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  وا م َباَرؾ   ِإَلْيؾَ  َأْنَزْلَناه   ِكَتاب بَّر   آَياِتوِ  ِلَيدَّ
رَ   [ٜٕ :ص] اْْلَْلَباِب  أ ول و َوِلَيَتَذكَّ
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 اإلىػػػػػػػداء
 ف دربي ليميد لي طريق العمـ واْلملماْلشواؾ  أزاؿإلى أبي العزيز الذي 

 نجاحي، بارؾ هللا ليا في عمرىا وصحتيا سر   ؤىاكاف دعا التيإلى أمي الغالية 

 لي عمى إكماؿ دراستيوعونًا الذيف كانوا سندًا  سرتيإلى إخوتي وأ

 يـ رخيصة في سبيل هللا إلى المجاىديف الذيف يحمموف أرواحيـ عمى أكف  

 إلى الميتميف بالعموـ الشرعية والباحثيف فييا

 ىذا الجيد المتواضع أىدي
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 وتقػديػػػػر شػػػكر
ر لي إتماـ ىذه الرسالة عمى ىذا النحك، فيك  الحمد كالشكر هلل أكاًل كآخرًا أف كفَّقني كيسَّ

 َشَكرَ  َوَمفْ  :كانطبلقًا مف قكؿ هللا كاعترافًا ألىل الفضل لفضميـ، صاحب الفضل كالمنَّة، 
ر   َفِإنََّما ر   َل  )َمفْ :  كامتثااًل لقكؿ النبي[ ٓٗ: النمل] ِلَنْفِسوِ  َيْشك  ر   َل  النَّاَس  َيْشك  ، (ٔ)َّللاََّ( َيْشك 

 فضيمة مشرفي إلى كتقديرؼ  امتناني كعظيـ شكرؼ  بجزيل أتقدـ كيشرِّفني أف فإنَّو يسرُّني
ل عميَّ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كبذؿ زىدي دمحم أبو نعمة: الدكتكر  الكثير الذؼ تفضَّ

رشادؼ، فكاف نعـ األستاذ المكجو، كاألخ الناصح، كأسأؿ لنصحي كقتو مف  يجعل أف  هللا كا 
 .حسناتو ميزاف في ذلؾ

 أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى ُعْضَكؼ لجنة المناقشة:كما 

 الزميمي     إبراىيـ زكريا  الدكتكر:األستاذ 

 الصيفييكسف رمضاف كالدكتكر: 

مناقشة ىذه الرسالة، كعمى ما بذاله مف جيد في تنقيح ىذه الرسالة كي لتفضميما بقبكؿ 
ظيار مكاطف الخمل فييا.مّ تخرج في أبيى حُ   ة كأحسف صكرة، فيـ أىٌل لتقكيميا، كا 

كالشكر مكصكؿ لمجامعة اإلسبلمية منارة العمـ كالعمماء، كأخص بالِّذكر أساتذتي في 
 ميا التي أتاحت لي الفرصة إلكماؿ دراستي العميا.كمية أصكؿ الديف، كما أشكر الدراسات الع

 بإسداء أك كتاب بتكفير سكاء كمساعدة عكناً  قدـ مف لكل الجزيل بالشكر تكجوأ كما
 .الفصكؿ مف فصل بمراجعة الغيب أك  ظير في بدعاء أك نصيحة

 .كالمسمميف لئلسبلـ ذخراً  يجعميـ كأف جميعاً  فييـ يبارؾ أف  المكلى راجياً 

  

                                                           
(ٔ)

(، أبكاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، حديث رقـ ٜٖٖ/ ٗسنف الترمذؼ ) 
 (، قاؿ الترمذؼ: ىذا حديث صحيح.ٜٗ٘ٔ)
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 المقدمة

مف شركر تعالى نحمده تعالى كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ باهلل  هلل،الحمد  إفّ 
لو إشيد أف ال أك  لو،كمف يضمل فبل ىادؼ  لو، أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف ييده هللا فبل مضلَّ 

 أما بعد:   عبده كرسكلو... اً دمحم فّ أشيد أك  لو،إال هللا كحده ال شريؾ 

 يحتاجو ما لكل كتفصيبلً  ،شيء لكل كتبياناً  ،لمعباد كرحمةً  ىدػً القرآف  فقد أنزؿ هللا 
 ،الحسنة كاألحكاـ ،النافعة األصكؿ تقرير عمى يدكرفيك  كأخراىـ، كدنياىـ دينيـ فيالنَّاس 
 .شر كلِّ  مف رىـذِّ حَ كيُ  ،خير كلِّ  إلى العباد وجِّ كَ كيُ  الصحيحة، كالعقائد

 كأحبِّيا كأكجبيا كأفضميا اإلطبلؽ، عمى العمكـ أفَّ عمـ التفسير مف أجلِّ بكما مف شٍؾ 
 يتعمق حيث إّف شرؼ العمـ بشرؼ المعمكـ، فيك ،كأرفعيا قدرًا في ديننا اإلسبلمي ،هللا  إلى

كما  فضيمة، كل كمعدف حكمة، كل ينبكع ، فيك هللا كبلـ كأشرؼ مف أىَـّ  ، كال هللا بكبلـ
 كتابو، بتدبر أمر  هللا فَّ فإ بو، العناية العمـ لطالب ينبغي التي العمـك أىـ مف ـالعم أفَّ ىذا
 المراتب، أعمى في كجعميـ بذلؾ، القائميف عمى كأثنى بآياتو، كاالىتداء معانيو، في كالتفكر
 كىك الدليل، كأصحّ  السبيل، أكضح ليـ بّيفقد ك  كخاصتو، هللا أىل فيـ المناقب، أسمى ككعدىـ
وفَ  َأَفَل : فقاؿ أسراره، التأمل عند العارفيف عمى كفاضت آياتو، فصمت الذؼ القكؿ  َيَتَدبَّر 
ْرآفَ   [.ٕٗ:دمحم] َأْقَفال َيا ق م وب   َعَمى َأـْ  اْلق 

 متفتحة، كبصائرَ  كاعية، بقمكبٍ  لمقرآف تدبرىـ في حسنة قدكة الصالح السمف في كلنا  
 ،ككاقعاً  سمككاً  حياتيـ في ذلؾ ثمار رأينا كلقد أحكامو، كاستنباط معانيو، فيـ مف نكاتمكَّ  حيث
فَّ   عمى كاضحةً  داللةً  ليدؿُّ  كىزائـ، كتفرؽٍ  كىكاٍف، ضعفٍ  مف اليكـ اإلسبلمية األمة تعيشو ما كا 
 يقتضي كىذا كمجتمعاتيا، أفرادىا لسمككات ضابطاً  كال حياتيا، ألمكر راً يِّ سَ مُ  يعد لـ القرآف أفَّ 
 كقكة عزة فبل القرآف، كغايات كأىداؼ لمقاصد المتعمقة بالدراسة ذلؾ مف بالخبلص التفكير انّ مِ 

 ،(سبأ-األحزاب) السكرتيف كىاتيف المكضكع، ىذا كألىمية ربيا، كتاب إلى بالعكدة إال لؤلمة
 كىك البحث ىذا خبلؿ مف ذلؾ، في كشرعت القرآنية، كالمقاصد األىداؼ دراسة أتناكؿ أف رأيت

 تيسور ل الكريـ القرآف مف واْلربعيف الثالث الحزب وأىداؼ لمقاصد التحميمية الدراسة) :بعنكاف
 (64-7: اآليات سبأو  ،14-47:اآليات اْلحزاب

كشرح  كلطفو، بعكنو نيمدّ أفقد  الدراسة، بيذه القياـ لي يّسرالذؼ كفقني ك   هلل الحمد
 .الكريـ لكجيو خالصاً  ىذا عممي يجعل أف  أسألوصدرؼ لفيـ كتابو، ك 



 
 

  ح

 بحثأوًل: أىمية ال

أجّل األعماؿ  ، فاالشتغاؿ فيو مفالكتب كىك القرآف الكريـبأشرؼ تعمق مكضكع الدراسة  -ٔ
 كأرفع الخصاؿ.

عمى  ما ينبغيك كزكجاتو،  األحكاـ الخاصة بالنبي عمى الكثير مف  األحزاب سكرة اشتماؿ -ٕ
 المجتمع. كقكة األسرة المسممةتماسؾ  يؤدؼ إلىما المسمميف فعمو تجاه ىذه اآلداب، 

 كركد قصص لـ يتـ ذكرىا في القرآف الكريـ إال في ىاتيف السكرتيف كقصة قكـ سبأ. -ٖ

 البحث اريأسباب اخت: ثانياً 

 النصكص ثنايا في كصكالغ آلياتو، كالتدبر كالتفكر ، هللا كتاب في النظر تعميق -ٔ
 .فييا المكنكف  الستخراج

الكضع المتردؼ الذؼ حّل بالمسمميف في زماننا، كىذا يتطمب ِمّنا دراسة متعمقة لمنصكص،  -ٕ
 . ًا لمقرآف برؤية معاصرةكتدبر 

بياف المقاصد كاألىداؼ لآليات التي مف شأنيا أف تحفع عمى اإلنساف عقيدتو، كتبعث  -ٖ
 .عمى رسكخ اإليماف في النفس، كالعناية بالقرآف، كالتحاكـ إليو

االىتماـ المتزايد كاإلقباؿ عمى المقاصد كاألىداؼ القرآنية باعتبارىا حاجة العصر  -ٗ
 كالمستقبل.

يجاد ،مف غفمتيا األمة بيذه لمنيكض السبيل ىك القرآف أفّ  بياف -٘  لمقضايا الحمكؿ كا 
 .المستجدة

 ًا: أىداؼ البحثلثثا

 كأىداؼ مقاصد بياف في ـئلسيال البحث ىذا جاء حيث،  هللاابتغاء األجر كالثكاب مف  -ٔ
 . كآياتو الكريـ القرآف سكر

ظيارسبأ( -تي )األحزابسكر  مف األربعيفك  الثالث لمحزب األساسية المكضكعات بياف -ٕ  كا 
 اإلسبلمي. المجتمع في لترسيخيا تيدؼ التي كأىدافيا العامة مقاصدىا



 
 

  خ

 ىذه في طرحيا تـ التي المكضكعات خبلؿ مف كذلؾ الباحثيف، أماـ جديدة آفاؽ فتح -ٖ
 .الباحث إلييا سيتكصل التي كالنتائج ،لرسالةا

 .التفاسير مف النكع ىذا لمثل التشجيع -ٗ

 .  اإلسبلمية المكتبة إثراء -٘

 الدراسات السابقة: رابعاً 

مادىا في قسـ التفسير كعمـك لسمسة األبحاث التي تـ اعت جاء ىذا البحث استكماالً 
كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد اإلسبلمية، ف بكمية أصكؿ الديف في الجامعة آالقر 

نصيبي مف ىذه السمسمة ىذا البحث كىك ، ككاف كآياتو القراف الكريـلسكر كاألىداؼ المتنكعة 
 تيسور لمف القراف الكريـ الثالث واْلربعيف التحميمية لمقاصد وأىداؼ الحزب  )الدراسةعنكاف: ب
 .(64-7، وسبأ اآليات: 14-47اآليات:حزاب اْل

  البحث منيج: خامساً 

 عمى البحث في عممي كسيككف  التفسير فيالمكضكعي ك  الّتحميمي المنيج باحثال تبعا       
 :التالي النحك

لكل  ة مباحث، جاعبلً إلى فصكؿ يتفرع عنيا عدّ الثالث كاألربعيف الحزب  آيات تقسيـ -ٔ
 .نفسومبحث آياتو المناسبة ، حسب مكضكع آيات البحث 

كالّرسـ العثماني ، مع عزك اآليات إلى سكرىا بذكر اسـ  بالحركات مضبكطة اآليات كتابة -ٕ
 السكرة كرقميا في المتف. 

 منيجيات مف فييا ما كاستنباط عميقًا، تحميبلً  القرآنية لمنصكص كاألىداؼ المقاصد تحميل -ٖ
 المنيج ىذا تخدـ التي األدكات باستخداـ كذلؾ كغيرىا، كالتربية األخبلؽك  العقيدة في إصبلحية

 كغيرىا. كالمُّغة كالسّنة، القرآف، عمكـ: مف

 .كغيرىا التفسير كتب مف كالمعتمدة األصمية المراجع إلى الرجكع -ٗ

 حكـ بياف مع عممياً  تخريجاً  ياخريجاالستدالؿ باألحاديث النبكية التي تخدـ المكضكع، كت -٘
 .حيحيفالّص  في تكف لـ ما أمكف، ما عمييا العمماء
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 مف كتب غريب القرآف كالمعاجـ المغكية. الغريبة المفرداتمعاني  بياف -ٙ

 مف مظاّنيا. البحث في سيردكف  الذيف المغمكريف لؤلعبلـ تراجـ عمل-ٚ

 التعريف باألماكف غير المشيكرة. -ٛ

، كمراعاة األمانة العممية في النَّقل األصكؿ حسب كتكثيقيا ألصحابيا المقتبسة األقكاؿ عزك -ٜ
 كالتكثيق كالتعميق.

كترؾ الباحث مكاصفات  الصفحة،ك  المجمد كرقـ ،وكمؤلف الكتاب اسـ بذكر تكثيق المراجع -ٓٔ
 المرجع لقائمة المراجع في نياية البحث.

كالبمداف، كالمصادر  الُمَترَجـ ليـ في البحث،عمل فيارس لآليات، كاألحاديث، كاألعبلـ  -ٔٔ
 .كالمراجع، كالمحتكيات

 ترتيب المصادر كالمراجع حسب األحرؼ اليجائية السـ الكتاب. -ٕٔ

 البحث خطةًا: سادس

 :يمي كما وفيارس وخاتمة، ،فصوؿ أربعةو  وتمييد، مة،قد ِ م   مف البحث ىذا يتكوف  

 :عمى وتشتمل مةقد ِ الم  

 .البحث أىمية: أكالً 

 .البحث اختيار أسباب: ثانياً 

 .البحث أىداؼ: ثالثاً 

 .السابقة الدراسات: رابعاً 

 .البحث منيجخامسًا: 

 .البحث خطةسادسًا: 
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 :مبحثيف عمى ملتشيو يالتمييدالفصل 

 واْلىداؼ والمقاصد التحميمية بالدراسة التعريف :اْلوؿ المبحث

 ويشتمل عمى مطمبيف:

 :عمى شتمليو باتيا،تطمَّ وم   التحميمية راسةالد ِ  تعريف: اْلوؿ المطمب

 لغة كاصطبلحًا. التحميمية راسةالدِّ : أكالً 

 .التحميمية الدراسة باتتطمَّ مُ : ثانياً 

 :عمى ويشتمل ،: تعريف باْلىداؼ والمقاصد وأىميتياالثاني المطمب

 ألىداؼ لغة كاصطبلحًا.: تعريف اأكالً 

 كاصطبلحًا.المقاصد لغة : تعريف ثانياً 

 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد معرفة أىمية: ثالثاً 

 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد معرفة طرؽ : رابعاً 

 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد في المصنفات أىـ: خامساً 

 تعريف عاـ بسورة اْلحزاب :الثاني المبحث

 :  مطالبويشتمل عمى ستة  

 .آياتيا كعدد تسميتيا، ككجو السكرة، أسماء: األكؿ المطمب

 .نزكليا كجكُّ  السكرة، نزكؿ كزماف مكاف: الثاني المطمب

 .كترتيبيا السكرة، فضائل: الثالث المطمب

 .بعدىا كما قبميا لما السكرة مناسبة :الرابع المطمب

 .لمسكرة األساس المحكر : الخامس المطمب

 األىداؼ العامة لمسكرة. المطمب السادس:
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 اْلوؿ الفصل
 (34-47) اآلياتاْلحزاب  سورة مقاصد وأىداؼل ةالتحميمي الدراسة

 :مباحثويشتمل عمى ثلثة 

 (43-47) اآليات اْلحزاب سورة وأىداؼ مقاصد: اْلوؿ المبحث
 :مطالب خمسة كفيو

 .  زكجات النبي األكؿ: بياف ثكاب  المطمب

 .  بيف نساء المسمميف زكجات النبي  ةالثاني: مكان المطمب

 عف الخضكع في القكؿ. نيي زكجات النبي الثالث:  المطمب

 .أكامر كنكاىي ألميات المؤمنيف المطمب الرابع: 

 .فضل أىل بيت النبي  المطمب الخامس:

 (31-45) اآليات اْلحزاب سورة وأىداؼ مقاصد: الثاني المبحث
  :مطالب أربعة كفيو

 التكميف كالثكاب.األكؿ: المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء في  المطمب

 .اكعاقبة مخالفتيم كرسكلو  كجكب السمع كالطاعة هلل : الثاني المطمب

 بيا. كزكاج النبي  بنت جحش  بالثالث: زين المطمب

 خاتـ النبييف. الرسكؿ المطمب الرابع: 

 (34-37) اآليات اْلحزاب سورة وأىداؼ مقاصد: الثالث المبحث
 :مطالب ثبلثة كفيو

 . فضائل ذكر هللا: األكؿ المطمب

 .صفات النبي : الثاني المطمب

 .يدفع أذػ الكافريف عمى هللا  التككلالثالث:  المطمب 
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 الثاني الفصل

 (26-34) اآليات اْلحزاب سورة وأىداؼ لمقاصد التحميمية الدراسة
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 المبحث اْلوؿ

 التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واْلىداؼ

 المطمب اْلوؿ: تعريف بالدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 أوًل: الدراسة التحميمية لغة واصطلحاً 

بتعريفو بصكرتو المفردة ثـ بصكرتو المركبة عمى  قمتقد كىذا المصطمح مركب، ك 
 النحك التالي:

 الدراسة التحميمية لغًة: -7

 الدراسة -أ

فالدرس:  ،")درس( الداؿ كالراء كالسيف أصل كاحد يدؿ عمى خفاء كخفض كعفاء
كذلؾ أف الدارس يتتبع ما كاف قرأ، كالسالؾ  ،الطريق الخفي...كمف الباب درست القرآف كغيره

كدارست الكتب ، حفظو حتى خفّ ، كدرست الكتاب أؼ: ذّلمتو بكثرة القراءة (ٔ)يق يتتبعو"لمطر 
 (ٕ).درستيا :كتدارستيا أؼ

الباحث يسير  مف ىذا المعنى المغكؼ لكممة )درس( أفّ   يتضحكبناًء عمى ما سبق فإنو 
كيتتبع ما فيو كممة كممة حتى يصل إلى المراد كيزيل الخفاء  ،مع النص أيًا كاف ىذا النص

 بس عف ىذا النص. كالمّ 

 التحميمية -ب

 ")حل( الحاء كالبلـ لو فركع كثيرة كمسائل، كأصميا كميا عندؼ فتح الشيء، ال يشذّ 
العقدة  ، كحلّ (ٖ)"كيقكؿ العرب: " يا عاقد اذكر حبلً  ،عنو شيء، يقاؿ حممت العقدة أحميا حبلً 

 (ٗ)فتحيا كنقضيا فانحمت.بمعنى : يحميا حبلً 

                                                           
 (.ٕٚٙ/ ٕمقاييس المغة البف فارس ) (ٔ)
 .(ٕٓ٘/ٕٔ) انظر: تيذيب المغة: لؤلزىرؼ  (ٕ)
 (.ٕٓ/ ٕ(، مقاييس المغة: البف فارس )ٜٚمختار الصحاح: لمرازؼ )ص:  (ٖ)
 (.ٜٙٔ/ ٔٔ(، لساف العرب: البف منظكر )ٕٚ/ٖانظر: العيف: لمخميل بف أحمد الفراىيدؼ ) (ٗ)
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بع التحميل يككف ىنا بمعنى التجزئة كالتتّ  أفّ يتبّيف مف المعنى المغكؼ لكممة )حّل( ك 
رجاع الشيء إلى أصمو كبياف ارتباطيا مع الجمل ، كمككناتو األساسية التي يتككف منيا أيضًا، كا 

خطكة، أيضًا  بالرجكع بيا إلى أصميا كتفكيكيا خطكةً  فكما أف نقض العقدة كحميا يككف األخرػ، 
الباحث يتتبع النص كيسير معو خطكة خطكة، فيقكـ بتحميل الجممة كبياف عناصرىا  فإفّ 

  .كمككناتيا، كتحديد المعنى مف سياؽ الكبلـ

 الدراسة التحميمية اصطلحًا: -6

الدراسة  كقد تناكلتيمية، بعد البحث كالتنقيب لـ أعثر عمى تعريف خاص بالدراسة التحم
التحميمية بغرض الكصكؿ لممقاصد كاألىداؼ القرآنية، كليس اليدؼ ىك تحميل اآليات، فقد 

"بياف اآليات بأّنو:  التفسير التحميمي العمماء فقد عّرؼتناكليا المفسركف كأسيبكا في ذلؾ كثيرًا، 
سر في ىذا البياف مع آيات السكرة مف جميع نكاحييا، بحيث يسير المف مستفيضاً  القرآنية بياناً 

معاني جمميا، كما تيدؼ إليو تراكيبيا مف  إعرابيا، كمكضحاً  مفرداتيا، كمكجياً  آية، شارحاً  آيةً 
في ذلؾ باآليات القرآنية  أكجو المناسبات بيف اآليات كالسكر، مستعيناً  أسرار كأحكاـ، كمبيناً 

كىذه الطريقة ، فالتفسير التحميمي نسبة إلى التحميل، (ٔ)"...األخرػ ذات الصمة، كبأسباب النزكؿ
دراستو لممقاصد كاألىداؼ القرآنية، كالتي تقكـ عمى في التفسير ال يستغني عنيا الباحث في 

 ىداؼ القرآنية. الكصكؿ إلى تمؾ المقاصد كاأل بغرض التفسير كالنقد كاالستنباط،

اؼ اآليات كالنصكص القرآنية يمكف الدراسة التحميمية لمقاصد كأىد كيرػ الباحث أفّ 
بذلؾ بالعمـك  يا: سير الباحث مع النص القرآني كتفكيؾ أجزائو إلى أصكليا، مستعيناً تعريفيا بأنّ 
مف  ؛كذكاء مة كالتي تعيف عمى فيـ النصكص، كباستخداـ عقمو كبما أكتي مف فطنةٍ ذات الصِّ 

  ا، كاكتشاؼ أسرارىا كمضامينيا.أجل الكصكؿ إلى استنباط دالالت النصكص، كبياف معانيي

 ثانيًا: متطمبات الدراسة التحميمية

ىناؾ عدة مرتكزات تقكـ عمييا الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ القرآف، كمف أراد أف 
 يخكض ىذا الميداف البد مف أف تتكافر فيو عدة شركط، مف أىميا:

صحيحة، يستمد أصكليا مف  عقيدةٍ أف يككف صاحب بصّحة المعتقد كالتجرد عف اليكػ:  -ٔ
القرآف كالسنة، فإف كانت عقيدتو باطمة فإف ذلؾ يؤدؼ إلى تحريف النصكص، كحمميا عمى غير 

                                                           
 (.ٕٛٚ/ ٔ) يفمجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصص: المكسكعة القرآنية المتخصصة (ٔ)
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المراد منيا، لتكافق مذىبو كأىكائو الباطمة، لذا كاف البّد لمف يقـك بيذه الدراسة أف يممؾ معتقدًا 
 لو فيـ القرآف فيمًا صحيحًا.ذؼ ال يممؾ اعتقادًا سميمًا، ال يمكف الّ صحيحًا، ف

إدراؾ الحقائق  د هللا طريقو كخطاه، فإفّ ، ليسدّ اإلخبلص كصّحة القصد كمخافة هللا  -ٕ
و ال يحصل : " كاعمـ أنّ (ٔ)الزركشي يقكؿ، صادقةٍ  ، كنيةٍ طاىرةٍ  القرآنية إنما يحتاج إلى قمكبٍ 

أك  ،غيب المعرفة كفي قمبو بدعة كال يظير لو أسرار العمـ مف ،لمناظر فيـ معاني الكحي حقيقة
أك يككف غير متحقق اإليماف أك  ،أك حب الدنيا ،أك ىكػً  ،أك في قمبو كبرٌ  ،إصرار عمى ذنب
إلى  أك يككف راجعاً  ، عمـ بظاىرعمى قكؿ مفسر ليس عنده إالّ  أك معتمداً  ،ضعيف التحقيق

مف بعض إذا كاف العبد مصغيا إلى كبلـ ربو  كىذه كميا حجب كمكانع كبعضيا آكد ،معقكلو
لممعيكد مف عممو  إلى قدرتو تاركاً  ممقي السمع كىك شييد القمب لمعاني صفات مخاطبو ناظراً 

سميـ كقكة  مستقيـ كقمبٍ  إلى التفيـ بحاؿٍ  لممتكمـ مفتقراً  مف حكلو كقكتو معظماً  كمعقكلو متبرئاً 
 .(ٕ)عمـ كتمكف سمع لفيـ الخطاب..."

الفطنة كالذكاء، كدقة الفيـ، كعمق االستنباط، كالمكازنة بيف اآلراء، بحيث يستطيع أف يفكر  -ٖ
نما يَ " ،سديدة كيستنتج، كيأتي بمعاٍف جديدة، كآراءٍ  مع عمى أسراره كمبانيو طّ يـ بعض معانيو كيَ فْ كا 

، في فنكف األدب كامتدّ  ،باعو ككقت طباعو كامتدّ  ،سع مجالو في الفكر كتدبرهكاتّ  ،مف قكؼ نظره
 .(ٗ)بمغة العرب" (ٖ)طَّ حتَ اك 

بالمغة العربية كعمكميا، كعمـ المغة كالنحك كالتصريف كاالشتقاؽ كالببلغة  أف يككف عالماً  -ٗ
القرآف ففيـ المراد مف اآليات يتكقف عمى معرفة ألفاظ المغة العربية كدالالتيا،  فّ إكغيرىا، حيث 

 (٘)بغير عمـ. في كبلـ هللا مف يتناكؿ ىذا العمـ نزؿ بالمغة العربية، حتى ال يقكؿ 
                                                           

بدر الديف، دمحم بف بيادر بف عبد هللا الزركشي، تركي األصل، كقد اعتنى بالفقو كاألصكؿ كالحديث، كقد  (ٔ)
كابف كثير، مف مؤلفاتو: البرىاف في عمـك القرآف، البحر المحيط، التنقيح  أخذ عف الشيخ األسنكؼ كالُبْمِقيِنيّ 

ىػ بالقاىرة. انظر: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: البف حجر ٜٚٗأللفاظ الجامع الصحيح، تكفي سنة 
 (.ٓٙ/ ٙ(، األعبلـ: لمزركمي )ٖٖٔ/ ٘العسقبلني )

 (.ٓٛٔ/ ٕالبرىاف في عمـك القرآف ) (ٕ)
يء كاحتاط الكجكه، بأكثق أمكره في أخذ: فبلفٌ  كاحتاط ُمحتاط، فيك كاْحَتْط، احتاطَ  (ٖ)  تفادًيا كاحترز حاذر: لمشَّ

ط ُيتكقَّع، لما ط كحِذر، احتاط: األمر في كتحكَّ يءَ  كحكَّ  ما كدفع ينفعو ما بجمب كتعّيده حفظو حاَطو؛: الشَّ
 (.ٖٛ٘/ ٔ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ: انظر. يضّره

  (.٘/ ٔ) : لمزركشيالقرآف عمـك في البرىاف (ٗ)
 .(ٕٙٔ: ص) : لدمحم معبدالقرآف عمـك مف نفحاتانظر:  (٘)
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كالتاريخ كالحديث كالسيرة العمـ بالعمكـ التي ليا صمة بيذه الدراسة كأصكؿ العقيدة كالفقو  -٘
كغيرىا، باإلضافة إلى عمكـ القرآف، كعمـ أسباب النزكؿ، كعمـ القراءات، كالناسخ كالمنسكخ، 

 ...إلخ. ، كالُمْحَكـ كالمتشابودكالمطمق كالمقيّ ي كالمدني، كالعاـ كالخاص، كالمكِّ 

أف يككف االعتماد عمى التفسير بالمأثكر أكاًل، فُيَفّسر القرآف بالقرآف كبالسنة كبأقكاؿ  -ٙ
كالذؼ يعتمد عمى االجتياد في فيـ آيات الصحابة كالتابعيف، ثـ المجكء إلى التفسير بالرأؼ 

، بحيث ال يخالف التفسير بالمأثكر أك دالالت بضكابطو االلتزاـمع القرآف كاستنباط األحكاـ 
 المغة. 

ربط اآليات بالكاقع المعاصر، كمحاكلة معالجة المشكبلت التي نكاجييا في كاقعنا الحالي،  -ٚ
  كبياف مكقف اإلسبلـ مف قضايا العصر كأزماتو.

 

 والمقاصد وأىميتيا اْلىداؼالمطمب الثاني: تعريف ب

 اْلىداؼ لغة واصطلحاً أوًل: تعريف 

 اليدؼ لغة -7

"كل مرتفع مف بناء أك كثيب ، كما أنيا تأتي بمعنى: (ٔ)"اليدؼ كل شيء عظيـ مرتفع"
لى الشيء :كمنو " كالرجل ىدفا، (ٕ)رمل أك جبل كالغرض كالرجل العظيـ"  :كسل كضعف كا 

لى األمر أىدؼ منو  :كيقاؿ ،قرب كدنا :رمى كأنو جعمو ىدفا لو، )أىدؼ( :قصده كأسرع كا 
ليو ،أشرؼ :كفبلف عمى التل  .(ٖ)قاربيا" :كفبلف لمخمسيف ،نيض كاستقبل :كلو ،لجأ :كا 

الشيء العظيـ أك اليدؼ يقصد بو الغرض أك الغاية أك  أفّ  مف خبلؿ ما سبق يتبيف
  القصد الذؼ نرمي إلى الكصكؿ إليو.

 ناحيتيف:تعريفيا مف  الباحثقد ذكر لؤلىداؼ عدة تعريفات، ك  اليدؼ اصطلحًا: -6

 تربوي: منظور  مف  اْلىداؼ . أ
                                                           

 .(ٖٙٗ/ ٜالبف منظكر ) :لساف العرب (ٔ)
 .(ٔٙٛ)ص:  مفيركزآبادػ: لالقامكس المحيط (ٕ)
 (.ٜٚٚ/ ٕ)المعجـ الكسيط: إلبراىيـ مصطفى كآخركف  (ٖ)
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 (ٔ)تنقسـ األىداؼ التربكية إلى قسميف رئيسيف:

  األىداؼ األغراض(: أؼ التي تشتمل عمى األغراض كالمقاصد النيائية التي يراد مف(
 التربية إنجازىا، كتحقيقيا عمى المستكيات الفردية كاالجتماعية كالعالمية.

 األىداؼ ) ائل(: أؼ التي تشتمل عمى الكسائل كاألدكات الفعالة لتحقيق)األىداؼ الكس
 .(األغراض

: "ىي تمؾ التغيرات التي يراد حصكليا في سمكؾ يمكف تعريف األىداؼ التربكية بأنياك 
 .(ٕ)اإلنساف الفرد كفي ممارسات كاتجاىات المجتمع المحمي أك المجتمعات اإلنسانية"

 مف منظور شرعي: اْلىداؼ  . ب
"كالمراد بأىداؼ الشريعة: مقاصدىا التي شرعت األحكاـ لتحقيقيا، كمقاصد الشارع ىي 
المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كأخراىـ، سكاء أكاف تحصيميا عف طريق جمب 

 .(ٖ)"ك دفع المضارأالمنافع، 

تحقق التي اإلسبلمية يقصد بيا: األشياء  كيرػ الباحث أف األىداؼ في الشريعة
بما يضمف التنشئة السميمة لمفرد المسمـ في شتى مجاالت الحياة، كبما يضمف تعالى العبكدية هلل 

ة كاممة كافية بحاجات البشر في كل عيالشر كأف تككف ىذه األىداؼ حفع الضركريات الخمس، 
 زماف كمكاف.

 ثانيًا: تعريف المقاصد لغة واصطلحاً 

صد( القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿ ثبلثة، يدؿ أحدىا )ق جمع مقصد، كلفع المقاصد لغة: -7
كمف  ،كمقصداً  و، كاآلخر عمى اكتناز في الشيء، فاألصل: قصدتو قصداً مُّ عمى إتياف شيء كأَ 

كالقصدة:  ،الباب: أقصده السيـ، إذا أصابو فقتل مكانو، كاألصل اآلخر: قصدت الشيء كسرتو
 (ٗ).القطعة مف الشيء إذا تكسر

 

                                                           
 (.٘ٔلماجد عرساف الكيبلني )ص :أىداؼ التربية اإلسبلمية (ٔ)
 (.ٛٔ)ص  المرجع السابق (ٕ)
 (. ٜٚالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية: د. يكسف حامد العالـ )ص  (ٖ)
 (.ٜ٘/ ٘)مقاييس المغة: البف فارس انظر:  (ٗ)
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 عمى عدة معاني غير التي بّيناىا، منيا:لمداللة كقد اسُتعمل لفع القصد 

ِبيلِ استقامة الطريق: قاؿ تعالى:  -أ تبييف  [ أؼ عمى هللا ٜ]النحل:  َوَعَمى َّللاَِّ َقْصد  السَّ
[ أؼ كمنيا ٜ]النحل:  َوِمْنَيا َجاِئر  الطريق المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة 

]التكبة:  َلْو َكاَف َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا َلتََّبع وؾَ ، كمنو قكلو تعالى: طريق غير قاصد
 (ٔ)، كطريق قاصد بمعنى سيل مستقيـ.غير شاؽ :أؼ قاصداً  [ قاؿ ابف عرفة سفراً ٕٗ

كف ىدفو اإلساءة إليو، كيقكؿ : بمعنى لـ يأساء إليو مف غير قصداليدؼ كالنية: فيقاؿ:  -ب
 (ٕ)الشخص قصدؼ كذا: أؼ نيتي كذا، كقصدت كذا: أؼ بنّية كاضحة كصريحة.

: قكؿ النبي ، ك [ٜٔ: لقماف] َمْشِيؾَ  ِفي َواْقِصدْ قكلو تعالى:  التكسط بيف أمريف: كمنو -ت
عميكـ بالقصد مف األمكر في القكؿ كالفعل كىك الكسط بيف  :أؼ (ٖ)(َواْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبم غ وا)

 .(ٗ)الطرفيف"

 المقاصد اصطلحًا: -6

ؽ العمماء قديمًا كحديثًا إلى المقاصد في القرآف الكريـ، كىناؾ عدة مصطمحات تطرّ 
 ، كسنعّرؼ نكعيف مف المقاصد:ف في كتبيـك لممقاصد ذكرىا العمماء القدامى كالمعاصر 

 لشريعة القرآنية: عمـ مقاصد ا -أ

فقاؿ: "أما المصمحة فيي عبارة في األصل عف جمب منفعة أك دفع  (٘)عّرفو الغزالي -ٔ
 .(ٙ)مضرة"

 

                                                           
 (.ٖٖ٘/ ٖالبف منظكر ) :انظر: لساف العرب (ٔ)
 (.ٕٓٛٔ/ ٖ)معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر انظر:  (ٕ)
 (.ٖٙٗٙ(، كتاب الرقاؽ، باب القصد كالمداكمة عمى العمل، حديث رقـ )ٜٛ/ ٛصحيح البخارؼ ) (ٖ)
 (.ٖٛ/ٜ)تاج العركس: لمزبيدؼ انظر:  (ٗ)
الشافعي، الغزالي، برع في الفقو  الشيخ اإلماـ البحر، حجة اإلسبلـ، زيف الديف أبك حامد دمحم الطكسي، (٘)

ق، كلو خمس ٘ٓ٘كالكبلـ كالجدؿ، لو تصانيف كثيرة، منيا: إحياء عمـك الديف، المستصفى، تكفي سنة 
 (.ٕٙٔ/ ٗ) : البف خمكاف(، كفيات األعيافٕٚٙ/ٗٔ) : لمذىبيكخمسكف سنة، انظر: سير أعبلـ النببلء

 (.ٗٚٔالمستصفى )ص  (ٙ)
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فقاؿ:" المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك  (ٔ)عّرفو ابف عاشكر -ٕ
 .(ٕ)معظميا بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة"

فقاؿ: "الغاية منيا كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كل حكـ مف  (ٖ)عّرفو عبّلؿ الفاسي -ٖ
 .(ٗ)أحكاميا"

 عمـ مقاصد السور واآليات القرآنية:  -ب

الدكتكر دمحم  عّرفوكىذا القسـ ىك محكر ما تدكر عميو المكضكعات في ىذا البحث، كقد 
 .(٘)بو مغزػ السكرة الجامع لمعانييا كمضمكنيا" عمـ ُيعرؼ" فقاؿ: الربيعة

األىداؼ القرآنية بأنيا: المعاني كالغايات السكر ك مقاصد  كيرػ الباحث أنو يمكف تعريف
التي تضمنيا القرآف كالتي تدكر عمييا السكرة القرآنية كيسعى الباحث إلى إبرازىا لتكاكب 

 المستجدات كالكاقع المعاصر.

 ة مقاصد وأىداؼ السور واآلياتثالثًا: أىمية معرف

 تككف السكرة كالبناء المتكامل،بحيث بمعرفة مقصد السكرة يظير لنا انتظاـ الكبلـ كائتبلفو،  -ٔ
 ق المقصكد مف السكرة عرؼ تناسب آيياكمف حقّ مؤكدًا ىذه الحقيقة: " (ٙ)البقاعي يقكؿ

 .(ٚ)كقصصيا كجميع أجزائيا.."

                                                           
دمحم الطاىر بف عاشكر رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو، مالكي المذىب، كىك  (ٔ)

مف أعضاء المجمعيف العربييف في دمشق كالقاىرة، لو مصنفات مف أشيرىا: مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 
 (.ٗٚٔ/ٙـ لمزركمي )ـ( انظر: األعبلٖٜٚٔ-قٖٜٖٔالتحرير كالتنكير في تفسير القرآف، تكفي سنة )

 (.ٕٔ٘مقاصد الشريعة اإلسبلمية )ص  (ٕ)
مف  الفرنسي، الستعمارا كقاـكمف كبار العمماء في المغرب، تعمـ بالقركييف،  ،د الكاحد الفاسيعبلؿ بف عب (ٖ)

 (.ٕٙٗ/ٗلمزركمي ) األعبلـانظر:  ق.ٜٖٗٔبلمية كمكارميا، تكفي سنة : مقاصد الشريعة اإلسمؤلفاتو
 (.ٚمقاصد الشريعة كمكارميا )ص  (ٗ)
 (.ٚعمـ مقاصد السكر )ص (٘)
برىاف الديف إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي، كقد تعّمـ الفقو كالنحك كالقراءات كبرع في جميع العمـك كفاؽ  (ٙ)

بيف أقرانو، كقد كاف مف األئمة المتقنيف المتبحريف في جميع المعارؼ، المفرطيف في الذكاء كجمع عممّي 
المعقكؿ كالمنقكؿ، كىك كثير الّنْظـ جيد النثر، مف أشير مؤلفاتو: نظـ الدرر، كمصاعد النظر. تكفي سنة 

 (.ٜٔ/ ٔىػ. انظر: البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع: لمشككاني )٘ٛٛ
 (.ٜٗٔ/ ٔمصاعد النظر: لمبقاعي ) (ٚ)
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 :: " قاؿ تعالى(ٔ)الشاطبي يقكؿكتدبر أحكامو كدقائق معانيو،  يعيف عمى فيـ كتاب هللا  -ٕ
 َْرآف وَف اْلق  كيقكؿ  ،(ٕ)[ التدبر إنما يككف لمف التفت إلى المقاصد"ٕٛ]النساء:  َأَفَل َيَتَدبَّر 

المساقات تختمف باختبلؼ األحكاؿ كاألكقات كالنكازؿ، كىذا معمكـ في عمـ المعاني  أفّ " أيضًا:
كالبياف؛ فالذؼ يككف عمى باؿ مف المستمع كالمتفيـ كااللتفات إلى أكؿ الكبلـ كآخره، بحسب 
 القضية كما اقتضاه الحاؿ فييا، ال ينظر في أكليا دكف آخرىا، كال في آخرىا دكف أكليا، فإفّ 

ف اشتممت عمى جمل؛ فبعضيا متعمق بالبعض ألنيا قضية كاحدة نازلة في شيء القضية  كا 
ذ ذاؾ يحصل  كاحد، فبل محيص لممتفيـ عف رد آخر الكبلـ عمى أكلو، كأكلو عمى آخره، كا 
مقصكد الشارع في فيـ المكمف، فإف فرؽ النظر في أجزائو؛ فبل يتكصل بو إلى مراده، فبل 

 .(ٖ)"بعض أجزاء الكبلـ دكف بعضيصح االقتصار في النظر عمى 

ر في ىذا العمـ كالغكص في معانيو إلى رسكخ اإليماف في القمب، كاطمئناف بحُّ يؤدؼ التّ  -ٖ
 العالميف، ما يدفعو إلى اإلقباؿ عميو كالتحاكـ إليو. و كبلـ ربّ ، كأنّ المؤمف كثقتو بكتاب هللا 

مف خبلؿ الجك الذؼ نزلت فييا السكر،  ىذا العمـ عمى ربط اآليات بالكاقع المعاصر، يعمل -ٗ
 .كالمكضكعات التي تناكلتيا، كىذا ما يدفعنا إلى إيجاد عبلج لممشكبلت التي نعيشيا

يبرز ىذا العمـ إعجاز القرآف في نظمو، فالقرآف حيف تتناكلو مف أكلو إلى آخره تجده عمى  -٘
رسخ ىذا المعنى كيبرزه كيكضحو، كاحد، كىذا ينطبق أيضًا عمى سكره، فتناكؿ ىذا العمـ ي نسقٍ 

كماؿ القرآف في  أف أبرىف عمى أفّ  في تفسيره: " قد استطعت بحمد هللا  (ٗ)قاؿ سعيد حكػ 
كحدة آياتو في السكرة الكاحدة ككمالو في الكحدة الجامعة التي تجمع ما بيف سكره كآياتو عمى 

 .(٘)كال تخطر عمى قمب بشر" ،طريقة لـ يعرؼ ليا العالـ مثيبلً 

                                                           
ير بالشاطبي: أصكلي حافع، مف أىل غرناطة، كىك مف إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشي (ٔ)

ىػ ٜٓٚأئمة المالكية، مف مؤلفاتو: المكافقات في أصكؿ الفقو، المجالس، االعتصاـ، أصكؿ النحك، تكفي سنة 
 (.٘ٚ/ ٔـ. انظر: األعبلـ لمزركمي )ٖٛٛٔ -

 (.ٜٕٓ/ٗ) المكافقات (ٕ)
 (.ٕٙٙ/ ٗ)السابق المرجع  (ٖ)
حّكػ، حمل لكاء دعكة جماعة اإلخكاف المسمميف، كقد تميز بغزارة اإلنتاج ككثرة النشاط.  سعيد بف دمحم ديب (ٗ)

-قٜٓٗٔلو مؤلفات عديدة، مف أىميا: األساس في التفسير، األساس في السنة كفقييا، الرسكؿ، تكفي سنة )
 /(.http://ar.wikipedia.org/wikiـ(. انظر: )/ٜٜٛٔ

 (.ٕٚ/ٔاألساس في التفسير ) (٘)
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ألف اعتماده ىنا يككف عمى  طأ؛يعصـ اإلنساف مف الكقكع في التأكيبلت كالتفسيرات الخ -ٙ
تفسير القرآف بالقرآف، فيقكـ الباحث باستقراء اآليات مع التدبر العميق كالتفكر الطكيل لبلىتداء 

نتظـ بو ف معرفة مقصد السكرة الذؼ تإ"يقكؿ الدكتكر دمحم الربيعة:  ،إلى مراد هللا مف كبلمو
 .(ٔ)عمى غير مراده" معانييا كآياتيا سبيل لمسبلمة مف الخطأ كتفسير كبلـ هللا 

 رابعًا: طرؽ معرفة مقاصد وأىداؼ السور واآليات

في ىذا العمل كاالستعانة بو كالتككل عميو كالمجكء إليو، فمف يستطيع  اإلخبلص هلل  -ٔ
يَّاَؾ قاؿ تعالى:  كقدكتكفيقو،  الباحث كغيره الكصكؿ إلى ذلؾ إال بعد عكف هللا  ِإيَّاَؾ َنْعب د  َواِ 

 .(ٕ))احرص عمى ما ينفعؾ واستعف باهلل ول تعجز(: كقاؿ النبي ، [٘]الفاتحة:  َنْسَتِعيف  

 "أكؿ ما ينبغي معرفتو لمكصكؿ لمقاصد السكر ىك الفيـإذ إّف الفيـ الصحيح لممقصد:  -ٕ
 (ٖ)فإفَّ ذلؾ ييدؼ لمطريق الصحيح إليو". لممقصد،الصحيح 

قبل البحث عف غرض السكرة كمقصدىا البّد مف التعرؼ إلى األحكاؿ كالظركؼ التي نزلت  -ٖ
فييا السكرة كىل ىي مكية أك مدنية، كمعرفة خصائصيا كفضائميا، فإّف ىذا يعتبر مفتاح أساس 

 (ٗ)لمكصكؿ لغرض السكرة كمقصدىا.

التفاسير كالكتب التي تناكلت في طياتيا مقاصد السكر القرآنية، باإلضافة إلى المجكء إلى  -ٖ
مكضكع ىذه السكرة كذا، أك المقصد  أحد العمماء المعركفيف بالتحقيق في العمـ أفّ  أف ينّص 

، مف ذلؾ ما قالو ابف القيـ في حديثو عف سكرة الكافركف، حيث الذؼ تناكلتو ىذه السكرة كذا
 يااؿ ىذه السكرة عمى النفي المحض فيذا ىك خاصة ىذه السكرة العظيمة فإنّ كىي اشتمقاؿ: "

 فمقصكدىا األعظـ ىك ،يا براءة مف الشرؾكما جاء في كصفيا أنّ  ،سكرة براءة مف الشرؾ
 لمبراءة كليذا أتى بالنفي في الجانبيف تحقيقاً  ؛البراءة المطمكبة بيف المكحديف كالمشركيف

كيندفع ، كفي حديثو عف سكرة الناس يقكؿ: "(٘)ًا"متضمنة لئلثبات صريح ياىذا مع أنّ  ،المطمكبة

                                                           
 (.ٕٔعمـ مقاصد السكر: د. دمحم الربيعة )ص  (ٔ)
صحيح مسمـ: كتاب القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ العجز كاالستعانة باهلل كتفكيض المقادير هلل،  (ٕ)
 (.ٕٗٙٙ(، حديث رقـ )ٕٕ٘ٓ/ٗ)
 (.ٛٗعمـ مقاصد السكر: د. دمحم الربيعة )ص  (ٖ)
 (.ٓ٘)ص:  المرجع السابقانظر:  (ٗ)
 (.ٖٛٔ/ ٔالفكائد )بدائع  (٘)
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شر الحاسد عف المحسكد بعشرة أسباب: أحدىا: التعكذ باهلل تعالى مف شره كالمجكء كالتحصف بو 
 .(ٔ)"كىك المقصكد بيذه السكرة ،كالمجكء إليو

عمى لساف  السنة النبكية أكفي  البحث عف أسماء السكرة الكاردة في القرآف الكريـ أك  -ٗ
ألف اسـ  ؛اسـ كل سكرة مترجـ عف مقصكدىا يقكؿ البقاعي:" كقد ظير لي أفّ  ،السمف الصالح

 .(ٕ)"وما فيتفصيل  ىإجمااًل عمبينو كبيف مسماه عنكانو الداؿ  تتظير المناسباكل شيء 

 ليككف منطمقًا لتحديد مقاصدىا. ؛ما كرد عف السمف مف إشارات لمقاصد السكر -٘

 خامسًا: أىـ المصنفات في مقاصد وأىداؼ السور واآليات

نما ضمَّنكه مصنفاتيـ في  لـ يفرد األئمة المتقدمكف ىذا العمـ بتصنيف مستقل، كا 
كانت  فقدحيث كاف ىذا شأف جميع العمكـ التي تنشأ في بداياتيا،  التفسير كعمكـ القرآف،
 العمكـ.مختمطة بغيرىا مف 

بعض المفسريف اكتفى باإلشارة إلى  أفّ ىذا المكضكع خبلؿ تناكؿ المبلحع مف ك 
مقاصد السكر القرآنية دكف التنصيص عمى ذلؾ، كبعضيـ صرَّح بمقصد السكرة دكف أف يككف 

بيذا العمـ كثيرًا كأْكُلكا لو أىمية  قد اعتنكافي حيف أّف المتأخريف  لو منيج محدد في ىذا الشأف،
،  عمى كسنذكر  لمفسريف المعاصريف،االعمـ مف ىذا في  اً رز اب اً اىتمامقد رأينا ك كثير مف العمـك

ىنا المصّنفات التي أشارت إلى ىذا العمـ كالمصنفات التي اعتنت بدراسة مقاصد السكر 
 كاآليات.

نجد  بمفع المقصد، غير تصريح فم كرا لمقاصد السك أشار  فالذي يفالمفسر كبالنظر إلى 
 كمف ىؤالء:في تفاسيرىـ، ف قامكا بيذا األمر غالب المفسري أف

 المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطية األندلسي. -ٔ

 الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي. -ٕ

 .تفسير القرآف العظيـ البف كثير -ٖ

                                                           
 (.ٖٕٛ/ ٕ) بدائع الفكائد: البف قيـ الجكزية (ٔ)
 (.ٛٔ/ٔمبقاعي )ل :نظـ الدرر في تناسب اآلؼ كالسكر (ٕ)
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منيج محدد  ـدكف أف يككف لي تفاسيرىـ فيالسكرة  أّما المفسركف الذيف صرَّحكا بمقصد
 :في ىذا الشأف

 الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل لمزمخشرؼ. -ٔ

 مفاتيح الغيب لفخر الديف الرازؼ. -ٕ

 المكافقات لمشاطبي. -ٖ

 البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي. -ٗ

 ىناؾ مف صرح بذلؾ مف المفسريف كابف تيمية كابف القيـ كغيرىـ. كما أفّ 

 المصنفات التي اعتنت بدراسة مقاصد كأىداؼ السكر فيي: أّما

 البرىاف في تناسب سكر القرآف ألحمد ابف الزبير الغرناطي. -ٔ

 بادؼ.آبصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمفيركز  -ٕ

 .مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر لئلماـ برىاف الديف البقاعي -ٖ

 لئلماـ برىاف الديف البقاعي.نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  -ٗ

 أسرار التنزيل لمسيكطي. -٘

 أسرار ترتيب القرآف لمسيكطي. -ٙ

 نظاـ القرآف لعبد الحميد الفراىي. -ٚ

يق خاف الِقنَّكجي. -ٛ  فتح البياف في مقاصد القرآف لدمحم صدِّ

 تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي. -ٜ

 ي ظبلؿ القرآف، لؤلستاذ المفكر سيد قطب.ف -ٓٔ

 األساس في التفسير لسعيد حكػ. -ٔٔ

 التحرير كالتنكير، لئلماـ دمحم الطاىر بف عاشكر. -ٕٔ
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 زىرة التفاسير، الشيخ دمحم أبك زىرة. -ٖٔ 

 قبس مف نكر القرآف الكريـ، الشيخ دمحم عمي الصابكني. -ٗٔ

 التفسير المنير لؤلستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي. -٘ٔ

 أىداؼ كل سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ  لمدكتكر عبد هللا شحاتة. -ٙٔ

 مقاصد السكر كأثر ذلؾ في فيـ التفسير لمشيخ صالح آؿ الشيخ. -ٚٔ

 رسالة دكتكراة في فكاتح السكر كمناسبتيا لمدكتكر عبد العزيز الخضيرؼ. -ٛٔ

 لى عمـ مقاصد السكر لمدكتكر دمحم عبد هللا الربيعة.مدخل إ -ٜٔ
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 المبحث الثاني

 تعريف عاـ بسورة اْلحزاب
 ويشتمل عمى ستة مطالب:

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة، ككجو تسميتيا، كعدد آياتيا             

  نزكليا كجكُّ المطمب الثاني: مكاف كزماف نزكؿ السكرة،              

 كترتيبياالمطمب الثالث: فضائل السكرة،              

 المطمب الرابع: مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا             

 المطمب الخامس: المحكر األساس لمسكرة             

 المطمب السادس: األىداؼ العامة لمسكرة             
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 المبحث الثاني

 تعريف عاـ بسورة اْلحزاب

 المطمب اْلوؿ: أسماء السورة ووجو تسميتيا وعدد آياتيا

 أوًل: اْلسماء التوقيفية

االسـ التكقيفي الذؼ كرد ليذه السكرة ىك )األحزاب(، كىذا ما أشار إليو ابف عاشكر  
يت كِ حيث يقكؿ: "ىكذا سميت سكرة األحزاب في المصاحف ككتب التفسير كالسنة، ككذلؾ رُ 

بذلؾ ، كيقصد (ٔ)كال يعرؼ ليا اسـ غيره" ،كُأَبّي بف كعب بأسانيد مقبكلةتسميتيا عف ابف عباس 
كائف )أي كـ( تقرأ سورة اْلحزاب، أو كائف )أي  قاؿ: قاؿ لي أبى  بف كعب  (ٕ)زرركاه )  ما

:) ىا؟ قمت: ثلثا وسبعيف آية، فقاؿ )أي أبى  نيا لتعادؿ سورة  كـ( تعد  لقد رأيتيا وا 
َقَرْأت  سورة اْلحزاب عمى النبي ) قاؿ: كأخرج البخارؼ في تاريخو عف حذيفة ، (ٖ)(.البقرة..
 َفَنِسيت  منيا سبعيف آية ما وجدتيا)(ٗ). 

 وجو تسميتياثانيًا: 

سميت ىذه السكرة بسكرة األحزاب لذكر غزكة األحزاب فييا كاشتماليا عمى قصة ىذه 
وَف ِفي َيْحَسب وَف اْْلَْحزَاَب قكلو:  فياألحزاب  ـْ َباد  وا َلْو َأنَّي  ْف َيْأِت اْْلَْحزَاب  َيَودُّ ـْ َيْذَىب وا َواِ  َل

ـْ َما َقاَتم وا ِإلَّ َقِميًل  ـْ َوَلْو َكان وا ِفيك  ، كقكلو تعالى:  [61]اْلحزاب:  اْْلَْعَراِب َيْسَأل وَف َعْف َأْنَباِئك 
 ول و  َوَما ول و  َوَصَدَؽ َّللاَّ  َوَرس  ـْ  َوَلمَّا َرَأى اْلم ْؤِمن وَف اْْلَْحزَاَب َقال وا َىَذا َما َوَعَدَنا َّللاَّ  َوَرس  زَاَدى 

                                                           
 (.ٕ٘ٗ/ ٕٔ)ر التحرير كالتنكي (ٔ)
 كلـ الجاىمية، أدرؾ مطرؼ، أبا: كقيل مريـ، أبا يكنى خزيمة، بني مف األسدؼ، أكس بف حبيش بف زر ىك (ٕ)

: عنو ركػ  كغيرىـ، كعب بف كأبي مسعكد، كابف كعمي، عمر، عف ركػ  التابعيف، كبار مف كىك  النبي يرَ 
 سنة مائة ابف كىك ،لميجرة كثمانيف ثبلث سنة تكفي بالقرآف، عالًما فاضبًل  ككاف كآخركف، كالنخعي، الشعبي،
 (.ٕٖٔ/ ٕ) الغابة أسد: انظر. سنة كعشريف

(، كقد صححو األلباني ٜٜٕ/ ٗ(، فتح القدير: لمشككاني )ٖٖ٘/ ٙكثير )انظر تفسير القرآف العظيـ: البف  (ٖ)
 (.ٜ٘ٚ/ٙكقاؿ: إسناده صحيح. انظر: السمسمة الصحيحة: األلباني )

 .(ٓٙ٘/ ٙفسير بالمأثكر: لمسيكطي )الدر المنثكر في الت، (ٕٔٗ/ ٗلمبخارؼ ) :التاريخ الكبير (ٗ)
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 ب المشرككف كمف تحالف معيـ لغزك المدينة، لكفّ فقد تحزّ  [66]اْلحزاب:  ِإلَّ ِإيَماًنا َوَتْسِميًما
 حكرىـ.كيدىـ في ن ردّ  هللا 

الزحيمي بقكلو: "سميت سكرة األحزاب الشتماؿ الكبلـ فييا عمى كقعة  كقد بّيف ذلؾ
الخندؽ أك األحزاب الذيف تجمعكا حكؿ المدينة، مف مشركي قريش كغطفاف، بالتكاطؤ مع 

: "سميت (ٕ)يقكؿ القاسميك ، (ٔ)المنافقيف كييكد بني قريظة، لحرب المسمميف كمحاكلة استئصاليـ"
لنصره بالريح كالمبلئكة، بحيث كفى هللا  متضمنةً  قصتيا معجزة لرسكؿ هللا  ألفّ  ؛بيا

 . (ٖ)المؤمنيف القتاؿ، كقد ميز بيـ بيف المؤمنيف كالمنافقيف، كىذا مف أعظـ مقاصد القرآف"

 اْلسماء الجتياديةثالثًا: 

ألنيا افتضحت ؛ "كما سميت الفاضحة الزحيمي: كمف أسمائيا االجتيادية الفاضحة، قاؿ
، لكنو (ٗ)في أزكاجو كتألبيـ عميو في تمؾ المكقعة" ة إيذائيـ لرسكؿ هللا المنافقيف، كأبانت شدّ 

 السكرة قد سميت بالفاضحة. لـ يرد أؼ أثر في ىذا الباب بأفّ 

 عدد آياتيارابعًا: 

العدد، كقد ذكر المفسركف كعمماء القرآف أّف عدد آياتيا " سبعكف كثبلث آيات في جميع 
بيف المفسريف أك  اً خبلف كلـ أرَ ، كىذا ما ىك مكجكد في مصاحفنا اليكـ ،(٘)ليس فييا اختبلؼ "
مع أّنو عدد آياتيا سبعكف آية،  ىذه السكرة إال ما قالو حجازؼ بأفّ عدد آيات عمماء العدد في 

 (ٙ)عند تفسيره قاـ بتفسير ثبلث كسبعيف آية، فمعميا سقطت مف كتابو.

  

                                                           
 (.ٕٕ٘/ ٕٔ) التفسير المنير (ٔ)
َجَماؿ الديف القاِسمي أك دمحم جماؿ الديف بف دمحم الحبلؽ، مف سبللة الحسيف السبط: إماـ الشاـ في عصره،  (ٕ)

عمما بالديف، كتضمعا مف فنكف األدب، كاف سمفي العقيدة ال يقكؿ بالتقميد، كقد نشر بحكثا كثيرة في المجبلت 
 (.ٖ٘ٔ/ٕلمزركمي ) :. انظر: األعبلـ(ـٜٗٔٔ-ىػٕٖٖٔ)سنة في دمشق تكفي كالصحف، 

 (.ٙٗ/ ٛمحاسف التأكيل ) (ٖ)
 (.ٕٕ٘/ ٕٔ) التفسير المنير (ٗ)
 .(ٕٛٓالبياف في عد آؼ القرآف: لمداني )ص:  (٘)
 (.ٔٚ/ ٖ) : لحجازؼ التفسير الكاضح :انظر (ٙ)
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 عدد حروفيا وكمماتيا خامسًا:

 .(ٔ)"حركفيا خمسة آالؼ كسبعمائة كستة كتسعكف، كمميا ألف كمائتاف كثمانكف"

عدد آياتيا كانت أكثر مف ذلؾ،  كالناظر لمركايات التي تناكلت تمؾ السكرة يظير لو أفّ 
يا كانت تعدؿ سكرة تقكؿ بأنّ  ، كقد كردت ركاياتٌ كحكماً  نسخ عددًا مف آياتيا تبلكةً  هللا  لكفّ 

) عف زر قاؿ: قاؿ لي أبى  بف مائتي آية،  البقرة، كقد كرد أنيا كانت تعدؿ في عيد الرسكؿ 
ىا؟ قمت: ثلثا وسبعيف آية،  كعب كائف )أي كـ( تقرأ سورة اْلحزاب، أو كائف )أي كـ( تعد 

نيا لتعادؿ سورة البقرة...( (: لقد رأيتيا وا  فقاؿ )أي أبى 
(ٕ). 

مـ لمركايات الضعيفة سَ نا ال نُ في ىذه السكرة، لكنّ  اً ىناؾ نسخ الركاية تدلل عمى أفّ فيذه 
سكرة األحزاب كانت تعدؿ في طكليا أك  التي ركيت في ىذا المكضكع، كيمكف تفسير ذلؾ بأفّ 

أخذت  و في العرضة أك العرضات التي كانت بيف جبريل كبيف النبي امتدادىا سكرة البقرة، كأنّ 
ف اآليات في سكرة األحزاب مكاضعيا مف سكر القرآف المكي أك المدني، حتى صارت كثير م

 عمى ىذه الصكرة التي ىي عمييا.

 

 نزوليا وجوُّ المطمب الثاني: مكاف وزماف نزوؿ السورة، 

 أوًل: مكاف وزماف نزوؿ السورة

كقد كرد عف بعض  (ٖ)ىذه السكرة مف السكر المدنية باإلجماع، ذكر المفسركف أفّ 
قكلو عند حديثو عف ىذه السكرة:  (ٗ)المفسريف كعمماء القرآف خبلؼ ذلؾ، حيث كرد عف المقرؼ 

إلى  [٘ٗ: األحزاب] ...َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْمَناؾَ "نزلت بالمدينة إال آيتيف كىما قكلو تعالى 

                                                           
 (.ٖٗٗ/ ٘): لمنيسابكرؼ غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (ٔ)
 (.ٙٔسبق تخريجو. انظر )ص (ٕ)
(، التفسير الكسيط لمكاحدؼ ٖٚٙ/ ٗالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية )انظر:  (ٖ)
 .(ٕٙ٘/ ٗ(، تفسير السمعاني )ٚ٘ٗ/ٖ)
لو  كانتـ، ٜٔٓٔ-ىػ ٓٔٗكتكفي بيا عاـمفسر، ضرير، مف أىل بغداد. أبك القاسـ،  ،ىبة هللا بف سبلمة (ٗ)

المسائل  ،الناسخ كالمنسكخ مف الحديث ،الناسخ كالمنسكخ في القرآف :لو كتب، منيا ،حمقة في جامع المنصكر
 .(ٕٚ/ ٛاألعبلـ لمزركمي )النحك. انظر:  المنثكرة في
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أف سكرة  (ٖ)كابف عادؿ الحنبمي (ٕ)قاؿ السمرقندؼ ، بينما(ٔ)["ٛٗ: األحزاب] ...َوَل ت ِطعِ قكلو 
كما يؤخذ عمى ابف عادؿ أنو يقكؿ بعد ىذا القكؿ مباشرة أنيا نزلت بعد سكرة  (ٗ)األحزاب مكية،

ىناؾ إجماعًا عمى أف سكرة آؿ عمراف مدنية، كبعدما تتبعت تفسيره رأيت  آؿ عمراف، مع أفّ 
تككف ىذه السكرة مكية مع أنيا نزلت بعد سكرة آؿ بأنو يرػ أف سكرة آؿ عمراف مدنية، فكيف 

كثير  فّ إأف ىذه السكرة مف السكر المدنية، حيث  يميل إليو الباحثعمراف!!! لكف الرأؼ الذؼ 
مف محاكرىا كأحكاميا كمكاضيعيا نزلت في مرحمة متأخرة كالتبني كنزكؿ الحجاب كغيره، كما 

يذائي أفّ  ، كمف المعمكـ أف النفاؽ لـ يظير إال  ـ لمرسكؿىذه السكرة تحدثت عف المنافقيف كا 
 في المدينة المنكرة بعد اليجرة.

"كىذه السكرة تتناكؿ قطاعا حقيقيًا مف حياة الجماعة المسممة، في فترة تمتد مف بعد 
ابف ، قاؿ ابف عاشكر: " ككاف نزكليا عمى قكؿ (٘)غزكة بدر الكبرػ، إلى ما قبل صمح الحديبية"

: أنيا كانت سنة أربع كىي سنة غزكة (ٚ)عف مالؾك أكاخر سنة خمس مف اليجرة... (ٙ)إسحاؽ
 .(ٛ)"األحزاب

                                                           
 (.ٗٗٔالناسخ كالمنسكخ )ص:  (ٔ)
َمْرَقْندؼ، أبك الميث، الممقب بإماـ اليدػ، كىك مف أئمة الحنفية، كمف الزىاد المتصكفيف. لو  (ٕ) نصر بف دمحم السَّ

، بستاف العارفيف، النكازؿ مف الفتاكػ كغيرىا، تكفي  عديدة،تصانيف  منيا: تفسير القرآف المسمى بحر العمـك
 (.ٕٚ/ ٛىػ. انظر: األعبلـ لمزركمي )ٖٖٚعاـ 

بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقّي، أبك حفص، سراج الديف، صاحب التفسير الكبير "المباب في عمـك عمر  (ٖ)
 (.ٛ٘/ ٘ـ. انظر: األعبلـ لمزركمي )٘ٚٗٔ-ىػ ٓٛٛالكتاب"، تكفي عاـ 

 (.ٜ٘ٗ/ ٘ٔ(، المباب في عمـك الكتاب )ٖ٘/ٖانظر: بحر العمـك ) (ٗ)
 (.ٕٚٔٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (٘)
ىك أبك بكر دمحم بف إسحاؽ بف يسار المطمبي)نسبة إلى المطمب بف عبد مناؼ( بالكالء المديني، كاف ثبتًا  (ٙ)

أتى أبا جعفر المنصكر كىك بالحيرة كقد فييا،  إماـ كىكفي الحديث عند أكثر العمماء، صاحب المغازؼ كالسير 
فف في مقبرة الخيزراف كىي منسكبة إلى جح، كدار الىػ( عمى ٔ٘ٔفكتب لو المغازؼ، كتكفي ببغداد سنة )

 (.ٕٙٚ/ٗ: كفيات األعياف: البف خمكاف )الخيزراف أـ ىاركف الرشيد ألنيا مدفكنة بيا. انظر
ىك أبك عبد هللا مالؾ بف أنس بف أبي عامر األصبحي الحميرؼ، إماـ دار اليجرة، ركػ عف: أيكب  (ٚ)

الزىرؼ، كاف ثقًة، ك غيرىـ، كعنو كثير منيـ: شعبة كابف كىب كابف القاسـ كالشافعي ك السختياني كحميد الطكيل 
، فقييًا، عالمًا، حجًة، ركػ لو الجماعة، قاؿ البخارؼ: أّف لو نحك ألف حديث، مات بالمدينة كدفف مأمكنًا، ثبتاً 

 (.ٜٔ/ٕٚلممزؼ )ماؿ في أسماء الرجاؿ: انظر: تيذيب الك ىػػ(.ٜٚٔبالبقيع في خبلفة ىاركف سنة )
 (.ٕ٘ٗ/ ٕٔ) التحرير كالتنكير (ٛ)
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 نزوؿ السورة ثانيًا: جوُّ 

براز تمؾ المبلمح كتثبيتيا في  تتناكؿ السكرة جانبًا مف إعادة تنظيـ الجماعة المسممة كا 
تطرقت إلى الحديث عف بعض حياة األسرة كالجماعة، كبياف أصكليا في العقيدة كالتشريع، كما 

كل ذلؾ في إطار  األكضاع التي كانت سائدة كالعمل عمى إبطاليا كالقضاء عمييا، كقد تـّ 
التصكر اإلسبلمي الجديد، كما نزلت ىذه السكرة في أجكاء دسائس الييكد كالمنافقيف كسط 

أك الكيد  ،سكاء عند الحصكؿ عند الحديث عف غزكة األحزاب كبني قريظة ،الجماعة المسممة
لممسمميف في بيكتيـ كنسائيـ، فسياؽ السكرة أتى ليعالج اآلثار الناجمة عف مكاقف الكافريف 
كالمنافقيف كسعييـ إليقاع الفتف كسط الجماعة المسممة، عف طريق خمخمة األكضاع االجتماعية 

تربط بيف كالتصكرات كاألخبلؽ التي نتجت عف ذلؾ، فمف خبلؿ ذلؾ تبدك الكحدة الزمنية التي 
 (ٔ).األحداث كالتنظيمات التي تناكلتيا السكرة

 

 ترتيبياالمطمب الثالث: فضائل السورة، و 

 أوًل: فضائل السورة

، أف رجبًل خطب عف عدؼ بف حاتـ  ركاه مسمـرد مف فضائل ليذه السكرة ما كمما ك 
)مف يطع هللا ورسولو فقد رشد ومف يعصيما فقد غوى، فقاؿ رسوؿ فقاؿ:  عند رسكؿ هللا 

 .(ٕ): بئس الخطيب أنت، قل: ومف يعص هللا ورسولو(هللا 

 ثانيًا: ترتيبيا

ترتيب ىذه السكرة في المصحف الشريف ىي الثالثة كالثبلثكف، أما بالنسبة لترتيب 
بينما يرػ ابف عاشكر أنيا " نزلت بعد سكرة األنفاؿ، كقبل  (ٖ)نزكليا فقد نزلت بعد آؿ عمراف،

، كىك أيضًا الرأؼ الذؼ قاؿ بو صاحب تفسير المنار، حيث قاؿ: " كىي مفصمة (ٗ)سكرة المائدة"

                                                           
 (.ٕٛٔٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (ٔ)
 (.ٓٚٛ(، حديث رقـ )ٜٗ٘/ ٕصحيح مسمـ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصبلة كالخطبة، ) (ٕ)
البف جزؼ زيل: (، التسييل لعمـك التنٛٔ٘/ ٖالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ )انظر:  (ٖ)
(ٕ/ٔٗ٘). 
 (.ٕ٘ٗ/ ٕٔ)كير كالتنالتحرير  (ٗ)
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كسكرتيا قد نزلت بعد سكرة األنفاؿ، كفييا الكبلـ عمى غزكة األحزاب التي كانت بعد غزكة بدر 
 (ٔ)بسنتيف كقيل بثبلث سنيف".

كيقكؿ دركزة معمقًا عمى ترتيب نزكؿ ىذه السكرة بعدما ذكر ما بّيناه مف أقكاؿ لممفسريف 
في ترتيب نزكؿ السكرة: " كالتدقيق في مضاميف فصكؿ السكرة كما ركؼ مف ظركؼ نزكليا 

في أنكحة النبي  يسّكغ القكؿ إنيا نزلت في فترات متباعدة ثـ أّلف بينيا، كلقد احتكت مثبل فصبلً 
  ّو نزؿ بعد نزكؿ اآلية التي فييا تحديد لعدد الزكجات يدّؿ فحكاه كما ركؼ في نزكلو عمى أن

 في سكرة النساء التي ذكر الركاة ترتيبيا بعد ىذه السكرة، كفييا آيات في صدد تزكج النبي 
 ؛جاتذلؾ كاف قبل نزكؿ آية النساء في تحديد عدد الزك  كال بد مف أفّ  ،بمطمقة ابنو بالتبني زيد

قراره عمى زكجاتو البلتي في  ألف في السكرة آية تحّرـ عمى النبي  الزكاج بعد تحديد العدد كا 
تزكج بعض زكجاتو في أثناء زيارتو لمكعبة في السنة  النبي  عصمتو، كلقد ذكرت الركايات أفّ 

المدني،  تأليفيا قد تأخر إلى كقت متأخر مف العيد ىذا القكؿ أفّ  غحيث يسك  ،السابعة لميجرة
لو مبررًا إال  أما ترتيب المرتبيف ليا في النزكؿ بعد سكرة آؿ عمراف أؼ كرابعة سكرة فمـ نرَ 

مطمعيا الذؼ فيو تسفيو لتقاليد التبني  ألفّ ؛ احتماؿ ككف مطمعيا قد نزؿ مبكرًا عمى بعده
قد يفيد  بمطمقة متبنيو كما نرجح، كألف في الركايات ما كالظيار متصل بحادث زكاج النبي 

أؼ مبرر لركاية نزكليا بعد األنفاؿ أك بعد النكر، كميما  كلـ نرَ  ،ىذا الحادث لـ يقع مبكراً  أفّ 
ألف كقعتي األحزاب  ؛يكف مف أمر فإننا بعد تقديمنا سكرة الحشر صار كضعيا بعدىا سائغاً 

كبذلؾ نككف  ،كبني قريظة قد كقعت بعد قميل مف كقعة بني النضير التي نزلت فييا سكرة الحشر
 (ٕ)قد راعينا التسمسل الزمني لمسيرة النبكية".

عمى فترات  ىذه السكرة نزلت بعد سكرة آؿ عمراف كيميل الباحث إلى الرأؼ القائل بأفّ 
، فقد تكفمت سكرة األنفاؿ بالكبلـ عمى بدر، أما سكرة آؿ عمراف فقد حسب الكقائع كاألحداث

في  خرةرة، ككانت غزكة بدر اآلخاآل كبدراألسد  عدة غزكات منيا بدر كأحد كحمراء تناكلت
شعباف مف السنة الرابعة، كنزلت بعدىا سكرة األحزاب التي نزلت في آخر السنة الخامسة، فقد 

ىذا الترتيب  كانت ىذه الغزكة )األحزاب( في شكاؿ مف السنة الخامسة لميجرة، باإلضافة إلى أفّ 
بعض الركايات، قاؿ اإلماـ الزركشي: "كعمى ىذا  عمى استقر عميو العمماء اعتماداً  ىك الذؼ

                                                           
 (.ٖٓٔ/ ٓٔتفسير المنار: لدمحم رشيد رضا ) (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٚ) التفسير الحديث (ٕ)
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ىذا الترتيب بيف السكر القرآنية في النزكؿ ال ، كما أّف (ٔ)الترتيب استقرت الركاية مف الثقات"
ُينافي تأخُّر بعض اآليات مف بعض السكر عف سكرىا في ترتيب النزكؿ؛ كما في قكلو تعالى 

وا َيْوًما ت ْرَجع وَف ِفيِو ِإَلى َّللاَِّ  :البقرة في سكرة [، فقد تأخَّر نزكليا حتى قيل: ٕٔٛ]البقرة:  َواتَّق 
أّف ىذه السكرة قد نزلت بعد آؿ  لمباحثيظير  كبذلؾ، يا آِخر ما نزؿ مف القرآف عمى اإلطبلؽإنّ 

بعدد مف األحكاـ الخاصة  ىذا الترتيب ال ينافي أف تككف بعض اآليات المتعمقةكما أّف عمراف، 
بزكجاتو أك غيرىا قد نزلت في مرحمة متأخرة عف نزكؿ ىذه السكرة، كبذلؾ نخرج مف ىذا 

 اإلشكاؿ الذؼ ذكره ابف عاشكر كغيره.

 

 اْلحزاب : المحور اْلساس لسورةرابعالمطمب ال

ثيا حكؿ ة مكضكعات، كتدكر مكضكعات ىذه السكرة كأحداتحدثت ىذه السكرة في عدّ 
، كقد ظير ىذا مف خبلؿ أكثر مف مكضع في ىذه السكرة، باإلضافة األصل العاـ كىك العقيدة

المكضكعات التي تناكلتيا ىذه السكرة كسائر مكضكعات السكر المدنية التي تيتـ  إلى أفّ 
ة، كتناكلت السكرة العديد مف اآلداب اإلسبلمية التي يحتاجيا المجتمع مَّ بالجانب التشريعي لؤلُ 

حكاـ التي تعالج بعض عادات الجاىمية التي سمـ في كاقعنا المعاصر، كقد تطرقت إلى األالم
ت عندىـ، كلـ تغفل المستجدات التي حصمت مع المسمميف كالحديث عف كانت قد ترسخّ 

 (ٕ)الغزكات كالمنافقيف الذيف ظيركا في المدينة.

