياإلسبلـكانوادعامةالّذيففيىذهاآليةالكريمةجمعاتعالىبيف
-الجماعا تكويف بيـ ابتدأ فالمياجروف واألنصار, المياجروف وىـ وشيدتأركانو بنيانو تقاـ

 الّتياألولى فيـ المشركيف, مف األولى الصدمة وتمقت وصابرت عتاةالّذيفصبرت مف تمقوىا
باألذىمفأمثاؿأبيليبوأبيجيؿوالوليدبفالمغيرةوغيرىـ,وىـالحؽّقابمواأىؿالّذيفالمشركيف

القواالعنتفماوىنوالماالّذيفبإيمانيـومنيـمفىاجرمرتيف,وىـاالحبشةفرارًإلىىاجرواالّذيف
أصابيـفيسبيؿا,ومنيـمفاضطروهتحتالعذابأفينطؽبكممةكفروقمبومطمئفباإليماف,

 ىاجروا األمر آخر في ثـ العذاب, تحتحر بعضأسرتو إخوانيـإلىومنيـ فاستقبميـ المدينة,
عزواكممةالتوحيدوأغموىاوأعموىا,فإذاآوواونصروا,وأالّذيفبالترحابوآوواونصروا,واألنصارىـ

 الّذيفكافالمياجروفىـ شجرة اإلسبلـأظموا فاألنصارىـ وقامتدولةالّذيفابتداًء ثمرتيا حموا
فياإلسبلـ اإليواء القوا فقد مكة العنتفي القوا قد المياجروف كاف ذا وا  وحراستيـ, أرضيـ في

كانواىـدعامة ذا أقامياالّتيفاألنصاردولتووفيرحابوقامتالمدينةالفاضمةـاإلسبلالمدينة,وا 
محمد فقد--نبيناوحبيبنا بالصبروالمصابرة ابتداًء كافالمياجروفقدجاىدوا ذا فيديارىـ,وا 

.(2)كافجيادىـفيالمدينةمعإخوانيـاألنصاربذلؾوفيالقتاؿفيالمدينة

يةوأقواىافاستحقوابذلؾوصؼااإلنسانفأطيرجماعةرأتيافالفريقافاختارىماالتكوي
ىاجروابعداإليمافوجاىدوافيسبيؿا,والذيفآوواوناصرواىـالّذيففيـاليـبأنيـمؤمنوفحقً
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فيسبيؿديفااالمؤمنوفحقً كميا وأعماليـ وقموبيـ ثابتصادؽحيثتبلقتأقواليـ فإيمانيـ ,
عبلءك ممتو.وا 

لـيياجروادارالشرؾوأقاموابيفأظيرأىؿالّذيفوبذلؾقداستثنىسبحانووتعالىالمؤمنيف
.(1)الشرؾولـيغزوامعالمسمميفعدوىـ

,ألفيكوفإيمافغيرىـممفلـيياجرواباطبًلحّتىىنابمعنىالمقابؿلمباطؿالحؽّ"وليس

 اٌذُّّّٓيَبجِشًُاْ ًَبِِْ اعْزَنصَشًُوُُْ فِِ  دزَّنٌُاْ ًٌََُْ ُّيَبجِشًُاْ َِب ٌَىُُ ِِّٓ ًَََّٙزِيُِ ِِّٓ ؽَِْءٍ ... ًَاٌَّزَِّٓ آَِقرينوقولوتعالى:

,إذقدأثبت(مانعةمفذلؾ72)األنفاؿ:فَؼٍََْْىُُُ اٌنَّصْشُ بَِّٙ ػٍَََ لٌٍََْ ثَْْنَىُُْ ًَثَْْنَيُُ ِِّْضَبقٌ ًَاٌٍّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ ثَصِريٌ 

.(2)ليـاإليمافونفىعنيـاستحقاؽواليةالمؤمنيف"

:المغفرةومااألّوؿجزاءىؤالءالمؤمنيفالصادقيفوىوأفليـجزاءيف--وبعدىذايذكر
تحمموىا.الّتيبعدالمشقةالّدنيامفالرحمةوالنعيـالمقيـ,والثاني:الرزؽالكريـالواسعفيإليوتؤدي

ؿماسبؽيتبيفلناعظـرحمةاتعالىبتشريعولعبادهسبؿالتيسيرفيكؿوقتومفخبل
عسير,وكانتاليجرةخيرمثاؿعمىىذاالتيسيرورفعالحرجوالمشقة,وليسذلؾفحسب,بؿوقد

جعؿلذلؾعظيـاألجرونعـالثوابلمفقاـبو,فماأعظمومفإلووماأعظمومفديف.

 ٌ.اإلصاتحٌفٌٍصثُمٌهللاٌانًطهةٌانخايش:
العديدمفاإلصاباتوالجروح,إلىإّفالدخوؿفيحرٍبفيسبيؿاتؤديبالمؤمفالمجاىد

يقؼاوالمؤمفالصابرعمىالشدائدوالمصاعبفيسبيؿااليجعؿمفىذهاإلصاباتواآلالـحجرً
 عبلء وا  التوحيد راية لرفع كماؿجياده وا  مدحافيطريؽدعوتو وقد ا, ىؤالء--كممة

ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ َّٔجٍِِّ لَبرًََ َِؼَوُ سِثٌَُِّّْْ وَضِريٌ فََّب ًَىَنٌُاْ ٌَِّب ؤَصَبثَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََِب المؤمنيفالصابريففيقولوتعالى:

(.146راف:)آؿعمظَؼُفٌُاْ ًََِب اعْزَىَبٌُٔاْ ًَاٌٍّوُ ُّذِتُّ اٌصَّبثِشَِّٓ
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 مف المؤمنيف مف قبميـ بمف االقتداء عمى وحّث لممؤمنيف تسمية اآلية األنبياءاتّباعىذه
وثيؽ,ف يتأّسىبيـحّتىاآليةالكريمةماكانواعميوبّينتالسابقيفحيثكانواعمىإيمافعميؽوعـز

ادقواإليمافمفأجؿإعبلءمفاألنبياءقاتؿمعيـمؤمنوفصاكؿذيعقؿسميـفقاؿليـ:أّفكثيرً
عزازدينو,وأصيبواوىـيقاتموفبماأصيبوامفجراحوآالـ,فالقتاؿيتعاورفيوالمقاتموف كممةاوا 

,بؿىوعاصفةوممحمةبشريةيداؿبيفالمقاتميففيرخاًءسيبًلاالجروحوالدماء,فميسالقتاؿريحً
يففماوىنواوماعجزواأوجبنوالسببماأصابيـمفجراحالميداف,فكانوابيذهالجراحراضيفصابر

ىوفيسبيؿاوطاعتوإّنماأوماأصابأنبياءىـواخوانيـمفقتؿأواستشياد,ألفالذيأصابيـ
وما بو وعفالدفاععفالذيآمنوا عفقتاؿأعدائيـ ضعفوا وكذلؾما رسمو, دينوونصرة قامة وا 

.(1)خضعواوذلواألعدائيـ

ويقوؿأبوزىرة:"فاسحانوقدنفىعفىؤالءالمؤمنيفالصادقيفثبلثةأوصاؼالتتناسب
معإيمانيـوىي:

فيفقدهثباتووعزيمتو,فيويبتديءاإلنسافالوىفوىواضطرابنفسيوىمعقمبييستوليعمى:أواًل 
ذاوصؿ ذاأنوتخاذاًلاالخارجكافضعفًإلىفيالداخؿوا  تجلضعؼنتائجوكانتاالستكانةوالذؿ.,وا 

الضعؼالذيىوضدالقوةوىوينتجعفالوىف.:اثانيً 

االستكانةوىيالرضابالذؿوالخضوعلؤلعداءليفعموابيـمايريدوف,وذلؾليسشأفالمؤمف.:اثالثً 

منيايكفياوقدنفىسبحانوىذهاألوصاؼالثبلثةعفىؤالءالمؤمنيفالصادقيفمعأفواحدً
ىذه مف واحد تمكف لو فيما أضرار مف فيو يقعوف ما قبح لبياف وذلؾ متبلزمة, ألنيا لنفييا نفيو

.(2)األضرارفينفوسيـ"

قةبحسبحصوليافيالخارج,فإفالوىفالذيىووجاءترتيبىذهاألوصاؼفيغايةالدّ
تمكفمفالنفسأنتجالضعؼالذيىو ثـتكوفخورفيالعزيمةإذا لوفمفاالستسبلـوالفشؿ,
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ذاالّتيبعدىااالستكانة ىذهالمرحمةفيوصؿاإلنسافيكوفمعياالخضوعلكؿمطالباألعداء,وا 
لومفىذهالحياة .(1)حياتوكافالموتأكـر

 الكريمة اآلية ىذه سبحانو يحبالصابريف,أّنوويختـ يشير سبحانو إلىوىو الالّذيفأف
 الصابروفحقًيصيبيـ ىـ والاستسبلـ والضعؼوالذؿوالاستكانة المعركة اوىفبسبباشتداد

يحبيـ.--وااوصدقً

فيذاالتذييؿقصدبوحضالمؤمنيفعمىتحمؿالمكارهومقاساةالشدائدومعاناةالمكارهمف
 دينيـ فازأولئؾاألنقياءحّتىأجؿإعبلء كما اورعايتو برضا فيوتعالىيحبيفوزوا األوفياء,

كمؼاتعالىالّتيالصابريفعمىآالـالقتاؿومصاعبالجيادومشاؽالطاعاتوتبعاتالتكاليؼ
.(2)بياعباده

يقييتميزعفغيرهفيأرضالمعركةوذلؾببيافالحقّمفخبلؿماسبؽيتبّيفلناأّفالمؤمف
ؤمفالمصابالصابرالذيلـتثنواإلصاباتوالجروحالم--صبرهوثباتوعمىالشدائد,فقدمدح

جنافوقصورإلىعفإكماؿمسيرتوفيالجيادفيسبيؿا,ويبتغيمفجيادهوصبرهأفيرتقي
وأنيارعندالممؾالواحدالقّيار.

ٌٌ.:ٌانضشبٌفٌٍصثُمٌهللاانّضادسانًطهةٌ

وىدايةالناس,فمفاىتدىواتّبعاإلسبلـشرعاتعالىالضربفيسبيؿالغرضنشر
دمو,وصارلومالممسمميفوعميوماعمييـ,وىاىوسبحانويعمـعباده أمفعمىنفسوومالووحـر

آَِنٌُاْ بِرَا ظَشَثْزُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَزَجََّْنٌُاْ ًََٙ  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  ويمحصغرضيـويسددنّيتيـفيالجيادفيقوؿتعالى:

فَؼِنذَ اٌٍّوِ َِغَبُُِٔ وَضِريَحٌ وَزٌَِهَ وُنزُُ ِِّٓ لَجًُْ فَََّّٓ اٌٍّوُ ػٍََْْىُُْ  اٌذّْٔبرَجْزَغٌَُْ ػَشَضَ اٌْذََْبحِ  بٌَغْذَ ُِاِِْنً اٌغَّٚمٌٌٌُُاْ ٌَِّْٓ ؤٌَْمََ بٌَِْْىُُُ رَ

(.94)النساء:افَزَجََّْنٌُاْ بَِّْ اٌٍّوَ وَبَْ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ خَجرِيً
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 زوؿ:سبب النّ 

قاؿ:كافرجؿفيغنيمةلو--ذكرالمزينيسببنزوؿىذهاآليةفقاؿ:"عفابفعباس

آَِنٌُاْ بِرَا ظَشَثْزُُْ فِِ  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  :عميكـ,فقتموهوأخذواغنيمتوفأنزؿااآليةالّسبلـفمحقوالمسمموففقاؿ:

.(1),تمؾالغنيمة"....اٌذّْٔبرَجْزَغٌَُْ ػَشَضَ اٌْذََْبحِ  بٌَغْذَ ُِاِِْنً اٌغَّٚرَمٌٌٌُُاْ ٌَِّْٓ ؤٌَْمََ بٌَِْْىُُُ  عَجًِِْ اٌٍّوِ فَزَجََّْنٌُاْ ًََٙ

 يا ليـ: ويقوؿ المؤمنيف عباده يخاطبا الكريمة اآلية ىذه لمحؽالّذيفأّييافي أذعنوا
ضر مجاىديففيسبيؿاإذا بووخرجوا مفيحاربكـومفوصّدقوا فتعّرفوا بتـوسرتـفيجيادكـ

المحاربوغير في المقاتؿ, وغير المقاتؿ في والسقـ البرء موضع السيؼفي تضعوا وال يعاديكـ
,فإفاألصؿفيالدماءالتحريـ أووليٌّ المحارب,والتتعجموابالقتؿعندالشؾفيأفمفتقتمونوعدوٌّ

اتعالىقتؿالنفسإالبوالتباحإالعنداالعتداء,ف .الحؽّقدحـر

فيكؿأحكاميـوأفعاليـوأال--وأمر ويتثبتوا المؤمنيفالضاربيففيسبيموأفيتأكدوا
قولوالولستيفبلاإلسبلـيقولوالمفأظيراالنقيادلدعوتيـودينيـفنطؽالشيادتيفأوحياىـبتحية

قمتبمسانؾاحقًامؤمنً قمتما ّنما مفىذاوا  فقطلتأمفالقتؿ,بؿالواجبعمىالمؤمنيفأفيقبموا
.(2)ىوتعالىوحدهإّنماماأظيرهوأفيعامموهبموجبو,فإفعمـالسرائروالبواطفاإلنساف

الزائؿوعرضياالّدنيامبتغيفمفوراءقتمومتاعاإلنساففيأمرتعالىعبادهالمؤمنيفأاليقتموا
ا فيذا متاعالفاني, يريد الخالص,ومفكافمنكـ الّدنيالمسمؾيتنافىمعاإليمافالصادؽوالجياد

فميطمبومفاوحدهفإفخزائنوالتنفدوعطاءهاليحد.

بطريقةالتتناسبمعاإليمافالكامؿومعالّدنيايوبخيـعمىحرصيـعمىمتاع--فيو
الحؽّدعوةإلىتعالىوضـأكبرعددمفالناساليدؼالذيخرجوامفأجمووىوإعبلءكممةا

لمالو,فإفاطمبًالّسبلـمافعمتموهمفقتؿمفألقىإليكـإلى,فبلتعودوا--جاءبياالنبيالّتي
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 فالجؤوا مففضمو, يغنيكـ أف وفيمقدوره كثيرة مغانـ بالسؤاؿإليواتعالىعنده وخصوه وحده
.(1)وأخمصوالوالعمؿ

ىداكـاحّتىوكفربوالحؽّالمؤمنوفمثؿحاؿالمشركيفاآلفمفجحودبأّيياكذلؾكنتـف
ذاكنتـكذلؾفتبينواحاؿ تقاتمونيـعسىأفيكونواقدىدىابعضيـكماىداكـ,الّذيفتعالى,وا 

مّفعميكـفبلتستكثرواعمىمشرؾأفيؤمفولوكافذ لؾفيحومةوأفيكوفقدمّفعمييـكما
.(2)الوغى,فتّنوراليدايةمفتوحفيكؿمكافاليغمؽبابدونوواييديمفيشاء

اليظيرمنيـلمناسإالماينطقونوبالشيادتيفوتبادؿاإلسبلـفالمؤمنوفكانواعنددخوليـ
ماءىـوأمواليـولـ,فمّفاعمىىؤالءالمؤمنيفبأفقبؿمنيـتمؾالمرتبةوعصـبياداإلسبلـتحية

كذلؾبالداخميففيىيأمربالتفحصعفسرائر عباداالضاربيففيسبيموأفتفعموا يا فعميكـ ـ,
فعؿبكـوأفتعتبرواظاىراإلسبلـ إفتيميؿىذاالتقاءالقتؿالاإلسبلـكما فيالمكانةوالتقولوا

واؿوقدحرميماا.استباحةالدماءواألمإلىبصدؽالنيةفتجعموهسبيبًل

فتبّينواياعبادانعموعميكـوداومواعمىشكرىاوقيسواأحواؿغيركـبماسبؽمفأحوالكـ
واقبمواظواىرالناسبدوففحصعفبواطنيـوالتصدرواأحكامكـعمييـإالبعدالتثبتوالتأكدمف

ىـوعدوانيـفإفاتعالىمطمععمىصحتيا,والتشيرواسيوفكـفيوجوىيـإالبعدالتأكدمفكفر
دقيؽاألموروجميميا,خبيربماتسرهنفوسكـوماتعمنو,اليخفىعميوشيءمفظواىركـوبواطنكـ

.(3)وسيحاسبكـعمىكؿذلؾوسيجازيكـبماتستحقونومفخيرأوشر

ألرواحبريئةونفوسزكّيةاويحثّيـعمىالتّأّنيوعدـالتسّرع,حفظً,ىكذايعّمـاتعالىعباده
.ادينًاإلسبلـوباقدتكوفآمنتبارب 

                                                           

 (.5/367لمبقاعي)-(انظر:"نظـالدررفيتناسباآلياتوالسور"1)
 (.2/634لمسيوطي)-(انظر:"الدرالمنثورفيالتفسيرالمأثور"2)
(1/195لمسعدي)-(,"تيسيرالكريـالّرحمف"1/164لمشيخعمواف)-(انظر:"الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"3)
. 



)880( 

 

ٌ.صثُمٌهللاٌإنًٌانّذػىج:ٌانّضاتغانًطهةٌ

لغايةعظمىوىدؼأجّؿ,وىوىدايةالّناس,الحؽّأرسؿرسموباليدىوديف--إّفا
ا أمر النفوس, ييذب القموبوال يصّفي والترىيبال اإلكراه كاف ولّما بالدعوة رسمو إليوتعالى

يدخؿالّناسطواعيةفيأمراوشريعتو,وكذاعمىعبادهالسيرحّتىوأرقىالوسائؿالّطرؽبأحسف

الّطريؽعمىذات قاؿتعالى: السابقيف, عَجًِِْ سَثِّهَ ثِبٌْذِىَّْخِ ًَاٌٌَّْْػِظَخِ اٌْذَغَنَخِ  بىلادْعُ مقتديفباألنبياء

(.125)النحؿ:بٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ بَِّْ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ظًََّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذًََِّٓجَبدٌِْيُُ ثِ

رسالةربؾاويقوؿلو:ادعمبّمغً--نبيوالكريـ--فيىذهاآليةالكريمةيخاطبا
اومتبعً ودينووشريعتو وذلؾباألقواؿالمشتممةعمىالعظاتاإلسبلـىيىدايةالّتيسبمووىدايتو ,

وترغبيـفيالطاعةتعالىإليوترقؽالقموبوتيذبالنفوسوتقنعيـبصحةماتدعوىـالّتيوالعبر
مراعاةمقتضىالحاؿومخاطبةكؿقوـبمايعرفوفالّدعوة,فيجبعند--وترىبيـمفمعصيتو

النفوسحّتىيرادوعظيـبياالّتيوقتالمناسبلمموعظةوأخذىـبالّرفؽوالتمطؼواختيارال تتقبميا
وتنتفعبمافييامفخير.

الّطرؽىيأحسفالّتيبيبوالمصطفىبمجادلةالمعاندمنيـبالطريقةوكذلؾيأمراتعالىح
ؾأبمغقناعوعمىالرفؽوالميفوسعةالصدر,فإفذلتكوفالمجادلةمبنيةعمىحسفاإلوأجمميابأف

تريدإّنمافيإطفاءنارغضبيـوفيالتقميؿمفعنادىـوفيإصبلحشأفأنفسيـوفيإيمانيـ,بأنؾ
.(1)دوفأيشيءسواهالحؽّإلىمفوراءمجادلتيـالوصوؿ

"وبذلؾنرى طرؽأفّويقوؿطنطاوي: قدرسمتأقـو الكريمة اوعّينتإلىالّدعوةاآلية
إلىفيكؿزمافومكافأفتكوفدعوتيـالّدعاةافيىدايةالنفوس,إنياتأمرأحكـوسائمياوأنجعي

إلىسبيؿاال أيضًالحؽّطريؽإلىسبيؿغيره, تأمرىـ نيا وا  فياالطريؽالباطؿ, أفيراعوا
كؿ يخاطبوا وأف وتفاوتثقافاتيـ, وظروؼحياتيـ مداركيـ وسعة الناسوطباعيـ أحواؿ دعوتيـ

ب طائفة وبالطريقة فينفوسيـ, وباألسموبالذييؤثر عقوليـ الذيتسعو ترضيقموبيـالّتيالقدر
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وعواطفيـ,فمفلـيقنعوالقوؿالمحكـقدتقنعوالموعظةالحسنة,ومفلـتقنعوالموعظةالحسنةقد
.(1)يقنعوالجداؿبالتيىيأحسف"

 دعوتو طرؽ تفاوتت نما فمن--وا  الناس مراتب نفوسلتفاوت أصحاب خواصىـ يـ
االنجذاب قوية إلدراؾالمعاني, االستعداد قوية الإلىمشرقة العالية اليقيفإلىالمباديء تحصيؿ

أصحابنفوسكدرة عواـ ومنيـ فيالمعنىالسابؽ, يدعوفبالحكمة وىؤالء عمىاختبلؼمراتبو,
بالرس التعمؽ قوية بالمحسوسات, األلؼ شديدة االستعداد درجةضعيفة عف قاصرة والعادات, وـ

يعاند مف ومنيـ المتقدـ, بالمعنى الحسنة بالموعظة يدعوف وىؤالء عندىـ, عناد ال لكف البرىاف,
لماغمبعميومفتقميداألسبلؼورسخفيومفالعقائدالباطمة,الحؽّويجادؿبالباطؿليدحضبو

يكتورجربأحسفطرؽالجداؿلتميفعموالحمفإلقابدّفصاربحيثالتنفعوالمواعظوالعبربؿال
.(2)بجداليـبالتيىيأحسف--ُأمرالّذيفوتزوؿشكيمتو,وىؤالء

قّوةقاىرةتوجوإلييااألبصاروتفتحلياالعقوؿوالقموب,إلىاتعالىالتحتاجإلىفالدعوة
رؼعمىاواإليمافبو,وليسسبيؿالتعإلىفإفالقوةىناتضّروالتنفع,حيثإّفالعقؿىوالمدعو

سبيموالنظرواالقتناعفيجومفالحريةالمطمقةإلىالعقؿ نما العمـوالمعرفةىوالقيروالقسر,وا 
البعيدةعفالضغوطالماّديةوالمعنوية,فااليمافالذييكوفتحتأيمؤّثرخارجييحتؿالعقؿأو

 يجنياإليويقيرهىوإيمافمقيوراليطمئّف لقمبوالتتأثربوالمشاعر,واليجنيمنوصاحبوما
كافأمرا أفتكوفإلى--المؤمنوفمفإيمانيـمفثمراتطيبةمباركة,وليذا الكريـ نبيو

.(3)يةالنفوسبدعوتوقائمةعمىىذاالمنيجالذييمّثؿالكماؿكموفيغرسالمعارؼوتر

بم العميـ وحده ىو العميـواسبحانو وحده وىو المستقيـ, عفصراطو خمقو مف فضّؿ
,وسيجازيكّؿفريؽمنيـبمايستحقومفثوابأوعقاب,وماداـالحؽّالّسبيؿإلىبالميتديفمنيـ

أرشدؾإليياالّتيالّطرؽسبيؿربؾإلىأفتسمؾفيدعوتؾ-الكريـالّرسوؿأّييا-األمركذلؾفعميؾ
لحسنةوالمجادلةبالتيىيأحسف,واسبحانوىوأعمـبيـ,"فمفكاففيومفالحكمةوالموعظةا
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الخيركفاهالوعظالقميؿوالنصيحةاليسيرة,ومفالخيرفيوعجزتعفالحيؿوكأنؾتضربمنوفي
.(1)يدبارد"دح

ات,فايجادلوفبغيرعمـوبغيرغايةإالالمراءواإلعنالّذيفففيىذاالتذييؿتيديدألولئؾ
أعمـبيؤالءالضاليفعفسبيمو,اليجتمعوفمعالميتديفوالينزلوفمنازليـ,بؿيعزلوفعنيـويمقى

.(2)بيـفيعذابالسعير

ىذهاآلياتوفّصمت,ويّسرتعمىبّينتا,حيثإلىاألمثؿلمدعوةالّطريؽوىكذايتجّمىلنا
يست أف فعميو دعوتو, طريؽ المسمـ يناسبيـالداعية بما يخاطبيـ ثـ الناسويتعّرؼأحواليـ بصر

عمىخالقووىاديو.لرشادمتوكبًلواالحؽّطريؽإلىويدعوىـ

ٌٌ.:ٌاإلَزاءٌفٌٍصثُمٌهللاانثّايٍانًطهةٌ

إّفإعبلءكممةاورفعرايتوونشردعوتواليكوفعمىطريؽمميءبالورودوالترحيبات,بؿ
المؤمفيتأذىفيسبيؿنشرىذهاإلنسافوالعثراتواالضطيادات,فيكوففيطريؽمميءبالشوؾ

أوأوأىبًلالمباركةبكؿأنواعاألذىوالتيمفالمحتمؿأفتؤديبحياتوأوتجعمويفقدمااًلالّدعوة
مفأعضائو,ولكنوصابرمحتسبلكونويعمـعفيقيفماينتظرهمفأجرعظيـورضىاعضوًحّتى

يضيععندهمثقاؿذرة.الكريـالذيال

قاؿ وأكثر, يكافئصبرىـ ما المقيـ مفالنعيـ ليـ الصابريفوأعّد مدحسبحانوىؤالء وقد

شِجٌُاْ ِِٓ ؤَِِّٔ َٙ ؤُظِْغُ ػًَََّ ػَبًٍِِ ِِّنىُُ ِِّٓ رَوَشٍ ؤًَْ ؤُٔضََ ثَؼْعُىُُ ِِّٓ ثَؼْطٍ فَبٌَّزَِّٓ ىَبجَشًُاْ ًَؤُخْ سثّيُفَبعْزَجَبةَ ٌَيُُْ تعالى:

َْٕٔيَبسُ صٌََاثًدَِّبسِىُِْ ًَؤًُرًُاْ فِِ عَجٍِِِْ ًَلَبرٌٍَُاْ ًَلُزٌٍُِاْ ُٕوَفِّشََّْ ػَنْيُُْ عَِّْئَبرِيُِْ ًَُٕدْخٍَِنَّيُُْ جَنَّبدٍ ِِّٓ ػِنذِ اٌٍّوِ  ب رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب ا

(.195)آؿعمراف:ًَاٌٍّوُ ػِنذَهُ دُغُْٓ اٌضٌََّاةِ

ىذهاآليةالكريمةجوابمفاتعالىلممؤمنيفعمىسؤاليـفيسياؽدعائيـلربيـوىيفي

َّزْوُشًَُْ اٌٍّوَ  اٌزّّٓ{ 091ًَاخْزَِٚفِ اًٌٍَِّْْ ًَاٌنَّيَبسِ َّٓبدٍ ٌِّإًٌُِِْ إٌْجَبةِ} إسضبَِّْ فِِ خٍَْكِ اٌغََّّبًَادِ ًَ قولوتعالى:
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عُجْذَبَٔهَ فَمِنَب ػَزَاةَ  بسَثَّنَب َِب خٍََمْذَ ىَزا ثَبؼًٍِ إسضًَػٍََََ جُنٌُثِيُِْ ًََّزَفَىَّشًَُْ فِِ خٍَْكِ اٌغََّّبًَادِ ًَ اًَلُؼٌُدً بلَِْبًِ

ُّنَبدُِ  بب بَِّٔنَب عَِّؼْنَب ُِنَبدًِّ{ سَّثَّن092َ{ سَثَّنَب بَِّٔهَ َِٓ رُذْخًِِ اٌنَّبسَ فَمَذْ ؤَخْضَّْزَوُ ًََِب ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ِِْٓ ؤَٔصَبسٍ}090اٌنَّبسِ}

{ سَثَّنَب ًَآرِنَب َِب ًَػَذرَّنَب ػٍَََ 091ب َِغَ إثْشَاسِ}ٌِ٘مِيَبِْ ؤَْْ آِِنٌُاْ ثِشَثِّىُُْ فَأَِنَّب سَثَّنَب فَبغْفِشْ ٌَنَب رٌُُٔثَنَب ًَوَفِّشْ ػَنَّب عَِّْئَبرِنَب ًَرٌََفَّنَ

(,فيبشرسبحانوىؤالء194-190)آؿعمراف{095ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ بَِّٔهَ َٙ رُخٍِْفُ اٌِّْْؼَبدَ}سُعٍُِهَ ًََٙ رُخْضَِٔب 

أّنوالداعيف بو دعوا بما أجابيـ أجابيـرّبيـقد وقد لرحمتو, دليؿعمىاستحقاقيـ جابةاليـ وا  ,
منيـ,بؿسيجازييـبالجزاءسبحانوإجابةتدّؿعمىكماؿعدلو,وأنوسبحانواليضّيععمؿعامؿ

األوفىوسيمنحيـالثوابفوؽماعمموا,ألنوىوالكريـالوّىابولفيفّرؽفيعطائوبيفذكروأنثى,
.(1)ألّفالّذكرمفاألنثىواألنثىمفالّذكر,وقدخمقيـاجميعّامفنفسواحدة

ذلؾيبّيفسبحانواألعماؿالصالحة بيالّتي"وبعد ىؤالءاألبرارحسفالّثوابمنواستحّؽ ا
وتوّقوابياعذابالنار,وىيأمورثبلثةآخذبعضيابحجزبعضومتبلقيةالجّنةواستحقوابيانعيـ

فيمعناىاومغزاىا:

مغانييـ:األّوؿ فيياغيرراغبيفوالمحّبيفالّتيأنيـىاجرواوأخرجوامفديارىـ,فيـىجروا ترّبوا
ليكوفقوةا....فمفالناسمفيخرجمفديارالشرؾأوالكفرمختارً.يفُمضطّريفلمخروجبؿُممجئ

يذاًءكمافعؿكّفاراليوـبالبلجئيف.ا,ومنيـمفيخرجاضطيادًاإلسبلـألىؿ وا 

اإليذاءوالثّاني:  فيمكةقبؿاليجرة,واستمّر األذىفيسبيؿاتعالى,فيـأوذوا ىوأنيـتحمموا
الباطؿىيالحؽّكؿذلؾفيسبيؿاوفيسبيؿبعدىا,و وكممة عبلئووجعؿكممتوىيالعميا وا 

السفمى,وأفيزّكيالخيرفييـ,فإنيـماأخرجوامفديارىـوىجرواأحّباءىـوذوييـإالفيسبيؿا.

القتاوالثّالث: فيىذا واستشيدوا األعداء فيسبيؿاتعالىفجاىدوا قاتموا فضبلف:أنيـ فميـ ؿ,
.(2)"الحؽّفضؿالقتاؿوالتقدـوفضؿاالستمرارفيووالشيادةفيسبيؿ
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فقد وقتموا, قاتموا اوالذيف فيسبيؿ أوذوا المياجريفوالذيف ىؤالء جزاء بّيفسبحانو وقد
حّتىوعدىـاتعالىباألجرالعظيـوذلؾبأفيمحوعنيـماارتكبوهمفسّيئاتوأفيسترعمييـ

فيياالّتي,وكذلؾسوؼيدخميـجّناتتجريمفتحتقصورىااألنيارامنسيًاتعتبرىذهالذنوبنسيً
العسؿمصّفىوفيياماتشتييواألنفسوتمذاألعيف.

,اعندهحسفالجزاءلمفآمفوعمؿصالحً--مفعنده,فيواعظيمًاوسوؼيثيبيـثوابً
غيرىاإلىأحبوىاالّتياألرضياراألجرالجزيؿألنيـقدىاجروامففاسبحانوقدمنحىؤالءاألخ

بدينيـوألّنيـقدتحّمموااألذىفيامفأجؿإعبلءكممةاوأخرجوامنيامضطريفالمختاريففرارً
.(1)استشيدواوىـيقاتموفمفأجؿإعبلءكممتوحّتىسبيؿا,وألنيـقدجاىدواأعداءا

نشرإاحقً رجاؿيتحمموفأيأذىيصّبعمييـمفكؿمفيخالفيـ,إلىيحتاجالّدعوةّف
سمعوه,ألنيـسمعواكبلـاويحتاجقموبً رّبيـواثقةبنصراوجنتو,فبلتميفعزائميـألذًىأوكبلـٍ

فاطمأّنتقموبيـ,وتذكرواعذابافصبرواعمىعذابقوميـ.

ٌ.فٌٍصثُمٌهللا:ٌاإلحصاسٌٌانتّاصغانًطهةٌ

واألجروالّثوابمفاتعالىفيـحصروا العظيـ الجزاء المحصريففيسبيؿاليـ إّف
مساعدتيـونصرتيـوذلؾفيإلىأنفسيـوبافجازاىـاأحسفالجزاءودعاكّؿعبادهالمؤمنيف

َّذْغَجُيُُُ اٌْجَبىًُِ ؤَغْنَِْبء َِِٓ اٌزَّؼَفُّفِ  إسضفِِ  بَٙ َّغْزَؽِْؼٌَُْ ظَشْثً ؤُدصِشًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ اٌزٌٍِّّْٓفُمَشَاء تعالى:قولو

(.273)البقرة: ًََِب رُنفِمٌُاْ ِِْٓ خَْْشٍ فَةَِّْ اٌٍّوَ ثِوِ ػٌٍَُِْ برَؼْشِفُيُُ ثِغَِّْبىُُْ َٙ َّغْإٌٌََُْ اٌنَّبطَ بٌِْذَبفً

المؤمنيفىيأولىالناسبالعوفوالمساعدة,ووصؼطائفةمف--فيىذهاآليةيخّص
ىذهالطائفةبعدةصفاتمفشأنياأفتحمؿالعقبلءعمىالمسارعةفيإكراـأفرادىاوسّدحاجتيـ,

أفيجعموانفقتيـوصدقتيـليؤالءالفقراءووصفيـإلىفقدوصفيـاتعالىبالفقراءووّجوالمؤمنيف
محصوروففيس كذلؾبأنيـ فيـ ا, العمؿفيمرضاتاالّذيفبيؿ أو لمجياد أنفسيـ حبسوا

بالكسبمثؿغيرىـلتعطمتالمصمحةالعامة,فيـفداءاألمةوحماتيا, كطمبالعمـ,إذلواشتغموا
قادتياالموجيوفليافيوقتالسمـوالحرب,وفيالشدةواألزمةأوالمحنو,والرفاهوالسعادة,فقدنزلت
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كانواحواليأربعمائةرجؿ,وكانوامرابطيففيالّذيفآليةفيأىؿالصفة:وىـفقراءالمياجريفىذها
.(1)فيالميؿويجاىدوففيالنيارالقرآفسقيفةالمسجديتعّمموف

نزؿبيـمففقرواحتياجكاففِِ عَجًِِْ اٌٍّوِوقولوسبحانو ما تكريـوتشريؼليـ,أيأّف

بلءكممةاعمىأيشيءآخر,ففيسبيؿاىاجروا,وفيسبيؿاتركواأمواليـبسببايثارىـإع
وىـ أصابيـ ما أصابيـ ا سبيؿ وفي الجياد, عمى أنفسيـ وقفوا ا سبيؿ وفي فقراء, فصاروا

.(2)يطمبوفأداءماكمفيـسبحانوبأدائو

يستطيعوف ال الكسب عف عاجزوف أنيـ كذلؾ صفاتيـ اضربًومف الاألرضفي أي ,
الكبر منيا: والكسبوعجزىـألسبابعديدة لمتجارة السيرفيالببلد أو بالّسفر يتمكنوفمفالقياـ

والشيخوخةومنياالمرضوالخوؼمفالعدوونحوذلؾمفالضرورات.

الناس أيدي في مما الطمع عف والترفع العفة بإظيار سبحانو يصفيـ ذلؾ إفحّتىبعد
ىؿلحقيقةحاليـيظنيـأغنياءلعّفتيـوصبرىـوقناعتيـوتعّففيـفيلباسيـوحاليـومقاليـ,وليـالجا

 يحتاج عمييـ والتعرؼ وعبلماتيـ, بسيماىـ فيعرفوف ليـ مميزة وقرائف تبلزميـ فراسةإلىصفات
افوأقاربلربماالمؤمفوخبرةالمجربوحنكةذويالبصيرةوالتحريعنيـبالسؤاؿلمفيعرفيـمفجير
فقديتظاىرامقنعًُيستأنسبمظاىرالضموروالنحوؿوالضعؼورثاثةالثياب,وربمااليكوفذلؾدليبًل

بعضيـبالفقر,وقديكتسيبعضيـالمباسالمعقوؿلعزةنفسيـويكوفىوالمحتاجوغيرهىوالكاذب,
اصفةثابتةليـ,فيـاليسألوفالناسإلحافًالكريـأفمفشّدةتعففيـأصبحالّتعّفُؼالقرآفوقدذكر

.(3)والغيرإلحاؼ,فيـمتعففوفعفالمسألةعفةتامة

ويقوؿاألستاذسيدقطب:"والّنصعاـ,ينطبؽعمىسواىـفيجميعاألزماف,ينطبؽعمى
سألواالعوف,,وتمسؾبيـكرامتيـأفياتكتنفيـظروؼتمنعيـمفالكسبقيرًالّذيفالكراـالمعوزيف,

ولكفذا وراءالظواىرأغنياءفيتعففيـ, الجاىؿبما يتجمموفكيالتظيرحاجتيـيحسبيـ إنيـ
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وىـ تبدوعمىسيماىـ النفسية فالمشاعر الّتجمؿ, وراء يدرؾما المفتوحة الحسالمرىؼوالبصيرة
قصيرلذلؾالنموذجالكريـ,يرسمياالنصالالّتييدارونيافيحياء,إنياصورةعميقةاإليحاءتمؾ

وىيصورةكاممةترتسـعمىاستحياء,وكؿجممةتكادتكوفلمسةريشة,ترسـالمبلمحوالسمات,
.(1)وتشخصالمشاعرواالنفعاالت"

ويختـسبحانواآليةبتحريضالمؤمنيفعمىالبذؿوالّسخاءوترقيةالنفسعمىالشعوربمراقبة
الخير, فعؿ محبة وعمى كافا, اسواًء سبيؿ في المحصريف عمى المؤمنوف ىؤالء ينفقو فما

.(2)فإّفايعممووسيجازيكـعميوبأجزؿالّثوابوأعظـالعطاءاأـعمنًا,سر اأـكثيرًالمنَفؽقميبًل

 ا ينصر إيمانو في الّصادؽ العبد أّف نجد ىذا المخمصيف--بعد عباده وينصر
ولياأجرىاالعظيـوثوابياالجزيؿ.--ه,فنصرةىؤالءولوبالقميؿىينصرةالمتفرغيفلجياد

ٌ.صثُمٌهللاٌاتّثاعانًطهةٌانؼاشش:ٌ

كؿإنسافأفيتّبعو,فالحؽّالّسبيؿإّفسبيؿاتعالىىو     المؤمفاليتوانىاإلنساف,ويمـز
الموصؿلمجنافالمبعدالّصحيحالّطريؽأّنوسبيؿا,ألنوموقفاتّباععفالمحاؽبركبالصالحيفو

لًُْ َِب ؤَعْإٌَُىُُْ ػٍََْْوِ ِِْٓ ؤَجْشٍ بٌَِّب َِٓ ؽَبء ؤَْ   سبيموفيقولوتعالى:اتّباعإلىعفالّنيراف,وقددعاسبحانو

(.57)الفرقاف: بعَجًٍِْ سثّو بىلَّزَّخِزَ 

الخمؽ--احمدًفيىذهاآليةالكريمةيأمراسبحانونبّيوم أكـر ويقوؿلو:قؿليـيا
يريدأّنولمتيمة:فقدقالواوأشارواوصّرحوااعمييـإلزالةمايكوفموضعًاحقيقًةوأعدليـطريقةمحتج 

اليسأليـعمىأّنوىوالذييتولىالرّدوىو--سيادةدنيوّيةفيجاٍهيبتغيوأوماٍؿيتمّولو,فالنبّي
ففائدةىذهإلىوالتوجيوالذييدعوىـبوىذااإلرشاد ترؾاألوثافوعبادةاتعالىوحدهأيأجروا 

لكـإذااىتديتـوتعودعميكـبالعقابإفكفرتـ.الّدعوة

يدفعونوأويؤدونوإالابتغاءمفشاءأفافيواليسأليـأجرًاولكنواستثنىمفاألجرواحدً
,فإفذلؾىواألجرالذييبتغيووىونعـاألجررّبوإلىموصبًلاوطريقًامستقيمًامنياجًرّبوإلىيتخذ
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يبتغييا,فميسيطمبالّتيعمىشرؼالغايةودااًل--عمىمطمبوونعـالجزاء,فيكوفالكبلـدااًل
رشادًاولكفيطمبىدايةوتوفيقًاوالجاىًمااًل دعاية,فاتخاذسبيؿاىوالمطمبوالغايةوموضعالاوا 

.(1)والدعوة

إشاراتبيانيةثبلث:عَجًٍِْب سثّو بىلبٌَِّب َِْٓ ؽَبءَ ؤَْْ َّزَّخِزَ ويقوؿأبوزىرة:"وفىقولوتعالى:

األولى التعبيربقولو: :َؽَبء َِٓ ىيإلىإشارة إذ المختارة, الحرة يكوفإالباإلرادة أفالّثواباَل

أساسالّتكميؼ.

التعبيرالثانية : عَجًٍِْب سثّو بىلَّزَّخِزَ بقولو: بالربتوجيو عمىأّنوإلىالتعبير القائـ المربي الخالؽ

المدرؾ,شكرالنعمةالمَّوتعالىعميو.تّباعالخمؽ,ففيذلؾدعوةلبل

بيؿالسّ,وكافالتنكيرلبيافأفعَجًٍِْب؛ألنوالمنياج,وىوالّسبيؿ:وصؼاليدايةبأنيااتخاذالثالثة

.(2)المَّوتعالى"إلىالمطموبىوماكاف

المنيجالذيجاءكـبونبيكـإلىاتخاذسبيموفيقوؿليـانظرواإلىفيوّجواتعالىعباده
,ويريحكـ--يريحكـمعأنفسكـ,ويريحكـمعالمجتمع,ويريحكـمعربكـأّنووكيؼ--الكريـ

الّناسجميعً ومفشرور أنفسكـ امفشرور النبّي بو الّذيجاء اوسبيمو فمنيج ,--يحرس
يحميوإّنماويحميوفينفسوومالووفيعرضووفيكّؿمايممؾ,واليحميومففئةمعينةاإلنساف

ىذهحمايةمنيجاوسبيمولؾالتقتصرعمى تتعدىالّدنيامفالّناسأجمعيف,بؿإّف ّنما إلىوا 
.(3)ةممتّدةالنيايةليااآلخرةفتحميوفيياحماي

أّنوإالااليطمبعمىتبميغالرسالةمفاألمواؿأجرً--الّرسوؿفالواضحمفكّؿىذاأّف
أموالو ينفؽ أف شاء وكذلؾمف إلييما, يدعو كما والطاعة باإليماف تعالى ا عند يطمبالمنزلة

ويّتخذبالصدقةواإلنفاؽفيالجيادوالتطوعارّبوإلىليتقّرب إلىيؤّديبواطريقًرّبوإلىتوغيرىا
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بأجرتدفعونولي,ولكفارحمتوونيؿثوابوبالعمؿالصالحفميفعؿواليتردد,فبلتصنعوامعيإحسانً
.(1)اطمبوااألجرألنفسكـبفعؿالخيروعبادةاوشكره

 سثّو بىلىَزِهِ رَزْوِشَحٌ فََّٓ ؽَبء ارَّخَزَ بَِّْ  سبيؿاقولوتعالى:اتّباعإلىتدعوالّتيومفاآليات

(.19)المزمؿ:بعَجًٍِْ

اآليات ىذه أّف يوّضحسبحانو الكريمة اآلية وموعظةوىيالّتيفيىذه تذكرة لكـ سقناىا

 الّتياآليات تعالى: قولو وىي اآلية ىذه سياقيا في  اشًًَاصْجِشْ ػٍَََ َِب َّمٌٌٌَُُْ ًَاىْجُشْىُُْ ىَجْجاءت

رَا غُصَّخٍ  ب{ ًَؼَؼَب02ًِ}بًَجَذًِّْ ب{ بَِّْ ٌَذَّْنَب ؤَٔىَب00ًٌ}ب{ ًَرَسِِْٔ ًَاٌُّْىَزِّثِنيَ ؤًٌُِِ اٌنَّؼَّْخِ ًََِيٍِّْيُُْ ل01ًٍٍَِْ}بجًٍَِّْ

 اؽَبىِذً ب{ بَِّٔب ؤَسْعٍَْنَب بٌَِْْىُُْ سَع05ًٌٌُ}بَِّيًٍِْ بًَاٌْجِجَبيُ ًَوَبَٔذِ اٌْجِجَبيُ وَضِْجً إسض{ ٌَََّْ رَشْجُفُ 01}بؤًٌَِّْ بًَػَزَاثً

{ فَىَْْفَ رَزَّمٌَُْ بِْ وَفَشْرُُْ 01}بًَثًٍِْ افَإَخَزَْٔبهُ ؤَخْزً اٌشّعٌي{ فَؼَصََ فِشْػٌَُْْ 05}بفِشْػٌََْْ سَعًٌٌُ بىلػٍََْْىُُْ وََّب ؤَسْعٍَْنَب 

 سثّو بىل{ بَِّْ ىَزِهِ رَزْوِشَحٌ فََّٓ ؽَبء ارَّخَزَ 06}بُِنفَؽِشٌ ثِوِ وَبَْ ًَػْذُهُ َِفْؼًٌٌُ{ اٌغََّّبء 01}بَّجْؼًَُ اٌٌٌِْْذَاَْ ؽِْجً بًٌَِّْ

القيامةفعميوأفيؤمفباتعالى19-10)المّزّمؿ:{09}بعَجًٍِْ (,فمفشاءالنجاةمفأىواؿيـو

.(2)ورحمتوومغفرتورّبورضاإلىوسبيبًلاوأفيّتخذبسببإيمانووعمموالّصالحطريقًاحقًاإيمانً

 الّشيخ طنطاويويقوؿ بقولو: "والتعبير :َفََّْٓ ؽبءَ ارَّخَز. ..نما وا  التخيير, قبيؿ ليسمف

قبؿ-تعالى-بدليؿقولو-تعالى-اإلىالموصؿالّطريؽالمقصودبوالحضوالحثعمىسموؾ

كرةوموعظة,فمفترؾالعمؿبياساءتعاقبتو,ولـيكفمفأى:ىذهاآلياتتذبَِّْ ىزِهِ رَزْوِشَحٌذلؾ:

تعالىالّذيف قولو اآلية بيذه وشبيو النجاة, طريؽ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََّٓ ؽَبء فٍَُْْآِِْ ًََِٓ ؽَبء  احلكًَّلًُِ :سمكوا

.(3)("29)الكيؼ:فٍََْْىْفُشْ
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 (.15/165)-("الوسيط"3)
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اآليةتحريضلممكّذبيفعمى اآلياتالمخّوفةالّطريؽوسموؾاتّباعففيىذه المستقيـ,فيذه
وذلؾالجّنةرضوافافيإلىتوصمواموعظةألولياأللباب,فمفأراداّتعظبياواّتخذالّطاعةطريقً

عفالمعصية.باالشتغاؿبالطاعةواالحتراز

ْفَكاَفُمْؤِمًناويقوؿابفعاشور:"ىذاالَتْذِييؿِلَمْفَيَتَذكَُّرَفِإْفَكاَفِمْفُمْنِكِرياْلَبعْ ِثآَمَفِبِوَواِ 
الخيرفبلإلىموصؿالّسبيؿَتْعِرُضِلْمُمْؤِمِفَفاْسَتْدَرَؾَماَفاَتو...,وىذاالّتياْسِتَفاَؽِمْفَبْعِضاْلَغْفَمِة

 تمثيؿلحاؿطالبالّسبيؿحائؿيحوؿبيفطالبالخيروبيفسموؾىذا اآلية وىذه إالمشيئتو...
مقصدهفمـيبؽلوماإلىييبّمغوذالالّسبيؿناصرأوكريـقدُأريإلىاليدىبحاؿالسائرالفوزو

.(1)يعّوقوعفسموكو"

مايريد,اتّباعيتمّكفبومفاواختيارً,يدرؾبوالحسفوالقبيحجعؿلئلنسافعقبًل--وا
الاطبلعلوعميياوالصمةالّتييئةفمـيبؽلومانعمفجيةاختياراألصمحواألحسفإالقسرالمش

.(2)عمىوفؽماجاءهمفالّتذكرة,ومتىزاغعفذلؾىمؾاإلنسافلوفييا,فيسمؾىذا

واآلخرة,فيذهالّسعادةوالّراحةاليجدىاالّدنياسبيؿاىوالسعادةوالراحةفياتّباعإّفاحق 
والخمودفييا.الجّنةبووعدـالحيادعنو,فيوطريؽسبيؿاوااللتزاـاتّباعإالفياإلنساف

ٌ.صثُمٌيٌٍأَابٌاتّثاعانًطهةٌانحادٌٌػشش:ٌ

بطبيعتوخّطاءويرتكبالذنوبوالمعاصيسواءكانتصغيرةأـكبيرة,ولكفااإلنسافإّف
اتّباعوأمربيوإلوأنابوقدمدحاتعالىىؤالءالمنيبيفإليوسبحانويغفرلمفتابمفعبادهورجع

ًَبِْ جَبىَذَانَ ػٍََ ؤَْ رُؾْشِنَ ثِِ َِب ٌَْْظَ ٌَهَ ثِوِ ػٌٍُِْ فٍََب رُؽِؼْيَُّب طريقيـوالسيرعمىنيجيـفيقولوتعالى:

(.15)لقماف:ىُُ ثَِّب وُنزُُْ رَؼًٌٍَََُّْْارَّجِغْ عَجًَِْ َِْٓ ؤََٔبةَ بٌََِِّ صَُُّ بٌََِِّ َِشْجِؼُىُُْ فَإَُٔجِّئُ بَِؼْشًُفً اٌذّْٔبًَصَبدِجْيَُّب فِِ 

ّنماحدثمنيماأّيياوالمعنى:إفحممؾوالداؾ العبدالمؤمفوليسمجردعرضلمشرؾباوا 
فإفحدثذلؾفنصيحتيلؾأالتطعيماألّف,مجاراتيمافيالشرؾباإلىمجيودومحاوالتلجذبؾ

                                                           

 (.29/278)-("التحريروالتنوير"1)
لمبقاعي-(,"نظـالدررفيتناسباآلياتوالسور"6/381لمنيسابوري)-رائبالقرآفورغائبالفرقاف"(انظر:"غ2)
(21/28.) 
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الجوروالسفو,ففيوتنبيولقريشعمىمحضالغمطفيأمرىمابذلؾمناؼلمحكمةحامؿعمىمحض
لـيقؿلوإفحمبلؾعمىالشرؾبيأفتعّقيماوتؤذييمابؿقاؿ:--التقميدآلبائيـفيذلؾ.فا

بيماواستمرعمىذلؾ,فيذهىيأخبلؽالعبدالمؤمفباافبلتطعيمافيماأمراؾبوولكفابؽبار 
لؾالمتّبعألوامره,وا نيىعنوفيقوؿلو:إّياؾأفتتخذمفكفرىماودعوتيما الكفرإلىلمبتعدعّما

عميؾ,ثـإنيماكفرابيأنا,وأناالذيأوصيؾاسببً فيقطعالّرحـ,فحّتىمعالكفريكوفليماحؽٌّ
.ابيمامعروفً

المؤمنوفبا فيـ فكفمعيـ, وأنابوا ومبلئكتوولفتكوفوحدؾبؿسبقؾأناسقبمؾتابوا
إلىسبيميـأفيسمؾمسمكيـفياإلنابةاتّباع,"و(1)إليووكتبوورسمووالمستسمموفلربيـوالمنيبوف

رادتوالّتيا, اثـيتبعيماسعيالبدف,فيمايرضياويقربإلىىيانجذابدواعيالقمبوا 
.(2)منو"

اوشرعًعقبًلامستحسنًاافكانامشركيفَمْعُروفًوالّدنيا:"صاِحْبُيماِفي(3)ويقوؿالشيخعمواف
والممةَسِبيَؿَمْفالّديفبؿاتَِّبْعفيالحقوقيماَوبالجممةالتتبعبشركيماوكفرىمامطمقًاومروءةحفظً

وديفمفتوجونحويموحدً وبالجممةامضعمىالتوحيدامفالشرؾمطمقًاإيايبريئًاَأناَبورجعِإَليَّ
اعمـواسمؾ َـّ تابعًنكـبعدماانقرضتالنشأةاألأطريقومادمتفيداراالبتبلءُث ـْ َمْرِجُعُك اولىِإَليَّ
َتْعَمُموَفأيبتفاصيؿأعمالكـاوفرعًأصبًلاومشركًاموحدًاومتبوعً ـْ حينئذوأخبركـِبماُكْنُت ـْ الّتيَفُأَنب ُئُك

فشرًاـعمىمقتضاىاإفخيرًجازيكأقدصدرتعنكـفيداراالختبارو .(4)فشر"افخيروا 

                                                           

 (.1/345البفعباس)-(انظر:"تنويرالمقباسمفتفسيرابفعّباس"1)
 (.1/648لمسعدي)-("تيسيرالكريـالّرحمف"2)
,ويعرؼبالشيخعمواف,مفأىؿآقشير,مفواليةفرحاف,نسبتوإلىنخجوافىونعمةابفمحمودالنخجواني(3)

 سنة بآقشير وتوفي األناضوؿ إلى رحؿ القفقاص, ببلد اإلخوافى920مف ىداية منيا: كتب عدة لو انظر:).ػػ,
 ((8/39)لمزركمي–"األعبلـ"
 (.2/132)-("الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"4)
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فميتبعآثارالصالحيفلتوصموبركةالحؽّإلىالّطريؽوقاؿالتستري:"مفلـييتد وجؿَّ عزَّ
ذكرهاحّتىالصالحيفكمبأصحابالكيؼ,اتّباع,أالترىكيؼنفعالحؽّطريؽإلىمتابعتيـ

.(1)"اتعالىبالخيرمرارً

ىذا أناببعد مف سبيؿ أّف يّتضح الكريمة اآلية إلىاالستعراضفي سبيؿ الحؽّاىو
فالعبدالمؤمفيتّبعطريؽالمؤمنيفمفقبموألّفطريقيـىوطريؽاورسولو,فمفسمؾ والخير,

نافوالرضوافعندالممؾالجّبار.طريقيـوجدالخيرالكثيروالمغفرةوالج

ٌ.نظًّأٌوانُّصةٌوانًخًصحٌفٌٍصثُمٌهللاػششٌ:ٌاٌانثّاٍَانًطهةٌ

نيجاوطريقوعمىفيكؿرسالةخيرعقباتكثيرةومصاعبجمة,فالمؤمفالذييسير
يصيبومفاالبتبلءاتمايصيبو,وبالمقابؿفإنوبقدرماعانىفيسبيؿابقدرماينالومفاألجر

 فقد ولذا يؽالّطرعمىالصبرفياإلسبلـحثّالعظيـ, لمدعةوالراحةاووّبخمفييربمنوسعيً,

َ إَػْشَاةِ ؤَْ َّزَخٍََّفٌُاْ ػَٓ سَّعٌُيِ اٌٍّوِ ًََٙ الزائؿ,يقوؿتعالى:الّدنيالمتاعاوطمبً َِب وَبَْ ٌِإَىًِْ اٌَّْذِّنَخِ ًََِْٓ دٌٌََْيُُ ِِّٓ

َّغِْظُ اٌْىُفَّبسَ ًََٙ  بَٙ ُّصِْجُيُُْ ظََّإٌ ًََٙ َٔصَتٌ ًََٙ َِخَّْصَخٌ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ َّؽَاًَُْ ٌَِْؼِئًَّشْغَجٌُاْ ثِإَٔفُغِيُِْ ػَٓ َّٔفْغِوِ رٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ 

(.120التوبة:) بَِّٙ وُزِتَ ٌَيُُ ثِوِ ػًٌََّ صَبٌِخٌ بَِّْ اٌٍّوَ َٙ ُّعِْغُ ؤَجْشَ اٌُّْذْغِنِنيَ بَّنَبٌٌَُْ ِِْٓ ػَذًٍُّ ًٍَّْْٔ

ماكافمفأّنو:فيغزوةتبوؾقائبًل--فيىذهاآليةيعاتباالمتخمفيفعفرسوؿا
آوواونصرواوىـأىؿالّنجدةواإليواءومفحوليـمفالذيفشأفأىؿالمدينةمفمياجريفوأنصار

الّذيفاألعراب الّذيفيسكنوففيضواحيالمدينة عف يتخّمفوا أف اإليماف --رسوؿاأشربوا
يكابدالمشاؽويتحمؿالمتاعبفيسبيؿعّزىـورفعدينيـ الّدعةوالّراحةويتركوهوحده ما,ويؤثروا

ساغليـذلؾوىـيرغبوففيالدعةوطيبالعيشالّرغيد,وخصىؤالءبالعتابلقربيـوجوارىـوأنيـ
ؼ,والّتوبيخعميوألّفالمتخمؼيؤثرأحّؽبذلؾمفغيرىـ,بؿإّفالمرادمفالنصالنييعفالتخمّ

مفإيثارىاوحّبياأكثرمفحّبالّنفس,فبليصّحليؤالءبدّالالّتي--نفسوعمىنفسرسوؿا

                                                           

 (.1/123)-("تفسيرالتستري"1)
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في--فبليرضواألنفسيـبالدعةوالّراحةورسوؿا,--إيثارأنفسيـعمىنفسرسوؿا
.(1)المشّقة

التخّمؼبؿ حؽ ليـ يكف االولـ فيتّباعيجبعمييـ يصيبيـ ما كؿ بسببأّف والجياد,
كادتأعناقيـأفحّتىجيادىـمفمعاناةومكابدةومشاّؽكالعطشالّشديدالذياعتراىـفيتبوؾ

استسقىالسماءليـفأغدقت,وكذلؾماأصابيـمفالّنصب--تتقطعمفالعطشلوالأفالنبي
مخمصةوجوعشديدتجعؿالبطوفخامصةضامرةفيسبيؿا,كالذيوبعدالشّقةأولقمةالظيرأو

أنيـكانوايتقاسموفحّتىإذأصابيـجوعشديد,الشاـإلىفتحتالبابالّتيأصابيـفيىذهالغزوة
يوغيظلمكافريفإذانتيؾوالينزلوففيياإالويكوفوطئيافافاليطئوفأرضًوالمؤمنالتمرة,وىؤالء

واإليماف,وذلؾفيوعنتشديدليـالحؽّولـيستطيعواحمايتيامفجيوش,فحمىأرضيـونالمؤم
ىدارلحرماتأرضيـ,وفيذلؾإذالؿليـبعدأفكانوااليمسأحدحماىـ ؾأّفيحموفوكذلالّذيوا 

.(2)فينالوفمفالعدوبأفيحاربوىـفييزموىـيىؤالءالمؤمن

"أيأفظ زىرة: أبو أرضالعدوويقوؿ ووطأىـ عميو, الذيصبروا وجوعيـ الشديد, مأىـ
يتحكموف,والمسيطرعمييـأومحاسب,ماالّذيفكانتاَلتراـ,ونيميـمفبنياألصفرالّتيالكافر

يناؿأىؿاإليمافبو عنده, تعالىليـبوعمبلصالحا مفأمريقوـبوأىؿاإليمافإالكتبالمَّو
.(3)ثانيا,وجنةالنعيـثالثا"الحؽّازىـبرضاهأوالواعتز

اويختـسبحانواآليةالكريمةأّفجزاءهسبحانوعظيـ,أجرلمعمؿالصالح,وسّماهسبحانوأجرً
الفبلأجرمنووفضبًلاتكرمً يقوموفبحؽالّذيفإالبفضموألنوالمنعـوالعبدممؾلسّيده,ووصؼ,وا 

وابماوجبعمييـوأحسنواالطاعةوأبموافأحسنواالببلء.الجيادبأنيـمحسنوفألنيـقام

فيذاىونوعالجيادبأنفسيـإذتركواالراحةومتعتياوآثرواالببلءفأخذىـالظمأوالجوعووطئوا
.(4)نالوامنونيبًلوأرضالعدو

                                                           

 (.10/44إلبراىيـبفإسماعيؿاألبياري)-(,"الموسوعةالقرآنية"11/45لممراغي)-(انظر:"تفسيرالمراغي"1)
 (.9/5563لمشعراوي)-(,"تفسيرالشعراوي"11/55البفعاشور)-(انظر:"التحريروالتنوير"2)
 (.7/3480)-("زىرةالتفاسير"3)
 (.11/74لمزحيمي)-(انظر:"التفسيرالمنير"4)
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وجّنتواالّدنيفالمؤمفعندمايصبرعمىكؿأنواعاألذىوالعذابوالمشاؽيناؿرضىافي
 والّسماوات.األرضمحفوؼبالمخاطرواالبتبلءاتتنتييبجّنةعرضياالجّنةفياآلخرة,فطريؽ
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ٌ:ٌيُادٌٍَانششانثّاٍَانًثحثٌ

 
 

 وفيو سبعة مطالب:
 .القتاؿ في سبيؿ الّطاغوت المطمب األّوؿ:

 .الّصّد عف سبيؿ اهلل المطمب الثّاني:

 .بيؿإضالؿ سواء السّ  المطمب الثّالث:

 .اّتباع سبيؿ الكافريف المطمب الرّابع:

 .قطع الّسبيؿ المطمب الخامس:

 .عدـ اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل المطمب الّسادس:

 .اّتباع الّسبؿ المطمب الّسابع:
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 المبحث الثّاني: مياديف الّشر
 

سبيؿ في القتاؿ لتشمؿ أنواعيا القرآنيبجميع السياؽ في  الّشر مياديف الطاغوت,تتعدَُّد
والّصدواإلضبلؿعفسبيؿا,واتّباعسبيؿالكافريف,وقطعالّسبيؿ,وكذلؾعدـاإلنفاؽفيسبيؿ

ا,واتّباعالسبؿالمتفّرقة,والتيستتناولياالباحثةبالتّفصيؿخبلؿالمطالباآلتية:

ٌ.انطّاغىخ:ٌانمتالٌفٌٍصثُمٌاألّولانًطهةٌ

 سبيؿ في القتاؿ يختارالّطاغوتإّف فعندما بعينو, الشّر سبيؿاإلنسافليو في القتاؿ
الّطاغوت المؤدي إلىالباطؿ المؤّدي البّيف الواضح ا سبيؿ عمى ىذاالّرشادإلىاليبلؾ فإف ,

إلىعبادهالمخمصيفالمقاتميففيسبيمو--االختيارسوؼيجعمويضيعالمحالة,وقدأمرا

آَِنٌُاْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ  اٌزّّٓلمقاتميففيسبيمو,وذلؾفيقولوتعالى:قتاؿأولياءالّشيطافا

(.76)النساء:بفَمَبرٌٍُِاْ ؤًٌََِْْبء اٌؾَّْْؽَبِْ بَِّْ وَْْذَ اٌؾَّْْؽَبِْ وَبَْ ظَؼِْفً اٌؽّبغٌدُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ 

عبلءكممتو,والكافروف--فيىذهاآليةيبّيف أّفالمؤمنيفيقاتموفلغرضنصرةديفاوا 
.الّطاغوتيقاتموففيسبيؿ

فيسبيؿ رضىغيرافيو فيفعمو كؿمفكافغرضو عمىأّف كالّداللة اآلية "وىذه
أفيكوففيسبيؿاأوفيالّطاغوت القتاؿإما القسمةوىيأّف سبيؿ,ألنوتعالىلماذكرىذه
.(1)"اوجبأفيكوفماسوىاطاغوتًالّطاغوت

الّتيفالقرآفالكريـيصّورأحقّيةالغاية الّسندالّذيفيجاىدليا وقوة جانببطبلفإلىآمنوا
عمىأضعؼشيءوأوىنو,والمؤمنيفالّذيفغاية الكافريفاعتمدوا فإّف فييا, كفرواوضعؼسندىـ

نو.اعتمدواعمىأقوىشيءوأمت
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بإخبارىـاويشّجعيـتشجيعًافيمدحالمخمصيفالمؤمنيففيرّغبيـترغيبً--الحؽّفيقوؿ
يقاتموففيا,فيوولّييـوناصرىـ,وأعداؤىـيقاتموففيسبيؿالشيطاففبلولّيليـإالإّنماأّنيـ

.(1)أوىنوجنبكيدالمكافريفأضعؼشيءوإلىالّشيطاف,وكيدالشيطافلممؤمنيف

 ا --فيأمر الّشيطاف نصراء نقاتؿ ينصروفالّذيفبأف والذيف مبادئو, في ينفخوف
وسوستوفينفوسيـليوّزعوىاعمىالّناس,ىؤالءىـأولياءالّشيطافوىـنصراؤهالمخالفوفلممنيج,

 نقاتؿ بأف سبحانو الّذيفويأمر يطمئف ذلؾ وبعد والء, الّشيطاف وبيف بأّف--بينيـ المؤمنيف
بالقياسلكيدبدّ,فبلرّبوالّشيطافعندمايكيدسيكوفكيدهفيمقابؿكيد أفيكوفكيدهضعيفّاجدّا

عمىفعؿ,وكذلؾاليستطيعأفيرغموعمىأفيفعؿ,اإلنسافا,وليسلمشيطافسمطافيقيربو
.(2)يقنعوبياحّجةوليسلو

وكونوضعيفً رأىالمبلئكةقدنزلتيوـبدر,ايقوؿالخازف:" ألّنوخذؿأوليائوالكّفارلما
.(3)وكافالّنصرألولياءاوحزبوعمىأولياءالّشيطاف"

لغمب يتركوه لـ والكافروف القتاؿ المؤمنوف ترؾ المفسدةالّطاغوتفمو فغمبتالوثنّية وعـّ,
الظمـواالستبداد,ويعّدكيدالش ألنويزّيفألصحابوالباطؿوالّظمـايطافضعيفًلمعقوؿواألخبلؽوعـّ

ىوالكيد عّزىـوشرفيـ,وىذا ىبلؾالحرثوالّنسؿ,فيوىميـبوسوستوأّنياخيرليـوفييا والشروا 
اثابتًايعمووالباطؿيدنو,فالّذيفيقاتموففيسبيؿايطمبوفشيئًالحؽّوالخداع,ومفسنفاأّف

وتسخيرالحؽّبغيراألرضتموففيسبيؿالشيطافيطمبوفاالنتقاـواالستعبلءفي,والذيفيقااصالحً
الناسلشيواتيـولذاتيـ,وىيأمورتأباىافطرةالبشرالّسميمةوسنفالعمرافالقويمة,فبلقوةوالبقاء

ّنمابقاءالباطؿلنومة رخاءالعنافألىميا,وا  .(4)عنوالحؽّلياإالبتركياوشأنياوا 
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أّفالقتاؿفيسبيؿ يتبّيفلنا الّدنيااليجمبعمىصاحبوإالالدمارفيالّطاغوتبعدىذا
وبالتاليالخزيفياآلخرةودخوؿجينـوبئسالّدنياأولياءهإاّلالكذبفييعدُّواآلخرة,فالّشيطافال

القرار.

ٌ.ػٌٍصثُمٌهللاٌانّصذٌّ:ٌانثّاٌٍَانًطهة

 أعداء أفاإلسبلـيحاوؿ ىذا معالـ الفاسدة,الّديفيطمسوا مفوسائميـ وسيمة بأّي القويـ
نورهولو ـّ بعضاآلياتالباحثةستعرضكرهالكافروف,وفيىذاالمطمبستولكفيأبىاإاّلأفيت

يصّدوفعفسبيؿا,ومفالّديفتبّيفكيؼكافأىؿالكتابوالييودوالنصارىوكؿأعداءىذاالّتي

الّتياآليات تعالى: أىؿالكتابلصّدىـعفسبيؿاقولو سبحانو فييا لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ ٌَُِ يذـّ

(.99)آؿعمراف:ًَؤَٔزُُْ ؽُيَذَاء ًََِب اٌٍّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْ برَصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ َِْٓ آََِٓ رَجْغٌَُٔيَب ػٌَِجً

الكري اآلية فيىذه انبيو يأمر زاحة--مة وا  فيتقريعيـ الكتابويزيد أىؿ أفيوّبخ
 اإليماف المؤمنيفعف تصرفوف شيء ألّي ليـ: فيقوؿ الحؽّألعذارىـ عف الّتيالّسبيؿوتصّدونيـ

وىيسبيؿالنوروسبيؿ اتعالىوبّينيا الذييوصؿالحؽّوّضحيا رضاهإلىوالّصراطالمستقيـ
ووتنشروفالفتنةوالوقيعةبيفاتّباععفاالستمرارعمى--لؾتمنعوفمفآمفبالنبيسبحانو,وكذ

ذاكافأولئؾيحاولوفمنعالناسمف الذيرسموالعمّيالكريـوحّدحدوده,فقدالّطريؽأصحابو,وا 
عاندواإرادةاوحاّدوه,ومفيحاّداتعالىفإّنومغموبالمحالة.