 ،عمى الصدؽ في اإلخبلص في التكجو إلى الخالق كيقكؿ البقاعي: "مقصكدىا الحثُّ 
عمي مف يشاء و عميـ بما يصمحيـ، حكيـ فيما يفعمو فيك يُ ألنّ  ؛مف غير مراعاة بكجو ما لمخبلئق

ف كاف ضعيفاً  ف كاف قكياً ، كيُ كا  الماضي ألمره برجاء ألحد منيـ في  ـيت، فبل يردؼ مف يريد كا 
 (ٖ)ه".كال خكؼ منو في عظيـ شره كخفي مكر ، بره

                                                           
 (.ٖٜٔ/ ٔالبرىاف في عمـك القرآف ) (ٔ)
(، التفسير الكاضح: ٕٕ٘/ٕٔ) (، التفسير المنير: لمزحيميٕٛٔٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (ٕ)

 (.ٔٚ/ ٖلحجازؼ )
 (.ٖٕٚ/ ٘ٔ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ٖ)
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 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىاخامسالمطمب ال

يا مف السكر المدنية باإلجماع، في أنّ  فيَّ فيما سبق زماف نزكؿ السكرة، كبَ  ذكر الباحث
رػ مدػ فإّف المتأمل ي ىذامع ك مكية، ال مف السكرالسكرة التي قبميا كىي سكرة السجدة  حيف أفّ 

يما سكرٌة كاحدة، السكرتيف كاتصاليما ببعضيما البعض، ككأنّ التبلحـ الكاضح بيف ىاتيف 
 في ىذا المطمب المناسبات في ىذه السكرة عمى النحك التالي: سأتناكؿك 

 

 أوًل: تعريف المناسبة لغة واصطلحاً 

  :لغةً المناسبة  -7

منو النسب، سمي  ،")نسب( النكف كالسيف كالباء كممة كاحدة قياسيا اتصاؿ شيء بشيء
"المناسبة: المشاكمة، يقاؿ: بيف الشيئيف مناسبة كتناسب: أؼ مشاكمة  ،(ٔ)التصالو كلبلتصاؿ بو"

، "كفبلف )يناسب( فبلنا فيك )نسيبو( أؼ (ٖ)، "كتقكؿ: ليس بينيما مناسبة أؼ مشاكمة"(ٕ)كتشاكل"
 .(ٗ)قريبو. كبينيما )مناسبة( أؼ مشاكمة"

المشاكمة تأتي بمعنى  تصاؿ كالمقاربة كالمماثمة، حيث إفّ فتككف المناسبة بمعنى اال
 .(٘)المكافقة كالمماثمة، "كالمشاكمة المكافقة كالتشاكل مثمو"

 اصطلحًا:المناسبة  -6

 كقد ذكر العمماء عدة تعريفات لعمـ المناسبة، كمف ىذه التعريفات:

كفي كتاب هللا تعني ارتباط السكرة بما قبميا  ،"ىي الرابطة بيف شيئيف بأؼ كجو مف الكجكه -أ
 .(ٙ)كفي اآليات تعني كجو االرتباط في كل آية بما قبميا كما بعدىا" ،كما بعدىا

                                                           
 (.ٖٕٗ/ ٘مقاييس المغة: البف فارس ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ ٗممرتضى الزبيدؼ )تاج العركس: ل (ٕ)
 .(ٙ٘ٚ/ ٔلساف العرب: البف منظكر ) (ٖ)
 (.ٜٖٓمرازؼ )ص: لمختار الصحاح:  (ٗ)
 (.ٛٙٔ)ص:  السابقالمرجع  (٘)
 (.ٛ٘مباحث في التفسير المكضكعي: لمصطفى مسمـ )ص:  (ٙ)
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أك بيف اآلية كاآلية  ،تأتي بمعنى بياف "كجو االرتباط بيف الجممة كالجممة في اآلية الكاحدة -ب
 .(ٔ)في اآليات المتعددة، أكبيف السكرة كالسكرة"

 .(ٕ)ل ترتيب أجزائو"مَ كُيعرِّفو البقاعي بقكلو: "فعمـ مناسبات القرآف: عمـ تعرؼ منو عِ  -ج

 ا )السجدة(لما قبمياْلحزاب ثانيًا: مناسبة سورة 

خاتمة السكرة السابقة )سكرة السجدة( أمرت  ككجو اتصاؿ ىذه السكرة بما قبميا، أفّ 
يكـ الفتح ال ينفع ىؤالء  باإلعراض عف الكافريف كالنيي عف الشؾ في لقائو، كاإلخبار بأفّ 

كالنيي عف طاعة الكافريف كالمنافقيف كالمخالفيف،  إيمانيـ، كافتتح ىذه السكرة بتقكػ هللا 
في آخر سكرة السجدة   كبعدما أمر هللا (ٖ)،كاألمر باتباع الكحي مع التككل عمى هللا 

 (ٗ)كعدـ طاعة غيره،  بانتظار الفرج كالفتح كالنصر، أمر في مطمع ىذه السكرة بتقكػ هللا
و قيل: يا أييا ما يككف مع التقكػ، فأمره بيا، بعد أمره بانتظار نصره، كأنّ "الفتح إنّ  حيث إفّ 

 .(٘)الفتح طكع يدؾ" النبي اتق هللا ترَ 

ـَ مف : " كلما تحصل مف السكرتيف قبل (ٙ)الزبير بف جعفر بكأ يقكؿ ما َيعقب العِال
َوَلْو ِشْئَنا الخكؼ أشده لغيبة العمـ بالخكاتـ، كما جرػ في السكرتيف مف اإلشارة إلى السكابق 

لَّ َنْفس  ى َداَىا كصالحي أتباعو،   كاف ذلؾ مظنة لتيئيس نبي هللا [ٖٔ]السجدة:  آَلَتْيَنا ك 
فميذا أعقب سكرة السجدة بيذه السكرة المضمنة مف التأنيس كالبشارة ما يجرػ عمى المعيكد مف 
لطفو تعالى كسعة رحمتو، فافتتح سبحانو السكرة بخطاب نبيو بالتقكػ كا عبلمو بما قد أعطاه قبل 

ف كرد عمى طريقة األمر ليشعره باستقامة سبيمو، يضاح دليمو،  مف سمكؾ سبيل النجاة، كا  كا 

                                                           
 (.ٜٙمباحث في عمـك القرآف: لمناع القطاف )ص:  (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ ٔمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر) (ٕ)
 (.ٖٕٚ/ ٘ٔ(، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: لمبقاعي )ٖٕٔ/ ٕٔانظر: تفسير المراغي ) (ٖ)
(، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف: ٔ٘ٗ/ ٛحّياف األندلسي ) ير: البحر المحيط في التفسير: ألبانظ (ٗ)

 (.٘ٗٗ/ ٘لمنيسابكرؼ )
 (.ٖٓٗ/ ٗالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد: ألبك العباس أحمد بف عجيبة الفاسي ) (٘)
القراء كالمحدثيف باألندلس، كقد أّلف كعمل  أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي، شيخ (ٙ)

تاريًخا لؤلندلسييف، كأفاد الناس في القراءات كعمميا كمعرفة طرقيا، كأحكـ العربية كتصدر مدة كتخّرج بو 
األصحاب، أخذ عنو اإلماـ أبك حياف النحكؼ كغيره، تكفي سنة ثماف كسبعمائة بغرناطة. انظر: تذكرة الحفاظ: 

 (.ٖٛٔ/ ٗلمذىبي )
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نذار بياف كاف عميو السبلـ قد َنزّ  ؛كخاطبو بمفع النبكة ه هللا قدره ألنو أمر كرد عقب تخكيف كا 
 (ٔ)كعصمو مف كل ما ينافر نزاىة حالو كَعمي منصبو". ،عف أف يككف منو خبلؼ التقكػ 

يكسر كيقكؿ أيضًا: " كفي ىذه اآليات مف تأنيس المؤمنيف كبشارتيـ كتعظيـ حرمتيـ ما 
، كمف ىذا ال رفعاً  كرة الخكؼ الحاصل في سكرتي لقماف كالسجدة كيسكف ركعيـ تأنيساً ص

ما تضمنت السكرة مف تعداد نعمو تعالى عمييـ كتحسيف خبلصيـ كقكلو تعالى:  القبيل أيضاً 
  ن ـْ ج  ـْ ِإْذ َجاَءْتك  وا ِنْعَمَة َّللاَِّ َعَمْيك  ر  ـْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا اْذك  ن وًدا َل ـْ ِريًحا َوج  ود  َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي

ْذ زَاَغتِ  ـْ َواِ  ـْ َوِمْف َأْسَفَل ِمْنك  ـْ ِمْف َفْوِقك  وك   اْْلَْبَصار  َتَرْوَىا َوَكاَف َّللاَّ  ِبَما َتْعَمم وَف َبِصيًرا * ِإْذ َجاء 
م وب  اْلَحَناِجَر َوَتظ نُّوَف ِباَّللَِّ الظُّ   ن وَنا * ى َناِلَؾ اْبت ِمَي اْلم ْؤِمن وَف َوز ْلِزل وا ِزْلزَاًل َشِديدً َوَبَمَغِت اْلق 

ـْ َيَنال وا َخْيًرا َوَكَفى َّللاَّ  كقكلو تعالى: ، [77- 4اْلحزاب:] ـْ َل وا ِبَغْيِظِي َوَردَّ َّللاَّ  الَِّذيَف َكَفر 
لِ  َشْيء  َقِديًراَوَكاَف َّللاَّ  َعَمى إلى قكلو:  اْلم ْؤِمِنيَف اْلِقَتاؿَ   .(ٕ)"[61-65]اْلحزاب:  ك 

 )سبأ( لما بعدىااْلحزاب ثالثًا: مناسبة سورة 

اإلنساف  كمناسبة ىذه السكرة لما بعدىا كاضحة، فقد ختمت سكرة األحزاب ببياف أفّ 
مّ مّ إنتيجة ىذا الحمل لؤلمانة  فّ أك  ،حمل األمانة كل ما في الممؾ ىك  ا العقاب، كأفّ ا الثكاب كا 

بعض مف يعيشكف في ممكو يخافكف مف عظمتو كمشفقكف  و المتصرؼ بو كحده، كأفّ لو، كأنّ 
بمعنى اإلحاطة  ،ف يبتدغ ما بعدىا بالحمدأمنو، كختـ ذلؾ بصفتي الرحمة كالمغفرة، فناسب 

 (ٖ)بأكصاؼ الكماؿ، كىذا ال يحيط بو إال هللا.

ال يقدر عظيـ  كنعمةً  كلطفاً  كاف حاصميا رحمةً  كيقكؿ أبك جعفر بف الزبير: " كلما
 (ٗ)أعقب بما ينبغي مف الحمد )يعنى أكؿ سبأ(". ،قدرىا كينقطع العالـ دكف الكفاء بشكرىا

 لخاتمتيااْلحزاب رابعًا: مناسبة فاتحة سورة 

حكاـ السكرة قد تضمنت العديد مف األ ككجو المناسبة بينيما كاضح، حيث إفّ 
ريعات التي يقكـ عمييا المجتمع اإلسبلمي، كقد أمر هللا بااللتزاـ بأكامره، كالتكجييات كالتش

جميع كظائف الديف، فيي تظير جسامة التبعة كعظـ  مانة التي ختمت بيا السكرة تعـّ كاأل
                                                           

 (.ٜٕٚالبرىاف في تناسب سكر القرآف: )ص:  (ٔ)
 (.ٕٕٛالمرجع السابق )ص:  (ٕ)
 (.ٕٛٗ/ ٘ٔانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: لمبقاعي ) (ٖ)
 (.ٖٕٛ)ص:  البرىاف في تناسب سكر القرآف (ٗ)
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مانة، كالتي تتضح مف خبلؿ قياـ اإلنساف بكاجباتو كالخضكع لمشيئتو كأكامره، فبيذا اإليقاع األ
بتقكػ هللا كطاعتو كالتككل عميو مع مخالفة  ، كالتي بدأت بأمر النبي تختـ ىذه السكرة

الكافريف كالمنافقيف، كبذلؾ يظير لنا التناسق بيف بدء السكرة كختاميا كالمكاضيع التي 
"ختـ السكرة بذكر التكبة كالمغفرة أكضح شاىد لما تميد مْف دليل  باإلضافة إلى أفّ  (ٔ)تناكلتيا،

 .(ٕ)قصدىا كبيانيا عمى ما كضح"

كيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ الخطيب مبّينًا مدػ التبلحـ بيف خاتمة السكرة كفاتحتيا: 
كتجاكب، بحيث يرػ كجو أحدىما في اآلخر، كما يرػ الشيء  "كبيف بدء السكرة كختاميا تبلؽٍ 

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ اتَِّق َّللاََّ َوَل ت ِطِع ، ففي بدء السكرة جاء قكلو تعالى: (ٖ)كرتو في مرآة مجمّكةكص
َناِفِقيَف.. َناِفِقيَف [ كفي ختاميا جاء قكلو تعالى: ٔ]األحزاب:  اْلَكاِفِريَف َواْلم  ِلي َعذِ َب َّللاَّ  اْلم 

َناِفَقاِت َواْلم ْشِرِكيَف  ْؤِمِنيَف َواْلم ْؤِمَناتِ َواْلم  [ ففي ٖٚ]األحزاب:  َواْلم ْشِرَكاِت َوَيت وَب َّللاَّ  َعَمى اْلم 
مف ىذا الخطر  - لو كلكل مف اتبع سبيمو مف الكافريف كالمنافقيف، حراسةً  تحذير النبي 

كرة بقميل جاء الداىـ، كىذا الببلء النازؿ مف مكاالة الكافريف كالمنافقيف أك ميادنتيـ، كبعد بدء الس
ل  ِمْف َقْمَبْيِف ِفي َجْوِفوِ قكلو تعالى:  [ كقبل ختاـ السكرة بقميل ٗ]األحزاب:  ما َجَعَل َّللاَّ  ِلَرج 

ماواِت َواْْلَْرِض َواْلِجباِؿ َفَأَبْيَف َأْف َيْحِمْمَنيا جاء قكلو تعالى:  ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلَماَنَة َعَمى السَّ
ْنساف   َوَأْشَفْقَف ِمْنيا ل  ِمْف َقْمَبْيِف [ ففي قكلو تعالى: ٕٚ]األحزاب:  َوَحَمَمَيا اإلِْ ما َجَعَل َّللاَّ  ِلَرج 

و كما ال يجتمع في الجكؼ قمباف، يبطل كل منيما عمل اآلخر، إشارة إلى أنّ  - ِفي َجْوِفوِ 
لقمب إيماف كذلؾ ال يجتمع في القمب شيئاف ينقض أحدىما ما يبنيو اآلخر، فبل يجتمع في ا

ماواِت ككفر، كال يسكف إليو إيماف يخالطو نفاؽ، كفي قكلو تعالى:  ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلَماَنَة َعَمى السَّ
ْنساف   إشارة إلى أف األمانة  - َواْْلَْرِض َواْلِجباِؿ َفَأَبْيَف َأْف َيْحِمْمَنيا َوَأْشَفْقَف ِمْنيا َوَحَمَمَيا اإلِْ

و كما انفرد القمب بالسمطاف عمى الجسـ، كذلؾ تنفرد األمانة بالسمطاف نّ ىي مما يحمل القمب، كأ
 .(ٗ)عمى القمب"

 

                                                           
 (.ٕ٘ٛٛ/ ٘(، في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب )ٖٕ٘/ ٗٔلمقرطبي ) القرآف:انظر: الجامع ألحكاـ  (ٔ)
 (.ٖٕٛبف الزبير الغرناطي )ص: في تناسب سكر القرآف: ألبك جعفر البرىاف  (ٕ)
جبل َيجُمك، اْجُل، كالمفعكؿ َمْجمّك، كجبل المرآة بمعنى: صقميا كأزاؿ صدأَىا. انظر: معجـ المغة العربية  (ٖ)

 .(ٕ٘ٔ/ ٗٔلساف العرب ). انظر: كاْجَتَمْيُتيا بمعنى إذا نظرت إلييا َمْجُمّكةً  ،(ٖٚٛ/ ٔالمعاصرة )
 (.ٔٙٚ/ ٔٔ) التفسير القرآني لمقرآف (ٗ)
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 اْلحزاب المطمب السادس: اْلىداؼ العامة لسورة

ة تكجييات كأحداث كأحكاـ شرعية، يقكؿ سيد طنطاكؼ: اشتممت سكرة األحزاب عمى عدّ 
" المتأمل في سكرة األحزاب، يراىا زاخرة باألحكاـ الشرعية، كباآلداب االجتماعية، كبالتكجييات 

 ، كتارة لممؤمنيف، كما يراىا تيتـ اىتماماً كتارة ألزكاجو  الربانية، تارة مف هللا تعالى لرسكلو 
، مف شأنو أف يأخذ بيد المتبعيف لو إلى السعادة حكيماً  إلسبلمي تنظيماً بتنظيـ المجتمع ا كاضحاً 

بذكر أىداؼ ىذه السكرة كخطكطيا العامة عمى شكل  قد قاـ الباحث، ك (ٔ)الدنيكية كاأُلخركية"
 نقاط كما يمي:

و، كما دعاه ل عميو، كاتباع ما يكحى إليو مف ربّ كالتككُّ  إلى تقكػ هللا  تكجيو الرسكؿ   -ٔ
 (ٕ)إلى عدـ طاعة الكافريف كالمنافقيف. هللا 

ظيار حكـ هللا  -ٕ في بعض التقاليد كاألكضاع االجتماعية  بياف بعض األحكاـ الشرعية كا 
بطاؿ التكارث عف طريق ي كالظِّ التي كانت سائدة عندىـ في ذلؾ الكقت، كإبطاؿ التبنّ  يار كا 

 (ٖ)كرّد ىذا التكارث إلى القرابة.ت بعد اليجرة، المؤاخاة التي تمّ 

عمييـ  كفضل هللا  ،الحديث عف غزكة األحزاب ككصف أحداثيا، كتصكير حاؿ المؤمنيف -ٖ
األحزاب مدحكريف خاسريف  دّ رَ تذكيره بنعمو عمييـ بِ كثنائو عمييـ ك في ىذه الغزكة بحمايتو ليـ، 

كما بينت ىذه السكرة مكقف المنافقيف، مف المعجزات كإرساؿ المبلئكة كالركح،   دىـ هللابما أيّ 
كفضحيـ كحذرنا مف مكائدىـ، كقد تحدثت عف غزكة بني قريظة كأظيرت  قد كشفيـ هللا ك 

 (ٗ)خيانتيـ كنقضيـ لعيدىـ مع المسمميف.

 ، كتخيير اآليات ألزكاج النبي كعف األحكاـ المتعمقة بيفّ  الحديث عف زكجات النبي  -ٗ
كفضل آؿ  الدنيا كزينتيا كبيف هللا كرسكلو كالدار اآلخرة، كما ذكرت فضميفّ بيف متاع الحياة 

، كتطيير المجتمع مف مظاىر تبرج الجاىمية كبعض الكاجبات المطمكبة مف بيت النبي
 (٘)إلى غير ذلؾ مف األحكاـ. زكجات النبي 

                                                           
 (.ٛٙٔ/ ٔٔالتفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (ٔ)
 (.ٕٛٔٛ/ ٘ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) انظر: في (ٕ)
 (.ٜٕٔٛ/ ٘(، في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب )ٖٙٔ/ ٔٔانظر: التفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (ٖ)
 (.ٕٕٙ/ ٕٔ(، التفسير المنير: لمزحيمي )ٕٛٗ/ ٕٔانظر: التحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٗ)
 (.ٕٕٓٛ/ ٘(، في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب )ٗٙٔ/ ٔٔانظر: التفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (٘)
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لحكمة مف ، كا، كزينب بنت جحش زكج النبي بياف قصة زيد بف حارثة مكلى النبي  -٘
  (ٔ).ىذه الحادثة كانت بأمر مف هللا  ذلؾ، كأفّ 

كزكجاتو، كاآلداب الكاجب  ف ببيكت النبي ي، كعبلقة المسممتنظيـ الحياة الزكجية لمنبي -ٙ
، كبياف عف غيرىفّ  ، كتقرير احتجابيفّ عمى المسمميف التحمي بيا عند دخكليـ بيكت النبي

كبناتو كنساء المؤمنيف  ب عمى ىذا بأمر أزكاج النبي ، كعقّ جزاء الذيف يؤذكف رسكؿ هللا
  (ٕ).مف جبلبيبيفّ  ة أف يدنيف عمييفّ كافّ 

في خمقو في معاقبة مف  تيديد المنافقيف كتحذيرىـ مف إشاعة الفاحشة، كبياف سنة هللا  -ٚ
رجاع عمـ قياـ الساعة إل ظيار حاؿ الكُ يويخالف ذلؾ، كا  إلى تقكػ  ار يكـ القيامة، كالدعكةفّ ، كا 

ظيار ك   هللا  (ٖ)فضل ذلؾ، كبياف حمل اإلنساف لؤلمانة كعاقبة ذلؾ.ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٕٕٓٛ/ ٘ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) انظر: في (ٔ)
 (.ٕٕٔٛ/ ٘) المرجع السابقانظر:  (ٕ)
 (.٘ٙٔ/ ٔٔانظر: التفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (ٖ)
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 الفصل اْلوؿ

 (34-47)سورة اْلحزاب اآليات  لمقاصد وأىداؼ ةالتحميمي دراسةال

 كيشتمل عمى ثبلثة مباحث

  (ٖٗ-ٖٔ) المبحث األكؿ: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             

 (ٓٗ-ٖ٘) المبحث الثاني: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             

 (ٛٗ-ٔٗ) المبحث الثالث: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             
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 المبحث اْلوؿ

 (43-47) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 مطالب: خمسة يشتمل عمىك 

 المطمب األكؿ: بياف ثكاب أميات المؤمنيف         

   بيف نساء المسمميف المطمب الثاني: مكانة زكجات النبي         

 عف الخضكع في القكؿ ثالث: نيي زكجات النبي ال المطمب        

  أكامر كنكاىي ألميات المؤمنيف  المطمب الرابع:        

    فضل أىل بيت النبي  المطمب الخامس:        
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 المبحث اْلوؿ

 (43-47) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

  المطمب اْلوؿ: بياف ثواب أميات المؤمنيف

َتْيِف َوَأْعَتْدَنا َلَيا  قاؿ تعالى: وِلِو َوَتْعَمْل َصاِلًحا ن ْؤِتَيا َأْجَرَىا َمرَّ ِرْزًقا َوَمْف َيْقن ْت ِمْنك فَّ َّللَِّ َوَرس 
 [ٖٔ]األحزاب:  َكِريًما

 أوًل: المعاني المُّغوية

 َْيْقن ت :قنكت الشخص لربو يأتي بمعنى الطاعة كالعبكدية لو، كمنو قكلو تعالى :  ـ َيا َمْرَي
َوق وم وا [، كما يأتي بمعنى إطالة القياـ في الصبلة، كقكلو تعالى: ٖٗ]آؿ عمراف: اْقن ِتي ِلَربِ ؾِ 

 (ٔ)[، كقنكت المرأُة لزكجيا بمعنى طاعتو.ٖٕٛ]البقرة: اِنِتيفَ َّللَِّ قَ 

 البلغةثانيًا: وجوه 

 العذاب ، كعندَأْجَرَىا ن ْؤِتَيا، حيث قاؿ: هللا  كىك المؤتي ُذِكر األجر إيتاء عند
ب ُيَصرَّح في اآلية السابقة لـ فَّ  َيْأتِ  َمفْ : فقاؿ يضاعف، حيث يقكؿ تعالى بالُمعذِّ  ِبَفاِحَشة   ِمْنك 

َبيِ َنة   ، الرحمة كماؿ إلى كفي ىذا إشارة ،[ٖٓ: األحزاب] ِضْعَفْيفِ  اْلَعَذاب   َلَيا ي َضاَعفْ  م   كالكـر
رِّ  كعند كفعمو، نفسو يظير النَّفع عند الحي الكريـ أف كما  (ٕ)نفسو. يذكر ال الضُّ

 القراءاتثالثًا: وجوه 

بالتاء،  َوَتْعَملْ بالياء،  َيْقن تْ "قرأ ابف كثير كنافع كعاصـ كأبك عمرك كابف عامر 
ن ْؤِتَيا  :بالنكف، كقرأ حمزة كالكسائي كل ذلؾ بالياء، كلـ يختمف الناس في َْيْقن ت  ،أنو بالياء

بالياء، فؤلّف الفعل مسند إلى  َيْقن تْ بالياء، قاؿ أبك عمي: أّما مف قرأ:  َمْف َيْأتِ ككذلؾ 
كلـ يبّيف فاعل الفعل بعد، فمّما ذكر ما دّؿ عمى أّف الفعل لمؤنث حمل عمى  َمفْ ضمير 

كىك  َمفْ المعنى فأّنث...كأّما مف قرأ كّل ذلؾ بالياء، فإّنو حمل عمى المفع دكف المعنى كالّمفع 
اؽ حمزة كالكسائي معيـ في قكليـ: مذكر، كمّما يقّكؼ قكؿ مف حمل عمى المعنى فأّنث، اتف

ن ْؤِتَيا  :فحمبل عمى المعنى، فكذلؾ قكلو َْوَتْعَمل  كاف ينبغي عمى ىذا القياس أف يحمبل
                                                           

 (.ٔٙٛٔ/ ٖانظر معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر ) (ٔ)
 (.ٙٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب: لمرازؼ )انظر:  (ٕ)
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ّنما لـ يختمف الناس في  ، كلـ يجر َمفْ ألّنو إّنما جرػ ذكر  َيْأتِ ك َيْقن تْ عمى المعنى، كا 
 .(ٔ)المعنى" ذكر ما يدّؿ عمى التأنيث، فيحمل الكبلـ عمى

 ًا: وجو المناسبةرابع

اآليتيف مف خصكصيات بيت النبكة،  تاكم مناسبة ىذه اآلية لما قبميا كاضحة، حيث إفّ 
)أميات  اآليتيف يتناكؿ الحديث عف زكجات النبي  تاالسياؽ في كم باإلضافة إلى أفّ 

في  المؤمنيف(، فاآلية السابقة تضمنت كعيدًا، بينما تضمنت ىذه اآلية كعدًا، فبعدما بّيف هللا 
فاحشة،  مف مضاعفة العذاب إف كقع منيفّ  كحذرىفّ  اآلية السابقة زيادة عقاب زكجات النبي 

 ل منيفّ بمضاعفة األجر كالثكاب إف حص ناسب ذلؾ أف يتبعو بذكر زيادة ثكابيّف كيرغبيفّ 
 أشد عمى فعل الفاحشة، كاف الثكاب ليفّ  العقكبة كانت عمييفّ  ، فؤلفّ  كرسكلو طاعة هلل 

 (ٕ)أكثر عمى فعل الطاعة، فيذه اآلية مقابمة لآلية التي سبقتيا.

 ًا: المعنى العاـخامس

بالتزاـ ما أمر كبالخضكع  كتبيف أف مف يطع هللا  تخاطب ىذه اآلية نساء النبي 
كتحرص عمى رضاه، ثـ  كالخشية كالطاعة كأداء العبادات عمى الكجو الذؼ أراد، كتطع النبي 

هللا سيعطييا  االعتقاد دكف عمٍل ال ينفع صاحبو، فإفّ  تتبع ذلؾ بالعمل الصالح، حيث إفّ 
الثكاب مضاعفًا مثمي ثكاب غيرىفَّ مف نساء العالميف، كتستحق ىذا الثكاب عمى طاعتيفَّ 

ـّ يييئ ليفّ  ، كعمى طمبيفَّ رضا الرسكؿ كخشيتيفَّ هلل  زيادة  بالقناعة كحسف المعاشرة، ث
 (ٖ)عمى ذلؾ في اآلخرة عيشًا ىنيئًا كرزقًا حسنًا ال ينقطع في الجنة.

 تحميل المقاصد واْلىداؼ ًا:سادس

ف كانت ىنا بمعنى الطاعة القنكت مف أفضل األ -ٔ عماؿ التي يتقرب بيا العبد إلى ربو، كا 
لكف القنكت كرد في القرآف بعدة معاني، فيك أشمل كأكسع مف ذلؾ، " فالقنكت عبارة عف إكماؿ 

تماميا، كاالحتراز عف إيقاع الخمل في أركانيا كسننيا   ، كىذا يتطمب مداكمةً (ٗ)كآدابيا"الطاعة كا 

                                                           
 .(ٗٚٗ/ ٘عمي الحسف بف أحمد الفارسّي ) يالحجة لمقراء السبعة: ألب (ٔ)
 (.ٖ/ ٕٕ(، تفسير المراغي )ٙٙٔ/ ٕ٘انظر: مفاتيح الغيب: لمرازؼ ) (ٕ)
 (.ٕٙ٘/ٕٓ(، جامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ )ٓٛٗ/ ٕانظر: صفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٖ)

 (ٛٛٗ/ ٙمفاتيح الغيب: لمرازؼ ) (ٗ)
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لمطاعة، فمما كاف القنكت لو مكانة عظيمة في ديننا، استحق فاعمو أف يثاب عميو ثكابًا  كمبلزمةً 
 عظيمًا.

 ، كلشرفيفّ في ىذه اآلية زكجات النبي  ، فقد خاطب هللا  بياف فضل زكجات النبي  -ٕ
عمى ، كيناسب مقاميّف، مما يدؿ بيفّ األجر مرتيف، كجعل ىذا الحكـ خاص  قد ضاعف ليفّ 

ليّف مكانة  مف النساء، كأف منزلتيّف تزيد عمى منزلة جميع النساء، كأفّ  عمى غيرىفّ  فضميفّ 
إال أفضل النساء كخيرىّف  لـ يكف ليختار لنبيو  هللا  ، فإفّ عظيمة عند رسكؿ هللا 

ِبيَف َوالطَّيِ ب وَف كأطيبيّف، فالطيب ال يختار إال طيبة مثمو، كقد قاؿ تعالى:  َبات  ِلمطَّيِ  َوالطَّيِ 
َباتِ  ِدي بقكلو:   مريـ   كما خاطب هللا [ٕٙ]النكر: ِلمطَّيِ  ـ  اْقن ِتي ِلَربِ ِؾ َواْسج  َيا َمْرَي

 (ٔ)[.ٖٗ]آؿ عمراف: يفَ َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكعِ 

مف  يعطيا ثكاب عمميا مثمّي ثكاب غيرىفّ   ، فإف هللا مضاعفة أجر زكجات النبي  -ٖ
وِلِو النساء عمى فعل الطاعات كالعمل الصالح، كما في قكلو تعالى:  َوَمْف َيْقن ْت ِمْنك فَّ َّللَِّ َوَرس 

َتْيِف  "كفي إضافة األجر إلى ضميرىا إشارة إلى  ،[ٖٔ: األحزاب]َوَتْعَمْل َصاِلًحا ن ْؤِتَيا َأْجَرَىا َمرَّ
لى تشريفيا بأنيا مستحقة ذلؾ األجر، كمضاعفة األجر  تعظيـ ذلؾ األجر بأنو يناسب مقاميا كا 

 ، كىذه المضاعفة في الحاليف مف خصائص أزكاج النبي عمى الطاعات كرامة لقدرىفّ  ليفّ 
، فقد ركػ  ، لكف مضاعفة األجر مرتيف ال يقتصر عمى زكجات النبي (ٕ)لعظـ قدرىف"

)ثلثة ي ْؤَتوف أجرىـ مرتيف: الرجل تكوف لو اَْلَمة، أّنو قاؿ:  البخارؼ كمسمـ عف النبي 
يميا، ويؤدبيا فيحسف أدبيا، ثـ يعتقيا فيتزوجيا فمو أجراف، ومؤمف أىل فيعمميا فيحسف تعم

، فمو أجراف، والعبد الذي يؤدي حق هللا، وينصح  الكتاب، الذي كاف مؤمنا، ثـ آمف بالنبي 
، "ككمف يتصدؽ عمى قريبو لو أجراف: أجر الصدقة، كأجر الصمة، ككالحاكـ إذا (ٖ)لسيده(

أصاب في حكمو فمو أجراف، ككالذؼ يسف سنة حسنة لو أجرىا كأجر مف عمل بيا، ككالذؼ 

                                                           
 (ٜٖٚ/ ٛانظر: تأكيبلت أىل السنة: ألبك منصكر الماتريدؼ ) (ٔ)
 (.٘/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٕ)
( كتاب الجياد كالسير، باب فضل مف أسمـ مف أىل الكتابيف، حديث رقـ ٓٙ/ ٗصحيح البخارؼ ) (ٖ)
(ٖٓٔٔ). 
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، ككالذؼ  (ٔ))لؾ اْلجر مرتيف(: تيمـ كصّمى، كلما كجد الماء أعاد الصبلة، فقد قاؿ الرسكؿ 
 .(ٖ)"(ٕ)عميو لو أجراف يقرأ القرآف كىك شاؽّ 

المراد بكل منيما يختمف عف  اجتماع القنكت كالعمل الصالح في اآلية يدلل عمى أفّ  -ٗ
ال فما الفائدة مف اجتماعيما، "كالقنكت الطاعة كالخضكع، كالعمل الصالح ىك  (ٗ)اآلخر، كا 

َوَمْف َيْقن ْت ِمْنك فَّ في قكلو:  (ٙ)يسار بف عطاءعف ك ، "(٘)الترجمة العممية لمطاعة كالخضكع"
وِلوِ  ، كيرػ الباحث أف (ٚ)تصكـ كتصمي" َوَتْعَمْل َصاِلًحايعني تطيع هللا كرسكلو  َّللَِّ َوَرس 

بصالح األعماؿ كالقربات  العمل الصالح أقرب ما يككف المقصكد بو ىنا ىك التقرب إلى هللا 
ر ما يجكؿ في النفس مف ظيِ الذؼ يُ  مف غير الفرائض، كالعمل عبارة عف األثر لمقنكت، فيك

األجر  كاعمل الصالحات كاإلكثار مف فعل القربات ليناللخكاطر، كفي ىذا ترغيب لممؤمنيف 
عمى عباده إذ أرشدىـ لؤلعماؿ الصالحة ككفقيـ  العظيـ عمى ذلؾ، كىذا فضل مف هللا 

 لفعميا ثـ كافأىـ عمى ذلؾ.

ه األجر، كأّنو ىك الذؼ أعّده كىّيأه ليـ، في قكلو:  أّنو ىك الذؼ يؤتي عباد بّيف هللا  -٘
ن ْؤِتَيا  :كقكلوَوَأْعَتْدَنا ّزكجات النبي  ، فإف  في اآلخرة ليّف أعظـ المنازؿ كأرفع

في أعمى الدرجات، كفي ىذا حث عمى  في الجنة، كالنبي  الدرجات، فيّف زكجات النبي 
ىك الذؼ أعد ىذه الكرامات لعباده،  هللا  المؤمف حيف يعمـ أفّ  ألفّ  ؛االلتزاـ بأكامر هللا 

                                                           
(ٔ)

 حديث ىذا، ك (ٕٖٙ( حديث رقـ )ٕٙٛ /ٔمحاكـ النيسابكرؼ، كتاب الطيارة، )لالمستدرؾ عمى الصحيحيف:  
 .الشيخيف شرط عمى صحيح

 القرآف، في الماىر فضل كقصرىا، باب المسافريف صبلة ، كتاب(ٜٗ٘/ ٔ)فقد أخرجو مسمـ في صحيحو  (ٕ)
َفَرةِ  َمعَ  ِباْلُقْرآفِ  )اْلَماِىرُ :  هللا رسكؿ قاؿ: قالت ،عائشة  عف، (ٜٛٚ) فيو، حديث رقـ يتتعتع كالذؼ  السَّ
، َعَمْيوِ  َكُىكَ  ِفيِو، َكَيَتَتْعَتعُ  اْلُقْرآفَ  َيْقَرأُ  َكالَِّذؼ اْلَبَرَرِة، اْلِكَراـِ   (.َأْجَرافِ  َلوُ  َشاؽّّ

 (.ٔٓٔاألدب النبكؼ: دمحم عبد العزيز الَخْكلي )ص:  (ٖ)
(، كقد تكسع في بياف ٖٛٔ/ ٔٔانظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي ) (ٗ)

 ذلؾ.
 (ٕٚ٘ٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (٘)
، كقد كاف فاضبًل عابدًا كقاصًا، كقد ىك أبك دمحم عطاء بف يسار اليبللي المدني، مكلى ميمكنة زكج النبي  (ٙ)

المؤمنيف عائشة كميمكنة، كعف أبي ذر كأبي الدرداء كأبي ىريرة كابف عباس كآخريف، كركػ ركػ عف أميات 
عنو كزيد بف أسمـ كعمرك بف دينار كصفكاف بف سميـ كآخركف، كقد كاف ثقة كثير الحديث، كقد مات سنة ثبلث 

 (.ٕٚٔ/ٚ) أك أربع كمائة كقيل قبل المائة. انظر: تيذيب التيذيب: البف حجر العسقبلني
 .(ٜٛ٘/ ٙالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر: لمسيكطي ) (ٚ)



 
 

35 

: " كصف رزؽ اآلخرة (ٔ)الرازؼ  كريـ ال يبخل عمى عباده، يقكؿ يقبل عميو، ألّنو يعمـ أف هللا 
بككنو كريمًا، مع أّف الكريـ ال يككف إال كصفًا لمرزاؽ إشارة إلى معنى لطيف، كىك أّف الرزؽ في 

رٌ الدنيا  نَّاُع ِمَف اْلُمْسَتْعِمِميَف، عمى أيدؼ الناس،  ُمَقدَّ كَقِة، َكاْلُمَعاِمِميَف َكالصُّ التَّاِجُر َيْسَتْرِزُؽ ِمَف السُّ
، ـْ نما ىك مسخر لمغير  َكاْلُمُمكُؾ ِمَف الرَِّعيَِّة َكالرَِّعيَُّة ِمْنُي ُيْمِسُكُو فالرزؽ في الدنيا ال يأتي بنفسو، كا 

، كأما في اآلخرة فبل يككف لو مرسل كممسؾ في الظاىر فيك الذؼ يأتي ِإَلى اأْلَْغَيارِ َكُيْرِسُمُو 
بنفسو، فؤلجل ىذا ال يكصف في الدنيا بالكريـ إال الرزاؽ، كفي اآلخرة يكصف بالكريـ نفس 

 .(ٕ)الرزؽ"

 ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ عطف الرسكؿ  كعظيـ قدره عند ربو  مكانة رسكؿ َّللاَّ  -ٙ
ْمف عمى غيرىّف، كتضاعف األجر  ،، فبيذه المكانة تميزت زكجات النبي  عمى هللا  كُفضِّ

ليّف، مثمما حصل مع قصة الغبلميف أصحاب الجدار في سكرة الكيف فقد حفع هللا ليما 
 كنزىما بصبلح أبييما.

 

  مسمميفبيف نساء ال مكانة زوجات النبي المطمب الثاني: 

 [ٕٖ]األحزاب:  ...ِنَساَء النَِّبيِ  َلْست فَّ َكَأَحد  ِمَف النِ َساِء ِإِف اتََّقْيت فَّ َيا  قاؿ تعالى:

 أوًل: المعاني المغوية

 َّاتََّقْيت ف:  ًآخر، كما  لو مف شيءٍ  تأتي بمعنى االتقاء، كىك اتخاذ الكقاية بجعل الشيء كقاية
كاجتناب نكاىيو، كالتقكػ ىك االحتراز بطاعة  تأتي بمعنى الخكؼ كالخشية كامتثاؿ أكامر هللا 

عف عقكبتو، كصيانة النفس عما تستحق بو العقكبة مف فعل أك ترؾ، كفي الطاعة يراد  هللا 
 .(ٖ)بيا اإلخبلص، كفي المعصية: يراد بيا الترؾ كالحذر

                                                           
فخر الديف أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسيف التيمي الرازؼ، كقد كلد بالرّؼ، كأصمو مف طبرستاف، فاؽ  (ٔ)

التفسير، أىل زمانو في عمـ الكبلـ كالمعقكالت كعمـ األكائل، لو مؤلفات كثيرة، منيا: مفاتيح الغيب في 
 (.ٕٛٗ/ٗىػ بمدينة ىراة. انظر: كفيات األعياف )ٙٓٙكالمحصكؿ كالمعالـ في أصكؿ الفقو، كقد تكفي سنة 

 (.ٚٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب ) (ٕ)
(، معجـ ٘ٙ(، التعريفات: لمجرجاني )ص: ٕ٘ٓٔ/ ٕانظر: المعجـ الكسيط: إلبراىيـ مصطفى كآخركف ) (ٖ)

 (.ٕٙٛٗ/ ٖحمد مختار عمر )المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أ
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 ثانيًا: وجوه البلغة

فالتشبيو ، النَِّبيِ  َلْست فَّ َكَأَحد  ِمَف النِ ساءِ يا ِنساَء في قكلو تعالى:  (ٔ)"التشبيو المقمكب -ٔ
عمى القمب، كاألصل ليس أحد مف النساء مثمكف، أما إذا كاف المعنى: لستف كأحد مف النساء 

 .(ٕ)في النزكؿ، فبل قمب في التشبيو"

 لمكاحد يصمح عاـ األحد كلـ يقل ككاحدة، ألف ،َيا ِنَساَء النَِّبيِ  َلْست فَّ َكَأَحد  قاؿ تعالى:  -ٕ
ؽ   َل كالمؤنث، كمف ذلؾ قكلو تعالى:  كالمذكر كالجمع كاالثنيف ِموِ  ِمفْ  َأَحد   َبْيفَ  ن َفرِ  : البقرة] ر س 
ـْ  َفَما، كقكلو: [ٕ٘ٛ  عمى قد يقاؿ َأَحد، كما أفَّ [ٚٗ: الحاقة] َحاِجِزيفَ  َعْنو   َأَحد   ِمفْ  ِمْنك 

  (ٖ).بعير كال شاة ال أحد، فييا ليس: فيقاؿ بآدمي، ليس ما

 ثالثًا: وجو المناسبة

ضعفيف إف  في اآليات السابقة أّف العذاب يضاعف عمى نساء النبي  ا بيف هللا لمّ 
كقع منيف ما يكجب العقكبة، كأّف األجر منيّف مثل أجر غيرىّف، ذكر في ىذه اآليات أف ما 

  (ٗ)عمى اإلطبلؽ.اختصصف بو مف ىذه الميزات ألنيّف أفضل النساء 

 رابعًا: المعنى العاـ

عمى اإلطبلؽ، فقد شرفيّف  ىّف أفضل نساء المسمميف تكضح اآلية بأّف نساء النبي 
)يريد ليس قدركف عندي كأعمى مقاميّف كفضميّف عمى سائر النساء، قاؿ ابف عباس:  هللا 

، وثوابكف   (مثل قدر غيركف  مف النساء الصالحات أنتف  أكـر عمي  ، فيخاطب هللا (٘)أعظـ لدي 
  زكجات النبي  قائبًل: يا زكجات النبي  إّنكّف لستف كجماعات النساء إّف شرفكّف أعظـ

                                                           
التشبيو المقمكب: ىك أف ُيعكس التشبيو، فيجعل المشبو مشبيًا بو كبالعكس، فتعكد فائدتو إلى المشبو بو،  (ٔ)

عاء أف المشبو أتـ كأظير مف المشبو بو في كجو الشبو، نحك قكؿ الشاعر يمدح الخميفة: كبدا الصباح كأف  الدِّ
دح، فقد قمب التشبيو ليشعر بأنو يرػ كجو الخميفة أكثر إشراقًا كضياًء مف غرة غرتو ... كجو الخميفة حيف يمت

َباالصباح، ككقكلو تعالى حكاية عف الكفار  في مقاـ أف الربا مثل البيع، عكسكا ذلؾ إليياـ  ِإنََّما اْلَبْيع  ِمْثل  الرِ 
كجكدًا في الربا منو في البيع، فيككف أحق بالحل أف الربا عندىـ أحّل مف البيع، ألف الغرض الرِّبح كىك أثبُت 

 (.ٜٖٕعندىـ. انظر: جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع: ألحمد الياشمي )ص: 
 (.ٔٙٔ/ ٕٕالجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ: لمحمكد صافي ) (ٕ)
 .(ٖ٘ٙ/ ٖمعالـ التنزيل في تفسير القرآف: لمبغكؼ ) ،(ٚٚٔ/ ٗٔحكاـ القرآف: لمقرطبي )الجامع أل انظر: (ٖ)
 (.٘/ ٕٕانظر: تفسير المراغي ) (ٗ)
 (.ٖ٘ٙ/ ٖمعالـ التنزيل في تفسير القرآف: لمبغكؼ ) (٘)
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 أفّ  بالتقكػ بياناً  ، كشرط عمييفّ كمقامكّف أسمى، كىذه المنزلة لـ تنالكىا إال بتقكاكّف هلل 
 فّ ّف بدكف تقكػ ال شيء يذكر، شأنك، فأنتبالنبي  إنما تككف بالتقكػ، ال باتصاليفّ  فضيمتيفّ 

  .(ٔ)شأف سائر النساء

 خامسًا: تحميل المقاصد واْلىداؼ

بذلؾ المكاف بيف نساء  عمى النساء كافة، كتفردىفّ  ، كفضميفّ ِعَظـُ مكاف زكجات النبي  -ٔ
أفضل نساء ىذه األمة، فمف  زكجات النبي  و ال خبلؼ بيف العمماء في أفّ حيث إنّ  ،فمسمميال

في النسب كالديف  الفضل كالشرؼميما بمغت مف  تتساكػ أؼ امرأة مسممة مع نساء النبي 
َجاؿِ  ِمفَ  )َكَملَ :  هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو، هللا رضي األشعرؼ  مكسى أبي عفف ،كالعمـ  الرِ 
، ـ   ِإلَّ  النِ َساءِ  ِمفَ  َيْكم لْ  َوَلـْ  َكِثير   َعَمى َعاِئَشةَ  َوَفْضل   ِفْرَعْوَف، اْمَرَأة   َوآِسَية   ِعْمَراَف، ِبْنت   َمْرَي
ـِ( َساِئرِ  َعَمى الثَِّريدِ  َكَفْضلِ  النِ َساءِ  بعدـ مساكاتيّف مع نساء األمة،  هللا قد حكـ ف ،(ٕ)الطََّعا

كليس بالنسبة لنساء العالميف كما ذكر بعض المفسريف، كىذا ما يظير لنا في قكلو تعالى عف 
َرِؾ َواْصَطَفاِؾ َعَمى ِنَساِء : مريـ  ـ  ِإفَّ َّللاََّ اْصَطَفاِؾ َوَطيَّ ْذ َقاَلِت اْلَمَلِئَكة  َيا َمْرَي َواِ 

َيا ِنَساَء النَِّبيِ  َلْست فَّ في قكلو تعالى:  (ٖ)قتادة ركاية إلى باإلضافة[ ٕٗ]آؿ عمراف:  اْلَعاَلِميفَ 
 (ٗ)قاؿ: يعني كأحٍد مف نساء ىذه األمة. َكأَحد  ِمَف النِ َساءِ 

بالنبي  لمتقكػ، ال لمجرد اتصاليفّ  إنما تككف بمبلزمتيفّ  ىذه الفضيمة ليفّ  "بّيف سبحانو أفّ  -ٕ
 نة، كاإليماف الخالص، كالمشي عمى طريقة رسكؿ هللا كهلل الحمد التقكػ البيّ  كقعت منيفّ ، كقد
 "كشرط التقكػ الذؼ اشترطو هللا ، (٘)في حياتو كبعد مماتو  َّلمحصكؿ ىذا الفضل عمييف

كأنو بدكنو لف يككف ليّف فضل عمى سائر  ،ِإِف اتََّقْيت فَّ يتضح مف قكلو تعالى: كىذه المنزلة، 

                                                           
 (.ٜٙٗ/ ٖ(، التفسير الكسيط: لمكاحدؼ )ٕٙٙ/ ٗانظر: أيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٔ)

 (، صحيحٜٖٙٚ، حديث رقـ ) عائشة فضل ، باب،  كتاب أصحاب النبي (ٜٕ/ ٘) البخارؼ  صحيح (ٕ)
 .(ٖٕٔٗ)، حديث رقـ  المؤمنيف أـ خديجة فضائل ، باب الصحابة فضائل ، كتاب(ٙٛٛٔ/ ٗ) مسمـ

أبك الخطاب قتادة بف دعامة بف عزيز السدكسي البصرؼ األكمو، كاف تابعيًا كعالمًا كبيرًا، كقيل: قتادة مف  (ٖ)
الناس يأتكنو كيسألكنو عف األخبار كالنسب كالشعر، تكفي سنة سبع عشرة كمائة بكاسط، أنسب الناس، كقد كاف 

 (.٘ٛ/ٗكقيل ثماني عشرة. انظر: كفيات األعياف: البف خمكاف )
(، تفسير القرآف العظيـ: البف أبي حاتـ ٕٚ٘/ ٕٓانظر: جامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ ) (ٗ)
(ٜ/ٖٖٔٓ.) 
  (.ٜٖٔ/ ٗفتح القدير: لمشككاني ) (٘)
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، حيث أحداً  بمعنى إف استقبمتفّ  ِإِف اتََّقْيت فَّ أّف قكلو تعالى:  (ٔ)حياف أبك يرػ  النساء، بينما
 عمى التقكػ، كال عمق نيييفّ  ، إذ لـ يعمق فضيمتيفّ قاؿ: "كيككف ىذا المعنى أبمغ في مدحيفّ 

في أنفسيّف، كالتعميق يقتضي ظاىره أنيّف لسف  متقيات هلل  عف الخضكع بيا، إذ ىفّ 
 كما قالو، كيرػ الباحث أف تفضيميّف عمى نساء المسمميف مشركٌط بالتقكػ، (ٕ)متحمِّيات بالتقكػ"

 لسف أنيفّ  ظاىره يقتضي المسمميف نساء عمى  النبي نساء فضل تعميق بأفّ  حياف ابف
كاستحقاقيف ليذه بالتقكػ  مف تحمِّي زكجات النبي  رأيناه ما مع يتناقض بالتقكػ  متحمِّيات

 ِإفَّ ، حيث قاؿ تعالى: منيفّ  التقكػ  كقكعالمكانة، كما أّف الكصكؿ إلى ىذه المنزلة يقتضي 
ـْ  ـْ  َّللاَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمك  بعضًا مف زكجات األنبياء السابقيف أّف باإلضافة إلى ، [ٖٔ: الحجرات] َأْتَقاك 

، بل إّف مف لعدـ كجكد صفة التقكػ فييفّ  عمى غيرىّف مف النساء في قكميفّ  لـ يكف ليّف فضل
، الء األنبياء الذيف لـ يؤمنكا بأنبيائيـآمف باألنبياء السابقيف مف النساء كّف أفضل مف زكجات ىؤ 

 صكؿ عمى ىذه المكانة.ؿ ذلؾ يتبّيف أّف التقكػ شرط لمك مف خبلك 

، كككنيّف مف  استحققف ىذا الثكاب كىذه المكانة لقربيّف مف رسكؿ هللا  زكجات النبي  -ٖ
مف إرشاد كتكجيو ما ال يراه غيرىّف، كفي  بيت النبكة، كمنزؿ الكحي، كلرؤيتيّف مف رسكؿ هللا 

عف أبي فىذا ترغيب في الجمكس مع الصالحيف فيـ مظّنة الخير كالرِّفعة، كنيل األجر كالثكاب، 
)إف هلل ملئكة يطوفوف في الطرؽ يمتمسوف أىل الذكر، : قاؿ رسكؿ هللا  قاؿ: ىريرة 

إلى حاجتكـ، قاؿ: فيحفونيـ بأجنحتيـ إلى السماء  فإذا وجدوا قوما يذكروف هللا تنادوا: ىم م وا
الدنيا، قاؿ: فيسأليـ ربيـ، وىو أعمـ منيـ، ما يقوؿ عبادي؟......قاؿ: فيقوؿ: فأشيدكـ أني 
قد غفرت ليـ، قاؿ: يقوؿ ممؾ مف الملئكة: فييـ فلف ليس منيـ، إنما جاء لحاجة. قاؿ: 

ىذا الجميس األجر كالثكاب برفقة ىؤالء  حقّ فقد است، (ٖ)ىـ الجمساء ل يشقى بيـ جميسيـ(
 الصالحيف.

                                                           
ىك أبك حيَّاف دمحم بف يكسف ابف َحيَّاف الغرناطي األندلسي، اتفق أىل عصره عمى إمامتو، كىك مف كبار  (ٔ)

العمماء بالتفسير كالمغة كالنحك...إلخ، كلد في غرناطة ثَـّ أقاـ بالقاىرة بعد أف تنقل بيف الببلد، لو مصنفات 
البحر المحيط في التفسير، شرح التسييل، التقريب، المبدع، كما أف لو نظـ كثير كثيرة، مف أشيرىا: 

 (.ٕٙٚ/ ٜق. انظر: طبقات الشافعية الكبرػ: لمسبكي )٘ٗٚكمكشحات، تكفي بالقاىرة سنة 
 (.٘ٚٗ/ ٛالبحر المحيط في التفسير: ألبي حياف األندلسي ) (ٕ)

(، صحيح مسمـ ٛٓٗٙ، حديث رقـ )ضل ذكر هللا (، كتاب الدعكات، باب فٙٛ/ ٛصحيح البخارؼ ) (ٖ)
 (.ٜٕٛٙ(، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضل مجالس الذكر، حديث رقـ )ٜٕٙٓ/ٗ)
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زكجات  مف الخمق، فإف كفّ  بياف فضل النبي كعظيـ منزلتو عند ربو، كعدـ تسكيتو بأؼٍّ  -ٗ
 نفسو؟ ، فكيف بالنبي لرسكؿ هللا  عمى سائر النساء لمرافقتيفّ  فّ مْ ضِّ فُ  النبي 

ء في كل شيء كنمكذجًا يحتذػ بو، كىذه قدكة لغيرىّف مف النسا اتخاذ زكجات النبي  -٘
كتميزىف عف غيرىف مف النساء، حيث إفَّ مطمق النساء لسف قدكًة، إال  خاصة بزكجات النبي 

بحيث يمكف اتخاذىّف قدكة، كامرأة  ما كرد مف فضائل لبعض النساء مف غير زكجات النبي 
ال فيناؾ زكجات كثر  كزكجة فرعكف كغيرىفّ   عمراف كمريـ  ممف يمكف اتخاذىـ أسكة لنا، كا 

  (ٔ)لكنيـ ليسكا أسكة. لؤلنبياء

 

 عف الخضوع في القوؿ ثالث: نيي زوجات النبي ال المطمب

وًفا...قاؿ تعالى:   َفَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرض  َوق ْمَف َقْوًل َمْعر 
  [ٕٖ]األحزاب:

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  ََتْخَضْعف : ،فالخضكع يأتي بمعنى التكاضع كالذؿ كاالنقياد خَضَع ُخُضكًعا فيك خاضع
ـْ َلَيا َخاِضِعيفَ كمنو قكلو تعالى:  ، كخضع الشخص لرئيسو أؼ [ٗ]الشعراء:  َفَظمَّْت َأْعَناق ي 

، ك  مخاضعة ك ما يجعل الرجاؿ يطمعف فييا،  فمْ المكاتي قد خضعف بالقكؿ كمِ  :عّض الخُ انقاد كذؿَّ
 (ٕ)كأالنو ليا بما يطمعيا فيو.الرجل المرأة إذا خضع ليا بكبلمو 

ٕ-  ََفَيْطَمع" : الطاء كالميـ كالعيف أصل كاحد صحيح يدؿ عمى رجاء في القمب قكؼ
 وأف ،مع فقرف أف الطَّ وتعمم):  عمر بف الخطابكؿ ق، كالطمع ضد اليأس، كمنو (ٖ)"لمشيء
 (٘)مف نفسيا. يـنمكِّ كال تُ اآلخريف ع طمِ تُ أؼ التي كامرأة مطماع:  ،(ٗ)...(نىً غِ  اليأس

                                                           
 (.ٜٕٔٓٔ/ ٜٔانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٔ)

لمدكتكر أحمد مختار عمر : (، معجـ المغة العربية المعاصرةٕٚ/ ٛ) : البف منظكرانظر: لساف العرب (ٕ)
(ٔ/ٙ٘ٚ). 
 (.ٕ٘ٗ/ ٖ) : البف فارسمقاييس المغة (ٖ)
 (.ٓ٘/ ٔ) : ألبي نعيـ األصبيانيحمية األكلياء كطبقات األصفياء (ٗ)
 (.ٕٓٗ/ ٛ): البف منظكر لساف العربانظر:  (٘)
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ٖ-   َمَرض كفي  ،فتكر عف الحق، كفي األبداف فتكر األعضاء: بمعنى الفتكر، فيك في القمب
 َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرض  كمنو قكلو تعالى:  الظممة، أؼ المرضكقيل:  ،العيف فتكر النظر

أصل المرض النقصاف، ا، ك حب الزن قيل: أؼك  ،فتكر عما أمر بو كنيي عنو أكأؼ ظممة، 
 (ٔ).ناقص الديف :كقمب مريض أؼ ،ناقص القكة :أؼ يقاؿ: بدف مريض

 ثانيًا: وجو المناسبة

عمى نساء العالميف، ناسب  في اآليات السابقة فضل نساء النبي  بعد أف بيَّف هللا 
، حيث أمرىفَّ ب عدـ إالنة القكؿ لمرجاؿ، أف يذكر في ىذه اآليات الكاجبات المطمكب فعميا منيفَّ

يتاء الزكاة  كالقرار في البيكت كالنيي عف التبرج، كطالبيفَّ  بمداكمة الطاعة بإقامة الصبلة كا 
حيث إفَّ فضميفَّ إنما يككف بالتزاميفَّ باألكامر فيما يأمر كينيى،  كرسكلو  كطاعة هللا 

ال فبل فضل ليفَّ عمى غيرىفَّ مف النساء.  كاجتناب النكاىي، كا 

 المعنى العاـًا: ثالث

النة الكبلـ إذا استقبمف أحدًا، كتحدثف  نيت اآليات نساء النبي  عف ترقيق الصكت كا 
كمف منافق مف في قمبو مرض كىك ال فيويجد إّف ىذا القكؿ الميف مع األجانب مف الرجاؿ، ف

، إنما المطمكب بو فّ يإلى الطمع في مكافقت سبيبلً كالتمذذ بالحديث مع النساء ر ك فجيميل إلى ال
ىك القكؿ كالحديث العفيف كالصريح الكاضح، البعيد عف التكمف كالتصنع كالخضكع، الذؼ 

   (ٕ)يطمع مرضى القمكب في قائمو.

 : تحميل المقاصد واْلىداؼرابعاً 

اإلسبلـ اىتـ كثيرًا بسبلمة قمكب النساء كتجنيبيّف حب الفاحشة ككل ما يناؿ مف عفتيّف،  -ٔ
بل حرص عمى استئصاؿ كمنع كل ما يكصل إلى ذلؾ، فحرص عمى إرشادىّف إلى الكسائل 

بالنساء الحكمة منيا كل ىذه األكامر كالنكاىي الخاصة التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى ذلؾ، ك 
، كبذلؾ رفع اإلسبلـ مف صيانة كرامة المرأة كالمحافظة عمى عفتيا كعمى كل ما ينتقص منيا

 إلى المرأة. المجتمع اإلسبلمينظرة 

                                                           
 (.٘٘/ ٜٔ) : لمرتضى الزبيدؼانظر: تاج العركس (ٔ)
 (.ٕٙٙ/ ٗ) أيسر التفاسير: لمجزائرؼ (، ٙ/ ٕٕانظر: تفسير المراغي ) (ٕ)
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حرمة خضكع المرأة بالقكؿ بترقيق صكتيا كتحسينو كتمييف خطابيا كتنغيمو عند التكمـ مع  -ٕ
الرجل األجنبي، فبل يجكز ليا االسترساؿ معو في الحديث، كالكاجب عمييا الحديث بصكت 
طبيعي ال تكمف فيو، كعمييا االحتراز مف كل ما يثير الفتنة عمييا، لما يترتب عمى ذلؾ مف 

مة، بحيث يجد المنافق في ذلؾ سبيبًل لمطمع فييّف، يقكؿ القرطبي في قكلو تعالى: مفاسد عظي
 َِفَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوؿ " ّهللا  أمرىف  ّكال يككف عمى ككبلميف فصبلً  جزالً  أف يككف قكليف ،

كجو يظير في القمب عبلقة بما يظير عميو مف الميف، كما كانت الحاؿ عميو في نساء العرب 
عف مثل  فنياىفّ  ،مكالمة الرجاؿ بترخيـ الصكت كلينو، مثل كبلـ المريبات كالمكمساتمف 
ف لـ يكف المعنى مريباً ، "(ٔ)"ىذا ، كقد يككف الخضكع في القكؿ في نفس األلفاظ كرخامتيا، كا 

 .(ٕ)"كالعرب تستعمل لفظة الخضكع بمعنى الميل في الغزؿ

فمك لـ تكف المرأة محبة لمفاحشة كقمبيا ييكاىا، لما فساد القمب ىك الذؼ يدفع إلى الرذيمة،  -ٖ
بيف أّف إشاعة الفاحشة يبدأ مف جانب المرأة تيذا يب، ك حصل منيا اإلغكاء بالخضكع في القكؿ

غالبًا، فمك رأػ الرجل منيا العفاؼ كالزَّْىَك لما تجرأ عمى االقتراب منيا، حيث إّف الخضكع 
فيجب عمى المرأة أف تعمل عمى محاربة الفتف كالفكاحش  بالقكؿ يككف مف جانبيا في البداية،

 كعدـ إشاعتيا. 

يقاع ف كانت المرأة تسعى ألجل اإلإبالقكؿ فتنة عظيمة، خصكصًا النساء خضكع في  -ٗ
بالرجاؿ في كحل ىذا المستنقع، كقد اسُتخدمف النساء الساقطات مف قبل البعض في ىذا األمر 

يكمنا ىذا،  حتى كنشر الفساد كتحقيق األغراض الشخصية ،كثيرًا لنشر األفكار المنحرفة
مف أعظـ الفتف ، ك مف أعظـ مداخل الشيطاف إلى قمب اإلنساف مكجكدة، كىفّ عمى ذلؾ كالكقائع 

يِ َف ِلمنَّاِس ح بُّ فقاؿ تعالى:  منيا في أكثر مف مكضع، ة التي حذرنا هللا مَّ عمى ىذه األُ  ز 
َيَواِت ِمَف  ْسف  اْلَمآِب ...النِ َساِء َواْلَبِنيفَ الشَّ ْنَيا َوَّللاَّ  ِعْنَده  ح  ]آؿ عمراف:  َذِلَؾ َمَتاع  اْلَحَياِة الدُّ

أنو قاؿ:  عف النبي  أيضًا مف ىذه الفتنة، فقد ركػ أسامة بف زيد  ، كحذرنا النبي [ٗٔ
 .(ٖ)(ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء)

                                                           
 (.ٚٚٔ/ ٗٔ)الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي  (ٔ)
 (.ٕٖٛ/ ٗ)المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية  (ٕ)
مسمـ  (، صحيحٜٙٓ٘(، كتاب النكاح، باب ما يتقي مف شـؤ المرأة، حديث رقـ )ٛ/ ٚصحيح البخارؼ ) (ٖ)
(، كتاب الرقاؽ، باب أكثر أىل الجنة الفقراء كأكثر أىل النار النساء كبياف الفتنة بالنساء، حديث رقـ ٜٕٛٓ/ ٗ)
(ٕٚٗٔ.) 
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أرشد إلى كل ما مف شأنو أف يقطع الكسائل كالطرؽ لمكصكؿ إلى الحراـ بل كمف اإلسبلـ  -٘
االقتراب منو، فكيف إف كاف المخاطب ضعيف النفس، ينتظر الفرصة المكاتية ليرتكب الجريمة؟ 

 َفَل َتْخَضْعَف بالقوؿ َفَيْطَمَع الذي ِفي َقْمِبِو َمَرض   يقكؿ الشعراكؼ في تفسير قكلو تعالى:
اْقَطْعَف طريق الفاحشة مف بدايتو، كال تقربف أسبابيا، كاترْكَف األمكر  أؼ:"[ ٕٖحزاب: األ]

حذرنا مف اتباع خطكات الشيطاف  ، كلك تتبعنا القراف الكريـ لكجدنا أّف هللا (ٔ)"المشتبية فييا
ْيَطافِ ، جاءت كميا بصيغة (ٕ)في أربعة مكاضع ط َواِت الشَّ النيي عف اتباع  كىذا َل َتتَِّبع وا خ 
 بأّف ىذه الخطكات مف كسائل الشيطاف كأنو يأمر اإلنساف بفعل معمبلً جاء خطكات الشيطاف 

كال شؾ أف الكبلـ الرقيق مع الرجاؿ كالميكعة فيو مف خطكات السكء كالفحشاء كالمنكر، 
 كىك فعل الفاحشة.  الشيطاف التي يستدرج بيا ىذه المرأة إلى ما ىك أكبر مف ذلؾ

 َفل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوؿِ تعالى: قاؿ  القكؿ المنيي عنو ىك القكؿ الميف الذؼ فيو خضكع، لذا -ٙ
، كىذه ىي العمة في النيي عف الخضكع بالقكؿ بحيث تترتب عميو كلـ يقل: }فبل َتِمفَّ بالقكؿ{

ا صار بخبلؼ مف تكمـ كبلًما ليًنا، ليس فيو خضكع، بل ربمالمفسدة بطمع مف في قمبو مرض، 
بالميف،  رسكلو  ىذا ال يطمع فيو خصمو، كليذا مدح هللا  ع كقير لمخصـ، فإفّ فُّ رَ فيو تَ 
ـْ فقاؿ:   (ٖ).[ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  َفِبَما َرْحَمة  ِمَف َّللاَِّ ِلْنَت َلي 

مف الخضكع في القكؿ الذؼ يطمع مرضى القمكب  ىذه اآليات حذرت زكجات النبي  -ٚ
، كىّف أىل كأميات المؤمنيف  كيثير الشيكات كيحرؾ الغرائز، مع أنيّف زكجات النبي 

، لكّف الطيارة كالعفاؼ، كالبلتي ال يطمع بيّف أحد، كقد كاف ىذا التحذير ليّف في عيد النبي 
كلك  ،كتجاه كل امرأةيئة، كفي كل زماف، يعمـ أّف القمكب المريضة مكجكدة في كل ب هللا 

كأنو ال طيارة مف الرجس إال باالمتناع عف األسباب  كانت معركفة بطيرىا كتقكاىا كعفافيا،
في عصرنا المريض اليابط، ك  ،فكيف بيذا المجتمع الذؼ نعيش اليكـ فيوالتي تؤدؼ إلى ذلؾ، 

تنتشر فيو الفتف كتثكر فيو الشيكات، مع ما نراه مف ضعف اإليماف، كترؾ التمسؾ بالديف، الذؼ 
حذر  فنرػ النساء ال يباليف بذلؾ مطمقًا، بل ال يمتفتف إلى ما ىك أسكأ مف ذلؾ، فإف كاف هللا 

                                                           
 (.ٜٕٔٓٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ ) (ٔ)
 [.ٕٔالنكر:] [ٕٗٔاألنعاـ:[ ]ٕٛٓالبقرة:] [ٛٙٔالبقرة:] كىذه المكاضع ذكرت في السكر التالية: (ٕ)
 [.ٗٙٙ]ص:تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ انظر:  (ٖ)
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مف الخضكع في القكؿ كىّف أطير النساء، فكيف بنساء  كأميات المؤمنيف  نساء النبي 
 (ٔ)المفتكنات، كىـ دكنيف في كل شيء؟ فيذا النيي في حقيف أكلى. اليكـ

اإلسبلـ أرشد النساء إلى دقائق األخبلؽ التي ال ينتبو الكثير ليا، فتغفل عنيا كعّما يترتب  -ٛ
كألنيا ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما ال عمييا مف آثار، كتظف أالَّ قيمة مف فعميا أك تركيا، 

 (ٕ).نفكس بعض ممف اشتممت عميو األمة في يميق بحرمتيفّ 

ما  لكبلـاكالرقة في مف المطافة  كقد يككف لبعضيفّ مف طبيعة النساء الميف في الخطاب،  -ٜ
 بعض النساء ظفّ  ذلؾ عمى ظيرفإذا ، لي قربت ىيئتو مف ىيئة التدلُّ مِّ بِ إذا انضـ إلى لينيا الجِ 

يا، فعمى المرأة ما اجترأت نفسو عمى الطمع فيمف الرجاؿ أنيا تتحبب إليو، فربّ يحدثيا بعض مف 
، فإذا كاف صكت المرأة مائبًل بطبيعتو لّميف كالخضكع دكف تعّمد منيا في ذلؾ، (ٖ)الحذر مف ذلؾ

ة، كبأقلِّ األلفاظ، يقكؿ الشنقيطي: "  (ٗ)ة الرخيمةأما المرأة الشابّ فعمييا أاّل تتحدث إال لضركرٍة ُمِمحَّ
 ا مف مفاتف النساء كال يجكز ليا رفعو بحاؿ، كمف المعمـك أفّ الصكت، فبل شؾ أف صكتي

 .(٘)"خيـ مف محاسف النساء كمفاتنياالصكت الرّ 

عمى حاؿ مف  أزكاج النبي  ال يعني أفّ عف الخضكع في القكؿ " نيي نساء النبي  -ٓٔ
نّ السكء تقتضي المنع كالكفّ   عمى أسمى الفضائل كمبلزمتيا، فمما منعيفّ  ما المراد حمميفّ ، كا 

مف مقدماتيا كىي المحادثة مع الرجاؿ عمى كجو فيو  مف الفاحشة كىي الفعل القبيح، منعيفّ 
ساءة فيـ مف في قمبو ميل إلى الفجكر كالفسكؽ كالنفاؽ طماع، كا   .(ٙ)"ريبة كا 

ما يعتقد البعض، أك أّف أّف صكت المرأة عكرة كنيي المرأة عف الخضكع بالقكؿ ال يعني  -ٔٔ
كالخضكع بالقكؿ أخص مف مطمق الكبلـ،  حرمة الحديث أماـ الرجاؿ أك مخاطبتيـ،ذلؾ يعني 
ال فكيف يحق لممرأة الشيادة فبل تخضعف بالقكؿ :بل قاؿ ،فبل تكممف الرجاؿ :فمـ يقل هللا  ، كا 

في المحاكـ كالبيع كالشراء كغير ذلؾ مف المعامبلت؟ كالمرأة في فعميا ذلؾ البد كأف يظير 

                                                           
 (.ٜٕ٘ٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٔ)
 (.ٛ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (ٕ)
 (.ٛ/ ٕٕ) المرجع السابقانظر:  (ٖ)
ـِ، الَحَسفُ : الرَِّخيـ (ٗ) َساِء،  ِفي ُحْسفٌ  الَمْنِطق ِفي ِليفٌ : كالرَّخامةُ  اْلَكبَل  لساف: َرِقيٌق. انظر َأؼ َرِخيـٌ  َكَكبَلـٌ  النِّ

 (.ٖٕٗ/ ٕٔ) منظكر البف: العرب
  (.ٓٔ/ ٘أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ) (٘)
 (.ٜ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنير (ٙ)
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كيشتكيف إليو  صكتيا أماـ الرجاؿ األجانب، باإلضافة إلى أّف النساء كّف يأتيف إلى النبي 
يف كما يحصل معيّف، فقد كّف النساء   يدخمف عند أـ المؤمنيف عائشة كيسألنو عف أمكر الدِّ

نعـ النساء نساء اْلنصار لـ ): أك يسألو في الطريق، كقد قالت عائشة  فيسألف النبي 
قامكا بركاية أحاديث عف بعض  ، بل إّف الصحابة (ٔ)(يمنعيف الحياء أف يتفقيف في الديف

الصحابيات، كالناظر في السنة النبكية يجد أمثمًة ككقائَع عديدٍة عمى حصكؿ ذلؾ، كلـ َيِرْد أف 
مع الصحابة كالخمفاء الراشديف ىذا األمر عمييـ حديثيـ مع الرجاؿ، كقد حصل  أنكر النبي 

 :(ٕ)األلكسي نب بغير خضكع، " قاؿكغيرىـ مف الكالة دكف إنكار لمخاطبة النساء لمرجاؿ األجا
ليو أميل أفّ  فبل يحـر سماعو إال إف  ،ليس بعكرة صكتيفّ  كالمذككر في معتبرات كتب الشافعية كا 

، إذًا كبلـ المرأة ليس بعكرة أك حراـ، لكف القكؿ المّيف الذؼ يطمع اآلخريف (ٖ)"خشي منو فتنة
 .ـرَّ حَ المُ  كيثير الفتنة ىك

المرأة عف الخضكع بالقكؿ أف يستمع الرجل ليا لك حصل منيا ذلؾ، فإف ال يعني نيي  -ٕٔ
ف ـ عميو رُ خاؼ عمى نفسو فتنة حَ  فعل فإنو آثـ، فبل يجكز لمرجل أف يستمتع بكبلميا، كا 

عف  ، ألّف ىذا الفعل يفتح عميو مداخل الشيطاف كباب الفاحشة، فقد ركػ أبك ىريرة استماعو
ابف آدـ نصيبو مف الزنا، مدرؾ ذلؾ ل محالة، فالعيناف زناىما كتب عمى )أنو قاؿ:  النبي 

النظر، واْلذناف زناىما الستماع، والمساف زناه الكلـ، واليد زناىا البطش، والرجل زناىا 
 .(ٗ)(الخطا، والقمب ييوى ويتمنى، ويصدؽ ذلؾ الفرج ويكذبو

مف يخالف ىذا الحكـ فيخضع بالقكؿ كيرقُِّق الحديث عند مخاطبة الرجاؿ األجانب آثـ،  -ٖٔ
 عنو. ألّنو بذلؾ يككف قد خالف الحكـ الذؼ نيى هللا 

قد حرَّـ عمى المرأة الخضكع بالقكؿ في الحديث، كلك كاف ىذا األمر الذؼ  إذا كاف هللا  -ٗٔ
ك أعظـ مف ذلؾ، كالذؼ نراه اليكـ قد انتشر كشاع، كىك تخاطبو فيو ضركريًا، فما بالنا بما ى

                                                           
فرصة مف مسؾ  باب استحباب استعماؿ المغتسمة مف الحيض، كتاب الحيض، (ٕٔٙ/ ٔصحيح مسمـ ) (ٔ)

 (.ٕٖٖ، حديث رقـ )في مكضع الدـ
أبك الثناء شياب الديف، محمكد بف عبد هللا الحسيني اآللكسي، مفسر، كمحدث، كأديب، مف المجدديف، كقد  (ٕ)

ىػ ثـ عزؿ، فانقطع لمعمـ، كلو شعر ال بأس بو، مف ٕٛٗٔكاف سمفي االعتقاد، مجتيدا، تقمد اإلفتاء ببمده سنة 
ـ. ٗ٘ٛٔ -ىػ ٕٓٚٔركح المعاني في التفسير، كغرائب االغتراب، كمقامات، تكفي ببغداد سنة  أشير مؤلفاتو:

 (.ٙٚٔ/ ٚانظر: األعبلـ: لمزركمي )
 .(ٖٓٗ/ ٜ) : لؤللكسيركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني (ٖ)
 (.ٕٚ٘ٙالزنا كغيره، حديث رقـ )(، كتاب القدر، باب قدر عمى ابف آدـ حظو مف ٕٚٗٓ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٗ)
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ثارة الغرائز، إذًا الغناء مف باب  ، كما ينتج عف غنائيا مف الفتنة كا  الغناء مف النساء كميكعتيفَّ
ىذه  خالفأكلى حراـ، حيث إفَّ الفتنة التي تترتب عميو أشّد مف القكؿ الذؼ فيو خضكع، كىذا ي

بالنيي عف   كنساء المؤمنيف زكجات النبي بيا  هللا آلداب التي أدب األكامر كا
 الخضكع بالقكؿ.