أفتكوفممتويةغيرالّصدّاليـفيح--وقدوصؼ عفسبيؿاوىيأّنيـيريدونيا
بعدأفامستقيمًالحؽّتعيونيـفمـتدرؾرالميتديف,كماالتوتنفوسيـوحاواضحةوالبّينةفيأعيف

سبيؿ(1)قامتبّيناتو تعمموفأّف ولكفالحاؿأّنكـ عمـمفيعايفويشاىدالحؽّىيسبيؿاإلسبلـ,
,وكفركـليسعفجيؿ,ولقدكافمفالمتوّقعمنكـيامفالشّ يءعمىحقيقتو,فجحودكـعفعمـٍ

اإليمافبو,ولكفالحّدإلىفيكتابكـأفتكونواأّوؿالّساعيف--الذيجاءبومحّمدالحؽّتروف
.--والعنادحاالبينكـوبيفاالنتفاعبالّنورالّذيجاءبومحّمد

                                                           

 (.4/14لمحمدرشيدرضا)-(,"تفسيرالمنار"4/26البفعاشور)-(انظر:"التحريروالتنوير"1)



)828( 

 

اسب ليسويختـ سبحانو ألّنو واضبلؿغيرىـ عمىضبلليـ ووعيد ليـ بتيديد اآلية حانو
وبالعذابواليواففيالّدنياالّذّلةفيبعفأعماليـ,بؿىوسيجازييـعمىىذهالمسالؾالخبيثةغافبًل

طبكؿمحي--أّنولممؤمنيفبطرؽخبيثةفقدحسـاماّدةحياتيـببيافصّدىـاآلخرة,ولّماكاف
.(1)عنيامفأقواؿأوأعماؿوليسغافبًلـمايصدرعني

َ جزاءالييودعندماصّدواعفسبيؿافيقوؿتعالى:--ويبّيف ىَبدًُاْ دَشَِّْنَب  اٌزّّٓفَجِظٍٍُُْ ِِّٓ

(.160)النساء:اػٍََْْيُِْ ؼَِّْجَبدٍ ؤُدٍَِّذْ ٌَيُُْ ًَثِصَذِّىُِْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ وَضِريً

حًمتبيـالّتيمفجرائـالييودوبعضالعقوباتافيىذهاآليةالكريمةيحكيسبحانوألوانً
بسببظمـعظيـوشنيعوقعمفأولئؾالييودحّرمناعمييـأّنوسبحانو:بّيفبسببظمميـوبغييـ,ف

اعمييـ ىـفيالّتيىذهالطيباتطيباتأحمتليـولوأّنيـلـيقعوافيىذاالظمـالشديدلماحـر
.(2) حاجةإلييا

نزلتبيـبسببظمميـالّتيويقوؿاألستاذطنطاوي:"واآليةالكريمةتعميؿلبعضالعقوبات
الظمـوالبغيماسّجمواعمييـقبؿذلؾمفنقضلممواثيؽ,ومفكفر وبغييـ,ومفضروبىذا

عفسبيؿا,ومفأخذلمّربا,وقدنياىـاعفأخذه,بآياتا,وماسّجموعمييـبعدذلؾمفصدٍّ

ىَبدًُاْ دَشَِّْنَب وًَُّ رُِ ظُفُشٍ  اٌزًَّّٓػٍَََ قولو:ماحكاهسبحانوفيحّرميااعمييـمنياالّتيوىذهالطيبات

ظُيٌُسُىَُّب ؤًَِ اٌْذٌََاَّب ؤًَْ َِب اخْزٍََػَ ثِؼَظٍُْ رٌَِهَ جَضَّْنَبىُُ ثِجَغِْْيُِْ ًِبَِّٔب  ًََِِٓ اٌْجَمَشِ ًَاٌْغَنَُِ دَشَِّْنَب ػٍََْْيُِْ ؽُذٌَُِيَُّب بَِّٙ َِب دٍَََّذْ

َ  (,والتعبيرعنيـبقولو146)األنعاـ:ٌَصَبدِلٌَُْ ّنيـإيذافبشناعةظمميـحيثإ اْ ىَبدًُ اٌزّّٓفَجِظٍٍُُْ ِِّٓ

.(3)رجوعيـعفعبادةالعجؿ"وقعوافيىذاالّظمـالّشديدبعدتوبتيـو
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ليـثـحرمتعمييـبسبببغييـوظمميـوبسببحّرـعمييـطيباتكانتحبلاًل--وا
شرعياالعبادهوصّدىـغيرىـالّتيالحؽّأنفسيـعفطريؽصّدىـماارتكبوهمفذنوب,وبسبب

(1),بسببذلؾعاقبناىـوطردناىـمفرحمتنا.اكثيرًاعنياصدً

بصدىـعفسبيؿابعيدًيصّدوفعفسبيموبأنيـضمواضبلاًلالّذيفويصؼتعالىالكافريف

(.167)النساء:اثَؼِْذً بوَفَشًُاْ ًَصَذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ لَذْ ظٌٍَُّاْ ظًٌََٚ اٌزّّٓبَِّْ -:-الحؽّاحيثيقوؿ

مفالييودأوغيرىـوصّدوا--مىرسولناكفروابماأنزلتعالّذيف:إّف--الحؽّيقوؿ
ألّنيـجمعوابيفالّضبلؿواإلضبلؿ,وألّفابعيدًفقدضمواضبلاًلإليوالّناسعفطريؽاالموصمة
يكوفأغرؽفيالّضبلؿ -بإنكارىـنبّوةمحمداإلسبلـفيـقدصّدواعفسبيؿاوىوديف,الُمِضؿَّ

-النبوةفيولدىاروفوداوود,وبقوليـإّفشرعموسىالوبقوليـمانجدصفتو ّنما فيكتابناوا 
.(2)الحؽّبمافعمواألّنيـمعكفرىـمنعواغيرىـعفالحؽّعفابعيدًينسخقدضّمواضبلاًل

سيكوف مصيرىـ أف ا سبيؿ عف لمّصد أمواليـ المنفقيف الكافريف يصؼسبحانو وكذلؾ

ستكو وأمواليـ جيّنـ, تعالى: قاؿ الفاسدة, أعماليـ جزاء حسرة وَفَشًُاْ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ  اٌزَِّّّْٓ إفعمييـ

(.36)األنفاؿ:جَيَنََُّ ُّذْؾَشًَُْ بىلٌَِْصُذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ فَغَُْنفِمٌَُٔيَب صَُُّ رَىٌُُْ ػٍََْْيُِْ دَغْشَحً صَُُّ ُّغٍَْجٌَُْ ًَاٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ 

كفرواباورسولوينفقوفأمواليـفيعطونياأمثاليـمفالمشركيفليتقّوواالّذيفّفأ--يّبيف
المؤمنيفباورسولو--بياعمىقتاؿرسوؿا عفاإليمافبو,--والمؤمنيفبووليصّدوا

ـّتكوفنفقتيـتمؾعمييـحسرةوتصيرندامةعم ييـألّفأمواليـتذىبوالفسينفقوفأمواليـفيذلؾ,ث
عبلءكممةالكفرعمىكممةا,ألفامعٍؿ يظفروفبمايأمموفويطمعوففيومفإطفاءنوراوا 

إلى--كفروابووبرسولوالّذيفكممتووجاعٌؿكممةالكفرالسفمى,ثـيغمبيـالمؤمنوفويحشرا
اشمنيـومفىمؾ,أماالحّيفُحّرـمالووذىبباطبًلجينـفيعذبوفبيا,فأعظـحسرةوندامةلمفع
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ناراإلىوأّمااليالؾفُقتؿوُسمبوُعّجؿبو,امسموبًامحروبًامقيورًافيغيردرؾنفٍعورجعمغموبً
.(1)يخمدفييا

بفاسحاؽ محمد أّنو(2)"والمذكورفيسيرة بدرورجعوا أصيبتقريشيوـ أإلىلما وبمّكةورجع
خوانيـببدر,فكّممواأباسفيافومفكانت سفيافلعيرهمشىرجاؿمفقريشأصيبآباؤىـوأبناؤىـوا 

قدوتركـوقتؿخياركـفأعينونابيذاالماؿالوفيتمؾالعيرتجارةفقالوا:يامعشرقريشإّفمحمدً
-."(3)-اسا,وقدذكرذلؾعفابفعبلمفأصيبمنّاعمىحربولعمناأفندرؾمنوثأرً

المؤمنيفأفيكونواكالكافريفالمرائيفألعماليـ,الّصاّديفعفسبيمو,حيثقاؿ--وينيى

ًَسِئَبء اٌنَّبطِ ًََّصُذًَُّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌٍّوُ ثَِّب َّؼٌٍََُّْْ ُِذِْػٌ اًََٙ رَىٌٌُُٔاْ وَبٌَّزَِّٓ خَشَجٌُاْ ِِٓ دَِّبسِىُِ ثَؽَشً:تعالى

(.47نفاؿ:)األ

كالمشركيف--فيىذهاآليةنيى يحاربوفمفاخريفقدبطرواالّذيفالمؤمنيفأفيكونوا
معيشتيـوالييميـإالالمراءاةفيالقتاؿوالّصّدعفسبيؿا.

ا مف تقدـ وبرسولوإلى--فيذا بو إالخاصة--المؤمنيف عمبّل يعمموا أاّل
أحرزأّنولّمارأىأبوسفيافأّنو,"وذلؾ(4)ءالناسكمافعؿالقوـمفالمشركيفوطمبماعندهالرئا

قريشأّنكـخرجتـلتمنعواعيركـفقدنّجاىاافارجعوا,فقاؿأبوجيؿ:واالنرجعإلىعيره,أرسؿ
عميناالقينافويسمع,فنقيـبياثبلثّا:فننحرالجزورونطعـالّطعاـونسقىالخمروتعزؼانردبدرًحّتى

                                                           

(,"فتحالبياففيمقاصد9/204,205لممراغي)-(,"تفسيرالمراغي"13/529لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.5/171ألبيالطيبالقنوجي)-القرآف"

,َأُبوبكرُمَحمَّدبفِإْسَحاؽاْبفحزيمةبفاْلُمغيَرةاإلسبلـشيخ(محمدبفاسحاؽ:ُىَواْلَحاِفظاْلَكِبير,ِإَماـاأْلَِئمَّة2)
 سنة ولد واإلتقاف,223النَّْيَساُبوِري. اْلعمـ َسَعة ِفي اْلمثؿ يْضربِبِو حّتىَصار َواْلِفْقو ِباْلَحِديِث وعنيِفيحداثتو

سمعمفإِ بخراساف, َواْلِحْفظِفيعصره َماَمة اإْلِ يحدثَعْنُيَماوانتيتإليو َولـ بفحميد, َوُمَحّمد ْسَحاؽبفَراَىَوْيو,
لصغره,َوسمعمفَمْحُمودبفغيبَلفَوأحمدبفمنيعَوَغيرىـ,َوحدثَعنُوالشَّْيَخاِفَخارجَصِحيَحْيِيَما,َوُمَحّمدبفعبد

َبعيفكتابسوىاْلمَساِئؿ,والمسائؿالمصنفةماَئةابفعبدالحكـأحدُشُيوخوَوَغيرىـ.ومصنفاتوتزيدعمىماَئةَوَأرْ
َوُىَوِفيتسعَوَثَماِنيَفسنة.)انظر:"نفضاالماـأبيسعيدعثمافبفسعيد311ُجْزء.توّفيِفيثَاِنيِذياْلقعَدةسنة

 ((1/33)ألبيسعيدالسجستاني-عمىالمريسيالجيميالعنيدفيماافترىعمىاعزوجؿمفالتوحيد"
 (.6/3123ألبيزىرة)-("زىرةالتفاسير"3)
 (4/26ألبيالسعود)-(انظر:"ارشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ"4)
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,فوافوىافسقواكأسالمنايامكافالخمروناحتعمييـالنوائحمكافابياالعربواليزالوفييابونناأبدً
رادتيـأفيكوفالّشرؾىوالغالبفقدبّيفاتعالىقدرتوفي(1)القيناف" ,فبصّدىـعفسبيؿاوا 

 اآلية فأّنوختاـ واإلحاطة, بالعمـ فييّتصؼ يعممونو ما فكؿ أعماليـ وعظمتو بجبللو ا أبطؿ
.(2)قبضتو,وىذاتيديدليـ

 --ويذـّ بالّذيفالمشركيف الباقية اآلخرة افقاؿالّدنياباعوا عفسبيؿ بصّدىـ الّزائمة

(.9)التوبة:بء َِب وَبٌُٔاْ َّؼٌٍََُّْْفَصَذًُّاْ ػَٓ عَجٍِِْوِ بَِّٔيُُْ عَ بلًٍٍَِْ باؽْزَشًَْاْ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ صََّنًتعالى:

ائؽالحقّ,وىوقميٌؿبجوارالّدنيارٍضمفىؤالءالمشركيفباعوااإليمافبعيقوؿجّؿثناؤهأفّ
ّنيـبسبباختيارىـذلؾالثمفالقميؿوتركيـذلؾالحّظالّدنيافيياالّصبلحفيالّتيالخالدة واآلخرة,وا 

عفوسبلمالحؽّالوفيرمف عدلوا قد والّرشاد الفكرواليداية عنووصرفواالّطريؽة أنفسيـ وصّدوا
القويـواليدىالمستقيـ.الّسبيؿغيرىـمنوفصّدواعف

تموحالّتيالحكـالّصادؽعمييـحيثإّنيـبيذاالعمؿالذيتركوافيواآليات--ولقدبّيف
.ايووىويتجّددآنًوتبّينوقدساءفعميـالذياستمّرواعمالحؽّب (3)بعدآٍففيوفعٌؿمستمرٌّ

عفسبيؿاحيفتكوفىناؾدعوةمعروضةبأدّلتياليستمعواإلييا,فالكّفاريعرفوفوالصدُّ
فقرأأحٌد فإنيـيأمروفالقرآفأّفالّناسلواستمعوالمقرآفآلمنوابو,ولذلؾفيـينيونيـعفالّسماعوا 

البعضبالمّ منوشيئٌحّتىغوفيوبعضيـ اآلذافلواستقبمتاليفيـ مفالكّفاربأّف شيادة ,وىذه
عفسبيؿا,حيثالّصدّعفسبيؿا,وىناؾنوعآخرمفالّصدّآلمنت,والّمغوىونوٌعمفالقرآف

تجعؿمفسالّدعوةألّنيـيعرفوفأّفحبلوة--الّرسوؿدعوةإلىإّنيـيمنعوفالناسمفاالستماع
يؤمفبيا,ولذلؾفيـيصّدوفعفكبلـاتعالىواالستماعلرسولو--الّرسوؿدعوةإلىيستمع

--الرجؿالذييقوؿ ىذا التصّدقوا يقولوفألىؿالحجيج: وكانوا منيـأّنو, شيادة وىذه , نبيٌّ
شيادٌةضّدىـوليستليـألّنيـيمافوىذهاإلإلىلسحبتأفئدتيـالقرآفأّفاآلذافلواستقبمتاأيضً

                                                           

 (.4/98لمحمدثناءا)-("التفسيرالمظيري"1)
(2 الفرقاف" ورغائب القرآف "غرائب )-(انظر: الك3/405لمنيسابوري عمـو في المصوف "الدر ,) المكنوف" -تاب

 (.5/616لمسميفالحمبي)
 (.8/4980لمشعراوي)-(انظر:"تفسيرالشعراوي"3)
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ستبعدىـعفالكفر,لذلؾكانوايخافوفأفيتأّثرالّناس--الّرسوؿواثقوفأّفسماعالحجيجلدعوة
.(1)فيؤمنوابو,وىذاماجعميـيصدونيـعنوالحؽّالذيىوديفالّديفبيذا

الّدنياوكذلؾيصؼاتعالىالكافريفالمفّضميف قدعمىاآلخرة أّنيـ ويصّدوفعفسبيمو

َْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََّجْغٌَُٔيَب ػٌَِجً اٌذّْٔبَّغْزَذِجٌَُّْ اٌْذََْبحَ  اٌزّّٓبعدوافيالّضبللةفقدقاؿتعالى:  بػٍَََ آخِشَحِ ًََّصُذًُّ

(.3)إبراىيـ:ؤًٌَُْـئِهَ فِِ ظََٚيٍ ثَؼِْذٍ

أردتيـوأىمكتيـ,فيـالّتيالّصفاتالذميمةالكافريفبجممةمف--فيىذهاآليةيصؼ
فييامفنعيـوخيرات,الّدنيايختاروفشيواتالحياة ويؤثروفلذائذىاومتعياعمىالداراآلخرةوما

يبتعدالّناسعنياويطمبوفلياحّتىالحؽّؿفيطريؽدعوةيوكذلؾاليكتفوفبيذابؿيضعوفالعراق
فوسيـمعأّنياأقوـطريؽوأعدؿسبيؿ.لزيغناالعوجوالميؿتبعً

يصّدوفعنيالمنعالّناسمنياوقدأشارسبحانوأّفالّسبيؿفيؤالءالكافروفيقفوفمترّصديف
وآثروىاعمىالحياةاآلخرةورضوابالّدنّيةعفالّدنيااستحّبوابياالحياةالّتيالمحّمميفبيذهاألوصاؼ

غيرمستقيـ,فيـقدأوغمواامعوج الحؽّخرة,وصّدواعفسبيؿاوبغواالحياةالعزيزةالكريمةفياآل
.(2)الّسبيؿوسواءالحؽّفيمتاىةالباطؿ,فبعدوابضبلليـوغابواعف

فيقوؿفوؽالعذاباعفسبيموبأّفليـعذابًويبّيفسبحانوجزاءالكافريفالمفسديفالّصاّديف

(.88)النحؿ:فٌَْقَ اٌْؼَزَاةِ ثَِّب وَبٌُٔاْ ُّفْغِذًَُْ بذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ صِدَْٔبىُُْ ػَزَاثًوَفَشًُاْ ًَصَ اٌزّّٓتعالى:

اآليةيبّيفسبحانومصير الّذيففيىذه بالكفربؿضّموا رذائؿأخرى,وىيإليولـيكتفوا
 اوعف سبيؿ عف ومنعوىـ غيرىـ صّدوا اتّباعأّنيـ المستقيـ طريؽصراطو وىو القويـ والطريؽ

الكفروأسبابووالحمؿعميويكوفأحيانابالّترىيبوأحياناأخرىبالّترغيب,فيؤالءإلى,والدعوةاإلسبلـ

                                                           

(1 المعاني" "بياف )-(انظر: العاني القادر 6/149لعبد القرآنية" األبياري-(,"الموسوعة إسماعيؿ بف إلبراىيـ
(10/9.) 
(2 الكتابالمكنوف" "المبابفيعمـو فيتناسباآليات11/334ي)ألبيحفصالنعمان-(انظر: الدرر "نظـ ,)

 (.8/3985(,"زىرةالتفاسير"ألبيزىرة)10/373لمبقاعي)-والسور"
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فعمواذلؾسوؼيزيدىـمفعذابوفوؽالعذابالذييستحّقونووذلؾكموبسببفسادىـالّذيفاألشقياء
.(1)واتّباعوصّدىـالّناسعفالحؽّوكفرىـباألرضفي

 يبّيف --وكذلؾ الّسابقة األقواـ فساد سبب بتزيإّنماأّف األعماؿيكاف ليـ الشيطاف ف

عف الّسبيؿوصّدىـ قاؿتعالى: َ ٌَيُُُ اٌؾَّْْؽَبُْ ؤَػَّْبٌَيُُْ  اًَػَبدًالقويـ, َ ٌَىُُ ِِّٓ َِّغَبوِنِيُِْ ًَصََّّٓ ًَصٌَُّدَ ًَلَذ رَّجََّْٓ

(.38)العنكبوت:ًَوَبٌُٔا ُِغْزَجْصِشَِّٓ اٌغّجًْ فَصَذَّىُُْ ػَِٓ

اآليةيخبرسبحانو أىمؾغيرىـ,اأىمؾعادًأّنوفيىذه وثمودبسببكفرىـوعنادىـ,كما
قدتبّيفلكـياأىؿمّكةوظيرلكـبعضمساكنيـوأنتـتمّروفعمييـفيرحمتيالشتاءأّنووالحاؿ

غرسال منيا والمقصود آلثاروالصيؼ, المشاىدة طريؽ عف مّكة نفوسمشركي في والعظة عبرة
والّتمكيف, القّوة التمزيؽوالتدميربعد آثار عمىاالعتبارمشاىدة العقبلء يحمؿ مما فإّنو الميمكيف,

 عف فصدىـ وتسويمو بسببوسوستو السّيئة أعماليـ الشيطاف ليـ زّيف وعفالحؽّالّسبيؿوكذلؾ
المستقيـ.الّطريؽ

الّتمييزبيفو يستطيعوففييا عقوؿوكانوا ليـ وثمود والباطؿوبيفالخيرالحؽّكانتعاد
الغّيعمى العمىعمىاليدىوآثروا ّنمااستحّبوا الّرشدوالّشر,ولكنيـلـيستعمموىافيماخمقتلووا 

.(2)فأخذىـاأخذعزيزمقتدر

وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ  اٌزّّٓيموقولوتعالى:تبّيفجزاءالّصاّديفعفسبالّتيومفاآليات

(.1)محمد:ؤَظًََّ ؤَػَّْبٌَيُُْ

 القتاؿ سورة ابيا افتتح اآلية الكبيرعمىالّتيىذه الثّناء وبيا لمكافريف الّشديد ـّ الّذ بيا
 المشركيف فيؤالء الّذيفالمؤمنيف, عف عالحؽّأعرضوا غيرىـ اوحّرضوا فإّف مىاإلعراضعنو

تعالىقدأبطؿأعماليـوأحبطياوجعمياضائعةذاىبةالأثرلياوالوجود,والمرادبيذهاألعماؿما
مفعمؿحسٍفكإكراـالّضيؼوبّرالوالديفومساعدةالمحتاج,فالذيفكفرواالّدنياكانوايعممونوفي

                                                           

(,2/426لمشنقيطي)-(,"أضواءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف"3/156البفعجيبة)-(انظر:"البحرالمديد"1)
 (.3/149لمجزائري)-"أيسرالتفاسير"

 (.2/104لمشيخعمواف)-(,"الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"6/278البفكثير)-سيرالقرآفالعظيـ"(انظر:"تف2)
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واتّباعالذيأمراتعالىبالحؽّديفاتّباعغيرىـمفباتعالىوبكّؿمايجباإليمافبوومنعوا
ىيالّتيأضّؿاأعماليـوجعمياذاىبةضائعةغيرمقبولةعندهولفيثيبعميياكالضاّلةمفاإلبؿ

.(1)ليايحفظيايعتنيبأمرىا,أوجعمياضالةفيكفرىـومعاصييـومغموبةبياربّمضيعةال

ذنوبيـوذلؾبسببيموتوفعمىالكفرالّذيفالكافريفبأفَّوكذلؾيبّيفتعالى لفيغفرليـ

وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ صَُُّ َِبرٌُا ًَىُُْ وُفَّبسٌ فٍََٓ َّغْفِشَ اٌٍَّوُ ٌَيُُْ اٌزّّٓبَِّْ عفسبيمو,حيثقاؿتعالى:صّدىـ

(.34)محمد:

 الّناسعفدينوالذيابتعثبوجحدواالّذيفيقوؿتعالىذكره:إّف توحيداوصّدوا وأنكروا
رسولو وخالفوا وشاّقوا --رسمو عمموا ما بعد مف وآذوه مرسؿأّنوفحاربوه مبعوثورسوؿ نبي

الواضحبمعرفتووأّنورسوؿ,ولكّنيـصّدوامفأراداإليمافباورسولوعفذلؾالّطريؽوعرفوا
ماتواوىـعمىذلؾالكفرفمفيغفراليـماوفتنوىـعنووحالو ـّ ابينيـوبيفماأرادوامفذلؾ,ث

.(2)صنعوهوسيعاقبيـعميوويفضحيـعمىرؤوساألشياد

 أّف نجد ىذا فجرالّصدّبعد الييوداإلسبلـعفسبيؿاالواضحالبّيفكافمنذ ىـ فيا ,
 حّدثنا عنيـوعفطرؽالقرآفوالنصارىوكذلؾالمشركوفقد فيـالصّدىـالكريـ عفسبيؿا,

وأّفينتصرولوبدّالالحؽّواليّدخروفوسيمةإالويستعممونيالمّصدعفسبيؿا,ولكّفايألوفجيدً
 رسالة يحمؿ مف عباده اتعالىمف فيصّير حيف, لتظيرالحؽّبعد الخبلئؽ عمىكّؿ ويظيرىا

كفروا.الّذيفعمىحّجةواضحةبّينةوتكوف

ٌ.انّضثُم:ٌإضاللٌصىاءٌانثّانثانًطهةٌ

إلىفقدضّؿاأويسارًاالمستقيـ,فمفحادعفىذاالوسطيمينًالّطريؽىوالّسبيؿإّفسواء
متاىاتلفيستطيعالخروجمنياإالبإذفا,فيوطريؽمميءبالعثراتومميءبالّشياطيفووساوسيـ

,الّسبيؿفقدضّؿسواءاإلسبلـبّيفتعالىأفمفيحيدعفطريؽاإليمافومفالجفواإلنس,وقد

                                                           

 (.3/321لمنسفي)-(,"مدارؾالتنزيؿوحقائؽالتأويؿ"5/119لمبيضاوي)-(انظر:"أنوارالتنزيؿوأسرارالتأويؿ"1)
 (.9/38لمثعمبي)-والبيافعفتفسيرالقرآف"(,"الكشؼ22/187لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"2)
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ًَّ عٌََاء ؤََْ رُشِّذًَُْ ؤَْ رَغْإٌٌَُاْ سَعٌٌَُىُُْ وََّب عُئًَِ ٌُِعََ ِِٓ لَجًُْ ًََِٓ َّزَجَذَّيِ اٌْىُفْشَ ثِبٗمِيَبِْ فَمَذْ ظَوذلؾفيقولوتعالى:

(.108)البقرة:اٌغّجًْ

لقموبيـوتقويةإليمانيـاوساوسالييودتثبيتًإلىمفاالستماع--اآليةيحّذرفيىذه
 لكـ اليصّح أّييافيقوؿليـ: محّمد عمىرسولكـ مقترحاتتتنافىمع--المؤمنوفأفتقترحوا

حكماتسألوهأسئمةالخيرمفورائيامثؿأفتسألواعفاآلياتالنازلةعميكـإلصبلالحؽّاإليماف
بعدأفجاءىـ--طمبوامفنبّييـموسىالّذيفحالكـ,ألّنكـلوفعمتـذلؾلصرتـكبنيإسرائيؿ

اجْؼًَ ٌَّنَب (,وقالوالو:153)النساء:ؤَسَِٔب اٌٍّوِ جَيْشَحً :بالبّيناتمطالبتدّؿعمىتعّنتيـوجيميـفقالوالو

وىـ(,138)األعراؼ: وََّب ٌَيُُْ آٌِيَخٌ ببٌَِـيً البحر وعبروا ليـ البحر ا المعجزاتوشّؽ رأوا أف فبعد

يشاىدوفالمعجزة,فمـتكفخافيةعنيـبؿكانتظاىرةليـواضحةداّلةداللةدافعةعمىوجودا

--ورغـىذافإّفالييودقالوالموسى(1)وعمىعظـقدرتو,--:  َشَحًَٔشٍَ اٌٍَّوَ جَيْ دزٌََّٓ ُّٔآَِِْ ٌَه 

:األبصار,55)البقرة تدركو ال مف الّدنيوية حياتيـ في يروا أف يريدوف بماّدّيتيـ كانوا وكأّنما ,)
الّتييعبدونو,وعبدواالعجؿرغـكّؿاآلياتاوبمجّردأفعبرواالبحرأرادواأفيجعؿليـموسىصنمً

 موسى يسألوف كذلؾ وكانوا --شاىدوىا, عمى اآليات ىذه سّر واالقتراحعف اإللحاح وجو
فيييباتعالىبالمؤمنيف ابمقتضىاقتراحيـ, كماأّنوفجازاىـ أيضا واقترحتـ مثميـ لوصرتـ

,ولخرجتـعف الّصراطاقترحوالكنتـممفيختارالكفرالموىوـالمذموـعمىاإليمافالمحقؽالمجزـو
لذلؾيريداتعالىمفالمؤمنيفأفيسيروافي--نبيكـمحمدإليوالسويالمستقيـالذييدعوكـ

بؿيسيروااواليسارًاألنوأكثرأماناليـفيـفيولفيضّموايمينًالّطريؽالمميدأوفيوسطالّطريؽ
.(2)الكفرإلىممّيٌداليقودىـاعمىمنيجاواإليماف,وطريؽاإليمافدائمً
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عندبنياسرائيؿخاّصةوعندغيرىـعاّمة,الّسبيؿاءوقدبّيفتعالىنتائجاإلضبلؿعفسو

مِشَدَحَ لًُْ ىًَْ ؤَُٔجِّئُىُُ ثِؾَشٍّ ِِّٓ رٌَِهَ َِضٌُثَخً ػِنذَ اٌٍّوِ َِٓ ٌَّؼَنَوُ اٌٍّوُ ًَغَعِتَ ػٍََْْوِ ًَجَؼًََ ِِنْيُُُ اٌْوذلؾفيقولوتعالى:

(.60)المائدة:اٌغّجًًَْؤَظًَُّ ػَٓ عٌََاء  بشٌّ َِّىَبًٔؤًٌَُْـئِهَ ؽَ اٌؽّبغٌدًَاٌْخَنَبصِّشَ ًَػَجَذَ 

اآليةلنبيومحمد محمدليؤالء--يقوؿتعالىذكرهفيىذه دينكـالّذيف:قؿيا اتخذوا
أوتواالكتابمفقبمكـوالذيفماىـفيومفالعيبماىوأولىمفالّتعييبوىوالّذيفمفاوىزوًالعبً

عابواعمىالمؤمنيفالّذيففرالموجبلمعفاوغضبوومسخو,فقؿليؤالءالييودماىـعميومفالك
واآلخرةالّدنيافياإيمانيـباوبماأنزلومفكتبسماويةوالذيفقالوالكـ:مانعمـأىؿديفأقؿحظً

ؿأخبركـبشٍرمفمفدينكـ,فقؿليـعمىسبيؿالتبكيتوالتنبيوعمىضبلليـ:ىاشرًامنكـ,والدينً
ومسخالّديفأىؿذلؾ اعفرحمتوومنععنورضاه القيامة؟ىومفأبعده عقوبةعندايوـ

معبودباطؿمفدوفاكاأل ناـواألوثافصبعضيـقردةوبعضيـخنازيروجعؿمنيـمفَعَبَدُكؿَّ
.(1)وفسادنفوسيـبعوىابسببطغيانيـاتّالّتيوغيرذلؾمفالمعبوداتالباطمة

 األستاذ الفاسدطنطاويويقوؿ الييود لتفكير والمجاراة المشاكمة مسوؽعمىسبيؿ "الكبلـ :
إفىؤالءالييوديامحمدينكروفعميكـإيمانكـبا--وزعميـالباطؿفكأنوسبحانويقوؿلنبيو

شرً ذلؾ ويعتبروف السماوية -اوبالكتب الخيرأّنومع لي-عيف لزاميـقؿ وا  التبكيت سبيؿ عمى ـ
مافشٌرمنوعاقبةومئااًل,الخيرفيوفيزعمكـاالحجة:لِئفكنتـتعيبوفعميناإيمانناوتعتبرونوشرً

أنتـعميومفلعفوطردمفرحمةاوماأصابأسبلفكـمفمسخبعضيـقردةوبعضيـخنازير
يذهاآليةفيمجاراةالخصـفيزعموقولوتعالى:وماعرؼعنكـمفعبادةلغيرا.....وشبيوب

ًٍَبَِّٔب ؤًَْ بَِّّبوُُْ ٌَؼٍَََ ىُذًٍ ؤًَْ فِِ ظٍََبيٍ ُِّجنِي:(2)("24)سبأ.

                                                           

 (.4/7ألبيالطيبالقنوجي)-(,"فتحالبياففيمقاصدالقرآف"10/437ي)لمطبر-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.4/209)-("التفسيرالوسيط"2)



)837( 

 

شرمكانً اىـ مفرحمة ذكرمفالفسوؽوالمعفوالطرد مفافأولئؾالمتصفوفبكؿما
وأكثرضبلاًل غيرىـ طريؽ سواالحؽّعف مف المستقيـ في فيـ وينتيكوفالّدنياىـ, با يشركوف

.(1)محارمووفياآلخرةمأواىـالناروبئسالقرار

المستقيـ,وذلؾالّطريؽاالنحراؼعفإلىاألقواـالضاّلةألنياتؤّدياتّباعوينيىسبحانوعف

 اًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ ؤَىٌَْاء لٌٍََْ لَذْ ظٌٍَُّاْ ِِٓ لَجًُْ ًَؤَظٌٍَُّاْ وَضِريً احلكّ لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ َٙ رَغٌٍُْاْ فِِ دِّنِىُُْ غَْْشَ فيقولوتعالى:

(.77)المائدة:اٌغّجًًَْظٌٍَُّاْ ػَٓ عٌََاء 

تجاوزواالحدودالّذيفأفينادَيأىؿالكتاب--فيىذهاآليةيأمراتعالىنبّيوالكريـ
كأفتعبدواسواهمعباطبًلاؿليـ:التتجاوزواحدوداتجاوزًوقؤيسميمةتقرُّىاالشرائعوالعقوؿالالّتي
وقؿليـكذلؾالتتبعواأّنو عيسىبأوصاؼىوبريءمنيا ىوالذيخمقكـورزقكـ,وكأفتصفوا

بتحريفيـلمكتب--شيواتوأقواؿقوـمفأسبلفكـوعممائكـورؤسائكـقدضّموامفقبؿبعثةالنبي
وراءشيواتيـوأىوائيـ,وأنيـكذلؾلـيكتفوابضبلؿأنفسيـبؿأضّموااـلتعاليمياجريًيويةوتركالسما
الواضحالذيأتىبوالّطريؽكثيريفسواىـمّمفقّمدىـووافقيـعمىأكاذيبيـ,فيـقدضّمواعفاأناسً

اصدقوبؿكفروابوحسدًمعمعرفتيـب--,وذلؾألنيـلـيتبعوهاإلسبلـوىوطريؽ--النبي
.(2)لوعمىماآتاهامففضمو

تعالىوصفيـبثبلثدرجاتفيالّضبلؿ,فبيفأنيـكانواضاّليفأّنوويقوؿاإلماـالرازي:"
عمىتمؾالحالة استمّروا ذكرأّنيـ ثـ مضّميفلغيرىـ, كانوا ذكرأنيـ ثـ اآلفحّتىمفقبؿ, إّنيـ

وال كانوا, كما ضاّلوف أقرب حالة ىذهإلىنجد مف تعالى ا عقاب مف والقرب ا عف البعد
أّنو...ويحتمؿأفيكوفالمراد:أنيـضّمواوأضّموا,ثـضّموابسبباعتقادىـفيذلؾاإلضبلؿ.الحالة
.(3)"الحؽّإلىإرشاٌد
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بحيثمفحاد,إليوذكرالعوامؿالمؤّديةتالقويـوالّطريؽاتّباعإلىتدعوالّتيومفاآليات

ًَلَبيَ اٌٍّوُ بِِِّٔ  بًٌََمَذْ ؤَخَزَ اٌٍّوُ ِِْضَبقَ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ًَثَؼَضْنَب ِِنيُُُ اصْنَِْ ػَؾَشَ َٔمِْجًتعالى:,قاؿالّسبيؿعنياضّؿسواء

ٌَّإُوَفِّشََّْ ػَنىُُْ عَِّْئَبرِىُُْ ًَُٕدْخٍَِنَّىُُْ  بدَغَنً بضَّسْرٌُُّىُُْ ًَؤَلْشَظْزُُُ اٌٍّوَ لَشْظًَِؼَىُُْ ٌَئِْٓ ؤَلَّْزُُُ اٌصََّٚحَ ًَآرَْْزُُُ اٌضَّوَبحَ ًَآَِنزُُ ثِشُعٍُِِ ًَػَ

(.12)المائدة:اٌغّجًْجَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب إَْٔيَبسُ فََّٓ وَفَشَ ثَؼْذَ رٌَِهَ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء 

أخذالعيودالمؤّكدةعمىبنيإسرائيؿلكييعمموابماكّمفيـأّنو--فيىذهاآليةيخبرا
وأفيرسؿىؤالءالنقباءاأفيختارمنيـاثنيعشرنقيبً--ابومفتكاليؼوأمرنبيوموسى

موسىاألرضإلى نبييـ يخبروا ثـ ساكنييا أحواؿ عمى يطمعوا لكي ما--المقدسة ذلؾ بعد
.شاىدوهمفأحواليا

الخبر--وقدأكدا ولترغيبعمىماأخذهعمىبنياسرائيؿمفعيودلبلىتماـبيذا
اليصيَبيـماأصاببنياسرائيؿمفعقوباتبسببحّتىالمؤمنيففيالوفاءبعيودىـمعاتعالى

نقضيـلمواثيقيـ.

وكؿُّانيعشرسبطًمفبنياسرائيؿألنيـكانوااثااثنيعشرنقيبً--وقداختارموسى
--موسىاتّباعىومنياُيَذك رىابالفضائؿويرغبيافيالّتينقيبكافبمنزلةالرقيبعمىاالقبيمة

 وذكر اسرائيؿ بني ميثاؽ ا أخذ وقد معصيتو, عف أوأّنووينياىا طاعة مف حاليـ يعمـ معيـ
نومحاسبيـعمىتنفي يجزيبالحسنة--ذالعقدوالميثاؽ,وأّنوعصياففإّنواليخفىعميوأمرىـ,وا 

ذاجاىدوافاتعالىمعيـمؤيدىـبنصرهإفاعتزمواونصروه .(1)الحسنىوبالسيئةالسوءى,وا 

وىذاااللتزاـالذيأوجبوميثاؽاتعالىعمييـيّتصؿبتيذيبالّنفوسوالّتعامؿاالجتماعيوالجياد
سةأركاف:فيخم--واإليماف,وقدذكرىـ

مفالميثاؽالرّبانياألّوؿ,فالصبلةىيالركف ٌَئِْٓ ؤَلَّْزُُُ اٌصََّٚحَماقالوسبحانوفيصدرالعيدأّوليا:

اإلليي,وابتدأبذكرىاألّنياطيارةالنفوسوتزكيةالقموبوبياتربيةالّضميرالذييكوفجماعةمؤتمفة
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والمنكروتر تنيىعفالفحشاء قامتيا والوا  اتعالى, بيفيالنفسروحالخيرواإلحساسبعظمة
الّصحيحيمكفأفيكوفالوفاءبالميثاؽاإللييمفغيرإقامةالّصبلةفإنياركفكؿديفوروحالتديف

يأتيبياالّتيتأتيبثمراتياىيالّصبلةالكاممة,الّتيوقوامو,وعّبربإقامتيادوفأدائيا,ألّفالّصبلة
تكوفرئاءالناس,الّتياتعالى,ويخمصفييا,اَلإلىمقومةغيرممتويةيتجوفييابالّنّيةصاحبيا

.(1)أوتؤدىعمىوجوالعادة,اَلعمىوجوالعبادة

ذا ًَآرَْْزُُُ اٌضَّوَبحَ ىوخمقوعامةمفأركافميثاؽاتعالىعمىبنيإسرائيؿ,و:الثّانيالّركف  ,وا 

ةتربيةالقموبوتيذيبالوجدافليندمجالمؤمففيجماعتو,فالزكاةفريضةتعاونيةلسدكانتالصبل
الضعفاء,وإليجادتعاوفبيفالغنيوالفقير,فبليكوفالغنيممموءالجيب,والبطف,والفقيرفارغحاجة

فقط,بؿىياإلسبلـالجيب,أخمصالبطف,فييالتعاوفالكامؿ,وىذايدؿعمىأّفالزكاةليستفي
فيكؿاألديافالسماوية,وىيجزءمفالميثاؽالدينيفيكؿالرساالتالسماوية.

,اإليمافبالرسؿمعناهاإلذعافوالتصديؽ,فمفميثاؽاتعالىعمىًَآَِنزُُ ثِشُعٍُِِ :الثّالثالّركف 

فبليقبموفبالبعضإليوايدعوفبنيإسرائيؿوغيرىـاإليمافبرسؿاتعالىبتصديقيـ,واإلذعافلم
ويرفضوفاآلخريف,فيؤمنوفببعضالكتابويكفروفببعض؛ألفرسالةاواحدة,ورسؿاتعالى

فاختمؼفيبعضفروعو,فعدـاإلذعافليـوالتصديؽبيـاجاءواجميعً بشرعواحدفيأصمو,وا 
.(2)تعالى,ومفيعصيـفقدعصىاتمردعمىاتعالىوتكذيب,فمفيطعيـفقدأطاعا

أي ًَػَضَّسْرٌُُّىُُْ :عبراتعالىعنوبقولوتعالى:مف أركاف ذلؾ الميثاؽ القدسي الرّابعوالّركف 

,فالتعزيرىوادائمًالحؽّ,ونصرةالّرسؿقّويتموىـونصرتموىـ,فذلؾفتحبابالجيادالواجبلنصرة
بالمانعمفالّضرر,والّتعزيروالّنصرةمعالّتعظيـوعدـالتيّجـعمييـأوالّنصرويطمؽعمىالعقا
.االستيزاءوالّسخريةبيـ

وىواإلنفاؽفيسبيؿابدَغَنً بًَؤَلْشَظْزُُُ اٌٍّوَ لَشْظًىوماعّبرعنوابقولو:والّركف الخامس:

عطاءالضعفاءابتغاءمرضاةاتعالىوكذلؾجيادفيسبيمو,وإلىالحؽّتعالىعندماتحتاجنصرة ا 
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القياـبماطالببومفطاعات,بأداءماعميومفواجب؛ألّفمفيفعؿذلؾابتغاءمرضاتوسبحانو
.(1)كثيرةا,واسبحانوسيضاعفوفياألداءلوأضعافًاحسنًافكأنماأقرضاقرضً

عمييـفسوؼيغفرليـماارتكبوامفسّيئاتويسترمافإذاقاـبنواسرائيؿبمايوجبوالميثاؽ
قدموهمفأعماؿىيسيئةفيذاتياوسيئةليـولمجتمعيـوسيجزييـسبحانوكذلؾبادخاليـالجّنات

تجريمفتحتيااألنيار,وبالمقابؿمفيجحدبآياتوونعمووآالئوبعدذلؾالميثاؽالغميظالذيالّتي
المستويةوسارفيمتاىاتالّضبلؿالّسبيؿكيدالذيوعدىـابوفقدبعدعفُأخذعمييـوالوعداأل

الّسوي,فمفحادعنوفقدالّطريؽالىدايةبعدىا,وىذاإنذارمفاتعالىبعدالميثاؽألنوىوالّتي
وغوىوقدكانواكذلؾ .(2)ضؿَّ

يـفيالنيايةاتّباعاذىـأولياء,ألفالبعدعفأعداءاوعدـاّتخإلىوكذلؾيرشدناسبحانو

آَِنٌُا ٌَب رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًَُّوُُْ ؤًٌََِْْبء  اٌزّّٓ ؤّّيبَّب وذلؾفيقولوتعالى:الّسبيؿإضبلؿسواءإلىيؤّدي

 َ فِِ  اًَبَِّّبوُُْ ؤَْ رُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ سَثِّىُُْ بِْ وُنزُُْ خَشَجْزُُْ جِيَبدً عٌياٌشُّّخْشِجٌَُْ  احلكّرٍُْمٌَُْ بٌَِْْيُِ ثِبٌٌََّْدَّحِ ًَلَذْ وَفَشًُا ثَِّب جَبءوُُ ِِّٓ

 ٌغّجًْآ َّفْؼٍَْوُ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء عَجٍِِِْ ًَاثْزِغَبء َِشْظَبرِِ رُغِشًَُّْ بٌَِْْيُِ ثِبٌٌََّْدَّحِ ًَؤََٔب ؤَػٍَُُْ ثَِّب ؤَخْفَْْزُُْ ًََِب ؤَػٍَْنزُُْ ًََِ

(.1)الممتحنة:

الدينيةفي العقيدة المؤمنيفبصفةاإليمافلتحريؾحرارة اآليةيخاطباسبحانو فيىذه
وقدقّدـ,-وىـالمشركوف-قموبيـولحّضيـعمىاالستجابةلمانياىـعنو,ويأمرىـأاليّتخذواعدّوه

المؤمنيفليـ,ألّفعد وأقبُححيثسبحانوعداوتوالمشركيفعمىعداوة اوةىؤالءالمشركيفأشدُّ
رسؿ غيررازقيـوكّذبوا غيرخالقيـوشكروا رّبيـعبدوا فاحذروا المؤمنوفأفتعاممواأّيياوآذوىـ,

اليجوزالّتيأعدائيوأعدائكـمعاممةاألصدقاءوالحمفاءبأفتظيرواليـالمودةفتمقواإلييـبأخباركـ
بسببم ليـ اظيارىا األسبابلكـ سبحانو يسوؽ ذلؾ وبعد ليـ, تحمؿالّتيودتكـ أف شأنيا مف

مف--المؤمنيفعمىعدـمواالةأعداءاوأعدائيـ,فيـقدكفروابماجاءكـعمىلسافرسولكـ
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الحؽّ في يتمثؿ القرآفالذي سبحانو أوحاه ما وىو يكتؼىؤالء-(1)-رسولوإلىالكريـ ولـ ,
خراجكـمف--محاولةإخراجرسولكـإلى,بؿتجاوزواذلؾالحؽّبماجاءكـمففبكفرىـوالكافر وا 

خبلصكـالعبادةلوتعالى,فكّؿىؤالءالكافريفكانوامتواطئيفعمى مّكةمفأجؿإيمانكـبارّبكـوا 
سبابتنفيذىذاالخروج,بعضيـعفطريؽالتخطيطلو,وبعضيـعفطريؽالتنفيذالفعمي,فيذهاأل

مفأقوىاألسبابوأعظميالمّتشنيععمىمشركيقريشوإلليابحماسالمؤمنيفمفأجؿعدـإلقاء
.(2)الموّدةإلييـ

المؤمنوفقدخرجتـمفمّكةمفأجؿالجيادأّيياوبعدذلؾيخاطبيـسبحانوبقولو:إفكنتـ
اّتخاذعدويوعدوكـأولي اءواتركوامودتيـومصافاتيـ,فيسبيميومفأجؿطمبمرضاتيفاتركوا

وبعدىايخاطبيـعمىسبيؿالعجبوالتعجبممففيقمبومواالةليؤالءالكافريفبعدأفبّيفتعالى
ودتكـليـفتفعموفبسببماليـمايوجبقطعكؿصمةبيـ,فكيؼترسموفإلييـأخبارالمسمميفسر 

مفإسراركـبياإلييـ,والحاؿأنيأعمـمنيـومنكـو,عدويوعدوكـإلىةلقاءالمودّماتفعموفمفإ
.(3)بذلؾ--الّرسوؿماأخفيتموهفيقموبكـوماأعمنتموهومخبر

اليجوز عمىما أفيطمععدويوعدوكـ لنفسو كذلؾفكيؼأباحبعضكـ األمر داـ وما
إطبلعوعميو؟!

يخالؼأمره,وأفمفيفعؿذلؾاالتخاذوبعدذلؾيختـسبحانواآليةالكريمةببيافسوءعاقبةمف
المستقيـالّصراطوالّصوابوضّؿعفالحؽّلعدويوعدوكـأولياءويمقيإلييـبالموّدةفقدأخطأطريؽ

.(4)مقصدالتوحيدوبالغفياالنحراؼواالنصراؼإلىالموصؿ
اإلنساف,فإليويةاليأتيىكذا,بؿلوأسبابمؤدّالّسبيؿبعدىذانستخمصأّفإضبلؿسواء

المؤمفالمتمّسؾباوالمعتصـبحبمووالتارؾلكؿماينيىعنوسبحانووعفكؿماحذرمنو,فيو
المّتخذألعداءاأولياءوالمتّبعلسبيميـالّضاؿاإلنسافالمستقيـواليحيدعنو,أماالّصراطاليّضؿ

حتمً فيو االمضؿ الّصراطسيضّؿ ويضيع المستقيـ متاىات بالشرؾالّطريؽفي المميء الموحش
والمشركيف.

                                                           

 (.8/235ألبيالّسعود)-(انظر:"إرشادالعقؿالّسميـفيمزاياالكتابالكريـ"1)
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ٌ.صثُمٌانكافشٌٍَاتّثاع:ٌانّشاتغانًطهةٌ

يعدُّ مف الكافريف الّطرؽسبيؿ سبيؿإلىالمؤدية ىو الكافريف فسبيؿ والّدمار, اليبلؾ
اتعالىالكاف ريفوبّيفالّشيطاف,وىوسبيؿالكذبوالخيانةواالنحراؼوفعؿكؿالمحرمات,وقدذـّ

 تعالى: فقاؿ الموّحديف المؤمنيف تجاه الّسّيئة وَفَشًُا ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّجِؼٌُا عَجٍَِْنَب ًٌَْنَذًِّْْ  اٌزًَّّٓلَبيَ نواياىـ

(.12)العنكبوت:خَؽَبَّبوُُْ ًََِب ىُُ ثِذَبٍِِنِيَ ِِْٓ خَؽَبَّبىُُ ِِّٓ ؽَِْءٍ بَِّٔيُُْ ٌَىَبرِثٌَُْ

مايزعموأئّمةالكفرمفدعاٍوباطمٍةحيثقالوالمذيفآمنواعمى--آليةيبّيففيىذها
األوثافواألصناـ عبادة وىو آباءنا عميو الذيوجدنا وطريقنا سبيمنا اتبعوا الّتضميؿواإلغراء سبيؿ

كـوسوؼنحمؿعنكـخطاياكـيوـالقيامةإفكافىناؾبعثوحساببمقتضىزعمكـمفأثقاؿذنوب
فاطمئنّ,يوـالعرضوالجزاء معكـفيإلىالمؤمنوفأّيياوا لفنتخّمىعنكـولفننقضعيودنا أّننا

أغراض غرضمف وىذا  ذنٍب, وال وزٍر ببل مخففيف يومئذ فتصيروا اتبعتمونا لو خطاياكـ حمؿ
درواعمىفتنتيـباألذىالمشركيفومحاولتيـأفيرّدواالمسمميفعفدينيـبالّشؾوالمغالطةلّمذيفلـيق

مثؿعمربفالخطاب بأسيـ وخشية لعزتيـ المسمموف--والعذابإّما حيثكثر لكثرتيـ ّما وا 
.(1)اإلسبلـعفالّصدّوأعيتالمشركيفحيُؿ

كاف "وقد قطب: سيد تمشيًالّذيفويقوؿاألستاذ يقولوفىذا فياكفروا الَقَبمّي معقصورىـ
ّياتالمشتركةوالتّبعاتالمشتركة,يحسبوفأنيـقادروفعمىاحتماؿجريرةالشرؾاحتماؿالعشيرةلمدّ

عفائيـمنيا" .(2)باعفسواىـوا 
وقدرّداتعالىزعميـىذاوأخبرأّفىؤالءالكافريفماىـبحامميفبشيمفخطاياغيرىـ

ّنيـلكاذبوففيأقواليـ,والّتي قدجاءالتكذيبليـبيذااألسموبالمؤكدزعمواحمميايوـالقيامةوا 
يخرسألسنتيـويمحوكؿأثرمفأقواليـمفاألذىاف.حّتى

ارَّجَؼٌُاْ ًَسَؤًَُاْ اٌْؼَزَاةَ  اٌزّّٓارُّجِؼٌُاْ َِِٓ  اٌزّّٓبِرْ رَجَشَّؤَ فيقولوتعالى:اوقدأّكداسبحانوكذبيـأيضً

.(3)(166)البقرة:ًَرَمَؽَّؼَذْ ثِيُُِ إَعْجَبةُ
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كالكاذبيف(1)ويقوؿابفعجيبة عمىخبلفو ذلؾوقموبيـ قالوا بالكذبألنيـ "وصفيـ الّذيف:
.(2)يعدوفالشيءوفيقموبيـنيةالخمؼ"

والكذ والّزور الخداع سبيؿ الّشر, سبيؿ ىو الكافرىذا فيؤالء الكافريف, سبيؿ عمىوب, ف
ألفيقوموابأيفعؿلي ليـعمىماآتاىـامففضمو,اصّدواالمؤمنيفعفدينيـحسدًاستعدادتاـّ

لـولفالّتياّتجاهآخر,وىوكذبالحديثوقطعالوعودإلىفيـلـيستطيعواأفيأتوىـبالقوةفاّتجيوا
يستطيعوااإليفاءبيا,فيؤالءىـالكافروفوسبيميـالفاسد.

ٌ.انّضثُمانًطهةٌانخايش:ٌلطغٌ

األرضفييفعُؿالمفسديففياإلسبلـحّذرمنياالّتيمفاألمورالمذمومةّسبيؿالقطعيعدُّ
عمييـ,والّناشريفلمُّرعبفيقموبيـ,وقدذكرسبحانوطائفًةالّطريؽالناىبيفألمواؿالناسالقاطعيف

ًَرَإْرٌَُْ  اٌغّجًٌَْْ اٌشِّجَبيَ ًَرَمْؽَؼٌَُْ ؤَئِنَّىُُْ ٌَزَإْرُ مفالناسكانوايفعموفىذاالفعؿالقبيح,وذلؾفيقولوتعالى:

(.29)العنكبوت:نيَفِِ َٔبدِّىُُُ اٌُّْنىَشَ فََّب وَبَْ جٌََاةَ لٌَِِْوِ بٌَِّب ؤَْ لَبٌٌُا ائْزِنَب ثِؼَزَاةِ اٌٍَّوِ بِْ وُنذَ َِِٓ اٌصَّبدِلِ

يقوؿتعالىمخبرً الكريمة اآلية --عفقوؿلوطافيىذه لتأتوفالرجاؿلقومو: إنكـ
 وتقطعوف الّنساء دوف مف فيالّسبيؿشيوة الرجاؿ عمى وتعتدوف المارة وترّوعوف الماؿ فتنيبوف

,األرضجانبالسمبوالنيبواإلفسادفيإلى,وىيخطوةأبعدمفالفاحشةاألولىاالفاحشةكرىً
تتبلقوففييا,الّتينواديكـعفكؿذلؾفإنكـترتكبوفالمنكراتفيمجالسكـالخاصةوفيوفضبًل

وفيشكؿجماعيمتفٍؽعميواليخجؿبعضيـمفبعض,وىيدرجةأبعدفيافكانوايأتونياجيارً
حداليرجىمعوصبلح.إلىالفحشوفسادالفطرةوالتبجحوالرذيمة

أّنيـروى,وانقطعالناسعفطريقكـحّتىبالفاحشةالّسبيؿالمعنىتتعرضوفألبناء"وقيؿ:
كثيرً بالغرباءويجبرونيـعمييااكانوا يفعمونيا يفعموفذلؾ,ما أوتقطعونيابالقتؿوأخذالماؿوكانوا

                                                           

لحسنياألنجري,مفسرصوفيمشارؾمفأىؿالمغرب,ولدسنةىوأحمدبفمحمدبفالميديابفعجيبةا(1)
وتوفيسنة1160 لوكتبكثي1224ىػػ, أنجرة, أزىارالبستافىػػ,ودففببمدة منيا رة . "األعبلـ" لمزركمي–)انظر:

(1/245.) 
 (.4/290)-("البحرالمديد"2)
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تيافما,لكيبليدخموافىبمدىـواليتناولوامفثمارىـ أوتقطعوفسبيؿالنسؿباإلعراضعفالحرثوا 
.(1)ليسبحرث"

ليـعمىارتكابقدوصفيـبأوصاؼكؿصفةأقبحم--فنبييـ فسابقتيا,والباعُث
.(2)تمؾالمنكراتىوانتكاسفطرتيـوفسادنفوسيـوشذوذشيواتيـ

أمرىـفيأوؿاألمرونياىـبالحسنى,--اويقوؿاألستاذسيدقطب:"والظاىرأفلوطً
.(3)وأنيـأصّرواعمىماىـفيوفخوفيـعذاباوجبييـبشناعةجرائميـالكبرى"

 نبييـ عمى جوابيـ سبيؿ--فكاف عمى لو قالوا أنيـ وىو والسفاىة التبجح غاية في
إفكنتصادقً بو لوطبعذاباالذيتتوعدنا يا ائتنا فيدعواؾأّنؾااالستخفاؼبوعظووزجره

ىؤالءألفناىاوأحببناىا,فالظاىرأفالّتيسينزؿعمينابسببأفعالناىذهارسوؿوفيدعواؾأفعذابً
عمى مصمموف وىـ إال ىذا يقولوا لـ وىـ باالستخفاؼواالستيزاء نبييـ نصح قابموا قد المجرميف

.(4)اعتقادكذبو

كافرباجاحدالّتيمفاألفعاؿالّسبيؿمفخبلؿماسبؽيّتضحأفقطع اليفعمياإالكؿُّ
فميسىناؾمؤمفيتّبعأمر بيذرّبولنعموكافربرسمو, الفعؿالشنيعوىوقطعيقـو عمىالّطريؽا

اإلسبلـالقويـ,فنشراألمفواألماففيكؿمكافىورسالةالّديفالناسوترويعيـ,ألّفىذاليسمف
النيراف.إلىويبتعدعفأمرالشيطافالياويبورّبوالحنيؼفالواجبعمىكؿمؤمفأفيتبعأمر

ٌ.:ٌػذوٌاإلَفاقٌفٌٍصثُمٌهللاانّضادسانًطهةٌ

البخيؿأفيوصؼبيذااإلنسافّؽسبيؿاليوالبخؿبعينو,حيثيستحإّفعدـاإلنفاؽفي
الوصؼالّشنيع,فيوباإلضافةلبخموعمىنفسوفيويبخؿعمىدينوومجتمعووأّمتومفماؿا,

ىَبؤَٔزُُْ ىَاٌَُبء ولوتعالى:فيقاإلنفاؽولكّنيـالينفقوفأمواليـبخبًلإلىُيدعوفالّذيفوقدـذـّسبحانو

                                                           

 (.6/465لئلستنبولي)-("روحالبياف"1)
 (.9/5620لمكيبفأبيطالب)-(انظر:"اليدايةإلىبموغالنياية"2)
 (.5/2733)-آف"("فيظبلؿالقر3)
 (.11/32لطنطاوي)-(انظر:"التفسيرالوسيط"4)
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 باٌْغَنُِِّ ًَؤَٔزُُُ اٌْفُمَشَاء ًَبِْ رَزٌٌٌَََّْا َّغْزَجْذِيْ لًٌَِْرُذْػٌََْْ ٌِزُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فَِّنىُُ َِّٓ َّجْخًَُ ًََِٓ َّجْخًَْ فَةََِّّٔب َّجْخًَُ ػَٓ َّٔفْغِوِ ًَاٌٍَّوُ 

(.38)محمد:ٌٌُٔا ؤَِْضَبٌَىُُْغَْْشَوُُْ صَُُّ ٌَب َّىُ

 أنتـ ىا ليـ: ويقوؿ المؤمنيف تعالى ا يخاطب اآلية ىذه المخاطبوفأّييافي المؤمنوف

َب  المدعّووفلئلنفاؽفيسبيؿاأيفيالجيادوالزكاةوفيطريؽالخير فَِّنىُُ َِّٓ َّجْخًَُ ًََِٓ َّجْخًَْ فَةَِّّٔ

أي:فبعضكـيبخؿباليسيرمفالماؿواليستجيبلدعوةاإلنفاؽ ًَاٌٍَّوُ اٌْغَنُِِّ ًَؤَٔزُُُ اٌْفُمَشَاء َّجْخًَُ ػَٓ َّٔفْغِوِ

ومفيبخؿفياإلنفاؽفإّنمايمنعنفسواألجروالثوابببخموويعودوباؿذلؾعميو,فإنوبالبخؿيتغمب
العدّوعميكـفيذىبعّزكـوأموالكـورّبماأنفسكـ.

أموالكـ,فيوالغنيعفالعبادوىـإلىىوصاحبالغنىالمطمؽالمتنزهعفالحاجةوا
 لحاجتكـإلىالفقراء ولكف لحاجتو باإلنفاؽ يأمر ال سبحانو فيو والرحمة الخير مف عنده اوما
الثواب.إلىوفقركـ

رضواعفحمؿآخريفأفضؿمنيـإفأعاثـأبافاتعالىسنتوفياالستبداؿبقوـقومً
محذرً فقاؿ واوميددًاومذكرًااألمانة ا طاعة وعف والتقوى اإليماف عف تعرضوا شرعواتّباعإف

آخريفيكونوامكانكـىـأطوعمنكـفيكونواسامعيفمطيعيفوألوامرهوليسواأمثالكـايستبدؿقومً
.(1)سبيؿافيالتوليعفاإليمافوالتقوىوفيالبخؿفياإلنفاؽفي

فمـيستبدؿقومً لكنيـلـيتولوا غيرىـ,وأرشدتاوشرطسبحانوفياآليةاالستبداؿتوّلييـ,
عّدةأمورجديرةبالذكروىي:إلىاآلية

.مفبخؿبتقديـشيءمفمالوفيسبيؿاكالجيادوطرؽالخير,فإّنمايبخؿعمىنفسو,فيمنعيا1
األجروالثواب.

فميسبمحتاج.ا2 سواه, العبادأنفسيـىـإلىىوالغنّيعفعبادهوعفكؿما أمواليـ,ولكّف
أغنياءعفالقتاؿوعفا,لتحصيؿالّثوابوالفضؿاإلليي,فبليقولوا:إناأيضً--اإلىالفقراء

                                                           

(1 القرآف" "الجواىرالحساففيتفسير انظر: 5/244لمثعالبي)-( الواضح" "التفسير حجازي-(, محمود لمحمد
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,فإّنولوالالقتاؿلقتموا,ّدنياالواآلخرة,أّمافيالّدنياالغنًىليـعفذلؾفيأّنومعونةالفقراء,فالواقع
بغزوالكفارواجتياحببلدالمسمميف,والمحتاجإفلـتدفعحاجتو,قصدالغنيوأخذمالو,السّيماأف

فضؿاإلىاالشارعأباحلممضطرذلؾ,وأمافياآلخرةفاألمرظاىرحيثيكوفكؿإنساففقيرً
الينفعفيوماٌؿوالبنوٌف.ورحمتو,وفيحاؿالحساب,وىوموقوؼمسئوؿ فييـو

.أنذراتعالىعبادهوحّذرىـمفإىماؿحمؿالمسؤوليةوالقياـبأعباءالتكاليؼ,فيـإفأعرضوا3
قومً استبدؿ والتقوى, اإليمافوالجياد وأمثؿاعف أفضؿ يكونوف ثـ أطوعمنيـ, يكونوف غيرىـ
و,وليسواأمثاؿالمستبدؿبيـفيالبخؿباإلنفاؽفيسبيؿوأحسفمنيـ,وتمؾىيسنةافيخمق

(1)ا.

أفيبتعدعنياالعبدالمؤمف,فييليستمفصفاتالمؤمنيفبدّبعدىذانجدأّفالبخؿآفةال
,الّدنياالموّحديفالّطائعيفألوامراالمجتنبيفلنواىيو,فبليحصدالبخيؿإالالّذـوىبلؾمالوفي

قابفياآلخرةوىوأشد وأعظـ.والع

ٌ.انّضثمٌاتّثاع:ٌانّضاتغانًطهةٌ

الّسبؿاتّباعيعدُّ المؤّدية المّضمة مفالإلىالّضالة يبلؾوترؾسبيؿاالواضحالمستقيـ
الكريـوالسنةالنبويةالمشّرفةحيثبّيفتعالىفيكتابوالعزيزوفيسّنةالقرآفأّكدعميياالّتياألمور

المتعددةوحّذرمفالحيادعنووذلؾالّسبؿومفبيفاتّباعالواحدالواجبالّسبيؿ--ولوالكريـرس

فَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ  اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَمًِّْفيقولوتعالى:

(.153)األنعاـ:رَزَّمٌَُْ

 منيج سبحانو يبّيف اآلية ىذه الحؽّفي ىو ىذا ألّف االستقامة, المستقيـ,الّطريؽوطريؽ
 التفّرؽإلىالمختمفةذاتالمذاىبواألىواءوالبدعوالّضبلالت,فيؤديبكـالّطرؽفاتّبعوهوالتتّبعوا

واالنحراؼعفديفا ومنيجوالحؽّواالختبلؼ, ففيقولو:, ااٌغّجًًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  األمثؿ, أمر :

                                                           

 (.26/140لمزحيمي)-المنير"التفسير(انظر:"1)
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 وأخبرىـ االختبلؼوالتّفرقة, عف ونياىـ بالجماعة, بالمراءإّنماأّنوالمؤمنيف قبمكـ كاف مف ىمؾ
.(1)والخصوماتفيديفا

واحدلحؽّاالمخالفةلو,ألفالّسبؿالمستقيـوىوسبيؿا,وجمعالّصراط"وقدأفردسبحانو
والباطؿماخالفووىوكثيرفيشمؿاألديافالباطمة,والبدعالفاسدة,والشبياتالزائفة,والفرؽالضالة

.(2)وغيرىا"

سعادةالّداريفإلىالمستقيـالموصؿالّطريؽفبلتحيدواعفالّنيجالذيرسمتولكـألّنوىو
وتبعدواعفصراطاوأحزابًاالتتفرقواشيعًحّتىاعنيانياكـالّتيالباطمةالّطرؽواتّبعوهوالتتّبعوا

اتّباعسبيؿاوترؾاتّباعبذلؾلتتجّنبوامخالفتو,وختـاآليةبأفامؤكدًااالّسوي,فأمركـاأمرً
.ّديفالالكفروالّضبللةوتعمموفلماجاءكـبوىذااتّباعىوالذيوّصاكـابولعمكـتتّقوفالّسبؿ

ىوالمنيجاإلسبلـمفديف--الّرسوؿأّفكؿمابّينوإلىويقوؿالّزحيمي:"وأرشدتاآلية
وجوباالّتحادبيفالمؤمنيفوالّتبلقيبينيـعمىماأمرإلىاالقويـ,والّصراطالمستقيـ,وأرشدتأيضً

و والتحذيرمفاالختبلؼوالفرقة, واتّباعابو, بالمراءغيرسبيؿا, السابقة اأىمؾاألمـ أّف
(3)فيوواحد."اعمىأفكؿماكافحقًاوالخصومات,ودّلتاآليةأيضً

يتبيفلكؿإنسافعاقؿ ىذا الواضحمفالّسبيؿبعد الّسبؿالقويـ المتفرقة الالّتيالمتعددة
بتؤدّ اإلنسافي وسبيإلىإاّل وأعوانو لمشيطاف سبيؿ فيو الردى, لو.مياوي متّبع كافر لكؿ ؿ
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 الثّالثالفصؿ 
 أسباب اإلضالؿ وأسباب اليداية  




وفيومبحثاف:


 المبحث األّوؿ: أسباب اإلضالؿ عف سبيؿ الحؽّ 


 المبحث الثّاني: أسباب اليداية إلى الّسبيؿ الحؽّ 
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ٌانحكٌّ:ٌأصثابٌاإلضاللٌػٌٍصثُمٌاألّولانًثحثٌ




 :اوفيو اثنا عشر مطمبً 

 .الكفر بعد اإليماف لمطمب األّوؿ:ا

 .اتخاذ األنداد المطمب الثّاني:

 .تزييف الشيطاف لألعماؿ المطمب الثّالث:

 .اّتباع اليوى المطمب الرّابع:

 .اّتباع الّسبؿ المطمب الخامس:

 .مواالة األعداء المطمب الّسادس:

 .طاعة الّسادة والكبراء المطمب الّسابع:

 .شراء الضاللة وليو الحديث المطمب الثّامف:

 .اّتباع غير سبيؿ المؤمنيف المطمب التّاسع:

 .الزنا ومقدماتو المطمب العاشر:

 .كراىية الجياد بالماؿ والنفس المطمب الحادي عشر:

 .ظمـ الّناس المطمب الثّاني عشر:
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 المبحث األّوؿ: أسباب اإلضالؿ عف سبيؿ الحؽّ 
 

أسباباإلضبلؿعف فيالّسياؽالقرآنيلتشمؿالكفربعدتتعدَُّد وتّتسعدائرتيا سبيؿالحّؽ
األعداء, ومواالة المتفّرقة, اليوىوالّسبؿ واتّباع لؤلعماؿ, الّشيطاف وتزييف األنداد, واّتخاذ اإليماف,

ةالجياديىوكراىنوطاعةالّسادةوشراءالّضبللة,واتّباعغيرسبيؿالمؤمنيف,وكذلؾالوقوعفيالز
وظمـالّناس,وستتناولياالباحثةبالتّفصيؿخبلؿالمطالباآلتية:

ٌ.:ٌانكفشٌتؼذٌاإلًَاٌاألّولانًطهةٌ

,فمفآمففمومفالّنعيـوالخيراتماالّديفاإليمافباتعالىىوأساسالّتوحيدوأساسيعدُّ
اسينافؽباإليمافالعيفرأتوالأذفسمعتوالخطرعمىقمببشر,ولكفىنالؾصنؼمفالنّ

أىؿ لقّوة الّنفاؽكالتجسسعمىالمسمميفاإلسبلـإّما مفىذا يريدىا لمصمحة ّما وا  منيـ, وخشيتو
وغيرىا,وىناؾصنؼمفالّناسكذلؾيؤمفويتذوؽحبلوةاإليماف,ولكفلمنفعةدنيويةزائمةيكفر

كتابوالعزيز,إذكثرفيبنياسرائيؿ,فيذاالّصنؼمفالّناسقدذّموتعالىفياإلسبلـويرتدعف

ًٌََمَذْ ؤَخَزَ اٌٍّوُ ِِْضَبقَ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ فيكتابوالعزيز:--كفرىـبعدإيمانيـوبعدرؤيةالمعجزات,فيقوؿ

 بًَآرَْْزُُُ اٌضَّوَبحَ ًَآَِنزُُ ثِشُعٍُِِ ًَػَضَّسْرٌُُّىُُْ ًَؤَلْشَظْزُُُ اٌٍّوَ لَشْظً ًَلَبيَ اٌٍّوُ بِِِّٔ َِؼَىُُْ ٌَئِْٓ ؤَلَّْزُُُ اٌصََّٚحَ بًَثَؼَضْنَب ِِنيُُُ اصْنَِْ ػَؾَشَ َٔمِْجً

اٌغّجًْء هَ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاٌَّإُوَفِّشََّْ ػَنىُُْ عَِّْئَبرِىُُْ ًَُٕدْخٍَِنَّىُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب إَْٔيَبسُ فََّٓ وَفَشَ ثَؼْذَ رٌَِ بدَغَنً

(.12)المائدة:

نباءمنو قدأخذالعيودوالمواثيؽعمىأّنوىذهاآليةالكريمةتعميـمفاتعالىليذهاألمةوا 
َـّاأل بتمؾالعيودوالأعمميـبماأعدَّمـالسالفة,ث أخذتعمييـ,الّتيلمواثيؽيـمفالّثوابإفأوفوا

أ الععدَّوبما ليـمفالعقابإفنقضوا عمىحذرمفنقضيا,وليقيمواالّتييود ليكونوا أخذعمييـ
.(1)عمىوفائيا

                                                           

(1 التأويؿ" وأسرار التنزيؿ "أنوار )-(انظر: 2/119لمبيضاوي الميسر" "التفسير التفسير-(, أساتذة مف لنخبة
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ّنو ذكرماأخذعمىأولئؾمفالعيودوالمواثيؽليكوفذلؾآيةمفآياترسالةسيدناإّنما"وا 
عمـذلؾإّنماأّنوألّنوإخبارعفاألمـالسالفةوىولـيشاىدىاوالحضرىا,ليعمموا--محمد

.(1)"مفا

 موسى نبّييـ بواسطة إسرائيؿ بني عمى والميثاؽ العيد أخذ سبحانو ليعمُمّف--فيو
ونشاط,وكذلؾأمرهاتعالىأفيختارالّتيفيياشريعتيـالّتيبالتوراة اختارىااليـوليقبُمّنيابجدٍّ

مفكؿسبطنقيبًاثنيعشرنقيبًا ويأخذ قاؿابتنفييكوفكفيبًلامنيـ, ىذا وبعد بو, ُأمروا ما ذ
أفيقوؿلقوموإّفامعيـوناصرىـوحافظيـومعينيـومّطمععمييـومجازييـعمى--لموسى

الوجو عمى وأّديتموىا الّصبلة أقمتـ لئف ومضمونو: الّشامؿ اإلليي بالعيد ا وعاىدىـ أعماليـ,
 أموالكـ زكاة بيالّتياألكمؿوأعطيتـ برسميَتزكو  وآمنتـ وتطير, نفوسكـ بعدالّتيا لكـ سترسؿ

فصدقتموىـفيمايجيئونكـبومفالوحيمثؿداودوسميمافوزكرياويحيىوعيسى--موسى
    -ومحمد عمى-الّسبلـعمييـ وآزرتموىـ ونصرتموىـ فيالحؽّ, وأنفقتـ مفاألعداء ومنعتموىـ

.(2)ماأوجبوعميكـبالزكاةسبيؿاوابتغاءمرضاتوزيادةعمى

وألدخمّنكـ بيا والأؤاخذكـ وأمحوىا وأسترذنوبكـ سّيئاتكـ عنكـ ألكّفرّف كؿىذا فمئففعمتـ
جّناتتجريمفتحتيااألنياروأدفععنكـالمحذوروأحصؿلكـالمقصود.

الميثاؽبعدعقدهوتوكيدهفقدأافمفجحدمنكـشيئً أمرتوبووخالؼىذا الّطريؽخطأمما
 الذيىو المستقيـ األبرار,الّديفالواضح اتعالىلعباده والذيرسمو اتعالىلكـ الذيشرعو

.(3)الشبيةفيووالعذرمعوالضبلؿ,فيوقدضؿضبلاًلإلىوعدؿعفاليدى

عسيالّتيومفاآليات وحسابيـ سيكوفجزاؤىـ إيمانيـ الكافريفبعد ىؤالء قولوارًتبّيفأّف

 ٌَُّْ َّىُِٓ اٌٍّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًََٙ ٌَِْيْذَِّيُُْ  اآَِنٌُاْ صَُُّ وَفَشًُاْ صَُُّ آَِنٌُاْ صَُُّ وَفَشًُاْ صَُُّ اصْدَادًُاْ وُفْشً اٌزّّٓبَِّْ تعالى:

(.137)النساء:بعَجًٍِْ

                                                           

 (3/479لمماتريدي)-("تأويبلتأىؿالسنة"1)
 (.6/125لمزحيمي)-(انظر:"التفسيرالمنير"2)
 (.1/492لمحمدمحمودحجازي)–(انظر:"التفسيرالواضح"3)
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اإليمافمّراتوكّرات,فإفيتكّررمنيـالكفربعدالّذيفحاؿ--فيىذهاآليةالكريمةبّيف
الوقعلئليماففيقموبيـ,إذلولئليمافوقعفيقموبيـلماتركوهألدنىسبب,أّنوذلؾيدّؿعمى

.(1)امعتبرًاصحيحًااليؤمفباإيمانًأّنوومفاليكوفلئليمافوقعفيقمبوفالّظاىر

فياإليمافثـرجععنوثـعادفيوثـويقوؿاإلماـابفكثير:"يخبراتعالىعّمفدخؿ
مات,فإّنوالتوبةبعدموتوواليغفرلو,واليجعؿلومّماىوحّتىرجعواستمّرعمىضبللووازداد

.(2)اليدى"إلىاوالطريقًاوالفرجًافيومخرجً

الييودواألخرىالنصارى,وىذإلىوىذايؤّدي الّنصأفيكوفالكبلـفيطائفتيفإحداىما ا
اضطربتعقائدىـفيـيؤمنوفأّوؿالّنيارويكفروفآخرهالّذيففيمرضىالقموبوالمنافقيفاأيضً

كفروفثـاليزالوفيترّددوفيفيؤمنوف,ثـتعترييـظممةنفوسيـفافيعترييـقبساإليماففييتدوفحينً
وبذلؾيزدادوفكفرًحّتى قبساتالّنورمفقموبيـ وذلؾاتنطفيء وصؼدقيؽلممتردديفالحائريف,

يوغموففيالظبلـإيغااًل ـّ يترددوفذلؾالّذيف,وأولئؾيبتدئوفبحيرةمضطربةبيفالنوروالظممة,ث
لمغفرافامؤكدًاتمؾالنيايةالموغمةفيالكفرالتناليـالمغفرةفينفيسبحانونفيًإلىالترددثـينتيوف

.(3)بؿىـفيحيرةمستمرةامستقيمًليـوالييدييـسبيبًلفااليغفر,اواليدايةمعً

ويقوؿأبوزىرة:"وبعدأفبّيفسبحانوحقيقةاإليمافلـيكفمفحكمتووعممووكماؿتدبيره
الحؽّإلىالتُتصّورمنيـالّتوبةوالّرجوعأّنو,والّسببفيذلؾأفيغفرليؤالءوالأفَييدَييـسبيبًل

قبميامفالذنوب,إذالّتيتكوفمنيـالّتوبةالّنصوححّتىاىإلواإلنابة التوبةتكوفإتجّبما ّف
لمفيقعفيالذنبعفجيالةثـيتوبقبؿأفيوغؿفيالّشرويفقدمعوكؿعناصرالخير,وكذلؾ

يريدونيافنفىالغفرافألّفاليدايةتكوفلمفلـيظمـقمبوولمفأراداليداية,وىؤالءالالييدييـسبيبًل
.(4)ونفىاليدايةبسببأنيـُأركسوافيالشروأحاطتبيـخطيئاتيـ"

                                                           

 (.9/314لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.1/566)-("تفسيرالقرآفالعظيـ"2)
 (.4/196اني)لؤلصفي-(,"تفسيرالراغباألصفياني"1/490لمسمعاني)-(انظر:"تفسيرالقرآف"3)
 (.4/1906)-("زىرةالتفاسير"4)
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ليـأّفمفيكفربعدإيمانويستحّؽالعذاباأليتبيفلمباحثةبعداستعراضىذهاآليةالكريمة
الّسبيؿمفأسباباإلضبلؿعفيمافالكفربعداإلوأفّ--اوالخمودفينارجيّنـجزاءمف

.الحؽّ

ٌ.:ٌاتّخارٌاألَذادانثّاٍَانًطهةٌ

اتعالى اتخاذاألندادوعبادتياوترؾعبادة يعدُّإّف اإلنسافمفاإلشراؾبو,وبذلؾيضؿُّ
اآليات ومف الّشيطاف, وطريؽ الغواية طريؽ ويتّبع عنو ويحيد اليداية طريؽ جزاءالّتيعف تبيف

أندادً ا مع قولواالمّتخذيف اٌنَّبسِ بىلٌُِّْعٌٍُِّاْ ػَٓ عَجٍِِْوِ لًُْ رََّزَّؼٌُاْ فَةَِّْ َِصِريَوُُْ  اًَجَؼٌٍَُاْ ٌٍِّوِ ؤَٔذَادًتعالى:

(.30)إبراىيـ:

لونً سبحانو يبّيف اآلية ىذه فيؤالءافي الباطمة, وعقائدىـ القبيحة الكًفار أعماؿ ألواف مف
والصراطالمستقيـالذيىوالحؽّالّطريؽراءليصرفواغيرىـعفونظالخاسريفجعمواتعالىأمثااًل

إخبلصالعبادةوحده.