 كما أفَّ ىناؾ قمكبًا تثبت أماـ المعاصي فبل تقع في الحراـ، أيضًا ىناؾ قمكبًا مريضة، -٘ٔ
حيف تتمكف الشيكة الحراـ كحب الفاحشة مف قمبو، كفي ىذا خطر عمى كتمرض ىذه القمكب 

ال يبالي بتركيا، فيككف ىكاه إذا تشّرب ىذا القمب المريض حب الفاحشة حينيا اإلنساف بحيث 
   .كقمبو مكافقًا ليا كمائبًل إلييا

مع أمره بحفع الفرج كثنائو عمى  َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرض   تعالى: دؿ قكلو"ي -ٙٔ
نبغي لمعبد، إذا رأػ مف نفسو ىذه و يالحافظيف لفركجيـ، كالحافظات، كنييو عف قرباف الزنا، أنّ 

لفعل المحـر عندما يرػ أك يسمع كبلـ مف ييكاه، كيجد دكاعي طمعو قد  (ٔ)الحالة، كأنو ييش
َفْمَيْجَتِيْد في إضعاؼ ىذا المرض كحسـ الخكاطر ، انصرفت إلى الحراـ، َفْمَيْعِرْؼ أف ذلؾ مرض

العصمة كالتكفيق،  ة، كمجاىدة نفسو عمى سبلمتيا مف ىذا المرض الخطر، كسؤاؿ هللا يَّ دِ الرَ 
 (ٕ)."ذلؾ مف حفع الفرج المأمكر بو كأفَّ 

ا شاؾ في اإلسبلـ منافق، فيك لذلؾ ىك لضعف إيمانو في قمبو؛ إمّ الذؼ في قمبو مرض، " -ٚٔ
ما متياكف بإتياف الفكاحش مف أمره يستخف بحدكد هللا ، ككبل ىذيف األمريف يؤدياف (ٖ)"، كا 

كالمرض: حقيقتو اختبلؿ نظاـ المزاج البدني مف بصاحبيما إلى اليبلؾ كالكقكع في نار جينـ، "
ضعف القكة، كىك ىنا مستعار الختبلؿ الكازع الديني مثل المنافقيف كمف كاف في أكؿ اإليماف 

كا بسكء الظف فيرمكف قُ مَّ خَ خ فيو أخبلؽ اإلسبلـ، ككذلؾ مف تَ سَّ رَ مف األعراب ممف لـ تُ 
 .(ٗ)"شاىد لذلؾ المحصنات الغافبلت المؤمنات، كقضية إفؾ المنافقيف عمى عائشة 

و يمكف عبلج ذلؾ كالتعافي دليل عمى أنّ  ،ليذه الشيكة المحرمة بالمرض كصف هللا  -ٛٔ
، كذلؾ صاحب القمب حيف يمرض كيأخذ بأسباب العبلج فإنو يشفى بإذف هللا  فاإلنسافمنو، 

                                                           
لمدكتكر أحمد  :أؼ ينشرح صدره فرحا كسركرا بو، كيرتاح لو كُيسر. انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة (ٔ)

 (.ٖٕٔ٘/ ٖمختار عمر )
 (.ٗٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ  (ٕ)
 (ٕٛ٘/ ٕٓ)جامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ  (ٖ)
 (.ٜ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٗ)
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يعصمو مف  المريض بحب الشيكة المحرمة، إف حرص عمى العبلج كأخذ بأسبابو فإّف هللا 
َلْل، كأكؿ ما عمى  أف يسأؿ ربو أف يحفظو مف مرض الشيكة فعمو صاحب القمب المريض الزَّ

كعدـ يجب عميو أيضًا االبتعاد ك ، كأف يكره إليو الكفر كالفسكؽ كالعصياف، كحب الفاحشة
 عنو. ما نيى هللا في قعيحتى ال  ض ليذه الفتفتعر ال

التجاكب يككف سريعًا لمفتنة إف كانت متمكنة مف القمب، بحيث ال يستطيع الصمكد أماـ  -ٜٔ
فيك ضعيف اإليماف ال ىذه الفتف، خصكصًا إف كجد مف الدكاعي كاألسباب ما ييسر عميو ذلؾ، 

د مع ذلؾ ما يغريو مف المرأة، فإنو يككف أدعى ألف ، مريض القمب، فكيف إف كجيخاؼ هللا 
فبمجرد الخضكع بالقكؿ مف النساء يخضع ىذا الرجل أماميا، ألنو يميل إلى يخضع ليذه الفتنة، 

 ، يقكؿالمعصية، كقمبو ييكػ الفتف بل ال يستطيع مقاكمتيا أك مكاجيتيا الفجكر كحبّ 
و مستعد، ينظر أدنى أؼ: مرض شيكة الزنا، فإنّ  ض  الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمرَ كيطمع : "(ٔ)السعدؼ

 ، فإفّ  القمب الصحيح ليس فيو شيكة لما حـر هللا فإفّ ، قمبو غير صحيح محرؾ يحركو، ألفّ 
بخبلؼ مريض ، ذلؾ ال تكاد ُتِميُمو كال تحركو األسباب، لصحة قمبو، كسبلمتو مف المرض

يصبر عمى ما يصبر عميو، فأدنى سبب يكجد، القمب، الذؼ ال يتحمل ما يتحمل الصحيح، كال 
 .(ٕ)"يدعكه إلى الحراـ، يجيب دعكتو، كال يتعاصى عميو

أف يككف خطابيّف مع الرجاؿ  كنساء المؤمنيف  مف زكجات النبي  طمب هللا  -ٕٓ
كالمرأة مندكبة إلى الغمظة في المقاؿ إذا خاطبت كبالمعركؼ، "حـز األجانب غير األزكاج ب

الصكاب الذؼ ال تنكره الشريعة كال ، كيقصد بالقكؿ المعركؼ "(ٖ)"لقطع األطماع فييفاألجانب 
كيشمل القكؿ المعركؼ ىيئة الكبلـ كىي التي سيق ليا المقاـ، كيشمل مدلكالتو أف ، "(ٗ)"النفكس

، كما أّف القكؿ المعركؼ يشمل المكضكع الذؼ (٘)"بذيئاً  يسمعنو قكالً  ال ينتيرف مف يكمميف أك

                                                           
ْعدؼ التميمي، مفسر كعالـ مف عمماء الحنابمة، مف أىل نجد، كىك  (ٔ) عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السَّ

أكؿ مف أنشأ مكتبة في القصيـ في السعكدية، مف أشير كتبو: تيسير الكريـ المناف في تفسير القرآف، األدلة 
ـ. ٜٙ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔتكفي سنة  كالبراىيف في إبطاؿ أصكؿ الممحديف، القكاعد كاألصكؿ الجامعة،القكاطع 
 (.ٖٓٗ/ ٖاألعبلـ: لمزركمي ) انظر:

 (.ٖٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ  (ٕ)
 (.ٔٛ/ ٔٔ) : لمقنكجيفتح البياف في مقاصد القرآف (ٖ)
 (.ٛٚٔ/ ٗٔ)الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي  (ٗ)
 (.ٜ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكير (٘)
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مع كما أّف قكليف ،  (ٔ)"ع مثل ليجة الحديثمِ طْ مكضكع الحديث قد يُ  فإفّ  ـ التحدث فيو، "يت
يجب أف يككف عمى قدر الحاجة، بمعنى عدـ الزيادة عمى ما ُيفيـ المخاَطب، كقكاًل األجانب 

 .االقتصار عمى الجكاب دكف استطراد في الحديث، ك يكجبو الديف عند الحاجة إليو ببياف

كبلـ المرأة يجب أف يككف كسطًا بيف الميف كالغمظة، بحيث ال يككف لّينًا ُيْطِمع أىل  -ٕٔ
الفجكر في قائمو، كال يككف غميظًا ينفر اآلخريف مف صاحبو، فيككف كسطًا بيف ذلؾ، فبعدما 

وًفاعف الخضكع في القكؿ أتى بقكلو تعالى:  نيى هللا  مف يظف ليدفع تكىـ  َوق ْمَف َقْول َمْعر 
وًفاقكلو تعالى: يريد بذلؾ الغمظة في القكؿ، كأيضًا  أّف هللا  بمنزلة " َوق ْمَف َقْول َمْعر 

َرارِ  بخفض أصكاتيفّ  كمفيفّ  هللا  االحتراس لئبل يحسبف أفّ   .(ٖ)"(ٕ)َكَحِديِث السِّ

اإلسبلـ يحثنا عمى التزاـ األدب عند الحديث مع الناس، بحيث يككف حديثنا معيـ غير  -ٕٕ
غميظًا، كما أنو يجب عمينا انتقاء األلفاظ التي نخاطبيـ بيا، بأف تككف بعيدة عف كل ما يخدش 

 عبد هللا بف عففالحياء أك يسيء إلييـ، بل يككف بأدب، فإف المؤمف ليس بالفاحش كال البذؼء، 
 .(ٗ)(ول متفحشاً  لـ يكف فاحشاً  إف رسوؿ هللا ) أّنو قاؿ: عمرك

 

  ميات المؤمنيف ْل الرابع: أوامر ونواىي المطمب

َلَة َوآِتيَف الزََّكاَة قاؿ تعالى:  ْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْْل وَلى َوَأِقْمَف الصَّ َوَقْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ َوَل َتَبرَّ
وَلو   َوَأِطْعفَ   [ٖٖ]األحزاب:  ...َّللاََّ َوَرس 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  ََوَقْرف :الثقل في  أؼ: منو الكقر ،الكاك كالقاؼ كالراء أصل يدؿ عمى ثقل في الشيء
 أؼ: كمنو الكقار ،ذات حمل كثير :أؼ ،نخمة مكقرة كمكقر :يقاؿ ،الحمل بمعنى كالكقر ،األذف

                                                           
 (.ٜٕ٘ٛ/ ٘) : لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ٔ)
خفاؤه عف اآلخريف، فأسرَّ  (ٕ) َرار ىك كتماف الحديث كا   كأطمع ِسرِّا، بو حّدثو: بحديثٍ  إليو المقصكد بحديث السِّ

ذْ كمنو قكلو تعالى:  تناَجْكا،: القكـُ  ما، كتسارَّ عمى أنو ِسرّّ  بعضاً  بعضيـ  َأْزَواِجوِ  َبْعضِ  ِإَلى النَِّبيُّ  َأَسرَّ  َواِ 
 .(ٙ٘ٓٔ/ ٕ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـانظر:  .[ٖ: التحريـ] َحِديًثا

 (.ٜ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٖ)
(، صحيح مسمـ، كتاب ٜٖ٘٘( كتاب المناقب، باب صفة النبي، حديث رقـ )ٕٛ/ ٘صحيح البخارؼ ) (ٗ)

 (.ٕٖٕٔالفضائل، باب كثرة حيائو ملسو هيلع هللا ىلص حديث رقـ )
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 :قكلو تعالى، كالتكقير بمعنى التعظيـ كالتبجيل، كمنو كقكر :كرجل ذك قرة أؼ ،الحمـ كالرزانة
  وه وه  َوت َوقِ ر  ر  وَف َّللَِّ َوَقاًراكقكلو تعالى:  [ٜ]الفتح:  َوت َعزِ  ـْ َل َتْرج  ما  [، أؼٖٔ]نكح:  َما َلك 

قاؿ بعض [ ٖٖ]األحزاب:  َوَقْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ : تعالى قكلو، أما عظمة لكـ ال تخافكف هلل 
 (ٔ)إنما ىك مف الجمكس.كقاؿ بعضيـ: مف الكقار، ىك  العمماء:

ٕ-  َْجف جت المرأة: تبرَّ ، ك ت بالككاكبتزينَّ  أؼ تبرجت السماءالتبرُّج بمعنى الَتَزيُّف، يقاؿ:  :َتَبرَّ
، كقد قيل: إّف ما يستدعى بو شيكة الرجل أظيرت زينتيا كمحاسنيا لغير زكجيا ، أؼ:تبيرجت
َجات  ِبِزيَنة   ، كمنو قكلو تعالى:كيتبخترف  كف يتكسرف في مشييفّ النساء  ]النكر:  َغْيَر م َتَبرِ 

ْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْْل وَلىقكلو تعالى: ك  [ٓٙ في زمف كلد فيو كاف ذلؾ قيل: أّف  َوَل َتَبرَّ
الدرع مف المؤلؤ غير مخيط مف الجانبيف، كيقاؿ:  كانت المرأة إذ ذاؾ تمبس، إبراىيـ النبي 

 (ٕ)كانت تمبس الثياب تبمغ الماؿ ال تكارؼ جسدىا، فأمرف أال يفعمف ذلؾ".

ٖ- اْلَجاِىِميَِّة اْْل وَلى:  في اصطبلح أىل الجيل ىك عدـ العمـ بالشيء، فيك نقيض العمـ، ك
ما ك  ،زماف الفترة بيف رسكليفىك  :الجاىمية، ك اعتقاد الشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو ىك الكبلـ

كالجيل بشرائع الديف كأحكامو، كمنو قكلو  كاف عميو العرب قبل اإلسبلـ مف الجيالة كالضبللة
ْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْْل وَلى تعالى:   (ٖ).َوَل َتَبرَّ

 ثانيًا: وجوه البلغة

ٔ-  ََوَقْرف :فمّما بني ...، كحّقو أف يقاؿ )اقررف( أؼ اثبتفتخفيفاً  فيو حذؼ إحدػ الراءيف
األمر عمى السككف التصالو بنكف النسكة التقى ساكناف ىما الراء المضّعفة، فحذفت األكلى 

لتحّرؾ القاؼ  تخفيفا كنقمت حركتيا األصمية كىي الفتحة إلى القاؼ ثـّ حذفت ىمزة الكصل
 (ٗ)فأصبح قرف كزنو فمف.

ٕ-  َْجف  (٘)مف.أصمو تتبرجف، كزنو تفعَّ  ،حذفت منو إحدػ التاءيف تخفيفاً  :َتَبرَّ

                                                           
 (.ٜٕٔ/ ٘)لساف العرب: البف منظكر (، ٕٖٔ/ ٙ) : البف فارسانظر: مقاييس المغة (ٔ)
 لمدكتكر أحمد مختار عمر: لعربية المعاصرة(، معجـ المغة آٗ/ ٔٔ) : لؤلزىرؼ انظر: تيذيب المغة (ٕ)
(ٔ/ٕٔٛ). 
 (.ٗٗٔ/ ٔ) : إلبراىيـ مصطفى كآخركف انظر: المعجـ الكسيط (ٖ)
 (.ٓٙٔ/ ٕٕ) : لمحمكد صافيانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (ٗ)

 (.ٔٙٔ/ ٕٕ) المرجع السابق (٘)
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ٖ-   وَلو لَة َوآِتيَف الزَّكاةَ عطف عاـ عمى خاص بعد قكلو:  َوَأِطْعَف َّللاََّ َوَرس  فإف  َأِقْمَف الصَّ
 (ٔ)الطاعة تشمل جميع األكامر كالنكاىي.

 ثالثًا: وجوه القراءات

 ََوَقْرف :قرأ نافع كعاصـ : ََّوَقْرَف ِفي ب ي وِتك ف كقرأ الباقكف ؼ، بفتح القا َْرفَ قِ و  بكسر
َكَمْف ، بفتح القاؼ فيك مف َقَرْرت بالمكاف أَقرُّ  َوَقْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ قاؿ األزىرؼ: مف قرأ ، القاؼ
و مف الَكَقار، يقاؿ: كَقر يقُر، أنّ أحدىما:  ففيو كجياف:بالكسر،   ْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ َوقِ َقَرَأ 

 بكسر القاؼ مف قكلؾ: َقَررتُ  ْرفَ قِ وَ أف يككف قكلو  :كاألمر: ِقر، كلمنساء ِقْرَف، كالكجو الثاني
)كاقِرْرف( بكسر الراء األكلى، فالكسر مف  حذؼ إحدػ الراءيف عمى أنو في األصل ،بالمكاف أِقر

ف: الجمع القكؼ بيف شيئيف، رَ ، كالقَ (ٕ)تح مف القرار ال غيرفكال، مف الَكَقار، أك مف الَقَرار كجييف:
معنى ميـ كىك أّف كجكدكف في بيكتكّف يؤدؼ  َوَقْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ ، فتفيد كالقرار مف االستقرار

 في المرأة فكجكد ،كىذا ينطبق عمى سائر نساء المؤمنيف، إلى قكة الترابط بينكّف كبيف النبي 
 رسالتيا األساسية كىذا يزيد مف العبلقة بينيا كبيف زكجيا. يا لتؤدؼبيت

 

 
 

 (ٖ): وجو المناسبةرابعاً 
 المعنى العاـخامسًا: 

باإلقامة في البيكت كعدـ الخركج لغير ضركرة أك  أمرت اآليات زكجات النبي 
حاجة، فيذا أسمـ كأحفع ليّف كي ال يقعف فريسة ألصحاب الشيكات، كىذا ىك حاؿ المؤمنة باهلل 

،كنياىّف عف إبداء زينتيّف كمحاسنيّف لمرجاؿ ، كىك أف تمتـز بيتيا فبل تخرج إال بإذف زكجيا 
، حيث كانت المرأة الجاىمية قبل اإلسبلـ فيكما كاف النساء يفعمف ذلؾ مما يجب ستره عنيـ، 

عف  كبعد أف نياىفّ عف ذلؾ،  تخرج متبخترًة مظيرًة لمحاسنيا ما يفتف الرجاؿ بيا فنيى هللا 
إقامة ، حيث أمرىّف بإقامة أىـ أركاف الديف كأعظـ كأجل العبادات كىي بالخير الشر أمرىفّ 

يتاء الزك  ثـ، ففييما طيارة لمنفس كالماؿ، كتأديتيما عمى الكجو الذؼ أمر هللا اة، الصبلة، كا 
   (ٗ)ذلؾ فعل األكامر كاجتناب النكاىي.يدخل في ك مر بالطاعة عمكًما، أعقب ذلؾ باأل

                                                           
 (ٙ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنير (ٔ)
 (.ٕٕٛ/ ٕلؤلزىرؼ ) :انظر: معاني القراءات (ٕ)
 (.ٓٗتـ ذكره في المطمب السابق. انظر )ص (ٖ)
(، ٙ/ ٕٕتفسير المراغي )، (ٖٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ انظر:  (ٗ)

 .(ٔٛٗ/ ٕفكة التفاسير: لمصابكني )ص
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 : تحميل المقاصد واْلىداؼ:دساً سا

إنما  ،إطبلقاً مبلزمة البيكت فبل يبرحنيا "كليس معنى ىذا األمر كجكب لزكـ المرأة بيتيا،  -ٔ
، كىك المقر كما عداه استثناء ىي إيماءة لطيفة إلى أف يككف البيت ىك األصل في حياتيفّ 

، بل إنو كرد أّف نساء النبي (ٔ)"إنما ىي الحاجة تقضى، كبقدرىا، ال يثقمف فيو كال يستقررف  طارئاً 
  كّف يخرجف في حياة النبي  عف أنس كبعده، كقد ركػ مسمـ كغيره  :كاف النبي  )قاؿ 

ـ  سميـ ونسوة مف اْلنصار معو فيسقيف الماء ويداويف الجرحى  ، كقد قاؿ النبي (ٕ)(يغزو بأ
ْجَف ِلَحَواِئِجك فَّ  َقْد َأِذَف َّللاَّ  ) :ألـ المؤمنيف سكدة عبد هللا بف  ، كقد ركػ (ٖ)(َلك فَّ َأْف َتْخر 

إف المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفيا الشيطاف، وأقرب ما )قاؿ:  ، عف النبي مسعكد 
ح ور   نساء الجنة بذلؾ فقاؿ: كقد مدح هللا ، "(ٗ)(تكوف مف وجو ربيا وىي في قعر بيتيا

ـِ وَرات  ِفي اْلِخَيا ما تعبدت هللا امرأة )و قاؿ: أنّ  كعف ابف مسعكد ، (٘)"[ٕٚ]الرحمف:  َمْقص 
 .(ٙ)(بيتيا بمثل تقوى هللا وجموسيا في

كالذىاب لممسجد  أّما خركجيا لحاجةالمرأة مف الخركج مف بيتيا لغير حاجة،  منع هللا  -ٕ
منعيا مف ب كقد أراد هللا ، (ٚ)(ل تمنعوا إماء هللا مساجد هللا):  النبيقاؿ حيث  فجائز،

يحفظيا مف كل سكء، كمف طمع مف يبعدىا عف أماكف الرجاؿ، كأف أف  الخركج لغير حاجة
بحيث يككف البيت ىك األصل في حياتيّف، فمزكـ المرأة يحاكؿ النيل مف عفتيا أك طيارتيا، 

بيتيا أحفع ليا كلممجتمع مف الشركر كالمفاسد التي تنتج عف ذلؾ، لكننا نرػ اليـك خبلؼ ذلؾ، 
اىـ يزاحمف الرجاؿ في كل كذلؾ بكثرة خركج النساء مف بيكتيّف لحاجة كلغير حاجة، بل نر 

                                                           
 (.ٜٕ٘ٛ/ ٘) : لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ٔ)
 (.ٓٔٛٔالجياد كالسير، باب غزكة النساء مع الرجاؿ، حديث رقـ ) (، كتابٖٗٗٔ/ ٖصحيح مسمـ ) (ٕ)
 (.ٖٕٚ٘(، كتاب النكاح، باب خركج النساء لحكائجيف، حديث رقـ )ٖٛ/ ٚصحيح البخارؼ ) (ٖ)
(، كتاب اإلمامة في الصبلة كما فييا مف السنف، باب اختيار صبلة المرأة في ٖٜ/ ٖصحيح ابف خزيمة ) (ٗ)

 (. قاؿ األلباني: إسناده صحيح.٘ٛٙٔي المسجد، حديث رقـ )بيتيا عمى صبلتيا ف
 (.ٖٓٗ/ ٗ)بف عجيبة الفاسي الالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد:  (٘)
 (.ٜٕٚ/ ٗ)المظفر السمعاني  يتفسير القرآف: ألب (ٙ)
باب ىل عمى مف لـ يشيد الجمعة غسل مف النساء كالصبياف  (، كتاب الجمعة،ٙ/ ٕصحيح البخارؼ ) (ٚ)

(، كتاب الصبلة، باب خركج النساء إلى المسجد إذا لـ ٕٖٚ/ ٔ(، صحيح مسمـ )ٜٓٓكغيرىـ؟ حديث رقـ )
 (.ٕٗٗيتريب عميو فتنة، حديث رقـ )
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، لذا كضع الشرع شركطًا لخركج المرأة مف بيتياشيء، كقد غفمت النساء عف ىذه المعاني كثيرًا، 
 (ٔ)منيا:

 . خشى االفتتاف بيا فبل تخرج أصبلً أف تككف المرأة غير مخشية الفتنة، أما التي يُ  - أ

ال حـر خر  - ب  كجيا.أف تككف الطريق مأمكنة مف تكقع المفسدة كا 

 .أف يككف خركجيا في زمف أمف الرجاؿ كال يفضي إلى اختبلطيا بيـ - ج

 .أف يككف خركجيا عمى تستر تاـ - د

مف المرأة لزكـ بيتيا فإنو يعمـ أّف ليّف ميمة عظيمة ال يساكييا شيء،  حيف طمب هللا  -ٖ
كىي رعاية شئكف البيت كتكفير الراحة كالطمأنينة داخل المنزؿ، باإلضافة إلى رعاية األبناء 
كتربيتيـ تربية سميمة، كالعطف كالحناف عمييـ، كالذؼ ال نجده إال إف كجدت األـ، كأؼ ميمة 

أف لمرجاؿ أعماؿ ال تحسنيا النساء، فإف لممرأة أعماؿ داخل منزليا ال  أعظـ مف ذلؾ، فكما
يقكؿ  (ٕ)يحسنيا الرجاؿ، كال تقلُّ أىمية عف أعماؿ الرجاؿ، بل إنَّيا تفكقيا في بعض األحياف،

كالبيت ىك المكاف الذؼ ، (ٖ)(لة عف رعيتياسؤو والمرأة في بيت زوجيا راعية وىي م): الّنبّي 
 (ٗ).المرأة مكانتيا كأىميتيا، بل إنيا بفطرتيا تميل إلى التزاـ بيتيا كالقياـ بكاجباتياتجد فيو 

ـّ األمر بالقكؿ المعركؼ، أتبع ىذا  -ٗ بعدما تضمنت اآلية السابقة النيي عف الخضكع بالقكؿ ث
القكؿ بالفعل، كىك الجمكس في البيكت كعدـ الخركج لغير حاجة، أؼ أّنو البد مف أف يكافق 

ال فإنو سينطبق عمينا قكلو تعالى: ا ول وَف َما لقكؿ الفعل كال يخالفو، كا  ـَ َتق  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا ِل
ول وا َما َل َتْفَعم وفَ  *َل َتْفَعم وَف   .[ٖ-ٕ]الصف:  َكب َر َمْقًتا ِعْنَد َّللاَِّ َأْف َتق 

، فيـ يركف ، لمنيل مف أـ المؤمنيف عائشة ب ي وِتك فَّ َوَقْرَف ِفي  تعمق الرافضة بقكلو  -٘
كخرجت تقكد الجيكش كتباشر الحركب، كنردُّ عمييـ بأفَّ األمر  خالفت قكلو  أّف عائشة 

باالستقرار في البيكت ال ينافي الخركج لمصمحة مأمكر بيا، فيي إنما خرجت لمصمح بيف 
رأؼ مف حكليا مف الصحابة، فقد َشَكُكا الناس إلييا المسمميف كجمع كممتيـ، كقد كاف ىذا أيضًا 

                                                           
 (.ٛٓٔ/ ٜٔانظر: المكسكعة الفقيية الككيتية ) (ٔ)
 (.ٕٙٓ/ ٔٔؼ )لطنطاك  :انظر: التفسير الكسيط (ٕ)
(، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب: العبد راع في ماؿ ٕٓٔ/ ٖصحيح البخارؼ ) (ٖ)

 .(ٜٕٓٗيعمل إال بإذنو، حديث رقـ )سيده، كال 
 (.ٜٕ٘ٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٗ)
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َل َخْيَر ِفي ما حصل مف الفتنة، كطمعكا في استحياء الناس منيا، لذا امتثمت قكلو تعالى: 
وؼ  َأْو ِإْصَلح  َبْيَف النَّاسِ  ـْ ِإلَّ َمْف َأَمَر ِبَصَدَقة  َأْو َمْعر  ، [ٗٔٔ]النساء:  َكِثير  ِمْف َنْجَواى 

 (ٔ).مر باإلصبلح مخاطب بو جميع الناس مف ذكر أك أنثى، حر أك عبدكاأل

ظيار الزينة كالمفاتف أماـ الرجاؿ -ٙ األجانب، كيشمل ذلؾ كل أشكاؿ التبرج  حرمة التبرج كا 
المعرفة عندنا، سكاء بخركج المرأة غير متسترة، بظيكر بعض مفاتنيا كجسدىا مما تطالب بعدـ 
إظياره، أك بمشيتيا بتبختر كتكسر أماـ الرجاؿ، ككل مف يخالف ذلؾ فيك آثـ، كقد تكعده هللا 

  بأشد العقكبة، ألّنو بفعمو ىذا يككف قد عصى هللا  كرسكلوىريرة ، فقد ركػ أبك  ،
ـْ ِسَياط  َكَأْذَناِب اْلَبَقِر ): قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  ـْ َأَرى َما، َقْوـ  َمَعي  ِصْنَفاِف ِمْف َأْىِل النَّاِر َل

، ر   ي فَّ ؤ  َيْضِرب وَف ِبَيا النَّاَس، َوِنَساء  َكاِسَيات  َعاِرَيات  م ِميَلت  َماِئَلت   (ٕ)َكَأْسِنَمِة اْلب ْختِ وس 
فَّ ِريَحَيا َلي وَجد  ِمْف َمِسيَرِة َكَذا َوَكَذا ْمَف اْلَجنََّة، َوَل َيِجْدَف ِريَحَيا، َواِ  ، فقد (ٖ)(اْلَماِئَمِة، َل َيْدخ 

يمشيف ، ك لجماليا كنحكه تستر بعض بدنيا كتكشف بعضو إظياراً النساء التي  كصف هللا 
بفعميّف بأّنيـ مف  مميبلت قمكب الرجاؿ إلييفّ  مائبلت في مشييفّ ك  بتكسر كتغنج، متبخترات

 أىل النار، ِلِعَظـ ىذا الجـر المرتكب.

ْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اْلوَلىال يعني قكلو تعالى:  -ٚ ينيى عف الزينة أك  ، أّف هللا َول َتَبرَّ
لِ  التزيف بشكل عاـ حيف قاؿ:  يكره النظافة، بل إّف اإلسبلـ دعا إلى ـْ ِعْنَد ك  ذ وا ِزيَنَتك  خ 

، لكف ىذا يعني أف تتزيف المرأة بأفضل ما عندىا لكف لزكجيا ال لغيره  [ٖٔ]األعراؼ:  َمْسِجد  
، بل إّف اإلسبلـ َرّخص لممرأة مف الزينة ما يفكؽ بكثير مما رخص لمرجاؿ، بكل ما أباحو هللا 
فق فطرتيا كأنكثتيا، أما أف تظل المرأة عند زكجيا عمى حالتيا دكف تزيٍف فإف ألّف ىذا الشيء يكا

إذا خرجت في الشارع خرجت أظيرت كل مفاتنيا فإّف ىذا ما نيى اإلسبلـ عنو، فالكاجب عمييا 
 (ٗ).عف التبرج كبعدٍ  كاحتشاـٍ  ف ذلؾ بأدبٍ ك يكأف  لضركرةٍ 

                                                           
 (.ٜٙ٘/ ٖانظر: أحكاـ القرآف البف العربي ) (ٔ)
رؤكسيف كيكبرىف بمف عمامة أك عصبة أك نحكىا حتى تشبو أسنمة اإلبل، كالسناـ ىك أعمى ما  أؼ يعظمف (ٕ)

 .(ٖ٘ٚ/ ٓٔفي ظير الجمل. انظر: فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ: البف حجر العسقبلني )
 (، كتاب المباس كالزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائبلت المميبلت،ٓٛٙٔ/ ٖصحيح مسمـ ) (ٖ)

 (.ٕٕٛٔحديث رقـ )
 (.ٜٗ/ ٖ)التفسير الكاضح: لحجازؼ انظر:  (ٗ)
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اختمف المفسركف كالعمماء في بياف المراد بالجاىمية األكلى، فقاؿ البعض: ما مف جاىمية  -ٛ
أرأيت قوؿ هللا )سألو فقاؿ:  إف عمر بف الخطاب  ابف عباس أكلى إال كليا آخرة، ، فعف 

  ْلزواج النبي  ول تبرجف تبرج الجاىمية اْلولى ىل كانت الجاىمية غير واحدة؟ فقاؿ ابف
ول تبرجف )في قكلو:  و أيضاً عنك مف كجو آخر ك  (: ما سمعت بأولى إل وليا آخرةعباس 

جاىمية  كيجكز أف تككف الجاىمية األكلى، "(ٔ)(تبرج الجاىمية اْلولى قاؿ: تكوف جاىمية أخرى 
المعنى: كال  كالجاىمية األخرػ جاىمية الفسكؽ كالفجكر في اإلسبلـ، فكأفّ  ،الكفر قبل اإلسبلـ

جعميا ، كيرػ آخركف أّف "(ٕ)"تحدثف بالتبرج جاىمية في اإلسبلـ تتشبيف بيا بأىل جاىمية الكفر
كالجاىمية ليست فترة ، "(ٖ)"ثـ جاىمية أخرػ  أكلى باإلضافة إلى حالة اإلسبلـ، كليس المعنى أفّ 

كيمكف أف تكجد  ،إنما ىي حالة اجتماعية معينة، ذات تصكرات معينة لمحياة ،الزمافمعينة مف 
عمى الجاىمية  ىذه الحالة، كأف يكجد ىذا التصكر في أؼ زماف كفي أؼ مكاف، فيككف دليبلً 

، كمما يؤكِّد ىذا المعنى كىك أف المراد بالجاىمية اآلخرة ما يككف مف أخبلؽ أىل (ٗ)"حيث كاف
َبَذةِ )قاؿ:  (٘)سكيد بف المعركرما ركاه البخارؼ عف الجاىمية،  مَّة ، (ٙ)َلِقيت  َأَبا َذر   ِبالرَّ ، َوَعَمْيِو ح 

مَّة ، َفَسَأْلت و  َعْف َذِلَؾ، ِو، فقاؿ لي النبي  َوَعَمى غ َلِمِو ح  ًل َفَعيَّْرت و  ِبأ مِ   :فقاؿ: ِإنِ ي َساَبْبت  َرج 
ؤ  ِفيَؾ َجاِىِميَّة  َيا َأَبا َذر    ِو؟ ِإنََّؾ اْمر  بأّف  أبا ذر  ، فقد كصف النبي (ٚ)......(َأَعيَّْرَتو  ِبأ مِ 
، أف  عف أبي ىريرة، ك اآلباءالنسب ك مف خصاؿ الجاىمية كىي التفاخر ب خصمةً فيو خمقًا ك 
ثلث مف عمل أىل الجاىمية ل يتركيف أىل اإلسلـ: النياحة، والستسقاء )قاؿ:  رسكؿ هللا 

                                                           
 (.ٖٖٔٔ/ ٜ)تفسير القرآف العظيـ: البف أبي حاتـ انظر:  (ٔ)
 (.ٖٚ٘/ ٖ)الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ  (ٕ)
 (ٖٗٛ/ ٗ)المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية  (ٖ)
 (.ٕٔٙٛ/ ٘) قطب: لسيد في ظبلؿ القرآف (ٗ)
، اأَلَسِدؼُّ  ُأَميَّةَ  َأُبك ُسَكْيدٍ  بفُ  الَمْعُرْكرُ  ىك (٘)  كاصل: كعنو كجماعة، ذر، كأبي، مسعكد ابف: عف َحدَّثَ  الُكْكِفيُّ

 ابف كىك رأيتو: األعمش قاؿ معيف، بف يحيى :األعمش، كغيرىـ، َكثََّقوُ  كسميماف، الجعد أبي بف كسالـ األحدب،
 (.ٜٙ/ ٘) : لمذىبيالنببلء أعبلـ سير: انظر كثمانيف لميجرة. بضع سنة تكفي: قمت سنة، كعشريف مائة

 كثير، كماء أعراب منزؿ فيو فإف مّكة، طريق في منزؿ أحسف مف ككانتمف القرػ القديمة في الجاىمية،  (ٙ)
باتصاؿ الحركب بيف  ىػػ( خربت الربذةٜٖٔكىي مف قرػ المدينة عمى ثبلثة أّياـ عمى طريق الحجاز، سنة )

استأمف أىل ضرية إلى القرامطة فاستنجدكىـ عمييـ فارتحل عف الربذة أىميا فخربت، كفيو  ثـّ  أىميا كبيف ضرية،
انظر: معجـ البمداف: . حمى إلبل الصدقة جعميا عمر  كقدكقبره كفييا مسجد جامع،  منزؿ أبي ذر 

 (.ٕٙٙقطار: ألبك عبد هللا الِحميرؼ )ص( الركض المعطار في خبر األٕٗ /ٖلياقكت الحمكؼ )
كابيا إال (، كتاب اإليماف، باب المعاصي مف أمر الجاىمية، كال يكفر صاحبيا بارت٘ٔ/ ٔصحيح البخارؼ ) (ٚ)

 .(ٖٓبالشرؾ، حديث رقـ)
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وما ىو؟ قاؿ:  دعوى الجاىمية: يا آؿ فلف، يا آؿ فلف، يا آؿ  وكذا قمت لسعيد: (ٔ)باْلنواء
يراد بيا ما كاف مف أخبلؽ مكجكدة عند ذلؾ يتضح لنا أّف الجاىمية األكلى  مفك ، (ٕ)(فلف

 ككل ما خالف الشرع ىك مف الجاىمية. ، النبيالناس قبل بعثة 

فكر في أغمب ج كسُ ج، لكف لؤلسف ما نراه اليكـ مف تبرُّ كانت المرأة في الجاىمية تتبرّ لقد  -ٜ
المجتمعات اإلسبلمية كدعكة المرأة إلى التحرر يفكؽ بل ىك أقبح بكثير مما كاف عميو أىل 
الجاىمية، فالصكر التي تركػ عف تبرج الجاىمية األكلى تبدك ساذجة أك محتشمة حيف تقاس إلى 

كالتبرج أنيا )عف تبرج الجاىمية: (ٖ)حياف بف مقاتل يقكؿتبرج أيامنا ىذه في جاىميتنا الحاضرة، 
تمقي الخمار عمى رأسيا كال تشده فيدارؼ قبلئدىا كقرطيا كعنقيا، كيبدك ذلؾ كمو منيا، كذلؾ 

كانت المرأة منيف تمر بيف الرجاؿ ُمَسفَِّحًة بصدرىا ال يكاريو شيء كربما  :كثير التبرج، كقاؿ ابف
 .(ٙ)(آَذاِنَيا (٘)َشْعِرَىا َكَأْقِرَطةَ  (ٗ)أظيرت ُعُنَقَيا َكَذَكاِئبَ 

فؤلف المرأة كانت عندىـ كالمتاع ال  ؛ج مف سمات أىل الجاىميةالتبرُّ  أفّ  حيف بّيف هللا  -ٓٔ
قيمة ليا، فأراد اإلسبلـ بنيي المرأة عف التبرج أف يعيد ليا كرامتيا المسمكبة، كما كاف مف 

 ميق بيا،ت تيمكانتيا ال يامنحت تيالممكف أف تعكد ليا كرامتيا، لكال كجكد الشريعة اإلسبلمية ال
 يأتي ىذا في سياؽ الذِـّ كسمة مف سماتيـ، بأنو مف أفعاؿ أىل الجاىمية لمتبرج  كصف هللا ك 

أتى بكل ما مف شأنو أف يقضي عمى مظاىر الفساد كرذائل الجاىمية اإلسبلـ ك  ،كالتنفير منو
                                                           

ىي ثمانية كعشريف نجمًا معركفة المطالع في أزمنة السنة كميا كىي المعركفة بمنازؿ القمر الثمانية  (ٔ)
يسقط في كل ثبلثة عشرة ليمة منيا نجـ في المغرب مع طمكع الفجر كيطمع آخر يقابمو في المشرؽ  ،كالعشريف

نما سمي بذلؾ ألنو إذا سقط الغار  ب ناء الطالع، أؼ: نيض كطمع، مف ساعتو، كالنكء ليس ىك نفس الكككب، كا 
ية إذا كاف مطر ينسبو أكثرىـ إلى الساقط النكء، كبعضيـ يجعل النكء السقكط، ككاف أىل الجاىم: الطمكع الؾكذ

 (.ٔٙ/ ٕمطالع منيما. انظر: انظر: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: لمنككؼ )لالغارب منيما، كبعضيـ 
: السمسمة الصحيحة(، قاؿ األلباني: اسناده صحيح، انظر: ٓٙ٘ٚ) (، حديث رقـٜٔ٘/ ٕٔمسند أحمد ) (ٕ)

 (.ٔٓٛٔحديث رقـ )
، ركػ عف سعيد بف المسيب كقتادة كالضحاؾ كجماعة، النبطي أبك بسطاـ البمخي الخراز حياف مقاتل بف (ٖ)

 النسائيك و يحيى بف معيف كأبك داكد، ف المبارؾ كآخركف، كقد كاف ناسكًا فاضبًل، كّثقَ كابكعنو عمقمة بف مرثد 
 (.ٕٚٚ/ ٓٔ) العسقبلني جرح البف :الدارقطني: مات قبل الخمسيف كمائة تقريبًا. انظر: تيذيب التيذيبك 
الذكائب: أعمى كل شيء، أك قمتو كناصيتو، كذؤابة الفتاة: ضفيرة منسدلة مف كسط رأسيا إلى ظيرىا.  (ٗ)

 (.ٜٜٚ/ ٔ) : لمدكتكر أحمد مختار عمرمعجـ المغة العربية المعاصرة انظر:

 (.ٔٗ/ٗ)البف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر:  انظر: يعمق في شحمة األذف.حمي الالُقْرط: نكع مف  (٘)
 (.ٕٓٙٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٙ)
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يدؿ ، ك ذلؾ اآلداب كالفضائل، كأقاـ مقاـ  كنقائصيا، التي كانت سائدة عندىـ قبل بعثة النبي
المرأة إلى التحرر مف ىذه اآلداب التي دعا إلييا  يقكـ بو البعض مف دعكة ما عمى أفّ ذلؾ 

التي  ف ليس تحررًا، بل ىك تخمف كرجكع إلى عادات الجاىميةاإلسبلـ بدعكػ الديمقراطية كالتمدُّ 
في المجتمعات إشاعة الفاحشة كغرض ىؤالء بخركج المرأة متبرجة إنما ىك نيى اإلسبلـ عنيا، 

 اإلسبلمية، كالنيي عف التبرج إنما لدفع الشر كأسبابو.

أىل الجاىمية استحقكا الذـ لما كاف مكجكدًا عندىـ مف التبرج كما يؤديو إلى إظيار  -ٔٔ
 فمف تشبو بيـ استحق الذـّ مثميـ. الفكاحش كالفتنة،

دـ الخركج منيا لغير حاجة، أرشدىّف إلى النساء بالبقاء في البيكت كع حيف أمر هللا  -ٕٔ
كتأدية الطاعات  كرسكلو  كيفية قضاء ىذا الكقت داخل البيت، بحيث ينشغمف بطاعة هللا 

 (ٔ)المطمكبة منيّف مف صبلة كغيرىا، كعدـ إضاعة األكقات ببل فائدة أك االشتغاؿ بالمحرمات.

ف بمكانتيف كال ر أف يغتر  بيا زكجات النبي  ال تعني ىذه المكانة التي شرؼ هللا  -ٖٔ
يتاء  أمرىفّ " إّف هللا يكاظبف عمى الطاعات كالعبادات كاالستعداد لآلخرة، ف بإقامة الصبلة كا 

يثارىفّ  الزكاة كالطاعة هلل كرسكلو؛ لئبل يغتررف بما اخترف المقاـ مع رسكؿ َّللاَّ  إياه عمى أف  كا 
ف اخترتفّ  أنكفّ  :سكػ ذلؾ مف العبادات؛ بل أخبر عمييفّ  في اآلخرة، كال شيء ذلؾ كاؼ ليفّ   كا 

أريد  يقكؿ ابف عاشكر: "، (ٕ)"ذلؾ عما ذكر إياه عمى الدنيا كزينتيا ال يغنيكفّ  المقاـ معو كآثرتفّ 
متمبسات بمضمكنيا مف قبل، كليعمـ الناس أف المقربيف  بيذه األكامر الدكاـ عمييا ألنيفّ 

يتاء (ٖ)"عف حق تكجو التكميف عميو كالصالحيف ال ترتفع درجاتيـ عند هللا  ، فإقامة الصبلة كا 
 الزكاة مف الكاجبات التي ال تسقط عف العبد المؤمف ميما بَمغ مف المكانة.

ف اف الطاعتاياتل عمى أىميتيما، فتخصيص الصبلة كالزكاة مف العبادات باألمر يدل -ٗٔ
 (ٗ)،البدنية كالمالية ىما أصل سائر الطاعات مف اعتنى بيما حق اعتنائو جّرتاه إلى ما كراءىما

في كأعظـ القربات، فالطاعات،  أكبر العبادات، كأجلّ كىاتاف العبادتاف أىـ دعائـ ىذا الديف فيما 

                                                           
 (، د. عبد الرحمف آؿ عثماف.ٙ/ ٔٗٔمجمة البياف ) (ٔ)
 (.ٕٖٛ/ ٛ)تأكيبلت أىل السنة: ألبك منصكر الماتريدؼ  (ٕ)
 (.ٖٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير ) (ٖ)
 (.ٖٛ٘/ ٖ)الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ انظر:  (ٗ)
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حساف اإل تجد كفي الزكاة ؾ طيارة لمنفس،فيككف في ذل ،لخالقو لمعبكداإخبلص تجد الصبلة 
 .(ٔ)الخمق فتككف سببًا لطيارة الماؿ كتزكيتوإلى 

بعد األمر بإقامة الصبلة  كرسكلو  بالطاعة عمكمًا هلل  لزكجات النبي  أمر هللا  -٘ٔ
يتاء الزكاة، ُيَدّلل عمى أّف التكميف ليس محصكرًا في ىاتيف العبادتيف )الصبلة كالزكاة(، بل ىك  كا 

 .(ٕ)بفعمو، أك أتى النيي منيما عنو كرسكلو  شامل لكل ما أمر هللا 

وَلو  قكلو تعالى: يدلل  -ٙٔ كأنو ال سبيل إلى  عمى كجكب طاعة الرسكؿ  َوَأِطْعَف َّللاََّ َوَرس 
 قرف في ىذه اآلية بيف طاعتو كطاعة نبيو، بل إّف طاعة النبي  مخالفة أكامره، فإّف هللا 

 طريقًا لتكفيق العبد كالكصكؿ إلى كل خيٍر كسعادة.

لخاصة بيا، بإيتاء الزكاة أّف لممرأة ذّمتيا المالية ا لزكجات النبي  ُيْفَيـ مف أمر هللا  -ٚٔ
بدليل أّف هللا كمفيا بإيتاء الزكاة، كيفيـ مف ذلؾ أيضًا أّنو ال يجكز لمرجل أف يأخذ مف ماؿ المرأة 

  (ٖ)شيئًا إال بإذنيا، كبعد مكافقتيا كرضاىا عمى ذلؾ.

كىما الصبلة كالزكاة بعد  يفتيراد ىاتيف العبادلك تأممنا جيدًا لرأينا أف ىناؾ حكمة في إ -ٛٔ
مجمكعة مف األكامر كالنكاىي التي تحفع عمى األسرة أخبلقيا، فبالنظر إلى الصبلة فإنيا تغرس 
في النفس حب الطاعة كالبعد عف المعصية، كتنيى صاحبيا عف الفحشاء كالمنكر، كتعالج 

، فيبتعد ف هللا النفس البشرية مف الشكائب التي تعترييا، كتغرس في قمب صاحبيا الخكؼ م
َلَة َتْنَيى َعِف اْلَفْحَشاءِ  اإلنساف بذلؾ عف الرذائل، قاؿ تعالى: َلَة ِإفَّ الصَّ ـِ الصَّ  َوَأِق

، كما أف الزكاة تطير النفس مف العادات السيئة كالبخل كغيرىا مف الصفات [٘ٗ]العنكبكت: 
ـْ َصَدَقًة الذميمة، قاؿ تعالى:  ْذ ِمْف َأْمَواِلِي ـْ ِبَياخ  يِي ـْ َوت َزكِ  ر ى  ، يقكؿ سيد [ٖٓٔ]التكبة:  ت َطيِ 

ليست بمعزؿ عف السمكؾ االجتماعي أك األخبلقي في الحياة إنما ىي  كعبادة هللا  قطب: "
فبل بد مف صمة باهلل  ،الطريق لبلرتفاع إلى ذلؾ المستكؼ كالزاد الذؼ يقطع بو السالؾ الطريق

 ال بد مف صمة باهلل ك  ،يأتي منيا المدد كالزاد كال بد مف صمة باهلل  ،تطير القمب كتزكيو
  يرتفع بيا الفرد عمى عرؼ الناس كتقاليد المجتمع كضغط البيئة كيشعر أنو أىدػ كأعمى مف

                                                           
 (.ٗٙٙ)ص: : لمسعدؼتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر:  (ٔ)
 (.ٔٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٕ)
 (.ٖٕٕٓٔ/ ٜٔ) : لمشعراكؼ انظر: تفسير الشعراكؼ  (ٖ)
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كأنو حرؼ أف يقكد اآلخريف إلى النكر الذؼ يراه ال أف يقكده اآلخركف  ،الناس كالمجتمع كالبيئة
لى الجاىم  .(ٔ)" ية التي تغرؽ فييا الحياة، كمما انحرفت عف طريق هللاإلى الظممات كا 

نساء  ، بل إفّ فَّ ختص بأميات المؤمنيف كحدىتبيا ال  داب التي أمر هللا ىذه اآل -ٜٔ
معنى "  َوَقْرَف ِفي ب ي وِتك فَّ يقكؿ القرطبي في قكلو تعالى:  (ٕ)في ىذا النيي، فّ المؤمنيف تبع لي

ف كاف الخطاب لنساء النبي   ،فيو بالمعنى فقد دخل غيرىفّ  ىذه اآلية األمر بمزكـ البيت، كا 
، كاالنكفاؼ ىذا لك لـ يرد دليل يخص جميع النساء، كيف كالشريعة طافحة بمزكـ النساء بيكتيفّ 

  كالمراد عمى جميع القراءات أمرىفّ : "األلكسي، كيقكؿ (ٖ)"عف الخركج منيا إال لضركرة
 .(ٗ)"بمبلزمة البيكت كىك أمر مطمكب مف سائر النساء

 

   فضل أىل بيت النبي خامس: ال المطمب

ـْ َتْطِييًرا ... قاؿ تعالى: َرك  ْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوي َطيِ  ـ  الرِ  ْرَف َما  *ِإنََّما ي ِريد  َّللاَّ  ِلي ْذِىَب َعْنك  َواْذك 
  [ٖٗ-ٖٖ]األحزاب:  ي ْتَمى ِفي ب ي وِتك فَّ ِمْف آَياِت َّللاَِّ َواْلِحْكَمِة ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َلِطيًفا َخِبيًرا

 أوًل: المعاني المُّغوية:

ٔ-  ْجَس ؤدؼ إلى العذاب كالعقاب يعمل كل كل ما استقذر مف العمل، ك ىك عبارة عف  :الرِ 
ْجَس ِمَف اْْلَْوَثافِ  قاؿ تعالى: ،كالغضب ىك رجس اجتنبكا قكؿ  :[ أؼٖٓ]الحج:  َفاْجَتِنب وا الرِ 

[، كبمعنى ٘ٗٔ]األنعاـ:  َفِإنَّو  ِرْجس  المأثـ، في قكلو تعالى: كما أّنو يأتي بمعنى  (٘)،الزكر
ْجَس َعَمى الَِّذيفَ  ، قاؿ تعالى:ما ال خير فيو ، [ٕ٘ٔ]األنعاـ:  َل ي ْؤِمن وفَ  َكَذِلَؾ َيْجَعل  َّللاَّ  الرِ 

ْجَس َأْىَل اْلَبْيِت كقيل: بمعنى الشؾ كما في قكلو تعالى:  ـ  الرِ  ِإنََّما ي ِريد  َّللاَّ  ِلي ْذِىَب َعْنك 
ـْ  َرك  كيرػ الباحث أّف كل ىذه المعاني  (ٙ)، كرجس الشيطاف بمعنى كسكستو،َتْطِييًرا َوي َطيِ 

                                                           
 (.ٕٔٙٛ/ ٘) : لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ٔ)
 (.ٖٖٙ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ: الانظر: تفسير  (ٕ)
 (.ٜٚٔ/ ٗٔ) : لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف (ٖ)
 (.ٚٛٔ/ ٔٔ): لؤللكسي ر القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني في تفسي (ٗ)
 (.٘ٙٗانظر: الكميات: ألبي البقاء الكفكؼ )ص:  (٘)
 (.ٜ٘/ ٙ)لساف العرب: البف منظكر انظر:  (ٙ)
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كالشؾ  كالسكء الرجس عف زكجات النبي القرآني، فقد أذىب هللالمرجس مما يحتممو النص 
، تتزكى كي ككّل ما ال خير فيو؛ كاألذػ،  .كالذنكب المعاصي مف مطيرات كيكفَّ  نفكسيفَّ

ٕ-  َِواْلِحْكَمة :تأتي  كالحكمة بالكسر أتقنو فاستحكـ، كمنعو عف الفساد، الشيء أؼ أحكـ
َوآَتاه  َّللاَّ  اْلم ْمَؾ كمنو قكلو تعالى:  كالعمـ، كالحمـ، كالنبكة: العدؿ، عمى عدة معاٍف، منيا

 َذِلَؾ ِممَّا َأْوَحى ِإَلْيَؾ َربَُّؾ ِمَف اْلِحْكَمةِ قكلو تعالى: منو [ كالقرآف، ك ٕٔ٘]البقرة:  َواْلِحْكَمةَ 
ـْ ِباْلِحْكَمةِ كقكلو تعالى:  كاإلنجيل ،[ ٜٖ]اإلسراء:  كتطمق  [ ٖٙ]الزخرؼ:  َقاَؿ َقْد ِجْئت ك 

، كالفقو في الديف، كالعمل بو، كالفيـ، كالخشية، كالكرع،  عمى طاعة هللا الحكمة أيضاً 
 َوَلَقْد آَتْيَنا ل ْقَماَف اْلِحْكَمةَ ، كمنو قكلو تعالى: كاتباعو  كاإلصابة، كالتفكر في أمر هللا

ْرَف َما ي ْتَمى ِفي ب ي وِتك فَّ ِمْف كما أنيا تطمق عمى السنة، كمنو قكلو تعالى:  (ٔ)،[ٕٔ]لقماف:  َواْذك 
 .آَياِت َّللاَِّ َواْلِحْكَمةِ 

 ثانيًا: وجوه البلغة

ـْ َتْطِييراً قكلو تعالى:  -ٔ َرك  ْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوي َطيِ  ـ  الرِ  استعار فقد  استعارة، ِلي ْذِىَب َعْنك 
كما يتمّكث بدنو س، عرض العاصي يتدنّ  ألفّ  ،ير لمتقكػ الرِّْجَس لمذنكب كالمعاصي، كالطُّ 

عما نيى هللا  كفي ىذه االستعارة تنفيرٌ ، كالثكب الطاىرمصكف كعرض التقي نقي باألرجاس، 
 كىذا يعني أّف هللا قد طّير أىل البيت عف كل قكٍؿ أك فعٍل (ٕ)عنو، كترغيب فيما أمر بو ،

 مستقذر يستقذره الشرع أك الطبع.

ـ    :قاؿ  -ٕ ،: يقل كلـ التذكير، بمفع َعْنك   يذكر أف يصمح البيت أىل لفع ألف عنكفَّ
  (ٖ)كىذا ما ُيسمى بالتغميب في المغة العربية. كيؤنث،

 ثالثًا: وجو المناسبة

 في اآليات السابقة مجمكعة مف األكامر كالنكاىي لزكجات النبي  بعدما ذكر هللا 
بعدـ الخضكع بالقكؿ، كعدـ التبرج، كعدـ الخركج مف البيت لغير حاجة، كالقكؿ المعركؼ 
يتاء الزكاة، ناسب ذلؾ أف يذكر العمة التي مف أجميا ساؽ ىذه األكامر  قامة الصبلة كا  كا 

كيختـ ىذه التكجييات ثاـ كالمعاصي كيطيرىـ منيا، "كالنكاىي، كىي أف يذىب عنيـ دنس اآل
                                                           

 (.ٕٔ٘/ ٖٔ(، تاج العركس: لمرتضى الزبيدؼ )ٜ٘ٓٔانظر: القامكس المحيط )ص:  (ٔ)
 .(ٛٚٗ/ ٛ) : ألبي حياف األندلسيالبحر المحيط في التفسير (ٕ)
: لمسمرقندؼ )انظر:  (ٖ)  (.ٓ٘/ٖبحر العمـك
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مف  يفّ تعمى النساء، بمكان ، كامتيازىفّ بعمك مكانتيفّ  بتذكيرىفّ  ،بمثل ما بدأىا بو  لنساء النبي
ميبط القرآف كمنزؿ الحكمة، كمشرؽ النكر  فجعل بيكتيفّ  عمييفّ  كبما أنعـ هللا  رسكؿ هللا 

 .(ٔ)"كاليدػ كاإليماف

 رابعًا: المعنى العاـ:

كىذه النكاىي أف يذىب عنيّف  بيذه األكامر التي أمر بيا زكجات النبي  يريد هللا 
، كيكفَّ طاىرات مطيرات مف المعاصي كالذنكب، ثـ  الرجس كالسكء كاألذػ، كي تتزكى نفكسيفَّ

مى فييا آيات هللا أمرىف بذكره بحيث يشمل الذكر ذكر ىذه النعمة بأف جعميّف في البيكت التي تت
 ،كىذا  كالحكمة، كيشمل الذكر تبلكة ما يتمى في ىذه البيكت، كالتدبر فيو كاستخراج أحكامو

، فيك مطمع عمى خفايا في البيكت التي تتمى فييا آياتو كشرائعو إذ جعميفّ  مف لطف هللا 
 (ٕ)األمكر فبل تخفى عميو خافية، عالمًا بما يصمح ليف.

 المقاصد واْلىداؼ:خامسًا: تحميل 

أحدىا: أنو عنى ثبلثة،  أقكاؿعمى  َأْىَل اْلَبْيتِ في المراد بقكلو تعالى: اختمف العمماء  -ٔ
الثالث: أنيا ، ك خاصة الثاني: أنو عنى أزكاج النبي ك  ،عميًا كفاطمة كالحسف كالحسيف 

كلكل فريق مف ىؤالء أدلتو، فأصحاب القكؿ األكؿ استدلُّكا بركايات  (ٖ)،األىل كاألزكاج تشمل
، (ٗ)غداة وعميو مرط مرحل خرج النبي ): قالت عديدة منيا ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة 
فدخل معو، ثـ جاءت  فأدخمو، ثـ جاء الحسيف  مف شعر أسود، فجاء الحسف بف عمي 

ْجَس  فأدخمو، ثـ قاؿ: فأدخميا، ثـ جاء عمي  فاطمة  ـ  الرِ  ِإنََّما ي ِريد  َّللاَّ  ِلي ْذِىَب َعْنك 
ـْ  َرك  ، كأصحاب القكؿ الثاني يركف أف الخطاب في اآليات السابقة (٘)(َتْطِييًرا َأْىَل اْلَبْيِت َوي َطيِ 

ككذلؾ في اآليات التي تمييا، كال خبلؼ بيف العمماء كالمفسريف في  ى زكجات النبي مكجو إل
كأىمو، حيث إّنو ال  ذلؾ، كيميل الباحث إلى القكؿ الثالث كىك أّف اآلية تشمل زكجات النبي 

                                                           
 (.ٕٕٙٛ/ ٘) : لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ٔ)
 (.ٗٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ انظر:  (ٕ)
 (.ٔٓٗ/ ٗانظر: النكت كالعيكف: لمماكردؼ ) (ٖ)
بو، كقاؿ  )ِمْرط(: الِمْرط كساء يككف مف صكؼ أك شعر أك كتاف أك خز، كقاؿ الخطابي ىك كساء ُيؤتزر (ٗ)

ل(: معناه عميو صكرة رحاؿ  النضر ال يككف المرط إال درعا كال يمبسو إال النساء كال يككف إال أخضر، )ُمَرحَّ
 (.ٚ٘/ ٗٔ)المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج اإلبل كقاؿ الخطابي المرحل الذؼ فيو خطكط. انظر: 

 (.ٕٕٗٗ، حديث رقـ )، باب فضائل أىل بيت النبي (، كتاب فضائل الصحابة ٖٛٛٔ/ ٗصحيح مسمـ ) (٘)
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كغيره الحديث ىذا  أفّ تعارض بيف ىذه اآلراء، كىذا رأؼ أكثر العمماء، كنردُّ عمى القكؿ األكؿ ب
في ىؤالء، كال يقتضي إخراج  ال يقتضي حصر آؿ البيتردة في ىذا الباب )مف األحاديث الكا

قصر ىذه اآلية عمييـ يقتضي أف تككف اآلية منقطعة عما قبميا كما أّف أزكاجو مف آؿ البيت، 
المغة تدؿ عمى أنو لمنساء كالرجاؿ جميعًا لقكلو )َعنكـ( كالقكؿ الثاني كذلؾ، إذ إّف " (ٔ)كما بعدىا(
َرُكـْ بالميـ، كَ  ، كالخطاب في اآليات السابقة (ٕ)"كلك كاف لمنساء لـ يجز إال َعنُكف َكُيَطيَِّرُكفَّ ، ُيَطيِّ

مف  غيرىفّ  يف كتعُـّ ف ما في ىذا مف المنفعة التي تعمُّ يّ بَ ا تَ لكف لمّ ، "مكجو لزكجات النبي 
تناكؿ ألىل أىل البيت، جاء التطيير بيذا الخطاب كغيره، كليس مختصا بأزكاجو، بل ىك م

يـ النبي كلذلؾ خّص  ،مف غيرىـ بذلؾ أخّص  البيت كميـ، كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف 
 الخطاب يشمل زكجات النبي  أفّ مف خبلؿ ما سبق يتبيف  (ٖ)"،بالدعاء ليـ  كغيرىـ مف

 .كفاطمة كالحسف كالحسيف ، كليس كما يدعي الشيعة بأنيا خاصة بعميّ  أىل بيت النبي

لكـ، الغرض منيا ىك حفع آؿ بيت  كل ىذه األكامر كالنكاىي كاآلداب التي بّينيا هللا  -ٕ
مف اقتراؼ المنكرات كاآلثاـ، كتطييرىـ مف دنس المعاصي كالذنكب، كتعمير قمكبيـ  النبي 

كل ذلؾ، كمف خبلؿ ذلؾ يتضح لنا  عف أىل بيت النبي  كقد أذىب هللا  (ٗ)بنكر اإليماف،
أف طيارة المرأة كذىاب الرجس عف العباد جميعيـ يككف بامتثاؿ ما كرد مف تكجييات في تمؾ 
اآليات كفي غيرىا، كبقدر مخالفة تمؾ اآلداب ينقص معو الطير كيكثر الدنس، يقكؿ ابف 

لقمكب مف األكدار، كترغيب ليـ س انِّ دَ تنفير أُلكلي األلباب عف كل ما يُ  و: "كفي(٘)عجيبة الفاسي
 .(ٙ)"في كل ما يطير القمكب كاألسرار، مف الطاعات كاألذكار

بيذا التطيير مف الرجس كاآلثاـ، يدلل عمى ُعُمكِّ مكانتيـ عند  تخصيص آؿ بيت النبي  -ٖ 
ـ  ، كفضميـ في ىذه األمة، بل إّف قكلو تعالى: هللا  ْجَس ي ِريد  َّللاَّ  ِلي ْذِىَب َعْنك  َأْىَل اْلَبْيِت  الرِ 

                                                           
 عبد الحكيـ بف دمحم ببلؿ.لخصائيـ،  –منزلتيـ  :(، آؿ البيتٛ/ ٓٓٔمجمة البياف )انظر:  (ٔ)
 (.ٕٕٙ/ ٗمعاني القرآف كا عرابو: لمزجاج ) (ٕ)
 (.ٗٚ/ ٚ: البف تيمية )منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية (ٖ)
 (.ٔٔ/ ٕٕانظر: التفسير المنير: لمزحيمي ) (ٗ)
، لو  (٘) أبك العباس أحمد بف دمحم بف الميدؼ، ابف عجيبة، الفاسي، كىك مفسر صكفي شارؾ في أنكاع مف العمـك

تصانيف منيا: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أزىار البستاف في طبقات االعياف، ُتكفي سنة 
 (.ٖٙٔ/ ٕ) : لعمر كحالةـ المؤلفيفـ(. انظر: معجٜٓٛٔ-قٕٕٗٔ)
 (.ٜٕٗ/ ٗالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد ) (ٙ)
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ـْ َتْطِييراً  َرك  بذاتو الَعِميَّة  بيّف، حيث تكضح اآلية أّف هللا  ، يشعر بمدػ لطف هللا  َوي َطيِ 
ذىاب الرجس عنيـ، كأؼُّ منقبٍة أعظـ مف ذلؾ.  (ٔ)ىك مف تكلى تطييرىـ كا 

لـ يقصد بذلؾ إيقاع  عمى ىذه األكامر كالنكاىي، فإّف هللا  الكاجب ىك شكر هللا  -ٗ
، إنما ىي لمصمحتيـ، بحيث ُتَزّكى نفكسيـ، كتتطير الحرج كالمشقة عمى أزكاج النبي 

فيما تأتيف  كال تنفعف هللا  ىك هللا  يعني ليس المنتفع بتكميفكفّ " (ٕ)أخبلقيـ، كتعظـ أجكرىـ،
نما نفعو لَ  ،بو  .(ٖ)"لمصمحتكفّ  كأمره تعالى إياكفّ  فَّ كُ كا 

في  هللا  فّ كُّ رَ يَّ الذكر يحتمل ثبلثة معاف: أحدىا: أؼ اذكرف مكضع النعمة، إذ َص لفع " -٘
كاقدرف قدرىا، كفكرف فييا حتى  الثاني: اذكرف آيات هللا  ،بيكت تتمى فييا آيات هللا كالحكمة

 ،بمكاعع هللا تعالى، كمف كاف ىذا حالو ينبغي أف تحسف أفعالو عمى باؿ لتتعظفّ  تككف منكفّ 
الث: اذكرف بمعنى احفظف كاقرأف كألزمنو األلسنة، فكأنو يقكؿ: احفظف أكامر هللا تعالى الث

أف يخبرف بما ينزؿ مف  فأمر هللا  ، مف آيات هللا كنكاىيو، كذلؾ ىك الذؼ يتمى في بيكتكفّ 
ذلؾ إلى  ، كيسمعف مف أقكالو حتى يبمغفّ مف أفعاؿ النبي  فَ يْ رَ ، كما يَ القرآف في بيكتيفّ 

بذكره، يشمل ذكر لفظو، بتبلكتو، كذكر معناه، بتدبره كالتفكر  كأمرىفّ ، "(ٗ)"الناس، فيعممكا كيقتدكا
 . (٘)"فيو، كاستخراج أحكامو كحكمو، كذكر العمل بو كتأكيمو

، ليفّ  عظيمةٌ  كمفخرةٌ  منقبةٌ  ف في بيكت زكجاتو آكتبلكة القر  نزكؿ الكحي عمى النبي  -ٙ
 ـ منزلتيفّ ظَ كىذا يدؿ عمى عِ كأؼ ِمّنة أعظـ مف أف تككف بيكتيّف مكانًا لتبلكة القرآف كالسنة، 

 هللا  ، كلك لـ يكف كذلؾ لما شرفيفّ بذلؾ دكف غيرىفّ  إذ خصيفّ  عند هللا كرفعة مكانتيّف 
عمييّف  هللا  ، كىذا يستكجب منيّف الشكر كالطاعة كالتزاـ أكامره كاجتناب نكاىيو، إذ َمفّ بذلؾ

نّ " (ٙ)بأف جعل بيكتيّف ميبط القرآف كالحكمة، كمشرؽ اليدػ كاإليماف كالنكر في اآلفاؽ،  و لحعٌ كا 
فيو، كجزالة النعمة التي  قدره، كلطيف صنع هللا  النفس جبللةَ  عظيـ يكفي التذكير بو، لتحّس 

بيما لئلحاطة بحدكد  عمى حفع القرآف كاألخبار، كمذاكرتيفّ  ليفّ  كىذا حثّّ ، "(ٚ)"ال يعدليا نعيـ
                                                           

 (.ٕٕٙٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (ٔ)
 [.ٗٙٙ]ص:تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ انظر:  (ٕ)
 (.ٛٙٔ/ ٕ٘)مفاتيح الغيب: لمرازؼ  (ٖ)
 (.ٗٛٔ/ ٗٔالقرطبي ) القرآف:الجامع ألحكاـ  (ٗ)
 (.ٗٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ  (٘)
 (.ٕٕٙٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٙ)
 (.ٕٕٙٛ/ ٘) المرجع السابق (ٚ)
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كتبلكة اآليات  ، كفي ىذا أيضًا حث كترغيب لكل بيت مسمـ أف يكثر مف ذكر هللا (ٔ)"الشريعة
لتناؿ بيكتيـ الشرؼ كالمكانة، فإف البيكت ليقتدؼ ببيكت أميات المؤمنيف، كالسنة في البيكت، 

 .حيث يككف ىذا البيت مبارؾ كعامر بذكر هللا يرتفع ذكرىا بما يذكر فيو، ب

، فيـ يركف مف  لـ تصل إلينا إال عف زكجاتو  كثير مف األحكاـ الخاصة بالنبي -ٚ
، فالكاجب عمييّف اإلخبار بكل ما يركنو سكاء قرآف أك سنة أك مسائل ما ال يراه غيرىفّ  النبي 

لمتبلكة في البيكت دكف النزكؿ فييا مع أنو كالتعرض لـ يراىا سكاىّف، " حصمت في بيت النبي 
األنسب لككنيا ميبط الكحي لعمكميا لجميع اآليات ككقكعيا في كل البيكت كتكررىا المكجب 

كعدـ تعييف التالي لتعـ تبلكة جبريل كتبلكة النبي  ،مف الذكر كالتذكير بخبلؼ النزكؿ لتمكنيفّ 
  ّكتعمماً  تعميماً  كتبلكة غيرىفّ  كتبلكتيف"(ٕ). 

يف، بذكر ما كاف يتمى في  بّينت اآليات أّف نساء النبي  -ٛ كاف ليّف دكر في تبميغ ىذا الدِّ
في بعض المسائل  كعائشة  كاف يسأؿ نساء النبي  بيكتيّف، بل إّف بعض الصحابة 

، كأف  ة كحمل أمان الدعكة إلى هللا كاألحكاـ، كىذا يدلل عمى جكاز تعميـ النساء لمقرآف كالعمـك
لكف البد مف مراعاة المرأة لآلداب كاألحكاـ ىذا الديف ال تقتصر عمى الرجاؿ دكف النساء، 
بحيث تككف المرأة بعيدة عف كل ما يثير الفتف الشرعية، كاػمتزاميا بكل ما يحفع عمييا عفتيا، 

ظيار المحاسف، كالبعد عف االختبلط بالرجاؿ ، يقكؿ عنيـ كاحتجابيا، كالميف في القكؿ كا 
ف اختّص  :" (ٖ)الكاحدؼ مبنى الشريعة عمى ىذيف  ألفّ  ؛داخل منو فغيرىفّ  بيفّ  كالخطاب كا 

 .(ٗ)"كمفترضاتو القرآف كالسنة، كبيما يؤقت عمى حدكد هللا 

بيّف بمغف ىذه المنزلة  ، كبمطفو يفّ ؿ الكحي في بيكتانز بإ زكجات النبي  هللا  خّص  -ٜ
، كىك يعمـ مف يصمح لنبكتو كمف يصمح يصمحيّف كينفعيفّ  ء، فيك يعمـ مادكف غيرىّف مف النسا

يدرؾ أسرار األمكر، كخفايا الصدكر، كخبايا " فإف هللا  (٘)،ليككف مف أىل بيت النبي 
                                                           

 (.ٓٚٗ/ ٖلمكاحدؼ ) :التفسير الكسيط (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ ٚ) السعكد: ألبي إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (ٕ)
أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم الكاحدؼ، مفسر، كعالـ باألدب، كصفو الذىبي بإماـ عمماء التأكيل، كاف  (ٖ)

مف أكالد التجار، مف مؤلفاتو: البسيط كالكسيط كالكجيز ككميا في التفسير، كأسباب النزكؿ، تكفي بنيسابكر سنة 
 (.ٕ٘٘/ ٗ)انظر: األعبلـ: لمزركمي ػػػ.  ىػٛٙٗ

 (.ٓٚٗ/ ٖلمكاحدؼ ) :التفسير الكسيط (ٗ)
 الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ (، ٖٔٚ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ: الانظر: تفسير  (٘)
(ٖ/ٖ٘ٛ.) 
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يف عمى اإلخبلص فمطفو كخبرتو، يقتضي حثّ  ،السماكات كاألرض، كاألعماؿ التي تبيف كتسر
سرار األعماؿ، كمجازاة هللا كاف ذا  إف هللا  ، يقكؿ الطبرؼ: "(ٔ)"عماؿعمى تمؾ األ  كا 

لرسكلو  إذ اختاركفّ  فّ كُ بِ  لطف بكف؛ إذ جعمكف في البيكت التي تتمى فييا آياتو كالحكمة، خبيراً 
  ًأزكاجا"(ٕ). 

بالحكمة، يبيف لنا أّف صبلح أحكاؿ العباد  تسمية الشرائع التي نزلت عمى النبي  -ٓٔ
، كصبلح المجتمع في دنياه كأخراه ىك بااللتزاـ بيذه اآلداب كاألحكاـ التي نزلت عمى النبي 

شرع لنا كل ما يقكدنا إلى الفبلح، فمف استمسؾ بيا فقد اىتدػ، كمف تركيا فقد  فإّف هللا 
مف آيات كتابو  يذكرف كال يغفمف ما يقرأ في بيكتيفّ أمر ليّف بأف يقكؿ القاسمي: " (ٖ)ضل كغكػ،

كذكر ذلؾ  ،يف فييما حياة األنفس كسعادتيا كقكاـ اآلداب كاألخبلؽتَ المَّ   تعالى، كسنة نبّيو
 .(ٗ)"كذلؾ يجّر إلى العمل بو ،مستكجب لتصّكر عظمتو كمكانتو كثمرة منفعتو

أنو ال يمكف االستغناء عف السنة، فيي مكضحة  اقتراف السنة بالقرآف في التبلكة ُيَدلِّل عمى -ٔٔ
 لما في القرآف كمفصمة لو كشارحة كمؤكدة ألحكامو، كلك كاف يكتفى بالقرآف لما أمر هللا 

بتبميغ الحكمة لمناس، فمكال كجكد ىذه السنة لما استطعنا معرفة كيفية تأدية  زكجات النبي 
 الكثير مف الكاجبات المطمكبة مّنا.

يف، كىذا يظير مف أمر هللا  -ٕٔ أزكاج  جكاز قبكؿ خبر الكاحد مف الرجاؿ كالنساء في الدِّ
كلك لـ  (٘)كما يركنو منو لمناس ليتعممكا ذلؾ فيعممكا بو، بإببلغ ما ينزؿ عمى النبي  النبي 

 بفعل ذلؾ. أزكاج النبي  يقبل خبر الكاحد في الشرع لما أمر هللا 

 
 
 
 

                                                           
 (.ٗٙٙ)ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ  (ٔ)
 (.ٕٛٙ/ ٕٓ) في تأكيل آؼ القرآف جامع البياف (ٕ)
 (.ٚ/ ٕٕانظر: تفسير المراغي ) (ٖ)
 (.٘ٚ/ ٛمحاسف التأكيل ) (ٗ)
 (.ٕٚ٘/ ٖالبف العربي ) :انظر: أحكاـ القرآف (٘)
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 الثاني المبحث

 (31-45اآليات ) اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 مطالب كيشتمل عمى أربعة

 األكؿ: المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء في التكميف كالثكاب المطمب        

 اكعاقبة مخالفتيم كرسكلو  كجكب السمع كالطاعة هلل  :الثاني المطمب        

 بيا كزكاج النبي  بنت جحش  بالثالث: زين المطمب        

 خاتـ األنبياء كالرسل الرسكؿ المطمب الرابع:         
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 المبحث الثاني

 (31-45)مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب: اآليات 

 والثواب التكميف في والنساء الرجاؿ بيف المساواة: اْلوؿ المطمب

اِدِقيفَ  َواْلَقاِنَتاتِ  َواْلَقاِنِتيفَ  َواْلم ْؤِمَناتِ  َواْلم ْؤِمِنيفَ  َواْلم ْسِمَماتِ  اْلم ْسِمِميفَ  ِإفَّ قاؿ تعالى:   َوالصَّ
اِدَقاتِ  اِبِريفَ  َوالصَّ اِبَراتِ  َوالصَّ ِقيفَ  َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعيفَ  َوالصَّ َقاتِ  َواْلم َتَصدِ  اِئِميفَ  َواْلم َتَصدِ   َوالصَّ
اِئَماتِ  وجَ  َواْلَحاِفِظيفَ  َوالصَّ ـْ ف ر  ـْ  َّللاَّ   َأَعدَّ  َوالذَّاِكَراتِ  َكِثيًرا َّللاََّ  َوالذَّاِكِريفَ  َواْلَحاِفَظاتِ  ي   َمْغِفَرةً  َلي 

 [ٖ٘: األحزاب] َعِظيًما َوَأْجًرا

 أوًل: المعاني المُّغوية

 ََواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعيف( :خشع) كيأتي صكتو كخفض وكغّض  األرض نحك ببصره رمى ،
، كما يأتي بمعنى السككف، كمنو قكلو القمب في الدائـ الخكؼ ىك: كقيل لمحق، االنقيادبمعنى 
ْحَمفِ  اْْلَْصَوات   َوَخَشَعتِ تعالى:   اإلخبات: ، كالتخشع هلل سكنت أؼ [ٛٓٔ: طو] ِلمرَّ
 البدف في كالخشكع البدف، في الخضكع أف إال الخضكع مف قريب الخشكع :كقيل، كالتذلل

  (ٔ).كالبصر كالصكت

 البلغة وجوه: ثانياً 

 المفعكؿ حذؼفقد  بالحذؼ، إيجاز َوالذَّاِكراتِ كقكلو:  َواْلحاِفظاتِ في قكلو تعالى:  -ٔ
 (ٕ).هللا كالذاكرات ،كالحافظات فركجيفَّ  أؼ عميو، ما تقدـ لداللة

ـْ  َّللاَّ   َأَعدَّ التغميب في قكلو تعالى:  -ٕ  لكف هللا  ،في اآلية كاإلناث الذككر اجتمعحيث  َلي 
.الضمير في أدرجيـ ثـ ،كجمع اإلناث معيـ الذككر غّمب  (ٖ)، كلـ يأت التركيب ليـ كليفَّ

  

                                                           
 (.ٜٛ(، التعريفات: لمجرجاني )ص: ٔٚ/ ٛانظر: لساف العرب: البف منظكر ) (ٔ)
 (.ٜٚٔ/ ٕغرائب التفسير كعجائب التأكيل: لمكرماني )انظر:  (ٕ)
 (.ٓٛٗ/ ٛالمحيط في التفسير: ألبي حياف األندلسي )البحر انظر:  (ٖ)
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 المناسبة وجو: ثالثاً 

كاألكامر كالنكاىي الخاصة بيّف، كبينت ما  بعد أف تناكلت اآليات السابقة نساء النبي 
مف ثكاب خاص بيّف، كقد تميزف في ذلؾ عف غيرىّف مف النساء، ناسب ذلؾ أف  أعده هللا 

 فالطاعات كاجتنب فمف ثكاب لممسمميف كالمسممات مف غيرىف إف فعم يذكر ما أعده هللا 
بيذه الصفات الطيبة جعل نفكس المسمميف  عمى أىل بيت النبي  فثناء هللا  (ٔ)المعاصي،

  النبي نساء، حيث إّف "(ٕ)كالمسممات تتشكؽ لحصكؿ الخير ليـ مثل الذؼ حصل آلؿ البيت
 كالقدكة المثالية الصكرة لمنساء بالنسبة كفّ  نطاقو عف يخرجف لـ الذػ اإلليي التأديب بيذا

 أف يجب بما ذلؾ عقب السامي المثل كألنيفّ  ،العالميف نساءل بل المؤمنيف لنساء الثابتة القائمة
 .(ٖ)" النبي بنساء المقتديات المؤمنات عميو تككف 

 النزوؿ سبب: اً رابع

 عمارة أـ سؤاؿ بسبب إما نزلت أنيافي ىذه الركايات  الثابتك  في ىذه اآلية عدة ركايات،  تنزل
 كىاتاف الركايتاف ىما: (٘)، المؤمنيف أـ سممة أـ أك، (ٗ)األنصارية

 كل أرى  ما):  فقالت  النبي أتت أنيا ، األنصارية عمارة أـ عفما ركاه الترمذؼ كغيره  -ٔ
 َواْلم ْسِمَماتِ  اْلم ْسِمِميفَ  ِإفَّ  اآلية ىذه فنزلت بشيء؟ يذكرف  النساء أرى  وما لمرجاؿ إل شيء

َواْلم ْؤِمَناتِ  َواْلم ْؤِمِنيفَ 
(ٙ). 