ليستمروافيضبلليـ,فإّنيـحيفجعموااألندادتعالىكانواضاّليفاوسببجعميـأندادً
تيجةاّتخاذمنيـأّنيـعمىصواب,فالّضبلؿواإلضبلؿكافناوجيمواذلؾفاستمروافيضبلليـتوىمً

.(1)األنداد

ذلؾيأمراتعالىنبيومحمدً بما--اوبعد ويقوؿليؤالءالخاسريفتمّتعوا بأفييدييـ
.(2)الّنارالمحالةإلىشئتـالّتمّتعبومفشيواتولذائذ,فإفمصيركـ

لفرطتيالك حاليـوقدصاروا و,جعؿـعميواليقمعوفعنيويقوؿطنطاوي:"ولّماكافىذا
 قربانو عف الّنيي مكاف بمباشرتو األمر محالةايضاحًإسبحانو ال وأّنيـ عاقبتيـ عميو تكوف لما

.(3)النار"إلىصائروف

                                                           

 (.9/365لمقرطبي)-(انظر:"الجامعألحكاـالقرآف"1)
 (.19/95لمرازي)-(انظر:"مفاتحالغيب"2)
 (.7/557)-("الوسيط"3)
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الحؽّالّسبيؿاتخاذاألندادسببمفأسباباإلضبلؿعفتبّيفأفّالّتيوكذلؾمفاآليات

َوُ ِٔؼَّْخً ِِّنْوُ َٔغَِِ َِب وَبَْ َّذْػٌُ  بٌْو بُِنِْجً سثّوظُشٌّ دَػَب  اٗٔغبًَْبِرَا َِظَّ قولوتعالى: ِِٓ لَجًُْ ًَجَؼًََ ٌٍَِّوِ  بٌْوصَُُّ بِرَا خٌٌََّ

(.8)الزمر:بَِّٔهَ ِِْٓ ؤَصْذَبةِ اٌنَّبسِ بٌُِّْعًَِّ ػَٓ عَجٍِِْوِ لًُْ رََّزَّغْ ثِىُفْشِنَ لًٍٍَِْ اؤَٔذَادً

اآل بيّفيىذه مفأّنوحيثإلنسافافسبحانوحاؿية نزؿبوضرمفمرضأوغيره إذا
كافيدعوىافيحالةالّرخاء,الّتياتعالىبالدعاءواإلنابةوالّتضّرعوترؾاآلليةإلىالمكارهأسرع

(,وبعدذلؾ41)األنعاـ:بِْْ ؽَبء ًَرَنغٌََْْ َِب رُؾْشِوٌَُْ بٌْوثًَْ بَِّّبهُ رَذْػٌَُْ فََْىْؾِفُ َِب رَذْػٌَُْ كماقاؿتعالى:

ر,فإذاماكشفناعنوضّرهأعطيناهاإلنسافيبّيفسبحانوحاؿذلؾ بعدأفكشؼاتعالىعنوالضُّ
مفقبؿِلُنزيموعنوونسيانعمً نسيالضرالذيكافيتضرعإلينا عظيمةعمىسبيؿالتفضؿمنا

.(1)الذيكشؼبقدرتوذلؾالضُّر--الخالؽ

امستغيثًامنيبًإليواشّدة...َتضرََّعراجعًموقؼمتناقضمفالكّفار,فإذاأصابالكافر"وىذا
فيحاؿرخاء وصار ومّمكو أعطاه أو نعمة منحو إذا ثـ بو, نزؿ وكشؼما فيتفريجكربتو بو

.(2)الذيكافيدعوهمفقبؿ"رّبوورفاىيةنسيذلؾالدعاءوالّتضّرعونسي

ال يكتؼبيذا أندادًولـ تعالى  جعؿ بؿ دونواوأشباىًوأمثااًلانسياف مف يعبدىا ونظائر
الناسبعمموىذا,ويمنعومف نفسووُيِضؿُّ ليصيروتكوفنتيجتووعاقبتوالّضبلؿواإلضبلؿ,ُيِضؿُّ

-ختـوالتوحيد,واألنداد:األوثافواألصناـ,وياإلسبلـ,فسبيؿا:اإلسبلـتوحيداوالدخوؿفي
-الذياإلنسافالكريـليذاالّرسوؿأّيياالمشرؾ,ويقوؿ:قؿاإلنسافاآليةببيافسوءعاقبةىذا

قميؿ,إّنؾمفأصحابالّدنيا,فمتاعقميبًلاوزمانًقميبًلافيالعبادةتمتعبكفرؾتمتعًاجعؿشريكً
.(3)ريبومصيرؾإليياقاالّنارالمبلزميفلياوالخالديففيياأبدً

                                                           

 (.21/263لمطبري)-(انظر:"جامعالبياف"1)
 (.23/258لمزحيمي)-("التفسيرالمنير"2)
 (.8/223لمثعمبي)-(,"الكشؼوالبيافعفتفسيرالقرآف"4/346لمّزّجاج)-يالقرآف"(انظر:"معان3)
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,جزاؤىـالعذاباألليـفينارجيّنـجزاءماكانوااىذاجزاءالكافريفالمّتخذيفمعاأندادً
يفعموفويكفروفبا,فيـاتّبعواطريؽالشيطافوالّضبللةوالغواية,فماكافجزاؤىـإالالّناروكفىبو

مفجزاء.

ٌ.:ٌتزٌٍَُانشُطاٌٌنألػًالانثّانثانًطهةٌ

الشيطافلئلنسافالّشرؾوالمعاصيبجميعأحوالياوصفاتيا,فالّشيطافُيظيرلئلنسافيزّيف
 والحؽّالباطؿفيصورة والمحرمةالحؽّ, المعاصيواألعماؿالمنكرة ويزّيفليـ الباطؿ, فيصورة

البصيرالّتي وأقفؿنور عفاليداية, فصّدىـ أنبياؤىـ بو أمرىـ اوما بو أمرىـ لدييـتخالؼما ة
تدؿعمىأفتزييفالشيطافلؤلعماؿمفالّتيمفاآلياتفأصبحوابطاعتيـلمّشيطافمفالخاسريف,و

بِِِّٔ ًَجَذدُّ اِْشَؤَحً رٍَِّْىُيُُْ ًَؤًُرَِْذْ ِِٓ وًُِّ ؽَِْءٍ ًٌََيَب ػَشْػٌ تعالى:قولوالحؽّالّسبيؿأسباباإلضبلؿعف

َ ٌَيُُُ اٌؾَّْْؽَبُْ ؤَػَّْبٌَيُُْ فَصَذَّىُُْ ػَِٓ ًَجَذرُّيَب ًَلٌَْ (21ػَظٌُِْ) فَيُُْ ٌَب َّيْزَذًَُْ اٌغّجًَِْيَب َّغْجُذًَُْ ٌٍِؾَّّْظِ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ ًَصََّّٓ

(.24,23)النمؿ:

اآليةالكريمةيحكيسبحانوعفقوـسبأوممكتيـ يتركوفالّتيفيىذه قوميا كانتومعيا
فعبادتيـليادليؿعمىفسادتفكيرىـ,--ىيمفمخموقاتوالّتييعبدوفالشمسعبادةاتعالىو

حّتىواستجابةلدعاةالّسوءبينيـوذلؾباستيبلءالشيطافعمىقموبيـفزّيفأعماؿالسوءوحّسنياليـ
الشيطافمفأنفسيـفصّدىـ مّكنوا قد أيضا باطؿ,وىـ عداىا وأفما الخيروحدىا أّنيا عفظّنوا

عبادةاتعالىالذيالإلىالقويـوجعميـيسمكوفطريؽالكفروالفسوؽ,فمذلؾالييتدوفالّسبيؿ
.(1)معبودبحؽسواه

َ ٌَىُُ ِِّٓ  اًَػَبدًقولوتعالى:حوؿنفسالمعنىتحّدثتالّتيوكذلؾمفاآليات ًَصٌَُّدَ ًَلَذ رَّجََّْٓ

َ ٌَيُُُ اٌ (.38)العنكبوت:ًَوَبٌُٔا ُِغْزَجْصِشَِّٓ اٌغّجًْؾَّْْؽَبُْ ؤَػَّْبٌَيُُْ فَصَذَّىُُْ ػَِٓ َِّغَبوِنِيُِْ ًَصََّّٓ

-قوـىوداأىمكيـافيقوؿ:وأىمكناعادًالّذيففيىذهاآليةيذكرسبحانوقوـعادوثمود
-,صالحوكانو قـو وثمود اليمف, مفببلد األحقاؼوىيقريبة يسكنوفببلد يسكنوفوكانوا ا

                                                           

(1 المراغي" "تفسير )-(انظر: 19/130لممراغي القرآنية" "الموسوعة ,)-( األبياري "تفسير10/460إلبراىيـ ,)
 (.17/1773لمشعراوي)-الشعراوي"
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مفوادالقرىمعماكانواعميومفالعتّووالّتكبر,وكانتالعربتعرؼمساكنيـمعرفةاالحجرقريبً
وترىماحؿبيـ,وماسببماجرىعمييـإالأفزّيفليـالشيطافأعماليـاتامةوتمرعمييـكثيرً

وتكذيب باآلياتالبيناتاالّرسؿمفعبادةغيرا, فكّذبوىـوجادلوىـ,وقدجاءتيـ لمبصيرة لمفيدة
 عف الشيطاف الّطريؽوصدىـ يوصميـ الذي النظرإلىالسوّي مف متمّكنيف كانوا وقد النجاة,

.(1)واالستبصارفمـيكفليـعذرفيالغفمةوعدـالّتدّبرفيالعواقب

ـالذييدخؿمنو:"وىذابابكيدهاألعظفيسياؽحديثوعفمكائدالشيطافويقوؿابفالقّيـ
يصادؼنفسوويخالطياويسألياعّماتحّبووتؤثره,فإذاحّتىعمىابفآدـ,فإّنويجريمنومجرىالّدـ

الباب,وكذلؾعمىإخوانووأوليائومفاإلنسإذا عرفواستعافبياعمىالعبدودخؿعميومفىذا
عمييـم البعضأفيدخموا مفبعضيـ الفاسدة أغراضيـ فإّنوأرادوا فالبابالذييحّبونووييوونو,

.(2)باباليخذؿعفحاجتومفدخؿمنو"

قموبيـ,إلىىذامايفعموالّشيطافببنيآدـ,فقدزّيفليـأعماليـوحّسنيافيأعينيـوحّببيا
زّيف,فيالحؽّفعؿالمنكراتويعرضعفإلىيندفعحّتىالحؽّواليزاؿيحّسفلئلنسافالباطؿويكّرىوب

يغريالّناسبياوينغمسوافيحّبيا,ألّفالمعاصيحّتى,ويزّيفالمعصيةايصبحمعروفًحّتىالمنكر

ثَِّب ؤَغٌَّْْزَنِِ ُٕصَِّّنََّٓ ٌَيُُْ فِِ  سةّلَبيَ ,كماقاؿتعالى:ا,كّمماازدادلياعطشًافيياشربًاإلنسافكّمماإزداد

(.39)الحجر:ؼنِيًََُٕغٌَِّْنَّيُُْ ؤَجَّْ إسض

                                                           

(1 (4/234لمشوكاني)-(انظر:"فتحالقدير" الّرحمف"7/555لمقاسمي)-,"محاسفالتأويؿ" "تيسيرالكريـ ,)-
 (.1/630لمسعدي)

 (.1/112)-("إغاثةالميفاف"2)
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ٌ.انهىيٌاتّثاع:ٌانّشاتغانًطهةٌ

توديالّتيليواهوترؾماأمرابووماأرسؿبورسموالكراـمفاألموراإلنسافاتّباعإّف
بإلىاإلنسافب غيره ثـ وا  بإثمو فيبوء غيره, ويضّؿ نفسو ُيضّؿ فيو والغواية, الّضبلؿ واتّباعسبيؿ

تعالىالمتّبعيفليواىـفيقولوتعالى:غيرهلاتّباعليواه,و لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ َٙ رَغٌٍُْاْ فِِ دِّنِىُُْ و,وقدذـّ

(.77)المائدة:اٌغّجًًَْظٌٍَُّاْ ػَٓ عٌََاء  اًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ ؤَىٌَْاء لٌٍََْ لَذْ ظٌٍَُّاْ ِِٓ لَجًُْ ًَؤَظٌٍَُّاْ وَضِريً احلكّغَْْشَ 

اآلي أىؿالكتابفيىذه سبحانو فأىؿالحؽّطريؽإلىةيرشد الباطؿ, وينياىـعفالغمّو
فيشأفعيسى غالوا --الكتابقد ونسبوه بو كفروا فقد الييود وأّما عميوإلى, الزنىوافتروا

,وأّماالّنصارىفقدوصفوهباأللوىيةفوضعوهفيغيرموضعوالذيوضعوااوعمىأّموافتراًءشديدً
فقدغالواأيضافيتمّسكيـفيعقائدىـ--فيووىومنصبالرسالة,وكماغالوافيشأفعيسى

لنبيو فيقوؿسبحانو وفسادىا, دّلتعمىبطبلنيا قؿيا--الزائفةمعأفالّدالئؿالواضحةقد :
الّذيفمحّمدألىؿالكتاب الحدود الشرائعوالعقوؿالسميمةالالّتيتجاوزوا اتقّرىا حدود تتجاوزوا

.(1)ىوالذيخمقكـورزقكـأّنوكأفتعبدواسواهمعباطبًلاتجاوزً

,وكانواالقوـقدثبتضبلليـقديمًتّباعفيوسبحانوينيىأىؿالكتابعفاالستمرارفياال
مفقبؿفيضبلؿبعيدوىـعبدةاألوثافومفكافعمىشاكمتيـممفاخترعواآليةعمىىواىـال
عمىمنطؽاستقامواعميو,والعمىنورمفالسماءاىتدوابيديووقدسمكوامسمكيـفأدخمواالوثنيةفي

.(2)دينيـواتبعوافمسفةضالةمضّمة

شاعبينيـاالنحراؼحّتىاكثيرًااتّبعواأىواءىـوضّموابسببذلؾوأضمواخمقًالّذيف"وىؤالء
ىواألّوؿ,فالّضبلؿاكثيرًاأضمتخمقًالّتيوالرومافوالفبلسفةىي,فكانتوثنيةاليونافالّطريؽعف

أضّمتالنصارى,والّضبلؿاألخيرىوعدـخضوعيـلحكـالّنبيالّتيضبلؿالوثنيةمفقبؿ,وىي

                                                           

(1 "لبابالتأويؿفيمعانيالتنزيؿ" الكتابالمكوف"2/67لمخازف)-(انظر: لمسميف-(,"الدرالمصوففيعمـو
 (.4/380الحمبي)

العظيـ2) القرآف "تفسير (انظر: "-( كثير 3/159البف الكتاب" عمـو في "المباب النعماني-(, حفص ألبي
(7/466.) 
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--قبؿ مف ضّموا مف بأىواء فتأثُّرىـ واالعتداؿ, القصد فيو كاف الذي المؤمنيف سبيؿ وتركيـ
.-"(1)-الّرسوؿيأخذوفطريؽالضبلؿاألخيروىوعدـاألخذبيدايةوأضّمواجعميـ

الحؽّالّسبيؿعقوبةاإلضبلؿعف--ابّيفقدو َّب دَاًًُدُ بَِّٔب ,وذلؾفيقولوتعالى:

َّعٌٍَُِّْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ٌَيُُْ  اٌزّّٓهَ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ بَِّْ ًٌََب رَزَّجِغِ اٌْيٌٍََ فَُْعٍَِّ بحلكّفَبدْىُُ ثََْْٓ اٌنَّبطِ ثِ إسضجَؼٍَْنَبنَ خٍَِْفَخً فِِ 

(.26)ص:ػَزَاةٌ ؽَذِّذٌ ثَِّب َٔغٌُا ٌَََّْ اٌْذِغَبةِ

 داود سبحانو يخاطب الكريمة اآلية ىذه حاكمً--في استخمفو فيابأّنو الناس بيف
فموالسمطةوالحكـوعمييـالسمعوالطاعة.األرض

لغيرهمفالناس:وىيأفيقضَيبيفالّناساقواعدالحكـتعميمً--بيفسبحانولداودوي
قواعدالحكـ,ويأمرهتعالىأاليتّبعاليوى,األرضبالعدؿالذيقامتبوالسماواتو وىذهُأولىوأىـّ

النارإلىومدعاةاليوىمزلفةاتّباع,فإفالّدنيافبلُيمِؿفيالحكـمعأىواءنفسوأوبسببمطامع
.(2)وماعاقبتوإالالخذالفالحؽّوىوسببفيالوقوعفيالضبلؿواالنحراؼعفجاّدة

 أف سبحانو الّذيفويبّيف طريؽ بسببالحؽّيتنّكبوف القيامة يوـ شديد عقاب ليـ والعدؿ
ؾاليوـومنونسيانيـأىواؿذلؾاليوـومافيومفحسابدقيؽلكؿإنسافوبسببتركيـالعمؿلذل

.(3)القضاءبالعدؿ

واليحيدواعنوفيضّمواالحؽّلوالةاألمورأفيحكموابيفالناسب--"فاآليةوصّيةمفا
عفسبيؿا,وقدتوعداتعالىمفضّؿعفسبيمووتناسىيوـالحساببالوعيداألكيدوالحساب

.(4)الّشديد"

                                                           

 (.5/2317ألبيزىرة)-("زىرةالتفاسير"1)
(2 "مدارؾالتنزيؿوحقائؽالتأويؿ" 3/152لمنسفي)-(انظر: الدررفيتناسباآلياتوالسور" "نظـ لمبقاعي-(,
(16/368.) 
 (.7/170لمسيوطي)-لتفسيربالمأثور"(انظر:"الدرالمنثورفيا3)
 (.23/122("التفسيرالمنير"لمزحيمي)4)
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,وكذلؾالحسابالّشديدالّسبيؿإالبإضبلؿسواءاإلنسافمىاليوىاليعودعاتّباعنعـإّف
أفيعمؿعقموويوّجيولماينفعواإلنسافيوـالقيامةوالعذابفينارجيّنـوبئسالمصير,فاألحرىب

نياهعنو,فيفوزبالجّنة أمرهابو,وأفينتييعّما وعدابياالّتيفيدينوودنياه,وأفيتّبعما
هالمخمصيف.عباد

ٌ.انّضثمٌاتّثاعانًطهةٌانخايش:ٌ

الّتيسبؿالّشيطافالمتعّددةالفروعوالجياتوترؾسبيؿاالمستقيـمفاألسباباتّباعإّف
ـ,وتجعموييويفيسبؿمذمومةالنيايةلياإالغضباالقويالّطريؽضبلؿإلىاإلنسافؿتوص

سبؿالّشيطافوالحيادعفسبيموالمستقيـفيقولوتعالى:باعاتّوسخطووعذابو,وقدحّذرتعالىمف

ًِّْفَزَفَشَّقَ ثِىُُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُ ثِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ اٌغّجًفَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ  بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاؼِِ ُِغْزَم

(.153)األنعاـ:

مفديف--الّرسوؿنوأّفصراطوالمستقيـيدخؿفيوكؿمابّينوفيىذهاآليةيبّيفسبحا
وىوالمنيجالقويـوالصراطالمستقيـ,ويأمرالمؤمنيفبأفيتّبعواجممتووتفصيمووأفاليعدلوااإلسبلـ

عنوفيقعوافيالّضبلؿ.

الّسبؿاتّباعف بأوامراونواىيو االلتزاـ يكوفبعدـ وىيصراطوىيشالّتيالضاّلة ريعتو
 اعباده الذيدعا إلىالمستقيـ واتّبع عفصراطاالمستقيـ َعَدَؿ فمف عميو, الّسبؿاالستقامة

وغوىوكافمفاليالكيف .(1)المنحرفةفقدَضؿَّ

يقوؿعبدالكريـيونسالخطيب:

الّسبؿالخارجةعنوبالّطرؽ"والّتعبيرعف أفطريؽاطريؽإلىإشارة لمّسالكيفتقـو ومييٌؤ ُمَعدٌّ
شارات فييطرؽالالّصراطالتستقيـعمىىذاالّتيالّسبؿيداية,أّماىذهالعميومناراتاليدىوا 

,وليذاجاءالّتعبيرعفصراطابمفظ معمـلياوالإشارةعمييايركبياالّراكبفيتخّبطويتعّثرويضؿُّ

                                                           

(,"التحريروالتنوير"14/186لمرازي)-(,"مفاتحالغيب"2/93لمجوزي)-(انظر:"زادالمسيرفيعمـالتفسير"1)
 (.8/175البفعاشور)-
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 إذ الغير, واحٌد ألّنو متعددلحؽّاالمفرد أباطيؿ فيو الباطؿ وأّما واحٌد, وطريقو واحٌد وجيو حؽٌّ
.(1)"الّسبؿالوجوهمختمؼ

وصفيـاتعالىالّذيففإذااتّبعالسالؾطريؽاوجعؿرجاءهالتّقوىفقدصارمفالمتّقيف
بيذهالّصفة.

بتقواهعبادهالمؤمنيفة,وأمرالضاّلةالمضمّالّسبؿاتّباعتعالىقدحّذرمفأّنوبعدىذانرى
.ـسبيبًلمفكيدالّشيطافوغوايتوفبليجعؿلوعمييـفيالّسّروالعمفليحفظي

ٌ.:ٌيىالجٌاألػذاءانّضادسٌانًطهة

أمراتعالىالمؤمنيفالمخمصيفلوولعبادتوأفيتّبعواأوامرهوينتيوابنييو,فمفوالىأعداء
فقد والمؤمنيف اورسولو أمر الكافريفطريؽرّبوعصى طريؽ واتّبع المستقيـ, عفطريقو وحاد
أنواعاألذىلممؤمنيفةاألعداءونصرتيـمفغيرإكراهالغوايةوالّضبلؿ,فمواال ,وقدنيىىيأشّد

ًٌَِْْبء رٍُْمٌَُْ بٌَِْْيُِ ثِبٌٌََّْدَّحِ ًَلَذْ آَِنٌُا ٌَب رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًَُّوُُْ ؤَ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب تعالىعفمواالةاألعداءفيقولو:

 َ فِِ عَجٍِِِْ ًَاثْزِغَبء َِشْظَبرِِ  اًَبَِّّبوُُْ ؤَْ رُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ سَثِّىُُْ بِْ وُنزُُْ خَشَجْزُُْ جِيَبدً اٌشّعٌيُّخْشِجٌَُْ  احلكّوَفَشًُا ثَِّب جَبءوُُ ِِّٓ

(.1)الممتحنة:اٌغّجًْحِ ًَؤََٔب ؤَػٍَُُْ ثَِّب ؤَخْفَْْزُُْ ًََِب ؤَػٍَْنزُُْ ًََِٓ َّفْؼٍَْوُ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء رُغِشًَُّْ بٌَِْْيُِ ثِبٌٌََّْدَّ

فيىذهاآليةيخاطباتعالىالمؤمنيفويقوؿليـ:بمقتضىاّتصافكـباإليمافباوبوحدة
خرجواعفعروةعبودتيبإثباتالوجودالّذيفووىـذاتووكماالتأسمائووصفاتوفبلتتخذواأعدائ

الّتيبسببالمودة--لكـتوصموفإلييـأخبارالنبياوأصدقاًءوأعوانًالغيري,فبلتتخذوىـأنصارً

اٌَْْيٌُدَ  آَِنٌُاْ َٙ رَزَّخِزًُاْ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب  :بينكـوبينيـ,فبلتوالوىـبأيوجومفالوجوه,ونظيراآليةقولوتعالى

َّٙ َّزَّخِزِ اٌُّْاِِْنٌَُْ اٌْىَبفِشَِّٓ ؤًٌََِْْبء ِِٓ دًُِْْ  :(,وقولوتعالى51)المائدة: ًَاٌنَّصَبسٍَ ؤًٌََِْْبء ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبء ثَؼْطٍ...

.(2)(28)آؿعمراف:اٌُّْاِِْننِيَ

                                                           

 (.4/348)-("التفسيرالقرآنيلمقرآف"1)
(انظر:"زاد2) التفسير" 4/267لمجوزي)-المسيرفيعمـ الرباني" لمكوراني-(,"غيثاألمانيفيتفسيرالكبلـ
 (.2/405لمشيخعمواف)-(,"الفواتحاإللييةوالمفاتحالغيبية"1/142)
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ًَلَذْ وَفَشًُا ,وسببالنييىناأمراف:ايدًأكاووعيدًاشديدًايقوؿالّزحيمي:"واآليةتتضّمفتيديدً

 َ وما--والّرسوؿ,أيأّنيـكفرواباتعالىًَبَِّّبوُُْ ؤَْ رُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ سَثِّىُُْ اٌشّعٌيُّخْشِجٌَُْ  احلكّثَِّب جَبءوُُ ِِّٓ

مف القرآفجاءكـ اإللييةوأخرجوا م--الّرسوؿواليداية باوالمؤمنيفمفمكة فأجؿإيمانيـ

خبلصعبادتيـتعالىكماجاءفيآيةأخرى: ؤُخْشِجٌُا ِِٓ دَِّبسِىُِْ ثِغَْْشِ دَكٍّ بٌَِّب ؤَْ َّمٌٌٌُُا سَثُّنَب اٌٍَّوُ اٌزّّٓوا 

.(1)("8)البروج:ذَِّْذًََِِب َٔمٌَُّا ِِنْيُُْ بٌَِّب ؤَْ ُّاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ اٌْؼَضِّضِ اٌْ:قولوتعالى(,وكذلؾ40)الحج:

ذلؾ أولياءإفكنتـ--يحّرضوبعد ويقوؿليـالتتخذوىـ عمىاالمتناععفالمواالة
خرجتـمجاىديففيسبيميمبتغيفرضوانيعنكـوالتوالواأعدائيوأعداءكـوقدأخرجوكـمفدياركـ

حنقً وسخطًاوأموالكـ باألخاعميكـ إلييـ وا فبلُتِسرُّ والمؤمنيفبسبب--باروخططالنبيلدينكـ
وما تخفوف بما أحد كؿ مف واألعمـ والّظواىر والّضمائر بالّسرائر العالـ وأنا ذلؾ وتفعموف الموّدة

تعمنوف.

الّسبيؿوالّصوابوحادعفقصدالحؽّوبعدكؿذلؾمفيواؿاألعداءمنكـفقدأخطأطريؽ
.(2)والّرضوافاإللييالجّنةإلىتوصؿالّتي

والمؤمنيف,فقدحّذرىـاوأمرىـبعدـمواالة--ىاىوجزاءالمواليفألعداءاورسولو
,فماكافجزاؤىـإالأفحرموامغفرة--غيرهوغيرالمؤمنيف,ولكّنيـعصواأمراوأمررسولو

اورضوانووجنانو.

ٌ.:ٌطاػحٌانّضادجٌوانكثشاءانّضاتغانًطهةٌ

الّسادةوالكبراءالعاّديفأنفسيـأّنيـأحكـالناسوأفقييـوماىـإالعبادلمشيطافإّفطاعة
 األسبابالمؤدية لييمف إلىومتّبعيفألمره فالّسبيؿضبلؿسواء فمفاتّباع, بعينو, الّشر ىو يـ

عذاباألليـ,رضيلنفسوأفُيعّطؿعقموعفالتفكيروأفيتّبعأفكارغيرهبخيرىاوشرىافقداستحّؽال

                                                           

 (.28/121)-("التفسيرالمنير"1)
(2 القرآف" "تفسير )-(انظر: الّسبلـ بفعبد العقؿ3/307لمعز "إرشاد ,) الكتابالكريـ" إلىمزايا ألبي-السميـ

 (.8/236السعود)
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 الّصنؼمفالّناسحيثقاؿ: ذكرتعالىىذا اٌغّجًَْٚلَبٌٌُا سَثَّنَب بَِّٔب ؤَؼَؼْنَب عَبدَرَنَب ًَوُجَشَاءَٔب فَإَظٌٍََُّٔب وقد

(.67)األحزاب:

 يدخموف عندما واعتذارىـ الكافريف قوؿ سبحانو يبّيف اآلية ىذه ويذوقواإلىفي جيّنـ نار
ياربناإناأطعنافي:فيقوؿالكافروفحينئٍذوىـفيعذابجينـ,حاليـيصؼسبحانوالعذاباألليـف

واعتقدناأنيـمحقوففيمايقولوف,فأخطؤوابناالّرسؿالشرؾوالكفررؤساءناوقادتناوعمماءناوخالفنا
لنامفالكفرباورسولووعدـاالّطريؽسواء إلقراربالوحدانيةوأضّموناعفطريؽاليدىبمازّينوا

خبلصالطاعةتعالى,فطاعتناليـجعمتنانعيشضاّليفونموتكافريفونحشريوـالقيامةمع وا 
المجرميف.

ّنماىيالحسرةعمى فيذهالّشكوىواالعتذارمنيـتكوفيوـالتسمعشكوىواليقبؿاعتذاروا 
.(1)األوافماكافوأمنيةضائعةالموضعلياوالاستجابةفقدفات

اّلفيـ(2)ويقوؿأبوالّطيبالقّنوجي :"والّتعبيرعنيـبعنوافالّسيادةوالكبرلتقويةاالعتذاروا 
فيمقاـالتحقيرواإلىانة,وفياآليةزجٌرشديٌدعفالتقميد,وكـفيالكتابالعزيزمفالتّنبيوعمى

ـاويقتديبووينصؼمفنفسواللمفىذاوالّتحذيرمنووالتّنفيرعنو,ولكفلمفيفيـمعنىكبل
.(3)ىومفجنساألنعاـفيسوءالفيـومزيدالببلدةوشدةالتعصب"

واعتقدناأفالّرسؿويقوؿابفكثير:"إنااتّبعناالسادةوىـاألمراءوالكبراءمفالمشيخةوخالفنا
.(4)وأنيـعمىشيء,فإذاىـليسواعمىشيء"اعندىـشيئً

                                                           

(1 "الكشؼوالبيافعفتفسيرالقرآف" 8/65لمثعمبي)-(انظر: " "النكتوالعمـو "لطائؼ4/426لمماوردي)-(, ,)
 (.3/171اإلشارات"لمقشيري)

النيضةلبخاريالقنوجي,أبوالطيبمفرجاؿومحمدصديؽخافبفحسيفبفعميابفلطؼاالحسينياى(2)
المجدديف, فيالقنوجبالينداإلسبلمية واليندوسية,نشأ والفارسية بالعربية نيؼوستوفمصنفا لو فيدىمي, وتعمـ ,

 (6/167)لمزركمي-")انظر:"األعبلـ.ىػ1307ة,وتوفيسنةمنيا:حسفاألسوةفيماثبتعفاورسولوفيالنسو
 (.11/150)-("فتحالبياففيمقاصدالقرآف"3)
 (.6/484)-("تفسيرالقرآفالعظيـ"4)
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ى يكوفىذاىذا ّنما وا  فييا, لمفكر الإعماؿ عمياء طاعة والكبراء لمّسادة المتّبعيف جزاء و
إنسافلوعقؿيمّيزبواإلنساف مفالّسقيـ,فعندإبطاؿعمؿىذاالّصحيحإّمعةألفكارغيره,فكّؿ
فخالؼالّصوابفقداستحّؽالعذابالّشداتّباعالعقؿو يد.مفيعتقدأّفرأييـالّصوابوا 

ٌ.:ٌششاءٌانّضالنحٌونهىٌانحذَثانثّايٍانًطهةٌ

آخر,اىناؾصنؼمفالّناسيريدإضبلؿغيرهعفسبيؿاالمستقيـ,ولكّنويّتجواّتجاىً
الّضاؿ فجزاءىذا إنساف, فكأّنوشيطاففيصورة كّموضبلؿوغواية, بالّناسبكبلـ وىوأفيتكمـ

المس َ اٌْىِزَبةِ  بؤًُرٌُاْ َٔصِْجً اٌزّّٓ بىلؤٌََُْ رَشَ تقيـحيثقاؿتعالى:المضؿأفيضّموتعالىعفصراطو ِِّٓ

(.44)النساء:اٌغّجًَّْؾْزَشًَُْ اٌعٌَََّٚخَ ًَُّشِّذًَُْ ؤَْ رَعٌٍُِّاْ 

حاؿىؤالءاألحبارإلىويقوؿلو:ألـينتوعممؾ--فيىذهاآليةيخاطبسبحانوالنبي
فكنتلـتعمـأحواليـولـتنظرإلييـفياؾاومقدارًاطواحظًُأعالّذيفمفالييود مفعمـالتوراة,وا 

مفالتوراةوىيالكتاباإلليي,ثـاستبدلواالضبللةاُأعطواجزءًالّذيفخبرىـوتمؾىيحقيقتيـ,فيـ
بأ أنزؿاعمىرسولو,ويتركوفما يدييـمفباليدىويؤثروفالكفرعمىاإليماف,ويعرضوفعّما

 محمد صفة في السابقيف األنبياء عف العمـ ومف الّربا الناسوأكؿ يذاء وا  كالكذب --األحكاـ
الّطريؽويريدوفأفتضّموامعيـالّدنيامفحطاـقميبًلاالطقوسوالرسوـثمنًمفليشتروابمااصطنعوه

عميومفاليدىوالعمـالنافع.المؤمنوفوتتركوفماأنتـأّيياالمستقيـفتكفروفبماأنزؿعميكـ

فيـيشتروفالّضبللةوىوالبقاءعمىالييوديةبعدوضوحاآلياتالداّلةليـعمىصّحةديف
وىـاليكتفوفبتمّبسيـبالضبلؿالذيأشربتونفوسيـ,بؿيريدوفلكـيامعشرالمسمميفأفاإلسبلـ

.(1)ىـفيضبلليـوكفرىـوأفتتّبعوالحؽّالذيىوسبيؿاإلسبلـتتركواديف

"فالمقصودمفاآليةالكريمةتعجيبالمؤمنيفمفسوءأحواؿأولئؾاألحباروتحذيرليـمف
.(2)أكاذيبيـوشبياتيـ"إلىتيـأومفاالستماعمواال

                                                           

(1 القرآف" تفسير في التنزيؿ "معالـ 1/640لمبغوي)-(انظر: الغيبية" والمفاتح اإلليية "الفواتح عمواف-(, لمشيخ
 (.2/181ألبيالسعود)-(,"ارشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ"1/154)
 (.3/169لطنطاوي)-("التفسيرالوسيط"2)
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مفالكتابولـيؤتواالكتابكّموألّنيـنسوااوقدوصؼسبحانوأىؿالكتاببأنيـأوتوانصيبً
مًماُذك روابوولـيبؽعندىـمفعمـالكتابإالالقميؿ,وىذاالقميؿلـيعمموابوبؿحرفوهابيرًكاحظً

وبدلوهوأخضعواتفسيرهألىوائيـوشيواتيـ.