                                                           
 (.٘ٙٙانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص:  (ٔ)
 (.ٜٕٙ/ ٗانظر: أيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٕ)
 (.ٚٓٔٔ/ ٖ: ألبي زىرة دمحم بف أحمد )خاتـ النبييف  (ٖ)
 القضية كعمرة كخيبر كالحديبّية كأحداً  العقبة بيعة شيدت األنصارية، المازنية كعب بنت نسيبة ىي الصحابية (ٗ)

 يـك كأبمت كتقاتل، الجرحى لتسقي تخرج ككانت بالشجاعة، أحاديث، اشتيرت  مف الرسكؿ كسمعت كحنينًا،
 األبطاؿ، قتاؿ فقاتمت اليمامة، معركة كحضرت الناس، تراجع حيف  الرسكؿ مع تببفث حسنا، ببلءً  أحد

 .(ٔٗٗ/ٛ) العسقبلني حجر الصحابة: البف تمييز في كلدىا. انظر: اإلصابة يدىا كقتل فجرحت كقطعت
 لـفقد بّيف أنو  ،(ٖٙ٘:ص) لمكاحدؼ: القرآف نزكؿ أسبابفي تحقيقو لكتاب  الحميداف عصاـانظر: تعميق  (٘)

المتاف ذكرىما الكاحدؼ في كقد ذكر أّف الركايتيف  ، عميس بنت أسماء في نزلت أنيا منيا شيء في يصح
، قتادة عف، فقد ركػ إحداىا الكاحدؼ عف مقاتل بف حياف كالثانية ركاىا الطبرؼ صحيحتيف غير أسباب النزكؿ

 .(ٖٙ٘: ص) لمكاحدؼ: القرآف نزكؿ أسبابانظر: 
(، قاؿ ٕٖٔٔ(، أبكاب تفسير القرآف، باب: كمف سكرة األحزاب، حديث رقـ )ٖٗ٘/ ٘سنف الترمذؼ ) (ٙ)

نما نعرؼ ىذا الحديث مف ىذا الكج  .و، كقاؿ األلباني: صحيح اإلسنادالترمذؼ: ىذا حديث حسف غريب كا 
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 يا) :  لمنبي قمت: تقكؿ  النبي زكج  سممة أـ أحمد كالنسائي كغيرىما عفما ركاه  -ٕ
 إل ظيًرا يـو ذات يرعني فمـ: تقال الرجاؿ؟ يذكر كما القرآف في نذكر ل لنا ما هللا رسوؿ
 فجعمت حجرىف، مف حجرة إلى خرجت ثـ شعري  فمففت رأسي، أسرح وأنا المنبر عمى نداؤه

 ِإفَّ  :كتابو في يقوؿ  هللا إف الناس أييا يا: المنبر عمى يقوؿ ىو فإذا الجريد، عند سمعي
ـْ  هللا َأَعدَّ  قكلو إلى...َواْلم ْؤِمَناتِ  َواْلم ْؤِمِنيفَ  َواْلم ْسِمَماتِ  اْلم ْسِمِميفَ   .(ٔ)اَعِظيمً  َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  َلي 

 العاـ المعنى: اً خامس

بّينت اآليات أّف الرجل كالمرأة سكاء في الجزاء كالثكاب، حيث إّف المتمسكيف بأكامر 
كآياتو كما أنزؿ عمى  مف الذككر كاإلناث، كالمصدقيف باهلل  اإلسبلـ المنقاديف لحكـ هللا 

، المداكميف عمى الطاعة، الصادقيف في النية كالقكؿ كالعمل، الصابريف عمى الطاعات رسمو 
المتكاضعيف لو بقمكبيـ كجكارحيـ كالخائفيف منو،  كعف المعاصي كاالبتبلءات، الخاضعيف هلل 

يف لزكاتيـ كبما كجب مف أمكاليـ،  يفالمتصدقيف بأمكاليـ كالُمَؤدِّ مو، لفريضة الصياـ كنكاف الُمَؤدِّ
الحافظيف لفركجيـ عف الحراـ ككشف العكرات إال عف األزكاج أك ما ممكت األيماف، الذاكريف 

بألسنتيـ كقمكبيـ في كل أحكاليـ كأكقاتيـ، فمف اتصف بيذه الصفات كامتثل ىذه  هللا 
 (ٕ)لو عظيـ األجر كالثكاب كىك الجنة. عنو ذنكبو كسيئاتو، كأعّد هللا  القربات كّفر هللا 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً دسسا

ر هللا  -ٔ مف امتثل ىذه الصفات مف الرجاؿ كالنساء أف يغفر ذنبو كيدخمو الجنة جزاء  َبشَّ
القياـ بيذه الكاجبات مف أكامر كنكاه ، كىذه الصفات ىي: اإلسبلـ كاإليماف كالقنكت كالصدؽ 

 (ٖ)كالصبر كالخشكع  كالتصدؽ كالصكـ كحفع الفركج كذكر هللا تعالى.

 الذنكب مغفرة بيف بيا اتصف لمف  هللا جمع فقدفضل ىذه الصفات المذككرة،  -ٕ
 (ٗ).الجنة لدخكؿ سبباً  كجعميا األجر، كمضاعفة

                                                           
(، حديث رقـ ٜٕٔ/ ٓٔائي )(، السنف الكبرػ: لمنسٕ٘ٚ٘ٙ(، حديث رقـ )ٜٜٔ/ ٗٗمسند أحمد ) (ٔ)
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالوك  صحيح، إسناده، (ٖٔٗٔٔ)
التفاسير: لمصابكني صفكة ، (ٖٓٔ/ ٚالسعكد ) يمزايا الكتاب الكريـ: ألب انظر: إرشاد العقل السميـ إلى (ٕ)
(ٕ/ٗٛٔ). 
 (.ٕٓٚ/ ٗانظر: أيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٖ)
 (.ٕٓٚ/ ٗ) المرجع السابقانظر:  (ٗ)
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 كالمرأة الرجل مف كبلً  ، بحيث تسعدالسعادة كضماف البرّ ك  الخير صفاتجمعت ىذه اآلية  -ٖ
 (ٔ).المجاالت شتى في يّ قِ الرُ  إلى الصفات بيذه العبد يرتفعك  بيا، اتصفا ما إذا كاآلخرة الدنيا في

عمى المؤمنيف العمل بيا اشتممت عمى صفات تنظـ عبلقة  ىذه الصفات التي فرض هللا  -ٗ
كقد جمعت أصكؿ اإلسبلـ في االعتقاد كالعبادة كاألخبلؽ، كىذا  (ٕ)اإلنساف بربو كبغيره كبنفسو،

 ، هلل حق فيناؾيبيف لنا أّنو ال ينبغي لمعبد أف ييتـ بالعبادات كييمل الجكانب األخرػ، 
كالكاجب عمى المسمـ أف يؤدؼ ىذه الحقكؽ دكف إفراط أك  لمنفس، كحق، العباد نحك كحقكؽ 

 عميؾ لربؾ إف)...في قكلو:  سمماف الفارسي حديثو ألبك الدرداء  تفريط، كقد أقّر النبي 
 .(ٖ)...(حقو حق ذي كل فأعط حقا، عميؾ وْلىمؾ حقا، عميؾ ولنفسؾ حقا،

مف شرائع  ، كالتصديق التاـ بما جاء عف هللا كجكب االنقياد كاالستسبلـ ألمر هللا  -٘
 (ٗ).كأحكاـ، مع دكاـ الطاعة كالعمل الصالح لكجو هللا 

كركد اإلسبلـ كاإليماف في اآلية يبيف لناّ  اإليماف غير اإلسبلـ، كأنو أخّص منو، كمما يدلل  -ٙ
لِ  َوَلمَّا َأْسَمْمَنا ق ول وا َوَلِكفْ  ت ْؤِمن وا َلـْ  ق لْ  آَمنَّا اْْلَْعَراب   َقاَلتِ عمى ذلؾ قكلو تعالى:  يَماف   َيْدخ   اإلِْ

ـْ  ِفي  (٘)رىطاً  أعطى) : هللا رسكؿ أف ، كقاص أبي بف سعد كعف، [ٗٔ: الحجرات] ق م وِبك 
 فلف عف مالؾ هللا رسوؿ يا: فقمت إلي، أعجبيـ ىو رجلً   هللا رسوؿ فترؾ جالس، وسعد
 اتحاد، كقد أطاؿ العمماء عند حديثيـ عف (ٙ)...(مسمماً  أو: فقاؿ ،مؤمناً  ْلراه إني فوهللا

ذا افترقا، اجتمعا إذا يماكأن ،كافتراقيما كاإلسبلـ اإليماف  أحدىما قرف  إذا بمعنى اجتمعا، افترقا كا 
ذا اآلخر، مف المراد غير أحدىما مف المراد كاف باآلخر  .اآلخر معنى شمل أحدىما انفرد كا 

 البدء بذكر اإلسبلـ مف الصفات؛ ألنو أساس كل األعماؿ، فبل يقبل عمل بدكنو. -ٚ
                                                           

 (.ٖٖٛ/ ٚانظر: التفسير الحديث: لدركزة ) (ٔ)
 (.ٕٔٔ/ ٔٔانظر: التفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (ٕ)
، باب مف أقسـ عمى أخيو ليفطر في التطكع، كلـ ير عميو قضاء ٖٛ/ ٖالبخارؼ )صحيح  (ٖ) (، كتاب الصـك
 .(ٜٛٙٔا كاف أكفق لو، حديث رقـ )إذ
 (.ٜ/ ٕٕانظر: تفسير المراغي ) (ٗ)
الرىط ىك أصل يدؿ عمى تجمع في الناس كغيرىـ، كالرىط: ىي العصابة مف ثبلثة إلى عشرة. كقاؿ  (٘)

 (ٓ٘ٗ/ ٕدكف السبعة إلى الثبلثة نفر. انظر: مقاييس المغة )الخميل: ىك ما 
(، كتاب اإليماف، باب إذا لـ يكف اإلسبلـ عمى الحقيقة، ككاف عمى االستسبلـ أك ٗٔ/ ٔصحيح البخارؼ ) (ٙ)

(، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تألف قمب مف يخاؼ عمى إيمانو ٕٚالخكؼ مف القتل، حديث رقـ )
 .(ٖٕٚغير دليل قاطع، حديث رقـ ) عف القطع باإليماف مفلضعفو، كالنيي 
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 كما الناس، مع كالصدؽ  هللا مع الصدؽ يشملبحيث  الكذب، كعدـ الصدؽ كجكب -ٛ
 .كالعمل كالقكؿ النية في الصدؽ يشمل

الصبر عمى الطاعات كاالبتبلءات التي تصيب العبد، ككذلؾ الصبر عف المعاصي  -ٜ
 كالمنكرات. 

كيخشاه كيخافو في كل  أف يتكاضع هلل  الكاجب عمى المسمـ المصدؽ بآيات هللا  -ٓٔ
أحكالو كال يخشى غيره، بخبلؼ الكافر الذؼ ال يخاؼ ربو كال يرجك منو؛ ألنو ال يعرفو كال 

كيخاؼ أعمالو السيئة كيرجك الّنفع مف أعمالو الحسنة ال  أك الذؼ ال يخاؼ هللا يخضع لو، 
 (ٔ)حقيقة. مف هللا 

 َواْلَخاِشِعيفَ  ال يجكز لئلنساف أف يفتخر بنفسو أك يعجب بعبادتو، فإّف قكلو تعالى: -ٔٔ
 خاشعا؛ خائفا يزاؿ اَل  بل بعممو، يثق أف لو ينبغي اَل  األكصاؼ ىذه لو حصمت مف إلى إشارة"

 . (ٕ)"كخشكعيـ خكفيـ ازداد عميو مالكا ميما كمو ىذا فعميـ عمى ىؤالء ألف

 في تبعث بحيث كع،طُّ التَ  كزكاة المفركضة الزكاة بأداءكاإلحساف إلى اآلخريف  التصدؽ -ٕٔ
 تجعل كما النفس، مف كالبخل حالشُّ  كتنزع الناس، بيف المحبة كتنشر كالعطاء، البذؿ النفس

 .كالتعاكف  التكافل في الكاحد كالجسد المجتمع

ٖٔ- .  صـك الفرائض كالنكافل، كما يندرج تحتو الصكـ كاإلمساؾ عف المعاصي كالمحاـر

تقديـ الصكـ عمى حفع الفركج لبياف أّنو مّما يعيف عمى كسر شيكة المؤمف، كيتعالى فيو  -ٗٔ
 عف النبي  مسعكد ابف الذؼ ركاه ثالحديكىذا يتضح في  (ٖ)العبد عف الماديات لتسمك ركحو،

 ـ  اْلَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َفِإنَّو  َأَغضُّ ِلْمَبَصِر، َوَأْحَصف  ): قاؿ َباِب، َمِف اْسَتَطاَع ِمْنك  َيا َمْعَشَر الشَّ
ـِ، َفِإنَّو  َلو  ِوَجاء   ْو ـْ َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ  .(ٗ)(ِلْمَفْرِج، َوَمْف َل

 كممؾ بالزكجة االستمتاعك الحبلؿ عمى كاالقتصارحفع الفركج بالتعفف عف الحراـ،  -٘ٔ
 لحييو بيف ما لي يضمف مف): كما يشمل حفظو بعدـ كشف العكرة، كقد قاؿ النبي  اليميف،

                                                           
 (.ٖٙٛ/ ٛانظر: تأكيبلت أىل السنة: ألبي منصكر الماتريدؼ ) (ٔ)
 (.ٜٕٚ/ ٖتفسير ابف عرفة: لدمحم بف عرفة ) (ٕ)
 (.ٖٖٚ/ ٙانظر: تفسير القرآف العظيـ: البف كثير ) (ٖ)
، باب الصـك لٕٙ/ ٖصحيح البخارؼ ) (ٗ)  .(ٜ٘ٓٔمى نفسو العزبة، حديث رقـ)مف خاؼ ع(، كتاب الصـك
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، لكف ىذا ال يعني حفظيا عف االستعماؿ بالرىبنة كعدـ (ٔ)(الجنة لو أضمف رجميو بيف وما
 .(ٕ)منيي عنو في اإلسبلـالزكاج، فيذا 

 َواْلَحاِفِظيفَ المرأة البد أف تككف مستكرة كمصكنة عف كل شيء، فحيف قاؿ تعالى:  -ٙٔ
ـْ  وَجي   كأفْ  ُيْستر أفْ  ينبغي النساء أمر ألفّ  فركجيف؛ كالحافظات: يُقلْ  لـ[ ٖ٘: األحزاب] ف ر 
 كماأك التقميل مف شأنيا  إىماليا ال ليا، كصيانة لممرأة، شرؼ بيا ُيراد مسألةال ىذه، فإف ُيَصاف
 حتى شيء كل في الستر مف سياجاً  المرأة حكؿ يبني أفْ بذلؾ  أراد  هللاإف  بل البعض، يدَّعي
 (ٖ).التكاليف في

 ذاكراً  اإلنساف يصير ال أنو إلى ليرشدناالذكر بالكثرة في أكثر المكاضع؛  قرف هللا  -ٚٔ
، كما أنيا مف أيسر العبادات عمى العبد، كال تحتاج إلى (ٗ)في كل أحكالو الذكر عمى يداكـ حتى

، مع ِعَظـ األجر الذؼ يترتب عمى ىذه كقت معيف أك حاؿ يككف عمييا العبد ليذكر هللا 
 الذاكريف مف الرجل يكوف  ل): قاؿ  (٘)مجاىد العبادة كما بينت ذلؾ اآليات كاألحاديث، كعف

 .(ٙ)(ومضطجعا وقاعدا، قائما هللا يذكر حتى كثيرا هللا

في كل األحكاؿ، بحيث يشمل الذكر المساني كالقمبي، فإف  المداكمة عمى ذكر هللا  -ٛٔ
كقدرتو كمخافتو، كقد ركػ  الذكر يجعل العبد يرتقي إلى درجة اإلحساف كيستشعر عظمة هللا 

: قاؿ ؟هللا رسوؿ يا المفردوف  وما: قالوا ،المفردوف  سبق): قاؿ  هللا رسكؿأف   ىريرة كأب
 .(ٚ)(والذاكرات ،كثيراً  هللا الذاكروف 

                                                           
 (.ٗٚٗٙاب حفع المساف، حديث رقـ )(، كتاب الرقاؽ، بٓٓٔ/ ٛ) البخارؼ  صحيح(ٔ)
 (.ٕٕ/ ٕٕانظر: التحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٕ)
 (.ٖٕٗٓٔ/ ٜٔانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٖ)
 (.ٕٔ/ ٕٕانظر: التفسير المنير: لمزحيمي ) (ٗ)
، تابعي، مفسر مف أىل مكة، قاؿ: قرأت القرآف عمى  (٘) أبك الحجاج المكّي، مجاىد بف جبر، مكلى بني مخزـك

ابف عباس ثبلث عرضات أقف عند كل آية أسألو فيـ نزلت؟ ككيف كانت؟ كقد كاف ثقة فقييًا قارئًا عالمًا، ركػ 
كآخريف، ركػ عنو كثير منيـ  أـ سممة عف عمي كالعبادلة األربعة كأبي سعيد الخدرؼ كأبي ىريرة كعائشة ك 

 (.ٕٗ/ ٓٔمائة. انظر: تيذيب التيذيب )أك أربع ك عطاء كعكرمة كقتادة. مات كىك ساجد سنة اثنتيف أك ثبلث 
 (.ٖٖٗٔ/ ٜتفسير القرآف العظيـ: البف أبي حاتـ ) (ٙ)
عمى ذكر هللا تعالى، حديث (، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب الحث ٕٕٙٓ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٚ)

 (.ٕٙٚٙرقـ )
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 في الصنفيف أفّ  إلى لئلشارة ؛الرجاؿ كذكر النساء، األكصاؼ ىذه أصحاب مفالمقصكد  -ٜٔ
  (ٔ)تعـ الرجاؿ كالنساء، كلتقرر أصل التسكية بينيما. الشريعة أف بيافل ،سكاء الشرائع ىذه

، ىذه الصفات المذككرة صالحة لكل زماف كمكاف، كال تقتصر عمى جيل الصحابة  -ٕٓ
لكنيا في الكقت نفسو تشير إلى جيٍل فريٍد مف الصحابة اتصفكا بيذه الصفات كقامكا بيذه 

 (ٕ)الكاجبات.

ـٍ كمغفرٍة لمذنكب إنما ىك بالعمل بيذه الصفات المذككرة، ىذا يعني -ٕٔ  ما ترتب مف أجٍر عظي
أنو بقدر العمل بيذه األكصاؼ يزداد لصاحبيا األجر كالثكاب، كبقدر ترؾ بعضيا أك كميا 

 ينقص األجر كالثكاب.

تكريـ اإلسبلـ لممرأة، كبياف أّف ليا مكانتيا في ديننا اإلسبلمي، فحيف طمب اإلسبلـ مف  -ٕٕ
 مف مكعكدة كىي عمل،ت بأف مأمكرة فييالرجل عدة كاجبات بّيف أنيا مطمكبة مف النساء أيضًا، 

 ، فقد ساكػ اإلسبلـ بيف المرأة كالرجل في األجر كالجزاء.العمل ىذا عمى الجزاء تناؿ أف  هللا

 

 امخالفتيم وعاقبة  ورسولو  هلل والطاعة السمع وجوبثاني: ال المطمب

ول و   َّللاَّ   َقَضى ِإَذا م ْؤِمَنة   َوَل  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَماقاؿ تعالى:  وفَ  َأفْ  َأْمًرا َوَرس  ـ   َيك   ِمفْ  اْلِخَيَرة   َلي 
وَلو   َّللاََّ  َيْعصِ  َوَمفْ  َأْمِرِىـْ    [ٖٙ: األحزاب] م ِبيًنا َضَلًل  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرس 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-   اْلِخَيَرة: ليـ الخيرة: أؼ ليس ليـ أف يختاركا عمى هللا  كانت كما" ،مف االختيار"(ٖ) . 

ٕ-  ََّضل ::ضلَّ الشخص بمعنى زؿَّ كانحرؼ عف الطريق الصحيح، كمنو قكلو تعالى  َْوَمف 
وَلو   َّللاََّ  َيْعصِ  ِبيًنا َضَلًل  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرس   ، كضلَّ ينفعو فمـ عممو خابأؼ : سعيو ضلَّ ، ك م 

ِبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ ، قاؿ تعالى: إليو ييتد لـك  تاه: الطريق  (ٗ).السَّ

                                                           
 (.ٕٓ/ ٕٕانظر: التحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٔ)
 (.ٖٖٛ/ ٚانظر: التفسير الحديث: لدركزة ) (ٕ)
 (.ٕٙٙ/ ٗلساف العرب: البف منظكر ) (ٖ)
 (.ٖٚٙٔ/ ٕانظر: معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر ) (ٗ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

 في النكرة ، حيث إفّ م ْؤِمَنة   َولَ  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَما في قكلو تعالى: العمكـ إِلفادة التنكير -ٔ
، تفيد النفي سياؽ  (ٔ). كرسكلو  هللا أراد ما غير يريد أف منيـ لكاحدٍ  ليس أؼ العمـك

وَلو   َّللاََّ  َيْعصِ  َوَمفْ  قكلو تعالى: -ٕ ِبيًنا َضَلًل  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرس  تعميـ لمتحذير مف  (ٕ)تذييل ،م 
 (ٖ).لميكػ في المخالفة أـ كاف عف عمدٍ  ،سكاء فيما ىك فيو الخيرة، مخالفة الرسكؿ 

 القراءات وجوه: ثالثاً 

وفَ  َأفْ  يئكالكسا كحمزة عاصـ قرأ ـ   َيك  ، بالتاء ك وفَ تَ  َأفْ  الباقكف  كقرأ، بالياء َلي 
 اْلِخَيَرة   لفع فؤلف بالتاء قرأ كمف، الفعل تقديـ مع االختيار: الخيرة معنى فؤلف بالياء قرأ مفك 

 (ٗ).مؤنث

 المناسبة وجو: رابعاً 

 ةعالرفي الدرجات مف وننالك ي كما المؤمنيف صفات في اآلية السابقة بعدما ذكر هللا 
 طاعة مف  الرسكؿ طاعة أف ببيافذلؾ  أعقب ،كفعمكا ىذه الصفات إف استجابكا ألمر هللا 

، كأّف الرجاؿ كالنساء سكاء في  كأّنو ال يجكز مخالفة أكامر رسكؿ هللا  ،كأّنيا كاجبة  هللا
تـز ذلؾ، كما كانا سكاء في األحكاـ السابقة، ككما بينت اآليات السابقة أف المؤمف ىك مف يم

 (٘).بتمؾ الصفات، كضحت ىذه اآلية أنو لف يكتمل إيمانو إال بطاعة رسكلو 

 

                                                           
 (.ٜٛٗ/ ٕالتفاسير: لمصابكني )انظر: صفكة  (ٔ)
  ف: اقسم كىكلمنطكقيا، أك لمفيكميا،  التذييل: ىك تعقيب الجممة بجممة أخرػ تشتمل عمى معناىا تككيداً  (ٕ)

َوق ْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطل  ِإفَّ قكلو تعالى: كعما قبمو،  يستغنيمعناه ك بستقل فيما يجرؼ مجرػ المثل، 
 تؤكد كىي ، تتضمف معنى الجممة التي قبميا،ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزى وًقاجممة ف[ ٔٛ]اإلسراء:  َكاَف َزى وًقااْلَباِطَل 

َذِلَؾ : تعالى كقكلو معناه عما قبمو،ببل يستقل فما ال يجرؼ مف التذييل مجرػ المثل،  كالثاني: منطكقيا،
ـْ  وا َوَىْل ن َجاِزي ِإلَّ اْلَكف ورَ  َجَزْيَناى  د مفيكـ ، تذييل يؤكَوَىْل ن َجاِزي ِإلَّ اْلَكف ورَ  [ فجممةٚٔ]سبأ:  ِبَما َكَفر 

  (.ٙٛ/ٕانظر: الببلغة العربية: عبد الرحمف بف َحَبنََّكة الدمشقي ) .الجممة التي جاءت قبميا
 (.ٕٛ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر:  (ٖ)
 (.ٖٕٛ/ ٕانظر: معاني القراءات: لؤلزىرؼ ) (ٗ)
  .(ٖٛٗ/ ٕفكة التفاسير: لمصابكني )ص، (ٕٚ/ ٕٕر كالتنكير: البف عاشكر )التحريانظر:  (٘)
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 النزوؿ سبب: خامساً 

 َقَضى ِإَذا م ْؤِمَنة   َوَل  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَما): قكلو  عباس ابف عفركػ الطبرؼ بإسناده 
ول و   َّللاَّ    ، حارثة بف زيد فتاه عمى يخطب انطمق  هللا رسوؿ أف وذلؾ ،... َأْمًرا َوَرس 

  هللا رسوؿ فقاؿ بناكحتو، لست: فقالت فخطبيا،  اْلسدية جحش بنت زينب عمى فدخل
 اآلية ىذه  هللا أنزؿ يتحدثاف ىما فبينما نفسي، في أؤمر هللا رسوؿ يا: فقالت فانكحيو،

ِبيًنا َضَلًل : قولو إلى ... م ْؤِمَنة   َوَل  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَما  رسولو عمى  رضيتو قد: قالت، م 
، (ٔ)(نفسي أنكحتو قد ، هللا رسوؿ أعصي ل إذف: قالت ـ،نع: قاؿ َمنكًحا؟ هللا رسوؿ يا لي
 فمما ،لنفسو يريدىا أنو فظنت لزيد يريدىا وىو  زينب  النبي خطب) :قاؿ قتادة عفك 

 تيَ ِض فرَ  ،...م ْؤِمَنة   َوَل  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَما : هللا فأنزؿ ،أبت لزيد يريدىا أنو عممت
 .(ٕ)(متوسمَّ 

 العاـ المعنى: سادساً 

   هللا قضى إذامف الرجاؿ كالنساء  كرسكلو   باهلل يؤمف لمفكال يحل  يصح ال
بل الكاجب عمييـ امتثاؿ األمر  فييـ، ىِض قُ  ما غير ىـأمر مف  يتخيركا أفأمرًا  كرسكلو 

، كىذا  رسكلو كأمر  هللا أمركاالنقياد كالتسميـ، فإنيـ إف لـ يستجيبكا يككنكا قد خالفكا 
عف اليدػ، كزيغًا عف  كاضحاً  بّيناً ضبلاًل  كرسكلو  عصياف ليـ، كفي عصياف أكامر هللا 

 (ٖ)طريق الحق، كسمككًا لغير سبيل الرشاد.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سابعاً 

إذا حكما بشيء، كال يجكز المخالفة أك عدـ  كأمر رسكلو  كجكب امتثاؿ أمر هللا  -ٔ
 ، أك مجرد التفكير في أف يختار رأيًا مف عنده.كحكـ رسكلو  الرضا بقضاء هللا 

فإنو يضّل الطريق كينحرؼ عف الصكاب، كىك آثـ  أك الرسكؿ  مف يخالف أكامر هللا  -ٕ
 .كرسكلو  المخالفة ألّنو عصى هللا  ليذه

                                                           
 (.ٕٔٚ/ ٕٓجامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ ) (ٔ)
(، كقاؿ إسناده صحيح، انظر: المعجـ الكبير: ٜ٘ٔفي أسباب النزكؿ: لمسيكطي )ص:  لباب النقكؿ (ٕ)

 (.ٕٗٔ(، حديث رقـ )٘ٗ/ ٕٗلمطبراني )
 (.ٕٔٚ/ ٕٓانظر: جامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ ) (ٖ)



 
 

74 

 أمر أك  هللا أمر يتركا أفْ  يمكف ال قمبييما باشرقد  اإليماف داـ ما كالمؤمنة المؤمف -ٖ
 (ٔ).العقل عمى َيِرد أفْ  يمكف ال، ُمتصكَّر غير ُمْستبعد، بل إّف ىذا أمر اختيارىما إلى  رسكلو

، كما أّف كرسكلو  كجكد اإليماف عند العبد سبب يكجب عدـ معارضة أكامر هللا  -ٗ
 (ٕ)كرسكلو. الخكؼ مف سكء العاقبة كىك الضبلؿ عف الحق يدفع المؤمف إلى التزاـ أكامر هللا 

عدـ جكاز الرأؼ كأّنو يككف مذمكمًا كال خير فيو، إف كاف قد صدر مقابمو حكـٌ مف القرآف  -٘
 (ٖ)في شيء معيف. كالسنة

ف كانت نزلت في سبٍب خاص لكنيا عامة في جميع األمكر اآلية ىذه -ٙ   هللا حكـ إذاف ،كا 
: تعالى قد قاؿف قكؿ، كال رأؼيجكز أف يككف لو فييا  كال مخالفتو، ألحد فميس بشيء  كرسكلو

 م وؾَ  َحتَّى ي ْؤِمن وفَ  َل  َوَربِ ؾَ  َفَل ـْ  َشَجرَ  ِفيَما ي َحكِ  َـّ  َبْيَني  وا َل  ث  ِسِيـْ  ِفي َيِجد   ِممَّا َحَرًجا َأْنف 
 (ٗ).[٘ٙ: النساء] َتْسِميًما َوي َسمِ م وا َقَضْيتَ 

نما في األدياف، حيث  -ٚ  تزكجفالمكالي مف قريش،  تزكجتال تعتبر الكفاءة في األحساب كا 
 (٘)كحصل ىذا مع آخريف. ،الزبير بنت ضباعة األسكد بف المقداد كتزكج جحش، بنت زينب زيد

عدـ ذكر صاحب الشأف كالتمميح يكفي كيسد مسد التصريح في كثير مف األحياف، كىذا  -ٛ
 َقَضى ِإَذا م ْؤِمَنة   َولَ  ِلم ْؤِمف   َكافَ  َوَماَيظير لنا مف المراد بالمؤمف كالمؤمنة في قكلو تعالى: 

ول و   َّللاَّ   اآلية ىما زينب بنت جحش كأخكىا، كىذا يعتبر مف ، فالمقصكداف مف ىذه َأْمًرا َوَرس 
 .(ٙ)باب التعريض

                                                           
 (.ٜٖٕٓٔ/ ٜٔانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٔ)
 (.٘ٙٙلمسعدؼ )ص:  انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: (ٕ)
 (.ٖٜ/ ٔٔانظر: فتح البياف في مقاصد القرآف: لمقنكجي ) (ٖ)
 (.ٖٚٚ/ ٙانظر: تفسير القرآف العظيـ: البف كثير ) (ٗ)
 (.ٚٛٔ/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (٘)
بمرادؾ منو، لكنؾ قد التعريض ىك طريقة مف الكبلـ أخفى مف الكناية، كىك أف تقكؿ كبلما ال تصرح فيو  (ٙ)

: تشير إليو إشارة خفية، فيك كبلـ غير ظاىر الداللة عمى المراد، كلـ يصرح فيو بالمفع. انظر: الببلغة العربية
 (.ٕ٘ٔ/ٕ) عبد الرحمف بف َحَبنََّكة الدمشقي
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 بيا وزواج النبي  بنت جحش  بالثالث: زين المطمب

ذْ  قاؿ تعالى:   َوت ْخِفي َّللاََّ  َواتَّقِ  َزْوَجؾَ  َعَمْيؾَ  َأْمِسؾْ  َعَمْيوِ  َوَأْنَعْمتَ  َعَمْيوِ  َّللاَّ   َأْنَعـَ  ِلمَِّذي َتق وؿ   َواِ 
ْبِديوِ  َّللاَّ   َما َنْفِسؾَ  ِفي  َوَطًرا ِمْنَيا َزْيد   َقَضى َفَممَّا َتْخَشاه   َأفْ  َأَحقُّ  َوَّللاَّ   النَّاَس  َوَتْخَشى م 

ْجَناَكَيا وفَ  َل  ِلَكيْ  َزوَّ  َوَكافَ  َوَطًرا ِمْني فَّ  َقَضْوا ِإَذا َأْدِعَياِئِيـْ  َأْزَواجِ  ِفي َحَرج   اْلم ْؤِمِنيفَ  َعَمى َيك 
نَّةَ  َلو   َّللاَّ   َفَرَض  ِفيَما َحَرج   ِمفْ  النَِّبي ِ  َعَمى َكافَ  َما * َمْفع وًل  َّللاَِّ  َأْمر    ِمفْ  َخَمْوا الَِّذيفَ  ِفي َّللاَِّ  س 
وًرا َقَدًرا َّللاَِّ  َأْمر   َوَكافَ  َقْبل    [ٖٛ-ٖٚ: األحزاب] َمْقد 

 أوًل: المعاني المُّغوية 

ٔ- َوَطًرا: أكثر فعبلً  ليا سمعي كلـ ،كطره فيي ىمة فييا لصاحبيا كاف حاجة كلىك  الكطر 
 بمعًنى كاألَربُ  المغة في كالَكَطر (ٔ)،أكطار: جمعالك  حاجتي،: أؼ، كطرؼ  قضيت: قكؿ مف
 (ٕ).ِمنيا ُمراَده َبَمغ أؼ َكَأَرَبو، كطره قضى قد قيلحاجتو  البالغ بمغ فإذا، كاحد

ٕ-  َْأْدِعَياِئِيـ: تبناه الذؼ المتبنى: كالدعيُّ ، أبيو غير الدعي الكلد ادعاء: الداؿ بكسر الدعكة 
: فيقاؿ كعشيرتو، أبيو غير إلى اإلنساف ينتسب أفبمعنى  غيره، إلى كنسبو ابنو فدعاه رجل
 الكلد كجعل عنو ييِ فنُ  يفعمكنو كانكا كقد فبلف، أبك ىك: فيقاؿبو  يكنىك  فبلف، بفا فبلف

 .(ٗ)حراـ( عميو فالجنة يعمـ وىو أبيو، غير إلى اد عى )مفكفي الحديث  (ٖ)،لمفراش

ٖ-   َحَرج : :الحرج أؼ: اإلثـ كالذنب قاؿ تعالى اْْلَْعَمى َعَمى َلْيَس ...  [ٔٙ: النكر] َحَرج 
فْ  َفَل كيقع عمى الضيق   َيْجَعلْ  ي ِضمَّو   َأفْ  ي ِردْ  َوَمفْ ، [ٕ: األعراؼ] ِمْنو   َحَرج   َصْدِرؾَ  ِفي َيك 

ًقا َصْدَره    (٘).لخير ينشرح فمـ ضاؽ :أؼ صدره حرج كقد [ٕ٘ٔ: األنعاـ] َحَرًجا َضيِ 

  

                                                           
 (.ٙٗٗ/ ٚانظر: العيف: لمخميل بف أحمد الفراىيدؼ ) (ٔ)
 (.ٜٕٕ/ ٗ) انظر: معاني القرآف كا عرابو: لمزجاج (ٕ)
 (.ٕٔٙ/ ٗٔانظر: لساف العرب: البف منظكر ) (ٖ)
 (.ٕٖٙٗ(، كتاب المغازؼ، باب غزكة الطائف، حديث رقـ )ٙ٘ٔ/ ٘صحيح البخارؼ ) (ٗ)
 (.ٗٛ/ ٗانظر: تيذيب المغة: لؤلزىرؼ ) (٘)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

ْبِديوِ و  ت ْخِفي بيف (ٔ)الطباؽ -ٔ  (ٕ).البديعية المحسنات مف كىك م 

 لمصاحب تشبيياً  الصحبة، لبقاء مستعار َزْوَجؾَ  َعَمْيؾَ  َأْمِسؾْ اإلمساؾ في قكلو تعالى:  -ٕ
كالتمكف، كقكلو تعالى:  المبلزمة عمى( عمى) لداللة عميؾ باليد، كما أفَّ زيادة الممسؾ بالشيء

 ََربِ ِيـْ  ِمفْ  ى ًدى َعَمى أ وَلِئؾ [البقرة :٘].(ٖ) 

وراً  َقَدراً  في قكلو تعالى: (ٗ)االشتقاؽ جناس -ٖ  (٘).مَّْقد 

 المناسبة وجو: ثالثاً 

اآلية السابقة تمييدًا لما سيأتي مف أحكاـ في ىذه اآلية، فبعدما بينت اآلية السابقة  تعدّ 
أف لمؤمنيف جميعًا أفَّ عمى اك كعدـ جكاز مخالفتيما،  كرسكلو  كجكب طاعة أكامر هللا 

 أكامر مف إلييـ سيمقى لما المؤمنيف نفكس تييئ فإنيا أرادت بذلؾ أفليا دكف تردد،  متثمكاي
كعدـ طبلقيا، كتنفيذ النبي  بالتمسؾ بزكجتو زينب  لزيد  كتمثل ذلؾ بأمر النبي  أخرػ،

 ليا. بعد طبلؽ زيد  بعد ذلؾ ألمر هللا بالتزكج مف زينب 

 

 

                                                           
ؿ  َواآْلِخر  َوالظَّاِىر  ى َو  :ىك الجمع بيف لفظيف متقابميف في المعنى، كقد يككناف اسميف نحك قكلو تعالى (ٔ) اْْلَوَّ

َوَلي فَّ ِمْثل  الَِّذي َعَمْيِيفَّ  :حرفيف نحك قكلو ، أكَوَأنَّو  ى َو َأْضَحَؾ َوَأْبَكى :قكلو ، أك فعميف نحكَواْلَباِطف  
وؼِ  فيككف تقابل المعنييف كتخالفيما ، َوَمْف ي ْضِمِل َّللاَّ  َفَما َلو  ِمْف َىاد   :قكلو تعالى ، أك مختمفيف نحكِباْلَمْعر 

 (.ٖٖٓمما يزيد الكبلـ حسنًا كطرافة. انظر: جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع: ألحمد الياشمي )ص 
 (.ٜٛٗ/ ٕانظر: صفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٕ)
 (.ٕٖ/ ٕٕانظر: التحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٖ)
ـِ كىك أف يجمع بيف المفظيف االشتقاؽ، مثل قكلو تعالى:  (ٗ) يِف اْلَقيِ  ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِ  ، فمفع "أقـ" ك"القيـ" َفَأِق

ـْ ِمَف مشتقاف مف مادة لغكية كاحدة، كقد يجمع بيف المفظيف ما يشبو االشتقاؽ، مثل قكلو تعالى:  َقاَؿ ِإنِ ي ِلَعَمِمك 
، فعل "قاؿ" مشتق مف "القكؿ" ككممة "القاليف" جمع "القالي" كىك المبغض كالياجر، مف "قبله قمى" إذا اْلَقاِليفَ 

ف كانا مف مادتيف  أبغضو كىجره، كلكف جمع بينيما ما يشبو االشتقاؽ، فقد اشتركا في القاؼ كاأللف كالبلـ، كا 
 (.ٜٛٗ/ ٕدمشقي )مختمفتيف. انظر: الببلغة العربية: عبد الرحمف بف َحَبنََّكة ال

 (.ٜٛٗ/ ٕانظر: صفكة التفاسير: لمصابكني ) (٘)
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 النزوؿ سبب: رابعاً 

 َنْفِسؾَ  ِفي َوت ْخِفي: اآلية ىذه أفّ   مالؾ بف أنسركػ ابف أبي حاتـ في تفسيره عف 
ْبِديوِ  َّللاَّ   َما  (ٔ). حارثة بف كزيد جحش بنت زينب شأف في نزلت[ ٖٚ: األحزاب] م 

 العاـ المعنى :خامساً 

 أنعـ ، حيث حارثة بف لزيد قكلؾ كقت دمحم يا كاذكر :لو قائبلً   نبيو  هللا يخاطب
بتحريره مف الرِّؽ، تمسؾ  عميو كأنعمت كتكفيقؾ لحسف تربيتو كاليداية باإلسبلـ عميو  هللا

 ما نفسؾ في كتخفىكأنت  بيا، إضرارالتكبرىا  تطمقيا فبل أمرىا في  هللا كاتقبزكجتؾ زينب 
 :يقكلكا أف الناس ية حديثخش ليا البد منو، زيد  ؽطبل فكعممؾ بأ نكاحيا كىك ظيرهم هللا
كلـ يعد  حاجتو منيا  زيد قضى المّ كحده، ك  تخشاه أف أحق  كهللاُمَطمَّقة ُمَتبنَّاه،  زكجت

 تزكجال مف أنفسيـ يفكف حرجًا المؤمن ، كي ال يجدلمنبي  زكجاً  هللا  جعمياك  طمقيايريدىا 
منيا كائنًا ال محالة، كليس عمى النبي  بزكاج النبي  ، كقد كاف قضاء هللا أدعيائيـ أزكاجب
  مف إثـ كال ينبغي لو أف يضيق فيما أحل هللا  بل إّف ىذه سنة  ُمَطمَّقة ُمَتبنَّاهلو مف نكاح ،

ليـ مف الزكجات،   فيما أباح هللا  الذيف مضكا مف قبل النبي  في األنبياء  هللا 
 (ٕ)نافذًا كمقضيًا ال محيد عنو. ككاف أمر هللا 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: دساً سا

أعجمي، كال فضل لشخص عمى آخر الناس متساككف فيما بينيـ، فبل فرؽ لعربي عمى  -ٔ
 مف التي بالشرائع أتى اإلسبلـبحسبو كنسبو، فالتفاضل إنما يككف بالتقكػ كالعمل الصالح، ك 

 (ٖ).الناسالطبقية المتجذرة في نفكس  الفكارؽ  عمى القضاء شأنيا

 لطمب النبي  ، كىذا يظير مف خبلؿ استجابة زيد امتثاؿ الصحابة ألمر رسكؿ هللا  -ٕ
 كعدـ طبلقيا، مع أنو كاف قد عـز عمى فراقيا. منو التمسؾ بزينب 

                                                           
(، ٚٔٔ/ ٙ(، صحيح البخارؼ )ٜٓٙٚٔ( رقـ )ٖٖ٘ٔ/ ٜانظر: تفسير القرآف العظيـ: البف أبي حاتـ ) (ٔ)

كتخفي في نفسؾ ما هللا مبديو كتخشى الناس كهللا أحق أف تخشاه( ، حديث رقـ )كتاب تفسير القرآف، باب 
(ٗٚٛٚ.) 
(، تيسير الكريـ الرحمف في ٗٓٔ/ ٚالسعكد ) يى مزايا الكتاب الكريـ: ألبانظر: إرشاد العقل السميـ إل (ٕ)

 (.٘ٙٙتفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص: 
 (.ٜٕ/ ٕٕانظر: التفسير المنير: لمزحيمي ) (ٖ)



 
 

78 

 إلييا احتاج إذا أك ، صكاب غير أنو يعتقد ما رؤية عند كاإلرشاد النصح تقديـ مف البد -ٖ
 .كجو أتـ عمى بالنصيحة قاـ بل  زيد عمى يبخل لـ  النبي فإف طمبيا، أك اآلخر

الطرؼ اآلخر كالذؼ مف شأنو أف يجعمو يستجيب لؤلمر أك استعماؿ األسمكب المناسب مع  -ٗ
 في نفس زيد  )كاتق هللا(، ألنو يعمـ أف تقكػ هللا  قاؿ لزيد  النبي  النيي، فإفّ 

 .ُمَعظَّـ، كأّف ىذا التذكير لو بما يناسبو َأْدَعى ألْف يجعمو يستجيب لنصيحة النبي 

 (ٔ)لزكجة أكلى مف طبلؽ الزكج ليا.اإلصبلح بيف الزكجيف كالنصيحة بإمساؾ ا -٘

كال يخشى غيره، كأاّل يدفعو الخكؼ مف الناس  األصل في المؤمف أف يخشى هللا  -ٙ
 كاالستحياء منيـ كخشية عتابيـ إلى عدـ فعل الصكاب.

 كىك  فالنبي فطرؼ، شيء فيك البشرية النفس إلى يتسمل قد األشياء بعض مف الخكؼ -ٚ
قد خشي مف حديث الناس كقكليـ بأّف  شيء، الدعكة ىذه نشر سبيل في يخش كلـ الخمق أفضل
 . ُمَطمَّقة ُمَتبنَّاهتزكج  النبي 

فكقعت في قمبو، كأخفى ىذا  قد رأػ زينب كل ما كرد في التفاسير يتحدث عف أّف النبي  -ٛ
فضل  األمر ىك غير صحيح، كما أّف الركايات قد ذكرت دكف أسانيد، بل إّف ىذا يتعارض مع

(ٕ)كمع عصمتو، النبي 
 ما فإف ديننا، في لمطعف لؤلعداء الحجة كا عطاء تمقيف عدـ يجبلذا  

و  نقمو في المفسركف  تساىل ما أك مكضكعة، أك كاىيةٍ  ركاياتٍ  مف التفسير كتب في البعض َدسَّ
 في كالخكض  النبي في لمطعف ضالَّتيـ كيجدكف  يتمقفكىا المستشرقيف جعمت تكثيق، دكف 
 .حقو

 ، فإف هللا الكاجب عمى المؤمف أف يككف الظاىر كالباطف عنده سكاء اقتداء باألنبياء  -ٜ
إظيار صبلبتيـ في بياف األحكاـ اإلليية، كأف ال يختمف الظاىر عف  أراد مف عتاب نبيو 

 (ٖ)الباطف.

                                                           
 (.٘ٙٙانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص:  (ٔ)
في نفس  (، كقد قاـ ابف العربي بتفنيد تمؾ الشبياتٙٚ٘/ ٖالبف العربي المالكي ) :أحكاـ القرآفانظر:  (ٕ)

 ، كذكر ردكدًا أخرػ عمييا غير التي ذكرناىا.الصفحة التي ذكرناىا كما بعدىا
 (.ٖٗ/ ٕٕانظر: التفسير المنير: لمزحيمي ) (ٖ)
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عمى اإلنساف أف يبتعد عف مكاطف الشبيات، حتى يحفع نفسو عف األلسنة كالطعف فيو،  -ٓٔ
حيف دخمت الخشية قمبو؛ ألنو خاؼ مف ألسنة الكفار التي ستتحدث في حقو، كمف  كالنبي 

 (ٔ)الطبيعي أف يتجنب اإلنساف كل ما مف شأنو أف يؤدؼ إلى ذلؾ.

عمـ أف المجتمع لف يتركو بل سيحاكؿ الطعف في كل الذؼ يحمل أعباء الدعكة البد لو أف ي -ٔٔ
ما يقكـ بو، كما أف ألسنة المنافقيف ستنتظر الفرصة المكاتية لمطعف فيو؛ ألف ىذا الشيء الذؼ 

 يأتي بو ال يتكافق مع معتقداتيـ الفاسدة.

مف  ف كثيراً كىذا يبيف أ (ٕ)كأفعاليـ، سمككاتيـ عمى كبيراً  تأثيراً  كعاداتيـ الناس ألعراؼإّف  -ٕٔ
العادات ال يمكف معالجتيا بسيكلة، بل البّد مف تييئة نفكس الناس الستقباؿ ىذا التغيير، كىذا 

 اآلخريف يدفع ما ىك بنفسو التغيير الشخص أدعى إلى استجابتيـ ليذا األمر كتقبميـ لو، كبدء
 .التغيير إلى

ذاك  القكلي، مف أبمغ الفعمي التعميـ -ٖٔ  (ٖ)فإف ىذا أدعى لقبكلو. بالقكؿالفعل  اقترف  ا 

 جكاز نكاح زكجات األدعياء، كأنيـ ليسكا كأبناء الصمب في الحكـ. -ٗٔ

ْجَناَكَيا: تعالى قكلو، كيدؿ عمى ذلؾ كاحالنّ  في يّ لِ الكَ  ثبكت -٘ٔ  (ٗ).َزوَّ

ذا قضى أمرًا فسينفذ، كلف يستطيع مجابيتو أحد. سنف هللا  -ٙٔ  ال تتبدؿ كال تتغير، كا 

 و،غَ كبمَّ  إال إليو يَ كحِ أُ  مما شيًئا عْ دَ يَ  فمـقد بمغ كل شيء ُأِمر بإببلغو لمناس،  الرسكؿ  -ٚٔ
 عف النبي  كقد ركػ أنس  (٘)،لنبيو  لطيف مف هللا  عتاب فيو الذؼ األمر ىذا حتى
 قاؿ زوجؾ، عميؾ وأمسؾ هللا، اتق: يقوؿ  النبي فجعل يشكو،  حارثة بف زيد جاء): قاؿ
 .(ٙ)..(ىذه لكتـ شيئاً  كاتما  هللا رسوؿ كاف لو : أنس

                                                           
 (.ٕٗٗٓٔ/ ٜٔانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٔ)
 (.ٖٙ/ ٕٕانظر: التفسير المنير: لمزحيمي ) (ٕ)
 (.٘ٙٙانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص:  (ٖ)
 (.ٜ٘ٔ/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (ٗ)
 (.٘ٙٙانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص:  (٘)
و  َعَمى اْلَماءِ كتاب التكحيد، باب (، ٕٗٔ/ ٜصحيح البخارؼ ) (ٙ) َوى َو َربُّ اْلَعْرِش [، ٚ]ىكد:  َوَكاَف َعْرش 

 (.ٕٓٗٚ[، حديث رقـ )ٜٕٔ]التكبة:  اْلَعِظيـِ 
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مت زينب  يوكيفكض أمره إل حيف يتككل اإلنساف عمى هللا  -ٛٔ  فإنو لف يضيعو، فمما ككَّ
بأف تكلى إنكاحيا،  بالزكاج مف زيد كافأىا هللا  كاستجابت ألمر الرسكؿ  أمرىا إلى هللا 

 شرطاً  يككف  مما شي كال صداؽ، تقرير كال عقد تجديد كال إذف، بغير النبي  عمييا دخلفقد 
ىك الذؼ زكجيا، فقد ركػ  بأف هللا   النبي نساء تفاخر  زينب كانت كليذا، حقكقنا في

 وكانت ، النبي نساء عمى تفخر وكانت)... :عنيا يقكؿ ، مالؾ بف أنسالبخارؼ عف 
 .(ٔ)(السماء في أنكحني  هللا إف: تقوؿ

 بف زيد ينادػ كأصبح دمحم بف زيد بأف ينادػ رالفخك  الشرؼعف زيد  هللا  نزع المّ  -ٜٔ
ـْ حارثة، بعد نزكؿ قكلو تعالى:   مف كحشتو  هللا عمـ، كلّما [٘: األحزاب] آِلَباِئِيـْ  اْدع وى 

القرآف إلى يـك القيامة، كما أّف  ، فيبقى يتمكه أىل الدنيا إذا قرؤكاالقرآف في سماه أفب فورّ شَ  ،ذلؾ
ذْ  :قاؿزاد عمى ذلؾ فضيمة أخرػ بأف أنعـ عميو باليداية كاإليماف ف هللا  وؿ   َواِ   َأْنَعـَ  ِلمَِّذي َتق 
 كفي ىذا بياف أّف هللا  (ٕ)،يمكت أف قبل ذلؾ عمـك  الجنة، أىل مف أنو عمى فدؿّ  َعَمْيوِ  َّللاَّ  

 عميو. حمد هللا أبقى لو الكثير لي شيئًا فقد حيف يأخذ مف أحد

 

 خاتـ اْلنبياء والرسل المطمب الرابع: الرسوؿ 

 * َحِسيًبا ِباَّللَِّ  َوَكَفى َّللاََّ  ِإلَّ  َأَحًدا َيْخَشْوفَ  َوَل  َوَيْخَشْوَنو   َّللاَِّ  ِرَساَلتِ  ي َبمِ غ وفَ  الَِّذيفَ قاؿ تعالى: 
ـْ  ِمفْ  َأَحد   َأَبا م َحمَّد   َكافَ  َما وؿَ  َوَلِكفْ  ِرَجاِلك  ل ِ  َّللاَّ   َوَكافَ  النَِّبيِ يفَ  َوَخاَتـَ  َّللاَِّ  َرس   َعِميًما َشْيء   ِبك 
 [ٓٗ-ٜٖ: األحزاب]

 أوًل: المعاني المُّغوية

َحِسيًبا: هللا أسماء مف اسـ ىك الحسيب  ،العباد، كفاية منو الذؼ الكافي ىمعنب الحسنى 
 كالجبلؿ، الكماؿ صفات لو الذؼ كالشريف أعماليـ، عمى العباد يحاسب الذؼ كالمحاسب
 (ٖ).يحسب أف غير مف بالحساب أمثاليا العباد يعمـ التي كالمقادير لؤلجزاء كالمدرؾ

                                                           
و  َعَمى اْلَماءِ (، كتاب التكحيد، باب ٕ٘ٔ/ ٜ) البخارؼ  صحيح(ٔ) َوى َو َربُّ اْلَعْرِش [، ٚ]ىكد:  َوَكاَف َعْرش 

 (.ٕٔٗٚ[، حديث رقـ )ٜٕٔ]التكبة:  اْلَعِظيـِ 
 (.ٜٗٔ/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (ٕ)
 (.ٜٔٗ/ ٔمعجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر ) (ٖ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

 (ٔ).َأَحًدا َيْخَشْوفَ  َوَل  َوَيْخَشْوَنو   في قكلو تعالى: بمْ السَّ  طباؽ -ٔ

 أف لقصد، َحِسيًبا ِباَّللَِّ  َوَكَفى: قكلو تعالى في اإلضمار مقاـ في الجبللة اسـ إظيار -ٕ
 (ٕ).كالحكمة المثل مجرػ  جارية الجممة ىذه تككف 

ـَ "عطف صفة  -ٖ وؿَ عمى صفة النَِّبيِ يفَ  َوَخاَت ، تكميل كزيادة في التنكيو بمقامو  َّللاَِّ  َرس 
يماء إلى أفّ  كىي إرادة أف ال يككف إال  ،تو ألحد مف الرجاؿ حكمة قدرىا هللا كَّ بُ في انتفاء أُ  كا 

 .(ٖ)مثل الرسل أك أفضل في جميع خصائصو"

 القراءات وجوه: ثالثاً 

ـَ  عاصـ قرأ  مف، ك التاء بكسرالنَِّبيِ يفَ  ـَ َوَخاتِ  الباقكف  كقرأ، التاء بفتحالنَِّبيِ يفَ  َوَخاَت
ـَ  قرأ كمف، بنفسو النبييف ختـ وأنّ : فمعناه بالكسر النَِّبيِ يفَ  ـَ َوَخاتِ  قرأ : فمعناهالنَِّبيِ يفَ  َوَخاَت

 (ٗ).بعده نبي ال النبييف، آخر

 المناسبة وجو: رابعاً 

كمكقفو مف زيد مع زينب بنت جحش  في اآلية السابقة حاؿ النبي  بعدما ذكر هللا 
 كأنو خشي مف حديث الناس كالطعف فيو، بيَّف في ىذه اآليات حاؿ األنبياء السابقيف ، 

 السير عمى نيج ىؤالء األنبياء السابقيف. ، كأفَّ عمى النبي كأنيـ ال يخشكف أحدًا إال هللا 

 النزوؿ سبب: خامساً 

ـْ  ِمفْ  َأَحد   َأَبا م َحمَّد   َكافَ  َمافي قكلو تعالى:  ركػ الطبرؼ عف قتادة  : قاؿ ِرَجاِلك 
براىيـ القاسـ يألب إنو ذككر؛ لوُكِلَد  كلقدَكَلَعْمِرؼ  بابنو، يكف لـ إنو زيد، في نزلت  كالطيب كا 

 (٘).َكاْلُمَطيِّرِ 

                                                           
 (.ٜٛٗ/ ٕانظر: صفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٔ)
 (.ٖٗ/ ٕٕانظر: التحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٕ)
 (.ٗٗ/ ٕٕ) المرجع السابق (ٖ)
 (.ٖٕٛ/ ٕانظر: معاني القراءات: لؤلزىرؼ ) (ٗ)
 .(ٕٛٚ/ ٕٓتأكيل القرآف: لمطبرؼ ) انظر: جامع البياف في (٘)
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 العاـ المعنى: سادساً 

الذيف قامكا بأداء ىذه  قائبًل: إّف مف سبقؾ يا دمحم مف الرسل  نبيو  يخاطب هللا 
يا دمحم  فكف ، هللا إال أحداً  يخافكف  كال ،األمانة ذلؾ تبميغ تركيـ في  هللا يخافكف الرِّسالة، 

 جميع مف يمنعؾ  هللا فإفّ  ، هللا إال أحًدا تخش كال صفتيـ، ىذه الذيف الرسل أكلئؾ مف
ّف دمحمًا عمييا ليـ كمحاسباً  خمقو، ألعماؿ حافظاً   باهلل ككفاؾ خمقو،  لـ يكف أبًا لزيٍد  ، كا 

كمف ختـ بو النبكة فبل نبي بعده،  ، لكّنو رسكؿ هللا كال ألحٍد مف رجالكـ ممف لـ يمده النبي 
 (ٔ).أعمالكـو عميـٌ بكل شيء ال تخفى عميو خافية مف أقكالكـ فإف هللا 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: ابعاً س

ألنبيائو كثنائو عمييـ، كالتصديق الّتاـ بأنيـ قامكا بتبميغ الرسالة لمناس كلـ  تزكية هللا  -ٔ
 يقصركا في أدائيا، كأنيـ ال تأخذىـ في هللا لكمة الئـ.

ظيار فضيمة الخكؼ كخشية هللا  الشياطيف، كأكلياء الظالميف خشية جكاز عدـ -ٕ ، بل كا 
المتثاليـ ىذه عمى أنبيائو  ثناء هللا إنيا مف أبرز صفات المؤمنيف، كمما يدلل عمى ذلؾ 

 .(ٕ)..(لو وأتقاكـ هلل ْلخشاكـ إني وهللا أما)امتدح ىذه الصفة قائبًل:  الصفة، بل إف النبي 

 هللا في نخشى كأالّ  الشجاعة إلى امنّ  يحتاج الديف ىذا أمانة كحمل لمناس الدعكة ىذه ببلغ -ٖ
 هللا أمر كقد حقاً  نقكلو الذؼ القكؿ ىذا داـ ما الئـ، لكمة  ،القكؿ ىذا كاف كلك بإببلغو 

 .كمعتقداتيـ الناس مف كثير أىكاء يخالف

رشاداالقتداء باألنبياء كالصالحيف، ك  -ٗ  لمناس األمثاؿ ضرب، ك الحسنة القدكة اتخاذ إلى الناس ا 
 . هللا بأكامر يمتـز المسمـ جعلي أف شأنو مفا ممف سبقنا، فإف ىذا نّ مِ  أفضل ىك بمف

مما يرفع مف قدر كمكانة  كتبميغيا لمناس كخشيتو  حمل أمانة الدعكة كشرائع هللا  -٘
ىـ أحق الناس بذلؾ، فقد َبمَُّغكا كحممكا لكاء  ، كال ريب أف األنبياء صاحبو عند هللا 

 (ٖ).نصب أعينيـ، كسيدىـ في ذلؾ النبي دمحم  التكحيد ككضعكا مخافة هللا 

                                                           
 (ٕٚٚ/ ٕٓ)جامع البياف في تأكيل القرآف: لمطبرؼ انظر:  (ٔ)
 (.ٖٙٓ٘)(، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقـ ٕ/ ٚصحيح البخارؼ ) (ٕ)
(. العدد الرابع كالستكف، الحكمة في تذييل آيات األمر ٖٓٔ/ ٗٙانظر: مجمة البحكث اإلسبلمية ) (ٖ)

 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، لمدكتكر: حسيف بف دمحم شريف ىاشـ.
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ناصر عباده كمؤيدىـ كىك كاؼ لعباده المؤمنيف مف أعدائيـ، كما أنو محاسٌب  أف هللا  -ٙ
 ليـ.

ف كاف النبي  ،ول بأبٍ  النبي  ليسك  ليس بابف لمنبي  زيُد  -ٚ  قد تبناه قبل ذلؾ. كا 

مدعي  عمى قاطع رد ىذافي ك  ،كال رسكؿ بعده نبيخاتـ األنبياء كالمرسميف، فبل  دمحم  -ٛ
 ذلؾ عدة فيكقد كرد  األفاكيف، مف كغيرىـ ،كسجاح الكّذاب، كمسيممة ،يالعنس كاألسكدالنبكة 
 بف أنس عف كالترمذؼ أحمد ركاه ما منيا (ٔ)،تؤكد ىذا المعنى  هللا رسكؿ عف متكاترة أحاديث
 ول بعدي رسوؿ فل انقطعت قد والنبوة الرسالة إف):  هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ  مالؾ
 .(ٕ)...(نبي

الكاجب  كلكف ،غيره صحبة وتصاحبم كال ،ءبااآل معاممة  رسكؿال ةعامماألصل عدـ م -ٜ
 كشفقة دينية، كشفقتو توكَّ بُ أُ  ألفّ  كاإلكراـ؛ كالتبجيل لو التعظيـ في  الرسل معاممة وتعاممم

 (ٖ). َّللاَّ  رسكؿ مع مثمو يسع ال أشياء في كالده مع يتبسط قد الرجل كألفّ  دنيكية، شفقة اآلباء

يعمـ ما يصمح لخمقو كما ينفع ليـ،  عمينا بالشكر كالطاعة، فإف هللا  مقابمة نعـ هللا  -ٓٔ
لتككف خاتمة  حيث شرع لنا ما نحتاج مف تشريعات، مف ذلؾ اختياره لرسالة النبي 

 (ٗ)الرساالت.

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٖٔٛ/ ٙانظر: تفسير القرآف العظيـ: البف كثير ) (ٔ)
باب ذىبت النبكة كبقيت المبشرات، حديث رقـ  ؿ هللا (، أبكاب الرؤيا عف رسك ٖٖ٘/ ٗسنف الترمذؼ ) (ٕ)
(، صححو األلباني، انظر: صحيح الجامع الصغير ٕٖٗٛٔ(، حديث رقـ )ٕٖٙ/ ٕٔ(، مسند أحمد )ٕٕٕٚ)

 (.ٖٔٙٔ(، حديث رقـ )ٖٖٙ/ٔكزيادتو )
 (.ٜٖ٘/ ٛانظر: تأكيبلت أىل السنة: ألبي منصكر الماتريدؼ ) (ٖ)
 (.ٕٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) انظر: التفسير الكسيط: (ٗ)



 
 

84 

 

 

 
 

 الثالث المبحث

 (34-37) اآليات اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 :مطالب ثبلثة كيشتمل عمى
  فضائل ذكر هللا: األكؿ المطمب           

 صفات النبي : الثاني المطمب           

 يدفع أذػ الكافريف التككل عمى هللا الثالث:  المطمب           
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 الثالث المبحث

 (34-37) اآليات اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

  هللاذكر  فضائل: المطمب اْلوؿ

وا آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َياقاؿ تعالى:  ر  وه   * َكِثيًرا ِذْكًرا َّللاََّ  اْذك   الَِّذي ى وَ  * َوَأِصيًل  ب ْكَرةً  َوَسبِ ح 
ـْ  ي َصمِ ي ـْ  َوَمَلِئَكت و   َعَمْيك  ـْ  َرِحيًما* ِباْلم ْؤِمِنيفَ  َوَكافَ  النُّورِ  ِإَلى الظُّم َماتِ  ِمفَ  ِلي ْخِرَجك   َيْوـَ  َتِحيَّت ي 
ـْ  َوَأَعدَّ  َسَلـ   َيْمَقْوَنو    [ٗٗ- ٔٗ: األحزاب] َكِريًما َأْجًرا َلي 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-   ًب ْكَرة ::البككر ىك أكؿ النيار قبل طمكع الشمس، كمنو قكلو تعالى  ِْباْلَعِشي ِ  َوَسبِ ح 
ْبَكارِ   (ٔ).[ٔٗ: عمراف آؿ] َواإلِْ

ٕ-  َوَأِصيًلالغركب. إلى العصر بعد ما : األصيل ىك كقت(ٕ) 

 ثانيًا: وجوه البلغة

 (ٖ).النُّورِ و الظُّم َماِت  كبيف: َوَأِصيًل و ب ْكَرةً  :الطباؽ بيف  -ٔ

ـْ  ي َصمِ ي الَِّذي ى وَ  تعالى: قكلو في االستعارة -ٕ  شأف مف كاف ، حيث إنَّو لماَوَملِئَكت و   َعَمْيك 
كترؤفًا،  عميو حنّكاً  غيره عمى ينعطف لمف أستعير كسجكده، رككعو في ينعطف أف الُمصمِّي
 هللا صمى: قكليـ كمنو كالترؤؼ، الرحمة في استعمل حتى كثر ثـ كلدىا، عمى حنّكىا في كالمرأة
 (ٗ).كترّأؼ عميؾ ترّحـ أؼ عميؾ،

 ثالثًا: وجو المناسبة

 أف ينبغي ما هللا  ذكر أف ، كبعدكاف الخطاب في اآليات السابقة مكجيًا لمنبي   
خبلصو تقكاه مف ربو مع  النبي عميو يككف  لو كخشيتو دكف سكاه، كجو الخطاب في ىذه  كا 

                                                           
 (.ٖٕٗ/ ٔانظر: معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر ) (ٔ)
 (.ٜٕٔانظر: الكميات: ألبك البقاء الكفكؼ )ص:  (ٕ)
 (ٜٛٗ/ ٕ) : لمصابكنيالتفاسير صفكة (ٖ)
 (.ٔٚٔ/ ٕٕ) صافي لمحمكد: القرآف إعراب في الجدكؿانظر:  (ٗ)
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إلى  ىـ أحكج الناس إلى ذلؾ، فأرشدىـ هللا  اآليات لممؤمنيف جميعًا، َفَغْير األنبياء 
جبللو  تعظيمو كما أف  (ٔ)اإليماف، نكر إلى الكفر ظممات مف بذكره كتسبيحو كحده، ليخرجيـكا 

اآليات السابقة تضمنت حكمًا كىك إباحة التزكج بزكجات األدعياء، كقد كاف مثار تحريض كبث 
بذكره  لمفتنة مف المنافقيف، كلكي يسمـ المؤمنكف مف ىذه الظنكف عمييـ االعتصاـ باهلل 

 (ٕ)كتعظيمو فيك مف يحفع عمييـ إيمانيـ مف ىذه األقاكيل.

 المعنى العاـ رابعًا:

نداءه إلى المؤمنيف آمرًا إياىـ بالذكر الكثير الذؼ ال حصر لو كال عد،  يكجو هللا 
يجازييـ عمى فعميـ ذلؾ بأف يرحميـ كأف يجعل المبلئكة  كبتسبيحو أكؿ النيار كآخره، كأنَّو 

بالمؤمنيف  تستغفر ليـ، فيخرجيـ بذلؾ مف ظممات الكفر إلى نكر اإليماف، كىذه مف رحمتو 
، كىيأ ليـ ثكابًا فبل يعذبيـ، كتحيتيـ في الجنة سبلـ كأماف مف كل خكؼ كمف عذاب هللا 

 (ٖ)الجنة.كريمًا جزاء طاعتيـ إياه في الدنيا كىك 

 سبب النزوؿ خامسًا:

... َعَمى ي َصمُّوفَ  َوَمَلِئَكَتو   َّللاََّ  ِإفَّ : نزلت )لم ا: مجاىد قاؿ ، [52: اْلحزاب] النَِّبيِ 
ـْ  ي َصمِ ي الَِّذي ى وَ  :فنزلت فيو، أشركنا إل خير مف تعالى هللا أعطاؾ ما: بكر أبو قاؿ  َعَمْيك 

 .(ٗ)(...َوَمَلِئَكت و  

 حميل المقاصد واْلىداؼسادسًا: ت

 .األحكاؿكسائر األكقات في جميع  كتسبيحو كثيراً  ذكر هللا  -ٔ

 لو، كما أنو كرحمة هللا  العبد ليداية المؤمنيف، كسبيبلً  فضيمة الذكر، فيك كسيمة النتفاع -ٕ
 اآلخرة. كسبٌب لدخكؿ الجنة في الدنيا في لو أمافٌ 

 َوَسبِ ح وه  أكؿ النيار كآخره لو فضائل عظيمة، كمما يؤكد عمى قكلو تعالى:  تسبيح هللا  -ٖ
: قاؿ ،ىريرة  ، منيا: ما ركاه أبك، ما كرد مف أحاديث صحيحة عف النبي َوَأِصيًل  ب ْكَرةً 

                                                           
 (.ٚٔ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٕٛٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: انظر: التفسير القرآني لمقرآف (ٕ)
 (.ٕ٘ٚ/ ٗ) لمجزائرؼ : التفاسير أيسرانظر:  (ٖ)
 (.ٕٖٙ)ص:  لمكاحدؼ: القرآف نزكؿ أسباب (ٗ)
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 يأت لـ مرة، مائة وبحمده، هللا سبحاف: يمسي وحيف يصبح حيف: قاؿ )مف:  هللا رسكؿ قاؿ
 .(ٔ)عميو( زاد أو قاؿ ما مثل قاؿ أحد إل بو، جاء مما بأفضل القيامة، يـو أحد

تخصيص التسبيح مف أنكاع الذكر مع أنو مف جممة أنكاع الذكر، ُيدلِّل عمى فضمو عمى  -ٗ
 (ٕ)سائر األذكار؛ ألّنو بمعنى تنزيو هللا عف كل نقص.

 فيكـ )يتعاقبوف  :قاؿ  هللا رسكؿ أفّ : ىريرة  فضل كقتي الصبح كالعصر، فقد ركػ أبك -٘
 .(ٖ)العصر...( وصلة الفجر صلة في ويجتمعوف  بالنيار، وملئكة بالميل ملئكة

خراجيـ بيدايتيـ بيـ، كلطفو بعباده  هللا رحمة -ٙ  النكر، كتسخير إلى الظممات مف كا 
 (ٗ).ليـ لبلستغفار المبلئكة

كالمبلئكة ليـ، أك تحيتيـ لبعضيـ  تحية أىل الجنة السبلـ، سكاء كانت تحية هللا  -ٚ
 البعض.

 

  النبي صفات: الثاني المطمب

ًرا َشاِىًدا َأْرَسْمَناؾَ  ِإنَّا النَِّبيُّ  َأيَُّيا َياقاؿ تعالى:   َوِسَراًجا ِبِإْذِنوِ  َّللاَِّ  ِإَلى َوَداِعًيا * َوَنِذيًرا َوم َبشِ 
ِنيًرا رِ  م  ـْ  ِبَأفَّ  اْلم ْؤِمِنيفَ  * َوَبشِ   [ٚٗ- ٘ٗ: األحزاب] َكِبيًرا َفْضًل  َّللاَِّ  ِمفَ  َلي 

 أوًل: المعاني المُّغوية

َوِسَراًجا :الشمس، : النيار بالميل فيضيئ، كسراج يسرج الذؼ الزاىر المصباح السراج ىك
ِنيًرا َوِسَراًجا، [ٖٔ: النبأ] َوىَّاًجا ِسَراًجا َوَجَعْمَناكمنو قكلو تعالى:   الذؼ السراج أؼ مثل م 

 (٘)كالظيكر. النكر في الشمس مثل أك بو، يستضاء

                                                           
فضل التيميل كالتسبيح كالدعاء،  (، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، بابٕٔٚٓ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٔ)

 (.ٕٜٕٙحديث رقـ )
 (.٘ٗ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ انظر: (ٕ)
 (.٘٘٘(، كتاب مكاقيت الصبلة، باب فضل صبلة العصر، حديث رقـ )٘ٔٔ/ ٔصحيح البخارؼ ) (ٖ)
 (.ٖٗ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٗ)
 (.ٜٕٚ/ ٕ) منظكر البف: العرب لسافانظر:  (٘)
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 ثانيًا: وجوه البلغة

ًراالطباؽ بيف:  -ٔ  (ٔ).َوَنِذيًراو َوم َبشِ 

رحمة لمعالميف، كلكثرة  ، فيكغمب عميو التبشير النبي  ألفّ  ؛لبشارة عمى النذارةتقديـ ا -ٕ
 (ٕ)عدد المؤمنيف في أمتو.

ِنيًرا َوِسَراًجاقكلو تعالى:   -ٖ أؼ أرسمناؾ كالسراج المنير في اليداية الكاضحة  ،تشبيو بميغ م 
 ،كما يضيء السراج الكقاد ظممة المكاف، ال تترؾ لمباطل شبية إال فضحتياك التي ال لبس فييا 

 مف بياف ما في الشريعة مف أصكؿ االستنباط كالتفقو كىذا الكصف يشمل ما جاء بو النبي 
ِنيًرا ككصف السراج ب، بالنكر فناسبو السراج المنير في الديف كالعمـ، فإف العمـ يشبو مع  م 

إلفادة قكة معنى ؛ ىك ككصف الشيء بالكصف المشتق مف لفظو ،اإلنارة مف لكاـز السراج أفّ 
رشاده أبمغ إرشاد. ،ىك أكضح اليدػ فإف ىدػ النبي  ،االسـ في المكصكؼ بو الخاص  (ٖ)كا 

و أشد إضاءة مف السراج إنو شمس مع أنّ  :كلـ يقل ِسَراًجا :في حق النبي  هللا قاؿ  -ٗ
فإذا انطفأ األكؿ  ،الشمس ال يؤخذ منو شيء كالسراج يؤخذ منو أنكار كثيرةنكر  أفّ  :منيا ،لفكائد

 (ٗ).كل صحابي أخذ منو نكر اليدايةف ،كاف كذلؾ يبقى الذؼ أخذ منو، ككذلؾ إف غاب النبي 

(٘)الفكاصل تكافق -٘
ًرافي قكلو تعالى:    ِنيًرا َوِسَراًجا َوَنِذيًرا َوم َبشِ   كىذه (ٙ)،َكِبيًرا َفْضًل  م 

 كركعة نظمو ككصفو.كا عجازه، ببلغة القرآف الكريـ  مظاىر مف مظير القرآنية الفكاصل

                                                           
 (.ٜٛٗ/ ٕصفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٔ)
 (.ٖ٘/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر:  (ٕ)
 (.ٗ٘/ ٕٕ)المرجع السابق انظر:  (ٖ)
 (.ٗٚٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب: لمرازؼ )انظر:  (ٗ)
 البيت كقافية النثر، في السجع كقرينة كىي القرآنية، اآليات آخر في تككف  التي الكممات ىي الفاصمة القرآنية (٘)

 بيا، فقد تككف فكاصل النطق صيغ تتقارب أك حركفيا أكاخر في تتماثل أف إما الكممات الشعر، كىذه في
، كقد الرَّاِدَفةُ  َتْتَبُعَيا * الرَّاِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْكـَ الركؼ كقكلو تعالى:  كحرؼ الكزف  في اآليات أكاخر متكازية باتفاؽ

، كقد َمْبُثكَثةٌ  َكَزراِبيُّ  * َمْصُفكَفةٌ  َكَنماِرؽُ الركؼ، كقكلو تعالى:  دكف  الكزف  في آيات أكاخر تككف متكازنة باتفاؽ
اقاً  َحِميماً  ِإالَّ الكزف، كقكلو تعالى:  دكف  الركؼ  في اآليات أكاخر تككف مطرفة باتفاؽ  ، كقدِكفاقاً  َجزاءً  * َكَغسَّ

االركؼ، كقكلو تعالى:  حرؼ في كال الكزف  في ال اآليات أكاخر اتفاؽ مرسمة بعدـ تككف  اِئلَ  َكَأمَّ  * َتْنَيْر  َفبل السَّ
ْث  َربِّؾَ  ِبِنْعَمةِ  َكَأمَّا  .(ٕٚٓ: ص) القرآف: إلبراىيـ الجرمي عمـك . انظر: معجـَفَحدِّ

 (.٘ٗ/ ٕٕالتفسير المنير: لمزحيمي ) (ٙ)
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 ثالثًا: وجو المناسبة

بعدما كاف الخطاب في اآليات السابقة مكجو لممؤمنيف، ُكجو الخطاب في ىذه اآليات 
أخرج عباده مف الظممات إلى النكر، كمف  ، فقد بينت اآليات السابقة أف هللا لمنبي 

ليذه الميمة، فقد كاف  الّضبللة إلى اليدػ، فناسب أف يذكر في تمؾ اآليات أنو قد أرسل نبيو 
 إلى الطريق المستقيـ. سراجًا منيرًا كىاديًا ليـ بإذف هللا 

 : المعنى العاـرابعاً 

 أمتؾ عمى شاىًدا أرسمناؾ إنَّا النبي أييا قائبًل لو: يا نبيو دمحم  يخاطب هللا 
 جئتيـ بو، كنذيًراكالجنة إف ىـ عممكا بما  بالرحمة منيـ المؤمنيف كمبشًرا الرسالة، بإببلغيـ
فراده بالعبادة  هللا تكحيد إلى كداعًيا النار إف خالفكا ما جئتيـ بو، مف كالمكذبيف لمعصاة  كا 
ف ما  بؾ بحيث ييتدؼ إياؾ، بأمره الضالكف، فأنت ليـ كالنكر في ظممات الكفر كالغكاية، كا 

النبي المؤمنيف بأف ليـ جئت بو مف الحق بيٌِّف كاضح، ال يجحده إال مكابر معاند، كبشر أييا 
 (ٔ).فضبًل كبيرًا كجزاًء عظيمًا ثكابًا عمى إيمانيـ بي كطاعتيـ لي

 : تحميل المقاصد واْلىداؼخامساً 

، كىل ىـ شاىدًا عمى أمتو عمى ىذه الرسالة التي جاءىـ بيا مف عند هللا  النبي  -ٔ
 صدقكا بيذه الرسالة كآمنكا بيا أـ كذبكىا.

نذارىـ بالنار إف عصكا أكامره. بشارة المؤمنيف الذيف يتبعكف ما جاء بو النبي  -ٕ  بالجنة، كا 

، كاستخداـ أسمكبي الترغيب كالترىيب التنكع في استخداـ األساليب في الدعكة إلى هللا  -ٖ
 كالبشارة كاإلنذار، فإف ىذا مف شأنو استجابة المخاَطبيف. 

  لمنبي تأنيس في ىذه اآليات، فييا بيا نبيو   ىذه األكصاؼ التي كصف هللا -ٗ
 (ٕ).لجميعيـ كتكريـ كلممؤمنيف،

 الخمق كأرسل إلييـ رسبًل مبشريف كمنذريف؛ ليؤمنكا بو، كلـ يخمقيـ عبثًا أك خمق هللا  -٘

 أك كفرىـ بو. سدػ، كأنيـ سيمقكف جزاء إيمانيـ باهلل  يتركيـ

                                                           
 (ٕٗٗ/ ٔ) التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٕٓٓ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٕ)
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لى فعل الطاعات كالقربات،  جاء ليدعك الناس إلى تكحيد هللا  النبي  -ٙ فراده بالعبادة، كا  كا 
 .بو جاء ما كيتبع يتبعو لمف لمناس كىداية لخمقو، فيك نكرٌ 

قكميٍة أك  إلى ، الأف تككف دعكتو خالصة لكجيو  األصل فيمف يدعك إلى هللا  -ٚ
 (ٔ)ماٍؿ أك جاٍه أك سمطاف.كأاّل تككف مف أجل الحصكؿ عمى  جاىمية، عصبيةٍ 

أمر في غاية الصعكبة، كاإلنساف في ذلؾ  دعكة المشركيف كأىل الجاىمية إلى عبادة هللا  -ٛ
ال فاألمر صعب كلف يستطيع القياـ بذلؾ، فالنبي بحاجة إلى تأييد مف هللا  ُأِذف لو  ، كا 

: ، كلكف لما كاف األمر صعبًا عميو قاؿ َأْرَسْمَناؾَ بالدعكة، كيتضح ذلؾ مف قكلو تعالى: 
 ِِبِإْذِنوَمو إذا إال ُيْسَتطاع كال صعب األمر بأفّ  ؛ لئليذاف  (ٕ)كيسره.  هللا سيَّ

ِنيًرا ِسَراًجابأنو  كصف النبي  -ٜ قد  ، يشير إلى أّف الخمق قبل أف ُيْبَعث النبي م 
أطبقت عمييـ ظممات الشرؾ كالضبللة، كىـ في ظممة عظيمة لـ يستطيعكا الخركج منيا، حتى 

الظممة، فأضاء ليـ بيذا الديف قمكبيـ،  في أضاء الذؼ كالسراج فكاف النبي  بعث هللا 
 (ٖ)كأنار بصائرىـ، فعرفكا الخير كالشر.