ّنمايطمبونيابشراىة وفياآليةتعجبمفشأنيـألنيـاليطمبوفالّضبللةبفتورأوترّيث,وا 
أغمىاألثما ويدفعوففييا اليدىواليكتفوفبذلؾبؿيبتغوفمفالمؤمنيفأفيكونواونيـ, فوىو

.(1)مثميـفيالّضبلؿ

ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ قولوتعالى:عفسبيؿاتبّيفجزاءىؤالءالكافريفالّضاليفالّتيومفاآليات

(.6)لقماف:ؤًٌَُئِهَ ٌَيُُْ ػَزَاةٌ ُِّيِنيٌ اَّزَّخِزَىَب ىُضًًَُّؾْزَشُِ ٌَيٌَْ اٌْذَذِّشِ ٌُِْعًَِّ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ثِغَْْشِ ػٍٍُِْ ًَ

ويقوُؿأّفمفالحؽُّيِضمُّوفالناسعفطرؽالّذيفمفأولئؾافيىذهاآليةبيفسبحانوصنفً
عفسبيؿابغيرعمـويتخذىاىزوًاالناسفريقً أولئؾليـعذابمييف,ايشتريليوالحديثلُيِضؿَّ

مفالحكاياتواألساطيروفضوؿفيذا ُيَتميَّىبو وبالقرآفالّشافيما الّضار, الفريؽيستبدؿبالّنافع
غناءالجواري,كالّنضربفالحارثالذيكافيشتريكتبالفرسإلىالكبلـوالمضاحؾواالستماع

غراءمفأسمـحديثً اإلسبلـمموعمىتركولحاوُيحد ثبياالناسويقتنيالمغّنياتالجتذابالشّبافوا 
ضبللوعفديفاوىوديف بخطورةمايفعؿمفوسخريةجيبًلاوالّصدعنوواّتخاذهىزوًاإلسبلـوا 

.(2)وأولئؾىـالموغموففيالكفروالضبلؿ,يحيؽبيـعذاببالغاإلىانةالقرآفاستبداؿلوبقراءة

وأىموومعاداتيـ...أيارتكبىذااإلسبلـعناهلمخالفةمٌُِْعًَِّ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ "وقولوتعالى

لمتفرقةبيفعذابالكافروعذاب ػَزَاةٌ ُِّيِنيٌ الفعؿمفاإلضبلؿوالّصدعفسبيؿا...وقولو

                                                           

لحكمتبفبشيربف-(,"الّصحيحالمصبورمفالتفسيربالمأثور"2/214لئلستانبولي)-(انظر:"روحالبياف"1)
 (.2/60ياسيف)

(2 البياف" "جامع )-(انظر: 2/126لمطبري التستري" "تفسير ,)-( 1/123لمتستري القرآف" "معاني لمزجاج-(,
(4/194"  (.3/20لمسمرقندي)-(,"بحرالعمـو
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فكما اإلىانة عذابالكافرفيوفيغاية أّما فإفعذابالمؤمفلمتطييرفيوغيرمييف, المؤمف,
القيامةبالعذابالدائـالمستمر"استيافبآياتا .(1)وسبيمو,ُأىيفيـو

إال مفوراءذلؾكّمو سيجنييا بثمفبخسالثمرة المشتريلمّضبللة ىذا نرىأّف ىذا بعد
واآلخرة.الّدنياالعقابوالذّلةفي

ٌ.غُشٌصثُمٌانًؤيٌٍُُاتّثاع:ٌانتّاصغانًطهةٌ

سولو,فيوسبيؿقويـنيايتوجنافوأنياروخيرات,لسبيؿاوراتّباعىوسبيؿالمؤمنيفإّف
 يحيد طريؽاإلنساففعندما مفالّشياطيفوالكافريففقدضّؿ عفسبيؿالمؤمنيفويتّبعسبيؿغيره

غيرسبيؿالمؤمنيففياتّباعواليداية,وأوغؿفيطريؽالّضبلؿوالغواية,وقدحّذرتعالىمفالحؽّ

َ ٌَوُ اٌْيُذٍَ ًََّزَّجِغْ غَْْشَ عَجًِِْ اٌُّْاِِْنِنيَ ٌٌَُِّٔوِ َِب رٌٌََََّ ًَُٔصٍِْوِ جَيَنََُّ  شّعٌيآًٌََِ ُّؾَبلِكِ قولو: اًَعَبءدْ َِصِريًِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجََّْٓ

(.115)النساء:
الحؽّيسيروففيطريؽالباطؿويتركوفطريؽالّذيفسوءعاقبة--فيىذهاآليةيبيف

وقاـلديوالّدليؿعمىصحةالحؽّومعاداتومفبعدمااتضحلو--الّرسوؿمخالفةفيحّذرىـمف
.اإلسبلـديف

ساربياالمؤمنوفواعتقدواصحتياوسبلمتياالّتياإلسبلـغيرطريؽاوبعدىذايتّبعطريقً
اختارلنفسومفلماتواّلهمفالّضبلؿوُنخِؿبينووبيفماامفكؿسوء,فمفيفعؿذلؾنجعموواليً

.(2)وانتصربومفاألوثافوغيرىاالّدنيامااّتكؿعميوفيإلىونِكُموفياآلخرةالّدنياالضبلؿفي
فيموىوأّفىذهالجممةُمبّينةلسّنةإلىويقوؿمحمدرشيدرضا:"والذيُأريُدتوجيواألذىاف

الّتيواالستقبلؿوالعمؿباالختيار,فالوجيةومقدارماُأعطيومفاإلرادةاإلنسافاتعالىفيعمؿ
.(3)يقصدىامفعممويوّليواإّياىاويوّجيوإلييا"الّتييتواّلىافيحياتووالغاية

                                                           

 (.21/132لمزحيمي)-("التفسيرالمنير"1)
الكتاببالمكنوف"2) البفكثير-(,"تفسيرالقرآفالعظيـ"4/91لمسميفالحمبي)-(انظر:"الدرالمصوففيعمـو
(2/412.) 
 (.5/339)-("تفسيرالمنار"3)
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ولوشاءاليدىالناسأجمعيفبخمقيـعمىحالةواحدةفيالطاعةكالمبلئكة,ولكفشاء
ياالستعدادواإلدراؾوعمؿكؿفردلحسبمايرىأفيخمقيـعمىمانراىـعميواآلفمفتفاوتف

.ااجميعًمخيرلووأنفعفيعاجمووآجموأوفييأّنو
فيوّلوماتوّلىالّطريؽممفيخالؼىذاالحؽّولئؾالمخالفيفلطريؽوبعدذلؾيتوّعدسبحانوأ

فييا.لمادخموفياآلخرةجينـلُيشوىفيياكماُتشوىالّشاةوساءتجيّنـمكانًوي فصارإليياوحؿَّ
اآليةعمىأفمعاداة أوالرّدةعنوومخالفةطريؽاإلسبلـومخالفتووترؾ--الّرسوؿوتدؿُّ

المسمميفتحجبعفمرتكبياعنايةاورعايتووتجعمويتخّبطفيدياجيرالّظبلـوالّضبلؿوتجعمو
ىذاالمنحرؼ,فيصيرإليويصيراءتمصيرًبنفسووىواهوتوجبلوالّدخوؿفينارجيّنـوساامقودً

.(1)وىومباينتوفياإلعتقادوالديانة--الّرسوؿفيحّدغيرحّد

,جزاؤىـجيّنـوساءتالّسبيؿىذاىوجزاءالمتّبعيفلسبيؿغيرسبيؿالمؤمنيفالياديفلسواء
ليـوألمثاليـ.امصيرً

ٌ.انًطهةٌانؼاشش:ٌانّزَاٌويمّذياته

واتّباعوضبللوواإلنسافكابفاحشةالّزنىمفاآلثارالواضحةوالّدالةعمىغوايةىذاارتيعدُّ
ارتكابالفواحشماإلىاإلنسافوالّصبلح,فالّشيطافيدعوالحؽّلطريؽالّشيطافوابتعادهعفطريؽ

الّزنىوذلؾإلىالّطيارةوالتّقوى,فأمرباالبتعادعفكؿمايؤّديإلىظيرمنياومابطف,وايدعو

(.32)اإلسراء:بوَبَْ فَبدِؾَخً ًَعَبء عَجًٍِْ ؤّٔوًََٙ رَمْشَثٌُاْ اٌضََِّٔ فيقولو:

عفقربالّزنىلممبالغةفيالّزجرعنيا,ألّفقربانيايؤّدي--فيىذهاآليةالكريمةينيى
حكيـمفألوافإصبلحالنفوسالوقوعفييا,فمفحاـحوؿالحمىيوشؾأفيقعفيو,وىذالوفإلى

أفينيىعففعمومفبابأولى.بدّألّنوإذاحصؿالنييعفالقربمفالشيءفبل

                                                           

الكتاب"1) (,"التفسير2/284لئلستانبولي)-(,"روحالبياف"7/17البيحفصالنعماني)-(انظر:"المبابفيعمـو
 (.3/311لطنطاوي)-الوسيط"
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والمعنى كونوا أّييا: المقدمات كؿ عف بعيديف الّتيالمسمموف الّزنىإلىتُفضي فاحشة
.(1)الوقوعفيياإلىالّطريؽكمخالطةالنساءوالخموةبيفوالنظرإلييفوغيرىا,فإفذلؾيفتح

األىواء,جاءإليووتدفعإليوويقوؿطنطاوي:"إّفكؿمنييعنومفشأنوأفتميؿالنفوس
إلىتصؿبيااالنييفيوعفالقربافويكوفالقصدالتحذيرمفأفيأخذذلؾالميؿفيالنفسمكانً

 تعالى: ومفذلؾقولو أما34)اإلسراء:...زُِِْ بَِّٙ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغًَََُٓٙ رَمْشَثٌُاْ َِبيَ اٌَْْاقتراؼالمحّرـ, ,)

لـيؤلؼميؿالنفوسإليياوالاقتضاءالّشيواتليافإفالغالبفيياأفيتعمؽالنييالّتيالمحّرمات

,(31)اإلسراء:قًٍََٙ رَمْزٌٍُُاْ ؤًَْٙدَوُُْ خَؾَْْخَ بِِْٚعنيابنفسالفعؿالبالقربافمنو,ومفذلؾقولوتعالى:

فكانتفواحشإالأّنياليستذاتدوافعنفسيةيميؿإلييا بشيوتو,بؿىيفينظراإلنساففيذهوا 
فينفسومرارةارتكابياواليقدـعميياإالوىوكارهلياأواإلنسافالعاقؿعمىالمقابؿمفذلؾيجد

.(2)فيحكـالكاره"

عفالوقوعفيوذاتوألّنوكافومازاؿقدماتالزنىفضبًلينيىعفاالقترابمفم--فا
طريقوفإنياطريٌؽتؤديالّطريؽفيشرعاوفينظركؿعقؿسميـفعموفاحشةظاىرةالقبحوبئس

غضباوسخطو.إلى

شيوعالفسادواألمراضإلىتؤديالّتيومماالشّؾفيوأففاحشةالّزنىمفأقبحالفواحش
.(3)اةفياألفرادوالمجتمعاتوماوجدتفيأمةإالوكانتعاقبتياخسرًالخبيث

سائؿمفأىميا:ؾوإرتكابىذهالفاحشةوسمؾلذلإلىتؤّديالّتيجميعالمنافذاإلسبلـولقدسّد

حدود .1 في إال والّنساء الّرجاؿ بيف االختبلط ومنع األجنبية بالمرأة الخموة الّضرورةتحريـ
ّف أحدكـ بامرأة إال مع ال يخُموقاؿ:"--أّفرسوؿا--عفابفعّباسف,الّشرعّية
"إياكـ والدخوؿ عمى النساء:"قاؿ--عفعقبةبفعامرأفرسوؿاو,(4)"ذي محـر

                                                           

 (.3/129لبابالتأويؿفيمعانيالتنزيؿ"لمخازف)"(,7/39لمماتريدي)"(انظر:"تأويبلتأىؿالسنة1)
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أفرأيتالحموفقا )وىوقريبالزوجكأخيو(1)"الحمو الموت,قاؿ:"ؿرجؿمفاألنصار:
 .وابفعمو(

ال .2 تحريـ إلىّنظر تعالى: لقولو البصر, ووجوبغّض األجنبّية لًُ ٌٍُِّّْاِِْنِنيَ َّغُعٌُّا ِِْٓ المرأة

ًَلًُ ٌٍُِّّْاِِْنَبدِ (,وقاؿ:30)النور:ؤَثْصَبسِىُِْ ًََّذْفَظٌُا فُشًُجَيُُْ رٌَِهَ ؤَصْوََ ٌَيُُْ بَِّْ اٌٍَّوَ خَجرِيٌ ثَِّب َّصْنَؼٌَُْ

رسوؿا(31)النور:...صَبسِىَِّٓ ًََّذْفَظَْٓ فُشًُجَيََُّّٓغْعُعَْٓ ِِْٓ ؤَثْ أفَّ --,وعفأبيىريرة

ُكتب عمى ابف آدـ نصيبو مف الّزنى مدرؾ ذلؾ ال محالة:العيناف زناىما الّنظر واألذناف قاؿ:"
 .(2)بو"زناىما االستماع والمساف زناه الكالـ والقمب ييوى ويتمّنى ويصّدؽ ذلؾ الفرج أو يكذّ 

الغريزة  .3 ويحرؾ بالنساء, الرجاؿ يغرى والّسفور التّبرج فإف لممرأة واالحتشاـ وجوبالّتسّتر

اٌنَّجُِِّ لًُْ ٌِإَصًْاجِهَ ًَثَنبرِهَ ًَِٔغبءِ اٌُّْاِِْننِيَ ُّذِْٔنيَ ػٍََْْيَِّٓ ِِْٓ جٍََبثِْجِيَِّٓ  ؤّّيبّب الجنسيةبينيما,قاؿتعالى:

.(3)(59)األحزاب:..ُّؼْشَفَْٓ فَٚ ُّاْرََّْٓ رٌِهَ ؤَدَْٔ ؤَْْ

الحّضعمىالزواج,وتيسيروسائمو,والبعدعفالّتغالىفينفقاتو,وتخفيؼمؤنووتكاليفو, .4

ُّغْنِيُُِ اٌٍَّوُ ِِٓ فَعٍِْوِ ًَؤَٔىِذٌُا اٌْإََّبََِ ِِنىُُْ ًَاٌصَّبٌِذِنيَ ِِْٓ ػِجَبدِوُُْ ًَبَِِبئِىُُْ بِْ َّىٌٌُُٔا فُمَشَاء   فقدقاؿتعالى:

لنور:ا)  ...ُّغْنَِْيُُْ اٌٍَّوُ ِِٓ فَعٍِْوِ دزَّ بٌَب َّجِذًَُْ ِٔىَبدً اٌزًٌََّّْْٓغْزَؼْفِفِ  (12ًَاٌٍَّوُ ًَاعِغٌ ػٌٍَُِْ)

,ويجعمويقضىشيوتوفيالحبلؿ,فإذااإلنساففإّفالزواجمفشأنوأفيحّصف(,33,32
,فعفعبدابفمسعودقاؿ:قاؿرسوؿبالزواج,فعميوبالصوـفإنولووقايةلـيستطعالشا

"يا معشر الّشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزّوج, فإنَّو أغّض لمبصر, وأحصف :--ا
.(4)لمفرج, ومف لـ يستطع فعميو بالصـو فإّنو لو وجاء"

                                                           

 .167ص(التخريجالسابؽ1)
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وشدةعمىالزناةسواءأكان .5 وامفالرجاؿأـمفالنساء,كماقاؿتعالى:إقامةحدودابحـز

ٌٍَّوِ بِْْ وُنْزُُْ رُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ ًَاٌٌََِْْْ اٌضَّأَِْخُ ًَاٌضَّأِِ فَبجٍِْذًُا وًَُّ ًادِذٍ ِِنْيُّب ِِبئَخَ جٍَْذَحٍ. ًَٙ رَإْخُزْوُُْ ثِيِّب سَؤْفَخٌ فِِ دِِّٓ ا

لوتـتنفيذحدوداتعالىأّنو,ومماالشّؾ(2)النور:َٓ اٌُّْاِِْننِيَئِفَخٌ ِِّؾْيَذْ ػَزاثَيُّب ؼباٌْأخِشِ، ًٌََْْ

محقً الفاحشة لمحقتىذه الّزناة, اعمى مف خوفا يتركيا لـ الشخصإف ألّف --رّبو,
أّفرسوؿد,فقدوروساألشيادؤمفتمؾالعقوبةالّرادعة,ومففضيحتوعمىرالتركياخوفً

عمى ابنؾ مائة جمدة قضىفيزاٍفلـيتزّوجوزانيةمتزّوجةبقولولوالدالّرجؿ:"--ا
قاؿوتغريب عاـ" ـّ أنيس"--ث واسمو أصحابو امرأة ىذا فإذا  إلىأغد يا أنيس ألحد

.(1)"فاعترفتفرجميااعترفت فارجميا

موف,لطيرتأّمتيـمفىذهبعضوسائؿالوقايةمفتمؾالفاحشةالقبيحة,ولواتبعياالمسم
 .(2)رجسيا,ولحفظتفيدينياودنياىا

نرىكيؼ ىذا المؤمنيفاإلنسافعمىشرؼاإلسبلـحرصبعد فأمراعباده وطيارتو,
أل ابتقواه مفيّتؽايقيومفمكائد ّف ولكّف طريؽالّشيطافىوسببلغضبااتّباعلّشيطاف,

 .سيحاسبوعميياربناسبحانوأشدالحسابّتياللمعاصيوبالتاليوقوعوفيا

ٌ.انًطهةٌانحادٌٌػشش:ٌكشاهُحٌانجهادٌتانًالٌوانُفش

يحرصعمىنفسوومالوأشّدالحرصويحافظاإلنسافإّفالماؿغاٍؿوثميف,الّنفسغالية,و
ا والّنفسترخصاففيسبيؿ فالماؿ ايرخص, فيسبيؿ شيء ولكفكّؿ الحفاظ, أشّد عمييما

فيرّبورضىاإلنسافتعالىلكييناؿ مفالّناسمفيبخؿبنفسوومالوفيالجياد وجّناتو,ولكّف
الّناس فيؤالء ومالو, نفسو يحرصعمى كما المجاىديف مساندة وعمى يحرصعميو وال ا سبيؿ

دبأمواليـوأنفسيـيكونوفقدضّمواطريؽالّصوابوحادواعنو,وقدتوّعدتعالىىؤالءالكارىيفلمجيا

 بسَحٌ رَخْؾٌََْْ وَغَبدَىَب لًُْ بِْ وَبَْ آثَبئُوُُْ ًَؤَثْنَأئُوُُْ ًَبِخٌَْأُىُُْ ًَؤَصًَْاجُىُُْ ًَػَؾِريَرُىُُْ ًَؤٌََِْايٌ الْزَشَفْزٌُُّىَب ًَرِجَفيقولو:
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َ اٌٍّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَجِ َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ ًَاٌٍّوُ َٙ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْفَبعِمِنيَ دزَّيَبدٍ فِِ عَجٍِِْوِ فَزَشَثَّصٌُاْ ًََِغَبوُِٓ رَشْظٌََْٔيَب ؤَدَتَّ بٌَِْْىُُ ِِّٓ

(.24)التوبة:

محمدً اتعالىرسولو يأمر الكريمة اآلية وقرابتو--افيىذه أىمو آثر مف أفيتوعد
فقاؿلو:قؿإفكنتـتؤثروفىذهاألشياءالثمانيةوالجيادفيسبيمو,--وعشيرتوعمىاورسولو

اورسولو وتفّضموفاآلباءواألبناءواإلخوافواألزواجوالعشيرةواألمواؿوالتجارةوالمساكفعمىحب 
--يأتيابعقابوحّتىّيةفياآلخرةفانتظرواالبدّوطاعتيماوالجيادفيسبيموالذييحّقُؽالّسعادةا

أواآلجؿ.العاجؿ

الحرصإلىواألدعىاباألشّدتعمقًاوفيىذهاآليةرّتبسبحانوبدءً ـّ المخالطةوىوالقرابة,ث
لمسُّكنى, المخّصصة فياألوطافوالدور بالبناء الّرغبة ثـ بالّتجارة, اكتسابو طريؽ ثـ الماؿ, عمى

.(1)هاألمورخيٌرمفرعايةجممةىذالّديفولكّفاتعالىأبافأّفرعاية
عند الّتجارةأصيٌؿفياإلنساف"وحّبالماؿالمكتسبقويٌّ ألنوثمرةعنائووجيدهوكذلؾحبُّ

الّنفسالبشريةألّنومصدرالّتمويؿ,لذايحرصالشخصعمىتنميةتجارتولتنمَومواردهوتكثرأرباحو
فيستفيدمنيا.....وبالرُّغـمفمظاىرالحّبوحقائقوليذهاأل نواعالثمانيةأمراتعالىبإيثارحب 

وطاعتيماوالجيادفيسبيموعمىىذهاألشياء؛ألّفاتعالىمصدرجميعالّنعـ--والّرسوؿا

 بقولو: المؤمنيف تعالى وصؼا لذا الكروبوالمحف, كؿ لدفع ٌٍِّّوِ بًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤَؽَذُّ دُجًّوممجأ

.(2)("165)البقرة:
 واجٌببعدمحّبةا؛ألّنوصاحبالفضؿفيإنقاذنامفالّضبللة--الّرسوؿوكذلؾحبُّ

والمثؿاألعمىلممؤمنيففيتطبيؽالّشريعةإلىالنورومفالكفرإلى الحسنة القدوة وألّنو اإليماف؛
فكافمكروىً وا  الجياد وأما ييداواألخبلؽ, لمحفاظعمىكرامةّسبيؿاليلدىبعضالّناسولكّنو

األمةومنعةالببلدواستقبللياومصالحاألفرادوالّسببلمّذودعفالحرماتواألمواؿواألعراض,وطريٌؽ
العاّمة المصالح تكوف وبدونو ومجدىا, األّمة عّزة لتوفير وأساٌس األطماع, وقمع العدواف لدفع

رةمفأجؿالحفاظعمىىذهالمقاصد,ولمنعالفتنةوالخاّصةميّددةبالّزواؿ,لذافرضوتعالىلمّضرو
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انتشارالّديففي وكانتمحبتوأمرًاإلسبلـولحمايةالمستضعفيفوالتمكيفلحرية ابالطرؽالّسميمة,
لحياةالمسمميف,ثـختـاتعالىاآليةبوعيدالمخالفيفوتيديدالمعرضيفبعقوبةعاجمةأوامطموبً

.(1)أـآجبًل:أيانتظرواالعقاباآلتيعاجبًلصٌُاْفَزَشَثَّآجمةفقاؿ:

منياكأّنياتنعىعمىالناسماىـعميومفرخاوة وقاؿالزمخشري:"وىذهآيةشديدةالترىأشّد
.(2)واضطرابحبؿاليقيف"الّديفعقد

الّديفشدالعصاةالخارجيفعفحدود:أياليرًَاٌٍّوُ َٙ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْفَبعِمِنيَ وثـقاؿتعالى:

معصيتو.إلىومقتضىالعقؿوالحكمةوالخارجيفعفطاعةا
تبّيفأفمصيرالكارىيفلمجيادبالماؿوالّنفسفيسبيؿاىونارجيّنـالّتيومفاآليات

شِىٌُاْ ؤَْ ُّجَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَلَبٌٌُاْ َٙ فَشِحَ اٌُّْخٍََّفٌَُْ ثَِّمْؼَذِىُِْ خَِٚفَ سَعٌُيِ اٌٍّوِ ًَوَقولوتعالى:

(.81)التوبة:ٌٌَّْ وَبٌُٔا َّفْمَيٌَُْ ارَنفِشًُاْ فِِ اٌْذَشِّ لًُْ َٔبسُ جَيَنََُّ ؤَؽَذُّ دَشًّ

 خبارىـعفالمنافقيفالمتخّمفيفعفالقتاؿفيغز--فيىذهاآليةالكريمةيذـُّ وةتبوؾوا 
مصيرىـالسّيءفياآلخرة,فيؤالءالمنافقوففرحوافيالمدينةبقعودىـفيبيوتيـبعدأفتركوارسوؿ

ـيوكراىيتاغزوةتبوؾ,وسببفرحيـعدـإيمانيـبأففيالجيادخيرًإلىعندخروجو--ا
عمىكراىةالّذىاب,إاّلبأمواليـوأنفسيـفيسبيؿا,و--الجيادمعالنبي أّنوالفرحباإلقامةيدؿُّ

تعالىأعادهلمتأكيد,فيـفرحوابسببالتخّمؼوكرىواالّذىابلمجياد,ولـيقتصراألمرعمىفرحيـ
بأنفسيـبؿأغرواغيرىـبعدـالخروجوقاؿبعضيـلبعض:التخرجوالمجيادألّفغزوةتبوؾفيشّدة

الّثما طابت وقد الحّر بقولو: عمييـ ا فرد والّظبلؿ, َ ر والتيالّتي لًُْ َٔبسُ جَيَنَُّ لمعصاة ُأعّدت

مّمافررتـمنومفالحّر,فموكانوايعقموفذلؾويعتبروفبولما اؤَؽَذُّ دَشًّ تصيروفإلييابمخالفتكـ

.(3)خالفواوقعدواولمافرحوابؿحزنوا

                                                           

(1 المكنوف" الكتاب عمـو في المصوف "الدر )-(انظر: الحمبي 6/33لمسميف البياف" "روح لئلسستانبولي-(,
(3/403.) 
 (.2/33)-("الكشاؼ"2)
(3" لممراغي-(,"تفسيرالمراغي"5/466لمقاسمي)-(,"محاسفالتأويؿ"2/78لمسمرقندي)-(انظر:"بحرالعمـو
(10/173.) 
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,ثقمةالحرصعمىالراحةوالشّحبالنفقةوقعدبيـضعؼألرضاأدركتيـثقمةالّذيف"فيؤالء
المتخمفوف ىؤالء اإليماف, مف القمب وخواء الّنخوة وىزاؿ وتركوا.اليّمة والّراحة بالّسبلمة فرحوا ..

..إّفىؤالءليـنموذج.المجاىديفيبلقوفالحّروالجيدوحسبواأّفالسبلمةغايةيحرصعميياالّرجاؿ
لضعؼالي وكثيروفىـ اإلرادة ويؤثروفايشفقوفمفالمتاعبوينفروفمفالجيالّذيفمةوطراوة د

.(1)الراحةالرخيصةعمىالكدحالكريـويفضموفالّسبلمةالّذليمةعمىالخطرالعزيز"
الّناسويستحّقوفالعقابالّشديدعمىىذااحق  إّفالكارىيفلمجيادبأمواليـوأنفسيـليـشرُّ

وفاألّمةكذلؾإالعندمايكوفالّناسعمىاألّمةوكرامتياوقّوتيا,والتكعؿالّشنيع,فبالجيادعّزةالف
قمبرجؿواحدفيالجيادوذودالعدّوعفاألوطاف,وقدذكرتعالىىؤالءالّناسلوجودىـفيكّؿ

 فذكرىـ والخذالف, الّذّلة وتكوفبيـ مكاف, منتشروففيكّؿ فيـ لمّتحذيرمفالّسيرعمىاألزماف,
كعقابيـ.اخطاىـفنستحّؽعقابً

ٌ.اسػشش:ٌظهىٌانٌٌُّانثّاٍَانًطهةٌ

لّظمـينتشرالفساد,منياوأكثرمفذكرىا,فبااإلسبلـحّذرالّتيظمـالّناسمفاألموريعدُّ
العذابفيالحؽّويكثرالقتؿبغيروؽالحقّوتضيع تعالىالظالميفبأشّد توّعد وقد واآلخرة,ّدنياال,

قولو في ؤًٌَُْئِهَ ٌَيُُ ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ احلكّثِغَْْشِ  إسضَّظٌٍَُِّْْ اٌنَّبطَ ًََّجْغٌَُْ فِِ  اٌزّّٓػٍَََ  اٌغّجًْ بّّٔب :وذلؾ

(.42)الشورى:
يبّيف اآلية عمى--فيىذه العقابيقع الّناسويتكّبروفالّذيفأّف مف يظمموفغيرىـ

أّنوبكونوبغيرحؽلبيافاألرض,وقّيدسبحانوالبغيفيالحؽّبغيراألرضودىـفيويتجاوزوفحد
مفصفاتيـالّظمـوالبغيليـعذابأليـبسببمااجترحوهمفظمـالّذيفاليكوفإالكذلؾ,فيؤالء

وبغي.
يـ,فإّفيجبالوقوؼفيطريقالّذيفىـالحؽّيظمموفالناسويبغوففييابغيرالّذيفوىؤالء

التصمحوفيياظالـاليقؼلوالناسليكّفوهويمنعوهمفظممو,وفيياباِغاليجُدمفيقاومواألرض

                                                           

 (.3/1682لسيدقطب)-("فيظبلؿالقرآف"1)
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لو يقفوا ولكفعمىالّناسكذلؾأف الباغيبالعذاباألليـ الظالـ يتوّعد فاسبحانو ويقتّصمنو,
.(1)الّطريؽويأخذواعميو

فيالّنييعفالّظمـ,فقدروىجابربفعبدا--ّنبيوكذلؾوردالّتحذيرالّشديدمفال
 .(2)"اّتقوا الّظمـ فإّف الّظمـ ظممات يـو القيامةأّنوقاؿ:"--عفالّنبي

بعدىذانرىأّفالظالـجزاؤهعذابشديديوـالقيامة,وقداستحّؽىذاالعقابوالعذابجزاءأعمالو
الّنار,ويكوفقدظمـالّناسبأفعالوإلىقدظمـنفسوفيجعؿمصيرىاالفاسدةالّضاّلة,فيكوفبظممو

فيو.امخّمدًاأليمًاشديدًاالمذمومةفاستحؽعمىىذاكموعقابً

                                                           

-(,"التفسيرالقرآنيلمقرآف"5/224البفعجيبة)-"البحرالمديد"(,13/48لؤللوسي)-(انظر:"روحالمعاني"1)
 (.13/79لعبدالكريـيونسالخطيب)

 (.1000(,)ص2578(أخرجومسمـفيصحيحوكتابالبروالصمةواآلداب,بابتحريـالظمـ)رقـ2)
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ٌانحكٌٌّانّضثُمٌإنً:ٌأصثابٌانهذاَحٌانثّاٍَانًثحثٌ




 وفيو ثالثة مطالب:
 

 .المطمب األّوؿ: اّتباع الّرسؿ

 .كؿ عمى اهللالمطمب الثّاني: حسف التو 

 .المطمب الثّالث: الجياد في سبيؿ اهلل
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 المبحث الثّاني: أسباب اليداية إلى الّسبيؿ الحؽّ 
 

الحؽّ الّسبيؿ إلى أسباباليداية الّتوّكؿعمىاوحسفتتعدَُّد وحسف الّرسؿ اتّباع لتشمؿ
اآلتية:الجيادفيسبيمو,والّتيستتناولياالباحثةبالتّفصيؿخبلؿالمطالب

ٌ.انّشصمٌاتّثاع:ٌاألّولانًطهةٌ

االّرسؿاتّباعيعدُّ مفعند بو جاؤوا األمور--وما أىـّ يجبعمىالعبدالّتيمف
ف يتّبعيا, أف الّرسؿاتّباعالمؤمف اتّباعىو الحؽّلمطريؽ الياديالّطريؽ, صراطاإلىالمستقيـ

ًٌََمَذْ ؤَخَزَ اٌٍّوُ ِِْضَبقَ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ًَثَؼَضْنَب ِِنيُُُ قولوتعالى:الّرسؿاعاتّبتحّثعمىالّتيالمقيـ,ومفاآليات

 بدَغَنً بٌٍّوَ لَشْظًلْشَظْزُُُ اًَلَبيَ اٌٍّوُ بِِِّٔ َِؼَىُُْ ٌَئِْٓ ؤَلَّْزُُُ اٌصََّٚحَ ًَآرَْْزُُُ اٌضَّوَبحَ ًَآَِنزُُ ثِشُعٍُِِ ًَػَضَّسْرٌُُّىُُْ ًَؤَ باصْنَِْ ػَؾَشَ َٔمِْجً

اٌغّجًْهَ ِِنىُُْ فَمَذْ ظًََّ عٌََاء ٌَّإُوَفِّشََّْ ػَنىُُْ عَِّْئَبرِىُُْ ًَُٕدْخٍَِنَّىُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب إَْٔيَبسُ فََّٓ وَفَشَ ثَؼْذَ رٌَِ

(.12)المائدة:
عمىبنيإسرائيؿ,والنصالقرآنيفيىذهاآليةالكريمةيبّيفتعالىنّصالميثاؽالذيأخذه

كافعقدً فقد بنيإسرائيؿاإلثنيعشرالذييمّثموفايثبتنصالميثاؽوشرطووجزاءه, معنقباء
امعيـ,فمفكافامعوفبلشيءإذًأّنو,فيذكرتعالى---وىوإسرائيؿ-فروعبيتيعقوب

طريقو,ضّدهوميمايكفضدهمفشيءفيوىباءالوجودلووال أثر,ومفكافامعوفمفيضؿَّ
فإّفمعّيةاسبحانوتيديوكماأّنياتكفيو,ولكّفمعيةاىيعقدفيوشرطوجزاء,وشرطوإقامة

يتاءالزكاةاعترافًالّتيالّصبلةعمىأصوليا بنعمةافياتجعؿمنياصمةحقيقيةبيفالعبدورّبووا 
بالماؿوطاعةلوفيالّتصرؼفيىذاالماؿ,واإليمافبرسؿاكّميـدوفتفرقةالّرزؽوممكيتوابتداءً

وكفٌراجميعًبيـبينيـ,فكميـجاءمفعنداوكّميـجاءبديفا,وعدـاإليمافبواحدمنيـكفٌر
وشّدأزرىـسؿالرّىوالعمؿفينصرةىؤالءإّنما,وليسىومجّرداإليمافاباالذيبعثبيـجميعً

 فا أجمو, مف بعثوا --فيما ديف عمى بالثّبات الميثاؽ عمييـ بالواجباتالحؽّأخذ والقياـ
.(1)يأتونيـباليدىمفقبؿاوتأييدىـالّذيفالّرسؿالمفروضةعمييـوتصديؽ

                                                           

(1 " العمـو "بحر 1/375لمسمرقندي)-(انظر: العزيز" القرآف "تفسير )ال-(, أبيزمنيف المحرر2/105بف " ,)
 (.2/167البفعطية)-الزجيزفيتفسيرالكتابالعزيز"
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وليحّققوفيرضاأل"فاإليمافبديفامفمقتضاهأفينيضالمؤمفلينصرماآمفبووليقيموفي
 فديفاليسمجّردتصوراعتقادي,والمجّردشعائرتعبد, الناس, ىومنيجواقعيإّنماحياة

لىجيدإلىلمحياةونظاـمحددليصرؼشئوفىذهالحياة,والمنيجوالنظاـفيحاجة نصرةوتعزيزوا 
.(1)وجيادلتحقيقوولحمايتوبعدتحقيقو"

ماجاءبومفعندا,فمفاتّباعونصرتوفيأّمتوودينوو--وؿالّرسفالواجبتعظيـ
وبساتينيا أفيغفرالوذنوبوويدخموفياآلخرةجّناٍتتجريمفتحتأشجارىا فجزاؤه فعؿىذا

األنيار.
مع الزكاة يتاء وا  الصبلة اإليمافبالّرسؿعفإقامة "وأّخرسبحانو الرازي: أّنوويقوؿاإلماـ

ُمقّريفبأّنوالمقد يتاءالزكاة؛ألنيـبدّـعمييما,ألفالييودكانوا وا  فيحصوؿالّنجاةمفالّصبلة
يتاءالزكاةالّرسؿكانوامصّريفعمىتكذيببعض مفاإليمافبدّالأّنو,فذكربعدإقامةالصبلةوا 

يتاءحّتىالّرسؿبجميع اللـيكفإلقامةالّصبلةوا  الزكاةتأثيرفيحصوؿالّنجاةيحصؿالمقصود,وا 
.(2)"الّرسؿبدوفاإليمافبجميع

كّمفوبيابعدأفعرفياالّتيمّماأمرهابوفتركووأعرضعفالتكاليؼاوأمامفجحدشيئً
ولـالّرسؿالواحدالمستقيـ,ففياآليةتيديدلمفخالؼالّطريؽالمستويةوأخطأالّسبيؿفقدبعدعف

بعماجاؤوابومفعندا.يتّبعيـويتّ

طريقيـيكوفبذلؾاتّباعوالسيرعمىمنيجـوالّرسؿالعبدلطريؽاتّباععندأّنوبعدىذايتبّيف
في الّسعادة ناؿ يناؿالّدنياقد الدنيويةالتناؿإالعندما فالسعادة النفسيةاإلنسافواآلخرة, الراحة

,والّسعادةاألخروية,الّصحيحالّطريؽعمييـالّسبلـالّرسؿطريؽاتّباعوالجسدية,واليكوفذلؾإالب
ونصرتيـمفالجنافوالرضواف.الّرسؿاتّباعوىيمايترّتبعمى

ٌ.:ٌحضٌٍانتّىكمٌػهًٌهللاانثّاٍَانًطهةٌ

األمورمفصيعدُّ بعيفألمره,فقدفاتالمؤمنيفالموّحديفوالمتّالّتوّكؿعمىافيكّؿ
المستقيـ,وقدذكرالّسبيؿإلىاليدايةإلىاالمؤمنيفبالّتوّكؿعميوألنومفاألسبابالمؤّديةأمر
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 العزيزحيثقاؿ: فيكتابو ومدحيـ ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًََّ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَأَب عُجٍَُنَب تعالىالمتوّكميفعميو

ًٌٌَََُْنَصْجِشََّْ ػٍَََ َِب آرَّْزُُّ (.12)إبراىيـ:ٌَٔب ًَػٍَََ اٌٍّوِ فٍََْْزٌََوًَِّ اٌُّْزٌََوٍِّ

اآليةالكريمةيذكرتعالىقوؿاألنبياءألقواميـوتأكيدىـعمىإعتمادىـعمىا فيىذه
طريؽالّنجاة,ومايمنعناإلىسبيؿالمعرفةوأرشدناإلىفقالوا:وكيؼالنتوكؿعمىاالذيىدانا

بالكبلـالسّيءالّطرؽلتوكؿعميووقدىداناألقوـمفا وأوضحياوأبينيا,ولنصبرّفعمىإيذائكـلنا
واألفعاؿالسخيفة.