 .بشارة أىل اإليماف بالثكاب الجزيل عمى طاعتيـ هلل  -ٓٔ

 

 يدفع أذى الكافريف التوكل عمى هللا الثالث:  المطمب

َناِفِقيفَ  اْلَكاِفِريفَ  ت ِطعِ  َوَل  قاؿ تعالى: لْ  َأَذاى ـْ  َوَدعْ  َواْلم   َوِكيًل  ِباَّللَِّ  َوَكَفى َّللاَِّ  َعَمى َوَتَوكَّ
 .[ٛٗ: األحزاب]

 المعاني المُّغويةأوًل: 

ٔ-  َْأَذاى ـْ  َوَدع :ـْ َعَمْيو ال َدْعُيـ أؼ: المنافقيف، أذػ دع معناه  فييـ تؤَمرَ  أف إلى تجازِى
 (ٗ)ِبَأْمٍر.

                                                           
 (.ٕٕٚٛ/ ٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ فيانظر:  (ٔ)
 (ٙٗ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٕ)
 (.ٛٙٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٖ)
 .(ٖٕٔ/ ٗ) لمزجاج :كا عرابو القرآف معاني (ٗ)
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ٕ- َوِكيًل  ِباَّللَِّ  َوَكَفى :بالشيء كاكتفيت غيره، عف االستغناء بو الشيء، أؼ: حصل كفى 
، َحِسيًبا ِباَّللَِّ  َوَكَفىكمنو قكلو تعالى:  حاجَتو، الشيء: سدّ ككفاه  بو، قنعت أك بو استغنيت
َشِييًدا ِباَّللَِّ  َوَكَفىكقكلو: 

(ٔ) ، َوِكيًل:  َل  إليو كاستسمـ عميو اتَّكل كاعتمد أؼ: ،هللا عمى تككَّ
لِ  َّللاَِّ  َوَعَمى ككرِمو، قاؿ تعالى: برحمتو ثقة م وفَ  َفْمَيَتَوكَّ َتَوكِ   َفْمَيَتَوكَّلِ  هللاِ  َوَعَمى، اْلم 

 (ٕ).اْلم ْؤِمن وفَ 

 المناسبة وجوثانيًا: 

في اآليات  أؼ أنو بعدما ذكر هللا  (ٖ)يضر عما نياه َيُسر بما نبيو  هللا  أمر لما
 السابقة بشارة المؤمنيف باألجر العظيـ كالفضل الكبير، ناسب أف يذكر بعدىا تحذيره لنبيو 

 مف طاعة الكافريف كالمنافقيف، فكانت بشارة المؤمنيف في مقابمة طاعة الكافريف كالمنافقيف.

 المعنى العاـ ثالثًا:

عف طاعة الكافريف كالمنافقيف، قائبًل لو: ال تطع أييا النبي قكؿ  نبيو  ينيى هللا 
الكافريف كالمنافقيف في جانب الدعكة أك تبميغ الرسالة، بل كف لينًا معيـ، فاصفح عف أذاىـ، 

كفكض أمرؾ  كاصبر عمى ما تجد منيـ، كال يكف ذلؾ عائقًا في طريق دعكتؾ، كثق باهلل 
 (ٗ)في جميع أمكرؾ كشؤكنؾ. إليو كاعتمد عميو، فيك كافيؾ

 تحميل المقاصد واْلىداؼ 

اإليماف، كأبطنكا العداكة كالكيد ليذا الديف،  أظيركا الذيف عدـ طاعة الكافريف كالمنافقيف -ٔ
ذا كاف النبي  كلعباد هللا   قد ُنيي عف طاعتيـ، فكيف بمف دكنو؟ المكحديف، كا 

ّف ىذا مف شأنو أف يدعكىـ إلى قبكؿ اإلسبلـ اإلعراض عف أذػ الكافريف كالصبر عميو،  -ٕ كا 
 (٘)كالدخكؿ فيو، كترؾ إيذائيـ لو كلممسمميف.

 كالتككل عميو في جميع أمكرنا. تفكيض األمر إلى هللا  -ٖ

                                                           
 .(ٖٚ٘/ ٕ) الفيكمي ألحمد :الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (ٔ)
 .(ٜٕٛٗ/ ٖ) عمر مختار أحمد لمدكتكر :المعاصرة العربية المغة معجـ (ٕ)
 (.ٖٗٚ/ ٘ٔ) لمبقاعي: كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ (ٖ)
 (.ٕٓ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٛٙٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (٘)
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 كأنو يحفظنا مف كل سكء كيعيننا عمى القياـ بشؤكننا. الثقة باهلل  -ٗ

كعدـ تمبية مطالبيـ، فإنيـ يطمبكف بعض عدـ السماع لمكافريف كالمنافيف كاإلعراض عنيـ  -٘
خبلص لممؤمنيف،  أك صالح غرض ليـ كالحقيقة أف ليس األشياء ككأنيا مكجية منيـ بنصح كا 

لكنيـ يطمعكف إلى تحقيق مآرب أخرػ، كىي بعيدة كل البعد عف خدمة ىذا  ذلؾ، كراء مف نافع
 (ٔ)الديف أك نفع المسمميف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٜٖٓ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحررانظر:  (ٔ)
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 الثانيالفصل 

 (26-34) سورة اْلحزاب اآليات الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ

 كيشتمل عمى ثبلثة مباحث:

  (ٕ٘-ٜٗ) المبحث األكؿ: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             

 (٘٘-ٖ٘) المبحث الثاني: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             

 (ٕٙ-ٙ٘) المبحث الثالث: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات             
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 المبحث اْلوؿ

 (56-34) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 كيشتمل عمى ثبلثة مطالب:

 ممرأة المطمقة قبل الدخكؿ بيالة عدّ ال المطمب األكؿ:         

   المطمب الثاني: أحكاـ الحياة الزكجية الخاصة بالنبي         

 عف الزكاج بغير نسائو أك استبداليف بغيرىف المطمب الثالث: نيي النبي         
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 المبحث اْلوؿ

 (56-34) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 ممرأة المطمقة قبل الدخوؿ بيالعدة ل المطمب اْلوؿ: 

وى فَّ َفَما  تعالى:قاؿ  َـّ َطمَّْقت م وى فَّ ِمْف َقْبِل َأْف َتَمسُّ ـ  اْلم ْؤِمَناِت ث  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا ِإَذا َنَكْحت 
ح وى فَّ َسَراًحا َجِميًل  وَنَيا َفَمتِ ع وى فَّ َوَسرِ  ة  َتْعَتدُّ ـْ َعَمْيِيفَّ ِمْف ِعدَّ  [ٜٗ]األحزاب:  َلك 

 المعاني المُّغويةأوًل: 

ٔ-  َّوى ف ْف كيكنى بالمساس عف الجماع، قاؿ تعالى:  ،ىك مسؾ الشيء باليد : المّس َتَمسُّ َواِ 
وى فَّ  ِمْف َقْبِل َأْف [، ككذلؾ التماس، قاؿ تعالى: ٖٕٚ]البقرة:  َطمَّْقت م وى فَّ ِمْف َقْبِل َأْف َتَمسُّ

ا ني أصبت منيا ما دوف أف أمسيا([، كفي الحديث: ٖ]المجادلة:  َيَتَماسَّ بمعنى أنو لـ ، (ٔ))وا 
 (ٕ)يجامعيا.

ٕ-   ة زكجيا: ىي ما تعده مف عنيا : أصل ذلؾ مف العد، فعدة المرأة المطمقة كالمتكفى ِعدَّ
أياـ أقرائيا، أك أياـ حمميا، أك أربعة أشير كعشر لياؿ، كعدتيا أيضا: أياـ إحدادىا عمى الزكج 

مساكيا عف  كاف أك أقراء، أك كضع حمل حممتو مف زكجيا، كقد اعتدت المرأة  الزينة، شيكراً كا 
ـْ َعَمْيِيفَّ ِمْف عدتيا مف كفاة زكجيا أك طبلقو إياىا، أؼ قد انقضت عدتيا، قاؿ تعالى:  َفَما َلك 

وَنَيا ة  َتْعَتدُّ  (ٖ).ِعدَّ

ٖ-  ََّفَمتِ ع وى ف َيمّتع بو مف ماٍؿ أك ثياب، كقد حّددىا : أؼ اعطكىف الُمْتعُة، كفي األصل ما
كالصحيح أف المتعة ال تختص بالكسكة بل ىي  ،)قميص كخمار كِمْمَحفًة( :يابعض الفقياء بأنّ 

 (ٗ)في لساف الشرع: كل ما يعطيو الزكج لمطمقتو ارضاًء ليا كتخفيفًا مف شدة كقع الطبلؽ عمييا.

                                                           
َئاتِ ِإفَّ اْلَحَسَناِت ي ْذِىْبَف (، كتاب التكبة، باب قكلو تعالى: ٕٙٔٔ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٔ) يِ  ، [ٗٔٔ]ىكد:  السَّ

 (.ٖٕٙٚحديث رقـ )
 (.ٕٛٔ/ ٙلساف العرب: البف منظكر ) (ٕ)
 (.ٖٚ٘/ ٛتاج العركس: لمرتضى الزبيدؼ ) (ٖ)
 (.ٕٙٛ/ ٕركائع البياف تفسير آيات األحكاـ: لمصابكني ) (ٗ)
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ٗ-  َّح وى ف : )سرح( السيف كالراء كالحاء أصل كاحد، كىك يدؿ عمى االنطبلؽ، يقاؿ أمر َوَسرِ 
سريح، إذا لـ يكف فيو تعكيق كال مطل، كيحمل عمى ىذا السراح كىك الطبلؽ، يقاؿ سرحت 

وؼ  المرأة، كمنو قكلو تعالى:  وى فَّ ِبَمْعر  ح   (ٔ)[ أؼ طمقكىف.ٖٕٔ]البقرة:  َسرِ 

 ثانيًا: وجوه البلغة

ـ  اْلم ْؤِمناتِ المجاز المرسل: في قكلو تعالى:  -ٔ مجاز مرسل،  ، فتسمية العقد نكاحاً ِإذا َنَكْحت 
 (ٕ)و طريق إليو.نّ إعبلقتو المبلبسة، مف حيث 

َـّ )أفادت  -ٕ َـّ َطمَّْقت م وى فَّ في قكلو تعالى:  (ُث "نفى التكىـ عمف عسى يتكىـ تفاكت الحكـ  ث 
بيف أف يطمقيا كىي قريبة العيد مف النكاح، كبيف أف يبعد عيدىا بالنكاح كيتراخى بيا المدة في 

 .(ٖ)حبالة الزكاج ثـ يطمقيا"

ة الكناية  -ٖ وى فَّ في قكلو تعالى: عف النكاح بمفع المماسَّ لـ يرد حيث إنَّو ، ِمف َقْبِل َأف َتَمسُّ
كمف آداب القرآف: الكناية عنو بمفع المبلمسة  إال في معنى العقد، لفع النكاح في كتاب هللا 

 (ٗ)كالمماسة كالقرباف كالتغشى كاإلتياف.

 ثالثًا: وجوه القراءات

وى فَّ قرأ حمزة كالكسائي:  وى فَّ بألف، كقرأ الباقكف  َتَماسُّ بغير ألف كالتاء  َتَمسُّ
وى فَّ مفتكحة، كجو مف قاؿ:  ]بغير ألف[ أنو جاء عمى فعل دكف فاعل، كالمماس:  َتَمسُّ

ذا جاء ذلؾ في الّممس أمكف أف يككف المّس  الجماع، فيمكف أف يككف ذلؾ مصدر فاعل كا 
  (٘)مثمو.

 رابعًا: وجو المناسبة

ككاف قد  كقصة زيد كتطميقو لزينب  بعدما تناكلت اآليات السابقة نساء النبي 
قد تزكجيا بعد انقضاء عدتيا، انتقمت اآليات إلى الحديث  دخل بيا، كبياف عدتيا، كأف النبي 

                                                           
 (.ٚ٘ٔ/ ٖمقاييس المغة: البف فارس ) (ٔ)
 (.ٖٛ/ ٛإعراب القرآف كبيانو: لدركيش ) (ٕ)
 (.ٛٗ٘/ ٖالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ ) (ٖ)
 .(ٛٗ٘/ ٖ) انظر: المرجع السابق (ٗ)

 (.ٚٚٗ/ ٘انظر: الحجة لمقراء السبعة: لمفارسّي ) (٘)
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يقكؿ  (ٔ)عف نساء المؤمنيف، كبياف حكـ الزكجة المطمقة قبل الدخكؿ بيا، كأنو ال عدة عمييا،
بلؽ كأدب نبيو في ىذه السكرة ذكر مكاـر األخ جو تعمق اآلية بما قبميا ىك أف هللا الرازؼ: "ك 

  عمى ما ذكرناه، لكف هللا ما ذكر لمنبي ، فكمّ أمر عباده المؤمنيف بما أمر بو نبيو المرسل
  مكرمًة كعممو أدبًا ذكر لممؤمنيف ما يناسبو... بدأ في إرشاد المؤمنيف بما يتعمق بجانب هللا
 :فقاؿ  ََّوا َّللا ر  ثـ ثنى بما يتعمق بجانب مف تحت أيدييـ  ِذْكًرا َكِثيًراَيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا اْذك 

ـ  اْلم ْؤِمَناِت...بقكلو:  ... ثـ ثمث في حق المؤمنيف بما يتعمق َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا ِإَذا َنَكْحت 
م وا ب ي وَت النَّبِ ، فقاؿ بعد ىذا: بجانب نبييـ  كبقكلو:  يِ  ِإلَّ َأْف...َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا َل َتْدخ 

...َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمن وا َصمُّوا َعَمْيِو"(ٕ). 

 خامسًا: المعنى العاـ

يا أييا الذيف آمنكا إذا تزكجتـ المؤمنات ثـ طمقتمكىف قبل أف يحصل بينكما جماع، فبل 
بو مف كسكة  ما يتمتعفّ  كلكف أعطكىفّ  عّدة تحصكنيا عمييف بأياـ يتربصف بيا تستكفكف عددىا،

مف جميل المعاممة ما تقّر  كا ليفّ ئُ ، كىيِّ جميبلً  بالمعركؼ إخراجاً  كأخرجكىفّ  ،كغيرىا تميق بحاليفّ 
 (ٖ)بو أعينيف.

 سادسًا: تحميل المقاصد واْلىداؼ 

مثمو لتككف زكجًا لو، كاألليق بو أف يتخير لنطفتو، كأف ال  األكلى بالمؤمف أف يختار مؤمنةً  -ٔ
ينكح إال عفيفة مشيكرة بالديف كالتقكػ، تحافع عمى عفتيا، كتحفع عرض زكجيا، كأف يبتعد 

ف كاف الشرع قد أحل لنا الزكاج  (ٗ)عف الفاسقات، كمف باب أكلى الكافرات، فإف المرأة الكتابية كا 
، قالت: قاؿ رسكؿ هللا مى تربية األبناء كعمى دينيـ، فعف عائشة بيا، إال أنيا غير مؤتمنة ع

 : نكحوا اْلكفاء، وأنكحوا إلييـ(ا)تخيروا لنطفكـ، و(٘). 

 (ٙ)إباحة طبلؽ المرأة قبل الدخكؿ بيا. -ٕ

                                                           
 (.ٕٕٓ/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (ٔ)
 (.٘ٚٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب: لمرازؼ ) (ٕ)
 (.ٕٔ/ ٕٕانظر: تفسير المراغي: ألحمد المراغي ) (ٖ)
 (.ٛٗ٘/ ٖانظر: الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ ) (ٗ)
 (، حسنو األلباني.ٜٛٙٔ(، كتاب النكاح، باب األكفاء، حديث رقـ )ٖٖٙ/ ٔسنف ابف ماجو ) (٘)
 (.ٜٖٛ/ ٙتفسير القرآف العظيـ: البف كثير ) (ٙ)
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ف كاف مباحًا لمتخمص مف عدـ السعادة الزكجية -ٖ لكف األكلى عدـ إيقاعو، بل ىك  الطبلؽ كا 
لذا البد  ؛ألنو يقطع الصبلت كيفسد العبلقات كفيو خراب البيكت كتشتيت األبناء ؛غير محبكب

 (ٔ)يصمح بيف الزكجيف بكسائل أخرػ غيره. مف التريث كالتمحيص قبل الطبلؽ، لعل هللا 

قد ذكر في  ال يمـز الرجل الذؼ يحمف بطبلؽ المرأة قبل أف ينكحيا أؼ شيء، فإف هللا  -ٗ
َـّ لنكاح، كما استدؿ العمماء بميمة اآلية الطبلؽ بعد ا َـّ التي تفيد التراخي في قكلو تعالى:  ث  ث 

 (ٕ).َطمَّْقت م وى فَّ 

لـ ُيَحرِّـ الزكجات عمى األزكاج إال بالطبلؽ، مع ما يكجد  تحريـ نكاح المتعة، فإف هللا  -٘
إحداث طبلؽ فيو، كال مف أحكاـ ما بيف األزكاج، في حيف أف نكاح المتعة نجده ينفسخ ببل 

 (ٖ)تكجد فيو أحكاـ األزكاج.

غير  مقبكلةً  التأدب في الحديث كعند انتقاء كاختيار األلفاظ، بحيث تككف ألفاظًا حميدةً  -ٙ
كنى عف النكاح بمفع المماسة، مع أف لفع النكاح ال شيء فيو،  خادشة لمحياء، فإف هللا 

 اإلسبلـ عف التمفع بيا؟فكيف بمف يتحدث ألفاظًا بذيئة قد نيانا 

 طبلقو ليا يعد طبلقًا بائنًا. إذا طمق الرجل زكجتو التي عقد عمييا قبل أف يدخل بيا فإفّ  -ٚ

ألف الحكمة مف العدة استبراء الرحـ مف  ؛ال عدة عمى المرأة المطمقة قبل الدخكؿ بيا -ٛ
حالة عدـ الدخكؿ  الحمل، كي ال تختمط األنساب، كال ينسب إلى رجل ما ليس منو، أما في

كفي إسناد العّدة إلى الرجاؿ إشارة إلى أنيا حّق (ٗ)،بالمرأة فالرحـ بريئة، كال عدة إذف عمييا
لممطّمق، فكجكب العّدة عمى المرأة مف أجل الحفاظ عمى نسب اإلنساف، كلكّنيا ليست حقًا 

لو إسقاط ىذا الحق، ، فبل يحق خالصًا لمعبد، فإف منع الفساد باختبلط االنساب مف حق الشارع
 (٘).لما فيو مف حق هللا 

 (ٙ)تسريحيا بالمعركؼ كاإلحساف.أف يككف حرمة إيذاء المطّمقة ك  -ٜ

                                                           
 (.ٕٕٙ/ ٔٔي في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي )انظر: ركح المعان (ٔ)
 (.ٜٖٓ/ ٗانظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية ) (ٕ)
 (.ٕٙٓٔ/ ٖانظر: تفسير اإلماـ الشافعي: لمشافعي ) (ٖ)
 (.ٕ٘ٚٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (ٗ)
 (.ٕٛٛ/ ٕات األحكاـ: لمصابكني )انظر: ركائع البياف تفسير آي (٘)
 (.ٜٕٙ/ ٕالمرجع السابق ) (ٙ)
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 (ٔ)مشركعية المتعة لكل مطمقة. -ٓٔ

، حتى إف اضطر الزكج إلى الطبلؽ بعد عدـ حسف معاممة الزكجات كعدـ اإلساءة إلييفّ  -ٔٔ
أف يككف الطبلؽ دكف ظمـ، أك ىضـ لمحقكؽ، أك  استقرار الحياة الزكجية فقد أمر هللا 
ذا أمر هللا  بالتمتع كاإلحساف مع مف ال مكدة بينو كبينيا، فما ظنؾ  استنقاص مف شأنيا، "كا 

، (ٕ)بمف حصمت المكدة بالنسبة إلييا باإلفضاء، أك حصل تأكدىا بحصكؿ الكلد بينيما"
 فاإلحساف إلى الزكجة المدخكؿ بيا مف باب أكلى.

 

 المطمب الثاني: أحكاـ الحياة الزوجية الخاصة بالنبي 

ِتي َأْزَواَجؾَ  َلؾَ  َأْحَمْمَنا ِإنَّا النَِّبيُّ  َأيَُّيا َيا قاؿ تعالى:  ِممَّا َيِمين ؾَ  َمَمَكتْ  َوَما أ ج وَرى فَّ  آَتْيتَ  اللَّ
ِتي َخاَلِتؾَ  َوَبَناتِ  َخاِلؾَ  َوَبَناتِ  َعمَّاِتؾَ  َوَبَناتِ  َعمِ ؾَ  َوَبَناتِ  َعَمْيؾَ  َّللاَّ   َأَفاءَ   َمَعؾَ  َىاَجْرفَ  اللَّ

وفِ  ِمفْ  َلؾَ  َخاِلَصةً  َيْسَتْنِكَحَيا َأفْ  النَِّبيُّ  َأَرادَ  ِإفْ  ِلمنَِّبي ِ  َنْفَسَيا َوَىَبْت  ِإفْ  م ْؤِمَنةً  َواْمَرَأةً   اْلم ْؤِمِنيفَ  د 
ـْ  َمَمَكْت  َوَما َأْزَواِجِيـْ  ِفي َعَمْيِيـْ  َفَرْضَنا َما َعِمْمَنا َقدْ  وفَ  ِلَكْيَل  َأْيَمان ي   َّللاَّ   َوَكافَ  َحَرج   َعَمْيؾَ  َيك 

َناحَ  َفَل  َعَزْلتَ  ِممَّفْ  اْبَتَغْيتَ  َوَمفِ  َتَشاء   َمفْ  ِإَلْيؾَ  َوت ْؤِوي  ِمْني فَّ  َتَشاء   َمفْ  ت ْرِجي *َرِحيًما َغف وًرا  ج 
مُّي فَّ  آَتْيَتي فَّ  ِبَما َوَيْرَضْيفَ  َيْحَزفَّ  َوَل  َأْعي ن ي فَّ  َتَقرَّ  َأفْ  َأْدَنى َذِلؾَ  َعَمْيؾَ  ـ   َوَّللاَّ   ك  ـْ  ِفي َما َيْعَم  ق م وِبك 
 [ٔ٘-ٓ٘: األحزاب] َحِميًما َعِميًما َّللاَّ   َوَكافَ 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  َّوَرى ف  (ٖ).ميكرىفَّ : أ ج 

ٕ-  َيِمين ؾَ  َمَمَكْتاإلماء. : أؼ 

ٖ-  ََأَفاء :هللا أفاء  قاؿ تعالى:لو غنيمةً  :أؼ فيئاً  جعموأؼ : عميو كنحكه الماؿ ، َأَفاءَ  َما 
وِلوِ  َعَمى َّللاَّ   َرى  َأْىلِ  ِمفْ  َرس  كمنو قكلو  ،كأعطى أنعـ: عميو  هللا أفاء، ك [ٚ: الحشر] اْلق 

 (ٗ).َعَمْيؾَ  َّللاَّ   َأَفاءَ  ِممَّا َيِمين ؾَ  َمَمَكْت  َوَما تعالى:

                                                           
 (.ٜٕٚ/ ٗأيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٔ)
 (.٘ٚٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب: لمرازؼ ) (ٕ)
 (.ٕٖٕ/ ٗلمزجاج ) :معاني القرآف كا عرابو (ٖ)
 (.ٚ٘ٚٔ/ ٖ) عمر مختار أحمد لمدكتكر :معجـ المغة العربية المعاصرة (ٗ)
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ٗ- ت ْرِجي :قاؿ تعالى: أخرتو إذا كأرجيتو، األمر أرجأت يقاؿ ، َوف  َّللاَِّ  ِْلَْمرِ  م ْرَجْوفَ  َوآَخر 
 (ٔ).أخركه أؼ ،العمل كأرجئكا القكؿ قدمكا ألنيـ، كقد سميت المرجئة بذلؾ، [ٙٓٔ: التكبة]

٘- َوت ْؤِوي : منو قكلو تعالى: ،عنده مطمئنا كأنزلو أسكنوك  إليو، ضموأؼ  إليو فبلنا آكػ 
فَ  َعَمى َدَخم وا َوَلمَّا  َمفْ  ِإَلْيؾَ  َوت ْؤِوي  كقاؿ تعالى:[ ٜٙ: يكسف] َأَخاه   ِإَلْيوِ  آَوى  ي وس 

 (ٕ).َتَشاء  

ٙ-  ََعَزْلت :(عزؿ )مالة تنحية عمى يدؿ صحيح أصل كالبلـ ؼكالزا العيف  عزؿ: تقكؿ ،كا 
 ناحية في أؼ أصحابو، مف معزؿ كفي بمعزؿ كىك ،جانب في نحاه إذا يعزلو، الشيء اإلنساف
 (ٖ).كلدىا يرد لـ إذا المرأة، عف يعزؿ كالرجل ،االعتزاؿ: كالعزلة، عنيـ

ٚ-  ََّتَقر التنزيل كفي ،عينا األمر بيذا قرّ  كيقاؿ ،العيف قرير فيك كرضي سرّ : قّر عينو أؼ 
 َْتْحَزفَ  َوَل  َعْين َيا َتَقرَّ  َكي [طو :ٗٓ]،(ٗ)  هللا أقرّ ك  فبل عينو تقر حتى أعطاه أؼ: عينو 

 (٘).فكقو ىك مف إلى تطمح

 البلغة وجوه: ثانياً 

 (ٙ).َعَزْلتَ  ك اْبَتَغْيتَ : كبيف ت ْؤِوي ك ت ْرِجي :بيف الطباؽ -ٔ

عمى أخي إفراد لفع )عـ( كجمع لفع )عمات( ألف العـ في استعماؿ كبلـ العرب يطمق  -ٕ
األب كأخي الجد كجد األب كىكذا، فيـ يقكلكف: ىؤالء بنك عـ أك بنات عـ، إذا كانكا لعـ كاحد 
أك لعدة أعماـ، أما لفع )العمة( فإنو ال يراد بو الجنس في كبلميـ، فإذا قالكا: ىؤالء بنك عمة، 

لئبل يفيـ منو بنات عمة معينة،  ؛أرادكا أنيـ بنك عمة معينة، فجيء في اآلية: عماتؾ جمعاً 
كالمجمكع  كيقكؿ األلكسي: "إنو لما كاف المفرد أصبلً  (ٚ)ككذلؾ القكؿ في إفراد لفع )الخاؿ(،

أتى بالعـ كالخاؿ المذكريف مفرديف كبالعمة كالخالة  ،كالمؤنث فرعو كالمذكر أصبلً  ،فرعو

                                                           
 (.ٕ٘ٔ/ ٔٔ) لؤلزىرؼ : المغة تيذيب (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ ٔ) عمر مختار أحمد لمدكتكر :معجـ المغة العربية المعاصرة (ٕ)
 (.ٖٚٓ/ ٗ) فارس البف: المغة مقاييس (ٖ)
 (.ٕٗٚ/ ٕ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٗ)
 (.ٛ/ ٘) فارس البف: المغة مقاييس (٘)
 (.ٜٛٗ/ ٕ) : لمصابكنيصفكة التفاسير (ٙ)
 (.ٙٙ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر:  (ٚ)
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بحكـ شبيو الشيء  ،فرعافكفي األخيريف  ،المؤنثيف مجمكعيف فاجتمع في األكليف أصبلف
فّ  ،منجذب إليو  ؛الطيكر عمى أشباىيا تقع، كما ألطف ىذا االجتماع في منصة مقاـ النكاح كا 

كأف المناسب ضـ الجنس إلى جنسو كما يقتضيو بعض  ،لما فيو مف اإلشارة إلى الكفاءة
إشارة إلى ما  ،لةفي االنتقاؿ مف اإلفراد إلى الجمع في جانبي العمكمة كالخئك  اآليات...كأيضاً 

 .(ٔ)في النكاح مف انتقاؿ كل مف الزكج كالزكجة مف حاؿ االنفراد إلى حاؿ االجتماع"

 عف عدؿ حيث، َيْسَتْنِكَحيا َأفْ  النَِّبيُّ  َأرادَ  ِإفْ  ِلمنَِّبي ِ  َنْفَسيا :تعالى قكلو في االلتفات -ٖ
 عمى لمداللة  النبي لفع عمى كمجيئو كأكثر، بو خص مما بأنو لئليذاف الغيبة، إلى الخطاب

 (ٕ).لنبكتو الكرامة الستحقاقو كتقرير لو تفخيـ كتكريره النبّكة، ألجل لو تكرمة االختصاص أف

 القراءات وجوه: ثالثاً 

 ركاية في عاصـ كقرأ ،ميمكزاً ( ترجئ) كعاصـ عامر كابف عمرك كأبك كثير ابف قرأ
 (ٖ).كغيره اليمز الحرؼ ىذا في جاء قد، ك ىمز بغير كالكسائي كحمزة كنافع حفص

 المناسبة وجو: رابعاً 

في اآليات السابقة نكاح المؤمنات كاألحكاـ المتعمقة بيّف، ناسب  بعدما ذكر هللا 
 بو نبيو  كما يتعمق بيّف مف أحكاـ ، كما شرؼ هللا  ذلؾ أف يتحدث عف زكجات النبي 

مف أحكاـ كخصو بيا دكف سائر المؤمنيف، كيبة المرأة نفسيا لو، كتخييره في القسـ بيف 
 الزكجات.

 النزوؿ سبب: خامساً 

 بعض غار حيف، َتَشاء   َمفْ  ِإَلْيؾَ  َوت ْؤِوي  ِمْني فَّ  َتَشاء   َمفْ  ت ْرِجي قكلو تعالى: نزؿ
 آية نزلت حتى شيراً   هللا رسكؿ فيجرىفّ  النفقة، زيادة فطمبف بالغيرة كآذينو  النبي نساء

 كيمسؾ الدنيا اختارت مف سبيل يخمي كأف كاآلخرة، الدنيا بيف يخيرىفَّ  أف  هللا كأمر التخيير،

                                                           
 (.ٖٕ٘/ ٔٔركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي ) (ٔ)

 (.ٚٚٔ/ ٕٕ) صافي لمحمكد: القرآف إعراب في الجدكؿانظر:  (ٕ)
 (.ٛٚٗ/ ٘) : لمفارسيالحجة لمقراء السبعة (ٖ)
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 أف كعمى ،أبداً  ينكحف كال المؤمنيف أميات أنيفَّ  عمى ، كرسكلو  هللا اختارت مف منيفَّ 
 (ٔ).... يقسـ لـ أك ليفَّ  قسـ بو فرضيف يشاء، مف إليو منيفَّ  كيرجي يشاء مف إليو يؤكؼ 

 العاـ المعنى: سادساً 

 يمينؾ َمَمَكْت  ما لؾ كأبحنا ،ميكرىفَّ  أعطيتيفَّ  البلتي أزكاجؾ لؾ أبحنا انَّ إ النبي أييا يا
 كاألخكاؿ كالعمات اأَلعماـ بنات مف الزكاج لؾ كأبحنا عميؾ، بو  هللا أنعـ مما اإلماء، مف

 إف مير، غير مفىبة  لؾ فَّ نفسيأ فَمَنحَ  النساء البلتي لؾ كأبحنا معؾ، ىاجرف  ممف كالخاالت
كدكف  بالِيَبة امرأة يتزكج أفمف المؤمنيف  لغيرؾ كليس لؾ، خاصةكىذه  ،منيا الزكاج تريد كنت
مائيـ أزكاجيـ في المؤمنيف عمى أكجبنا ما عممنا قد مير،  كما نسكة، أربعفكؽ  يتزكجكا بأال كا 
ْعنا ذلؾ، في لؾ رخصنا اكلكنّ  عمييـ، كالشيكد كالمير الكليِّ  كاشتراط اإلماء، مف أرادكا  هككسَّ
، األصناؼ ىؤالء ِمف نكحت َمف نكاح فيكتجد مشقًة  صدرؾ يضيق لئبل غيرؾ؛ دكف  عميؾ
 الَقْسـ في نسائؾ ِمف تشاء َمف تؤخرأف  كاسع المغفرة كالرحمة، كلؾ يا رسكؿ هللا   هللا فإفَّ 
 ىذا، في عميؾ إثـ فبل َقْسميا، أخَّرت ممف َطَمْبتَ  كَمف ،منيفَّ  تشاء َمف إليؾ كتضـ المبيت، في
، كال يفرحف أف إلى أقرب التخيير ذلؾ ، قسمت بما كميفَّ  كيرضيف يحزفَّ  ما يعمـ  كهللا ليفَّ
  هللا ككاف في ذلؾ، كالحب كغير ذلؾ، لذا كسع عمى النبي  ميلال ِمف الرجاؿ قمكب في

 (ٕ).عصاه مف عمى بالعقكبة يعجل ال حميًما القمكب، في بما عميًما

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سابعاً 

ىؤالء الزكجات  كحده، فالذؼ أحل لمنبي   اهللب خاصكالتشريع كمو  كالتحريـ التحميل -ٔ
، غير هللا  التشريع سمطة أحد يممؾ كال  هللا عف مبّمغإنما ىك   كالرسكؿ، ىك هللا 

 (ٖ).[ٓٗ: يكسف] ِإيَّاه   ِإلَّ  تعبدوا َألَّ  َأَمرَ  َّللَِّ  ِإلَّ  الحكـ ِإفِ كقد قاؿ تعالى: 

ف كاف ىذا العقد جائزًا، كما أفَّ التعجيل في  -ٕ تسمية المير في العقد أكلى مف ترؾ تسميتو، كا 
إال  ال يختار لنبيو  ، حيث إفَّ هللا السمف عف المعركؼ ىك كىذاالمير أفضل مف تأجيمو، 
 (ٗ)األفضل كاألكمل كاألطيب.

                                                           
 (.ٖٚ٘ )ص: لمكاحدؼ: القرآف نزكؿ أسباب (ٔ)
 (.ٕٗٗ/ ٔ) التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٗٓ/ ٕ) : لمصابكنيانظر: ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ (ٖ)
 (.ٜٗ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٗ)
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 (ٔ)بالتيسير كالتخفيف عميو في كثير مف األحكاـ. لرسكلو  إكراـ هللا  -ٖ

تعدد الزكجات كأف يجمع بيف أكثر مف أربع نسكة، كىذه خاصة بالنبي  لنبيو  أباح هللا  -ٗ
 كقد ذكر العمماء حكـ كثيرة لتعدد زكجات النبي ،  يطكؿ الحديث عنيا، كالحكـ التشريعية

 أك السياسية أك االجتماعية.

، حيث إفَّ َفْيء (ٕ)الجمب شق مف يشترػ  مما كأطيب أحل الحرب دار مف مف سبي غنـ ما -٘
إال ما كاف طيبًا، كما أفَّ  لنبيو  ال يطمق إال عمى الطيب، كال يختار هللا  هللا 

 (ٖ)أفضل مف غير المياجرات معو. المياجرات مع النبي 

 (ٗ). م ْؤِمَنةً  َواْمَرَأةً ، كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: ال تحل الكافرة لمنبي  -ٙ

عمى المرأة أف تسعى إلى الزكج صاحب الديف كالخمق، كالذؼ يككف بالتزكج منو سعادة  -ٚ
، فقد أرادت أف تفكز برضكاف هللا  ، فمف كىبت نفسيا لمنبي الداريف، كالتقرب إلى هللا 

بخبلؼ ما نرػ اليكـ مف طمب النساء التزكج ممف ال تكجد عنده مركءة أك أخبلؽ، إنما ىك 
يا كشيكتيا، كإلظيار نفسيا أماـ اآلخريف، إف كاف زكجيا صاحب ماؿ أك جاه أك إلرضاء نفس

 سمطاف.

 .انعقاد النكاح بمفع اليبة مف خصكصيات رسكؿ هللا  -ٛ

كمكاـر أخبلقو قبكليا، رفع هللا  في رد اليبة أذية لقمب الكاىب، كألفَّ مف صفات النبي  -ٜ
  الحرج عف حق النبي ،كفي  (٘)بتخييره بقبكليا أك ردىا، إلبطاؿ ظف الناس في عاداتيـ

، فيي تقرب القمكب مف قبكليا أخبلقنا في المعركؼ لكفَّ  ردىا، أك اليبة قبكؿ جكازىذا بياف ل
 بعضيا البعض.

و لنزكؿ الكحي مف قمب يتفرغ أففي ىذه األحكاـ  بالتيسير عمى النبي  أراد هللا  -ٓٔ
السماء، بحيث ينزؿ عمى قمب ليس منشغل بأؼ شيء، ليبمغ رساالت ربو كىك منشرح الصدر 

                                                           
 (.ٕٗٛ/ ٗلمجزائرؼ ) :انظر: أيسر التفاسير (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ ٙ) الفراىيدؼ أحمد بف لمخميل: العيفانظر: الجمب: ما يجمب مف السبي أك الغنـ.  (ٕ)
 (.ٓ٘٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٖ)
 (.ٓٚ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنير (ٗ)
 (.ٜٙ٘/ ٖالبف العربي ) :انظر: أحكاـ القرآف (٘)
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؛ ليككف متصبًل كيفيـ مف ذلؾ أف المسمـ البد كأف يفرغ قمبو عند ذكر هللا  (ٔ)مطمئف الباؿ،
ًا، كقد قاؿ شيء، فإنَّو ال يجتمع الذكر كشيء آخر في القمب مع بو، ال يشغمو عف ذكر هللا 

ل   َّللاَّ   َجَعلَ  َماتعالى:   .[ٗ: األحزاب] َجْوِفوِ  ِفي َقْمَبْيفِ  ِمفْ  ِلَرج 

 (ٕ).المؤمنيف لعباده كمغفرتو  هللا رحمة سعة بياف -ٔٔ

 عف ، ىريرةكجكب العدؿ بيف النساء في كل شيء يقدر عميو الزكج، كقد ركػ أبك  -ٕٔ
، (ٖ)(مائل وشقو القيامة، يـو جاء إحداىما، إلى فماؿ امرأتاف لو كانت مف): قاؿ  النبي

في إيكاء كعزلة مف شاء مف زكجاتو، دؿ عمى أفَّ العدؿ بينيفَّ  التخيير لمنبي  فإباحة هللا 
 أسقط عنو ذلؾ. كاف كاجبًا، كأفَّ هللا 

كميل  ،أخرػ  دكف  لزكجةٍ ، كال يأثـ عميو صاحبو، كالميل عنو معفكٌ ميل اإلنساف القمبي  -ٖٔ
ف ىذه  األب إلى أحد أبنائو دكف اآلخر، فإفَّ اإلنساف ال يستطيع أف يتحكـ في ميمو القمبي، كا 

 النكازع كالخكاطر ال يممكيا اإلنساف غالبًا.

 اإلنساف مباح لو أشياُء كثيرة، لكفَّ األكلى أف يبتعد عنيا لعدـ إرضاء ىكاه، فإفَّ النبي  -ٗٔ
جاتو، لكنو عدؿ بينيفَّ في القسمة حتى مات، كىذا ما أشارت إليو قد أبيح لو عدـ القسـ بيف زك 

  الركايات.

 ىذه، حيث إفَّ كتفكيضو لممؤمنيف يطمئف النفكس؛ ألنو جاء مف عند هللا  أمر هللا  -٘ٔ
كأقّل لحزنيّف كأقّر  لرضاء زكجات النبي  أقرب تكان  لنبيو  هللاعند  مف الرُّخصة
(ٗ)لعيكنيّف؛

ف منو أكتي بما راضياً  كاف ءشي في لو حق ال وأنَّ  عمـ إذا المرء ألفَّ "   ف ،قل كا   كا 
 .(٘)"فيو حرصو كعظـ عميو غيرتو كاشتدت منو، أكتي ما يقنعو لـ حقاً  لو أفَّ  عمـ

ـ   َوَّللاَّ  يشير قكلو تعالى:  -ٙٔ ـْ  ِفي ما َيْعَم إلى أفَّ األصل في القمكب أف تككف  ق م وِبك 
مستكدعًا لمخير كاإلحساف، فصبلح القمكب صبلح لمحياة الزكجية، أما فسادىا كقياميا عمى 

                                                           
 (.ٙٚٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٕٔٛ/ ٗلمجزائرؼ ) :أيسر التفاسير (ٕ)
(، صححو ٕٕٕ٘(، كتاب النكاح، باب في العدؿ بيف النساء، حديث رقـ )٘ٔٗٔ/ ٖسنف الدارمي ) (ٖ)

 الداراني.
 (.ٜٕٛ/ ٗ) السمعاني المظفر يألب: القرآف تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٕٙٔ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامع (٘)
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نفسو بالحمـ دعكة لكبل  الغش كالخداع، سيجعل الحياة الزكجية في نكد كشقاء، ككصف هللا 
أمكر ال تكافق ىكػ الزكجيف أك الزكجيف إلى الرفق كالصبر عمى ما يقع في الحياة الزكجية مف 

 (ٔ)أحدىما.

 

 ف  بغيرى عف الزواج بغير نسائو أو استبداليف   المطمب الثالث: نيي النبي 

ؿَ  َأفْ  َولَ  َبْعد   ِمفْ  النِ َساء   َلؾَ  َيِحلُّ  َل قاؿ تعالى:  ْسن ي فَّ  َأْعَجَبؾَ  َوَلوْ  َأْزَواج   ِمفْ  ِبِيفَّ  َتَبدَّ  ِإلَّ  ح 
ل ِ  َعَمى َّللاَّ   َوَكافَ  َيِمين ؾَ  َمَمَكْت  َما  [ٕ٘: األحزاب] َرِقيًبا َشْيء   ك 

 المعاني المغوية أوًل:

 ٔ-  َّْسن ي ف  ِعباَرةٌ  كالُحْسفُ  َحُسف، لَما َنْعتٌ  كىك الُقْبح، َنِقيُض  كالُحْسفُ  الَجماُؿ،: الُحْسفُ : ح 
، أك الَيَكػ، أك الَعْقل، ِجَيةِ  ِمف ُمْسَتْحَسف كاف سكاء َمْرُغكٍب، ُمْسَتْحَسفٍ  كلِّ  َعف  كالُحْسفُ  الحّسِ
 الُمْسَتْحَسف ِفي الُقْرآف ِفي جاءَ  َما كَأْكَثر بالَبَصِر، الُمْسَتْحَسف ِفي العامَّةِ  َتعارؼِ  ِفي يقاؿُ  َما َأْكَثر
 (ٕ).الَبِصيَرةِ  جَيةِ  ِمف

ٕ- َرِقيًبا :"شيء، عنو يغيب ال الذؼ الحافع: كمعناه الحسنى، هللا أسماء مف اسـ: الرَّقيب 
 لو، خضكَعيـ عباده مف المنتِظر كالمترقِّب خمق، عّما يغفل ال كالذؼ خافية، عميو تخفى كال

ـْ  َكافَ  َّللاََّ  ِإفَّ  ،لعظمتو كخشكَعيـ منو، كخشيَتيـ  مراعًيا أؼ: [ٔ: النساء] َرِقيًبا َعَمْيك 
 .(ٖ)"حافًظا

 القراءات وجوه :ثانياً 

 كقرأ، بالتاء ِحلُّ تَ  َل  كيعقكب عمرك أبك قرأ النِ َساء   َلؾَ  َيِحلُّ  َل  تعالى:في قكلو 
 النساء، مف ءيش لؾ يحل ال: فالمعنى بالياء قرأ مف: (ٗ)، قاؿ الفراءبالياء َيِحلُّ  َل  الباقكف 

                                                           
 (.ٜٖٚ/ ٔٔ). الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٔ)
 .(ٛٔٗ/ ٖٗ) الزبيدؼ لممرتضى: العركس تاج (ٕ)
 .(ٕٜٗ/ ٕ) عمر مختار أحمد لمدكتكر :المعاصرة العربية المغة معجـ (ٖ)
عنو: أبرع الككفييف كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب، قيل  مفأبك زكريا يحيى بف زياد، المعركؼ بالفراء،  (ٗ)

المأمكف ليمقف ابنيو  وألنو خمصيا كضبطيا، كلكال الفراء لسقطت العربية، كقد ككم ؛لكال الفراء لما كانت عربية
 (.ٙٚٔ/ ٙ) : البف خمكافانظر: كفيات األعياف. ىػٕٚٓ: المعاني، المغات، تكفي سنة مف مصنفاتوالنحك، 
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، العربية في أجكد التأنيث لكاف جميعاً  لمنساء المعنى كاف كلك: قاؿ الفعل، تذكير اختير كلذلؾ
 كمف، النساء جمع المعنى فؤلف بالياء قرأ مف: (ٔ)الزجاج كقاؿ، النساء لظيكر جائزة كالتاء: قاؿ
 (ٕ).النساء جماعة: أراد بالتاء قرأ

 المناسبة وجو :ثالثاً 

بما قد يشّق عميو مف تخصيصو بما ذكر مف األحكاـ، خشية  نبيو  بعدما أمر هللا 
، كصل ذلؾ مف طعف بعض مف لـ يتمكف إيمانو مف القمب، كبعدما ختـ بما يسرُّ أزكاجو 

كرسكلو  بما يزيد مف سركرىّف مف تحريـ الزكاج بغيرىّف شكرًا ليّف كمكافأًة عمى اختيارىّف هللا 
 .عمى الحياة الدنيا(ٖ) 

 العاـ المعنى :رابعاً 

البلتي في عصمتؾ، جزاء اختيارىفَّ  النساء بعد زكجاتؾ  ال يحل لؾ أييا النبي 
، كما ال يحل لؾ أف ُتَطمِّق بعضيفَّ فتأخذ بداًل منيا، كلك أعجبؾ حسف كرسكلو  هللا 

 غيرىفَّ مف النساء فيذا ال يحل لؾ، إال ما ممكت يمينؾ مف اإلماء فيك جائز لؾ، فإف هللا 
 (ٗ)ُمطَّمع عمى كل األمكر، كال تخفى عميو خافية.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل خامسًا:

 التزكج بغير زكجاتو التسع أك االستبداؿ بيّف. ال يحل لمنبي  -ٔ

 غير زكجاتو. (٘)نكاح مف شاء مف السرارؼ  لنبيو  أباح هللا  -ٕ

                                                           
ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سيل، المعركؼ بالزجاج، كىك عالـ بالنحك كالمغة، مف مصنفاتو: معاني القرآف،  (ٔ)

 (.ٓٗ/ٔ) لمزركمي :ق. انظر: األعبلـٖٔٔ إعراب القرآف، كتاب األمالي في األدب كالمغة، تكفي في بغداد سنة
 (.ٕٗٛ/ ٕلؤلزىرؼ ) :معاني القراءات (ٕ)
 (.ٖٚٛ/ ٘ٔ) : لمبقاعير في تناسب اآليات كالسكرانظر: نظـ الدر  (ٖ)
 (.ٓٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٗ)
رِّيَُّة بالضـ، كىي األمة التي بكأتيا بيتا كاتخذتيا لمممؾ كالجماع، كىي منسكبة إلى  (٘) بالكسر، ألف  السرجمع سُّ

اإلنساف كثيرا ما يسرىا كيسترىا عف حرتو، قيل: إنما ضمت السيف لمفرؽ بيف الحرة كاألمة تكطأ، فيقاؿ لمحرة إذا 
رِّيَُّة نكحت سراً  رِّيَُّة، مخافة المبس، كقيل سميت الجارية سُّ ، أك كانت فاجرة: ِسرِّيَّة، كلممممككة يتسراىا صاحبيا سُّ

 (.ٖٔ/ ٕٔل.  انظر: تاج العركس )ألنيا مكضع سركر الرج
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نساءه كاخترف البقاء معو أحسف إلييفَّ بحرمة الزكاج مف غيرىفَّ أك   هللا رسكؿ رخيَّ لّما  -ٖ
، ، مكافأة ليفَّ عمى فعميفَّ كمف ذلؾ يتبيف أفَّ مف يتمسؾ بدينو كيبلـز أىل (ٔ)االستبداؿ بيفَّ

 و عمى ذلؾ، كما أفَّ عمينا مقابمة اإلحساف باإلحساف.يكافئ التقكػ فإفَّ هللا 

 خطب وأنَّ  ، شعبة بف المغيرة عفيريد خطبتيا كالزكاج منيا، فجكاز نظر الرجل إلى مف  -ٗ
 إلى بالنظر األمر، كما أفَّ (ٖ)(بينكما (ٕ)يؤدـ أف أحرى  فإنو إلييا، انظر):  النبي فقاؿ امرأة،

  (ٗ).نكاحيا في يرغبو ما منيا يرػ  فمعمو إلييا، نظر إذا وفإنَّ  المصمحة، إلى إرشاد فيو المخطكبة

 كعدـ مخالفتو. في جميع أكقاتنا، فيذا يبعث عمى االلتزاـ بأكامره  مراقبة هللا  -٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٕٙٓ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامع (ٔ)
 (.ٕٚ/ ٔيؤدـ يعني أف يككف بينيما المحبة كاالتفاؽ. انظر: مقاييس المغة ) (ٕ)
(، ٚٛٓٔ(، أبكاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطكبة، حديث رقـ )ٜٖٛ/ ٖسنف الترمذؼ ) (ٖ)

 صححو األلباني.
 (.ٛٚ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٗ)
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 الثاني المبحث

 (55-54اآليات ) اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 :مطالب يشتمل عمى ثبلثةك 

 األكؿ: أحكاـ دخكؿ المسمميف بيكت النبي  المطمب           

 بعد كفاتو زكجاتو بنكاح النبي إيذاء  حرمة: الثاني المطمب           

 ـأمامي يظيرف  أف لمنساء أبيح الذيف المحاـر :الثالث المطمب           
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 الثاني المبحث

 (55-54اآليات ) اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 : أحكاـ دخوؿ المسمميف بيوت النبي اْلوؿ المطمب

م وا َل  آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َياقاؿ تعالى:  ـْ  ي ْؤَذفَ  َأفْ  ِإلَّ  النَِّبي ِ  ب ي وتَ  َتْدخ  ـ   ِإَلى َلك   َناِظِريفَ  َغْيرَ  َطَعا
ـْ  ِإَذا َوَلِكفْ  ِإَناه   ِعيت  م وا د  ـْ  َفِإَذا َفاْدخ  وا َطِعْمت  ـْ  ِإفَّ  ِلَحِديث   م ْسَتْأِنِسيفَ  َوَل  َفاْنَتِشر   ي ْؤِذي َكافَ  َذِلك 
ـْ  َفَيْسَتْحِيي ِبيَّ النَّ  َذا اْلَحق ِ  ِمفَ  َيْسَتْحِيي َل  َوَّللاَّ   ِمْنك   َوَراءِ  ِمفْ  َفاْسَأل وى فَّ  َمَتاًعا َسَأْلت م وى فَّ  َواِ 

ـْ  ِحَجاب   ـْ  َأْطَير   َذِلك  م وِبك  ... ِلق   [ٖ٘: األحزاب] َوق م وِبِيفَّ

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  َِإَناه   َناِظِريف :نى كبمغ، أدرؾ أؼ أنى كقد منتياه كغايتو، الشيء بمكغ مف األنى  كا 
دراكو، كاإلنى بمكغو: الشيء  منتظريف غير أؼ ِإَناه   َناِظِريفَ  َغْيرَ النضج، كقكلو تعالى: : كا 
دراكو نضجو  (ٔ).كبمكغو كا 

ٕ-  ْـ مر،  طعمو: يقاؿ الذكؽ  يؤديو ما بالبر، كالطَّْعـُ  خص كربما يؤكل ما : الطعاـَطِعْمت 
( الطُّْعـُ )ك غثا، كاف إذا طعـ بذؼ فبلف كما طعـ لو ليس: يقاؿ منو، يشتيى ما أيضا كالطَّْعـُ 
ـْ  َفِإَذا: قاؿ تعالى َطاِعـٌ  فيك ذاؽ أك أكل إذا ُطْعًما كَطِعـَ  الطعاـ وا َطِعْمت  : كقاؿ َفاْنَتِشر 
 ِْمنِ ي َفِإنَّو   َيْطَعْمو   َلـْ  َوَمف[البقرة :ٕٜٗ ]أكمو أؼ ُطْعُموُ  قل فبلف: كيقاؿ يذقو، لـ كمف أؼ.(ٕ) 

ٖ-  َم ْسَتْأِنِسيفإليو،  كاطمأف كألفو كحشتو، بو كذىبت إليو فسكف بو، أنس: بفبلف : استأنس
: لفبلف معو، كاستأنس كتشاكر رأيو أخذ: برأيو بو، كاستأنس كسعد فرح: صديقو بمقاء استأنس

 (ٖ).ِلَحِديث   م ْسَتْأِنِسيفَ  َوَل قكلو تعالى:  ليتسمع لو، منو معو الجمكس فأطاؿ إيناسا كجد

ٗ- َمَتاًعا:مف كالمجاكرة السكنى عرؼ عمى يطمب أف يمكف ما جميع في عاـ : المتاع 
 (ٗ)كالدنيا. لمديف المرافق كسائر المكاعيف

                                                           
 (.ٛٗ/ ٗٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٔ)
 (.ٜٓٔ)ص:  لمرازؼ : الصحاح مختار (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٔ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٖ)
 (.ٜٖٙ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ٗ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

م وا َل  لمتشريف في قكلو تعالى: اإِلضافة - ٔ  (ٔ).النَِّبي ِ  ب ي وتَ  َتْدخ 

م واقكلو تعالى:  بيف الطباؽ - ٕ واو  َفاْدخ  السمب في قكلو تعالى:  طباؽ، وَفاْنَتِشر 
ـْ  َفَيْسَتْحِيي  (ٕ).اْلَحق ِ  ِمفَ  َيْسَتْحِيي َل  َوَّللاَّ   ِمْنك 

 استحيا مف ألفّ  السببية؛ المجاز ىذا كعبلقة اْلَحق ِ  ِمفَ  َيْسَتْحِيي َل  َوَّللاَّ   قكلو في المجاز -ٗ
 (ٖ)المثل. مجرػ  جار كالكبلـ عادة تركو شيء مف

 المناسبة وجو :ثالثاً 

 يكجد كجياف لممناسبة:

، كآدابو مع أزكاجو  في اآليات السابقة األحكاـ الخاصة بالنبي  لّما ذكر هللا  -ٔ
ناسب ذلؾ أف يتبع ىذه اآليات بذكر أحكاؿ المؤمنيف كاآلداب الكاجب عمييـ فعميا عند دخكؿ 

 (ٗ).كآدابيـ مع زكجاتو  بيكت النبي 

 المؤمنيف حاؿ  هللا أباف ، هللا إلى كداع مبشر بأنو أمتو مع  النبي حاؿ بياف بعد -ٕ
 كلّما بدعكتو، إال بيتو دخكؿ ال يككف  كذلؾ بدعكتو، كاف الديف دخكليـ أفّ  فكما ، النبي مع
 بعض استعارة إلى الكصكؿ تعذر ذلؾ في ككاف ، النبي بيكت دخكؿ مف الناس  هللا منع

 (٘).حجاب كراء يككف مف كلكّنو جائز، ذلؾ أفّ  َبّيف الحكائج،

 النزوؿ سبب رابعًا:

كالثاني مسألة الحجاب، ، تناكلت ىذه اآلية أمريف، األكؿ ىك آداب دخكؿ بيت النبي 
 ،النبي  بيكت دخكؿ بمسألة يتعمق ما منيا اآلية، ىذه لنزكؿ أسباب عدة العمماء كقد ذكر

، أما سبب نزكؿ آداب الدعكة إلى الطعاـ النبي  نساء احتجاب بمسألة متعمق ىك ما كمنيا
 زينب أىديت )لما الحجاب آية: اآلية بيذه الناس أعمـ أنا: قاؿ مالؾ  بف ىك ما ركاه أنس

                                                           
 (.ٜٙٗ/ ٕالتفاسير: لمصابكني )صفكة  (ٔ)
 (.ٜٙٗ/ ٕالمرجع السابق ) (ٕ)

 (.ٕٗ/ ٛإعراب القرآف كبيانو ) (ٖ)
 (.ٔٛ/ ٕٕ) ر: البف عاشكركالتنكيانظر: التحرير  (ٗ)
 (.٘ٛ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (٘)
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، ودعا طعاماً  صنع البيت في معو كانت ، هللا رسوؿ إلى  جحش بنت  فقعدوا القـو
 الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا : هللا فأنزؿ يتحدثوف، قعود وىـ يرجع، ثـ يخرج  النبي فجعل يتحدثوف،

م وا َل  آَمن وا ـْ  ي ْؤَذفَ  َأفْ  ِإلَّ  النَِّبي ِ  ب ي وتَ  َتْدخ  ـ   ِإَلى َلك   إلى [ٖ٘: األحزاب] ِإَناه   َناِظِريفَ  َغْيرَ  َطَعا
( وقاـ الحجاب فضرب[ ٖ٘: األحزاب] ِحَجاب   َوَراءِ  ِمفْ  قولو   (ٔ).القـو

 عدة ركايات: كفي سبب نزكؿ حجاب نساء النبي 

 اتخذنا لو هللا، رسوؿ يا فقمت: ثلث في ربي )وافقت قاؿ:  الخطاب بف ما ركاه عمر -ٔ
 وآية [ٕ٘ٔ: البقرة] م َصمِّى ِإْبَراِىيـَ  َمَقاـِ  ِمفْ  َواتَِّخذ وا :فنزلت مصمى، إبراىيـ مقاـ مف

، نساءؾ أمرت لو هللا، رسوؿ يا: قمت الحجاب،  فنزلت َأْف َيْحَتِجْبَف، َفِإنَّو  ي َكمِ م ي فَّ الَبرُّ َوالَفاِجر 
 .(ٕ)الحجاب...( آية

 فأصابت فأكل، فدعاه عمر، َفَمرَّ  ،(ٖ)َحْيًسا  النبي مع آكل )كنت: قالت  عائشة عف -ٕ
فَّ  أ َطاع   ،(ٗ)َحس ِ : فقاؿ إصبعي، يده ، َرَأْتك فَّ  َما َفَيك   .(٘)الحجاب( فنزؿ َعْيف 

 وىو (ٙ)المناصع إلى تبرزف  إذا بالميل يخرجف كف  النبي أزواج أف) :عائشة  عف -ٖ
 يفعل،  هللا رسوؿ يكف فمـ نساءؾ، احجب:  لمنبي يقوؿ عمر  فكاف ،(ٚ)َصِعيد  َأْفَيح  

 طويمة، امرأة وكانت عشاء، الميالي مف ليمة ، النبي زوج ،زمعة  بنت سودة فخرجت

                                                           
م وا (، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو: ٜٔٔ/ ٙصحيح البخارؼ ) (ٔ) ، ب ي وَت النَِّبيِ  ِإلَّ َأْف ي ْؤَذَف...َل َتْدخ 

 .(ٕٜٚٗحديث رقـ )
(، كتاب الصبلة، باب ما جاء في القبمة، كمف لـ ير اإلعادة عمى مف سيا، فصمى ٜٛ/ ٔ) المرجع السابق (ٕ)

 (.ٕٓٗإلى غير القبمة، حديث رقـ )
ْمُف ُيْخَمُط َكُيْعَجُف. انظر:  (ٖ)  : لمنككؼ الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياجاْلَحْيُس ُىَك اأْلَِقُط َكالتَّْمُر َكالسَّ
(ٜ/ٕٕٕ.) 
ِحسَّ بكسر السيف كالتشديد كممة يقكليا اإلنساف إذا أصابو ما أحرقو كالجمرة كالضربة كنحكىما. انظر: مرقاة  (ٗ)

 (.ٜٖ٘ٓ/ ٜ) : لميركؼ بيحالمفاتيح شرح مشكاة المصا
(، صححو األلباني، ٖ٘ٓٔ(، باب أكل الرجل مع امرأتو، حديث رقـ )ٕٖٙاألدب المفرد مخرجا )ص:  (٘)

 (.ٕٔٗ/ ٚانظر: سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
كىي مكاضع  ألنو يبرز إلييا كيظير،؛ ىي المكاضع التي يتخمى فييا لقضاء الحاجة، كاحدىا: منصع (ٙ)

 (.٘ٙ/ ٘) : البف األثير الجزرؼ مخصكصة خارج المدينة. انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر
الصعيد: َكجو اأَلْرض، كاألفيح اْلَكاِسع َكَزاد فيحًا َأؼ كسعة. انظر: عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ: لبدر  (ٚ)

 (.ٖٕٛ/ ٕالديف العيني )
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 آية هللا  فأنزؿ الحجاب، ينزؿ أف عمى حرصا سودة، يا عرفناؾ قد أل: عمر  فناداىا
 .(ٔ)الحجاب(
 نزكؿ أطمقت منيا كلقربو زينب، قصة قبل بأنيا كقعتبيف ىذه الركايات المذككرة  الجمع كيمكف

 (ٕ)األسباب. تعدد مف مانع كال السبب، بيذا الحجاب

 العاـ المعنىخامسًا: 

 غير الطعاـ لتناكؿ لكـ إذنو حاؿ في إال  النبي بيكت تدخمكا ال آمنكا الذيف أييا "يا
 بعد تمكثكا كال فانصرفكا، طعمتـ فإذا فادخمكا،  الرسكؿ دعاكـ إذا كلكف إدراكو، كقت منتظريف

طالة إذنو بدكف  الدخكؿ ألفّ  بعضًا؛ بعضكـ لحديث مستأنسيف ذلؾ  كاف الطعاـ بعد المكث كا 
 ما بالحق الجير مف يمنعو ال  هللا كلكف الخركج، إليكـ يطمب أف فيستحى النبي  يؤذػ
ذا المخمكقيف، يمنع  أعظـ ذلؾ حجاب، كراء مف فاسألكىف حاجة  النبي زكجات إحدػ سألتـ كا 
 .(ٖ)الشيطاف" كساكس مف كقمكبيف لقمكبكـ طيارة

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سادساً 

 (ٗ)مف الحرمة ما ليس لغيرىا مف البيكت. لبيكت النبي  -ٔ

ف  كنحكه، الطعاـ إلى الدعكة عند بغير إذف، إال عدـ جكاز دخكؿ بيكت النبي  -ٕ حتى كا 
 كقع خاص شيء في اآلية نزكؿ كاف أميات لممؤمنيف، يقكؿ أبك حياف: "كلما زكجاتو كفَّ 

 طعاـ إلى إذف عف كاف إف إال  النبي بيكت دخكؿ يجكز ال أنو عمى ذلؾ يدؿ لـ لمصحابة،
 .(٘)لغيره" أـ لطعاـ كاف سكاء بإذف، إال بيكتو  دخكؿ يجكز ال بل إناه، ناظريف غير

                                                           
(، صحيح مسمـ ٙٗٔ(، كتاب الكضكء، باب خركج النساء إلى البراز، حديث رقـ )ٔٗ/ ٔصحيح البخارؼ ) (ٔ)
 (.ٕٓٚٔ(، كتاب السبلـ، باب إباحة الخركج لمنساء لقضاء حاجة اإلنساف، حديث رقـ )ٜٓٚٔ/ ٗ)
 (.ٖٔ٘/ ٛ) العسقبلني البف حجر: البخارؼ  صحيح شرح البارؼ  فتح (ٕ)
 (.ٖٔٙر القرآف الكريـ: لجنة مف عمماء األزىر )ص: المنتخب في تفسي (ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٕ) : لمصابكنيركائع البياف تفسير آيات األحكاـ (ٗ)
 (.ٜٛٗ/ ٛ) التفسير في المحيط البحر (٘)
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يدؿ عمى نفي ما عداه، فإّف مف أباح لؾ الدخكؿ إلى بيتو بإذنو تخصيص الطعاـ بالذكر ال  -ٖ
إلى الطعاـ، فقد أباح دخكلو إلى غير الطعاـ، فإف غير الطعاـ يمكف كجكده مع الطعاـ 

 (ٔ)كالتحدث معو، أك االستعانة بو في قضاء حاجة لو.

يثارىـ عمى نفسو كأىل بيتو، فمع أف البيكت  جكد النبي " -ٗ كاف ال يكقد فييا مع أضيافو كا 
َغْيَر : كاف يتكمف الطبخ ألضيافو إف استطاع، لقكلو و نار لشيريف بثبلثة أىمة، إال أنّ 

 .(ٕ)"، كيترتب عميو استحباب إكراـ الضيف بطبخ ما يقدر عميو أىل البيتناِظِريَف ِإناه  

ال يجكز ألحد مف المدعكيف أك الضيكؼ أف يرفع شيئًا مف الطعاـ معو أك يأخذ شيئًا منو؛  -٘
ألف الطعاـ ىنا ممؾ لممتضيف كالداعي كليس ممكًا لممدعكيف، كتقديمو لو عمى كجو اإلباحة ال 

 (ٖ)التمميؾ، فالداعي إنما أذف لو في األكل منو خاصة، كلـ يأذف لو في تممكو.

، كآداب دخكؿ البيكت حكـ عاـ، بحيث يدخل فيو ىذا النيي ال يقتصر عمى بيكت النبي  -ٙ
 (ٗ)سائر بيكت المؤمنيف، فبل يجكز دخكليا بغير إذف، كال حضكر الطعاـ بغير دعكة.

يراعى، فيحظر المجيء قبل الكقت المقدر كالمحدد مف قبل الداعي،  أف يجب كقت لمدعكة -ٚ
لطعاـ قبل نضجو يؤذؼ قمب صاحب الدعكة كيغّمو، ألّنو سيشغمو فيما ال فحضكر المدعك إلى ا

طالة زمف الحجاب عمى نسائو، كما أف  طالة الحديث ببل فائدة، كا  فائدة فيو سكػ شغل كقتو كا 
 (٘)الداعي قد يككف عمى حاؿ ال يحب أف يراىا عميو أحد.

 دعا )إذاقاؿ:  عف النبي  الكليمة، فقد ركػ ابف عمر  إلى الدعكة إجابة استحباب -ٛ
 دعيت )لو: قاؿ  النبي عف ، كعف أبي ىريرة (ٙ)نحوه( أو كاف عرساً  فميجب، أخاه أحدكـ
َراع   أو ذراع إلى  .(ٛ)ْلجبت( (ٚ)ك 

                                                           
 (.ٕٛ٘/ ٘ٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٔ)
 (.ٔٗ/ ٕ) زكاكػ  الفتاح عبد بف حمد: ألشمائل الرسكؿ  (ٕ)
 (.٘ٛ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (ٖ)
 (.ٜٓ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٗ)
 (.ٜٜ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (٘)
 (.ٜٕٗٔ(، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، حديث رقـ )ٖ٘ٓٔ/ ٕصحيح مسمـ ) (ٙ)
اؽ العارؼ مف الّمحـ، ك مف اإلنساف ما دكف الرُّكبة إلى الكعب :ُكَراعال (ٚ) معجـ . انظر: مف الحيكاف مستدّؽ السَّ

 (.ٕٜٔٔ/ ٖ) : لمدكتكر أحمد مختار عمرالمغة العربية المعاصرة
 (.ٕٛٙ٘)كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، باب القميل مف اليبة، حديث رقـ  (،ٖ٘ٔ/ٖ)صحيح البخارؼ  (ٛ)
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 كلك طعاـ مف حضر ما إليو يقدـ أف مف بدّّ  يكف لـ ألمر أحداً  منزلو إلى دعا إذا "الكريـ -ٜ
 .(ٔ)عرض" فيما كممو حضر ما معو تناكؿ فإذا كسرة، أك تمرة

ْيَففِ كالذؼ تسميو العرب  (ٕ)التَّْطِفيلِ تحريـ  -ٓٔ كيذمو، حيث إف   هللا يكرىو مما ، كىذاالضَّ
كمف ذلؾ يتضح لنا عدـ  (ٖ)البعض كاف يترقب الطعاـ حتى إذا قارب عمى االستكاء دخل البيت،

 ال قد الرجل جكاز الدخكؿ عمى الطعاـ بغير دعكة، كلك كاف ىناؾ إذف بالدخكؿ إلى البيت؛ ألف
 إليو. يقدمو ما يجد كال عميو ذلؾ فيشق الطعاـ، مف عنده يككف 

عمى  تدخمكا ال ليـ قيل إذا بحيث كالطاعة، السمع بأدب المؤمنيف يؤدب أف  هللا أراد -ٔٔ
ف يدخمكا، أال البيكت القكـ المستنكفيف، إذ إف  مثل يككنكا ال كأف فميدخمكا، بالدخكؿ ليـ أذف كا 

العادة أف مف كاف معتادًا عمى دخكؿ بيت معيف مف غير إذف، إف قيل لو ال تدخميا إال إف أذف 
 (ٗ)لكـ، فإنو يتضجر مف ذلؾ فينقطع عف صاحب البيت فبل يدخميا كلك أذف لو.

 منازؿ يدخمكا أف المؤمنيف عمى هللا  حظر ليذه األمة كغيرتو عمييا، فقد إكراـ هللا  -ٕٔ
 (٘)اإلسبلـ، كابتداء الجاىمية في بيكتيـ في يصنعكف  ذلؾ قبل كانكا كما إذف، بغير  هللا رسكؿ

 عميو برفع األذػ عنو. كمزيد عناية بو كغيرة مف هللا  كفي ىذا أيضًا إكراـ لمنبي 

اإلذف بالدخكؿ أف ُيَصرَّح بو، فمك عمـ الزائر بالرضا جاز لو الدخكؿ، كىذا ال يشترط في  -ٖٔ
ـْ  َأوْ  ما يدؿ عميو الدليل النقمي في قكلو تعالى: إضافة إلى الدليل  [ٔٙ: النكر] َصِديِقك 

، ككما لك حصل مثبًل حريق فإف مف يدخل ليس بحاجة إلى  العقمي، ككجكد مف ىك محـر
 (ٙ)استئذاف؛ ألنو يعمـ بأف صاحب البيت يأذف لو بذلؾ، فيك بحاجة إلى المساعدة.

                                                           
 (.ٗٔٙ/ ٖ) المالكي العربي البف: القرآف أحكاـ (ٔ)
، ُىَك الَِّذؼ َيدُخُل الَكِليَمَة كالَمآ (ٕ) ـْ ُيْدَع ِإَلْيَياالطَُّفْيِميُّ أك مف  َشاِعٌر ِمْف َبِني َغِنيّ الطَُّفْيُل: ، كىي نسبة إلى ِدَب كَل

، الَِّذؼ ُيْدَعى َزالَّؿٍ : الطَُّفْيُل ْبُف يل ىك، َكقَبِني عبِد هللِا بِف َغَطَفافَ  كاَف َيْأِتي  ُطَفْيَل اأَلْعَراِس َأك اْلَعراِئِس، :اْلُككِفيُّ
ـَ ِببَل َدْعَكٍة، ككاَف َيُقكُؿ: َكِدْدُت َأفَّ الُككَفَة ِبْرَكٌة ُمَصْيَرَجٌة، َفبَل  انظر: تاج العركس .  َيْخَفى عميَّ ِمْنَيا َشْيءٌ الَكاَلِئ

(ٕٜ /ٖٚٗ.) 
 (.ٕٓٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف فسيرتانظر:  (ٖ)
 (.ٜٚٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
 (.ٕٓٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسيرانظر:  (٘)
 (.ٕٛ٘/ ٘ٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٙ)
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  النبي إلى البيكت ، فإضافةالبيت يككف لمرجل، بدليل إضافة البيكت إلى النبي  -ٗٔ
ضافة ؾ،مم إضافة ْرفَ في قكلو تعالى:  األزكاج إلى البيكت كا   ب ي وِتك فَّ  ِفي ي ْتَمى َما َواْذك 

 (ٔ).لممالؾ يككف  إنما كاإلذف  لمنبي اإلذف فييا جعل أنو بدليل محل، إضافة [ٖٗ: األحزاب]

ّنما حراـ، الدخكؿ إذ إفّ  الطعاـ، مف الفراغ بعد المنزؿ مف الخركج كجكب -٘ٔ  ألجل جاز كا 
 بيكت في كالمكث (ٕ)أصمو، إلى التحريـ كعاد المبيح السبب زاؿ األكل انقضى فإذا األكل،

 بيا القياـ يستطيع ال مشاغل لديو تككف  قد الشخص ألف اآلخريف بعد الطعاـ غير مرغكب فيو،
 ال كقد العمل، عناء مف كالمرأة الرجل فيو يستريح عادة الكقت ىذا أف كما عنده، اآلخريف لكجكد
نما كجكد مع المرأة لراحة متسعٌ  البيت في يككف   مؤذيا ذلؾ كاف الضيكؼ، يقكؿ ابف عاشكر: "كا 
 تدبير أك العبادة أك الكحي تمقي مف النبكءة لشؤكف  التفرغ كبيف بينو يحكؿ ما فيو ألف  النبي
 .(ٖ)كأىمو" كبيتو ذاتو كلشؤكف  المسمميف لنفع مجمسو في الجمكس عف التأخر أك األمة أمر

عمى الداعية أف يتخير مف األلفاظ ما ال يؤذؼ السامع، فمع أف الخركج كاالنتشار بمعنى  -ٙٔ
عبر عف الخركج باالنتشار ألف في التعبير بالخركج أذػ لمسامع كمشاعره،  كاحد، لكف هللا 

كعمى الداعية أيضًا بياف الحكمة مف األمر أك النيي لمتخفيف ممف يتكجو إليو الخطاب، خاصة 
الحكمة مف ىذه اآلداب كذكر سبب  ذا كاف األمر يحكؿ بينو كبيف ما يحب، كقد َبيَّف هللا إ

 (ٗ).مشركعيتيا كىك إيذاء النبي 

الثقل عمى اآلخريف خمق مذمكـ، فيك يؤذؼ اآلخريف، كيدخل عمييـ الغـ، كعمى المؤمف  -ٚٔ
 مف الناس عمى الخمق حسف يحممو أف كالبد تجنب ىذا الخمق الذؼ يؤدؼ إلى الضرر باآلخريف،

األدب، كأال يدفعو طيب المعاممة كحسف المعاشرة عمى استغبلؿ الناس كالتسمط عمييـ  حفع
لحاؽ األذػ بيـ، كمما قيل في الثقبلء مما طفحت بو أقكاؿ الحكماء   (٘)األعمش أفّ الشعراء، ك كا 

 :  يقكؿكاف  ثقيل مجمسو حضر إذا

                                                           
 (.ٕٙٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتحانظر:  (ٔ)
 (.ٕٕٙ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٕ)
 (.ٙٛ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ٖ)
 (.ٕٗ/ ٕ) زكاكػ  الفتاح عبد بف حمد: ألانظر: شمائل الرسكؿ  (ٗ)
أبك دمحم سميماف بف ميراف األسدؼ الممقب باألعمش، تابعي مشيكر، أصمو مف ببلد الرّؼ، كاف عالما بالقرآف  (٘)

حديث، قاؿ عنو الذىبي: كاف رأسا في العمـ النافع كالعمل الصالح. ُتكفي  ٖٓٓٔكالحديث كالفرائض، ركػ نحك 
 (.ٖ٘ٔ/ ٖق. انظر: األعبلـ لمزركمي )ٛٗٔبالككفة سنة 
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 (ٔ)ُجبلَِّسنا بعض مف بأثقل  ميِّتا تحممو الفيل فما

 (ٕ)منو. كأرحنا لو اغفر الميـ  : يقكؿ رجبًل  استثقل إذا  ىريرة أبك كافك 

ا مما يحث عميو اإلسبلـ، كقد كاألنس بالحديث شيء محمكد، كىذ بالصحبة االستئناس -ٛٔ
نس الكاحد منا بالحديث مع شخص معيف لصبلحو كأدبو...إلخ، لكف البد أف يتـ اختيار يستأ

 المكاف كالزماف المناسب لذلؾ، كالذؼ ال يؤثر عمى اآلخريف، كال يصل إلى حد اإلثقاؿ المذمكـ. 