ثـبعدذلؾمدحواالمتوكميفوقالوافميستمّروليثبتالمتوّكموفمفالمؤمنيفعمىتوّكميـعمى
.(1)ءصعبميماكافاوليثقوابووليتحّممواكؿأذًىفيسبيموواليبالوابشي

السبيؿأماـاألنبياءإالالّصبرعمىاألذىواالعتصاـباوتفويضاألمرأّنوفقددّلتاآلية
عمىإليو والتوكؿعمىاواالعتماد الّصبرمفتاحالفرجومطمعالخيرات, فإّف عميو, ـّ والتوّكؿالتّا

أنفسيـبالّتوّكؿعمىاأمروا-بلـالسّعمييـ-فضمومحّقؽلمنصروالفتوح,فاألنبياء بعدأفأمروا

ِ اٌُّْزٌََوٌٍَُِّْيـبذلؾوقالوا:اتّباع وىويدّؿعمىأّفاآلمربالخيريجبأفيكوفقدوةفيًَػٍَََ اٌٍّوِ فٍََْْزٌََوًَّ

.(2)فعؿالخيرلُيصد َؽقولوعمموفيكوفقدوةلغيره

ف سواه أحد دوف وحده ا بعنادكـ"وعمى يعبؤوا أف دوف الصادقوف المؤمنوف ميتوّكؿ
لمفآمفمفقوميـلمتوّكؿعمىاوحده...وتدّؿعمىاطمئنانيـالّرسوؿ..فاآليةأمٌرمف.ولجاجكـ

لىرعايةاتعالىحيثىداىـإلىسبلمةمواقفيـفيتفويضأمورىـإلى طريؽالّنجاةإلىاوا 
.(3)والّسعادة"

وأوضحياوأبينياوىيطريؽإخبلصالعبادةلوواالعتمادالّطرؽسبحانوقدىداناألقوـفا
عميووحدهفيكؿشئوننا,فعميووحدهدوفأحدسواهفميثّبتالمتوكموفعمىتوكميـليفوضواأمورىـ

خالقيـفيوالقاىرفوؽعبادهوىوالذياليعجزهشيء.إلى
                                                           

 (.4/276لعبدالقادرالعاني)-(انظر:"بيافالمعاني"1)
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يستحّؽأفيناؿرضاهوجنانووكّؿمافييامفنعيـمقيـ,فالّتوّكؿإفالمتوّكؿعمىااحق 
اجّنةيناؿراحةالّنفسوالّرزؽالحسف,وفياآلخرةالّدنياأوفياآلخرة,فبالّدنياثمارهيانعةسواءفي

ورضوانو,ويالومفجزاءيستحّقوالمؤمفعمىإيمانووتوّكمو.

ٌ.ثُمٌهللا:ٌانجهادٌفٌٍصانثّانثانًطهةٌ

تضحية--وعمىسيرةالّنبياوأسموبًاالعظيـفكرًالقرآفأبنائوعمىمنيجاإلسبلـلقدرّبى
لمّشيادة,فخرجمفأبنائنامجاىدوفأبطاؿيحّبوفالموتويعشقوفالّشيادةويستشعروفاوحب اوجيادً

اٌٌَْعٍَِْخَ ًَجَبىِذًُاْ فِِ عَجٍِِْوِ  بٌْونٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَاثْزَغٌُاْ آَِ اٌزّّٓ ؤّّيبَّب معنىولّذةالموتفيسبيؿا,قاؿتعالى:

(.35)المائدة:ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْذٌَُْ

دهالمؤمنيفبأفيتّقواسخطووعقابووذلؾبامتثاؿأمرهافيىذهاآليةالكريمةيأمرتعالىعب
 يطمبوا وأف ينبالّتيالقربىإليوواجتنابنييو, فيي ُيطمببيا, أف الّتيغي مرضاتوإلىتوصميـ

.الجّنةوالقربمنووالّظفربمثوبتوفي

الكفار مف األعداء بقتاؿ أمرىـ الّطاعات وفعؿ المحاـر بترؾ المؤمنيف تعالى أمر ولّما
يادالمستقيـوالتّاركيفلمديفالقويـ,فالجيادفيسبيؿايشمؿجالّطريؽوالمشركيفالخارجيفعف

األعداء عمىالعدؿفيجميعأحواليا,وجياد وحمميا يقاوموفدعوةالّذيفالّنفسلكّفياعفأىوائيا
العظيمةاإلسبلـ مفالفبلحبالّسعادة القيامة لممجاىديففيسبيمويوـ أعده اتعالىبما ورغّبيـ ,

الّدنياابطاعتوحققتـالفوزوالفبلحوسعادةإلىإفجاىدتـوتقربتـ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْذٌَُْالخالدةفقاؿ:

.(1)واآلخرة

اآليات تعالى:الّتيومف قولو الكريـ والّرزؽ المغفرة يسبب ا سبيؿ في الجياد أّف تبيف

ٌََّيُُ َِّغْفِشَحٌ ًَسِصْقٌ وَشٌُِّ بىُُُ اٌُّْاِِْنٌَُْ دَمًّ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبجَشًُاْ ًَجَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آًًَاْ ًََّٔصَشًُاْ ؤًٌَُـئِه

(.74)األنفاؿ:

                                                           

الكتابالمكنوف"4/224ألبيالحيافاألندلسي)-(انظر:"البحرالمحيطفيالتفسير"1) (,"الدرالمصوففيعمـو
الكتاب"4/252لمسميفالحمبي)-  (.7/312لمنعماني)-(,"المبابفيعمـو
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فيىذهاآليةيثنياتعالىعمىالمياجريفواألنصارالمجاىديففيسبيمومفثبلثةأوجو:

فياحقً,وقدكانواكذلؾألّفمفلـيكفمالّديف,فيـمحّقوففيطريؽاأّنيـىـالمؤمنوفحق أوليا:
دينولـيتحمؿترؾاألديافالسالفةولـيفارؽاألىؿوالوطفولـيبذؿالماؿوالنفس.

أّفليـمغفرةتامةكاممة.وثانييا:

أّفليـرزٌؽكريـٌوثواٌبرفيعٌوثالثيا:
(1).

منوففقدوصفيـبأّنيـمؤالّدنياواآلخرة,أّمافيالّدنياسبحانوشرحأحواليـفيأّنووالحاصؿ
ّماجمبالّثواب,فدفعالعقابيكوفبالمغفرةوجمباحقً ,وأّمافياآلخرةفالمقصودإّمادفعالعقابوا 

.(2)الثوابيكوفبالرزؽ,فيذاىوجزاءالمؤمنيفالمجاىديففيسبيؿامغفرةوثوابوجناف

نداقولوتعالى:تبيفأفالمجاىديففيسبيؿاليـأعظـالدرجاتعالّتيومفاآليات

ّّٓهَ ىُُُ اٌْفَبئِضًَُْآَِنٌُاْ ًَىَبجَشًُاْ ًَجَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُغِيُِْ ؤَػْظَُُ دَسَجَخً ػِنذَ اٌٍّوِ ًَؤًٌَُْئِ اٌز

(.20)التوبة:

المؤمنيفباورسولو اآليةأّف ,المدينةإلىفمكةالمياجريفم--يبّيفتعالىفيىذه
أعظـدرجةوأرفعمقامً ومكانةمفاالمجاىديففيسبيؿابأمواليـوأنفسيـإلعبلءكممةاىـ

وكرامتو ا بفضؿ الفائزوف ىـ المجاىدوف المياجروف المؤمنوف وأولئؾ أخرى, بأعماؿ القائميف
برحمةواسعةورضواف--ؿعمىرسولوتعالىيبّشرىـفيكتابوالمنزّأّنوومثوبتو,وىذاالفوزىو

ماشاءاتعالى.إلىكامؿوجّناتليـفييانعيـدائـ,وىـفيىذاالّنعيـخالدوفعمىالّدواـ

.(3)طريؽالسعادةوالّرحمةوىوسبيؿالفوزبالّدرجاتالعاليةإلىفالجيادفيسبيؿايوصؿ

                                                           

 (.8/347لمبقاعي)-(انظر:"نظـالدررفيتناسباآلياتوالسور"1)
(2 الكريـ" الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ "ارشاد )-(انظر: السعود 4/38ألبي البياف" "روح لئلستانبولي-(,
(3/379.) 
(,"فتحالبياففيمقاصدالقرآف"5/362لؤللوسي)-(,"روحالبياف"2/366البفعجيبة)-(انظر:"البحرالمديد"3)
 (.5/257ألبيالطيبالقنوجي)-
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فيسبيؿاخيرلممؤمنيفالمجاىديفقولوتعالى:توضحأفطريؽالجيادالّتيومفاآليات

ًًَجَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِىُُْ ًَؤَٔفُغِىُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ بِْ وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ بًَصِمَبًٌ بأْفِشًُاْ خِفَبف:(.41)التوبة

لقتاؿأعداءامفالّروـالكفرة--يأمرتعالىفيىذهاآليةبالّنفيرالعاـمعرسوؿا
والعسر والمكره المنشط في حاؿ كؿ عمى معو الخروج في المؤمنيف عمى الكتابوحتـّ أىؿ مف

يقاتمونكـبالنفسوالماؿإفأمكفأوبأحدىماعمىحسبالحاؿ,فمفالّذيفواليسر,وجيادأعدائكـ
قدرعمىالجيادبالّنفسفقطأوبالماؿفقطوجبقدرعمىالجيادبنفسوومالووجبعميوذلؾ,ومف

 في لكـ خير والجياد النفير مف المأمور فذلكـ وفيوالّدنياعميو, الّذّلة مف خير العزة ألّف واآلخرة
رضاءاخيركمووألّنوالّرفعةوألّنوالكرامة,والكرامةخيرمفالميانة,فالموتفيِعّزة إرضاءا,وا 

الح مف واالستسبلـخير الكفر ذّلة مع الحياة مف خير الجياد كرامة مع والموت ِذّلة, في ياة
.(1)والميانة

 عّزة الذيفيو اتعالى فيسبيؿ الجياد ىو األّمةاإلسبلـىذا لكرامة حفظ وفيو وأىمو,
فاستطاعوا,ليامفالّدخبلءعمييا,فعمىالمسمميفالّتمّسؾبطريؽالجيادودعـالمجاىديفإاوصونً

فبذلؾنناؿرضىاوثوابو.

                                                           

لعبدالقادر-(,"بيافالمعاني"6/3213ألبيزىرة)-(,"زىرةالتفاسير"2/413لمشوكاني)-(انظر:"فتحالقدير"1)
 (.1/229لمحمدالخطيب)-(,"أوضحالتفاسير"6/437العاني)



)888( 

 

 الخاتمة


  البحثربّالحمد ىذا أتممت وبتوفيقو بفضمو الذي المتفّضؿ المّناف الكريـ العالميف,
خيرً فيو يجعؿ وأف مّني, يتقبمو أف والذيأتمنى ذخرًاالمتواضع, ويجعمو يقرؤه, مف فيالكؿ لي

واالستغفار.تيإذاماانقطععّنيسبؿالعمؿوالعبادةُينتفعبوبعدممااآخرتي,وعممً
,الّديفيوـإلىوصحبوومفواالهومفاتّبعسنتوواقتفىأثره--وأصّميوأسّمـعمىرسوؿا

-وبعد:

:ليياوىيعمىالنحواآلتيتوّصمتإالّتيفيذهبعضالّنتائجأوال:

,وواحدوسبعيفالقرآنيفيخمسوسبعيفموضعًوردتلفظةالّسبيؿومشتقاتيافيالّسياؽا .1
وتسعيف تسٍع ووردتفي المّكية, الّسور في وذلؾ سورة, وثبلثيف اثنتيف عمى موّزعة آية

 ,وثبلثوتسعيفآيةموّزعةعمىتسععشرةسورةمدنية.اموضعً
تتناسبمعطور .2 أّنيا الّدعوةمفخبلؿالّنظرفيموضوعاتاآلياتالمّكيةوالمدنيةنجد

 يةفيكبلالمرحمتيف.اإلسبلم
سبيؿاتعالىىوسبيؿواحدغيرمتعددوالمتفّرع,وىوالّسبيؿالمؤّديإلىالجّنةوالواقي .3

 مفغضباومفعذابو,فيوواضحلكؿمفأراداتّباعو.
والمؤمفالحّؽيتوكؿسبيؿاتعالىىوسبيؿالّسبلـوالّسعادةفيالّدنياوالّنجاةفياآلخرة, .4

 كيييديوإلىالّسبيؿالقويـ.--فقطعمىا
ومفاتّبعومفالمؤمنيفالموّحديف,وىوطريؽ--سبيؿاالمستقيـىوسبيؿالّرسوؿ .5

 الّصبلحفيىذهالحياة.
فوات .6 ولكفبعد عفالّطريؽالمستقيـ, الباطؿالنحيازىـ أىؿ يتبيفمفخبلؿاآلياتندـ

الفاسدة,وتركوا أىواءىـوشيواتيـوآراءىـ اتّبعوا األوافيوـالينفعماٌؿوالبنوف,فيـقد
 البراىيفواآلياتالدالةعمىطريؽاوجّنتو.

 سّنةافيصرؼالعبادعفآياتوحّتىىمكوابسببتكّبرىـوتكذيبيـبيا. .7
8.  اإلسبلـذـّ إال يورث ال ألنو الّسيء الّسبيؿ في وانتياًءاألرضالفساد باألسرة ابتداًء
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 بالمجتمع,فعمىرأسوالّشيطافوأعوانومفالجّفواإلنس.
اإلسبلـ,وىذايدّؿعمىرحمةاأومسافرًالئلنسافحميعحقوقوسواءكافمقيمًاإلسبلـكفؿ .9

 الّضعيؼالمحتاجأينماكاف.اإلنسافبيذا
وتيسيرلوسبؿاإلنسافلمنفعةاألرضوكؿماعمىوجووالجباؿاألرضتسخيراتعالى .10

 حياتو.
اليعدُّأّيعمؿفيسبيؿاإالعندإخبلصالّنّية,وأفيكوفمفأجؿإعبلءكممةا .11

 .--ونصرةدينوومساندةنبّيو
عدوّ .12 يقوىعمى وبو المجتمع, أفراد بيف الترابط يحّقؽ تعالى ا سبيؿ في وبواإلنفاؽ ه,

 تتضاعؼاألجوروالحسنات.
أّمة .13 اوسيادة لكممة مفعمّو يحققو لما وذلؾكّمو ا, المجاىديففيسبيؿ أجر عظـ

 عمىالكوفكّمو,وبنشردعوةالسماءممتزميفبالسماحةواألخبلؽوتعاليـدينيـ.اإلسبلـ
ألحكاـبمايتناسبمعطورالّدعوةرحمةابعبادهورفعالحرجوالمشّقةعنيـ,فيشرعليـا .14

 حّتىاليقعوافيالحرجوالمشّقة.
عمىالّشدائد, .15 وثباتو وذلؾببيافصبره فيأرضالمعركة, إيمافالمؤمفعفغيره يتمّيز

 فالمؤمفالتميفعزيمتومفأّيجرحأوإصابة,بؿيثبتلنصرةديفا.
ودينووكيفّيةتيسيرطرؽالّدعوةإليو,فعميوأفيتعّرؼيبّيفسبحانوكيفيةالّدعوةإلىسبيمو .16

 أحواؿالّناسويخاطبيـبمايناسبيـويدعوىـإلىطريؽالحّؽوالّرشاد.
طريؽالجّنةمحفوؼبالمخاطرواالبتبلءات,ولكفتنتييكؿىذهاالبتبلءاتبجنةعرضيا .17

 والّسماوات.األرض
 مىصاحبوإالالّدمارفيالّدنياواآلخرة.القتاؿفيسبيؿالّطاغوتاليجمبع .18
إالويستعممونوفيالّصّدعفسبيؿا,ولكفالحّؽالبّدأفاأعداءىذاالّديفاليألوفجيدً .19

 ينتصرولوبعدحيف.
إّفاإلضبلؿعفسواءالّسبيؿلوأسبابوالمؤّديةإلىالوقوعفيو,وىياتّباعالّسبؿالّضاّلة .20

 االنحراؼعفالّصراطالمستقيـ.المضّمة,و
 تقوـعمىنشراألمفواألماففيكّؿمكاف.اإلسبلـرسالة .21
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 البخؿآفةالبّدمفتركيابسببمايحصدهالبخيؿمفالندـواليبلؾوالّضياع. .22
ياّتخاذاألندادواتّباعطريؽالّشيطافوالّرّدةعفديفاواتّباعاليوىوغيرىامفاألمورالتّ .23

 تؤّديإلىاليبلؾ.
مفثمراتاتّباعالّرسؿوحسفالّتوّكؿعمىاوالجيادفيسبيموالّراحةوالّرزؽالحسففي .24

 وفياآلخرةجّنةاورضوانو.,الّدنيا
 

 الّتوصيات فالباحثة توصي بما يمي: ثانيًا: أّما عف

1.  لمناسطريؽ يبّينوا بأف والّدعاة العمماء والرّالحؽّأوصي متاىاتحّتىشاد في ينحرفوا ال
 الّشيطافويقعوافيالباطؿ.

,وذلؾمفخبلؿشرحاآلياتالقرآنيةالحؽّالّسبيؿاتّباعأوصيالمرّبيفأفيرّبواأبناءناعمى .2
 .الّطريؽيكبرواويثبتواعمىىذاحّتىواالستدالؿباألحاديثالنبوّيةالّشريفة

 .االمستقيـوأاليحيدواعنوأبدًالّسبيؿعمىبأفيثبتواالمؤمنيفعاّمةأوصي .3

طريؽيؤدياتّباعأوصيبتحصيفالّنفسمف .4 ألنيا الفاسدة االنحراؼإلىالّشيواتواآلراء
 عفسبيؿاالمستقيـ.

 أوصيبنصرةالمجاىديفولوبالقميؿ,فنصرتيـنصرةودينو,ولياأجرىاوثوابياالجزيؿ. .5

فيومنيومفافيومفا,وماكافخطًاصوابًقّبؿمنيىذاالعمؿ,فماكافأسأؿأفيتاىذاو
الحمدآخردعواناأفالشيطافواتعالىمنوبراء,وأصميوأسّمـعمىأشرؼاألنبياءوالمرسميف,و

العالميف.ربّ
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فيرس اآليات القرآنّية
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليةالرقـ

 سورة البقرة
 055 55 ...ًَبِرْ لٍُْزُُْ َّب ٌُِعََ ٌَٓ ُّٔآَِِْ ٌَهَ ؽزَّ .1

 051 016 ...ؤََْ رُشِّذًَُْ ؤَْ رَغْإٌٌَُاْ سَعٌٌَُىُُْ وََّب عُئًَِ .2

 095 015 ..ا.ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّزَّخِزُ ِِٓ دًُِْ اٌٍّوِ ؤَٔذَادً .3

 012 011 ...ٌاْبِرْ رَجَشَّؤَ اٌزّّٓ ارُّجِؼٌُاْ َِِٓ اٌزّّٓ ارَّجَؼُ .4

 61 091 ًَلَبرٌٍُِاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ اٌزّّٓ ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ ًََٙ رَؼْزَذًُاْ .5

 911015 095 ...ًَؤَٔفِمٌُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ ًََٙ رٍُْمٌُاْ ثِإَّْذِّىُُْ بىل .6

ْ خَْْشٍ فٌٍٍََِْاٌِذَِّْٓ ًَإَلْشَثِنيَ .7  12 205 ...َِب ؤَٔفَمْزُُ ِِّٓ

 001 201 ...َّغْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ اٌشَّيْشِ اٌْؾَشَاَِ لِزَبيٍ فِْوِ .8

 001 206 ...بَِّْ اٌزّّٓ آَِنٌُاْ ًَاٌَّزَِّٓ ىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ .9

 65 251 ...ؤٌََُْ رَشَ بىل اٌَِّْ٘ ِِٓ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ِِٓ ثَؼْذِ .10

 015 250 ...عَبٌٌُدَ فَيَضٌَُِىُُ ثِةِرِْْ اٌٍّوِ ًَلَزًََ دَاًًُدُ .11

 011 210 ...َِّضًَُ اٌزّّٓ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ .12

 010 212 ...اٌزّّٓ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ صَُُّ .13

 011 211 ...ٌٍِْفُمَشَاء اٌزّّٓ ؤُؽصِشًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ .14

 عمرافآؿ سورة 
 61 01 ...ىُُْ آَّخٌ فِِ فِئَزَِْْٓ اٌْزَمَزَب فِئَخٌ رُمَبرًُِلَذْ وَبَْ ٌَ .15

 061 26 ..َّٙ َّزَّخِزِ اٌُّْاِِْنٌَُْ اٌْىَبفِشَِّٓ ؤًٌََِْْبء ِِٓ دًُِْْ .16

َْ اٌٍّوَ فَبرَّجِؼٌُِِٔ ُّؾْجِجْىُُُ اٌٍّوُ .17  011 10 ...لًُْ بِْ وُنزُُْ رُؾِجٌُّ

َْ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ...لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ ٌَُِ  .18  055 99 رَصُذًُّ

َْ وَضِريٌ .19  020 051 ...ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ َّٔجٍِِّ لَبرًََ َِؼَوُ سِثٌُِّّْ

 029 095-091 ...ًَاخْزَِٚفِ إسضبَِّْ فِِ خٍَْكِ اٌغََّّبًَادِ ًَ .20

 026 095 ...فَبعْزَغَبةَ ٌَيُُْ سثّيُ ؤَِِّٔ َٙ ؤُظِْغُ ػًَََّ .21

 ساءسورة النّ 
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 11 22 ...ًََٙ رَنىِؾٌُاْ َِب َٔىَؼَ آثَبئُوُُ َِِّٓ اٌنِّغَبء بَِّٙ .22

 11 11 ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ.. بًَاػْجُذًُاْ اٌٍّوَ ًََٙ رُشْشِوٌُاْ ثِوِ شَْْئً .23

َ اٌْىِزَبةِ بؤٌََُْ رَشَ بىل اٌزّّٓ ؤًُرٌُاْ َٔصِْجً .24 ِِّٓ... 55 065 

 66 15 ...ٌٍّوِ اٌزّّٓ َّشْشًَُْ اٌْؾََْبحَفٍَُْْمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ ا .25

 91 15 ...ًََِب ٌَىُُْ َٙ رُمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ .26

 052151 11 ...اٌزّّٓ آَِنٌُاْ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ .27

 90 65 ...فَمَبرًِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َٙ رُىٍََّفُ بَِّٙ َٔفْغَهَ .28

اْ ٌٌَْ رَىْ .29  005 69 فُشًَُْ وََّب وَفَشًُاْ فَزَىٌٌَُُْٔ عٌََاء..ًَدًُّ

 021 95 َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آَِنٌُاْ بِرَا ظَشَثْزُُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ... .30

 011 95 ...َّٙ َّغْزٌَُِ اٌْمَبػِذًَُْ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ غَْْشُ .31

 005 011-91 ...ُْبَِّْ اٌزّّٓ رٌََفَّبىُُُ أٌَّْئِىَخُ ظَبٌِِِّ ؤَْٔفُغِيِ .32

 001 011 ...إسضًََِٓ ُّيَبعِشْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ َّغِذْ فِِ  .33

 51 015 بَِّٔب ؤَٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ اٌْىِزَبةَ ثِبحلكّ ٌِزَؾْىَُُ ثََْْٓ اٌنَّبطِ. .34

 511066 005 ...ًََِٓ ُّشَبلِكِ اٌشّعٌي ِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَوُ .35

 011 011 ...اْ صَُُّ وَفَشًُاْ صَُُّ آَِنٌُاْ صَُُّبَِّْ اٌزّّٓ آَِنٌُ .36

 051 051 ..َِِّٓ بَّغْإٌَُهَ ؤَىًُْ اٌْىِزَبةِ ؤَْ رُنَضِّيَ ػٍََْْيُِْ وِزَبثً .37

 055 011 ..فَجِظٍٍُُْ َِِّٓ اٌزّّٓ ىَبدًُاْ ؽَشَِّْنَب ػٍََْْيُِْ طَِّْجَبدٍ .38

 051 011 ...اٌٍّوِ لَذْ بَِّْ اٌزّّٓ وَفَشًُاْ ًَصَذًُّاْ ػَٓ عَجًِِْ .39

 سورة المائدة
 59 1 ...ؽُشَِِّذْ ػٍََْْىُُُ اٌَّْْْزَخُ ًَاٌْذََُّ ًٌََؾُُْ اٌْخِنْضِّشِ .40

 05510111096 02 ًٌََمَذْ ؤَخَزَ اٌٍّوُ ِِْضَبقَ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ ًَثَؼَضْنَب ِِنيُُُ.. .41

 11 01 ًَ اٌغَّٚ...َّيْذُِ ثِوِ اٌٍّوُ َِِٓ ارَّجَغَ سِظٌَْأَوُ عُجُ .42

 210 15 ...َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آَِنٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَاثْزَغٌُاْ بٌْو .43

 062 50 ...َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آَِنٌُاْ َٙ رَزَّخِزًُاْ اٌَْْيٌُدَ .44

 015 55 ...َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آَِنٌُاْ َِٓ َّشْرَذَّ ِِنىُُْ ػَٓ دِّنِوِ .45

 051 11 ...ثِشَشٍّ ِِّٓ رٌَِهَ َِضٌُثَخً ػِنذَ اٌٍّوِ لًُْ ىًَْ ؤَُٔجِّئُىُُ .46
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 0551016 11 لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ َٙ رَغٌٍُْاْ فِِ دِّنِىُُْ غَْْشَ احلكّ.. .47

 سورة األنعاـ
 015 50 ...ثًَْ بَِّّبهُ رَذْػٌَُْ فََْىْشِفُ َِب رَذْػٌَُْ بٌْو .48

 11 55 ...زَجِنيَ عَجًًَُِْوَزٌَِهَ ٔفَصًُِّ آَّبدِ ًٌَِزَغْ .49

 51 001 ..ًَُٔمٍَِّتُ ؤَفْئِذَرَيُُْ ًَؤَثْصَبسَىُُْ وََّب ٌَُْ ُّاِِْنٌُاْ ثِوِ .50

 19 021 ...ٌَيُُْ دَاسُ اٌغَّٚ ػِنذَ سثّيُ ًَىٌَُ ًٌَُِّْيُُْ .51

 055 051 ...ًَػٍَََ اٌزّّٓ ىَبدًُاْ ؽَشَِّْنَب وًَُّ رُِ ظُفُشٍ .52

 50 050 رًُْ َِب ؽَشَََّ سَثُّىُُْ ػٍََْْىُُْ ؤََّٙ رُشْشِوٌُاْ..لًُْ رَؼَبٌٌَْاْ ؤَ .53

 101511015 051 ُْ ػَٓ عَجٍِِْوِ فَبرَّجِؼٌُهُ ًََٙ رَزَّجِؼٌُاْ اٌغّجً فَزَفَشَّقَ ثِىُ بًَؤََّْ ىَـزَا صِشَاطِِ ُِغْزَمًِّْ .54

 سورة األعراؼ
 052 016 ...إَرٌَْاْ ػٍَََ لًٌٍَََْعَبًَصَْٔب ثِجَنِِ بِعْشَائًَِْ اٌْجَؾْشَ فَ .55

 56 052 ًًََاػَذَْٔب ٌُِعََ صََٚصِنيَ ٌٍََْْخً ًَؤَرَّّْْنَبىَب ثِؼَشْشٍ... .56

 59112 051 .إسضعَإَصْشِفُ ػَْٓ آَّبرَِِ اٌزّّٓ َّزَىَجَّشًَُْ فِِ  .57

 95 051 ...اٌزّّٓ َّزَّجِؼٌَُْ اٌشّعٌي اٌنَّجَِِّ إَُِِِّّ .58

 ؿسورة  األنفا
اْ .59  051 11 ...بَِّْ اٌزّّٓ وَفَشًُاْ ُّنفِمٌَُْ ؤٌََِْاٌَيُُْ ٌَِْصُذًُّ

 005 16 لًُ ٌٍَِّزَِّٓ وَفَشًُاْ بِْ َّنزَيٌُاْ ُّغَفَشْ ٌَيُُ َِّب لَذْ عٍََفَ. .60

 61 55 ..ب.ًَبِرْ ُّشِّىٌُُّىُُْ بِرِ اٌْزَمَْْزُُْ فِِ ؤَػُْْنِىُُْ لًٍٍَِْ .61

 051 51 ...ابٌَّزَِّٓ خَشَعٌُاْ ِِٓ دَِّبسِىُِ ثَطَشًًََٙ رَىٌٌُُٔاْ وَ .62

 009 12 بَِّْ اٌزّّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ ثِإٌََِْاٌِيُِْ... .63

 0061212 15 ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ.. .64

 سورة  التوبة
اْ ػَٓ عَجٍِِْوِ.. بلًٍٍَِْ بَّنًاشْزَشًَْاْ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ صَ .65  056 9 فَصَذًُّ

 011 09 ؤَعَؼٍَْزُُْ عِمَبَّخَ اٌْؾَبطِّ ًَػَِّبسَحَ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ... .66

 0161211 21 اٌزّّٓ آَِنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ ًَعَبىَذًُاْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ... .67

 092 25 أُىُُْ...لًُْ بِْ وَبَْ آثَبئُوُُْ ًَؤَثْنَأئُوُُْ ًَبِخٌَْ .68
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 0191211 50 ًَعَبىِذًُاْ ثِإٌََِْاٌِىُُْ... بًَصِمَبًٌ بأْفِشًُاْ خِفَبفً .69

 11 11 ...بّّٔب اٌصَّذَلَبدُ ٌٍِْفُمَشَاء ًَاٌَّْغَبوِنيِ ًَاٌْؼَبٍِِِنيَ .70

 095 60 فَشِػَ اٌُّْخٍََّفٌَُْ ثَِّمْؼَذِىُِْ خَِٚفَ سَعٌُيِ اٌٍّوِ... .71

 011 92, 90 ...َ اٌعُّؼَفَبء ًََٙ ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًٌَََّْْٙظَ ػٍََ .72

 91 92 ًََٙ ػٍَََ اٌزّّٓ بِرَاَِب ؤَرٌَْنَ ٌِزَؾٍَِّْيُُْ لٍُْذَ َٙ ؤَعِذ.. .73

 92 000 بَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ... .74

 011 021 ...تٌرٌَِهَ ثِإََّٔيُُْ َٙ ُّصِْجُيُُْ ظََّإٌ ًََٙ َٔصَ .75

 سورة يونس
 16 66 ...ًَلَبيَ ٌُِعََ سَثَّنَب بَِّٔهَ آرَْْذَ فِشْػٌََْْ .76

 16 69 ..لَبيَ لَذْ ؤُعِْجَذ دَّػٌَْرُىَُّب فَبعْزَمَِّْب .77

 يوسؼسورة 
 0101115أ, 016 لًُْ ىَـزِهِ عَجٍِِِْ ؤَدْػٌُ بىل اٌٍّوِ ػٍَََ ثَصِريَحٍ... .78

 إبراىيـسورة 
َْ اٌْؾََْبحَ اٌذّْٔب ػٍَََ آخِشَحِ... اٌزّّٓ .79  059 1 َّغْزَؾِجٌُّ

 211, 15152 02 ًََِب ٌَنَب ؤََّٙ َٔزٌََوًََّ ػٍَََ اٌٍّوِ ًَلَذْ ىَذَأَب عُجٍَُنَب... .80

اْ ػَٓ عَجٍِِْوِ... اًعَؼٌٍَُاْ ٌٍِّوِ ؤَٔذَادً .81  011 11 ٌُِّْعٌٍُِّ

 الحجرسورة 
 011 19 ...إسضنِِ ُٕصَِّّنََّٓ ٌَيُُْ فِِ لَبيَ سةّ ثَِّب ؤَغٌَّْْزَ .82

 51 11-50 ًََٔجِّئْيُُْ ػَٓ ظَْْفِ بِثْشاَىَُِْ .83

 52 11 ًَبَِّٔيَب ٌَجِغَجًٍِْ ُِّمٍُْ .84

 اإلسراءسورة 
 91 29 ًََٙ رَغْؼًَْ َّذَنَ َِغٌٌٍَُْخً بىل ػُنُمِهَ ًََٙ رَجْغُطْيَب... .85

 069 10 خَشَْْخَ بِِْٚقٍ... ًََٙ رَمْزٌٍُُاْ ؤًَْٙدَوُُْ .86

 111069 12 بًََٙ رَمْشَثٌُاْ اٌضََِّٔ ؤّٔو وَبَْ فَبؽِشَخً ًَعَبء عَجًٍِْ .87

 069 15 ًََٙ رَمْشَثٌُاْ َِبيَ اٌَْْزُِِْ بَِّٙ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَؽْغَُٓ .88

 15 55 ًََِٓ فِْيَِّٓ.. إسضرُغَجِّؼُ ٌَوُ اٌغََّّبًَادُ اٌغَّجْغُ ًَ .89

 الكيؼة سور 
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 015 29 ًَلًُِ احلكّ ِِٓ سَّثِّىُُْ فََّٓ شَبء فٍَُْْآِِْ... .90

َالِؼٌُىَب... .91 ا ؤََّٔيُُ ٌُِّ  56 51 ًَسَؤٍَ اٌُّْغْشٌَُِِْ اٌنَّبسَ فَظَنٌُّ

 16 10 ...فٍَََّّب ثٍََغَب َِغَّْغَ ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب ؽٌُرَيَُّب .92

 19 11-12 ...ب غَذَاءَٔبفٍَََّّب عَبًَصَا لَبيَ ٌِفَزَبهُ آرِنَ .93

 طوسورة 
 11 51 لَبيَ سَثُّنَب اٌَّزُِ ؤَػْطََ وًَُّ شَِْءٍ خٍَْمَوُ صَُُّ... .94

 11 51 ًَعٍََهَ ٌَىُُْ... اَِيْذً إسضاٌَّزُِ عَؼًََ ٌَىُُُ  .95

 األنبياءسورة 
 11 10 سًََاعَِِ ؤَْ رَِّْذَ ثِيُِْ.. إسضًَعَؼٍَْنَب فِِ  .96

 الحجسورة 
 061 51 ...اٌزّّٓ ؤُخْشِعٌُا ِِٓ دَِّبسِىُِْ ثِغَْْشِ ؽَكٍّ .97

 النورسورة 
 092 2 ...اٌضَّأَِْخُ ًَاٌضَّأِِ فَبعٍِْذًُا وًَُّ ًَاؽِذٍ ِِّنْيَُّب .98

 090 11 ...لًُ ٌٍُِّّْاِِْنِنيَ َّغُعٌُّا ِِْٓ ؤَثْصَبسِىُِْ .99

 090 10 ..ىًََِّٓلًُ ٌٍُِّّْاِِْنَبدِ َّغْعُعَْٓ ِِْٓ ؤَثْصَبسِ .100

 092 12111 ..ًَؤَٔىِؾٌُا اٌْإََّبََِ ِِنىُُْ ًَاٌصَّبٌِؾِنيَ .101

 الفرقافسورة 
 11 21 ...ًٌََََّْ َّؼَطُّ اٌظَّبٌُُِ ػٍَََ َّذَّْوِ َّمٌُيُ َّب .102