 مف الفراغ بعد كالجمكس ، الطعاـ لنضج كاالنتظار إذف، بغير  عمى بيكت النبي الدخكؿ -ٜٔ
ذلؾ، كلـ يطردىـ  إظيار مف يمنعو كاف الحياء ، لكفلمحديث، كاف فيو إيذاء لمنبي  الطعاـ

 أك يخرجيـ مف المنزؿ، ألّف ىذا مستقبح عندنا، كيككف مرجعو البخل كسكء األخبلؽ، قاؿ
 مف  هللا فعمـ ذلؾ، في األَذػ عمى فيصبر منو كرماً  إَطاَلُتُيـْ  يحتمل  النبي "ككاف: الزجاج
 .(ٖ)بعدىـ" كلمف ليـ َأَدباً  فصار األَدبَ  يحضره

كا عراضو عف مؤاخذة مف قاـ بإيذائو دليبًل عمى جكاز ذلؾ؛ ألف  ال يدؿ سككت النبي  -ٕٓ
ككت رضًا مف النبي  عمى ذلؾ،  لو أف يسامح كيعفك عف حقو، فإّف البعض قد يظّف أّف السُّ

 آذػ مف العمماء بأف جـز ، كقدكأف الجمكس في بيتو لك كاف محظكرًا لما سكت عنو النبي 
 (ٗ)إليو. كالقصد األذػ مرتبة بحسب ذلؾ عمى يعزر  النبي

 (٘)عف نفسو العمة الكاقعة في البشر كىي االستحياء مف ترؾ قكؿ الحق. نفى هللا  -ٕٔ

نما الذات مف يككف  ال االستحياء -ٕٕ لمف  األفعاؿ، كىك ىنا إخراج النبي  مف يككف  كا 
 يدؿ فإّنو اْلَحق ِ  ِمفَ  َيْسَتْحِيي لَ  َوَّللاَّ  يمكث في بيتو بعد الفراغ مف الطعاـ، بدليل قكلو تعالى: 

                                                           
نما اكتفيت بذكر (ٕٛ)ص: إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء: لمسيكطي  (ٔ) ، كىناؾ أقكاؿ كثيرة في ذـ الثقبلء كا 

كمف أراد االستزادة فميرجع إلى المؤلفات في ىذا الباب، كمنيا: ذـ الثقبلء البف المرزباف، كأخبار الثقبلء ذلؾ، 
إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء، كقد ألف مف المحدثيف دمحم الزمزمي رسالة أسماىا:  :لمخبلَّؿ، كرسالة السيكطي

 نثكرة عنيـ في الكتب.أخبار الثقبلء كالمستثقميف، ىذا غير ما كرد مف أخبار م

 (.ٜٔذـ الثقبلء: البف المرزباف )ص:  (ٕ)
 (.ٖٕ٘/ ٗلمزجاج ) :معاني القرآف كا عرابو (ٖ)
 (.ٙٛ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٗ)
 (.ٜٖٙ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحررانظر:  (٘)
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تعالى  لقاؿ ذكاتيـ مف االستحياء كاف كلك الحق، ىك  النبي منو يستحي كاف الذؼ أفّ  عمى
 (ٔ).منكـ يستحي ال كهللا

 إقامتو، في اإلسبلمي الحق مف أحد يستحيي ال أف األمة عمى  هللا ديف كاجبات "مف -ٖٕ
 فيما إال بو، األخذ كفي تعميمو، كىك إببلغو كفي معرفتو، يقتضي ما بو حل إذا معرفتو كفي
 (ٕ)يغمص ال مما فييا التسامح أك إسقاطيا في أصحابيا يرغب التي الخاصة الحقكؽ  إلى يرجع
 بقدر بأمثاليـ البلئقة  هللا بصفات بالتخمق مأمكركف  الناس ألفّ  غيره، إلى راجعاً  حقاً 

 .(ٖ)اإلمكاف"

 بأمر يككف  ما لكف الناس، لعادة نظراً  كتتجنبو بفعمو تقكـ ال قد النفس حع مف يككف  ما -ٕٗ
 .قكلو مف حرجاً  اإلنساف ذلؾ في يجد كال تتقبمو، النفس فإفّ  إليي

االحتجاب عف الرجاؿ، كسؤاؿ النساء مف كراء ستار أطير كأنقى لمقمب عف الريبة  -ٕ٘
 عمى والدخوؿ )إياكـ: قاؿ  هللا رسكؿ أف: عامر  بف عقبة كالشيكة، كأبعد عف الفتنة، فعف

 فإف لو تحل ال مف مع الخمكة في بنفسو يثق أف ألحد ينبغي ال أنو عمى يدؿ ،"كىذا(ٗ)النساء...(
، فميما بمغ اإلنساف مف اإليماف فإنو ال (٘)لعصمتو" كأتـ لنفسو كأحصف لحالو أحسف ذلؾ مجانبة

 ىذا فيدفعو المعصية، كبيف بينو الحائل ىك فقط إيمانو أف أحد يظف يأمف عمى نفسو الفتنة، فبل
 المرأة. مع بالخمكة التساىل إلى

، سكاء كاف ال يحل بعد نزكؿ آية الحجاب أف ينظر أحٌد إلى امرأٍة مف نساء النبي  -ٕٙ
 (ٙ)كانت منتقبة أك غير منتقبة.

 ،النبي  زكجات عمى قاصراً  ليس حجاب، كراء مف النساء كسؤاؿ االختبلط بعدـ األمر -ٕٚ
ال يجكز النظر  المؤمنيف، فإذا كاف نساء النبي  نساء جميع يشمل بحيث عاـ حكـ كلكنو

                                                           
 (.ٚ٘ٙلمسايس )ص:  :انظر: تفسير آيات األحكاـ (ٔ)
غمص الناس: أؼ االحتقار ليـ كاالزدراء بيـ، ككذلؾ غمص النعمة إذا ازدرػ بيا، كمغمكص عميو في (ٕ)

 (.٘ٙ/ ٛحسبو أؼ مطعكف عميو، كاغتمصت فبلنا إذا احتقرتو. انظر: تيذيب المغة )
 (.ٛٛ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ٖ)
، كالدخكؿ عمى المغيبة، (، كتاٖٚ/ ٚصحيح البخارؼ ) (ٗ) ب النكاح، باب ال يخمكف رجل بامرأة إال ذك محـر

 (.ٕٖٕ٘حديث رقـ )
 (.ٙٔٙ/ ٖ) المالكي العربي البف: القرآف أحكاـ (٘)
 (.ٖٔٓ/ ٗ) لمسمعاني: القرآف تفسيرانظر:  (ٙ)
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إلييّف، كال سؤاليّف إال مف كراء حجاب، كىّف أميات لممؤمنيف، فالتحدث إلى غيرىّف مف كراء 
 (ٔ)حجاب يككف مف باب أكلى.

جكاز شيادة األعمى، كعمى ىذا أكثر العمماء، كىك رأؼ المالكية كالحنابمة، كأنو يجكز لو  -ٕٛ
 (ٕ)كغيرىما. كالشافعي حنيفة أبك يجزىا لـ يطأ زكجتو بمعرفتو بكبلميا، بينما

 التحمي عمى المسمـ الجيل بيا، كتربية التمسؾ ينبغي إلييا أرشدنا هللا التي ىذه اآلداب -ٜٕ
بيا، فالمسممكف اليكـ بأمس الحاجة إلى تعمـ مثل ىذه اآلداب اإلسبلمية الرفيعة، كليس مف 

 صفات المؤمنيف مخالفة ىذه اآلداب. 

 

  بعد وفاتو زوجاتو نكاحب النبي إيذاء  حرمةالثاني:  المطمب

ـْ  َكافَ  َوَما...قاؿ تعالى:  وؿَ  ت ْؤذ وا َأفْ  َلك  وا َأفْ  َوَل  َّللاَِّ  َرس  ـْ  ِإفَّ  َأَبًدا َبْعِدهِ  ِمفْ  َأْزَواَجو   َتْنِكح   َذِلك 
وا َشْيًئا َأْو ت ْخف وه  َفِإفَّ *  َعِظيًما َّللاَِّ  ِعْندَ  َكافَ  لِ  َشْيء  َعِميًماِإْف ت ْبد  -ٖ٘:األحزاب] َّللاََّ َكاَف ِبك 
٘ٗ] 

 وجوه البلغة أوًل:

واالطباؽ بيف قكلو تعالى:    (ٖ).ت ْخف وه  و  ت ْبد 

 ثانيًا: وجو المناسبة

 كحسف مبلطفتو عمى يحمميـ بماذلؾ  أكد ،نبي ال كتبي دخكؿ آداب هللا  ذكر المّ 
ـْ  َكافَ  َوَما :فقاؿ اآلداب ىذه عمى كالمحافظة معاممتو وؿَ  ت ْؤذ وا َأفْ  َلك  كلما سبق  (ٗ)،َّللاَِّ  َرس 

بالمكث في بيكتو، أتبع ذلؾ بالنيي عف أذػ النبي  الحديث في بياف النيي عف إيذاء النبي 
 ،كألف إيذاء النبي  (٘)نييًا عامًا في كل ما يؤذيو  ،أظيره البعض في حيف أخفاه آخركف

                                                           
 (.ٖٔ٘/ ٕ) : لمصابكنيركائع البياف تفسير آيات األحكاـ (ٔ)
 (.ٕٕٛ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٕ)
 (.ٔٛ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنير (ٖ)
 (.ٖٔ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٕٜ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (٘)
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لظكاىر الناس كما يخفكنو في صدكرىـ، مما يحمل  ناسب ذلؾ أف يتبع ىذا األذػ عمـ هللا 
 أك يبدكنو. في طياتو تيديدًا لمذيف يكنكف في صدكرىـ إيذاًء لمنبي 

 : المعنى العاـثالثاً 

بأؼ كجو كاف، سكاء كاف قكليًا أك  مف غير البلئق بل مف المستقبح إيذاء النبي 
نكاح زكجاتو بعد كفاتو، حيث إنيف زكجاتو في  فعميًا، ظاىرًا أك باطنًا، كمما يؤذؼ النبي 

، كقد امتثمت الدنيا كاآلخرة؛ لذا يحـر نكاح زكجاتو بعده، فإف ىذا األمر إثمو عظيـ عند هللا 
فاألمة ىذا النيي،   ، هللا ىني مما ذلؾ غير أك إيذائو مف شيًئا بألسنتكـ الناس أييا تظيركا كا 

 مف كىك شيء، عميو يخفى بلف كبغيره، ذلؾب عميـ  هللا فإف ،صدكركـ في كتكتمكهه تخفك  أك
 (ٔ).ذلؾ عمى يجازؼ 

 رابعًا: سبب النزوؿ

ـْ  َكافَ  َوَما: قكلو في  عباس ابف عف -ٔ وؿَ  ت ْؤذ وا َأفْ  َلك   رجل في نزلت): قاؿ ...َّللاَِّ  َرس 
  (ٕ)(. عائشة أنيا ذكروا: سفياف قاؿ بعده  النبي نساء بعض يتزوج أف ىـ

 رسوؿ توفي إف: يقوؿ رجل أف  النبي بمغ): قاؿ  (ٖ)أسمـ بف زيد بف الرحمف عبد عف -ٕ
ـْ  َكافَ  َوَما القرآف فنزؿ  النبي يؤذي ذلؾ فكاف بعده، مف فلنة تزوجت  هللا  ت ْؤذ وا َأفْ  َلك 

وؿَ   .(ٗ)(... َّللاَِّ  َرس 

 واْلىداؼ المقاصد تحميلخامسًا: 

 أف لمرجل يجكز كال لممؤمنيف، أميات ألنيفّ  ؛أبداً  كفاتو بعد  النبي زكجات نكاح يجكز ال -ٔ
 .بأمو يتزكج

                                                           
 (.ٓٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٔ)
(، ٖٓ٘ٔ/ٓٔ) حاتـ أبي البف: العظيـ القرآف تفسير ،(ٖٙٔ:ص) لمسيكطي: النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب (ٕ)

 (.ٖٙٚٚٔرقـ )
 كعبد كىب ابف كعنو كغيرىـ، المنكدر كابف أبيو عف ركػ  المدني، العدكؼ  أسمـ بف زيد بف الرحمف عبد ىك (ٖ)

سناد المراسيل رفع مف ركايتو في أكثر قدف ،ضعفو ل بحديثو العمـ أىل يحتج فبل كآخركف، الرزاؽ  المكقكؼ، كا 
 (.ٚٚٔ/ٙ) العسقبلني حجر البف: التيذيب تيذيب: انظر(. ىػػٕٛٔ) سنة كفاتو كانت مكضكعة، أحاديث كركػ 

(، ٖٓ٘ٔ/ٓٔ) حاتـ أبي البف: العظيـ القرآف تفسير ،(ٖٙٔ:ص) لمسيكطي: النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب (ٗ)
 (.ٗٙٚٚٔرقـ )
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 .كأشنعيا الكبائر أعظـ مف يعد كفاتو بعد أزكاجو نكاح أك ذػباأل  لمنبي التعرض -ٕ

، كال يعقل أف كرسكلو  ال يحتمل أف يصدر ىذا القكؿ إال عف منافق، ُيِكفُّ العداكة هلل  -ٖ
ىي ركايات  ، ككل ما ذكر مف ركايات تطعف في طمحة يتفكه بذلؾ أحد صحابة رسكؿ هللا 

، كما يؤكد صدكر ىذا مكضكعة، كأسانيدىا كاىية، إنما غرضيـ النيل مف صحابة رسكؿ هللا 
كالمؤمنيف،  عف المنافقيف، أنو كرد عقب ىذه اآليات نيي المنافقيف عف إيذاء النبي القكؿ 

  هللا ، طمحة عمى يصح ال عندؼ كىذايقكؿ ابف عطية: " (ٔ)كعف نشر أراجيفو في المدينة،
 عف القكؿ ىذا حكي كقد: (ٖ)العباس أبك اإلماـ شيخنا قاؿ ، كيقكؿ القرطبي: "(ٕ)"منو عاصمو
نما نقمو، في كالكذب! مثمو عف كحاشاىـ الصحابة، فضبلء بعض  القكؿ ىذا مثل يميق كا 

 .(ٗ)"الجياؿ بالمنافقيف

يجاب حرمتو حيًا كميتًا، بل إف ىذا الفعل يطيب لو النفس  لرسكلو  تعظيـ هللا  -ٗ كا 
، فإف مثل ىذا األمر كىك نكاح كينشرح الصدر كيسر لو القمب، مما يدفع نحك شكر هللا 

الزكجة بعد كفاة الزكج مما يحدث الرجل بو نفسو، كال يخمك منو فكره، كل ىذا مف شدة غيرتو 
 (٘)عمى زكجتو، لدرجة أنو يتمنى ليا المكت حتى ال تنكح بعده.

كمجازاتيـ عمييا،  لما يظير عمى ألسنة الناس أك ما يكتمكنو في صدكرىـ ـ هللا مْ عِ  -٘
 .المؤمنيف عائشة  مف أـكيقصد ىنا ما ُرِكؼ عف قكؿ البعض بأنيـ سيتزكجكف 

  

                                                           
 (.ٖٜ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (ٔ)
 (ٜٖٙ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ٕ)
ىك أحمد بف عمر بف إبراىيـ، أبك العباس األنصارؼ القرطبي، يعرؼ بابف المزيف، كىك فقيو مالكي، مف  (ٖ)

كتابا مف تصنيفو شرح بو  مف تمخيص كتاب مسمـ، لما أشكلرجاؿ الحديث، كلد بقرطبة، مف مؤلفاتو: المفيـ 
 (.ٙٛٔ/ٔق. انظر: األعبلـ لمزركمي )ٙ٘ٙسنة باإلسكندرية تكفي  في اختصار مسمـ،

 (ٜٕٕ/ ٗٔ) القرآف ألحكاـ الجامع (ٗ)
 (.ٙ٘٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (٘)
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 ـالمحاـر الذيف أبيح لمنساء أف يظيرف أماميثالث: ال المطمب
َناحَ  َل قاؿ تعالى:   َأْبَناءِ  َوَل  ِإْخَواِنِيفَّ  َأْبَناءِ  َوَل  ِإْخَواِنِيفَّ  َوَل  َأْبَناِئِيفَّ  َوَل  آَباِئِيفَّ  ِفي َعَمْيِيفَّ  ج 

ل ِ  َعَمى َكافَ  َّللاََّ  ِإفَّ  َّللاََّ  َواتَِّقيفَ  َأْيَمان ي فَّ  َمَمَكْت  َما َوَل  ِنَساِئِيفَّ  َوَل  َأَخَواِتِيفَّ   َشِييًدا َشْيء   ك 
 [٘٘: األحزاب]

 المناسبة وجوأوًل: 

كنساء المؤمنيف،  بعدما ذكرت اآليات السابقة كجكب االحتجاب عف زكجات النبي 
في االحتجاب  كسؤاليّف المتاع مف كراء حجاب، بّينت ىذه اآلية أّف ىناؾ مف استثناىـ هللا 

 عنيّف، كأنو يجكز ليـ الدخكؿ عمييّف ببل احتجاب.

 العاـ المعنى: ثانياً 
ال إثـ أك حرج عمى نساء المؤمنيف جميعًا أف يظيرف كجكىّف كيكممف دكف حجاب اآلباء 
كاألبناء كاإلخكاف كأبناء اإلخكاف كأبناء األخكات أك نساء المؤمنيف، كالمماليؾ مف اإلماء كالعبيد، 

آلية، بتقكاه فيما حرمو عمييّف مف إظيار الكجو لغير المحاـر المذككريف في ا ثـ أمرىّف هللا 
 (ٔ)مطمٌع كشاىٌد عمى كل شيء. فإف هللا 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: ثالثاً 
 ىـؤ كأبنا كاإلخكاف كاألبناء اآلباء كىـ عنيف، النساء احتجاب يجب ال أصناؼ مف ىناؾ -ٔ

 .كاإلماء كالنساء األخكات كأبناء

لـ ُيَبْح لمييكديات أك يباح لممرأة المسممة الدخكؿ عمى مثميا، كلك كانت متزينة، لكف ذلؾ  -ٕ
النصرانيات كغير المسممات بشكل عاـ، مخافة أف يقمف بكصف تمؾ النساء لمف ىـ مثميّف 

 (ٕ)كعمى ديانتيّف، فيؤدؼ ذلؾ إلى افتتانيـ كرغبتيـ فييّف.

يحل لمنساء أف يظيرف أماـ اإلماء، مع الخبلؼ في جكاز الظيكر أماـ العبيد كعمى أؼ  -ٖ
يحل لمعبيد النظر إلى ما يبدك عادة مف الكجو كاليديف كالقدميف، كال يحل ليـ حاؿ، كاألحكط أنو 

.  (ٖ)النظر إلى ما سكػ ذلؾ مما يحل لممحاـر

                                                           
 (.ٕٛٛ/ ٗانظر: أيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٔ)
 (.ٜٓٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٕ)
 (.ٖٖٓ/ ٗ) لمسمعاني: القرآف تفسيرانظر:  (ٖ)
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 خافية، عميو تخفى الشاىد عمينا ك  كأنو كالعبلنية، السر في كخشيتو  هللا تقكػ  كجكب -ٗ
فيك يعمـ بنا إف خالفنا أمره، كعمى النساء عدـ مخالفة أكامره إف تركف االحتجاب أماـ غير 

 لمنساء أف يظيرف أماميّف. المذككريف ممف رخص هللا 

يبعث في النفس الخكؼ منو كمف مخالفة أكامره، كىذا كاضح في  التذكير بتقكػ هللا  -٘
 ابنة لي كاف أنو تعمـ كنت إف الميـ)قاؿ أحدىـ: قصة الثبلثة نفر الذيف أطبق عمييـ الغار، ف

 فطمبتيا دينار، بمائة آتييا أف إل فأبت، نفسيا عف راودتيا وأني إلي، الناس أحب مف عـ،
: فقالت رجمييا، بيف قعدت فمما نفسيا، مف فأمكنتني إلييا، فدفعتيا بيا فأتيتيا قدرت، حتى
 .(ٔ)(دينار المائة وتركت فقمت بحقو، إل الخاتـ تفض ول هللا اتق

في األمر باالحتجاب دكف الرجاؿ لقمة  تخصيص النساء بالذكر كَتْعيينيّف بتقكػ هللا  -ٙ
 (ٕ)تحفظيّف ككثرة استرساليّف.

 مجرػ  يجرياف ألنيمالـ يذكر العـ كالخاؿ ضمف ىؤالء الذيف ال يحتجبف النساء أماميـ،  -ٚ
َلوَ  قكلو تعالى:في  أباً  العـ ُسمِّي كقد الكالديف، ْسَماِعيلَ  ِإْبَراِىيـَ  آَباِئؾَ  َواِ  ْسَحاؽَ  َواِ   َواِ 

سماعيل، [ ٖٖٔ:البقرة]  ألنيما عنيما االحتجاب ترؾ عدـ بأف كقيل ، يعقكب عـىك  كا 
كيرػ الباحث أنيما يحرماف عمييما لكركد النص في (ٖ)،محاـر غير كأبناؤىما ألبنائيما، يصفانيا

، ، كما أنيما يقكماف مقاـ األب في كثير مف األحياف.ذلؾ بأنيما مف   المحاـر

أؼ أنو ال  (ٗ)تكشف النساء أماـ ىذه األصناؼ مشركط بالسبلمة كالعمـ بعدـ المحذكر، -ٛ
يجكز لمنساء أف يتكشفف بما ال يحل ليؤالء األصناؼ أف يركف منيا، حتى أماـ النساء مثبًل، ال 

 يجكز لممرأة أف تكشف عكرتيا.

في ىؤالء األصناؼ الذؼ أباح لممرأة عدـ االحتجاب أماميـ،  الترتيب الذؼ ذكره هللا  -ٜ
ترتيب يناسب حاؿ المرأة، فتقديـ األب مثبًل ألف اطبلعيـ عمى بناتيـ أكثر، كقد رأكا بناتيـ عمى 

. ـّ األخكة كىذا كاضح معمـك ـّ قدـ األبناء ث  (٘)حاؿ لـ يره غيرىـ كىّف في حاؿ الصغر، ث

                                                           
 (.ٖ٘ٙٗ(، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، حديث رقـ )ٕٚٔ/ ٗصحيح البخارؼ ) (ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٕ)
 (.ٚ٘٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٖ)
 (.ٔٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
 (.ٔٛٔ/ ٕ٘) المرجع السابقانظر:  (٘)
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 المبحث الثالث

 (26-52) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 وملئكتو عمى النبي  المطمب اْلوؿ: ثناء هللا 

 َوَسمِ م وا َعَمْيوِ  َصمُّوا آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا النَِّبي ِ  َعَمى ي َصمُّوفَ  َوَمَلِئَكَتو   َّللاََّ  ِإفَّ قاؿ تعالى: 
 [ٙ٘: األحزاب] َتْسِميًما

 البلغة وجوهأوًل: 

كلـ ؛ ليكمل السبلـ عميو، َتْسِميماً  َوَسمِ م واْ  في قكلو تعالى: لمتأكيد الفعل مع المصدرذكر  -ٔ
 (ٔ).النَِّبي ِ  َعَمى ي َصمُّوفَ  َوَمَلِئَكَتو   َّللاََّ  ِإفَّ  بقكلو:يؤكد الصبلة بيذا التأكيد ألنيا كانت مؤكدة 

 (ٕ):بيانية دقائق كفيو ي َصمُّوفَ  َوَمَلِئَكَتو   هللا ِإفَّ  الصيغة بيذه كرد  الرسكؿ عمى ءاالثن -ٕ

 .بو اىتماماً  ِإفَّ  بػ مؤكداً  الخبر جاء -أ

 .الدكاـ إلفادة اسمية بالجممة كجيء -ب

 فعمية، فقاؿ: عجزىا فيك  َّللاََّ  ِإفَّ  ، حيث يقكؿ تعالى:صدرىا في اسمية الجممة كانت -ج
 َي َصمُّوفهللا مف الثناء ىذا أفّ  إلى لئِلشارة ؛  رسكلو عمى  الدكاـ عمى فكقتاً  كقتاً  يتجدد. 

 المناسبة وجو :ثانياً 

بيا،  التي اختصو هللا  تناكلت اآليات السابقة بعضًا مف خصكصيات النبي 
ما ىك أكثر مف ذلؾ، حيث اختصو بصبلة  عند ربو  فناسب ذلؾ أف ُيَبيِّف أّف لمنبي 

ـْ  ي َصمِ ي الَِّذي ى وَ خاصة بو، غير الصبلة التي اختص بيا المؤمنيف في قكلو تعالى:   َعَمْيك 
ـْ  َوَملِئَكت و   النُّورِ  ِإَلى الظُّم ماتِ  ِمفَ  ِلي ْخِرَجك 

بتعظيـ نسائو احترامًا ليّف  ، كبعدما أمر هللا (ٖ)
، كيككف ذلؾ في حاؿ خمكتو بعدـ فيما تقدـ مف آيات، أكمل ذلؾ ببياف حرمتو كتعظيمو 

دخكؿ بيكتو، كقد بينت ذلؾ اآليات السابقة، كأماـ المؤل األعمى كاألدنى، كيككف احترامو 
                                                           

 (.ٚٛ٘/ ٘ٔالمباب في عمـك الكتاب: البف عادؿ الحنبمي )انظر:  (ٔ)
 (.ٜٙٗ/ ٕصفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٕ)
 (.ٛٗٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٖ)
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بلئكتو يصمكف عميو، كأماـ المؤل األدنى بأمر هللا كم كتشريفو أماـ المؤل األعمى حيث إّف هللا 
 .لممؤمنيف بالصبلة كالتسميـ عميو(ٔ) 

 العاـ المعنى: ثالثاً 

في المؤل األعمى، حيث يثني عميو عند  عباده في ىذه اآلية بمنزلة نبيو  يخبر هللا 
عباده أف يقتدكا بذلؾ كيصمكا عميو  مبلئكتو، كما أف المبلئكة تصمي عميو، فيأمر هللا 

 (ٕ)كيسممكا تسميمًا كتعظيمًا لو.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: رابعاً 

ثناؤه عميو عند  عمى نبيو  ، كصبلة هللا كمبلئكتو يصمكف عمى النبي  أف هللا  -ٔ
 مبلئكتو كمغفرتو لو، كصبلة المبلئكة عميو استغفار لو.

 ةرفع مظاىر مف مظير ،األطيار المبلئكة كثناء ،الكريـ  نبيو عمى  هللا ثناء - ٕ
 (ٖ).الرسالة

 (ٗ)، كعمك شأنو عند المؤمنيف.كدرجتو كمكانتو عند ربو  رفعة منزلة النبي  -ٖ

مطمقًا، ألّف األصل في األمر أّنو لمكجكب، مع اختبلؼ  كجكب الصبلة عمى النبي  -ٗ
العمماء في حاؿ كجكبيا، كىل تككف كاجبة في العمر مرة، أك في المجمس الكاحد، كقاؿ البعض 

 نزلت)لما  قاؿ: كصيغتيا فيما ركاه الطبرؼ عف كعب بف عجرة  (٘)بأف األمر ىنا لمندب،
 ََّتْسِميًما َوَسمِ م وا َعَمْيوِ  َصمُّوا آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا النَِّبي ِ  َعَمى ي َصمُّوفَ  َوَمَلِئَكَتو   َّللاََّ  ِإف يا: قيل 

 عمى صل ِ  الميـ: قولوا:  قاؿ عميؾ؟ الصلة فكيف عرفناه، فقد عميؾ السلـ أما هللا، رسوؿ
 وعمى دمحم، عمى بارؾ الميـ مجيد، حميد إنؾ إبراىيـ، آؿ عمى صميت كما دمحم، آؿ وعمى دمحم،
 .(ٙ)(مجيد حميد إنؾ إبراىيـ، آؿ عمى باركت كما دمحم، آؿ

                                                           
 (.ٔٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٗانظر: فتح القدير لمشككاني ) (ٕ)
 (.ٖٔٚ/ ٕ) : لمصابكنيركائع البياف تفسير آيات األحكاـ (ٖ)
 (.ٔٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٚٓٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (٘)
 (.ٜٚٚٗ){، حديث رقـ ..لو: }إف تبدكا شيئا أك تخفكهكتاب تفسير القرآف، باب قك  (،ٕٓٔ/ٙ) صحيح البخارؼ  (ٙ)



 
 

126 

قد أثنى  كاحترامو كطاعة أكامره، فإذا كاف هللا  كاجب عمى المؤمنيف تعظيـ الرسكؿ  -٘
عميو كأعمى منزلتو، كفضمو بالصبلة كالتسميـ عمى سائر المرسميف، فاألكلى عمى المؤمنيف أف 

مكه.  ُيِجمُّكه كُيَعظِّ

باألمر بالصبلة  رسكلو  مف الكاجب عمينا شكر هللا عمى ىذه النعمة، حيث آثر هللا  -ٙ
 (ٔ)عميو مف بيف الرسل جميعًا، كاختصنا بيا مف بيف األمـ.

كصبلة المبلئكة عمى نبيو  صبلتيـ إلى صبلتو  تشريف المؤمنيف، حيث قرف هللا  -ٚ
 كأيف تذىب صبلتنا عمى النبي ،  بيف صبلة هللا  كتسميمو كصبلة المبلئكة كتسميميـ

 (ٕ)عميو؟

عمى  ىك بعض ما يجزؼ بو المؤمنكف النبي  صبلة المؤمنيف كسبلميـ عمى النبي  -ٛ
كمقابل إحسانو إلييـ، بأف أخرجيـ مف الظممات إلى النكر، كىداىـ إلى  فضمو كحقو عمييـ،

اإليماف بعدما كانكا في الضبللة، كأنو سيككف شفيعًا ألمتو يكـ القيامة، كىذا أقل ما يقدمو 
رفعًا لدرجاتنا،  إيمانًا منيـ بفضمو عمييـ، ، بل إّف في صبلتنا عمى النبي  المؤمنكف لنبييـ 

 (ٖ).كتكفيرًا لذنكبنا كسيئاتنا، كقد كردت عدة أحاديث في فضل الصبلة عمى النبي 

ال يحتاج ِمّنا أف نصمي عميو، كىك ليس بحاجة إلى صبلة المبلئكة مع صبلة هللا  النبي  -ٜ
  نما ذلؾ الشيء مف باب تعظيمو، كما أننا نذكر هللا لى كىك ليس في حاجة إ عميو، كا 

نما ىك لتعظيمو؛ ليشفق عمينا فيثيبنا عمى ذلؾ، بل  ذكرنا لو، فيك غني عف عباده جميعًا، كا 
 مف): قاؿ  هللا رسكؿ أف ، ىريرة كأب، فقد ركػ نحف في حاجة إلى الصبلة عمى النبي 

 (٘).(ٗ)(عشراً  عميو هللا صمى واحدة عميَّ  صمى

 بالصبلة بأمره منو عكضيـ حتى ،بالصبلة أمتو منة تحت  النبي  هللا يترؾ لـ"  -ٓٔ
ـْ  َسَكف   َصَلَتؾَ  ِإفَّ  َعَمْيِيـْ  َوَصل ِ : قاؿ حيث ةمَّ األُ  عمى  .(ٙ)"[ٖٓٔ: التكبة] َلي 

                                                           
 (.ٔٛٗ/ ٖلمكاحدؼ ) :انظر: التفسير الكسيط (ٔ)
 (.ٜٕٚٛ/ ٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ فيانظر:  (ٕ)
 (.ٜٗٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٖ)
 (.ٛٓٗ(، كتاب الصبلة، باب الصبلة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشيد، حديث رقـ )ٖٙٓ/ ٔصحيح مسمـ ) (ٗ)
 (.ٕٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (٘)
 (.ٕٛٔ/ ٕ٘) المرجع السابقانظر:  (ٙ)
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 والمؤمنيف عاقبة إيذاء النبي المطمب الثاني: 

وَلو   َّللاََّ  ي ْؤذ وفَ  الَِّذيفَ  ِإفَّ قاؿ تعالى:  ـ   َوَرس  ْنَيا ِفي َّللاَّ   َلَعَني  ـْ  َوَأَعدَّ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  م ِييًنا َعَذاًبا َلي 
ْثًما ب ْيَتاًنا اْحَتَمم وا َفَقدِ  اْكَتَسب وا َما ِبَغْيرِ  َواْلم ْؤِمَناتِ  اْلم ْؤِمِنيفَ  ي ْؤذ وفَ  َوالَِّذيفَ *  ِبيًنا َواِ   م 
 [ ٛ٘-ٚ٘:األحزاب]

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ- م ِييًنا :( ىكف )الشيء في كحقارة احتقار عمى يدؿ صحيح أصل كالنكف  كالكاك الياء، 
 (ٔ).الميانة بيف مييف كىك الحقارة،: كالميانة ،حقير أؼ مييف، قكليـ منو

ٕ- اْحَتَمم وا :بمعنى حمل الشيء، كمنو قكلو تعالى : َْيل   َفاْحَتَمل : الرعد] َراِبًيا َزَبًدا السَّ
ْثًما ب ْيَتاًنا اْحَتَمم وا َفَقدِ ، فيذا السيل يحمل عمى ظيره زبدًا أؼ رغكة، كقكلو تعالى: [ٚٔ  َواِ 
ِبيًنا  (ٕ)بمعنى قد حممكا أنفسيـ مف اإلثـ كالبيتاف. م 

ٖ- ب ْيَتاًنا الرجل بيت: كيقاؿ، برؼء منو كىك بو، تقذفو بأمر الرجل استقباؿ ىك البيت 
ذ وَنو   ، كقكلو تعالى:بالكذب قابمو إذا :بيتا ْثًما ب ْيَتاًنا َأَتْأخ   الباطل، أؼ [ٕٓ: النساء] م ِبيًنا َواِ 
 (ٖ).بطبلنو مف يتحير الذؼ

 المناسبة وجو: ثانياً 

عميو  ، بثناء هللا في اآليات السابقة ما يظير تعظيـ النبي  بعدما ذكر هللا 
كاستغفار المبلئكة لو، كأمر المؤمنيف بالصبلة عميو، حذر في ىذه اآليات مف عاقبة إيذائو، 

إيذاء أتباعو، فقد  كألّف مف أعظـ أذػ النبي  (ٗ)كتكعد مف فعل ذلؾ بالمعنة كالعذاب المييف؛
 (٘)مف إيذائيـ بغير كجو حق، ككنيـ غير معصكميف. حذرنا هللا 

  

                                                           
 (.ٖٕٛ/ ٘) فارس البف: المغة مقاييس (ٔ)
 (.ٖٔٗ/ ٕٛ) الزبيدؼ لمرتضى: العركس تاجانظر:  (ٕ)
 (.ٕٖٔ/ ٙ) لؤلزىرؼ : المغة تيذيب (ٖ)
 (.ٖٚٗ/ ٗلمشككاني ) :انظر: فتح القدير (ٗ)
 الشربيني مخطيب: لانظر: السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير (٘)
(ٖ/ٕٚٔ.) 
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 النزوؿ سبب: ثالثاً 

وَلو   َّللاََّ  ي ْؤذ وفَ  الَِّذيفَ  ِإفَّ  :قكلو في  عباس ابف عف ـ   َوَرس  ْنَيا ِفي َّللاَّ   َلَعَني   الدُّ
ـْ  َوَأَعدَّ  َواآلِخَرةِ   صفية اتخذ حيف  النبي عمى طعنكا الذيف في نزلت: قاؿ م ِييًنا َعَذاًبا َلي 

 معو كناس أبي بف هللا عبد في أنزلت أنيا  عباس ابف عفك  (ٔ)، أخطب بف حيي بنت
 مف بيتو في كيجمع يؤذيني رجل مف يعذرني مف :كقاؿ  النبي فخطب،  عائشة قذفكا

 هللا آذػ فقد آذاه كمف ،بشيء آذاه مف كل في عامة اآلية أف كالظاىر" (ٕ)اآلية، فنزلت ،يؤذيني
 ،هللا أطاع فقد أطاعو مف أف كما "(ٖ). 

 العاـ المعنى: رابعاً 

،  بو يميق ال بما ككصفو لو، كالكلد الصاحبة كنسبة بالكفر  هللا يؤذكف مف 
 طردفإنيـ يستحقكف ال بدعكتو، كاالستيزاء ،كالطعف في حقو رسالتو بتكذيب  الرسكؿ كيؤذكف 

ليـ في اآلخرة عذابًا يزيد  ، كأعد هللا كاآلخرة الدنيا في سخطو عمييـ حلَّ أف يك  ، رحمتو مف
مف إىانتيـ كتحقيرىـ، كالذيف يؤذكف المؤمنيف بغير جناية فعمكىا كارتكبكىا، فقد حممكا كذبًا 

ثمًا جميًا كاضحًا.  (ٗ)فاحشًا، كباطبًل كزكرًا، كا 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: خامساً 

في الدنيا كاآلخرة، كليـ  مطركدكف مف رحمة هللا  كرسكلو  الذيف يقكمكف بإيذاء هللا  -ٔ
 (٘)عذاٌب مييٌف يكـ القيامة جزاء ذلؾ.

بمخالفة أكامره كعصيانو، كالكفر بو، كأف ينسب إليو ما ىك منزه عنو،  يككف إيذاء هللا  -ٕ
 كالمسيح ثبلثة ثالثأنو ك  مغمكلة هللا يدكالشريؾ كالصاحبة كالكلد، ككصفو بما ال يميق، كقكليـ 

 كاىف أك شاعر أك ساحر بكصفيـ لو بأنو ، كيككف إيذاء الرسكؿ هللا بنات كالمبلئكة هللا ابف
 (ٙ).، كبكسر رباعيتو يـك أحد، كطعنيـ في نكاحو صفية بنت حيي بف أخطب مجنكف  أك

                                                           
 .(ٕٕٖ/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامع ،(ٖٙٔ:ص) لمسيكطي: النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب (ٔ)
 .(ٖٙٔ:ص) لمسيكطي: النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب (ٕ)
 (.ٕٗٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (ٖ)
 (.ٖٜٗ/ ٕ) : لمصابكنيانظر: صفكة التفاسير (ٗ)
 (.ٗٓٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (٘)
 (.ٜ٘٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٙ)
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ال يتأذػ بشيء؛ ألّف األذػ عبارة عف ضرر يمحق، كهللا  ، فيك األذػ ال يمحق هللا  -ٖ
  ،نتعارفو بما خكطبنا إيذاء تسمى بيننا فيما األمر مخالفة كانت المّ  كلكفال يمحقو ضرر،(ٔ) 

 تبمغوا لف إنكـ عبادي يا) :قاؿ أنو ربو  عف يورك ي فيما ، النبي عف ذر كأبكقد ركػ 
 .(ٕ)(فتنفعوني نفعي تبمغوا ولف ،فتضروني ضري 

 إيذائو بيف قرف   هللا فأ ؾكدليل ذل ، النبي بإيذاء يقكـ لمف الشديد كالكعيد التغميع -ٗ
يذاء لمؤذيو بيف لعنتو في  َضّعَف العذاب عمى مف يؤذيو، فجمع هللا  و، كما أن النبي كا 

، يقكؿ الدنيا كاآلخرة كالعذاب المييف في اآلخرة، كفي ىذا زجر لمف يفكر في إيذاء النبي 
 يؤمف حتى ، باهلل العبد يؤمف ال  ألنو غيره، كأذية ليست  الرسكؿ فأذية: "السعدؼ 
 مثل يككف  ال أف ذلؾ، يقتضي ما اإليماف لكاـز مف ىك الذؼ التعظيـ مف كلو ، برسكلو
 .(ٖ)"غيره

 لبياف قربو، فالذؼ يسكء النبي  مقركنًا بالنبي  ، كذكر هللا تعظيـ شأف الرسكؿ  -٘
 (ٗ). هللا يطيع  يطيعو مف أف كما ،كيؤذيو، فيك يؤذؼ هللا 

، لكف اإليذاء المراد في اآليات في اآليات السابقة عدـ جكاز إيذاء النبي   هللابيَّف  -ٙ
السابقة يختمف عف اإليذاء المراد في ىذه اآليات، كما أّف اإليذاء األكؿ يككف مف المؤمنيف، أما 

ىـ  أف مف يقكمكف بإيذاء النبي  كما بّيف هللا  (٘)في ىذه اآلية فيك يقع مف الكافريف،
 (ٙ)كنكف، كىـ ليسكا مف اإليماف في شيء، كمثل ىذا الكعيد ال يككف إال لمكافريف.ممع

، ثـ مقركنًا بإيذائو  إيذاء النبي  ، فقد جعل هللا رتبة المؤمنيف دكف رتبة النبي  -ٚ
 (ٚ)ذكر بعد ذلؾ إيذاء المؤمنيف.

                                                           
 (.ٕٛٗ/ ٖلمكاحدؼ ) :انظر: التفسير الكسيط (ٔ)
 (.ٕٚٚ٘(، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ، حديث رقـ )ٜٜٗٔ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٕ)
 (.ٔٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير (ٖ)
 (.ٓٔٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٗ)
 (.ٖٔٗ/ ٛ) الماتريدؼ منصكر ألبي: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (٘)
 (.ٗٓٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٙ)
 (.ٓٚٔ/ ٖمقشيرؼ ): لانظر: لطائف اإلشارات (ٚ)
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، فيك ال يقع منو أذػ، بينما يقع مف المؤمنيف ما يستكجب األذػ عصمة النبي  -ٛ
، كذكر أذػ المؤمنيف مقيد بشيء مقيد غير مطمًقا و لرسكلاألذػ  كيستحقكه، فقد ذكر هللا 

 (ٔ)بشرط الكسب، ما دؿ عمى أنيـ قد يكتسبكف ما يستحقكف األذػ.

، كاإلثـ العظيـ كالشديد لمف يقكمكف بإيذاء المؤمنيف كالمؤمنات، بغير المؤمنيف أذػ تحريـ -ٜ
 .ما يكجب أذاىـ، ألف في ذلؾ تعدؼ عمى حرمات هللا 

عمى ىذا كعظيـ  كبير إثـتب بإيذاء المؤمنيف بالبيتاف كالزكر، كأّنو يتر  كصف مف يقكـ -ٓٔ
 حق.لكل مف يتعرض ألذػ المؤمنيف بغير كجو زجٌر كردٌع ، اإليذاء

 (ٕ)يحميو كيدفع األذػ عنو. فيك، فأحبو  ؛ ألنو أحب هللا المؤمف حبيب إلى ربو  -ٔٔ

ال يككف إاّل بغير حق، أما إيذاء المؤمنيف كالمؤمنات فمنو ما  كرسكلو  إيذاء هللا  -ٕٔ
 (ٖ)يككف بحق كالحد كالتعزير، كما أّنو قد يككف باطبًل.

األشرار المنحرفيف، كالتشديد في التحذير مف إيذاء  المؤمنكف كالمؤمنات عرضة لكيد -ٖٔ
المؤمنيف كالمؤمنات يظير أنو كاف فريق في المدينة قد تكلى الكيد ليـ بنشر اإلشاعات ضدىـ، 

 (ٗ)كتدبير المؤامرات ليـ، كىذا عاـ في كل زماف.

ف الحكـ بمساكاة لمتصريح المؤمنيف عمى المؤمنات عطف" -ٗٔ  مف معمكماً  ذلؾ كاف كا 
 عنيـ يزعيـ فقد الرجاؿ بخبلؼ ضعيف جانب ألنيفّ  المؤمنات أذػ عف المؤذيف لكزع الشريعة،

 (٘)."ألنفسيـ كثأرىـ غضبيـ اتقاء

إطبلؽ األذػ في اآليات يجعمو يحتمل لكل أنكاع األذػ مف سكء األدب كالقذؼ كالبغي  -٘ٔ
كالمؤمنيف، كىذا األمر يجعمو شامبًل لمف يصدر عنو  كحق رسكلو  كالممز في حق هللا 

 (ٙ)مثل ذلؾ في كل زماف كمكاف، كأّنو يجب التشنيع عمييـ كالكقكؼ منيـ مكقف الشدة كالتأنيب.

                                                           
 (.ٖٔٗ/ ٛ) الماتريدؼ منصكر ألبي: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٔ)
 (.ٖٙ/ ٛ) لمثعمبي: القرآف تفسير عف كالبياف الكشفانظر:  (ٕ)
 (.ٗٗ/ ٖ) : لمنسفيانظر: مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (ٖ)
 (.ٕٓٛٛ/ ٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ فيانظر:  (ٗ)
 (.٘ٓٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (٘)
 (.ٚٔٗ/ ٚ) لدركزة: الحديث التفسيرانظر:  (ٙ)
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 المطمب الثالث: اْلمر باحتجاب النساء

 َجَلِبيِبِيفَّ  ِمفْ  َعَمْيِيفَّ  ي ْدِنيفَ  اْلم ْؤِمِنيفَ  َوِنَساءِ  َوَبَناِتؾَ  ِْلَْزَواِجؾَ  ق لْ  النَِّبيُّ  َأيَُّيا َياقاؿ تعالى: 
 [ٜ٘: األحزاب] َرِحيًما َغف وًرا َّللاَّ   َوَكافَ  ي ْؤَذْيفَ  َفَل  ي ْعَرْففَ  َأفْ  َأْدَنى َذِلؾَ 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  َي ْدِنيف :بعض مف بعضيـ دنا القكـ تدانىك  ،قرب الشيء أدنى، ك األقربأؼ  األدنى ،
 ِمفْ  َعَمْيِيفَّ  ي ْدِنيفَ ، قاؿ تعالى: أرخاه الثكب أك السترأدنى ك منو،  قربو أدنى فبلناً ك 

 (ٔ).َجَلِبيِبِيفَّ 

ٕ-  ََّجَلِبيِبِيف :المرأة بو تغطي الرداء، دكف  الخمار، مف أكسع ثكب ، كىكالقميص: الجمباب 
 المرأة بو تغطي ما ىك: كقيل، المرأة تمبسو الممحفة، دكف  كاسع، ثكب ىك: كقيل، كصدرىا رأسيا
 قالت(كقاؿ آخركف ىك اإلزار، كفي الحديث:  ،الخمار ىك: كقيل ،كالممحفة فكؽ  مف الثياب
، إزارىا أؼ (ٕ)(جمبابيا مف صاحبتيا لتمبسيا: قاؿ جمباب؟ ليا ليس إحدانا هللا رسوؿ يا: امرأة

 كصدرىا، كظيرىا رأسيا المرأة بو تغطي كالمقنعة ىك: كقيل، الرداء :الجمبابكقاؿ البعض، 
 .المرأة بدف جميع يسترىك الثكب الذؼ  الجمباب ففي ذلؾ أ كالخبلصة (ٖ)،جبلبيب كالجمع

 المناسبة وجو: ثانياً 

بعدما تحدثت اآليات السابقة عف إيذاء المؤمنيف كالمؤمنات، كالنيي عف إيذائيـ، كأّف 
ثمًا بينًا، أمر هللا  في ىذه  مف يقكـ بالتعرض ليـ باإليذاء بغير كجو حق فقد اكتسبكا بيتانًا كا 

ككف اآليات مف كقع عميو أذػ بتجنب المكاضع التي فييا التيـ؛ لئبل يؤدؼ ذلؾ إلى االيذاء، كي
 (ٗ)ذلؾ بتستر النساء كعدـ خركجيّف متكشفات.

 

 

                                                           
 (.ٜٜٕ/ ٔ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٔ)
 (.ٖٔ٘(، كتاب الصبلة، باب كجكب الصبلة في الثياب، حديث رقـ )ٓٛ/ ٔصحيح البخارؼ ) (ٕ)
 (.ٕٕٚ/ ٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٖ)
 (.ٖٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
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 النزوؿ سبب: ثالثاً 

 ليف يتعرضكف  المنافقكف  ككاف ،حاجاتيفّ  إلى بالميل يخرجف المؤمنيف نساء كانت"
 كاف إذا النساء ككاف المنازؿ، ضيقة المدينة كانت: (ٔ)السدؼ كقاؿ، اآلية ىذه فنزلت كيؤذكنيف،

اؽفُ  مف اؽسَّ فُ  ككاف الحاجة يقضيف خرجف، الميل  قناع عمييا المرأة رأكا فإذا يخرجكف، المدينة سَّ
ذا فترككىا، حرة ىذه: قالكا  هللا فأنزؿ يراكدكنيا، فكانكا أمة، ىذه: قالكا قناع بغير المرأة رأكا كا 

 (ٕ)."اآلية ىذه تعالى

 العاـ المعنى: رابعاً 

كبناتو كنساء المؤمنيف بصفة عامة أال  بأف يأمر أزكاجو  نبيو  يخاطب هللا 
يتشبيف باإلماء في لباسيّف، إذا خرجف مف بيكتيّف لحاجة، بل ليغطيف مف جبلبيبيّف، فإنيّف 

ف هللا  غفكر  بذلؾ يجنبف أنفسيّف مف التعرض لئليذاء مف الفسقة، إذا عممكا أنيّف حرائر، كا 
 (ٖ)قبيّف بعد التزاميّف بذلؾ.لمف قصر في ترؾ إرخاء الجمباب، رحيـ بيّف فبل يعا

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: خامساً 

كجكب الحجاب كفرضيتو عمى جميع نساء المؤمنيف، كأّنو عمى المرأة المسممة التي تريد  -ٔ
األمر  كأفّ  ،الخركج مف بيتيا لحاجة أف تخرج متسترة بجمبابيا، غير مبدية لمفاتف جسدىا

 .عيده في المؤمنات أك كبناتو  النبي بنساء مختصاً بالتستر بالجمباب ليس 

البد أف يككف الستر ىنا زائدًا عمى ما يجب مف ستر العكرة؛ فإف ىذه اآلية نزلت بعد  -ٕ
استقرار الشريعة عمى كجكب ستر العكرة؛ لذا اتفق المفسركف عمى أف المراد بالجمباب الثكب 

 (ٗ)المراد بالجمباب ىك ستر العكرة. الذؼ يستر بدف المرأة كميا، كليس كما يظف البعض أف

                                                           
 أصمو ىاشـ، بني مكلى كقيل قيس، بنت زينب مكلى األعكر، السدؼ الرحمف عبد بف إسماعيل دمحم أبك ىك (ٔ)

: عف ركػ  الكبير، السدؼ كىك السدؼ، فسمي بالككفة، الجامع باب سدة في يقعد ككاف الككفة، سكف حجازؼ،
 حرب بف كسماؾ يزيد بف كالحسف الثكرؼ  سفياف :عنو ركػ  كغيرىـ، كعكرمة كعطاء عباس كابف مالؾ بف َأَنس

 ركػ  كقد بو، يحتج كال ضعف حديثو في بأفّ  قاؿ كالبعض بو، بأس كال ثقة بأنو كصفو العمماء بعض كغيرىـ،
 (.ٕٖٔ/ ٖ) لممزؼ : الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب: انظر. ىػػٕٚٔ سنة مات البخارؼ، سكػ  الجماعة لو
  (.ٖٖٙ)ص:  لمكاحدؼ: القرآف نزكؿ أسباب (ٕ)
 (.ٕٖٗ/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامعانظر:  (ٖ)
 (.ٖٛٚ/ ٕ) لمصابكني: األحكاـ آيات تفسير البياف ركائعانظر:  (ٗ)
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 مف أكثر ليا يككف  أف كاألصل كخمار، درع في (ٔ)متبذلة تككف  ال أف الحرة ةلممرأ  البد -ٖ
 (ٕ).َجَلِبيِبِيفَّ  ِمفْ في قكلو تعالى:  ِمفْ ، كىذا مما يحتممو معنى التبعيض في: جمباب

أمرىف بإرخاء الجمباب عمى أنفسيف جكاز خركج النساء لقضاء حكائجيف، كيدلل عمى ذلؾ  -ٗ
 (ٖ)دكف نيييف عف الخركج.

اإلسبلـ أتى باألحكاـ التي تقضي عمى الرذائل كاألسباب المؤدية إلى الفتنة، كلما كانت  -٘
العادة عند النساء قبل اإلسبلـ التكشف كما يفعل اإلماء، كأف ىذا سبيل نظر مف الرجاؿ إلييف، 

لمؤمنات الحرائر بإرخاء الجبلبيب عمى أنفسف عند الخركج لقضاء أمر هللا نبيو بأمر النساء ا
 (ٗ)حكائجيف، بحيث يتميزف عف اإلماء، فتعرؼ الحرائر بسترىف.

 بالعذاب المؤذيف كتكّعد كاإلماء، الحرائر سكاء ، كالمؤمنات المؤمنيف إيذاء عف نيىاإلسبلـ  -ٙ
 كالعسر لمحرج دفعاً  ذلؾب يكمفيف لـ لكّنو التستر، اإلماء عمى يحظر لـ الشرع فّ أ كمع، الشديد

بأف تمبس الحجاب كمما أرادت الخركج، ألف طبيعة عمميف يجعميف يكثرف الخركج،  كالمشقة،
 في باالستقرار مأمكرات فإنيفّ  الحرائر، كذلؾ كليسليخدمف سادتيف، كلقضاء مصالحيـ، 

 كتمبس تتقنع أف لؤلمة، كمع ذلؾ فإفَّ الشديدة الحاجة أكقات في إال منيا الخركج كعدـ البيكت،
 (٘).ذلؾ ليا تيسر متى الجمباب

الذيف يبتغكف الفتنة يجدكف ضالتيـ في الطرقات، فيـ يجمسكف في الطرقات لرؤية النساء  -ٚ
مف الجمكس في الطرقات؛ ألنيا مجالس فتنة، فعف  كمراكدتيف عف أنفسيف؛ لذا حذرنا النبي 

 بد، لنا ما: فقالوا الطرقات، عمى والجموس إياكـ): قاؿأنو   النبي عف  الخدرؼ  سعيد يأب
 وما: قالوا حقيا، الطريق فأعطوا المجالس، إل أبيتـ فإذا: قاؿ فييا، نتحدث مجالسنا ىي إنما
 ، كىذا الصنف مكجكد في كل زماف.(ٙ).....(البصر غض: قاؿ الطريق؟ حق

                                                           
 (.ٔٔٔ/ٔالنياية في غريب الحديث كاألثر ) بالييئة الحسنة عمى جية التكاضع. انظر:كالتييؤ التبذؿ: ترؾ التزيف  (ٔ)
 (.ٓٙ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٕ)
 (.٘ٔٗ/ ٛ) الماتريدؼ منصكر ألبي: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٖ)
 (.ٖٕٗ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٗ)
 (.ٛٙٙلمسايس )ص:  :انظر: تفسير آيات األحكاـ (٘)
(، كتاب المظالـ كالغصب، باب أفنية الدكر كالجمكس فييا، كالجمكس عمى ٕٖٔ/ ٖصحيح البخارؼ ) (ٙ)

 (.ٕ٘ٙٗالصعدات، حديث رقـ )
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كأاّل يعرض نفسو لمشبيات، كأال يدع سبيبًل لمف يريد عمى المؤمف أف يتجنب مكاطف الفتنة،  -ٛ
الطعف فيو، فإنو بذلؾ يجنب نفسو مف التعرض لؤلذػ، كيسمـ مف الناس، بل كيحمي اآلخريف 

 (ٔ)مف الكقكع فيو.

إذا كانت المرأة متسترة بجمبابيا، لف يتعرض ليا أحد، كلف تمقى ما تكره مف أحد، كفي ىذا  -ٜ
كر بالطمع فييا؛ ألف لباسيا دليل عفتيا، بخبلؼ ما إذا كانت متبرجة رد قاطع كحاسـ لمف يف

 (ٕ)كغير عفيفة أك متسترة، فإنو مطمكع فييا، بل كينظر إلييا نظرة استيزاء.

 الفجكر أىل ألسنة مف كالعفيفات الحرائر قيي بالذؼ كحده ليس)الجمباب(  الزػّ  ىذا" -ٓٔ
 ،طيراً  طيرىا عمى كيضفى العفيفة، كيزّيف الحّرة يجّمل كقاء -حاؿ أؼ عمى -كلكنو كالفسق،
ف فيك كعفة، جبلالً  عفتيا كعمى ف الكماؿ، سمات مف فيك كّمو، الكماؿ يكف لـ كا   يكف لـ كا 
 كما الباطف كاف أّياً  مطمكب، كتجميمو الظاىر فستر، مظاىرىا مف مظير فيك كّميا، العفة
 .(ٖ)"السرائر كتسّره الصدكر، عميو تنطكػ  مما كراءه يختفى

إلى يكمنا ىذا،  المباس كأشكالو عرضة لمتغير كالتطكر، كقد كاف ذلؾ منذ عيد النبي  -ٔٔ
كلمرجاؿ كالنساء ما يشاؤكف مف أشكاؿ المباس لكف في حدكد اآلداب اإلسبلمية، كأال يككف فيو 

ـ القكاعد كبياف مف الخبلعة كالتشبو بالفاسقيف كالفاسقات، كىذا يتفق مع التشريع القرآني في رس
 (ٗ)األىداؼ كالغايات، كعدـ التقيد باألشكاؿ التي ىي عرضة لمتطكر حسب الزماف كالمكاف.

فرض الحجاب عمى المسممة إًنما ىك لصكف كرامتيا، كحفع عفافيا، كحمايتيا مف  -ٕٔ
 (٘)النظرات الجارحة كاأللفاظ الفاحشة، كالنكايا الخبيثة، كىذا تشريف كتكريـ ليا.

 أفعاؿ مف يتأذيف فّ كُ  أنيفّ  بدليل ، النبي زمف المؤمنات النساء عند الحسنة التربية -ٖٔ
، كما أنيّف ُكّف يسارعف إلى امتثاؿ أمر هللا كالممز الغمز مف بو ف يقكمك  بما يرضيف كال ىؤالء،

 :اآلية ىذه نزلت لما): قالت  سممة أـبالتستر، كقد ركػ ابف أبي حاتـ في تفسيره عف 

                                                           
 (.ٔ٘ٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٗٓ٘/ ٛ) حياف ألبي: التفسير في المحيط البحرانظر:  (ٕ)
 (.ٕ٘ٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسير (ٖ)
 (.ٕٓٗ/ ٚ) لدركزة: الحديث التفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٖٜٗ/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكةانظر:  (٘)
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 ََجَلِبيِبِيفَّ  ِمفْ  َعَمْيِيفَّ  ي ْدِنيف أكسية مف الغرباف رؤوسيف عمى كأف   اْلنصار نساء خرج 
 .(ٔ)(يمبسنيا سود

كشككاىف مف الذيف قامكا بالغمز ليّف، إشارة إلى أف ىناؾ َدْكرًا  نساء إلى النبي اللجكء  -ٗٔ
 البد كأف يككف لكلي األمر كمف يمتمؾ السمطاف كالقكة لمحيمكلة دكف حصكؿ مثل تمؾ األفعاؿ.

ال تثمر الدعكة في أؼ شيء، إال إذا بدأ الداعي فييا بنفسو كبأىل بيتو، كيككف ىذا أدعى  -٘ٔ
كبناتو في التستر بالحجاب، كأتبع ىذا  بأمر نساء النبي  لذا بدأ هللا  ؛هلقبكؿ  الشيء كتنفيذ

 (ٕ)كبناتو قدكة لبقية النساء. أيضًا إشارة إلى أف نساء النبي  واألمر ببقية نساء المؤمنيف، كفي

قياـ العمماء كالسادة بتغيير لباسيـ كعمائميـ أمر حسف؛ ألف في ذلؾ تمييزًا ليـ، حتى  -ٙٔ
 (ٖ)يعمل بأقكاليـ.يعرفكا ف

تأنيس النساء في تركيّف لمجبلبيب قبل أف يشرع ىذا في حقيّف، كترجيتيّف كحضيّف عمى  -ٚٔ
 (ٗ).التكبة كتطميعيّف في رحمة هللا 

 

 والمؤمنيف  وزوجاتو  المطمب الرابع: تيديد المنافقيف مف التعرض لمنبي 

ـْ  َلِئفْ قاؿ تعالى:  َناِفق وفَ  َيْنَتوِ  َل  َلن ْغِرَينَّؾَ  اْلَمِديَنةِ  ِفي َواْلم ْرِجف وفَ  َمَرض   ق م وِبِيـْ  ِفي َوالَِّذيفَ  اْلم 
َـّ  ِبِيـْ  وَنؾَ  َل  ث  نَّةَ *  َتْقِتيًل  َوق تِ م وا أ ِخذ وا ث ِقف وا َأْيَنَما َمْمع وِنيفَ *  َقِميًل  ِإلَّ  ِفيَيا ي َجاِور   ِفي َّللاَِّ  س 

نَّةِ  َتِجدَ  َوَلفْ  َقْبل   ِمفْ  َخَمْوا الَِّذيفَ   [ٕٙ- ٓٙ: األحزاب] َتْبِديًل  َّللاَِّ  ِلس 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  ََواْلم ْرِجف وف :يده كرجفت ،كذلؾ األرض كرجفت ،كاضطرب تحرؾأؼ  الشيء رجف 
 كاختبلؽ السيئة األخبار مف أكثركا :الشيء في القكـ كأرجف، كبر أك مرض مف ارتعشت
 (٘).اْلَمِديَنةِ  ِفي َواْلم ْرِجف وفَ  :تعالى قكلو كعميو ،منيا الناس يضطرب حتى الكاذبة األقكاؿ

                                                           
 (.ٗٛٚٚٔ(، رقـ )ٖٗ٘ٔ/ ٓٔ) حاتـ أبي البف: العظيـ القرآف تفسير (ٔ)
 (.ٖٛٚ/ ٕ) لمصابكني: األحكاـ آيات تفسير البياف ركائعانظر:  (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٖ)
 (.ٜٜٖ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحررانظر:  (ٗ)
 (.ٕٕٓ/ ٔ) : ألحمد الفيكميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٘)
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ٕ-  ََلن ْغِرَينَّؾنظرة ابتسامة)فتاة،  ،أثارتيـ: صكتيا بجماؿ الفتاة أغرتيـ ، يقاؿ:غراء: مف اإل ،
 أغرتو، منيا: عميو حضو: بالشيء أغراه، ك الرغبة يثير: مغر عرض، إغراء فيياأؼ : (مغرية
َـّ  ِبِيـْ  َلن ْغِرَينَّؾَ ، كمنو قكلو تعالى: المحرمات بارتكاب المذة وَنؾَ  َل  ث  ، َقِميًل  ِإلَّ  ِفيَيا ي َجاِور 

 َفَأْغَرْيَنا: ، قاؿ تعالىبينيـ أفسد: جيرانو بيف أغرػ ، ك بينيـ ألقاىا: الناس بيف العداكة أغرػ ك 
ـ   ـِ ِإَلى َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَني   (ٔ).[ٗٔ: المائدة] اْلِقَياَمةِ  َيْو

ٖ- ث ِقف وا : ًالحرب في الرجلثقف ك ، حذقيما :كالصناعة العمـ، كثقف فطناً  حاذقاً  صار ثقفا 
ـْ كمنو قكلو تعالى:  ،بو ظفر الشيءثقف ك ، أدركو  (ٕ).[ٜٔٔ: البقرة] َثِقْفت م وى ـْ  َحْيث   َواْقت م وى 

 البلغة وجوه: ثانياً 

  (ٖ).أ ِخذ واك  ث ِقف وا بيف الطباؽ -ٔ

ىاتيف تخصيص مف في قمكبيـ مرض كالمرجفكف، مع عمكـ لفع النفاؽ كأنو يضـ  -ٕ
وفَ  َيْنَتوِ  َلـْ  َلِئفْ في قكلو تعالى:  الطائفتيف ، َواْلم ْرِجف وفَ  َمَرض   ق م وِبِيـْ  ِفي َوالَِّذيفَ  اْلم َناِفق 

 (ٗ).منيـ بيـ كغضاً  كتشريداً  ،مييـكتشنيعًا ع تنبيياً 

ٖ-  وَنؾَ  َل ألنو يصح أف يجاب بو القسـ، لصحة قكلؾ:  ؛َلن ْغِرَينَّؾَ معطكفة عمى  ي َجاِور 
وَنؾَ  َل نؾ، كلك جعل ك لئف لـ ينتيكا ال يجاكر  لكاف  ،َلن ْغِرَينَّؾَ  :عف قكلو مسبباً  ي َجاِور 

نما عطف ب آخر لمقسـ معطكفاً  العطف بالفاء، كلكنو جعل جكاباً  َـّ  عمى األّكؿ، كا   ألفً  ؛ث 
الجبلء عف األكطاف كاف أعظـ عمييـ كأعظـ مف جميع ما أصيبكا بو، فتراخت حالو عف حاؿ 

 (٘)المعطكؼ عميو.

فالتأكيد ىنا تأكيد  ،شامبلً  شديداً  مصدر مؤكد لعاممو، أؼ قتمكا قتبلً  َتْقِتيًل قكلو تعالى:  -ٗ
لرفع احتماؿ المجاز في عمكـ القتل،  ؛َوق تِ م واْ لتسمط القتل عمى جميع األفراد المدلكلة لضمير 

 (ٙ)ال يفمت منو أحد. شديداً  فالمعنى: قتمكا قتبلً 

                                                           
 (.ٗٔٙٔ/ ٕ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٔ)
 (.ٜٛ/ ٔ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٕ)
 (.ٜٙٗ/ ٕصفكة التفاسير: لمصابكني ) (ٖ)
 (.ٓٓٗ/ ٗ) : البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (ٗ)
 (.ٔٙ٘/ ٖالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: لمزمخشرؼ )انظر:  (٘)
 (.ٓٔٔ /ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر:  (ٙ)
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 المناسبة وجو: ثالثاً 

 ، كرسكلو  هللا يؤذؼ الذؼ المشرؾ حاؿفي اآليات السابقة  بعدما ذكر هللا 
 كىك الباطل كيضمر الحق يظير الذؼ رّ سِ المُ  حاؿ ذكر ىنا المؤمنيف، يؤذؼ الذؼ كالمجاىر
كما أنو قد سبق ىذه اآليات الحديث عف التعرض لمنساء باإليذاء، فناسب أف يذكر  (ٔ)المنافق،

 يفّ في ىذه اآليات الذيف يقكمكف بإيذائيّف كىـ المنافقكف، كحذرتيـ اآليات مف استمرار إيذائ
 كعدـ االنتياء عنو.

 العاـ المعنى: رابعاً 

 كأىل ،الفجكر كاكأحبّ  شيكاتيـ غمبتيـ الذيف الّريب كأىل النفاؽ أىل يكفّ  لـ لئف
 المؤمنيف عكرات إظيار فييا التي الكاذبة الممّفقة األخبار ينشركف  الذيف المدينة في اإلرجاؼ
 ضد المسمميف، لمعدك مصمحة إظياره في مما ذلؾ كنحك سبلحيـ كقمة المسمميف جنكد كضعف
جبلئيـ قتاليـ إلى كندعكّنؾ ،يا دمحم  عمييـ لنسمطنؾ  إال فييا معؾ يسكنكف  فبل الببلد، عف كا 

، ، كىـ في ىذه المدة التي يجاكركنؾ فييا مطركديف مف رحمة هللا منيـ المدينة كتخمك قميبلً 
ذيف مضكا مف قبل كفي كل زماف، في ال كأينما يككنكا سيطمبكف كيقتمكا تقتيبل، كىذه سنتو 

فيذلكىـ، كىذه السنة ال تتغير كال عمييـ أىل اإليماف  قير المنافقيف، بأف يسمط هللا  كىي
 (ٕ)جد ىؤالء المنافقكف.تتبدؿ، بل ىي سنة ماضية كثابتة ما كُ 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: خامساً 

شاعة الفتنة، كبث الكىف كالضعف في  -ٔ أىل النفاؽ يميمكف إلى الشيكات كحب الفجكر، كا 
 نفكس المؤمنيف.

 (ٖ)منافقكف، كفي قمكبيـ مرض، كأرجفكا في المدينة.جمع المنافقكف بيف ثبلثة أكصاؼ، فيـ  -ٕ

 .(ٗ)"باإلرجاؼ األذػ تحريـ" -ٖ

                                                           
 (.ٗٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٖٛ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٖ)
 (.ٕٗٔاإلكميل في استنباط التنزيل: لمسيكطي )ص:  (ٗ)
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عمى المنافقيف االنتياء عف كل ما يصدر عنيـ مف المعاصي، كىذا ال يقتصر عمى  -ٗ
اإلرجاؼ بالمسمميف، أك التعريض ِبَسبِّ اإلسبلـ، أك التعرض لممؤمنات بالسكء كالفاحشة، فإف 

لـ يذكر المعمكؿ كىك الشيء الكاجب عمييـ االنتياء عنو، ليشمل ذلؾ كل ما تكسكس  هللا 
 (ٔ)بو نفكسيـ مف الشر.

 المدينة مف فيطردىـ  نبيو عمييـ سيسمط  هللا كبأفتيديد المنافقيف بالعقاب في الدنيا،  -٘
الدسائس كاإلرجاؼ إف لـ يكفكا إيذائيـ عف المؤمنيف كالمؤمنات، كعف نشر  القتل، فييـ كيكقع

  (ٕ)كفيو إشارة إلى أف كعيد اآلخرة ال ينفع معيـ ألنيـ ال يؤمنكف بالبعث. في المدينة،

إال  أعظـ ما أصاب المنافقيف في المدينة، فيـ لف يجاكركا النبي  مفارقة جكار الرسكؿ  -ٙ
كفي ىذا بياف أنو لـ تصيبنا مصيبة أعظـ مف فراؽ  (ٖ)زمنًا أك جكارًا قميبًل، إلى أف يتبيف حاليـ،

 فميذكر بمصيبة، أحدكـ أصيب إذا) :قاؿ ككفاتو، كقد ركػ الطبراني عف رسكؿ هللا  النبي 
 .(ٗ)(عنده المصائب أعظـ فإنيا بي، مصيبتو

 كمتاعو بنفسو ينتقل ريثما يميل شرعي بكجو لمغير مممكؾ منزؿ إخبلء عميو تكجو"مف  -ٚ
 .(٘)"االجتياد حسب عمى آخر منزؿ لو يتحصل حتى الزماف مف برىة كعيالو

جكاز التعزير كالنفي لمذيف يرجفكف بالمؤمنيف في ببلدىـ، كيقكمكف بنشر الفساد كاإلشاعات  -ٛ
كا عمى فعميـ كلـ يتكبكا منو أك  بيف صفكفيـ، بما قد يؤثر عمى المؤمنيف أك يغميـ، إف أصرُّ

كىذا يرجع أمره لمحاكـ، فيك قد يمجأ لمشدة في التعامل مع مف يحاكؿ نشر  (ٙ)ينتيكا عنو،
 .كمكاطنيو المجتمع أمف لحفعالدسائس في المجتمع كيثير الفتف، 

قكة المسمميف في المدينة المنكرة، كضعف المنافقيف كعدـ قدرتيـ عمى الظيكر أماـ  -ٜ
حيث إنيـ مع ىذا التيديد لـ يككنكا يممككف  (ٚ)المؤمنيف، إال بما يدبركنو مف كيد خفي لممسمميف،

                                                           
 (.ٕٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٛٓٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٕ)
 (.٘ٔٔ/ ٚ) السعكد يألب: الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقل إرشادانظر:  (ٖ)
(، صححو األلباني، انظر: سمسمة األحاديث ٛٔٚٙ(، حديث رقـ )ٚٙٔ/ ٚلمطبراني ) :المعجـ الكبير (ٗ)

 (.ٙٓٔٔ(، حديث رقـ )ٜٚ/ ٖالصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
 (.ٜ٘ٔ/ٖ) البف المنير االسكندرؼ  :اإلنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ (٘)
 (.ٙٛٗ/ ٖلمجصاص ) :انظر: أحكاـ القرآف (ٙ)
 (.ٕٓٛٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٚ)
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إال اإلذعاف كالتسميـ، أك إخفاء العداكة كعدـ إظيارىا، بل إف النفاؽ لـ يظير إال في المدينة، 
 .ُيَناَفقمف كاف ضعيفًا ال  فإفّ كي يحتمي بو أصحابو، كىذا دليل قكة المسمميف فييا، 

ألف المجتمع  ف اجتثاثيـ عنيا كقطعيـ منيا؛لى مإصبلح الفاسديف في المجتمع كاألمة أك  -ٓٔ
: بذلؾ يكسب األمة فردًا صالحًا أك طائفة صالحة فتنتفع األمة منيا، كيؤيد ىذا قكؿ النبي 

 تشرع، ككما (ٔ)(شيئا بو يشرؾ ل وحده، هللا يعبد مف أصلبيـ مف هللا يخرج أف أرجو بل)
ال أسممكا فإف ،غزكىـ قبل اإلسبلـ إلى المسممكف  يغزكىـ الذيف الكفار دعكةأيضًا   عرض كا 
 إف بل (ٕ)،بيـ كاالعتضاد بجزيتيـ لممسمميف انتفاع، كفي ذلؾ المسمميف ذمة في الدخكؿ عمييـ

 إنكار أيضاً  ىذا كفي ، هللا ىداه أف بعد رفقائو يصمح ألف لو دافعاً  يككف  قد اسدالف إصبلح
 غيره فيستجيب خطأ، عمى كافكعممو بأنو  الفساد، ترؾ قد فاسداً  كاف مف بأف اآلخريف عمى
 .لو تبعاً 

 (ٖ)المعنة عمى المنافقيف عمى كل حاؿ، كأينما كجدكا. أكجب هللا  -ٔٔ

لمحاكـ أف يقكـ بقتل كضرب أعناؽ مف يقكـ بتتبع المرأة كالفجكر بيا، لقكلو تعالى:  -ٕٔ
َتْقِتيًل  َوق تِ م وا أ ِخذ وا مصمحة كدرء مفسدة، عمبًل بقاعدة رعاية ، إف رأػ في فعمو ذلؾ جمب

 (ٗ)المصالح.

مف عادات الكرماء كأىل الفضل إتماـ كعدىـ كتأخير إنفاذ كعيدىـ، كبقاء المنافقيف في  -ٖٔ
 هللا مف أكـر أحد كاللـ ينفذ كعيده فييـ،  إلى أف تكفي دليل عمى أف هللا  المدينة مع النبي 

 كترؾ كاإلحساف بالعفك أكلى فيك إنفاذ كعيده في المنافقيف،، فإذا كاف قد ترؾ منو أفضل كال 
 (٘).المؤمنيف في كعيده إنفاذ

الكعيد في بعض األحياف قد يككف رادعًا إف رأػ المقابل قدرة ىذا عمى إنفاذ القكؿ، كلعلَّ  -ٗٔ
 عنو. ىذه اآليات قد أثرت في المنافقيف فكفكا أذاىـ عف المؤمنيف، كالتزمكا ما نيى هللا 

                                                           
(، كتاب بدء الخمق، باب إذا قاؿ أحدكـ: آميف كالمبلئكة في السماء، آميف، ٘ٔٔ/ ٗصحيح البخارؼ ) (ٔ)

(، كتاب ٕٓٗٔ/ ٖ(، صحيح مسمـ )ٖٕٖٔفكافقت إحداىما األخرػ، غفر لو ما تقدـ مف ذنبو، حديث رقـ )
 (.ٜ٘ٚٔبي ملسو هيلع هللا ىلص مف أذػ المشركيف كالمنافقيف، حديث رقـ )الجياد كالسير، باب ما لقي الن

 (.ٓٔٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٕ)
 (.ٔٙ/ٖ) : لمسمرقندؼانظر: بحر العمـك (ٖ)
 (.ٗٔٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٗ)
 (.ٕٚٛ٘/ ٜ) لمكي بف أبي طالب انظر: اليداية الى بمكغ النياية: (٘)
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، في ىؤالء المنافقيف، بأف مف يتعرض لممؤمنيف باألذػ، كيرجف باألنبياء  سنة هللا  -٘ٔ
 (ٔ)كيظير نفاقو، فإنو يؤخذ كيقتل.

 ستطيع ي كال ،شأنو  ىك يبدليا فبل، فيي قائمة عمى الحكمة، ال تبديل لسنف هللا  -ٙٔ
 (ٕ)أك تغييرىا، كىي ماضية في كل زماف. تبديميا عمى  هللا غير

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٕٛٗ/ ٗٔ لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٔ)
 (.ٕٙٙ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركحانظر:  (ٕ)
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 الفصل الثالث

 (14-24) سورة اْلحزاب اآليات الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ

 :مبحثيف عمى كيشتمل

 (ٜٙ-ٖٙ) المبحث األكؿ: مقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب اآليات            

 (ٖٚ-ٓٚ) سكرة األحزاب اآليات المبحث الثاني: مقاصد كأىداؼ            
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 المبحث اْلوؿ

 (24-24) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 :أربعة مطالبيشتمل عمى ك 

 المطمب األكؿ: عمـ الساعة مرجعو إلى هللا                    

 لمكافريف بالعذاب األليـ المطمب الثاني: كعيد هللا                    

 جينـ نار في الكافريف كجكه تقمبالمطمب الثالث:                   

   المطمب الرابع: تحذير المؤمنيف مف إيذاء النبي                   
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 المبحث اْلوؿ

 (24-24) مقاصد وأىداؼ سورة اْلحزاب اآليات

 عمـ الساعة مرجعو إلى هللا : اْلوؿ المطمب

اَعةِ  َعفِ  النَّاس   َيْسَأل ؾَ قاؿ تعالى:  اَعةَ  َلَعلَّ  ي ْدِريؾَ  َوَما َّللاَِّ  ِعْندَ  ِعْمم َيا ِإنََّما ق لْ  السَّ  َتك وف   السَّ
  [ٖٙ: األحزاب] َقِريًبا

 البلغة هو وجأوًل: 

اَعةَ  َلَعلَّ  ي ْدِريؾَ  َوَمافي قكلو تعالى:  (ٔ)االحتباؾ -ٔ ، بمعنى لعميا تككف َقِريًبا َتك وف   السَّ
 (ٕ)كلعميا تككف بعيدا. قريباً 

 ، ألفّ غير مقترف بعبلمة التأنيث مع أنو محتمل لضمير المؤنث لفظاً  َقِريًباجيء بالخبر  -ٕ
 ضمير الساعة جرػ عمييا بعد تأكيميا بالشيء أك اليكـ، أك ما يراه جمع مف المحققيف أف قريباً 

 فعل الككف تاـ كأفً  عف فعل الككف كلكنو ظرؼ لو، كىـ يعنكف أفً  في مثل ىذه اآلية ليس خبراً 
تذكير عمى ظرؼ زماف لكقكعو، كالتقدير: تقع في زماف قريب، فيمـز لفع )قريب( اإلفراد كال قريباً 
 (ٖ)ة زماف أك كقت، كقد يككف ظرؼ مكاف كما كرد في ضده كىك لفع )بعيد(.نيّ 

 ثانيًا: وجو المناسبة

بعدما بّينت اآليات السابقة حاؿ المشركيف كالمنافقيف في الدنيا، كأنيـ ييانكف كيمعنكف 
بيكـ القيامة كقرب قياـ  كيقتمكف، ناسب أف تبيف ىذه اآليات حاليـ في اآلخرة، فذكرىـ هللا 

                                                           
االحتباؾ: ىك أف يحذؼ مف األكائل ما جاء نظيره أك مقابمو في األكاخر، كيحذؼ مف األكاخر ما جاء نظيره  (ٔ)

أك مقابمو في األكائل، كالحبؾ مأخكذ مف الشّدة كاإلحكاـ، كتحسيف أثر الصنعة في الثكب، فمكاضع الحذؼ مف 
دراؾ مقاببلتيا، تنبو إلى الكبلـ شبيت بالفرج بيف الخيكط، كالمتدبر بصياغة الكبلـ، الماى ر بإحكاـ ركابطو، كا 

ملء الفرج بأمثاؿ مقاببلتيا، كما يفعل الحائل حينما يجرؼ حبكًا محكمًا في الثكب الذؼ ينسجو. انظر: الببلغة 
 (.ٗ٘/ ٕالعربية: عبد الرحمف بف َحَبنََّكة الدمشقي )

 (.ٖٔٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٕٕ) جع السابقانظر: المر  (ٖ)
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؛  كالنفاؽ، الكفر مف عميو ىـ عما ينتيكا كي لتخكيفيـ (ٔ)الساعة، كما يبلقكنو في ىذا اليـك
 . هللا إلى كيتكبكا

 العاـ المعنى: اً لثثا

عف قياـ الساعة، استعجااًل ليا، كما أّف بعضيـ يسأؿ عنيا  يسألؾ الناس يا دمحم 
الذؼ أخبر بيا، فأخبرىـ أنو ال يعمـ كقت  تكذيًبا لكقكعيا، كآخركف يسألكف تعجيًزا لمنبي 

، كأنو ليس لؾ كال لغيرؾ عمـٌ بكقت كقكعيا، كمع ىذا فبل تستبطئكىا، كما قياميا غير هللا 
قياميا قد اقترب، فإّف مجرد مجيء الساعة قربًا كبعًدا، ليس بأف يككف كقت  أدراؾ يا دمحم 

نما النتيجة بالشقاء أك السعادة، كأّف ىذا العبد ىل يستحق العذاب أك  تحتو نتيجة كال فائدة، كا 
 (ٕ)الثكاب؟

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً رابع

السائمكف عف الساعة أصناؼ، منيـ المكذبكف بيا كىـ أكثرىـ، كسؤاليـ تيكـ كاستيزاء،  -ٔ
 َوالَِّذيفَ : قاؿ عنيـ  كىؤالء كأىكاليا، أحكاليا عف يسألكف  لكنيـ بكقكعيا، مصدقكف  كصنف
 عنيا يسألكف  مؤمنكف  كصنف، [ٛٔ: الشكرػ ] اْلَحقُّ  َأنََّيا َوَيْعَمم وفَ  ِمْنَيا م ْشِفق وفَ  آَمن وا
 أىل مف رجل أف) : أنس ، فقد ركػ بذلؾ االشتغاؿ عف نيكا كىؤالء المغيبات، لمعرفة محبة
، (ٖ)(ليا أعددت وما ويمؾ،: قاؿ قائمة؟ الساعة متى هللا، رسوؿ يا: فقاؿ  النبي أتى البادية

لى ما  ما إلى السائل أف يأخذ فقد أراد النبي   ييتـ عنو يسأؿ أفْ  لو ينبغيىك أىـ مف ذلؾ، كا 
 حجة ذلؾ فيجعمكف  عمميـ في ما يخالف بما يجيبو لعم  لمنبي اختباراً  يسأؿ كصنف، بو

 (ٗ).الييكد ىـ كىؤالء ،نبكءتو انتفاء عمى

 عمِ طْ يُ  فمـ بعممو، ، كىي مف عمـ الغيب التي استأثر هللا عمـ الساعة مرجعو إلى هللا  -ٕ
ـ   ِعْنَده   َّللاََّ  ِإفَّ : حيث يقكؿ  ،مرسبلً  انبيً  كال مقرباً  ممكاً  عميو اَعةِ  ِعْم ؿ   السَّ  ...اْلَغْيثَ  َوي َنزِ 

 .[ٖٗ:لقماف]

                                                           
 (.ٕٜ٘/ ٘ٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٔ)
 (.ٕٚٙ: ص) لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٚٙٔٙ(، كتاب األدب، باب ما جاء في قكؿ الرجل كيمؾ، حديث رقـ )ٜٖ/ ٛصحيح البخارؼ ) (ٖ)
 (.ٕٔٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٗ)
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 أف  النبي شرط مف كليسما يبطل نبكتو،  ليس في إخفاء كقت قياـ الساعة عف النبي  -ٖ
إثبات لرسالتو التي جاء بيا،  بل إف في إجابة النبي  (ٔ)، هللا مف تعميـ بغير الغيب يعمـ

، كلك كاف الذؼ ُسِئل غير الرسكؿ فيك حيف سئل عف الساعة فكض عمميا كأمرىا إلى هللا 
  مف طبلب الرياسة أك الكجاىة ألجابيـ، عمـ أك لـ يعمـ، لكف النبي  ما أجابيـ إال بما أمر

 (ٕ)بتبميغو.

 اْقَتَرَبتِ  مى ذلؾ، منيا قكلو تعالى:قرب قياـ الساعة، كقد أكدت آيات كثيرة أخرػ ع -ٗ
اَعة    .(ٖ)(كياتيف والساعة أنا بعثت)قاؿ:  كما أف النبي  [ٔ: القمر] اْلَقَمر   َواْنَشقَّ  السَّ

في إخفاء كقت قياـ الساعة كاإلشارة إلى أف كقكعيا قريب تخكيف السائميف، كي يرجعكا  -٘
، كليككف العبد مستعدًا باستمرار ليا، ال تغيب عف ذىنو كال يشغمو شيء كيعكدكا إلى هللا 

، أما الذيف يغفمكف عنيا فأكلئؾ قد خسركا خسرانًا عنيا، فبل يجترغ عمى مخالفة أكامر هللا 
سكاناً  لممستعجميف تيديداً  الكقكع قريبة أنيا  لرسكلو بيف ثـ": (ٗ)يقكؿ النسفيمبينا،   كا 

 .(٘)"لمممتحنيف

ذـ السؤاؿ الذؼ يككف عمى سبيل السخرية كاالستيزاء ، أك إعجاز الخصـ أك لجعل اآلخريف  -ٙ
يستيزؤكف بو، كال يعني ىذا ذـ السؤاؿ مطمقًا، بل إنو قد يككف كاجبًا أك مندكبًا في بعض 

ْنت ـْ  ِإفْ  الذِ ْكرِ  َأْىلَ  َفاْسَأل وااألحياف، حيث قاؿ تعالى:  ، لكف  [ٖٗ: النحل] َتْعَمم وفَ  َل  ك 
 َتْسَأل وا َل  آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا عنو فقاؿ: السؤاؿ لما كاف مف باب االستيزاء فقد نيى هللا 

ـْ  ت ْبدَ  ِإفْ  َأْشَياءَ  َعفْ  ـْ  َلك  ْؤك  : قاؿ ، النبي عف  ىريرة أبي عف، ك [ٔٓٔ: المائدة] َتس 
 .(ٙ)(أنبيائيـ عمى واختلفيـ سؤاليـ بكثرة قبمكـ كاف مف ىمؾ فإنما تركتكـ، ما ذروني)

                                                           
 (.ٕٛٗ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٔ)
 (.ٙٔٗ/ ٛ) الماتريدؼ منصكر ألبي: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٕ)
، حديث رقـ «بعثت أنا كالساعة كياتيف»(، كتاب الرقاؽ، باب قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ٘ٓٔ/ ٛصحيح البخارؼ ) (ٖ)
سمـ قاؿ: "كضـ السبابة كالكسطى" انظر: صحيح مسمـ (، كفي ركاية لم٘ٓ٘ٙ( كحديث رقـ )ٗٓ٘ٙ)
 (.ٜٕٔ٘(، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب قرب الساعة، حديث رقـ )ٜٕٕٙ/ٗ)
 ككر مف) إيذج أىل مف مفسر، حنفي، فقيو ،الديف حافع النسفي، أحمد بف هللا عبد البركات أبك ىك (ٗ)

 تفسير،ال في التنزيل مدارؾ: منيا جميمة، مصنفات لو السند، بببلد"  نسف"  إلى نسبتو فييا، ككفاتو( أصبياف
 (.ٚٙ/ٗ) لمزركمي: األعبلـ: انظر. ىػػػٓٔٚ سنة مات ، الفقو أصكؿ في كالمنار الفقو، في الدقائق ككنز

 (.ٙٗ/ ٖ) لمنسفي: التأكيل كحقائق التنزيل مدارؾ (٘)
 (.ٖٖٚٔ(، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقـ )ٜ٘ٚ/ ٕصحيح مسمـ ) (ٙ)
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 العذاب اْلليـالمعنة و لمكافريف ب وعيد هللا المطمب الثاني: 

ـْ  َوَأَعدَّ  اْلَكاِفِريفَ  َلَعفَ  َّللاََّ  ِإفَّ قاؿ تعالى:  وفَ  َل  َأَبًدا ِفيَيا َخاِلِديفَ  * َسِعيًرا َلي   َوَل  َوِليِّا َيِجد 
 [٘ٙ -ٗٙ: األحزاب] َنِصيًرا

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ- َسِعيًرا :( ََسَعر) قاؿ تعالى: كأليبيا ىيجيا كالحرب النار ،َذا ـ   َواِ  عِ َرتْ  اْلَجِحي  س 
 ِإفَّ اسـ لمنار، كقكلو تعالى: ( السعير)ك ،تكقدت (َتَسعََّرْت )ك النار (اْسَتَعَرتِ )، [ٕٔ:التككير]

ع ر   َضَلؿ   ِفي اْلم ْجِرِميفَ   (ٔ).كعذاب عناء فيأؼ  [ٚٗ: القمر] َوس 

ٕ- َوِليِّا :(كالى )كحاباه كنصره أحبو : أؼفبلنا.(ٕ) 

ٖ- َنِصيًرا :هللا نصره  نصار،األ كالجمع الناصر،: كالنصير، نصراً  ينصره عدكه عمى 
 (ٖ).بعضا بعضيـ نصر: كتناصركا ،عميو ينصره أف سألو أؼ عدكه، عمى كاستنصره

  البلغةوه وج: ثانياً 

يحتمل أف يككف لمعيد، أؼ الكافريف الذيف كانكا شاقكا الرسكؿ  اْلَكاِفِريفَ التعريف في "
  كآذكه كأرجفكا في المدينة كىـ المنافقكف كمف ناصرىـ مف المشركيف في كقعة األحزاب كمف

 .(ٗ)"الييكد، كيحتمل أف يككف التعريف لبلستغراؽ، أؼ كل كافر

 المناسبةثالثًا: وجو 

 عمى المنافقيف في الدنيا، في قكلو تعالى: كما بينت اآليات السابقة لعنة هللا 
 َث ِقف وا َأْيَنَما َمْمع وِنيف [األحزاب :ٙٔ] ،ناسب أف يذكر في ىذه اآليات لعنتو عمييـ في اآلخرة ،
ـْ  َوَأَعدَّ  عمييا عطف الذ  اآلخرة كلعنة كالتقتيل باألخذ مقترنة الدنيا لعنة فكانت ،َسِعيًرا َلي 

 (٘).بالسعير مقترنة

                                                           
 (.ٛٗٔ)ص:  مرازؼ ل: الصحاح مختار (ٔ)
 (.ٚ٘ٓٔ/ ٕ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٕ)
 (.ٜٕٛ/ ٕالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: لمفارابي ) (ٖ)
 (.ٗٔٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٗ)
 (.ٗٔٔ/ ٕٕ) المرجع السابقانظر:  (٘)
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 العاـ المعنى: ثالثاً 

 كأعد عنيا، كطردىـ رحمتو، مف فأقصاىـ خير، كل مف بو الكافريف أبعد  هللا إف
 أيأسيـك  نياية، غير إلى أبداً  فييا ماكثيف منيا، يخرجكف  ال ممتيبة، متكىجة ناراً  اآلخرة في ليـ
 مف يستنقذىـ مف حينئذ يجدكف  ال بحيث كالنصير، الكلىّ  مف العذاب عنيـ يدفع ما كجكد مف

 إذ الظممة، لدػ الدنيا في الحاؿ ىك كما نصرة أك بشفاعة ، هللا عذاب مف كينجييـ السعير،
 (ٔ).كالنكبات المصائب كيدفع الكرطات، مف فييا يخّمص الذؼ كالشفيع النصير كجد ربما

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: رابعاً 

 .ممتيبة ناراً  ليـ كأعد رحمتو، عف كأبعدىـ الكافريف طرد  هللا أف -ٔ

 .أبدا منيا يخرجكا كلف فييا سيمكثكف  فيـ جينـ، نار في الخمكد اآلخرة في الكافريف مصير -ٕ

في اآلخرة شفيعًا، كال صديقًا  يجدكا كلف غيرىا، أك لؤلصناـ عبادتيـ الكافريف تنفع لف -ٖ
 .، أك ينجييـ مف عذاب هللا األذػ عنيـ يدفع أك ،يناصرىـ حميمًا 

 .(ٕ)"فييا الكافريف أحكاؿ بذكر كالجزاء البعث عقيدة تقرير" -ٗ

 

 الكافريف في نار جينـتقمب وجوه المطمب الثالث: 

ـْ  ت َقمَّب   َيْوـَ قاؿ تعالى:  ول وفَ  النَّارِ  ِفي و ج وى ي  وَل  َوَأَطْعَنا َّللاََّ  َأَطْعَنا َلْيَتَنا َيا َيق  س   َوَقال وا * الرَّ
َبَراَءَنا َساَدَتَنا َأَطْعَنا ِإنَّا َربََّنا ِبيَل  َفَأَضمُّوَنا َوك  ـْ  اْلَعَذاِب  ِمفَ  ِضْعَفْيفِ  آِتِيـْ  َربََّنا * السَّ  َلْعًنا َواْلَعْني 
 [ٛٙ- ٙٙ: األحزاب] َكِبيًرا

 أوًل: المعاني المُّغوية

َساَدَتَناذؼ كالمكلى الكثيرة، لمجماعة كالمتكلي كالممؾ طاعتو افترضت مف كلىك  سيد: ال 
 (ٖ).صاحبوأؼ : قرارال سيد، ك قكمو سيد فبلف ، فيقاؿ:كالعبيد الخدـ

                                                           
 .(ٔٗ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسير (ٔ)
 (.ٜٕٙ/ ٗلمجزائرؼ ) :أيسر التفاسير (ٕ)
 (.ٖٔٔٔ/ ٕ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٖ)
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َبَراَءَنا أف  الكبير: اسـ مف أسماء هللا : َوك  الحسنى، كمعناه: المكصكؼ بالجبلؿ كِعظـ الشَّ
كبير  [، كٖٕ]سبأ:  َوى َو اْلَعِميُّ اْلَكِبير  ككماؿ الذَّات، الكبير عف شبو المخمكقات، قاؿ تعالى: 

َبَراَءَناالقكـ: سّيدىـ، كمنو قكلو تعالى:   (ٔ)[.ٚٙ]األحزاب:  ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوك 

 الذؼ ىك ككبيرىـ ،تدبيرىـ يمي الذؼ ىك سيدىـ أفّ ىك: " ككبيرىـ القكـ سيد بيف الفرؽ أما 
ـْ  َفَعَمو   :تعالى قاؿ كقد ،الشرؼ أك السف أك العمـ في يفضميـ  فيجكز، [ٖٙ: األنبياء] َكِبير ى 

 يقاؿ كال كبيرىـ القكـ لسيد كيقاؿ ،الفضل في الكبير يككف  أف كيجكز ،السف في الكبير يككف  أف
 .(ٕ)..."تدبيرىـ كلي إذا إال سيدىـ لكبيرىـ

 البلغة وجوه: ثانياً 

ول وفَ  في قكلو تعالى: التمني بطريق كالتفجع التحسر -ٔ  َوَأَطْعَنا َّللاََّ  َأَطْعَنا َلْيَتَنا َيا َيق 
وَل  س  الرَّ

(ٖ). 

َبَراَءَنا َساَدَتَناالتعبير عف قادتيـ كزعمائيـ الذيف أضمكىـ بمفع  -ٕ ال  ،لتقكية االعتذار َوك  كا 
 (ٗ).فيـ في مقاـ التحقير كاإلىانة

ـْ  اْلَعَذاِب  ِمفَ  ِضْعَفْيفِ  آِتِيـْ  َربََّنافي قكلو تعالى:  تصدير الدعاء بالنداء مكرراً  -ٖ  َلْعًنا َواْلَعْني 
 (٘).لممبالغة في الجؤار كاستدعاء اإلجابة، إظيار لمتضرع كاالبتياؿ، ك َكِبيًرا

 إشارة إلى أف الكبراء استحقكا عذاباً  ،العذاب بالضعفيف فَ ِص المعف بالكثرة كما كُ ف ْص كَ  -ٗ
المراد بالكثير الشديد القكؼ، فعبر عنو بالكثير لمشاكمة ، ك لتسببيـ في كفر أتباعيـ لكفرىـ كعذاباً 

 (ٙ)المراد بو الكثرة. ِضْعَفْيفِ  معنى التثنية في قكلو:

 

 

                                                           
 .(ٜٚٛٔ/ ٖ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٔ)
 .(ٕٛٔ: ص) لمعسكرؼ  :المغكية الفركؽ  (ٕ)
 (.ٜٙٗ/ ٕ) : لمصابكنيصفكة التفاسير (ٖ)
 (.ٚٔٔ/ ٚانظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: ألبي السعكد ) (ٗ)
 (.ٚٔٔ/ ٚ) السابقالمرجع  (٘)
 (.ٜٔٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٙ)
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 القراءات وجوه: ثالثاً 

َبَراَءَنا َساَدَتَنا َأَطْعَنا ِإنَّا: تعالى قكلو -ٔ ، (ساداتنا) الجمع كيجمع ،(سادة) بالجمع يقرأ، َوك 
 قبمو الذؼ يككف  أف كجب( كبير) جمع كىك( كبراء) بعده جاء لما أنو: بالجمع قرأ مف حجةك 
 كانكا السادة أف الجمع بجمع قرأ مف كحجة ،المعنى في الجمع ليكافق ،(سّيد) جمع كىك( سادة)

 (ٔ).عنيـ بو يتميزكف  بجمع منيـ فأبانكىـ الكبراء، مف أكبر فييـ

ـْ  عاصـ قرأ -ٕ  لمفرد كصف كالكبر العظـ مثل فالكبر عظيماً  :أؼ بالباء َكِبيًرا َلْعًنا َواْلَعْني 
 مرة بعد مرة يمعنكف  ألنيـ بالمعنى شبوأ فالكثرة جماً  :أؼ بالثاء َكِثيًرا الباقكف  كقرأ، كالعظـ

ـ   جاء كقد ـ   َّللاَّ   َيْمَعن ي  ِعن وفَ  َوَيْمَعن ي   (ٕ).[ٜ٘ٔ: البقرة] اللَّ

  المناسبة وجو: رابعاً 

في اآليات السابقة أف الكافريف لف يجدكا شفيعًا ليـ يكـ القيامة يدفع  لما بيَّف هللا 
كلّما  (ٖ)العذاب عف بعضيا،و أيضًا ال تدفع ر في ىذه اآليات أف بعض أعضائكَ عنيـ العذاب، ذَ 

 ذكرت اآليات السابقة كعيد هللا لمكافريف بالعذاب األليـ ناسب في ىذه اآليات تنفيذ ىذا الكعيد

 فكصفيـ كىـ يعذبكف في النار. يتكبكا، لـ ألنيـ

 العاـ المعنى :خامساً 

يكـ تقمب كجكه ىؤالء الكفار في النار كتحكؿ كجكىيـ مف حاؿ الحسف إلى القبح كمف 
في أكامره كنكاىيو، كأطعنا  البياض إلى السكاد، نادميف عمى فعميـ يقكلكف يا ليتنا أطعنا هللا 

 عف صرفكناف كعظماءنا كأشرافنا قادتنا كقالكا ربنا إنا أطعنا في دعكتو لنا إلى الحق، الرسكؿ 
رحمتؾ  مف كاطردىــ، عميي احملزدىـ ك ك  العذاب، بعض عنا ارفع، ربنا اإلسبلـالحق ك  طريق

 (ٗ).دائماً  كثيراً ك  ظيماً كعذبيـ عذابًا ع

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سادساً 

 .النار في كجكىيـ عمى تقمبيـ جينـ نار في الكفار يمقاىا التي العذاب صكر مف -ٔ
                                                           

 (.ٜٕٔالحجة في القراءات السبع: البف خالكيو )ص:  (ٔ)
 (.ٓٛ٘حجة القراءات: البف زنجمة )ص:  (ٕ)
 (.٘ٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٖ)
 (.ٔٙ/ٖ) لمسمرقندؼ: العمـك بحرانظر:  (ٗ)
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 محاط فك يستحق، ما العذاب مف لناؿ أخرػ  إلى جية مف يتغير كال يقمب ال الكجو كاف لك -ٕ
كىذه الصكرة  التقمب لفع لعلك  كالتعذيب، النكاؿ في زيادة ىذا لكف الجيات، جميع مف بالنار

 كيطيعكا ، باهلل كيؤمنكا رشدىـ إلى فيعكدكا الكافريف مسامع في ؤثرالتي رسمتيا اآليات، ت
 . نبيو

 أكـر الكجو ألف دكف غيره مف مكاضع الجسد؛ بالذكربالتعذيب في النار  الكجكه يصخصت -ٖ
 يككف  أف كيجكزفإذا كاف قد تعرض لمعذاب، فما دكنو أكلى،  ،جسده مف اإلنساف عمى مكضع
 الكجو ألفّ  األعضاء سائر دكف  بالذكر الكجكه تخصيصكما أّف  (ٔ)جسد كمو،ال عف عبارة الكجو
 لتأثير عرضة ىي التيكالعيكف كاألفكاه،  الرقيقة الحكاس عمى يحتكؼ  فيك غيره، مف أكثر يتأذػ
 (ٕ).فييا شيء أؼ

ذاك  المؤمف، نجا كما العذاب مف لينجك ، كالرسكؿ  هللا أطاعأنو  لكالكافر  يتمنّ  -ٗ  كاف ا 
 استكثر لك أنو ىسيتمنّ  ألنو الصالحات مف يستزيد أف لممؤمف دافع فيذاقد تمنى ذلؾ،  الكافر
 .منيا

 فبل الصكاب، إلى ليصل التفكير، في لو  هللا كىبو الذؼ عقمو يعمل أف اإلنساف عمى -٘
أك مانعًا يحكؿ بيف تفكيره  ، كعمى المسمـ الفطف أال يجعل حائبلً  النبي بعد معصكـ أحد يكجد

 بالشيء لييتدؼ إلى الحق.

حيث إف تقميدىـ لسادتيـ ككبرائيـ أكقعيـ في  عنو، كالتنفير منو كالتحذير التقميد عف الزجر -ٙ
الضبللة، كما كاف ليـ إضبلليـ لكال تفضيميـ لطاعتيـ العمياء عف النظر كالتفكر كاالستدالؿ، 
كقد حذر القرآف مف ذلؾ في أكثر مف مكضع كنبو إليو، لكف ىذا ال يعيو مف كاف عنده سكء 

ر كاعتذارىـ بأفَّ سبب ضبلليـ ىك طاعتيـ لذلؾ فإف تنصل ىؤالء الكفا (ٖ)فيـ أك شدة تعصب،
لساداتيـ ككبرائيـ في الكفر مردكٌد عمييـ، فإنيـ لـ يجبركىـ عمى طاعتيـ، كلكنيـ دعكىـ 

 فاستجابكا.

كمناكأة الرسالة النبكية  اإلسبلمية الدعكةعف  صدّ ال في دكر كاألغنياء كالكبراء لمزعماء -ٚ
، كىذا حاؿ الكبراء كالزعماء مف كل دعكة فييا خير كصبلح، كفي  النبي كجو في كالكقكؼ

                                                           
 (.ٕٙ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٔ)
 (.ٙٔٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٕ)
 (.ٓ٘ٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتحانظر:  (ٖ)
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 كنكاؿ شرّ  مفكراء ذلؾ  مف عمييـ يعكد لما ،بيـ يبالكا كال ليحذركىـ الناس لعامةىذا تحذير 
 (ٔ).ىـا خر أك  دنياىـ في

كعمى حممة لكاء الدعكة اإلسبلمية أف َيُعكا  الناس، عمى التأثير في كبير دكر ليـ السادة -ٛ
ذلؾ جيدًا، لما فيو مف مصمحة لئلسبلـ كالمسمميف، كىذا ما تنبو إليو مصعب بف عمير حيف 
ذىب داعيًا إلى المدينة، كما رأػ مف مكانة لسعد بف معاذ كسعد بف عبادة كأسيد بف حضير 

 إلسبلـ فأسممكا، كأسمـ الناس معيـ.عند قكميـ، كسمٍع كطاعٍة ليـ، فقاـ بدعكتيـ إلى ا 

 كالمعف ليـ حاصبل كاف كالعذاب ،بو المدعك األمر حصكؿ عدـ عند إال يككف  ال الدعاء" -ٜ
: بقكليـ ،المعف كزيادة، ِضْعَفْيفِ  :بقكليـ ،العذاب زيادة كىك بحاصل ليس ما فطمبكا ،كذلؾ
َكِبيًرا َلْعًنا"(ٕ). 

 طمب إال حينيا يممؾ فبل ،شيئاً   كالرسكؿ  هللا أطاع لك أنو الكافر يتمنِّ  ينفع ال -ٓٔ
 ضعفيف عمييـ العذاب يضاعف بأف عمييـ، بالدعاء أضمكىـ الذيف السادة مف كاالنتقاـ التشفي
   (ٖ).، كأف كانكا متيقنيف بعدـ خبلصيـ مما ىـ فيوكأضمكا ضمكا ألنيـ

 

   المطمب الرابع: تحذير المؤمنيف مف إيذاء النبي 

 َّللاَِّ  ِعْندَ  َوَكافَ  َقال وا ِممَّا َّللاَّ   َفَبرََّأه   م وَسى آَذْوا َكالَِّذيفَ  َتك ون وا َل  آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا قاؿ تعالى:
 [ٜٙ: األحزاب] َوِجيًيا

 أوًل: المعاني المُّغوية

َوِجيًيا :هللا كَأكَجَيو ،كقدر جاه ذا أؼ كجيياً  صار: الرجل َكُجوك  ،كجاىة ذك: كجيو رجل  
 (ٗ).الكجو مف ككمو ،كجيياً  صادفتو: كَأكَجْيُتو ،شرفو: ككجيو السمطافكَأكَجَيو   ،كجيياً  صيره أؼ

 

                                                           
 (.ٕ٘ٗ/ ٚ) لدركزة: الحديث التفسيرانظر:  (ٔ)
 (.٘ٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (ٕ)
 (.ٙٚٗ/ ٘) لمنيسابكرؼ : الفرقاف كرغائب القرآف غرائبانظر:  (ٖ)
 (.ٛ٘٘/ ٖٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٗ)
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 :البلغة وجوه: ثانياً 

 (ٔ).المجمل المرسل التشبيو كيسمى م وَسى آَذْوا َكالَِّذيفَ  َتك ون وا َل  في قكلو تعالى: التشبيو

 المناسبة وجو :ثالثاً 

 حذر كالمؤمنيف،  لمنبي المنافقيففي اآليات السابقة إيذاء الكفار ك   هللا ذكر المّ 
 في إسرائيل ببني التشبو عف كنياىـ ،النبي  إليذاء التعرض مففي ىذه اآليات  المؤمنيف
 أرشدفي اآليات السابقة يؤدؼ إلى الكفر،  اإليذاءكلما كاف  (ٕ)، مكسى نبييـ أذيتيـ

 (ٖ).كفراً  ثكرّ ي كال دكنو ىك الذؼ اإليذاء مف االمتناع إلى المؤمنيف

 العاـ المعنى: رابعاً 

 رمكه أنيـ كذلؾ،  مكسى ػ بنك إسرائيلآذَ  كما، مف إيذاء النبي  يحذر هللا 
، عند ربو  كمنزلةٍ  جاهٍ  كذ بالباطل، فإنو كاف رمكه مما هللا برَّأه حتى ،(٘)كاألدرة (ٗ)بالبرص

 (ٙ)ككاف مف عباده المرسميف.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: خامساً 

، بقكؿ أك فعل يكرىو، كإيذاء بني إسرائيل لمكسى  تحذير المؤمنيف مف إيذاء النبي  -ٔ
 اْلقرع أعطى ،ناساً   النبي آثر حنيف يـو كاف لما): قاؿ ،بف مسعكد  هللا عبدفقد ركػ 

 وجو القسمة بيذه أريد ما: رجل فقاؿ ،ناساً  وأعطى ذلؾ، مثل عيينة وأعطى اإلبل، مف مائة
 ىذا مف بأكثر أوذي قد ، موسى  هللا رحـ: قاؿ ، النبي ْلخبرف : فقمت هللا،

                                                           
 لـ لكف التشبيو، أداة فيو ذكرت ما ىككالتشبيو المرسل المجمل:  ،(ٜٙٗ/ ٕ) : لمصابكنيصفكة التفاسير (ٔ)

انظر: .الشبو كجو لحذؼ كمجمبلً  األداة، لذكر مرسبلً  سمى فقد ،"كاألسد خالد: "قكلنا مثل الشبو، كجو فيو يذكر
 (.ٖٚٔ/ ٕ) الدمشقي َحَبنََّكة بف الرحمف عبد: العربية الببلغة

 (.ٕٓ٘/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٕ)
 (.ٙٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٖ)
يحدث في ك البرص: مرض معد مزمف يظير عمى شكل بقع بيضاء في الجسد، يؤذؼ الجياز العصبي،  (ٗ)

 (.ٜٓٔ/ ٔالجسـ قشرا أبيض كيسبب حكا مؤلما. انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد عمر )
 .(ٖٖٓ/ ٔاألدرة: ىك انتفاخ الخصية. انظر: فتح البارؼ البف رجب ) (٘)
 (.٘ٚٛانظر: الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: لمكاحدؼ )ص:  (ٙ)
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ألف ؛ (ٕ)العنجيية تمؾ مثل في يقعكا ال كي المؤمنيف هللا نبو ، يقكؿ ابف عاشكر: "(ٔ)(فصبر
كمبلزماتيا متفاكتة المقادير، فكانت حرية باإليقاظ مدارؾ العقبلء في التنبيو إلى معاني األشياء 

 .(ٖ)"كالتحذير
 ما كل في كالسداد الحق حدكد كالتزاـ ،فييـ ليس بما الناس اتياـ عف االمتناع كجكب" -ٕ

 .(ٗ)"قكؿ مف المرء عف يصدر

بو برص أك بأنو قتل  ، فقيل: إنيـ اتيمكه باألدرة أك أفّ آذػ بنك إسرائيل نبي هللا مكسى  -ٖ
، كما رمكه بالسحر كالجنكف، يقكؿ الطبرؼ بعد ذكره لمركايات في بياف إيذاء أخيو ىاركف 

 ذلؾ في قكؿ كال بو، آذكه قد أنيـ ذلؾ كل ذكر قد ألنو ذلؾ؛ كل يككف  أف كجائز: " مكسى 
 يعيف كلـكيقكؿ المراغي: "، (٘)"قالكا مما هللا فبرأه ، مكسى آذكا إنيـ هللا قاؿ مما بالحق أكلى
 رجماً  ذلؾ يككف  ال حتى ؛نعّينو أال الخير كمف ، مكسى في قالكا ما الكريـ الكتاب لنا

 .(ٙ)"دليل عميو يقكـ أف دكف  بالغيب

إلفات لممسمميف كضعاؼ اإليماف إلى اعتزاؿ الييكد كقطع كل  في إيذاء الييكد لمكسى  -ٗ
ما بينيـ مف صبلت، كالتخمص عما نتج مف مخمفات الييكد في المدينة مف ماديات الحياة 
كمعنكياتيا؛ لما ينتج عنيـ مف شر كببلء محض، كأنو ال سبلمة لممسمميف عمى أنفسيـ 

 (ٚ).كعقيدتيـ إال بالتخمص مف ىذه اآلثار كالمخمفات

 سأؿ إذا كاف أنو كيركػ ، رفيع المنزلة كالمكانة، كاف عظيـ القدر عند هللا  مكسى  -٘
 (ٛ).إياه أعطاه شيئاً   هللا

                                                           
 (.ٖٖٙٗب غزكة الطائف، حديث رقـ )المغازؼ، با(، كتاب ٜ٘ٔ/ ٘صحيح البخارؼ ) (ٔ)
يقاؿ فبلٌف ذك ُعْنُجِييٍَّة : أؼ كبر كعظمة، كيقاؿ: العنجيية: الجيل كالحمق. انظر: الصحاح تاج المغة  (ٕ)

 (.ٜٖٕٕ/ ٙكصحاح العربية: لمفارابي )
 (.ٜٔٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٖ)
 (.ٕٚٗ/ ٚ) لدركزة: الحديث التفسير (ٗ)
 (.ٖٖ٘/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامع (٘)
 (.ٖٗ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسير (ٙ)
 (.ٛ٘ٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٚ)
 (.ٕٗٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٛ)
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يميط عنو األذػ كيدفع عنو  ، فقد كاف هللا ذا جاه كمنزلة عند هللا  ألّف مكسى  -ٙ
كالكجاىة التي تنفع صاحبيا ىي التي يتصف صاحبيا بالخير كالخصاؿ الحميدة،  (ٔ)التيـ،

يدافع عف المؤمنيف التصافيـ  بل إف هللا  (ٕ)كالتي تجعل مف شأنو أف يعرؼ فبل ينكر،
، كفي ىذا حث لنا عمى أف [ٖٛ: الحج] آَمن وا الَِّذيفَ  َعفِ  ي َداِفع   َّللاََّ  ِإفَّ باإليماف حيث يقكؿ: 

 ندافع عمى مف لو منزلة عندنا، كعمى مف نظف فيو الخير كالصبلح.

بالكجاىة ذريعة لتحقيق مقصد كرغبة ما عندىـ،  اتخذ العامة كغيرىـ كصف األنبياء  -ٚ
كالتكسل بأكابر الناس إلى  كىي التكسل باألنبياء كاألكلياء، معتقديف أف التكسل بيـ إلى هللا 

الحكاـ، كما ىك معركؼ مف معنى الشفاعة كالجاه عند الحكاـ، لكف ىذا القكؿ مخل بالعقيدة، 
، ، حيث إنو ال ضار كال نافع سكػ هللا محاؿ بالحكاـ التكسل عمى  هللا إلى التكسل قياسف

ف النبي  ، ليس لو مف األمر  كىك أعظـ الناس منزلًة كجاىًا كقربًا كمحبة عند هللا كا 
 (ٖ)شيء.

ككضع ثكبو عمى الحجر كدخكلو في الماء عريانًا عمى جكاز  يدؿ اغتساؿ مكسى  -ٛ
 ىريرة أبي عفف (ٗ)في الخمكة، كىذا ىك مذىب الجميكر، كلكف يستحب التستر، عرياناً االغتساؿ 

، هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ  :(موسى إف  شيء جمده مف يرى  ل ،يراً ت ِ ِس  حيياً  رجلً  كاف 
 عيب مف إل التستر، ىذا يستتر ما: فقالوا إسرائيل بني مف آذاه مف فآذاه منو، استحياء
ما برص إما: بجمده ما: أدرة وا  ف آفة، وا   فخل ، لموسى قالوا مما يبرئو أف أراد  هللا وا 
ف ،ليأخذىا ثيابو إلى أقبل فرغ فمما اغتسل، ثـ الحجر، عمى ثيابو فوضع وحده، يوماً   وا 

 حجر، ثوبي حجر، ثوبي: يقوؿ فجعل الحجر، وطمب عصاه موسى فأخذ بثوبو، عدا الحجر
 يقولوف، مما وأبرأه هللا، خمق ما أحسف عريانا فرأوه إسرائيل، بني مف مإل إلى انتيى حتى
 أثر مف لندباً  بالحجر إف فوهللا بعصاه، ضربا بالحجر وطفق فمبسو، ثوبو فأخذ الحجر، وقاـ

                                                           
 (.ٖٙ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٔ)
 (.ٙٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٕ)
 (.ٛٔٔ/ ٛانظر: محاسف التأكيل: لمقاسمي ) (ٖ)
 .(ٕٔ٘/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (ٗ)
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 م وَسى آَذْوا َكالَِّذيفَ  َتك ون وا لَ  آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا: قولو فذلؾ خمسا، أو أربعا أو ثلثا ضربو،
 .(ٔ)(َوِجيًيا َّللاَِّ  ِعْندَ  َوَكافَ  َقال وا ِممَّا َّللاَّ   َفَبرََّأه  

يخاؼ، كال   يجزع كال، فعميو أالّ  عميو أف يتأسى باألنبياء مف أكذؼ مف عباد هللا  -ٜ
قبمو أكذكا بأكثر مما أكذؼ بو فصبركا، كىذا مما  أف األنبياء  يتراجع عف كممة الحق، كيعمـّ 

 يعينو عمى تحمل المصائب كاالبتبلءات، كاإليذاء في سبيل رفع لكاء الديف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الخضر مع مكسى عمييما السبلـ، ٙ٘ٔ/ ٗانظر: صحيح البخارؼ ) (ٔ)
 (.ٖٗٓٗحديث رقـ )
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 ثانيال المبحث

 (14-11) اآليات اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 :مطالبثبلثة  يشتمل عمىك 

 كفضائل ذلؾ أمر المؤمنيف بتقكػ هللا : األكؿ المطمب                  

 حمل اإلنساف لؤلمانة: الثاني المطمب                  

 التكميف ألمانة اإلنساف حمل أثر: الثالث المطمب                  
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 ثانيال المبحث

 (14-11) اآليات اْلحزاب سورةوأىداؼ  مقاصد

 وفضائل ذلؾ  أمر المؤمنيف بتقوى هللا : اْلوؿ المطمب

وا آَمن وا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َياقاؿ تعالى:  ـْ  ي ْصِمحْ  * َسِديًدا َقْوًل  َوق ول وا َّللاََّ  اتَّق  ـْ  َلك  ـْ  َوَيْغِفْر  َأْعَماَلك   َلك 
ـْ  وَلو   َّللاََّ  ي ِطعِ  َوَمفْ  ذ ن وَبك   [ٔٚ-ٓٚ: األحزاب] َعِظيًما َفْوزًا َفازَ  َفَقدْ  َوَرس 

 أوًل: المعاني المُّغوية

َسِديًدا :المقكـ :ددَّ سَ كالمُ  ،كالعمل القكؿ مف كالقصد الصكاب ىك دادلسَّ كا ،التكفيق :التسديد ،
 (ٔ).استقاـ :الشيء كاستدّ  ،قاصد أؼ سديد كأمر

  وجو البلغة ثانيًا:

نداءىـ  ، كما أفّ لبلىتماـ بو كاستجبلب اإلصغاء إليوابتداء الكبلـ بنداء الذيف آمنكا 
 فيو تعريض بأفّ  ، كىذابالذيف آمنكا فيو مف اإليماء إلى أف اإليماف يقتضي ما سيؤمركف بو

ليسكا مف المؤمنيف في باطف األمر كلكنيـ  قصداً  الذيف يصدر منيـ ما يؤذؼ النبي 
 (ٕ).منافقكف 

 المناسبة وجو :اً لثثا

في ىذه اآليات  أمر ،كالمؤمنيف في اآليات السابقة النبي  أذػ عف هللا  ىني لما
 كىذهيقكؿ الزمخشرؼ: " (ٖ)، كليككنكا مقربيف منو، عنده كجياء ليصيركا يـعكأرشدىـ لما ينف

 باتقاء األمر عمى كىذه ، هللا رسكؿ يؤذػ عما النيى عمى تمؾ تيَ نِ بُ  قبميا، لمتي مقّررة اآلية
 مف الكعيد يتضمف ما النيى اتباع مع كاألمر، النيى عمييـ ليترادؼ المساف، حفع في  هللا

 .(ٗ)"تركو إلى كالداعي األذػ عف الصارؼ فيقكػ  البميغ الكعد األمر تباعاك  ، مكسى قصة

  
                                                           

 (.ٗٗٔ)ص:  : لمرازؼ مختار الصحاح (ٔ)
 (.ٕٕٔ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر:  (ٕ)
 (.ٕٔٗ/ ٘ٔ) : لمبقاعيانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ٖ)
 (.ٗٙ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ (ٗ)
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 العاـ المعنى: اً رابع

كعدـ معصيتو، كأف يقكلكا قكاًل صكابًا غير  بتقكاه،في ىذه اآليات  المؤمنيف هللا  يأمر
باطبًل، فإنو يترتب عمى التزاميـ بيذه األكامر أف يكفقيـ لصالح األعماؿ، كيغفر ليـ ذنكبيـ، 

نو مف يطع هللا  فيعمل بما ُأِمر بو كيجتنب ما ُنِيي عنو، فقد ظفر بالثكاب  كالرسكؿ  كا 
 (ٔ)لجنة.العظيـ يـك القيامة فينجكا مف النار كيدخل ا

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً خامس

 األقكاؿ، مف الصدؽالصكاب ك  التزاـبالتزاـ أكامره كاجتناب نكاىيو، ك  كجكب تقكػ هللا  -ٔ
نصب عينيو عند التحدث  ، بحيث يجعل المؤمف مخافة هللا القكؿ مف بالفاحش التحدث كعدـ

 بمسانو.

ف كاف داخبًل في التقكػ الصدؽ كالصكاب في القكؿ ىك أصل كل سعادة  -ٕ ككماؿ، كىك كا 
المأمكر بيا في اآلية، ألنو اجتناب لمرذيمة، كفي ىذا الشيء تزكية لمنفس كالتي يتضمنيا معنى 

 َوالَِّذيكما أّنو جكامع لكثير مف الخير، كقد قاؿ تعالى:  (ٕ)التقكػ، لكنو أفرد بالذكر لفضيمتو،
ْدؽِ  َجاء ؽَ  ِبالصِ  ـ   أ ْوَلِئؾَ  ِبوِ  َوَصدَّ وفَ  ى   آَمن واْ  الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا ، كقاؿ تعالى:[ٖٖ]الزمر: اْلم تَّق 
واْ  ون واْ  َّللا َ  اتَّق  اِدِقيفَ  َمعَ  َوك   .[ٜٔٔ]التكبة: الصَّ

يكفقو لصالح األعماؿ، كيككف ذلؾ  كيمتـز الصكاب مف القكؿ فإّف هللا  مف يتق هللا  -ٖ
 سببًا لقبكليا، كيغفر لو ذنبو فبل يعاقبو عمييا.

 .(ٖ)"و مغفكر لولصالح األعماؿ فذاؾ دليل عمى أنّ  مف كفقو هللا " -ٗ

بالتزاـ األكامر كالنكاىي، سبب لمفكز العظيـ كالكبير، الذؼ يطمع  كالرسكؿ  طاعة هللا  -٘
 إليو كل مؤمف، كىك دخكؿ الجنة كالنجاة مف النار. 

بينيما في ىذه اآلية لبياف شرؼ  ، كقد جمع هللا ىي طاعة لمرسكؿ  طاعة هللا  -ٙ
 (ٗ).كرسكلو  كعظـ فعل المطيع هلل 

                                                           
 (.٘ٗ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٕ)
 (.ٕٚٔ)ص:  : لمتسترؼ تفسير التسترؼ  (ٖ)
 (.ٙٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
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 لألمانة حمل اإلنساف : الثاني المطمب

َماَواتِ  َعَمى اْْلََماَنةَ  َعَرْضَنا ِإنَّاقاؿ تعالى:   َوَأْشَفْقفَ  َيْحِمْمَنَيا َأفْ  َفَأَبْيفَ  َواْلِجَباؿِ  َواْْلَْرضِ  السَّ
ْنَساف   َوَحَمَمَيا ِمْنَيا  [ٕٚ: األحزاب] َجي ولً  َظم وًما َكافَ  ِإنَّو   اإلِْ

 أوًل: المعاني المُّغوية
ٔ-  َاْْلََماَنة:   ،في األمانة أقكاؿ كثيرة، منيـ مف قاؿ ىي الفرائض، كقاؿ آخركف ىي التكميف

 كذىبتكمنيـ مف قاؿ ىي الطاعة، كمنيـ مف قاؿ ىي األعضاء، كمنيـ مف قاؿ ىي الكدائع، "
 كدنيا، ديف كشأف كنيي أمر مف عميو اإلنساف يؤتمف شيء كل وأنّ  إلى الجميكر، ىي فرقة

 أنيا إلى كراجعة متفقة بل بينيا تنافي ال األقكاؿ ىذه ككل، يقكؿ ابف كثير: "(ٔ)"أمانة كمو فالشرع
ف أثيب بذلؾ قاـ إف أنو كىك بشرطيا كالنكاىي األكامر كقبكؿ ،التكميف  .(ٕ)"عكقب تركيا كا 

ٕ-  ََفَأَبْيف: ( ََأَبي) الرجل عمى تعرض أف: كاإلباء، االمتناع عمى يدؿ كالياء كالباء اليمزة 
 يأبى كاف إذا: َأَبَيافٌ  رجل، ك الصعبة: اإلبل مف َكاأْلَِبيَّةُ  اإلباء، ىذا ما فتقكؿ قبكلو، فيأبى الشيء

 (ٖ).الطعاـ يأبى كاف إذا: َأَباءٌ  أخذه، ك اإلبل تأباه أؼ: َمْأَباةٌ  كماء األشياء،

ٖ-  ََوَأْشَفْقف: قاؿ تعالى: الخكؼ: كاإلشفاؽ الشفق ، ْـ اَعةِ  ِمفَ  َوى  : األنبياء] م ْشِفق وفَ  السَّ
 أف عميو أشفقت: تقكؿ ،المنصكح عمى خائفاً  النصح بمكغ مف الناصح يككف  أف الشفقةك  [ٜٗ
 رقة: كالشفقة، المنصكح صبلح عمى الحريص الناصح: كالشفيق حذر، عميو كأشفق، مكركه ينالو
 (ٗ).خكؼ إلى يؤدؼ حب أك نصح مف

 البلغة وجوه: ثانياً 
َماَواتِ  َعَمى اْْلََماَنةَ  َعَرْضَنا ِإنَّافي قكلو تعالى:  التمثيمية االستعارة -ٔ  ،َواْلِجَباؿِ  َواْْلَْرضِ  السَّ

 عمى عرضت لك بحيث الثقل مف بأنيا شأنيا كتفخيـ كعظميا ضخامتيا في لؤلمانة مثَّل
 كأشفقت حمميا عف ألبت المنازؿ بأعمى كالشدة القكة مف كىي كالجباؿ كاألرض السمكات

 (٘).منيا

                                                           
 (.ٕٓٗ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ٔ)
 (.ٖٔٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (ٕ)
 (.٘ٗ/ ٔ) فارس البف: المغة مقاييس (ٖ)
 (.ٜٚٔ/ ٓٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٗ)
 (.ٜٙٗ/ ٕ) : لمصابكنيصفكة التفاسيرانظر:  (٘)
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ألنيما أعظـ المعركؼ لمناس  ؛"تخصيص السماكات كاألرض بالذكر مف بيف المكجكدات -ٕ
الجباؿ أعظـ األجزاء المعركفة مف  مف المكجكدات، كعطف الجباؿ عمى األرض كىي منيا ألفّ 

 .(ٔ)ظاىر األرض كىي التي تشاىد األبصار عظمتيا"

، لكثرة ِإنَّو  َكاَف َظم وًما َجي ولً كصف جنس اإلنساف بصفتي المبالغة في قكلو تعالى:  -ٖ
ف لـ يككنا فييا عمى كجو المبالغة، بل ال يخمك فرد مف  األفراد المتصفة بالظمـ كالجيل منو، كا 
 األفراد عف االتصاؼ بظمـ ما كجيل ما، كال يجب في كصف الجنس بصيغة المبالغة تحقق تمؾ

 (ٕ)الصفة في األفراد كبًل أك بعضًا عمى كجو المبالغة.

 المناسبة وجو: ثالثاً 

 التقكػ  جممة مفبيذه األمانة التي حمميا اإلنساف  الكفاء أفّ  قبميا امَ لِ  اآلية مناسبة
 كرسكلو  كبعد أف بينت اآليات السابقة أف مف أطاع هللا  (ٖ)في اآليات السابقة، بيا المأمكر

فقد فاز فكزًا عظيمًا، ذكرت ىذه اآليات الكسيمة التي يصل بيا اإلنساف إلى ىذه الطاعة كىي 
 األدب مع النبي  إلى المؤمنيف هللا  أرشد المّ ك  (ٗ)القياـ بالتكاليف الشرعية التي طمبت منو،

 (٘).عظيـ أمر اإلنسافبو  كمف ما أفّ  فيَّ بَ  ، هللا كاتقاء األذػ ترؾك 

 العاـ المعنى: رابعاً 

أّنو عرض أمانة التكميف مف امتثاؿ لؤلكامر كاجتناب لمنكاىي عمى  يبيف هللا 
 األمانة، ىذه حمل األشياء ىذه كرفضت فأبتالسماكات كاألرض كما فييما، كعمى الجباؿ، 

حيث خافت أال تطيق ذلؾ كأاّل تقكـ بأدائيا، لكّف اإلنساف مع ضعفو حيف ُكمِّف بيا حمميا، فيك 
 (ٙ)ي ذلؾ شديد الظمـ كالجيل لنفسو.ف

 

 
                                                           

 (.ٕ٘ٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) (ٔ)
 (.ٕٗٚ/ ٔٔالمعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي ) ركحانظر:  (ٕ)
 (.ٛٙٗ/ ٗ) الفاسي عجيبة البف: المجيد القرآف تفسير في المديد البحرانظر:  (ٖ)
 (. ٙٗ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٛٓ٘/ ٛ) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحرانظر:  (٘)
 (.ٕٚٗ/ ٔ) التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسيرانظر:  (ٙ)
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 واْلىداؼ المقاصد تحميل: خامساً 

 كمف فييا بما العكالـ ليذه امتحافاألمانة عمى السماكات كاألرض كالجباؿ إّنما ىك  عرض -ٔ
 عمى العرضك" (ٔ)،عمييا اإلنساف فضل كيبيف عجزىا، يظير حتى اإلنساف، مكاجية في فييا

ما مجاز، إما كالجباؿ كاألرض السمكات ما حقيقة، كا   .(ٕ)"مثل ضرب كا 

أكدع المكمفيف ىذه الحقكؽ كائتمنيـ  التعبير عف الطاعة باألمانة تنبييًا عمى أّف هللا  -ٕ
 النبي قاؿ: قاؿ  ىريرةكقد ركػ أبك (ٖ)عمييا، كأكجب عمييـ تمقييا بحسف الطاعة كاالنقياد،

 :(ائتمنؾ مف إلى اْلمانة أد)...(ٗ). 

تعظيـ ىذه األمانة، فإذا كانت أعظـ األشياء مما نبصره كنراه مف جنس المكجكدات كىي  -ٖ
 (٘)السماكات كاألرض كالجباؿ لـ تطق تحمل ىذه األمانة، فيذا يدؿ عمى عظميا.

ليس معنى إباء السماكات كاألرض كالجباؿ ىذه األمانة ىك الرفض كالعصياف كمخالفة  -ٗ
افقة طبيعة ىذه األشياء لقبكؿ ىذا األمر المعركض عمييا، فاإلباء األكامر، كلكنو يعني عدـ مك 

 بل إّف هللا  (ٙ)ىنا يحكمو طبيعة ىذه األشياء، فيك إباء عجز كقصكر، ال دخل لئلرادة فيو،
َـّ قد كصف ىذه العكالـ بالطاعة كالخضكع فقاؿ:  َماءِ  ِإَلى اْسَتَوى  ث  َخاف   َوِىيَ  السَّ  َلَيا َفَقاؿَ  د 

 .[ٔٔ: فصمت] َطاِئِعيفَ  َأَتْيَنا َقاَلَتا َكْرًىا َأوْ  َطْوًعا اْئِتَيا َوِلأْلَْرضِ 

 الشيطاف ت السماكات كاألرض كالجباؿ مف ىذه األمانة؛ ألّنيا قد تأمف ىبلكيا، كما أفّ قأشف -٘
ىذه ، باإلضافة إلى أف الجنة مف آدـ خركج بعد كاف العرض إذ المكمفيف قصد في كانكا أعكانوك 

 (ٚ)األمانة بحاجة إلى رعاية كاإلتياف بجميع حقكقيا.

                                                           
 (.ٗٙٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٕٛٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنير  (ٕ)
 (.ٕٗٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٖ)
(، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب، كصححو ٕٗٙٔحديث رقـ )(، أبكاب البيكع، ٙ٘٘/ ٖسنف الترمذؼ ) (ٗ)

 (.ٖٕٗ(، حديث رقـ )ٖٛٚ/ ٔاأللباني، انظر: سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (٘)
 (.٘ٙٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٙ)
 (.ٚٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٚ)
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حمل اإلنساف ىذه األمانة لجيمو بما فييا أك؛ ألّنو نظر إلى جانب التكميف، كاعتقد أّف هللا  -ٙ
  الذؼ أكدعو ىذه األمانة ال يعرضيا إال عمى أىميا، كما أّنو يحفظيا بعكنو  عمييا، فقد

لْ  َوَمفْ قاؿ تعالى:   .(ٔ)[ٖ: الطبلؽ] َحْسب و   َفي وَ  َّللاَِّ  َعَمى َيَتَوكَّ

 إشارةكصف اإلنساف بأّنو ظمكـ جيكؿ، إنما ىك كاقع عمى مف خاف األمانة كلـ يؤدىا، كىك  -ٚ
 كالتي يديو، بيف كانت التي األمانة بتضييع اإلنساف خسرىا التي العظيمة، الخسارة تمؾ إلى
 (ٕ)كال يقع الظمـ أك الجيل عمى اإلنساف في جنسو كمو. شيء، كلّ  فقد عنيا تخّمى حيف

كصف اإلنساف بالظمـ كالجيل في ىذه اآليات، إلى جانب صفات أخرػ مبلزمة لو بينتيا  -ٛ
آيات أخرػ، يستمـز أف يبذؿ المسمـ ما في كسعو لمعالجة مثل تمؾ الصفات كالتخمص منيا، 

.  (ٖ)كمف كل ما ىك مذمـك

ػ بنفسو عف تكلي المسؤكليات، كعميو أاّل يقدـ عمى حمل ما ال يستطيع عمى المسمـ أف ينأ -ٜ
حممو، كما يككف فيو متيقنًا بعدـ قدرتو عمى حمل ىذه المسؤكلية؛ ألّنو مؤتمف عمييا، كىك إف 

 ، ذر أبي عفف عمى تفريطو كتقصيره، عنيا، كسيجازيو  قصر في أدائيا فسيحاسبو هللا 
 ذر، أبا يا: قاؿ ثـ منكبي، عمى بيده فضرب: قاؿ تستعممني؟ أل ، هللا رسوؿ يا: قمت): قاؿ
نيا ضعيف، إنؾ نيا أمانة، وا   الذي وأدى بحقيا، أخذىا مف إل وندامة، خزي  القيامة يـو وا 
 .(ٗ)(فييا عميو

 
 التكميفحمل اإلنساف ْلمانة أثر : الثالث المطمب

َناِفَقاتِ  اْلم َناِفِقيفَ  َّللاَّ   ِلي َعذِ بَ قاؿ تعالى:   اْلم ْؤِمِنيفَ  َعَمى َّللاَّ   َوَيت وبَ  َواْلم ْشِرَكاتِ  َواْلم ْشِرِكيفَ  َواْلم 
 [ٖٚ: األحزاب] َرِحيًما َغف وًرا َّللاَّ   َوَكافَ  َواْلم ْؤِمَناتِ 

 البلغة وجوهأوًل: 
َناِفِقيفَ  َّللاَّ   ِلي َعذِ بَ  قكلو تعالى: بيف المقابمة -ٔ َناِفَقاتِ  اْلم   َعَمى َّللاَّ   َوَيت وبَ  قكلو: كبيف َواْلم 

 رد) البديع عمماء يسميو ما البدائع مف اآلية بيذه السكرة ختـ كفي، َواْلم ْؤِمَناتِ  اْلم ْؤِمِنيفَ 
                                                           

 (.ٛٛٔ/ ٕ٘)مفاتيح الغيب: لمرازؼ نظر: ا (ٔ)
 (.ٚٙٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٓٓ/ ٗلمجزائرؼ ) :انظر: أيسر التفاسير (ٖ)
 (.ٕ٘ٛٔبغير ضركرة، حيث رقـ ) (، كتاب اإلمارة، باب كراىة اإلمارةٚ٘ٗٔ/ ٖصحيح مسمـ ) (ٗ)
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 عاقبة سكء بياف في كاف كختاميا المنافقيف، ذـ في كاف السكرة بدء ألف(، الصدر عمى العجز
 (ٔ).كالختاـ البدء في الكبلـ فحسف المنافقيف،

التكميف أمانة، ككاف مف حكميا  تقديـ التعذيب عمى التكبة، حيث إّنو لّما سمى هللا  -ٕ
 فكافالبلـز أف الخائف يضمف، كليس مف حكميا البلـز أف األميف يستفيد أجرة عمى فعمو ذؾ، 

 (ٕ).اإلحساف قبلإنما يككف  كالعدؿ ،إحساف الحفع عمى كاألجر ،ـزكالبّل  الخيانة عمى التعذيب

في المؤمنيف كالمؤمنات مف  لئلشارة إلى أفّ  ،مقابمة التعذيب بالتكبة دكف اإلثابة أك الرحمة -ٗ
و ال يعذب عمى إشعار بأنّ أيضًا يصدر منو ما يصح أف يعذب عميو كمع ذلؾ ال يعذب، كفيو 

 عمى أضدادىـ ما فيو، كأيضاً كل ظمـ كجيل كفي ىذا مف إدخاؿ السركر عمى المؤمنيف كالكآبة 
ألنيا  ؛لـ يعتبر باإلثابةإّنو  :كقيل، ِإنَّو  َكاَف َظم وًما َجي وًل ذلؾ أكفق بظاىر قكلو تعالى:  فّ فإ

وَلو   َّللاََّ  ي ِطعِ  َوَمفْ  :عممت مف قكلو  فعبر بما ذكر لمتنبيو عمى ، َعِظيًما َفْوزًا َفازَ  َفَقدْ  َوَرس 
 (ٖ).أف ذلؾ بمحض الفضل

بَ ): يقل فمـ ، اسمو ُيِعدْ  كلـ ،المنافق عمى المشرؾ عطف -ٖ  كعند (،الُمْشِركيف َّللاَُّ  كُيَعذِّ
لـ يعد  كلك َواْلم ْؤِمَناتِ  اْلم ْؤِمِنيفَ  َعَمى َّللاَّ   َوَيت وبَ : قاؿف اسمو أعادعمى المؤمنيف  التكبةذكر 

 المؤمف تفضيل أراد وكلكنّ  ،حاصبلً  المعنى كاف( َكاْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى َكَيُتكبَ ): قاؿاسمو ك 
 (ٗ).المستأنف كالكبلـ فجعمو المنافق عمى

، َواْلم ْؤِمَناتِ  اْلم ْؤِمِنيفَ  َعَمى َّللاَّ   َوَيت وبَ  في قكلو تعالى: االلتفات إلى االسـ الجميل -ٗ
إلبراز مزيد االعتناء بأمر  ،كاإلظيار في مكقع اإلضمار ،لتيكيل الخطب كتربية الميابة

 (٘)المؤمنيف تكفية لكل مف مقامي الكعيد كالكعد حقو.

 العاـ المعنىثانيًا: 

اإلنساف األمانة؛ ليعذب المنافقيف كالمنافقات الذيف يتستركف باإليماف  حمَّل هللا 
، كالشرؾ باهلل  الكفر عمى كباطنيـ ظاىرىـ الذيفكالمشركات  كالمشركيفكيبطنكف الكفر، 

                                                           
 (.ٜٙٗ/ ٕ) : لمصابكنيصفكة التفاسير (ٔ)
 (.ٜٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٕ)
 (.ٕٗٚ/ ٔٔركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي )انظر:  (ٖ)
 (.ٜٛ٘/ ٘ٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٗ)
 (.ٜٔٔ/ ٚإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: ألبي السعكد )انظر:  (٘)
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غفكٌر لذنكب المؤمنيف، رحيمًا بيـ فبل  كيرحـ المؤمنيف كالمؤمنات العامميف بطاعتو، فإف هللا 
 (ٔ)يعاقبيـ عمييا.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: ثالثاً 

جزاء الذيف خانكا األمانة كضيعكىا كلـ يقكمكا بالكفاء بحقكقيا مف المنافقيف كالمشركيف أف  -ٔ
 يعذبكا في نار جينـ، كجزاء الذيف أدكىا كأكفكا بيا مف المؤمنيف كالمؤمنات أف يتكب هللا 

 عمييـ كيدخميـ الجنة. 

 مف مختارة صفكة في إال ،ؿامكال كجو عمى يتحقق يكاد ال كاممة، ىاؤ كأدا األمانة لمْ حَ  -ٕ
 يقاربكا أف منازؿ،ال أعمى مف ىـ في حتى الناس، مف المطمكب، ك  كرسمو  هللا أنبياء

غفكر رحيـ لمف  هللا  فإفّ  تقصير منيـ كقع فإذا ،استطاعكا ما األمر مف يأتكا كأف كيسّددكا،
 (ٕ)يستغفره كيتكب إليو.

زاء  النبي عيد في الميداف أفّ  يفيد كالمنافقات كالمشركات المؤمنات ذكر " -ٖ  دعكتو كا 
 مشركات ىناؾ كاف كما مخمصات مؤمنات ىناؾ كاف كأنو ،المرأة مف خالياً  يكف لـ كرسالتو
 ،كتكميفو  هللا حدكد بالتزاميفّ   هللا بشرػ  األكليات فاستحقت ،خائنات كمنافقات عنيدات
 .(ٖ)"الحدكد ىذه عف النحرافيفّ  كعذابو  هللا إنذار األخريات تكاستحقّ 

يجبر ذلؾ  العبد َقِبَل األمانة كحمميا بعد عرضيا عميو، مع ظممو كجيمو، لعممو أّف هللا  -ٗ
 (ٗ)لعبده كا عبلمو بأنو غفكر رحيـ. بالغفراف كالرحمة، بعد بياف هللا 

 

 

 
 

                                                           
 (.ٖ٘ٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسيرانظر:  (ٔ)
 (.ٓٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٔٗ/ ٚ) لدركزة: الحديث التفسير (ٖ)
 (.ٜٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
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 الرابع الفصل

 (64-7) اآليات سبأ سورة الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ

 :مباحث أربعة عمى كيشتمل

 تعريف عاـ بسكرة سبأ: كؿاأل المبحث                  

 (ٜ -ٔ ) اآليات سبأ سكرة كأىداؼ مقاصد: ثانيال المبحث                  

 (ٗٔ-ٓٔ) اآليات سبأ سكرة كأىداؼ مقاصد: الثالث المبحث                  

 (ٖٕ-٘ٔ) اآليات سبأ سكرة كأىداؼ مقاصد: رابعال المبحث                  
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 وؿالمبحث اْل 

 سبأتعريف عاـ بسورة 
 ويشتمل عمى ستة مطالب:

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة، ككجو تسميتيا، كعدد آياتيا             

  نزكليا كجكُّ المطمب الثاني: مكاف كزماف نزكؿ السكرة،              

 كترتيبياالمطمب الثالث: فضائل السكرة،              

 المطمب الرابع: مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا             

 المطمب الخامس: المحكر األساس لمسكرة             

 المطمب السادس: األىداؼ العامة لمسكرة             
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 وؿالمبحث اْل 

 سبأتعريف عاـ بسورة 

 المطمب اْلوؿ: أسماء السورة، ووجو تسميتيا، وعدد آياتيا

  أوًل: أسماء السورة

، "كىذا اسميا الذؼ اشتيرت بو في كتب السنة (ٔ)فقد سميت ىذه السكرة بسكرة سبأ
أتيت )، قاؿ: (ٖ)، كقد ركػ الترمذؼ عف فركة بف مسيؾ المرادؼ(ٕ)ككتب التفسير كبيف القراء"

قاؿ: وأنزؿ في أدبر مف قومي بمف أقبل منيـ؟...فقمت: يا رسوؿ هللا أل أقاتل مف  النبي 
سبإ ما أنزؿ، فقاؿ رجل: يا رسوؿ هللا، وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قاؿ: ليس بأرض ول امرأة، 

ـْ  َفَتَياَمفَ ولكنو رجل ولد عشرة مف العرب  السـ كىذا ا ،(ٗ)(منيـ أربعة... َوَتَشاَءـَ  ِستَّة ، ِمْني 
 ، ـْ  قاؿ تعالى في ىذه السكرة:ف)سبأ( ىك المكجكد في مصاحفنا اليـك َلَقْد َكاَف ِلَسَبإ  ِفي َمْسَكِنِي
م وا ِمْف رِ  وا َلو  آَية  َجنََّتاِف َعْف َيِميف  َوِشَماؿ  ك  ر  ـْ َواْشك   [.٘ٔ]سبأ: ...ْزِؽ َربِ ك 

 ثانيًا: وجو التسمية

قصة قـك سبأ، قاؿ  يت ىذه السكرة بيذا االسـ لكركد لفع سبأ فييا عند ذكر هللا ُسمّ 
ـْ آَية  تعالى:  ، يقكؿ القاسمي: "كىذه التسمية ليذه السكرة الكريمة َلَقْد َكاَف ِلَسَبإ  ِفي َمْسَكِنِي

                                                           
َسَبأ: أرض باليمف مدينتيا مأرب، كسميت بذلؾ ألّنيا كانت منازؿ كلد سبإ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف،  (ٔ)

رجل كلد عشرة بنيف فسّميت القرية  إف سبأكقد كاف اسمو عامرا، كسّمي سبأ ألّنو أّكؿ مف سبى الّسبي، كيقاؿ 
 (.ٓٗ)ص:  : لمقزكينيثار الببلد كأخبار العباد( آٔٛٔ/ ٖ) الحمكؼ  : لياقكتباسـ أبييـ. انظر: معجـ البمداف

 (.ٖٖٔ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٕ)
قاؿ البخارّؼ: لو صحبة، يعد في الككفييف،  ،كة، ابف الحارث الغطيفي، أبك عمرفركة بف مسيؾ، كيقاؿ مسي (ٖ)

ادتو سنة تسع أك عشر، كاستعممو النبي كعمر مف كأصمو مف اليمف. كفد فركة مع مذحج فأسممكا، ككانت كف
بعده عمى صدقات مذحج، كقد كاف مف كجكه قكمو، كلو أحاديث. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البف 

 (.ٖٖٗ/ٗ) البف األثير الجزرؼ : (، أسد الغابةٕٔٛ/ ٘قبلني )حجر العس
، قاؿ الترمذؼ: ىذا (ٕٕٕٖسكرة سبأ، حديث رقـ): كمف أبكاب تفسير القرآف، باب (ٖٔٙ/ ٘) سنف الترمذؼ (ٗ)

حديث حسف غريب، كقاؿ األلباني: حسف صحيح، كانظر بنحكه: صحيح أبي داكد، كتاب الحركؼ كالقراءات، 
 اْلَيَمفِ  َناِحَيةَ  َأَخُذكا :َأؼْ  (ِستَّةٌ  ِمْنُيـْ  َفَتَياَمفَ : )، كقكؿ النبي (، قاؿ األلباني: حسف صحيحٜٖٛٛ)حديث رقـ

اـِ  ِجَيةَ  َقَصُدكا :َأؼْ  (َأْرَبَعةٌ  ِمْنُيـْ  َكَتَشاَءـَ ، )ِبَيا َسَكُنكاكَ  : الترمذؼ جامع بشرح األحكذؼ تحفة. انظر: الشَّ
 .(ٗٙ/ ٜ) ممباركفكرػ ل
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كادث، أك إنما ىي مف باب تسمية الشيء بما كرد فيو، فتسمية سكر القرآف بما كرد فييا مف الح
كلذلؾ  ،كسنة النبي  بما كرد فييا مف األحكاـ الميمة؛ كىك منيج مكجكد في كتاب هللا 

تسمية السكر بما كرد فييا يعتبر مف  سميت بيذا االسـ لشرؼ اآلية المذككرة، قاؿ العمماء: إفّ 
 .(ٔ)خبرًا"مًا، أك كاف قصًة، أك كاف باب الداللة عمى ذلؾ الجزء المسمى بو، سكاء كاف حك

 ثالثًا: عدد آياتيا

كما ىك مكجكد في المصاحف التي بيف أيدينا ىك أربع كخمسكف آية، يقكؿ  ياعدد آيات
: "كىي خمسكف كخمس آيات في الشامي كأربع في عدد الباقيف اختبلفيا آية (ٕ)اإلماـ الداني

  َعْف َيِميف  َوِشَماؿ  :ىا  [٘ٔ]سبأ ىا الشامي كلـ يعدُّ أئمة العدد "ىـ سبعة ك ، (ٖ)الباقكف"عدَّ
عمى المشيكر: المدني األكؿ، المدني األخير، المكي، البصرؼ، الدمشقي، الحمصي، 

 (ٗ)الككفي".

فإذا عمـ  ،كاف يقف عمى رؤكس اآلؼ لمتكقيف النبي  كسبب االختبلؼ في اآلؼ أفّ "
كأيضًا البسممة نزلت مع يا ليست فاصمة، محميا كصل لؤلصالة كالتماـ فيحسب السامع أنّ 

السكر في بعض األحرؼ السبعة فمف قرأ بحرؼ نزلت فيو عّدىا، كمف قرأ بغير ذلؾ لـ 
ىا"  .(٘)يعدُّ

 حروفياو رابعًا: عدد كمماتيا 

 قاؿ فقد كحركفيا، السكرة ىذه كممات عدّ  في العدد كعمماء المفسركف  اختمف
 ،(ٚ)"عشر كاثنا كخمسمائة آالؼ َأربعة كحركفيا كثمانكف، ثمانمائة ككمماتيا: "(ٙ)الفيركزآبادؼ

                                                           
 (.ٖٔٔ/ ٛمحاسف التأكيل: لمقاسمي ) (ٔ)
: جامع مف مؤلفاتوبابف الصيرفي، كقد كاف مالكي المذىب،  المعركؼعثماف بف سعيد الداني  ،أبك عمرك(ٕ)

 (.ٖٚٔ/ ٖٔ) : لمذىبيالبياف في السبع، ككتاب العدد ككتاب التيسير. انظر سير أعبلـ النببلء
 (ٜٕٓ)ص:  البياف في عد آؼ القرآف (ٖ)
 (.ٕ٘الفرائد الحساف في عد آػ القرآف: لعبد الفتاح القاضي )ص:  (ٗ)
 .(ٕٕ)ص ي معرفة العدد: إلبراىيـ الجعبرؼ حسف المدد ف (٘)
(ٙ)

 اً ، كاف مرجعزبيد تكلى قضاء ،جد الديف الشيرازؼ الفيركز آبادؼدمحم بف يعقكب بف عمر، أبك طاىر، م 
عصره في المغة كالحديث كالتفسير، مف أشير كتبو: القامكس المحيط، تنكير المقباس في تفسير ابف عباس، 

 (.ٙٗٔ/ ٚانظر: األعبلـ لمزركمي ). ىػػ،ٚٔٛتكفي سنة  بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز
(ٚ)

 (.ٕٖٛ/ ٔبصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 
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 كاثنا مئة كخمس آالؼ ثبلثة كحركفيا كممة، كثمانكف  كثبلث مئة ثماني ككمميا: "الداني كقاؿ
 .(ٔ)"حرفاً  عشر

 

 نزوليا وجوُّ المطمب الثاني: مكاف وزماف نزوؿ السورة، 

 أوًل: مكاف وزماف نزوؿ السورة

يرػ ابف بينما  (ٕ)،ما قاؿ بو أغمب المفسريفسكرة سبأ مف السكر المكية، كىذا 
عف فركة بف مسيؾ، حيث قاؿ:  (ٗ)ىذه السكرة مدنية، كدليمو ما ركاه الترمذؼ أفّ  (ٖ)الحصار

"ىاجر فركة سنة تسع بعد فتح الطائف، كقاؿ ابف الحصار: يحتمل أف يككف قكلو: )كأنزؿ( 
 لما قرأه أك سمعو مف ىذه السكرة حكاية عما تقدـ نزكلو قبل ىجرة فركة، أؼ أف سائبل سأؿ عنو

 .(٘)أك مف سكرة النمل"
 

ـَ الَِّذي أ ْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َويَ كقد اختمف المفسركف في قكلو تعالى:  َرى الَِّذيَف أ وت وا اْلِعْم
كمف  يا مكية، كقد ُعِني بيا صحابة رسكؿ هللا [، فقالت طائفة أنّ ٙ]سبأ:  َربِ َؾ ى َو اْلَحقَّ 

المراد بيا مف أسمـ مف أىل الكتاب  ىذه اآلية مدنية، كأفّ  آمف معو، كقالت طائفة أخرػ أفّ 
كقد ركػ ابف أبي حاتـ ركايتيف في بياف المراد بيذه اآلية،  (ٙ)،بالمدينة كعبد هللا بف سبلـ كغيره

المراد بيا المؤمنكف مف أىل  ، كالثانية تبيف أفّ ف أف المقصكد بيا أصحاب النبي بيّ األكلى تُ 

                                                           
(ٔ)

 (.ٜٕٓ)ص:  البياف في عد آؼ القرآف 

(، بصائر ٖٙٗ/ ٙ(، تفسير القرآف العظيـ: البف كثير )ٕٛ٘/ ٗٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي ) (ٕ)
 (.ٕٖٛ/ ٔذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمفيركز آبادؼ )

، منشأه بفاس، لو كتب في إشبيمي األصل الحصار، فقيوعمي بف دمحم بف مكسى الخزرجي، أبك الحسف،  (ٖ)
ـ(. انظر األعبلـ لمزركمي ٕٗٔٔ-قٔٔٙفقو " ك " الناسخ كالمنسكخ " كغيرىا، كتكفي بالمدينة سنة )أصكؿ ال"
(ٗ/ٖٖٓ.) 
 (.167 سبق تخشيج هزا الحذيث، انظش: )ص (ٗ)

 (.ٖٖٔ/ ٕٕ) : البف عاشكرالتحرير كالتنكير (٘)
(، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب ٕٖ٘/ ٕٓالقرآف: لمطبرؼ ت شاكر ) انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ (ٙ)

 (.ٕٕٔ/ ٚالسعكد ) يالعقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: ألب (، إرشادٗٓٗ/ ٗالعزيز: البف عطية )
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مف أىل مكة  اآلية في الذيف آمنكا بالنبي  أفّ : " كالصحيح (ٕ)السمعاني كيقكؿ (ٔ)،الكتاب
 .(ٖ)ما آمنكا بالمدينة"السكرة مكية، كعبد هللا بف سبلـ كأشباىو إنّ  كغيرىـ، كىك بمكة؛ ألفّ 

 بأفّ  :قيلخرج عف ىذيف القكليف في اآلية سكػ ما  قدمف المفسريف أحدًا كلـ أجد 
نزؿ إليؾ مف أكيرػ المبلئكة ما  :كالمعنى ،عتراض"المراد بالذيف أكتكا العمـ المبلئكة كما بينيما ا 

حيث كاف نزكلو عندىـ  ،مف قياـ الساعة فزعكا عند نزكلو خكفاً أربؾ مف القراف ىك الحق كلذلؾ 
ـْ َقال وا اْلَحقَّ َوى َو اْلَعِميُّ شراط الساعة أمف  ـْ َقال وا َماَذا َقاَؿ َربُّك  َحتَّى ِإَذا ف زِ َع َعْف ق م وِبِي
 .(ٗ)["ٖٕ]سبأ:  اْلَكِبير  

، قطبسيد  بقكؿ و ال تعارض بيف ىذه اآلراء كأنو يمكف الجمع بينياكيرػ الباحث أنّ 
 أؼ مف مكاف، أؼ كفي زماف أؼ في العمـ أكتكا فالذيف ،كأشمل أكبر اآلية كمجاؿ" حيث يقكؿ:

 كالقرآف! اْلِعْمـَ  بأنو يكصف أف كاستحق كاستقاـ عمميـ صح متى ىذا يركف  قبيل، أؼ كمف جيل
كيرّجح ، (٘)"صحيح عمـ ذؼ لكل نفسو عف يكشف ما الحق مف كفيو، لؤلجياؿ مفتكح كتاب

كل  و لـ يرد في ىذه اآلية سبب صريح في النزكؿ، كعمى اعتبار أفّ نّ إالباحث ىذا الرأؼ حيث 
ىذه  ما كرد مف ركايات عف المفسريف في ىذا الباب ىي مف باب االجتياد، باإلضافة إلى أفّ 

الركايات لـ يتـ تكثيقيا، حيث يقكؿ سيد قطب: " كمجاؿ اآلية أكبر كأشمل، فالذيف أكتكا العمـ 
في أؼ زماف كفي أؼ مكاف، مف أؼ جيل كمف أؼ قبيل، يركف ىذا متى صح عمميـ كاستقاـ 

و العمـ، كالقرآف كتاب مفتكح لؤلجياؿ، كفيو مف الحق ما يكشف عف حق أف يكصف بأنّ كاست
نفسو لكل ذؼ عمـ صحيح، كىك يكشف عف الحق المستكف في كياف ىذا الكجكد كمو، كىك 

 .(ٙ)أصدؽ ترجمة كصفية ليذا الكجكد كما فيو مف حق أصيل"

                                                           
 .(ٖٔٙٔ/ ٓٔ) بف أبي حاتـ: التفسير القرآف العظيـانظر:  (ٔ)
أبك المظفر منصكر بف دمحم بف عبد الجبار الّسمعاني، مفتي خراساف، كحيد عصره في كقتو، ككاف شككا في  (ٕ)

أعيف المخالفيف، كحجة ألىل السنة، كبرز عمى األقراف، برع في مذىب أبي حنيفة، ثـ ترؾ طريقتو التي ناظر 
في الحديث، كلو كتاب في التفسير، تكفي عمييا، كتحكؿ شافعيًا، مف أشير كتبو: االصطبلـ، البرىاف، األمالي 

 (.٘٘ٔ/ ٗٔسنة تسع كثمانيف كأربع مائة. انظر: سير أعبلـ النببلء: لمذىبي )
 (.ٖٚٔ/ ٗالسمعاني ) : ألبي المظفرتفسير القرآف (ٖ)
 (.ٕٚ/ ٛ)القاضي ثناء هللا الباني بتي التفسير المظيرؼ:  (ٗ)
 .(ٜٕٗٛ/ ٘) : لسيد قطبالقرآف ظبلؿ في (٘)
 (.ٜٕٗٛ/ ٘) المرجع السابق (ٙ)



 
 

171 

اد باآلية أكلي العمـ كالفيـ المر  كىذا الرأؼ ىك الذؼ يميل إليو دركزة، حيث يرػ أفّ 
القرآف قد  كل ذؼ عمـ يدرؾ صدؽ ما أكدتو اآلية مف قدرتو تعالى عمى البعث، كأفّ  مطمقًا، فإفّ 

 (ٔ)لييدؼ الناس إلى الطريق المستقيـ. نزؿ مف عند هللا 

المقصكد بالذيف أكتكا العمـ أىل الكتاب، فبل مانع مف أف يككنكا مف  أما مف قاؿ بأفّ 
المقصكد االحتجاج بما ىك مستقر في نفكسيـ بإسبلـ  أىل الكتاب قبل أف يؤمنكا، ألفّ عمماء 

ىذا ال يقتضي أف يككف المقصكدكف ىـ مف أسمـ مف أىل  طائفة منيـ، باإلضافة إلى أفّ 
 (ٖ)كقد أسممكا كشيدكا بصدؽ الرسالة. (ٕ)فقد كاف في مكة ييكد كنصارػ،الكتاب في المدينة، 

 السورة ثانيًا: جو نزوؿ

كانت تمؾ الفترة التي نزلت فييا السكرة قائمة عمى إنكار المشركيف لكل ما يدؿ عمى 
كلكل ما جاء بو، كاالفتراء عميو بالكذب كالسحر كالكيانة  ، كتكذيبيـ لمرسكؿ  تكحيد هللا

يا كانت ، كما أنّ كالجنكف، إلى غير ذلؾ مف األكصاؼ المشينة التي كصفكا بيا رسكؿ هللا 
قائمة عمى عبادة ىؤالء المشركيف لممبلئكة كغيرىا مف المخمكقات، باإلضافة إلى أنيا أظيرت 
تكذيبيـ لآلخرة كلمبعث كلكل ما سيحصل فيو، فكاف يمـز ألجل ذلؾ أف تخاطب السكرة العقكؿ 

ف قدرة كالقمكب بأحداث حقيقية تيز المشاعر كالقمكب لعميا ترجعيا إلى صكابيا، ككاف ذلؾ ببيا
كعظمتو في خمق السماكات كاألرض كفي عمـ الغيب مثل الذؼ يحصل لمناس يـك  هللا 

ـِ اْلَغْيِب ل القيامة، فقاؿ تعالى:  ـْ عاِل اَعة  ق ْل َبمى َوَربِ ي َلَتْأِتَينَّك  وا ل َتْأِتيَنا السَّ َوقاَؿ الَِّذيَف َكَفر 
ما واِت َول ِفي اْْلَْرِض َول َأْصَغر  ِمْف ذِلَؾ َول َأْكَبر  ِإلَّ ِفي ِكتاب  َيْعز ب  َعْنو  ِمْثقاؿ  َذرَّة  ِفي السَّ

نكارىـ لما ، [ٖ :سبأ] م ِبيف   أك مف خبلؿ تيديدىـ بما سيحصل ليـ جزاًء ليـ عمى تكذيبيـ كا 
ـْ َيَرْوا ِإلى ما َبْيَف َأيْ : فقاؿ تعالى، يركف مف آيات هللا كحججو البينة الكاضحة ـْ َوما َأَفَم ِديِي

ماِء إِ  ـْ ِكَسفًا ِمَف السَّ ـ  اْْلَْرَض َأْو ن ْسِقْط َعَمْيِي ماِء َواْْلَْرِض ِإْف َنَشْأ َنْخِسْف ِبِي ـْ ِمَف السَّ فَّ َخْمَفي 
                                                           

 (.ٕٙٙ/ ٗالتفسير الحديث ) (ٔ)
 عمى العمماء معظـ أف إال آنذاؾ، العربية الجزيرة في الييكد كجكد فمع ،ذلؾ فيبيف العمماء  خبلؼ ىناؾ (ٕ)

 حيث عاشكر ابف بذلؾ القائميف كمف ييكدًا، فييا كاف مكة بأف آخركف  كيرػ  مكة، في لمييكد كجكد يكف لـ أنو
 في منيـ بكثير صمة كليـ مكة في الييكد بعض مع مخالطة ليـ كانت المشركيف فإف: "آخر مكضع في قاؿ

 عمى االقتراح أكردكا الذيف أف النيسابكرؼ  كيرػ  ،(ٜٔ/ ٕٙ) كالتنكير التحرير..." كخيبر بالمدينة التجارة
 المدينة ييكد إلى رىطا بعثكا مكة مشركي بأف كقيل مكة، ييكد ىـ مكسى أكتي ما لمنبي الييكد بسؤاؿ المشركيف
 (.ٜٖٗ/ ٘) لمنيسابكرؼ : الفرقاف كرغائب القرآف غرائب: انظر. كشأنو دمحم عف يسأليـ

 (.ٕٙٙ/ ٗ) : لدركزة(، التفسير الحديثٖٖٔ/ ٕٕ) : البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (ٖ)
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مف قامكا بعبادتيـ مف دكف هللا  [ ، كيككف أيضًا ببياف أفّ ٜ: سبأ]ِفي ذِلَؾ آَلَيًة ِلك لِ  َعْبد  م ِنيب  
  :لف يممككا ليـ شيئًا يكـ القيامة، فقاؿ تعالى فاَعة  ِعْنَده  ِإلَّ ِلَمْف َأِذَف َلو  َحتَّى َول َتْنَفع  الشَّ

ـْ قال وا اْلَحقَّ َوى َو اْلَعِميُّ اْلَكِبير   ـْ قال وا ماذا قاَؿ َربُّك  [ ، أك مف ٖٕ: سبأ]ِإذا ف زِ َع َعْف ق م وِبِي
التاريخية سكاء المعمكـ منيا أك المجيكؿ كالتي تناكلتيا ىذه السكرة  خبلؿ الحديث عف األحداث

 (ٔ)كالحديث عف قصة قـك سبأ كغيرىـ.