 011 51 ..لًُْ َِب ؤَعْإٌَُىُُْ ػٍََْْوِ ِِْٓ ؤَعْشٍ بٌَِّب َِٓ شَبء .103

 96 11 ٌَُْ ُّغْشِفٌُا ًٌََُْ َّمْزُشًُا.. ًَاٌَّزَِّٓ بِرَا ؤَٔفَمٌُا .104

 النمؿسورة 
 011 25121 ًَعَذرُّيَب ًَلٌََِْيَب َّغْغُذًَُْ ٌٍِشَّّْظِ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ. .105

 ج 51 ًََِٓ شَىُش فةََّّٔب َّشىُشُ ٌِنَفغِوِ .106

 العنكبوتسورة 
 010 02 نَب...ًَلَبيَ اٌزّّٓ وَفَشًُا ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّجِؼٌُا عَجٍَِْ .107

 011 29 ؤَئِنَّىُُْ ٌَزَإْرٌَُْ اٌشِّعَبيَ ًَرَمْطَؼٌَُْ اٌغّجًْ ًَرَإْرٌَُْ.. .108

َ ٌَىُُ ِِّٓ َِّغَبوِنِيُِْ  اًَػَبدً .109  0501011 16 ًَصٌَُّدَ ًَلَذ رَّجََّْٓ
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 11 51 ...ًٌََب رُغَبدٌٌُِا ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ بٌَِّب ثِبٌَّزِِ ىَِِ .110

 000 19 بىَذًُا فِْنَب ٌَنَيْذَِّنَّيُُْ عُجٍَُنَب ًَبَِّْ اٌٍَّوَ...ًَاٌَّزَِّٓ عَ .111

 لقمافسورة 
 061 1 ...ًََِِٓ اٌنَّبطِ َِٓ َّشْزَشُِ ٌَيٌَْ اٌْؾَذِّشِ ٌُِْعًَِّ .112

 551011 05 ًَبِْ عَبىَذَانَ ػٍََ ؤَْ رُشْشِنَ ثِِ َِب ٌَْْظَ ٌَهَ ثِوِ.. .113

 األحزابسورة 
 092 59 ...ُِّ لًُ ٌِّإَصًَْاعِهَ ًَثَنَبرِهََّب ؤّّيب اٌنَّجِ .114

 065 11 ..ًَلَبٌٌُا سَثَّنَب بَِّٔب ؤَطَؼْنَب عَبدَرَنَب ًَوُجَشَاءَٔب .115

 سبأسورة 
 055 25 لًُِ اٌٍَّوُ... إسضلًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ َِِّٓ اٌغََّّبًَادِ ًَ .116

 الصافاتسورة 
 56 21-22 ُْ ًََِب وَبٌُٔا...اؽْشُشًُا اٌزّّٓ ظٌٍََُّا ًَؤَصًَْاعَيُ .117

َْ ػٍََْْيُِ ُِّصْجِؾِنيَ} .118  55 016-011 { ًَثِبًٌٍَِّْْ..011ًَبَِّٔىُُْ ٌَزَُّشًُّ

 صسورة 
 061 21 فَبؽْىُُ... إسضَّب دَاًًُدُ بَِّٔب عَؼٍَْنَبنَ خٍَِْفَخً فِِ  .119

 الزمرسورة 
 015 6 ٌْو...ب بظُشٌّ دَػَب سثّو ُِنِْجً اٗٔغبًَْبِرَا َِظَّ  .120

 011 9 لًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ اٌزّّٓ َّؼٌٍََُّْْ ًَاٌَّزَِّٓ ٌَب َّؼٌٍََُّْْ .121

 غافرسورة 
 51 09 َّؼٍَُُْ خَبئِنَخَ اٌْإَػُِْْٓ ًََِب رُخْفِِ اٌصُّذًُسُ .122

 51 29 ...إسضَّب لٌََِْ ٌَىُُُ اٌٍُّْْهُ اٌٌَََْْْ ظَبىِشَِّٓ فِِ  .123

 50 16 َّب لٌََِْ ارَّجِؼٌُِْ ؤَىْذِوُُْ عَجًَِْ... ًَلَبيَ اٌَّزُِ آََِٓ .124

 91 50 بَِّٔب ٌَنَنصُشُ سُعٍَُنَب ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا فِِ اٌْؾََْبحِ اٌذّْٔب.. .125

 الشورىسورة 
 55 00 عَؼًََ ٌَىُُ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ.. إسضفَبطِشُ اٌغََّّبًَادِ ًَ .126

 095 52 ...اٌنَّبطَ بّّٔب اٌغّجًْ ػٍَََ اٌزّّٓ َّظٌٍَُِّْْ .127

 محمدسورة 
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ا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ؤَظًََّ .128  050 0 ...اٌزّّٓ وَفَشًُا ًَصَذًُّ

 55 01 فََْنظُشًُا وَْْفَ وَبَْ... إسضؤَفٍََُْ َّغِريًُا فِِ  .129

 050 15 بَِّْ اٌزّّٓ وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَٓ عَجًِِْ اٌٍَّوِ صَُُّ َِبرٌُا.. .130

 015 16 ...بء رُذْػٌََْْ ٌِزُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِىَبؤَٔزُُْ ىَاٌَُ .131

 الفتحسورة 
 019 01 ٌَْْظَ ػٍَََ اٌْإَػََّْ ؽَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ ؽَشَطٌ. .132

 011 29 ُِّؾََّّذٌ سَّعٌُيُ اٌٍَّوِ ًَاٌَّزَِّٓ َِؼَوُ ؤَشِذَّاء ػٍَََ اٌْىُفَّبسِ .133

 الحجراتسورة 
 001 05 نٌَُْ اٌزّّٓ آَِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ صَُُّ...بّّٔب اٌُّْاِِْ .134

 الحديدسورة 
 96 01 ًََِب ٌَىُُْ ؤٌََّب رُنفِمٌُا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًٌٍََِّوِ ِِريَاسُ... .135

 الممتحنةسورة 
 0561060 0 َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آَِنٌُا ٌَب رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًَُّوُُْ... .136

 الصؼسورة 
 95 5 ..ب.بَِّْ اٌٍَّوَ ُّؾِتُّ اٌزّّٓ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجٍِِْوِ صَفًّ .137

 51112 5 ًَبِرْ لَبيَ ٌُِعََ ٌِمٌَِِْوِ َّب لٌََِْ ٌَُِ رُاْرًَُٔنِِ... .138

 000 01 َّب ؤّّيب اٌزّّٓ آََِنٌُا ىًَْ ؤَدٌُُّىُُْ ػٍَََ رِغَبسَحٍ رُنغِْىُُ .139

 000 00 ٌِوِ ًَرُغَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ.رُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌُ .140

 القمـسورة 
 51 55 فَزَسِِْٔ ًََِٓ ُّىَزِّةُ ثِيَزَا اٌْؾَذِّشِ عَنَغْزَذْسِعُيُُ... .141

 المزمؿسورة 

142. 

{ ًَرَسِِْٔ 01}بعًٍَِّْ اًَاصْجِشْ ػٍَََ َِب َّمٌٌٌَُُْ ًَاىْغُشْىُُْ ىَغْشً

 ...َّخًَِاٌُّْىَزِّثِنيَ ؤًٌُِِ اٌنَّؼْ
01-09 015 

 011 09 ببَِّْ ىَزِهِ رَزْوِشَحٌ فََّٓ شَبء ارَّخَزَ بىل سثّو عَجًٍِْ .143

 المطففيفسورة 
 51 05 وٍََّب ثًَْ سَاَْ ػٍَََ لٌٍُُثِيُِ َِّب وَبٌُٔا َّىْغِجٌَُْ .144

 البروجسورة 
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 062 6 ًََِب َٔمٌَُّا ِِنْيُُْ بٌَِّب ؤَْ ُّاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ اٌْؼَضِّض... .145

 العمؽسورة 
 51 05 ؤٌََُْ َّؼٍَُْْ ثِإََّْ اٌٍَّوَ َّشٍَ .146
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 فيرس األحاديث النبوية
 رقـ الصفحة طرؼ الحديث

 197 اّتقوا الّظمـ فإّف الّظمـ ظممات يـو القيامة .1

 191 إياكـ والدخوؿ عمى النساء... .2

 92,109 جاىدوا المشركيف بأموالكـ وأيديكـ وألسنتكـ .3

 32,40 فقاؿ: "ىذا سبيؿ اهلل" اخطً  ايومً   رسوؿ اهلل خط لنا .4

 193 عمى ابنؾ مائة جمدة وتغريب عاـ .5

 191 ُكتب عمى ابف آدـ نصيبو مف الّزنى مدرؾ ذلؾ ال محالة... .6

 191 ال يخُموّف أحدكـ بامرأة إال مع ذي محـر .7

 100 لتأتيف يـو القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة .8

 101 ماؿٍ  ما نقصت صدقة مف .9

 ج مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل .10

 192 يا معشر الّشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزّوج... .11
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المترجـ ليا فيرس األعالـ
 رقـ الصفحة اسـ العمـ

 051 َأُبو بكر ُمَحمَّد بف ِإْسَحاؽ اْبف حزيمة بف اْلُمغيَرة النَّْيَساُبوِري .1
 143 لحسني األنجريأحمد بف محمد بف الميدي ابف عجيبة ا .2
 95 الحسف بف يسار البصري .3
 00 يوب بف موسى الحسيني القريني الكفو أي .4
 15 صفي بف عامر األسمت بف جشـ بف وائؿ األوسي, أبو قيس األنصاري .5
 00 الفيروز آبادي ,محمد بف يعقوب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر .6
 162 لبخاري القنوجيالحسيني ا خاف بف حسيف بف عمي محمد صديؽ .7
 120 بالشيخ عمواف المعروؼ نعمة اهلل  بف محمود النخجواني .8
 02 يحيى بف محمد بف محمد بف محمد بف أحمد المناوي .9
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فيرس المصادر والمراجع
 

 ريـ.: القرآف الكأواًل 
 ة.: المصادر العربياثانيً 
اإلبياري إبراىيـإسماعيؿاإلبياري .3 إسماعيؿ بف 4040)ت إبراىيـ الموسوعة القرآنية,ىػ(,

 ـ.4541-ىػ4041مصر,–مؤسسةسجؿالعرب,القاىرة

المري)ت ابفأبيزمنيف .1 عيسى بف ا عبد بف امحمد عبد ىػ(, 399أبو
تفسير القرآف العزيز , القاىرة الحديثة, ط–الفاروؽ ,4مصر,

 ـ.4444-ىػ4041

بف ابفالجوزي .1 عمي الحسف أبي بف الرحمف عبد الفرج أبو
)ت التيمي القرشي محمد 153البكري زاد المسير في عمـ ىػ(,

-ىػ4,4044لبناف,ط-دارالكتابالعربي,بيروت ,التفسير
 ـ.4444

بف ابفباديس .4 محمد الحميد 4115باديسالصنياجي)تعبد تفسير ىػ(,
دار,ابف باديس في مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير

 ـ.4551-ىػ4,4042,طلبناف–الكتبالعممية,بيروت

أبوالقاسـمحمدبفأحمدبفمحمدبفعبداابفجزيالكمبي ابفجزيالكمبي .5
ركةداراألرقـ,شالتسييؿ لعمـو التنزيؿ,)ىػ304الغرناطي)ت

 ـ.4552-ىػ4,4042لبناف,ط–بفأبياألرقـ,بيروت

التونسي ابفعاشور .6 بفعاشور الطاىر بفمحمد بفمحمد الطاىر محمد
(1393 والتوزيع,التحرير والتنويرىػ(, لمنشر شحنوف دار ,

 ـ.4553-ىػ4,4043تونس,ط-تونس

ميالتونسيالمالكي,أبوعبدامحمدبفمحمدابفعرفةالورغ ابفعرفة .7
,مركزالبحوثبالكميةالزيتونية,تفسير ابف عرفةىػ(,441)ت



)895( 

 

 ـ.4542-ىػ4,4042تونس,ط

الحؽ  ابفعطيةاألندلسي .8 عبد محمد بف أبو الرحمف عبد بف غالب بكر أبي بف
غالببفعبدالرؤوؼبفتماـبفعبدابفتماـبفعطيةبف

المحرر الوجيز في تفسير ىػ(,104عطيةالمحاربي)تخالدبف
الكتاب العزيز بيروت العممية, الكتب دار ط–, ,4لبناف,

 ـ.4551-ىػ4041

ىػ(,151)ت أبوالحسيفأحمدبففارسبفزكرياالقزوينيالرازي ابففارس .9
معجـ مقاييس المغة بيروت الفكر, دار ,– -ىػ4155لبناف,

 ـ.4535

محمدبفأبيبكربفأيوببفسعدبفحريزبفمكيزيدالديف قّيـالجوزيةابف .30
رعيالدمشقيالحنبمي)ت إغاثة اليفاف مف مصائد ىػ(,314الزُّ

 .ـ4531-ىػ4,4151لبناف,ط–دارالمعرفة,بيروت,الشيطاف

بف ابفكثير .33 عمر بف إسماعيؿ الديف عماد الفداء ضوء كثير أبو بف
,دارتفسير القرآف العظيـىػ(,330بفزرعالقرشي)ت كثير بف

 الرياض , والتوزيع لمنشر ط-طيبة 4السعودية, -ىػ4044,
 ـ.4554

منظور ابفمنظور .31 ابف الديف جماؿ الفضؿ أبو عمي بف مكـر بف محمد
)ت األفريقى الرويفعى 344األنصاري دارلساف العربىػ(, ,

 ـ.4550-ىػ1,4040صادر,بيروت,لبناف,ط

أبوإسحاؽإبراىيـبفمحمدبفالسرىبفسيؿالزجاجالبغدادي أبوإسحاؽالزجاج .31
144)ت عرابوىػ(, عبومعاني القرآف وا  الجميؿ عبد تحقيؽ ,

 ـ.4544-ىػ4,4044شمبي,عالـالكتب,ط

النسفي)ت أبوالبركاتالنسفي .34 محمود بف أحمد بف ا البركاتعبد ػ(,ى710أبو
مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ بيروت الطيب, الكمـ دار ,–
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 ـ.4554-ىػ4,4045لبناف,ط

الحنفي أبوالبقاءالكفوي .35 البقاء أبو الكفوي, القريمي الحسيني موسى بف أيوب
طالكمياتىػ(,4450)ت لبناف, , بيروت الرسالة, مؤسسة ,4,

 ـ.4554-ىػ4045

أبوالحسفعميبفأحمدبفمحمدابفعميالواحديالنيسابوري أبوالحسفالنيسابوري .36
,دارالكتبالعممية,أسباب نزوؿ القرآفىػ(,024الشافعي)ت

 ـ.4554-ىػ4,4044لبناف,ط-بيروت

(,ىػ544أبوالسعودالعماديمحمدبفمحمدبفمصطفى)ت  أبوالسعودالعمادي .37
,دارالفكر,بيروتقرآف الكريـ,إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا ال

 .ـ4444-ىػ4,4044طلبناف,

أبوالعباسأحمدبفمحمدبفالميديبفالحسيفبفمحمدبف  أبوالعباسأحمدبفعجيبة .38
البحر المديد في ,ىػ(1224تعجيبةاإلدريسيالحسنيالشريؼ)

الكتبتفسير القرآف المجيد دار زكي, عباس حسف تحقيؽ ,
 .ـ4444-ىػ 4,1423ط لبناف,-ة,بيروتالعممي

منصوربفمحمدبفعبدالجباربفأحمدبفمحمدبفجعفر أبوالمظفرالسمعاني .39
بفأحمدبفعبدالجباربفالفضؿبفالربيعبفمسمـبفعبد

–,دارالوطف,الرياضتفسير القرآفىػ(,045االتميمي)ت
 .ـ4553-ىػ4,4044السعودية,ط

جابر أبوبكرالجزائري .10 بف القادر عبد بف موسى بف جابر بكر الجزائري أبو
أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير,ىػ(,4011)ت العمـو مكتبة

 .ـ4441-ىػ1,4040طالسعودية,–والحكـ,المدينةالمنورة

الجصاص أبوبكرالجصاص .13 الرازي عمى بف أحمد بكر 134)تأبو ـ أحكاىػ(,
بيروتالقرآف الكتبالعممية, دار ط-, 4لبناف, ,4041 -ىػ
 ـ.4550

غالب أبوجعفرالطبري .11 بف كثير بف يزيد بف جرير بف أبو الشيير محمد باإلماـ
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,تحقيؽجامع البياف في تأويؿ القرآفىػ(,144جعفرالطبري)ت
 ـ.4444-ىػ4,4044أحمدشاكر,مؤسسةالرسالة,ط

أبو األندلسيأبوحياف .11 الديف, بفيوسؼبفعميبفيوسؼبفحيافأثير محمد
( النفزي الجياني األندلسي الغرناطي البحر (,ىػ745تحياف

بيروت,المحيط في التفسير الفكر, دار لبناف, -ىػ4044,
 ـ.4444

بشير أبوداودالسجستاني .14 بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داود األزدي أبو
ىػ(431)ت الرياضسنف أبي داود, المعارؼلمنشر, مكتبة ,–

 السعودية,د.ت.

مرواف  أبوزكرياالفراء .15 بف منظور بف ا عبد بف زياد بف يحيى زكريا أبو
 الديممي )تاألسممي 443الكوفي عالـمعاني القرآفىػ(, دار ,

 ـ.4541-ىػ1,4041الكتب,ط

حمافبفمحمدبفمخموؼبفطمحةبفعامرأبوزيدعبدالر أبوزيدالثعالبي .16
بفنوفؿبفعامربفموصوربفمحمدبفسباعبفمكيبف

( 431ثعمبة مؤسسةالجواىر الحساف في تفسير القرآفىػ(, ,
 لبناف.–األعمميلممطبوعات,بيروت

محمدصديؽخافبفحسفبفعميبفلطؼا أبوالطيب أبيالطيبالقنوجي .17
البخاريالحسين )ت ي 1357 القنوج فتح البياف في مقاصد ىػ(,
القرآف بيروت والنشر, لمطباعة العصرية المكتبة لبناف,–,
 ـ.4554-ىػ4044

أبوحفصسراجالديفعمربفعميبفعادؿالحنبميالدمشقي أبيحفصالنعماني .18
)ت 331النعماني الكتبالمباب في عمـو الكتابىػ(, دار ,

 ـ.4554-ىػ4,4045لبناف,ط–يروتالعممية,ب

الكوراني أحمدالكوراني .19 عثماف بف إسماعيؿ بف الشافعي أحمد الديف شياب
451)ت جامعةغاية األماني في تفسير الكالـ الربانيىػ(, ,
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االجتماعية,تركيا,  ـ.4443-ىػ4044ساقرياكميةالعمـو

 أحمدبفحنبؿ .10 محمد بف أحمد ا عبد الذىميأبو الشيباني حنبؿ بف
مصر,–,مؤسسةقرطبة,القاىرةمسند اإلماـ أحمدىػ(,404)ت
 ـ.4353-ىػ4,4044ط

,دارتفسير المراغيىػ(,4134أحمدبفمصطفىالمراغي)ت  أحمدمصطفىالمراغي .13
 الفكر,بيروت,لبناف,د.ت.

بف إسماعيؿحقياإلستانبولي .11 حقي إسماعيؿ الفداء اإلستانبوليأبو الحنفي مصطفى
لبناف,روح البياف ىػ(,4413الخموتي)ت بيروت, الفكر, دار ,

 د.ت.

األلوسيالبغداديأبو الثناء الحسيني شيابالّديفمحمود أبيالفضؿ األلوسي .11
4434)ت روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع ىػ(,

 .,د.ت,لبناف,دارالفكر,بيروتالمثاني

َبْرِدزَبو البخاري .14 بف المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف الجعفي محمد
دارالكتبالعممية,بيروت,صحيح البخاريىػ(,412البخاري)ت

 ـ.4444-ىػ4,4041,طلبناف–

إبراىيـبفعمربفحسفبفالرباطبفعميبفأبيبكرالبقاعي برىافالّديفالبقاعي .15
441)ت الكتب,الدرر في تناسب اآليات والسور نظـىػ(, دار

 ـ.4444ىػ,4,4040,طلبناف–العممية,بيروت

ىػ(,142أبومحمدالحسيفبفمسعودبفمحمدالفراءالبغوي)ت البغوي .16
,دارإحياءالتراثالعربي,معالـ التنزيؿ في تفسير عمـو القرآف

 ـ.4444-ىػ4,4044لبناف,ط-بيروت

البيضاوي اويالبيض .17 عمي بف عمر بف ا عبد الخير, أبي الديف ناصر
)ت الشافعي ,أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿىػ(,241الشيرازي,

 ـ.4554-ىػ414044ط,لبناف,دارالفكر,بيروت

الضحاؾ, الترمذي .18 موسىبف بف َسْورة بفعيسىبف عيسيمحمد أبو
)ت الترمذي 435السممي األلباني,رمذيسنف التىػ(, تحقيؽ ,
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 ,د.ت.4السعودية,ط–مكتبةدارالمعارؼ,الرياض

)ت التستري .19 الُتستري رفيع بف يونس بف ا عبد بف سيؿ محمد أبو
441 بيروتتفسير التستريىػ(, دارالكتبالعممية, لبناف,–,

 ـ.4444-ىػ4,4041ط

 الثعمبي .40 إبراىيـ بف محمد بف أحمد إسحاؽ النيسابوريأبو الثعمبي
,دارإحياءالتراثالكشؼ والبياف عف تفسير القرآفىػ(,013)ت

 ـ.4444-ىػ4,4044العربي,بيروت,لبناف,ط

 جرجسالشويمي .43 بيروتمعجـ الطالبجرجسالشويمي, دارالمشرؽ, لبناف,–,
 .44ط

محم جبلؿالّديفالسيوطي .41 بف بكر أبي الكماؿ بف الرحمف خفعبد الديف سابؽ د
)ت األسيوطي 544الخضيري الدر المنثور في التفسير ىػ(,

 ,دارالفكر,بيروت,لبناف,د.ت.بالمأثور

القاسمي جماؿالّديفالقاسمي .41 الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ
4114)ت محاسف التأويؿىػ(, بيروت العممية, الكتب دار ,–

 ىػ.4,4044لبناف,ط

 حكمتبشيرياسيف .44 الموصمي, ياسيف بف بشير بف موسوعة الّصحيح حكمت
والتوزيعالمسبور مف التفسير المأثور لمنشر المآثر دار ,

 ـ.4555-ىػ4,4044والطباعة,ط

الـ خالدسميمافالمزيني .45 المزيني, بفسميماف حرر في أسباب نزوؿ القرآف مف خالد
الجوخالؿ الكتب التسعة ابف دار , الدماـ السعودية,–زي,

 ـ.4442-ىػ414043ط

ِرْكمي .46 الِزِرْكِميّ خيرالديفالز  فارس بف عمي بف محمد بف محمود بف الديف  خير
,41لبناف,ط–بيروت, دارالعمـلممبلييفاألعالـ, ىػ(,4152)ت

 ـ.4444-ىػ4044

عزت)ت دروزةمحمدعزت .47 محمد 4141دروزة إحياءثالتفسير الحديىػ(, دار ,



)200( 

 

 ـ.4521 -ىػ4141مصر,-الكتبالعربية,القاىرة

 الراغباألصفياني .48 )ت محمد بف الحسيف القاسـ )ىػ144أبو تفسير الراغب ,
األصفياني طنطا طنطا, اآلدابجامعة كمية ط–, ,4مصر,

 ـ.4554-ىػ4044

بف الزمخشري .49 محمد بف عمر بف محمود القاسـ أبو
)ت الخوارزمي عمر 114الزمخشري الكشاؼ عف حقائؽ ىػ(,

التراثالتنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجود التأويؿ إحياء دار ,
 .د.ت.العربي,بيروت,لبناف

)ت السميفالحمبي .50 بفمسعود يوسؼبفمحمد بف العباسأحمد ىػ(,312أبو
الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف دمشؽ القمـ, دار ,–

 سوريا,د.ت.

,في ظالؿ القرآفىػ(,4142سيدقطبإبراىيـحسيفالشاذلي)ت سيدقطب .53
 ـ.4554-ىػ43,4044مصر,ط–دارالشروؽ,القاىرة

الجامع ألحكاـ ىػ(,234محمدبفأحمدبفأبيبكربفَفْرح)ت شمسالّديفالقرطبي .51
القرآف القاىرة دارالكتبالمصرية, ط–, 4مصر, -ىػ4140,
 ـ.4520

)ت الشوكاني .51 الشوكاني محمد بف عمي بف 4411محمد فتح القدير ىػ(,
دارالفكر,الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير ,

 ـ.4554-ىػ4,4041,ط,لبنافبيروت

 الصابوني .54 دارالصابونيلمطباعةصفوة التفاسيرمحمدعميالصابوني, ,
 ـ.4553-ىػ4,4043,طمصر–والنشروالتوزيع,القاىرة

أبوعبداعبدالرحمفبفناصربفعبدابفناصرالسعدي عبدالّرحمفالسعدي .55
4132)ت ,تيسير الكريـ الّرحمف في تفسير كالـ المنافىػ(,

 ـ.4444-ىػ4,4044مؤسسةالرسالة,بيروت,لبناف,ط

حويشال عبدالقادرالعاني .56 مبّل بف القادر )تعبد العاني غازي آؿ محمود سيد
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,4سوريا,ط-,مطبعةالترقي,دمشؽبياف المعانيىػ(,1398
 .ـ4521-ىػ4144

عبدالكريـبفىوازفبفعبدالممؾبفطمحةأبوالقاسـالقشيري عبدالكريـالقشيري .57
تفسيرالقشيري,الييئةالمصرية–لطائؼ اإلشاراتىػ(,021)ت

 .1مصر,ط–اىرةالعامةلمكتاب,الق

,القرآني لمقرآفىػ(,التفسير4154عبدالكريـيونسالخطيب)ت عبدالكريـيونسالخطيب .58
 مصر,د.ت.–دارالفكرالعربي,القاىرة

)ت عبدابفعباس .59 عباس بف 68عبدا تنوير المقباس مف تفسير ابف ىػ(,
 .لبناف,د.ت–,دارالكتبالعممية,بيروتعباس

التميميالدارميالسجستاني عثمافبفسعيدالدارمي .60 عثمافبفسعيدبفخالدبفسعيد
444)ت نقد اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى ىػ(,

,مكتبةالمريسي الجيمي العنيد فيما افترى عمى اهلل مف التوحيد
 الرياض والتوزيع, لمنشر ط–الّرشد 4السعودية, -ىػ4044,

 ـ.4554

أبومحمدعزالديفعبدالعزيزبفعبدالسبلـبفأبيالقاسـبف العزبفعبدالّسبلـ .63
,تفسير القرآفىػ(,224الحسفبفمحمدبفميّذبالُسممي)ت

,بيروت  ـ.4552-ىػ4,4042لبناف,ط–دارابفحـز

بفعمربفخ عبلءالديفالخازف .61 بفإبراىيـ الحسفعميبفمحمد أبو ميؿعبلء
)ت 741البغدادي دارلباب التأويؿ في معاني التنزيؿىػ(, ,

 ـ.4535-ىػ4,4155الفكر,بيروت,لبناف,ط

البكري فخرالديفالرازي .61 التيمي عمي بف الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد
–,دارالكتبالعممية,بيروتمفاتيح الغيبىػ(,242الرازي)ت
 ـ.4444-ىػ4,4044لبناف,ط

)ت فؤادإفراـالبستاني .64 البستاني أفراـ 4041فؤاد المشرؽ,منجد الّطالبىػ(, دار ,
 ـ.44,4542لبناف,ط–بيروت

إبراىيـ الفيروزآبادي .65 بف محمد بف يعقوب بف محمد الديف مجيد طاىر أبو
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 آبادي الفيروز ىػ(817)تالشيرازي بصائر ذوي التمييز في ,
ىػ1416لبناف,–,بيروتالمكتبةالعمميةلطائؼ الكتاب العزيز, 

 .ـ4552-

 الفيروزآبادي .66

 

إبراىيـ بف محمد بف يعقوب بف محمد الديف مجيد طاىر أبو
آبادي)ت 817الشيرازيالفيروز مؤسسةالقاموس المحيطىػ(, ,
 ـ.4441-ىػ 4,1426الرسالة,بيروت,لبناف,ط

تفسير القرآف الكريـ المنتخب في لجنةمفعمماءاألزىر .67 القاىرة األىراـ, مؤسسة ,–
 ـ.4551-ىػ44,4042مصر,ط

السمرقندي الماتريدي .68 الماتريدي محمود بف محمد بف محمد منصور أبو
ىػ4,4042طلبناف,-بيروت,تأويالت أىؿ السنةىػ(,111)ت
 ـ.4441-

الما الماودي .69 البصري حبيب بف محمد بف عمي الحسف ورديأبو
 لبناف.–,دارالكتبالعممية,بيروتالنكت والعيوفىػ(,014)ت

أحمد محمدأبوزىرة .70 مصطفى أحمد 4150)ت محمد دارزىرة التفاسيرىػ(, ,
 ـ.4543-ىػ4043مصر,–الفكرالعربي,القاىرة

محمداألميفالشنقيطي .73
 

نوحمحمداألميفبفمحمدالمختاربفعبدالقادربفمحمدبف
المختار بف أحمد بف محمد )ت بف 4151الجكني أضواء ىػ(,
المدينةالبياف في إيضاح القرآف بالقرآف, والحكـ, العموـ مكتبة

 ـ.4441-ىػ4,4041طالسعودية,-المنورة

العثماني محمدثناءاالمظيري .71 ا ثناء النقشبندي محمد  الحنفي 4441ت(المظيري
 ريالتفسير المظيىػ(, باكستاف, الرشادية, مكتبة -ىػ4044,

 ـ.4554

بفعميرضا محمدرشيدرضا .71 4110)ت محمدرشيد تفسير القرآف الحكيـ ىػ(,
مصر,–الييئةالمصريةالعامةلمكتاب,القاىرة)تفسير المنار(,

 ـ.4554-ىػ4044
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)ت محمدسيدطنطاوي .74 طنطاوي سيد 4014محمد قرآف التفسير الوسيط لمىػ(,
القاىرةالكريـ  والتوزيع, والنشر لمطباعة مصر نيضة دار ,-

 ـ.4534-ىػ1,4043مصر,ط

زيفالديفمحمدعبدالرؤوؼبفتاجالعارفيفبفعميبفزيف محمدعبدالرؤوؼالمناوي .75
التوقيؼ عمى ,)ىػ4414العابديفالحداديالمناويالقاىري)ت

بيرومياـ التعاريؼ الفكر, دار , ط–ت 4لبناف, -ىػ4044,
 ـ.4554

متوليالشعراوي محمدمتوليالشعراوي .76 4044)ت محمد مطابعتفسير الشعراويىػ(, ,
 مصر,د.ت.–أخباراليوـ,القاىرة

 محمدمحمودحجازي .77 حجازي, محمود الجديد,التفسير الواضحمحمد الجيؿ دار ,
 ـ.4551-ىػ44,4041لبناف,ط–بيروت

الممّقب مرتضىالزبيديال .78 الفيض, أبو الحسيني, الرّزاؽ عبد بف محّمد بف محّمد
)ت الزَّبيدي 4441بمرتضى, تاج العروس مف جواىر ىػ(,

 مصر,د.ت.–,داراليدايةلمنشر,القاىرةالقاموس

بفمسمـبفوردبفكوشاذالقشيري مسمـبفالحجاج أبوالحسيف مسمـبفالحجاج .79
)تالنيسابو 424ري صحيح مسمـىػ(, العممية,, الكتب دار
 ـ.4441-ىػ4,4040,طلبناف–بيروت

مختار مكيبفأبيطالب .80 بف محمد بف َحّموش طالب أبي بف مكي محمد أبو
)ت المالكي القرطبي األندلسي ثـ القيرواني ىػ(,013القيسي

حكامو اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره وأ
,مجموعةبحوثالكتابوالسنة,جامعةوجمؿ مف فنوف عمومو

 ـ.4444-ىػ4,4045اإلمارات,ط–الشارقة,الشارقة

 مؤنسرشادالّديف .83 الّديف, المجمساألعمىالمراـ في المعاني والكالـمؤنسرشاد ,
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 غة العربّيةمممخص الدراسة بالّ 


ىذاالبحثيبحثفيالتّفسيرالموضوعيلموضوعقرآنيبعنواف:
.. دراسة موضوعية(.)الّسبيؿ في ضوء القرآف الكريـ

ّدراسةجديرحيثتتحّدثىذهالّدراسةالعمميةحوؿموضوعمفموضوعاتالقرآفالكريـ,وموضوعال
محفوؼ الشّر وسبيؿ بالمخاطر, محفوؼ الحّؽ لطريؽ الّسبيؿ وأّف خاّصة والّدراسة, بالبحث
بالّشيوات,فبلبّدأفيّتضحلمّناسالّسبيؿالّصحيحلكييتّبعوهفبلينتيجوامنيجالشيطافويقعوافي

مكائده.
ستقرائي,وتتكوفىذهالرسالةمفمقدمةوقداعتمدتالباحثةفيبحثياليذاالموضوععمىالمنيجاال

وتمييدوثبلثةفصوؿوخاتمة.
أّماالتمييدفقدتحّدثتفيوالباحثةعفمعنىالّسبيؿفيالمغةواالصطبلح,وبّينتالعبلقةبيفالمعنى
والمدنية, الّسبيؿفياآلياتالمّكية وبّينتكذلؾمشتقاتكممة الّسبيؿ, المغويواالصطبلحيلكممة

كذلؾالموضوعاتالّتيوردتالّسبيؿفيسياقيافياآلياتالمّكيةواآلياتالمدنية.و
عمىثبلثةتحدثتالباحثةعفأنواعالسبيؿفيالسياؽالقرآني,واحتوىىذاالفصؿالفصؿاألّوؿفيو

 فتحّدثتفيوالمبحثاألّوؿأمامباحث, المحمودة, الّسبؿ المبحثالثّانيأّماعف الّسبؿعففكاف
المذمومة,وتحّدثتفيالمبحثالثّالثعفالّسبؿالّتيالتوصؼبمدحأوذـ.

في فتحّدثت القرآني, السياؽ في الّسبيؿ مياديف عف فيو الباحثة تحّدثت فقد الثّاني الفصؿ وأما
المبحثاألّوؿعفمياديفالخير,وتحّدثتفيالمبحثالثّانيعفمياديفالشر.

ا الفصؿ تحّدثتوأما  حيث اليداية, وأسباب اإلضبلؿ أسباب عف فيو الباحثة تحّدثت فقد لثّالث
المبحثاألّوؿعفأسباباإلضبلؿعفسبيؿالحّؽ,وتحّدثتالمبحثالثّانيعفأسباباليدايةإلى

الّسبيؿالحّؽ.
تمؿىذاالبحثوقدختمتالباحثةبحثيابخاتمةاشتممتعمىمجموعةمفالنتائجوالتوصيات,وقداش

وفيرساألعبلـ وفيرساألحاديثالنبوية فيرساآلياتالقرآنية وىي الفيارس, مف عمىمجموعة
وفيرسالمصادروالمراجعوفيرسالموضوعات,كمااشتمؿىذاالبحثعمىممخصلمرسالةبالمغة

العربيةوممخصبالمغةاإلنجميزية.
.واالموفؽوالياديإلىسواءالّسبيؿ
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Abstract 
This research investigates  a quranic subject in objective interpretation titled: 

(The Way in the Light of the Holy Quran… an Objective Study) 
This scientific study investigates a subject of Quran subjects, this subject of 

study is worth of study and research. Especially that the way of right is fraught 
with dangers, and the way of evil is fraught with pleasures. Therefore, people 
should recognize the right way to follow to avoid following the evil. 

The researcher followed the inductive method and this research consists of 
an introduction, preface, three chapters and a conclusion. 

Talking about the preface, the researcher talked about the meaning of the 
way in the Language and idiomatically, showed the relationship between linguistic 
and idiomatic meaning of the word the way, and explained the derivations of the 
way in Meccan and Medinan verses, and also the subjects where the way was 
mentioned in Meccan and Medinan verses. 

The first chapter consists of three subjects, where researcher talked about 
the types of the way in quranic conticts,. In the first subject, she talked about the 
good ways. While in the second, she talked about the misguiding ways and in the 
third, she talked about the ways in between. 

While in the second chapter, researcher talked about the way's fields in the 
quranic context.In the first field, she talked about the good fields and in the other, 
she talked about the evil fields. 

Talking about the third chapter, the researcher talked about the causes of 
misguiding and the causes of Hedaya, where the first subject talked about the 
causes of misguiding of the right way and in the second subject, she wrote about 
the causes of Hedaya to the right way. 

The researcher concluded her research with a group of results and 
recommodations. This research contains a number of indexes which are the index 
of quranic verses, the index of prophet Mohammed speech, the index of proper 
nouns, the index of resources and references, and the index of subjects in addition 
to the research abstract in Arabic and English. 