 

 وترتيبياالمطمب الثالث: فضائل السورة، 

  فضائل السورةأوًل: 

 ديث صحيح في فضل خاص ليذه السكرة. لـ يرد ح

 ثانيًا: ترتيبيا:

في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزكؿ فيي سكرة سبأ ىي السكرة الرابعة كالثبلثكف 
، كىذا الترتيب المذككر ىك (ٕ)السكرة الثامنة كالخمسكف، " كقد كاف نزكليا بعد سكرة لقماف"

 (ٖ).اعتمادًا عمى الركايات التي نقميا المؤلفكف في عمكـ القرآف منقكلة عف الصحابة كالتابعيف

 
 : المحور اْلساس لسورة سبأرابعالمطمب ال

يدكر محكر ىذه السكرة كسائر ما تدكر عميو جميع السكر المكية مف مكضكعات 
 كصدؽ النبي  ،كاإليماف بالكحي كالنبكة ،كاألدلة عمى كجكده العقيدة الرئيسة كتكحيد هللا 

فيما أخبر بو، كصدؽ ما جاء بو القرآف، كما أنيا ركزت عمى الحديث عف قضية البعث، فيي 
ثبات القضية األكبر في ال سكرة التي تـ التركيز عمييا كمناقشة المشركيف فييا بعد إنكارىـ ليا، كا 

ليـ عمى كقكع البعث كالجزاء، ىذا إلى جانب تصحيح  ليا مف خبلؿ قسـ النبي  هللا 
                                                           

 (.ٜٕٛٛ/ ٘) : لسيد قطبانظر: في ظبلؿ القرآف (ٔ)
 .(ٔٙٔ/ٕ): البف جزؼ (، التسييل لعمـك التنزيلٙٙ٘/ ٖ) : لمزمخشرؼ عف حقائق غكامض التنزيلالكشاؼ  (ٕ)
مثل الركاية المنقكلة عف عبد هللا بف عباس، كجابر بف زيد، كالحسف البصرؼ، كقتادة، كمجاىد، كجميع ىذه  (ٖ)

. كطي مف ركاية جابر بف زيدالركايات متقاربة في مضمكنيا، كقد اعتمدت في ىذا الترتيب عمى ما ذكره السي
 .(ٜٙ/ ٔاإلتقاف في عمـك القرآف ) انظر:
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بعض القيـ كاألفكار المتعمقة بمكضكعات العقيدة الرئيسة، كمناظرة المشركيف في أعماليـ 
ب شراكيـ مع هللا كمعتقداتيـ الباطمة، كا   طاؿ قكاعد الشرؾ التي يعتقدكنيا، كعبادتيـ لؤلصناـ كا 

آلية أخرػ، كقد ساؽ القرآف ما يحمل في طّياتو مكعظة المشركيف كتيديدىـ كذلؾ مف خبلؿ 
بياف بعض القصص التي تظير ما حّل بالمشركيف مف قبل، كقد بقيت السكرة تدكر حكؿ 

يا إلى آخرىا، كاإلشارة إلى ىذه القضايا الرئيسة التي تـ الحديث عف مكضكعات العقيدة مف أكل
 كرسكلو  ذكرىا بشتى الطرؽ كاألساليب، حيث ختمت بدعكة المشركيف إلى اإليماف باهلل 

كما جاء في القرآف، قبل أف يأتي يـك القيامة حينيا سيمقكف جزاء كفرىـ كتكذيبيـ لكل ذلؾ كىك 
 (ٔ)العذاب المقيـ في نار جينـ.

 

 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىاخامسالمطمب ال

لمدنية بإجماع العمماء، ثـ يا مف السكر اأنّ  تفيما سبق سكرة األحزاب كذكر  تتناكل
فإّف المتأمل لياتيف مع ىذا ك أنيا مف السكر المكية باإلجماع،  تكبّين سكرة سبأ،عف  تتحدث

ىناؾ تناسقًا كتناسبًا كتبلحمًا  رػ أفّ ي السكرتيف، كبل تناكلتيا التي ممكاضيعلك السكرتيف جيدًا، 
تناكؿ في ىذا المطمب أىاتيف السكرتيف سكرة كاحدة، كس كاضحًا بيف ىاتيف السكرتيف، حتى كأفّ 

 المناسبات في ىذه السكرة عمى النحك التالي:

 )اْلحزاب( لما قبمياسبأ أوًل: مناسبة سورة 

عباده المؤمنيف كأعطاىـ مف عظيـ اآلالء  افتتحت السكرة بالحمد عمى ما منح هللا 
َماَواِت كالنعماء التي انطكت عمييا سكرة األحزاب، فقاؿ تعالى:  اْلَحْمد  َّللَِّ الَِّذي َلو  َما ِفي السَّ

ض أداء األمانة في آخر سكرة األحزاب إلى عر  كلما أشار هللا ،[ٔ]سبأ:  َوَما ِفي اْْلَْرضِ 
كأّف نتيجة ىذا الحمل إّما العذاب كحمميا عمى السماكات كاألرض كالجباؿ، كحمل اإلنساف ليا، 

الكل ممكو، كأنو المالؾ التاـ المتصرؼ  ُعِمـ أفّ فعف العالميف،  غنيٌ  كبياف أف هللا أك الثكاب، 
 ىك الككف  في ما كل كأفّ    ناسب ذلؾ افتتاح ىذه السكرة بالثناء عمى هللا ،في كل شيء

                                                           
لمزحيمي  :(، التفسير المنيرٕ٘ٔ/ ٖ) : لحجازؼ (، التفسير الكاضحٕٛٛٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف ) (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ ٕٕ) : البف عاشكر(، التحرير كالتنكيرٖٔٔ/ٕٕ)



 
 

174 

الصفات التي أجريت  فّ إ"حيث ، (ٔ)كممكو كأف األمر في األكلى كاآلخرة يرجع إليو تصرفو تحت
 .  (ٕ)عمى هللا في مفتتح ىذه السكرة تشاكل الصفات التي نسبت إليو في مختتـ السكرة السابقة"

ىذه  أفّ : ة: األكؿكيقكؿ الزحيمي: " تظير صمة ىذه السكرة بما قبميا مف كجكه ثبلث
السكرة افتتحت ببياف صفات الممؾ التاـ كالقدرة الشاممة التي تناسب ختاـ السكرة السابقة في 

َناِفَقاِت َواْلم ْشِرِكيَف َواْلم ْشِرَكاِت َوَيت وَب تطبيق العذاب كتقديـ الثكاب:  َناِفِقيَف َواْلم  ِلي َعذِ َب َّللاَّ  اْلم 
َوَكاَف َّللاَّ  َغف وًرا كاف آخر األحزاب: : [ الثانيٖٚ]األحزاب:  اْلم ْؤِمِنيَف َواْلم ْؤِمَناتِ َّللاَّ  َعَمى 

ـ  اْلَغف ور  كمطمع سبأ في فاصمة اآلية الثانية:  َرِحيًما ِحي في سكرة األحزاب : الثالث ،َوى َو الرَّ
 .(ٖ)يـ إنكارىا صراحة"سأؿ الكفار عف الساعة استيزاء، كفي ىذه السكرة حكى القرآف عن

 )فاطر( لما بعدىاسبأ ثانيًا: مناسبة سورة 

 كجو اتصاؿ السكرة بما بعدىا ىك: كيرػ الباحث أفّ 

اْلَحْمد  َّللَِّ الَِّذي َلو  في مطمع سكرة سبأ:  السكرتيف قد افتتحت بالحمد، فقد قاؿ  تاأف كم -ٔ
َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَلو   ـ  اْلَخِبير   َما ِفي السَّ [، بينما ٔ]سبأ:  اْلَحْمد  ِفي اآْلِخَرِة َوى َو اْلَحِكي
ًل قاؿ تعالى في مطمع سكرة فاطر:  س  َماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَمَلِئَكِة ر  اْلَحْمد  َّللَِّ َفاِطِر السَّ

َباعَ   [ٔ]فاطر:  أ وِلي َأْجِنَحة  َمْثَنى َوث َلَث َور 

بو عمى عباده، كالممؾ الذؼ كىبو لسيدنا داكد  ا تناكلت سكرة سبأ بعض ما أنعـ هللا لمّ  -ٕ
، فقد سخر ليما الريح كالطير كالجف كغير ذلؾ، ناسب أف يذكر في مطمع سكرة كسميماف 

ىك الذؼ أكجده كفطره، كأف ذلؾ بقدرتو كحده، حتى  فاطر أف ىذا الممؾ هلل كحده، كأف هللا 
 ىك مف عند أنفسيما، فاهلل  لسميماف كداكد  ف ىذا الممؾ الذؼ كىبو هللا ال يظف أحد أ

وا ِنْعَمَت  ىك الذؼ يستحق العبادة كالحمد كالتقدير دكف سكاه، فقاؿ تعالى:  ر  َيا َأيَُّيا النَّاس  اْذك 
َماِء  ـْ ِمَف السَّ ـْ َىْل ِمْف َخاِلق  َغْير  َّللاَِّ َيْرز ق ك   َواْْلَْرِض َل ِإَلَو ِإلَّ ى َو َفَأنَّى ت ْؤَفك وفَ َّللاَِّ َعَمْيك 

 [ٖ]فاطر:

                                                           
(، البحر المديد في تفسير القرآف ٖٕٛ)ص:  بف الزبير: ألبك جعفر انظر: البرىاف في تناسب سكر القرآف (ٔ)

 (.ٔٚٗ/ٗ) : ألبك العباس الفاسيالمجيد
 (.٘٘/ ٕٕ) : ألحمد المراغيتفسير المراغي (ٕ)
 .(ٕٗٔترتيب القرآف: لمسيكطي )ص:  أسرار، (ٖٔٔ/ ٕٕالتفسير المنير ) (ٖ)
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و ىك مف نزعو مف قكـ سبأ، مف الممؾ الكثير، كأنّ  و كىب لداكد كسميماف أنّ  ا بيف لمّ  -ٖ
َما َيْفَتِح َّللاَّ  ِلمنَّاِس ِمْف َرْحَمة  َفَل م ْمِسَؾ ناسب أف يذكر في مطمع سكرة فاطر قكلو تعالى: 

ـ   ىك مف  [ ، فاهلل ٕ]فاطر:  َلَيا َوَما ي ْمِسْؾ َفَل م ْرِسَل َلو  ِمْف َبْعِدِه َوى َو اْلَعِزيز  اْلَحِكي
 ف ال يشكر نعمو كعظيـ فضمو.يعطي الممؾ لمف يستحقو كيعبده، كىك مف ينزعو عمّ 

كما يجدكنو مف عذاب كببلء، كأنو قد  وحاؿ أصحاب الضبللة كالكافريف ب ا ذكر أنو لمّ  -ٗ
حيل بينيـ كبيف اإليماف كالرجكع إلى الدنيا، ناسب أف تبدأ سكرة فاطر بالحمد، كىذا ىك حاؿ 

بأف مّف عمييـ فخمقيـ مؤمنيف كفتح ليـ أبكاب  ،عمى عظيـ فضمو المؤمنيف أف يحمدكا هللا 
 عظيـ. بٍ كعافاىـ عما يصيب الكافريف يـك القيامة مف عذا ،رحمتو

 ثالثًا: مناسبة فاتحة سورة سبأ لخاتمتيا

ىذه  ا افتتح هللا نو لمّ أكجو المناسبة بيف فاتحة السكرة كخاتمتيا أّف  كيرػ الباحث
عميو،  وعمى نعم هأف يحمد الكاجب عمى المؤمف المكحد باهلل  كاف مفك  ،السكرة بالحمد
 حاؿ الكافريف يـك القيامة كأفّ ىذه النعـ كىك ذكر ما ختمت بو السكرة مف بياف ناسب ذلؾ 

ينجييـ أف بعمى عباده المؤمنيف  كأؼ نعمة أعظـ مف أؼ يمّف هللا كفرىـ لف ينفعيـ شيئًا، 
نكارىـ  بللة كالكفر، كما أفّ مف الكقكع في الّض  ىذه السكرة بدأت بالحديث عف حاؿ الكافريف كا 

ف تختـ ىذه السكرة ببياف حاؿ الكافريف يـك القيامة، ليكـ القيامة، فكاف مف المناسب لذلؾ أ
 قبل ذلؾ. ىذا العذاب إنما ىك نتيجة كفرىـ باهلل  كالعذاب الذؼ سيبلقكنو، كأفّ 

يقكؿ صاحب الظبلؿ: "كىكذا تختـ السكرة في ىذا اإليقاع السريع العنيف الشديد، 
كيز كالتككيد في السكرة، كما كتختـ بمشيد مف مشاىد القيامة يثبت القضية التي عمييا التر 

مضى في نياية كل شكط فييا كفي ثناياىا، كقد بدأت السكرة بيذه القضية كختمت بيا ىذا 
 (ٔ)الختاـ العنيف".

 رابعًا: مناسبة فاتحة سورة سبأ لمحورىا

 افتتاح السكرة بالحمد لمتنبيو عمى أف ىذه السكرة تضمنت مف دالئل اتصاؼ هللا 
بصفات العظمة كتفرده باأللكىية ما يكجب عمينا حمده عمى ذلؾ، كاإلخبار باختصاصو بو، 
فاآليتاف التي بدأت السكرة بالحديث عنيما ىما عبارة عف مطمع بارز لمسكرة كمقدمة لما سيأتي 

                                                           
 (.ٜٕٚٔ/ ٘في ظبلؿ القرآف ) (ٔ)
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لمعبادة كالحمد كالثناء، كذلؾ مف  ىذه المقدمة تكجب عمينا استحقاؽ هللا  فّ إبعدىا، حيث 
حاطتو لجميع ما في السماكات  خبلؿ إظيار حكمتو كرحمتو كعممو المطمق كالشامل كا 

    (ٔ)كاألرض.

ىذه السكرة بالحمد أتبع ذلؾ ببسط شكاىد حكمتو كعممو، فمو الحمد  كلما افتتح هللا           
ـ  اْلَغف ور  عمى رحمتو كغفرانو لعباده المؤمنيف، قاؿ تعالى:  ِحي ـّ أتبع ذلؾ بذكر َوى َو الرَّ ، ث

]سبأ:  م ِنيب   َعْبد   ِلك ل ِ  آَلَيةً  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ تعالى: إميالو لمف كفر بو ليبيف سعة رحمتو، فقاؿ 
 (ٕ)ثـ بسط لعباده المؤمنيف مف ذكر آالئو كنعمو كعظيـ ممكو ما يستحق حمده. [ٜ

مف تسخير الجباؿ  داكد  نت ما منح ا سكرة سبأ فمما تضمّ يقكؿ السيكطي: " كأمّ 
النِة الحديد ناسب ما افتتحت ممكو كخمقو، فيك المسّخر  الكلّ  السكرة مف أفّ  بو كالطير كالريح كا 

َماَواِت َوَما ِفي ليا كالتصرؼ في الكل بما شاء، فقاؿ تعالى:  اْلَحْمد  َّللَِّ الَِّذي َلو  َما ِفي السَّ
 .(ٖ)ىذا أكضح التناسب"ك  اْْلَْرِض َوَلو  اْلَحْمد  ِفي اآْلِخَرةِ 

 : مناسبة اسـ سورة سبأ لمحورىاخامساً 

عميو محكر ىذه السكرة، يقكؿ البقاعي:  ما دارمع ناسب ته السكرة بسكرة سبأ يتسمية ىذ
"كلقصة سبأ التي سميت بيا السكرة مناسبة كبيرة ليذا المقصد لما فييا مف اآليات الشيكدية 

عمى اإِليجاد كاإِلعداـ لمذات كالصفات، كالتحكيل  قدرتو  عمى-العربالسيما عند -المشيكدة 
لما يريد مف األحكاؿ، كالتصرؼ بالحكمة في اإلعطاء كالمنع ابتداء كجزاء لمف شكر، أك 

 .(ٗ)كفر"

 

 المطمب السادس: اْلىداؼ العامة لمسورة

يمكف تقسيـ السكرة إلى خطكط عامة، حيث إنيا تشترؾ فيما بينيا في عرض 
مكضكعاتيا، كىذا يتضح مف خبلؿ السياؽ، لتككف كالجسد الكاحد ال ينفؾ بعضيا عف بعض، 

                                                           
 .(ٕٗٙ/ ٗ) : لدركزةالتفسير الحديث ،(ٖ٘ٔ/ ٕٕكالتنكير: البف عاشكر ) التحرير انظر: (ٔ)
 (.ٕٗٛ)ص:  : ألبك جعفر بف الزبيرانظر: البرىاف في تناسب سكر القرآف (ٕ)
 (.٘ٙ/ ٔمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف ) (ٖ)
 (.ٖٚٚ/ ٕمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر ) (ٗ)
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كىذه األىداؼ العامة لمسكرة مرتبطة بالمحكر األساس الذؼ تدكر حكلو ىذه السكرة، كمف 
 :(ٔ)مييا السكرة ما يمياألىداؼ التي تناكلتيا كاشتممت ع

ثبات الكافريف، كمعاقبة المؤمنيف إلثابة الساعة قياـ تأكيد -ٔ  تكذيب بعد ككقكعو البعث قياـ كا 
 .لو الكافريف

 بأنو مفتٍر أك مجنكف. ، كتكذيب الكافريف في اتياميـ لمنبي إثبات نبكة دمحم  -ٕ

كفضمو لمف يشكر ىذه النعـ كيقابميا بالطاعة كما حصل لسيدنا داكد كسميماف  نعـ هللا  -ٖ
 كزكاؿ ىذه النعـ لمف يكفر باهلل ، .كيجحد فضمو 

بياف أّف المترفيف في كل زماف ىـ أعداء الرسل، الغترارىـ بأمكاليـ كأكالدىـ كاعتقادىـ أنيا  -ٗ
عمييـ ذلؾ،  عنيـ فمف يعذبيـ، ثـ رد هللا راض  هللا  ستنفعيـ يـك القيامة، كاعتقادىـ أفّ 

كبّيف أّف ميزاف الحق كالعدؿ الذؼ يككف عميو الجزاء كالحساب كأّف ما ينفع العبد يكـ القيامة إنما 
 ىك إيمانو كعممو الصالح.

 شديد، عذاب يدؼ بيف لمناس نذير بأّنو عمييـ القرآف كرد ، النبي عمى المفتريف زعـ -٘
 كالرشاد، الحق إلى ييتدكف  لعميـ الدعكة ىذه في كالتفكر التأمل إلى الكافريف ىؤالء كدعكة

 الديف، ىذا في لمدخكؿ بدعكتيـ يتمسؾ  الّرسكؿ تجعل اّلتي األىداؼ حقيقة في كالتفكير
 أحد، مف أجراً  يريد ال فيك ، هللا مف األجر سكػ  يبتغي ال كأنو نفع ذلؾ كراء مف لو كليس
 .دعكتيـ عمى المؤمنيف ثبات مف يزيد ما كىذا

طمبيـ بالرجكع إلى  تيديد الكافريف بسكء العاقبة إذا ما استمركا في كفرىـ كعنادىـ، كأفّ  -ٙ
كالعمل الصالح كاإلفبلت مف العذاب لف ُيجاب ليـ، فقد حيل بينيـ  الدنيا لئليماف بالرسكؿ 

 .ليـ كبيف ذلؾ، كأنو ال سبيل إلى تحقيق ىذا المطمب

 

 
                                                           

 : لمفيركز آبادؼ(، بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيزٕٓٔ /ٕٕانظر: تفسير المراغي ) (ٔ)
 : لمدكتكر عبد هللا شحاتة(، أىداؼ كل سكرة كمقاصدىاٜٕ٘/ ٔٔلطنطاكؼ ) :(، التفسير الكسيطٕٖٛ/ٔ)
(ٖٖٔ.) 
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 ثانيبحث الالم

 (4-7) مقاصد وأىداؼ سورة سبأ اآليات

 كفيو خمسة مطالب:

   المطمب األكؿ: افتتاح السكرة بالحمد كشمكؿ عمـ هللا            

 قضية البعثل  إثبات هللاالمطمب الثاني:             

 اإليماف إلى ييدؼ العمـالمطمب الثالث:             

 بالنبي  ء الكافريفاستيزاالمطمب الرابع:             

 بالخسف لمبعث المنكريف تيديدالمطمب الخامس:             
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 ثانيالمبحث ال

 (4-7) مقاصد وأىداؼ سورة سبأ اآليات

 افتتاح السورة بالحمد وشموؿ عمـ هللا : اْلوؿ المطمب

َماَواتِ  ِفي َما َلو   الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد  قاؿ تعالى:   َوى وَ  اآْلِخَرةِ  ِفي اْلَحْمد   َوَلو   اْْلَْرضِ  ِفي َوَما السَّ
ـ   ـ   * اْلَخِبير   اْلَحِكي َماءِ  ِمفَ  َيْنِزؿ   َوَما ِمْنَيا َيْخر ج   َوَما اْْلَْرضِ  ِفي َيِمج   َما َيْعَم  ِفيَيا َيْعر ج   َوَما السَّ
ـ   َوى وَ  ِحي  [ٕ-ٔ: سبأ] اْلَغف ور   الرَّ

 المعاني المُّغويةأوًل: 

ٔ-   َيِمج :البيت ككلج منزلو في كلج يقاؿ ،شيء دخكؿ عمى تدؿ كممة: كالجيـ كالبلـ الكاك 
َخبَلءُ  البطانة: َكاْلَكِليَجةُ  ،كلكجاً  يمج   (ٔ).كالكلكج الخركج كثير: ُكَلَجةٌ  ُخَرَجةٌ  رجل يقاؿك  ،َكالدُّ

ٕ-   َيْعر ج مَّـِ : عرج في ، كالطريق الَمْصَعد: الِمْعَرجأؼ ارتقى، كعرج الشيء: ارتفع كعبل، ك  السُّ
: المعارج] اْلَمَعاِرجِ  ِذي َّللاَِّ  ِمفَ الذؼ تصعد فيو المبلئكة جمعو المعارج، كمنو قكلو تعالى: 

 اْلَمَلِئَكة   َتْعر ج  ، قاؿ تعالى: فييا كتعرج فييا تصعد التي مصاعدىا: المبلئكة معارجك  [ٖ
وح    (ٕ)[.ٗ: المعارج] ِإَلْيوِ  َوالرُّ

 البلغة وجوه: ثانياً 

 الحمد يستحق ال كمعناه َّللَِّ  اْلَحْمد   في قكلو تعالى: الحصر إلفادة الطرفيف تعريف - ٔ
 (ٖ). هللا إال الكامل

 نعـ ألفّ  كاألرض مسمكاتل  هللا ذكرك  اآلخرة، في التي النعمة إلى إشارة ىنا الحمد -ٕ
 قاؿ ثـ األرض، في كما السمكات في ما كىي المرئية النعـ  هللا فذكر ،مرئية غير اآلخرة
 (ٗ).بدكاميا فضميا كيعمـ الدنيا بنعـ اآلخرة نعـ ليقاس اآْلِخَرةِ  ِفي اْلَحْمد   َوَلو   :تعالى

                                                           
 (.ٕٗٔ/ ٙ) فارس البف: المغة مقاييس (ٔ)
 (.ٜٗ/ ٙ) الزبيدؼ لمرتضى: العركس تاج (ٕ)
 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٖ)
 (.ٗ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٗ)
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  أنو الجممتاف فتفيد، الدنيا األكؿ الحمد محل بأفّ  إيذاف اآلخرة محمو بأفّ  الحمد تقييد في -ٖ
 الكبلـ يككف  أف جكزيك  فييا، اآلخرة نعـ عمى المحمكد  كأنو ،فييا الدنيا نعـ عمى المحمكد
 (ٔ).فييا كالحمد اآلخرة في ما كلو الدنيا في..  هلل الحمد :كأصمو ،االحتباؾ مف باب

ـ في قكلو تعالى:  -ٗ  ،اآْلِخَرةِ  ِفي اْلَحْمد   َوَلو  تقديـ المجركر إلفادة الحصر كاالىتماـ بالُمَتَقدَّ
 عميو مقصكرة يكمئذ التصرفات، حيث إف غيرهيحمد  فبل لو، إال اآلخرة في حمديككف ال ال أؼ
  (ٕ)عمييـ شيء. يمتبس بلف

 في غرض بمعنى أف يدمج المتكمـ كىك، اآْلِخَرةِ  ِفي اْلَحْمد   َوَلو  في قكلو تعالى:  اإلدماج -٘
 (ٖ).كالجزاء البعث إلى اإلشارة فيو أدمجك  الحمد، بكصف تعالى تفّرده منيا الغرض، فغرض

 (ٗ).َيْعر ج  و َيْنِزؿ   ، وبيف قولو تعالى:َيْخر ج  و َيِمج   قكلو تعالى: بيف الطباؽ - ٙ

َماءِ  ِمفَ  َيْنِزؿ   َما عمى اْْلَْرضِ  ِفي َيِمج   َما:  قدـ -ٚ  (٘).ىقَ سْ تُ  ثـ تبذر ةبَّ الحَ  ألفً ؛ السَّ

 كمرتبة الصالحة األعماؿ قبكؿ إلى إشارة إلييا يعرج :يقل كلـ ِفيَيا َيْعر ج   َوَما:  قاؿ -ٛ
 السمكات عند الكقكؼ لفيـ إلييا يعرج كما قاؿ فمك لمغاية، إلى كممة ألفّ  كىذا الزكية النفكس
 ِإَلْيوِ : الطيب الكمـ في قاؿ كليذا ،منيا كصعكدىا فييا نفكذىا ليفيـ ؛ِفيَيا َيْعر ج   َوَما: فقاؿ

ـ   َيْصَعد    كأما إليو، الكصكؿ فكؽ  مرتبة كال المنتيى ىك  هللا ألف [ٓٔ: فاطر] الطَّيِ ب   اْلَكِم
 (ٙ).المنتيى كفكقيا دنيا فيي السماء

 (ٚ).غضبو سبقت رحمتو أفّ  ليعمـ ؛الغفكر صفة عمى الرحمة صفة  قدـ -ٜ

 الكثرة، كذلؾالتي تفيد جمكع ال، فياتاف الصيغتاف مف صيغ لممبالغة كفعكؿ فعيل صيغة -ٓٔ
ـ   َوى وَ : في قكلو  ـ   َوى وَ وقولو:  اْلَخِبير   اْلَحِكي ِحي اْلَغف ور   الرَّ

(ٛ). 
                                                           

 (.ٕٛٚ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركحانظر:  (ٔ)
 (.ٖٙٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٕ)
 .(ٜٕٗ/ ٔ) لمسيكطي: القرآف إعجاز في األقراف معترؾانظر:  (ٖ)
 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٗ)
 (.ٜٔٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (٘)
 (.ٜٔٔ/ ٕ٘) انظر: المرجع السابق (ٙ)
 (.ٕٛٚ/ ٖ) لمشربيني: الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير السراج (ٚ)
 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٛ)
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 (ٔ)المناسبة وجو: ثالثاً 

 العاـ المعنى رابعًا:

، أنو كشكره حمده كجبي كمما خمقو، سائر دكف  التاـ الحمد لو بأفّ  عباده هللا  يخبر
كما أف لو  ، شيء ذلؾ مف سكاه ، كال يممؾاألرضك  السمكات في ماالمالؾ كالمتصرؼ كالمدبر ل

عمى ما أنعـ بو عمييـ، فيحمدكنو عمى تكريمو ليـ فييا، فيك المدبر لسائر  الممؾ في اآلخرة
مف مطر ككنكز يعمـ ما يدخل في األرض  مخمكقاتو، الخبير بصفاتيا الظاىرة كالباطنة، كىك 

كأمكات، كما يخرج منيا مف نبات كماء كمعادف كغيرىا، كما ينزؿ مف السماء مف غيث كمبلئكة 
كرزؽ، كما يصعد مف مبلئكة كأعماؿ العباد، كىك مع جبللو ككثرة نعمو رحيـ بعباده المؤمنيف 

 (ٕ)فبل يعاقبيـ، غفكر لمف تاب منيـ.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل خامسًا:

حاطتو بكل مما يكجب حمد هللا  -ٔ ، ممكو لكل ما في السماكات كاألرض، كتصرفو فييما، كا 
ذا كنا  ال أنو معأك منفعة  خدمة نال يقدـ مف شكرن شيء، كتفضمو عمى أىل الدنيا كاآلخرة، كا 

 أك عمينا، نعمة لو مف شكر ىذا مف كنستفيد ،كاألرض السماكات يممؾ بمف فكيف شيئا، يممؾ
 .إلينا خدمة أسدػ

لنفسو أّنو مالؾ لما في السماكات كاألرض، يكجب ىذا أف يككف محمكدًا  في كصفو  -ٕ
عمى كلِّ لساف، ألنو مالؾ لكل شيء، كألّف كل ذلؾ لو، فإّف كل مف ينتفع بشيء مف ذلؾ يككف 

 (ٖ)مستنفعًا بنعمو.

حمد هللا نفسو بما تفضل بو عمى خمقو؛ لتعميميـ الحمد كالثناء عميو، فمكال تعميمو ليـ لما  -ٖ
 عمى عميو كالثناء لو الحمد بغاية القياـ الخمق كسع في يرَ  لـعرفكا ذلؾ، كما أنو حمد نفسو َلّما 

 (ٗ).بنفسو ذلؾ فتكلى ،نعمائوك  آالئو

                                                           
 (.ٖٚٔ)ص :انظر. سكرة سبأ لما قبميا مناسبةتـ ذكر كجو  (ٔ)
 (.ٖٔٓ/ ٗ) لمجزائرؼ : التفاسير أيسرانظر:  (ٕ)
 (.ٗٛٗ/ ٘) لمنيسابكرؼ : الفرقاف كرغائب القرآف غرائبانظر:  (ٖ)
 (.ٖٕٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٗ)
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 كال ،، ال يشاركو فيو أحدكحده لوالسماكات كاألرض  فممؾ ،هلل  التكحيد قضية إثبات -ٗ
 نفي ،كما فييما كاألرض السماكات يممؾ الذؼ  هلل الحمد إثبات في، ك سكاه منيما لشيء مالؾ
 اىيعبد التي كاألصناـ شيء،كال يؤثر في ىذه العكالـ ب يممؾ ال مما كعبادتو شكره يتـ ما لكل

 .(ٔ)"كألكىيتو ربكبيتو في تعالى هللا تكحيد تقريرالمشرككف، كمف ذلؾ يتضح لنا "

كحده في اآلخرة، كما كاف الحمد لو في الدنيا، فيك المنعـ كالمتفضل عمينا  الحمد هلل  -٘
 ثناء فيو يككف  فعل أك قكؿ بكل  هللا حمد يككف بكل ما نراه مف نعـ في السماكات كاألرض، ك 

 .عمينا نعمو جميع عمى هكشكر يو، عم

 عمى كالثاني العبادة كجو عمى األكؿ أففي األكلى كالحمد في اآلخرة،  الحمد بيف الفرؽ  -ٙ
عمى  مف هللا  تفضل اآلخرةك  الدنيا نعـ ككف  مع ،ال التعبد االغتباطالسركر ك ك  التمذذ كجو

 التسبيح يميموف ...الجنة أىل إف): يقكؿ  النبي سمعت: قاؿ ،جابر عفعباده، ف
 (ٖ).(ٕ)(النفس تميموف  كما والتحميد،

 :يقكلكف  الكافريف مف المؤمنكف  تميزي حيف أحدىافي الجنة في مكاضع:  يككف حمد هللا  -ٚ
  اَنا الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد ـِ ِمفَ  َنجَّ  الصراط جازكا حيف كالثاني، [ ٕٛ: المؤمنكف ] الظَّاِلِميفَ  اْلَقْو

 الجنة، باب إلى دنكا لما كالثالث، [ٖٗ]فاطر:  اْلَحَزفَ  َعنَّا َأْذَىبَ  الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد  : َقاُلكا
 استقبمتيـ الجنة دخمكا لما كالرابع ،[ٖٗ: األعراؼ] ِلَيَذا َىَداَنا الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد   َوَقال واقالكا: ك 

، [ٗٚ: الزمر] اْْلَْرَض  َوَأْوَرَثَنا َوْعَده   َصَدَقَنا الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد  : فقالكا بالتحية  المبلئكة
 َلَغف ور   َربََّنا ِإفَّ  اْلَحَزفَ  َعنَّا َأْذَىبَ  الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمد   كقالكا: منازليـ في استقركا حيف كالخامس
ور   َقاَمةِ  َدارَ  َأَحمََّنا الَِّذي * َشك   .(ٗ)[ٖ٘-ٖٗ: فاطر] َفْضِموِ  ِمفْ  اْلم 

المطمق كممكو جكر أك استبداد، ألف ىذا السمطاف مف عند الحكيـ  لـ يكف في سمطانو  -ٛ
بذلؾ أف يطمئف العباد بأف ممؾ  يريد هللا ك  (٘)الخبير، الذؼ أقاـ كل شيء مقامو المناسب،

السماكات كاألرض هلل كحده، كأنيا لك كانت لغيره لمنعنا منيا، ككأف هللا يقكؿ لعباده: اطمِئنُّكا 
                                                           

 (.ٕٖٓ/ ٗ) لمجزائرؼ : التفاسير أيسر (ٔ)
(، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب في صفات الجنة كأىميا كتسبيحيـ فييا ٕٓٛٔ/ ٗصحيح مسمـ ) (ٕ)

 (.ٖٕ٘ٛبكرة كعشيا، حديث رقـ )
 (.ٜٕٚ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح (ٖ)
 (.ٗٙ/ٖ) لمسمرقندؼ: العمـك بحرانظر:  (ٗ)
 (.ٖٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (٘)
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شريؾ ينازعني فيو فيمنع عنكـ خيراتي، فأنا ربكـ، كأنا المتفرد بالسمطاف كلف فإف ىذا ممكي كال 
 (ٔ)أتخمى عنكـ.

 عمـ، مف  هلل لما إدراكيـ كقصكر ، باهلل الضبلؿ كأىل كالمشركيف الكافريف ظف سكء" -ٜ
 عمى تجّرؤكا كلما بأسو، لخافكا كسمطاف، كعمـ، قدرة، مف  ما هلل بعض عممكا لك كأنيـ

 مف إال السمطاف، ذؼ سمطاف عمى كالخركج األمر، ذؼ أمر مخالفة عمى يجرؤ ال إذ عصيانو،
 . (ٕ)"عميو يقدر ال السمطاف ذؼ سمطاف أف أك تراه، ال األمر صاحب عيف أف تصكره في كقع

 اإليجاد نعمة قسميف في منحصرة إحصائيا عمى قدرتنا كعدـ كثرتيا مع  هللا نعـ -ٓٔ
 أخرػ  مرة تكجد النعمة كىذه ،بو نقكـ ما لنا كخمق برحمتو أكالً   هللا قد خمقناف اإلبقاء، كنعمة

 حالة كل كفي كاإلعادة االبتداء حالتاف فمنا ،يدكـ ما لنا كيخمق أخرػ  مرة يخمقناحيف  باإلعادة
 كيدؿ اإلبقاء نعمة إلى إشارة السكرة ىذه فيك  ،اإلبقاء كنعمة اإليجاد نعمة نعمتاف عمينا  لو
 (ٖ).اآْلِخَرةِ  ِفي اْلَحْمد   َوَلو  : تعالى قكلو ى ذلؾعم

ـ  في ختـ اآلية بقكلو تعالى:  -ٔٔ  ألنو ؛الحمد يستحق كما تعالى بأنو إيذاف" اْلَخِبير   اْلَحِكي
 تعالى ككنو معنى كتكميل االختيارؼ  بالكماؿ منعكت شأنو جل ألنو ؛يستحقو منعـ سبحانو
 كمف ال كاالستيجاب االستحقاؽ بمكضع عمـ كعف كالصكاب الحكمة كجو عمى بأنو أيضا منعما
 أفّ  إلى إيماء الكصفيف بيذيف التتميـ ففي، يقكؿ ابف عاشكر: "(ٗ)"مجازاً  منعـ وأنّ  عميو يطمق

 .(٘)"باطمة آلية عمى شؤكنيـ في أقبمكا الذيف استحماؽ قبمو الجممة مف المقصكد

شيء في خمقو مما  فبل يحجب عنو  ،بكاطفكال الظكاىر مف شيء بكل هللا  عمـ -ٕٔ
 يدخل األرض أك يخرج منيا، كال ما ينزؿ مف السماء أك يعرج فييا.

إثبات عجز البشر أماـ قدرة الخالق، فيـ ال يستطيعكف الجمع بيف أمريف في آف كاحد،  -ٖٔ
كل ما يمج يعمـ في نفس الكقت  كىـ يعجزكف عف تتبع ىذه األشياء في آف كاحد، لكف هللا 

                                                           
 (.ٕٕٕٛٔ/ٕٓانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٔ)
 (.ٖٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسير (ٕ)
 ( باختصار، كيشير الرازؼ في ىذا المكضع إلى السكر الخمس المفتتحةٜٓٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (ٖ)

 بالحمد، كما تشير إليو ىذه السكر مف نعـ اإليجاد كاإلبقاء.
 (.ٜٕٚ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح (ٗ)
 (.ٖٚٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (٘)
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في األرض كما يخرج منيا، كما ينزؿ مف السماء كما يعرج فييا، كل ىذا في لحظة كاحدة، كأنَّى 
 لمبشر بشيء مف ذلؾ.

 .منيا تابكا إف لذنكبيـ كمغفرتو تعذيبيـ، كعدـ عنيـ كعفكه التائبيف بعباده  هللا رحمة -ٗٔ

سعى  شيء تحصيل في رغب مف فإفّ  ، كالمغفرة الرحمة أسباب طمب عمى الناس حث -٘ٔ
ـ   َوى وَ قكلو تعالى  كفي الحصكؿ عميو، كسائل عف بحثنحكه، ك  ِحي  تعريض اْلَغف ور   الرَّ

 (ٔ)كقع منيـ. ما ليـ هللا  فيغفر يـ ككفرىـ،شرك عف يتكبكال بالمشركيف

 

 قضية البعث ل  المطمب الثاني: إثبات هللا

وا الَِّذيفَ  َوَقاؿَ قاؿ تعالى:  اَعة   َتْأِتيَنا َل  َكَفر  ـْ  َوَربِ ي َبَمى ق لْ  السَّ ـِ َلَتْأِتَينَّك   َيْعز ب   َل  اْلَغْيِب  َعاِل
َماَواتِ  ِفي َذرَّة   ِمْثَقاؿ   َعْنو    * م ِبيف   ِكَتاب   ِفي ِإلَّ  َأْكَبر   َوَل  َذِلؾَ  ِمفْ  َأْصَغر   َوَل  اْْلَْرضِ  ِفي َولَ  السَّ

اِلَحاِت  َوَعِمم وا آَمن وا الَِّذيفَ  ِلَيْجِزيَ  ـْ  أ وَلِئؾَ  الصَّ  آَياِتَنا ِفي َسَعْوا َوالَِّذيفَ  * َكِريـ   َوِرْزؽ   َمْغِفَرة   َلي 
ـْ  أ وَلِئؾَ  م َعاِجِزيفَ   [٘- ٖ: سبأ] َأِليـ   ِرْجز   ِمفْ  َعَذاب   َلي 

 أوًل: المعاني المُّغوية

7-   َيْعز ب يعزب عزب: لغتاف كفيو ،شيء عممو عفأك يخفى  يغيب ال: ال يعزب عنو: أؼ 
 (ٕ).لو أىل ال عزب كرجل ،غاب إذا كيعزب

ٕ-   َذرَّة   ِمْثَقاؿ :شعير مف حبة كزف  منيا مائة إفّ  كقيل: ذرة؛ كاحدتو النمل، صغار: كالذر 
 في الداخل الشمس شعاع في يرػ  ما بيا كيراد كزف، ليا ليس الذرة: كقيل مائة، مف جزء فكأنيا
 كثير، أك قميل مف كاف شيء أؼ الكزف  مف مقدارىك : المثقاؿك  (ٖ)،ذراً  الرجل سمي كمنو ،النافذة
 (ٗ).ذرة كزف  :ذرة مثقاؿ فمعنى

                                                           
 (.ٖٛٔ/ ٕٕ)التحرير كالتنكير: البف عاشكر انظر:  (ٔ)
 (.ٛٛ/ ٕ) لؤلزىرؼ : المغة تيذيب (ٕ)
 (.ٖٗٓ/ ٗ) منظكر البف: العرب لساف (ٖ)
 (.ٚٛ/ ٔٔ) المرجع السابق (ٗ)
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ٖ- َسَعْوا :تعالى قكلو العدك كالمشي، كمنو: السعي : ََرج ل   اْلَمِديَنةِ  َأْقَصى ِمفْ  َوَجاء 
ْنَسافِ  َلْيَس  َوَأفْ : تعالى قكلو كمنوكالسعي: الكسب كالعمل،  ،[ٕٓ: يس] َيْسَعى  َما ِإلَّ  ِلإْلِ
لُّ  ِلت ْجَزى  ، كقكلو تعالى:[ٜٖ: النجـ] َسَعى  القصد، ، كالسعي:[٘ٔ: طو] َتْسَعى ِبَما َنْفس   ك 
 عيالو عمى يسعى فبلف: ، كيقاؿ[ٜ: الجمعة] َّللاَِّ  ِذْكرِ  ِإَلى َفاْسَعْوا: تعالى قكلو فسر كبذلؾ

 الَِّذيفَ  َجزَاء   ِإنََّما: تعالى قاؿ الفساد؛ في كيككف  الصبلح في يككف  ليـ، كالسعي يتصرؼ أؼ
وَلو   َّللاََّ  ي َحاِرب وفَ   بأمر يقكـ الذؼ: ،  كالساعي[ٖٖ: المائدة] َفَساًدا اْْلَْرضِ  ِفي َوَيْسَعْوفَ  َوَرس 
  (ٔ).كشى: الكالي إلى بو كسعى السمطاف، عند أصحابو

المعاني المذككرة لكممة السعي مما يحتممو النص، فإف ىؤالء الكافريف استعممكا كىذه 
أكثر مف كسيمة لمصد عف سبيل هللا ، كما أف سعييـ كاف في اإلفساد، كيحتمل أنيـ لجأكا إلى 

 السمطاف ليحكلكا دكف كصكؿ ىذه الدعكة إلى الناس.

ٗ-  َم َعاِجِزيف: (عجز )الضعف  عمى أحدىما يدؿ صحيحاف، أصبلف كالزاؼ كالجيـ العيف
، [ٖٔ: المائدة] اْلغ َراِب  َىَذا ِمْثلَ  َأك وفَ  َأفْ  َأَعَجْزت   َوْيَمَتا َيا َقاؿَ  قاؿ تعالى: كعدـ القدرة،

دراكو، طمبو عف عجزت إذا فبلف، أعجزني: كيقاؿ  ِمفْ  ِلي ْعِجَزه   َّللاَّ   َكافَ  َوَما كقكلو تعالى: كا 
 ،[ٕٔ: الجف] َىَرًبا ن ْعِجَزه   َوَلفْ  اْْلَْرضِ  ِفي َّللاََّ  ن ْعِجزَ  َلفْ  َأفْ  َظَننَّا َوَأنَّا [ٗٗ: فاطر] َشْيء  

 لـ ذىب سابقو، فإذا فبلنا: عاجز فبلف: كيقاؿ شيء متى شاء، أؼ  هللا يعجز بمعنى: لف
 اآلخر األصل كأما، [٘: سبأ] م َعاِجِزيفَ  آَياِتَنا ِفي َسَعْوا َوالَِّذيفَ : تعالى قاؿ إليو، يكصل
 (ٕ)الشيء. مؤخر: فالعجز

٘-   ِرْجز :قاؿ تعالى: كالعذاب الذنب :الرجز ، ْْجزَ  َعنَّا َكَشْفتَ  َلِئف  َلؾَ  َلن ْؤِمَنفَّ  الرِ 
ْجزَ كالشرؾ، كمنو قكلو تعالى:  األكثاف عبادة، كيأتي بمعنى [ٖٗٔ:األعراؼ]  َفاْىج رْ  َوالرُّ
ؿ   قاؿ تعالى: كسكستوأؼ  :الشيطاف كرجز، [٘:المدثر] ـْ  َوي َنزِ  َماءِ  ِمفَ  َعَمْيك  ـْ  َماءً  السَّ َرك   ِلي َطيِ 
ـْ  َوي ْذِىبَ  ِبوِ  ْيَطافِ  ِرْجزَ  َعْنك   .(ٖ)[ٔٔ:األنفاؿ] الشَّ

 

 

                                                           
 .(ٖ٘ٛ/ ٗٔ) منظكر البف: العرب لسافانظر:  (ٔ)
 .(ٕٖٕ/ ٗ) : البف فارسالمغة مقاييسانظر:  (ٕ)
 (.ٖٖٓ/ ٔ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٖ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

 (ٔ).َأْكَبر  و َأْصَغر   :تعالى قكلو بيف الطباؽ -7

ـَ األصغر حتمًا البد كأنو يعمـ األكبر، كذكر األكبر يفيد أنو  -ٕ  بياف هللا  أراد لمامف َعِم
 الصغائر فيو يثبت أنو متكىـ لتكىـ األصغر عمى اقتصر لككأنو  الكتاب، في األمكر إثبات
 الكتاب في اإلثبات أف بيَّفف إثباتو، إلى حاجة فبل ينسى فبل األكبر كأما ،النسياف محل لككنيا
 (ٕ).أيضاً  فيو مكتكب األكبر فإف، كذلؾ ليس

اِلَحاتِ  َوَعِمم وا آَمن وا الَِّذيفَ  ِلَيْجِزيَ  قكلو تعالى: بيف المقابمة -ٖ ـْ  أ وَلِئؾَ  الصَّ  َوِرْزؽ   َمْغِفَرة   َلي 
ـْ  أ وَلِئؾَ  م َعاِجِزيفَ  آَياِتَنا ِفي َسَعْوا َوالَِّذيفَ  وقولو:  َكِريـ   هللا  فقد جعل  َأِليـ   ِرْجز   ِمفْ  َعَذاب   َلي 
 .المغفرة كالرزؽ الكريـ جزاء المحسنيف، كجعل العذاب كالرجز األليـ جزاء المجرميف(ٖ) 

 كاضح أمر أنو عمى لمداللةالمؤمنيف كعدـ تقييده؛  إطبلؽ الجزاء الذؼ يجزؼ بو هللا  -ٗ
ْحَسافِ  َجزَاء   َىلْ : تعالىكقكلو  اإلحساف إال جزاء لئلحساف ليس إذبيِّف،  ْحَساف   ِإلَّ  اإلِْ  اإلِْ

 إلى إشارة معاجزيف، هللا آيات في سعكا لمذيف الجزاء صفة عف الضرب كفى، [ٓٙ:الرحمف]
 مف عذابفيك  ،الحساب عمى يعرضكا أف بمجرد بو كمكاجيتيـ ليـ، السّيء بالجزاء التعجيل

 (ٗ).أليـ رجزٍ 

 رزؽ  بخبلؼ طمب غير مف ألنو أك ،ُمْكِرـ أك كـر َذا بمعنى فيك بالكريـ الرزؽ  كصف -٘
 يضف كلـ كريـٌ  بأّنو بكصفو الرزؽ  تمييز، كفي يأتي ال إليو كيتسبب ُيْطَمْب  لـ إف فإنو الدنيا

ّقـك شجرة فمنو الرزؽ  كأما ،لممؤمنيف كىي كاحدة المغفرة ألفَّ ، ممغفرةل  الفكاكوُ  وكمن كالَحميـ الزَّ
َراب  (٘).فييا االْنِقَساـ لعدـ المغفرة يميز كلـ ،فيو االنقساـ لحصكؿ الرزؽ  فميز ،الطيكر كالشَّ

2-  َم َعاِجِزيف بالنبي مكرىـ في حاليـ شبيت حيث :تمثيل كىك معجزيف، في مبالغة  
 (ٙ).كيعجزه غيره ليسبق سريعا مشيا يمشي مف بحاؿ

                                                           
 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٔ)
 (.ٖٖٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٕ)
 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكةانظر:  (ٖ)
 (.ٛٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٓٔ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (٘)
 (.ٗٗٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٙ)
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 القراءات وجوه: ثالثاً 

ـِقكلو تعالى:  -ٔ ـِ ، ُيقرأ اْلَغْيِب  َعاِل  مف حجة(، ك الغيب عبّلـ، كُيقرأ )كالرفع بالخفض َعاِل
 قرأ مف كحجة، القسـ بكاك مخفكض ألنو َوَربِ ي َبَمى: لقكلو كصفاً  جعمو أنو: خفضبال قرأ

 مف المدح في أبمغ فيك عبّلـ أما، الغيب عالـ ىك: معناه محذكؼ، ابتداء خبر جعمو أنو: بالرفع
ـ   ِباْلَحق ِ  َيْقِذؼ   َربِ ي ِإفَّ  ق لْ : آخرىا في قكلو كدليمو ،كعميـ عالـ ، [ٛٗ: سبأ] اْلغ ي وبِ  َعلَّ
 (ٔ).جمع إلى مضاؼ ألنو التكثير، عمى داللة شدد بل: كقيل

ـْ َعَذاب  قكلو تعالى:  -ٕ  كقرأ بالرفع، كيعقكب كحفص، كثير، ابف قرأ، َأِليـ   ِرْجز   ِمفْ  َلي 
 كسر كمف، َعَذاب   :لقكلو صفةقد جعمو ف بالرفع َأِليـ   قرأ مفبالخفض، ف َأِليـ   الباقكف 
 (ٕ).ِرْجز  لقكلو:  صفة جعمو

 المناسبة وجو: رابعاً 

بما كصف بو نفسو، كأّف لو الحمد في األكلى  بعدما بينت اآليات السابقة تعظيـ هللا 
كاآلخرة عمى ما أنعـ بو عمى عباده، ناسب أف يذكر بعدىا أّف ىناؾ أصنافًا مف الناس لـ تقدر 

كبيذه النعـ، كأنكركا قدرتو عمى البعث  ربيا حق قدره، كلـ تعظمو حق عظمتو، بل كفركا بو 
 (ٖ)يثبت عقيدة البعث كالجزاء، كينكر عمييـ قكليـ.بعد المكت كقياـ الساعة، ثـ ذكرت اآليات ما 

 العاـ المعنى: سادساً 

 كربي بمى: -الرسكؿ أييا- ليـ قل القيامة، تأتينا ال: لمبعث المنكركف  الكافركف  كقاؿ"
 كزف  عنو يغيب ال الذؼ الغيكب، عبلـ  هللا سكػ  أحد مجيئيا كقت يعمـ ال كلكف لتأتينَّكـ،

 كتاب في مسطكر ىك إال أكبر كال ذلؾ مف أصغر كال كاألرض، السمكات في صغيرة نممة
قكا الذيف ليثيب ،المحفكظ المكح كىك كاضح، ، الصالحات كعممكا ، رسكلو كاتََّبعكا ، باهلل صدَّ
  هللا سبيل عف الصدِّ  في سعكا كالذيف، الجنة كىك كريـ، كرزؽ  لذنكبيـ مغفرة ليـ أكلئؾ

                                                           
 (.ٜٕٔ)ص:  : البف خالكيوالحجة في القراءات السبع (ٔ)
 (.ٕٛٛ/ ٕلؤلزىرؼ ) :معاني القراءات (ٕ)
 (.ٗٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٖ)
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بطاؿ  رسمو كتكذيب  كأشده العذاب أسكأ ليـ أكلئؾ أمره، مغالبيف  هللا مشاقيف آياتنا كا 
 .(ٔ)"ألًما

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سابعاً 

عمى كقكعيا بقسـ  إنكار الكفار قياـ الساعة كحصكؿ البعث بعد المكت، كتأكيد هللا  -ٔ
 هللا نعـ يركف بربو، ِلَما يتضمنو معنى الربكبية مف اإلنكار عمى ىؤالء الكافريف، الذيف  النبي 
  التصديقالتزامات ككاجبات ك مف الربكبيةىذه  تقتضيو ما ينكركف  ثـ نيار ليل بيا كيتقمبكف 

 كبما جاء بو. بالنبي 

نكارىـ الساعة عف المشركيف ىؤالء سؤاؿ كثرة -ٕ  كأنيـ منيا، خكفيـ شّدة عمى ُيَدلِّل ليا كا 
 كالقضاء سيادتيـ انتياء الساعة قياـ في فإف تصديقيا، لمجرد أك بيا السماع لمجرد يرتعبكف 

 (ٕ).كتكبرىـ جاىيـ عمى

 َيْعز ب   َل : فقكلو السماء في كاألركاح األرض في أجزاؤىا كاألجساـ كركح جسـ لو اإلنساف" -ٖ
َماَواتِ  ِفي َذرَّة   ِمْثَقاؿ   َعْنو    إلى إشارة اْْلَْرضِ  ِفي َوَل  :كقكلو باألركاح عممو إلى إشارة السَّ
ذا باألجساـ، عممو  .(ٖ)"المعاد في استبعاد يبقى ال جمعيا عمى كقدر كاألشباح األركاح عمـ كا 

أنو يبعث مف يمكت ردًا عمى قسـ المشركيف أف هللا  أف يقسـ باهلل  رسكلو  أمر هللا  -ٗ
  ،عميو عيدكاي لـ ألنيـ ،قسميـ مف أصدؽ عندىـ أقسـ بما قسمو ككأفال يبعث مف يمكت 
فيعممكا بذلؾ كذب أنفسيـ فيما أقسمكا بو، مقابل قسـ  مف ذلؾ، شيء في اتيمكه كال قط، كذًبا

ـ   َقدْ : قاؿ حيثعنيـ  ، إخبار هللا ذلؾ عمى يدؿ، كمما رسكؿ هللا   الَِّذي َلَيْحز ن ؾَ  ِإنَّو   َنْعَم
ول وفَ  ـْ  َيق  وفَ  َّللاَِّ  ِبآَياتِ  الظَّاِلِميفَ  َوَلِكفَّ  ي َكذِ ب وَنؾَ  َل  َفِإنَّي   .(ٗ)[ٖٖ: األنعاـ] َيْجَحد 

، كبما أتبع ىذا القسـ مف ذكر صفات عمى مجيء الساعة بالقسـ باهلل  أكد النبي  -٘
يخفى عميو شيء، كىذا يناسب الحديث عف قياـ المقسـ بو، بكصفو أنو عالـ الغيب الذؼ ال 

الساعة التي تندرج تحت عمـ الغيب، مما يككف دليبًل عمى صحة ىذا القسـ، حيث إّف عظمة 
 األمر، عمى االستشياد بمنزلة فيك كاستقامتو، ثباتو كشّدة المقسـ بو تؤذف بقكة حاؿ المقسـ عميو

                                                           
 (.ٕٛٗ/ ٔ) التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسير (ٔ)
 (.ٖٕٕٛٔ/ٕٓانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٕ)
 (.ٕٜٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٗ)
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 عميو كالمستشيد كآكد، أقكػ  الشيادة كانت منزلة، كأرفع فضبلً  فيَ أبْ  بو المستشيد كاف ككمما
 (ٔ).كأرسخ أثبت

كلك حمف  في نظرىـ مفتٍر عمى هللا  لـ يقتصر إثبات الساعة عمى القسـ؛ ألف النبي  -ٙ
ىذا القسـ بالحجة القاطعة كالبينة الكاضحة، كىك إثبات الجزاء،  بأغمع األيماف، فقد أتبع هللا 

كأف المحسف ال بد لو مف ثكاب، كالمسيء البد لو مف عقاب، كىذا ما يتكافق مع العقل 
كمف ىنا يتضح لنا أنو عمينا تقديـ الحجة التي ال يستطيع أف ينكرىا الطرؼ اآلخر،  (ٕ)السميـ،

 كجعميا نقطة اتفاؽ لبلنطبلؽ إلثبات ما نريد. كالتي تتكافق مع العقل السميـ،

بقدر ما يككف اإليماف في القمب عند العبد، يعظـ اإليماف بالبعث كما بعده، بحيث يسيطر  -ٚ
 (ٖ)عمى القمب، كيككف نصب عيف المؤمف، فبل يغيب عنو ساعة.

 كالرزؽ  بالمغفرةالذيف عممكا الصالحات  المؤمنيف مجازاة الساعة قياـ ك البعث مف الحكمة -ٛ
   .كتعذيبيـ  هللا آيات عف المؤمنيف تثبيط إلىالذيف سعكا  فيالمشركك  الكافريف كمعاقبة الكريـ،

مف المؤمنيف أمريف، ىما: اإليماف كالعمل الصالح، كرتب عمى ذلؾ أمريف،  ذكر هللا  -ٜ
 (ٗ)رتب عمى العمل الصالح.ىما: المغفرة كالرزؽ الكريـ، فالمغفرة جزاء اإليماف، كالرزؽ الكريـ مت

يككف مغفرة الذنكب كسترىا عمى المؤمنيف بترؾ ذكر ىذه الذنكب، كترؾ الجزاء عمييا،  -ٓٔ
زالتيـ إذا أدخميـ الجنة، ألّف في ذكرىـ زالتيـ لربيـ  كما يككف ستر الذنكب بأف ينسييـ هللا 

 (٘)تنغيص عمييـ لمذاتيـ كتنعميـ.

 كا عجاز كتعجيزىا الناس، عف لحجبياسعي  ىك الغاية مف سعي الكفار في آيات هللا  -ٔٔ
حيث  بيدييا، االىتداء كأ ،ىذه اآليات مف لئلفادة سعيا يكف لـ كأنو، إلييا الكصكؿ عف الناس

كىذا حاؿ الكفار كالمستشرقيف اليكـ الذيف  (ٙ)كيسخركف منيا، كانكا يستخفكف بآيات هللا 

                                                           
 (.ٚٙ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٔ)
 (.ٚٙ٘/ ٖالمرجع السابق ) (ٕ)
 (.ٖٚٗ/ ٗ) الفاسي عجيبة البف: المجيد القرآف تفسير في المديد البحرانظر:  (ٖ)
 (.ٓٔ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المباب (ٗ)
 (.ٕٙٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (٘)
 (.ٛٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٙ)
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يقكمكف بدراسة القرآف كالسنة كبعض العمكـ المتعمقة بالديف، كغرضيـ ليس االىتداء بما كرد 
 بيما مف أحكاـ، إنما يقصدكف مف كراء ذلؾ ىك الطعف في ديننا.

يحتاج المكذب كالذؼ يسعى إلخفاء اآليات البينات كصد الناس عنيا، إلى السعي العظيـ  -ٕٔ
مو يصل إلى ما يريد مف التركيج لكذبو، مما يعجز المتمسؾ بو، كالجد البميغ لمتركيج لكذبو، لع

ألّف اآليات البينات تحتاج إلى أساليب قكية تضاىي قكتيا، ككاف ىذا بالطعف فييا كنسبتيا إلى 
كمف خبلؿ ذلؾ يظير لنا أف الشبيات التي يثيرىا أعداء الديف  (ٔ)السحر كالشعر كغير ذلؾ،
 عمماء، لتفنيدىا كالرد عمييا.البد كأْف يتصدر ليا كبار ال

 كفضح هللا  كاإلحساف، التكريـ مقاـ في العالية بمنزلتيـ تنكيوالك  ،المؤمنيف قدر رفع -ٖٔ
 (ٕ).كاليكاف الخزؼ  مقاـ في الذليل مكقفيـ عف كشفلمذيف سعكا في آيات هللا معاجزيف كال

 .(ٖ)"المحفكظ المكح في كاألحداث األعماؿ ككتابة كالقدر القضاء عقيدة تقرير" -ٗٔ

 

 اإليماف إلى ييدي العمـالمطمب الثالث: 

ـَ الَِّذي أ ْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربِ َؾ ى َو اْلَحقَّ َوَيْيِدي ِإَلى ِصَراِط قاؿ تعالى:  َوَيَرى الَِّذيَف أ وت وا اْلِعْم
  [ٙ]سبأ:  اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ 

 البلغة وجوهأوًل: 

ـَ في قكلو تعالى:  ىنا الرؤية فعل رااختي -ٔ  عمى لمتنبيو( كيعمـ) دكف  َوَيَرى الَِّذيَف أ وت وا اْلِعْم
 (ٗ).ضركرؼ  عمميا التي بالمرئيات العمـ بمنزلة يقيني عمـ أنو

، كتقديـ الصفة التي لمعزة عمى الصفة التي  كرىبة رغبة يفيد اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ قكلو تعالى:  -ٕ
 االنتقاـ شديد الييبة تاـّ لمرحمة مع سعي المؤمف دائمًا إلى تقديـ جانب الرحمة، ألّف ككنو عزيزًا 

                                                           
 (.ٗٙٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتحانظر:  (ٔ)
 (.ٛٚٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٗٓ/ ٗلمجزائرؼ ) :أيسر التفاسير (ٖ)
 (.٘ٗٔ/ ٕٕالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر:  (ٗ)
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 كما فالعزة كذلؾ، يككف  ال مف رضا مف كأكـر أعز العزيز الجبار رضا ألفّ  ،الرغبة جانب ؼ كّ قَ يُ 
 (ٔ).العزيز مف القرب ليحصل التصديق في ترغب التكذيب عف ترغب ككما أيضا، ترجى تخكؼ

 المناسبة وجو: ثانياً 

 بحق، ليس  رسكلو عمى أنزؿ ما يركف  كأنيـ البعث، أنكر مف إنكار  ذكر لما"
 مف  رسكلو عمى  هللا أنزؿ ما يركف  كأنيـ العمـ، أىل كىـ العباد، مف المكفقيف حالة ذكر

 .(ٕ)"الحق ىك األخبار مف عميو اشتمل كما الكتاب،

 العاـ المعنى: ثالثاً 

 الكتاب أىل أسمـ ِمف َمف أك األمة، مف كمف يشايعيـ الصحابة مف العمـ أكلك كيعمـ
 كىك كدينو شرع هللا طريق إلى باطل، كأنو يرشد كغيره الثابت الحق ىك القرآف أف كأصحابو،

 (ٖ).شؤكنو جميع في المحمكد ُيغَمب، كال َيغِمب كالتقكػ، الذؼ التكحيد

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: رابعاً 

 .(ٗ)"لمقرآف التكراة لمكافقة عمييا كالحصكؿ اإلسبلـ صحة عمى الكتاب أىل شيادة طمب" -ٔ

كصف الذيف أكتكا العمـ بذلؾ فيو ثناء عمييـ، حيث انتفعكا بعمميـ كسخركه لخدمة دينيـ،  -ٕ
 العمماء كىكذاكالدفاع عف الحق، كأنو ييدؼ لما فيو الخير كالسعادة في الديف كالدنيا كاآلخرة، 

 (٘).كمكاف زماف كل في كاليدػ لمحق أنصاراً  يككنكف فإنيـ  ،النافع عمميـالذيف سخركا  العاممكف 

 بحكـ معرفة كأعظـ ، الرسكؿ بو جاء ما بأخبار كتصديقاً  عمماً  أعظـ العبد كاف كمما" -ٖ
 احتج ، الرسكؿ بو جاء ما عمى حجة  هللا جعميـ الذيف العمـ أىل مف كاف كنكاىيو، أكامره
 .(ٙ)"المعانديف المكذبيف عمى بيـ  هللا

                                                           
 (.ٜٗٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب: لمرازؼ )انظر:  (ٔ)
 (.٘ٚٙلمسعدؼ )ص: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:  (ٕ)
 ،(، كقد ذكرت عند التعريف بسكرة سبأ مف الذيف نزلت فييـ اآليةٖٛٔ/ ٕٕانظر: التفسير المنير لمزحيمي ) (ٖ)

 (.ٜٙٔص)انظر . مع بياف الرأؼ الراجح كرأؼ العماء في ذلؾ
 (.ٖٗٓ/ ٗأيسر التفاسير: لمجزائرؼ ) (ٗ)
 (.ٜٕٙ/ ٔٔانظر: التفسير الكسيط: لطنطاكؼ ) (٘)
 (.٘ٚٙتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدؼ )ص:  (ٙ)
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 ،صحيح عمـ ذؼ لكل نفسو عف يكشف ما الحق مف كفيو، لؤلجياؿ مفتكح كتاب القرآف"  -ٗ
 ليذا كصفية ترجمة أصدؽ كىك ،كمو الكجكد ىذا كياف في المستكف الحق عف يكشف كىك

 .(ٔ)"أصيل حق مف فيو كما الكجكد

لى الحق المنيج إلى القرآف ييدؼ -٘  إدراؾ في ينشئو بما المستقيـ، كالصراط القكيـ الطريق كا 
 صراط إلى كييدؼ منو، اإلنساف ىذا كمكاف كقيمو كعبلقاتو كركابطو لمكجكد تصكر مف المؤمف
قامتو التفكير منيج بتصحيح الحميد العزيز  بالفكر المنيج ىذا يؤدؼ بحيث سميمة، أسس عمى كا 
 العزيز صراط إلى كييدؼ بيا، كاالستعانة كقكانينو، كخكاصو الككف  ىذا طبيعة إدراؾ إلى البشرؼ 
 إلى كييدؼ، البشرية الجماعة مع كالتناسق لمتجاكب الفرد دّ عِ يُ  الذؼ التربكؼ  بمنيجو الحميد
 حياتو كظركؼ اإلنساف فطرة مع مستقيمة كتشريعات نظـ مف فيو بما الحميد العزيز صراط
 (ٕ).األحياء بقية تحكـ التي الكمية القكانيف مع متناسقة األصيمة، كمعاشو

 

 بالنبي  ء الكافريفاستيزاالمطمب الرابع: 

وا الَِّذيفَ  َوَقاؿَ قاؿ تعالى:  ـْ  َىلْ  َكَفر  لُّك  ل   َعَمى َند  ـْ  َرج  ـْ  ِإَذا ي َنبِ ئ ك  ْقت  لَّ  م زِ  ؽ   ك  ـْ  م َمزَّ  َخْمق   َلِفي ِإنَّك 
َلؿِ  اْلَعَذاِب  ِفي ِباآْلِخَرةِ  ي ْؤِمن وفَ  لَ  الَِّذيفَ  َبلِ  ِجنَّة   ِبوِ  َأـْ  َكِذًبا َّللاَِّ  َعَمى َأْفَتَرى *  َجِديد    َوالضَّ
 [ٛ-ٚ: سبأ] اْلَبِعيدِ 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  ْـ ْقت  َكاْلِمَزُؽ: ، شيء فيَتَخرٍُّؽ  عمى يدؿ صحيح أصل كالقاؼ ؼكالزا الميـ (مزؽ ):م زِ 
 فرقتيـ: القكـ كمزقت، جمدىا عنيا يتمزؽ  يكاد جدا سريعة َكَناَقٌة ِمَزاٌؽ: ،ِقَطاُع الثَّْكِب اْلَمْمُزكؽِ 

 (ٖ).فتمزقكا

ٕ-   ِجنَّة : ُتعالى قكلو كمنو ،الجف :اْلِجنَّة : ََأْجَمِعيفَ  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمف [ىكد :ٜٔٔ ]
ـْ  :تعالى قكلو كمنو ،الجنكف : أيضاً  كاْلِجنَّةُ   (ٗ).ِجنَّة   ِبوِ  َأ

                                                           
 (.ٜٕٗٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب ) (ٔ)
 ( باختصار.ٜٕٗٛ/ ٘) المرجع السابق (ٕ)
 (.ٖٛٔ/ ٘) فارس البف: المغة مقاييس (ٖ)
 (.ٕٙ)ص:  لمرازؼ : الصحاح مختار (ٗ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

ـْ  َىلْ  في قكلو تعالى: كاالستيزاء لمسخرية االستفياـ -ٔ لُّك  ل   َعَمى َند  ـْ  َرج   كغرض، ي َنبِ ئ ك 
 إنساف كأنو التجييل في إمعاناً  اسمو يذكركا كلـ ، بالرسكؿ االستيزاءالكافريف مف ذلؾ 

 (ٔ).مجيكؿ

ْقت ـْ  ِإَذافي قكلو تعالى:  ِإَذا في العامل -ٕ ـْ  :تعالى قكلو عميو دؿ فعل م زِ   َخْمق   َلِفي ِإنَّك 
 (ٕ).البعد عمى لمداللة الظرؼ كتقديـ ،بعثتـ ممزؽ  كل مزقتـ إذا: كتقديره، َجِديد  

َلؿِ  :تعالى قكلو في: المجازؼ  سناداإل -ٖ  عف بعد إذا اؿالّض  صفة البعيد ألف، اْلَبِعيدِ  َوالضَّ
 (ٖ).أضل كاف بعداً  عنيا ازداد ككمما الجاّدة،

 يسمي مفك  الضاؿ، ىك يككف  ضاالً  الميتدؼ يسمي مف ألف ؛بالبعد ضبلؿال كصف -ٗ
 (ٗ).ميتد كل اً ىادي كاف  كالنبي ،أضلّ  يككف  ضاالً  اليادؼ

، لكف ضبلليـ ثمرة مف ىك سيناليـ الذؼ العذاب حيث إفّ  :الضبلؿ عمى العذاب ـديقت -٘
 (٘).منو مأمف في أنيـ ظنكا الذؼ لمببلء كاستحضارا ىـ،ؤ يسك  لما استعجاال تقديمو ىنا

 المناسبة وجو ثالثًا:

كأّف ليـ  بيا المؤمنيف جزاءبعد أف بيَّنت اآليات السابقة إنكار الكافريف لمساعة، كبياف 
مقاؿ الكافريف  ثكاب عظيـ، كجزاء المكذبيف بيا كالمنكريف ليا كأف ليـ عذاب أليـ، ذكر هللا 

البعث كقدرتو عمى ذلؾ، ثـ ىددىـ ، ثـ ذكر الدليل عمى كقكع كتيكميـ كاستيزاؤىـ بالنبي 
 (ٙ)كتكعدىـ عمى تكذيبيـ، لعميـ يعكدكف إلى رشدىـ، كيرجعكف عف كفرىـ.

 

 
                                                           

 (.ٖٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكةانظر:  (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ ٕٕ) لمزحيمي: المنير التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٕٗٓ/ ٕٕ) صافي لمحمكد: القرآف إعراب في الجدكؿانظر:  (ٖ)
 (.ٜ٘ٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
 (.ٔٛٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (٘)
 (.ٗٗٔ/ ٕٕ) لمزحيمي: المنير التفسيرانظر:  (ٙ)
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 العاـ المعنى رابعًا:

قاؿ الكافركف المنكركف لمبعث لبعضيـ البعض عمى كجو السخرية كاالستيزاء، ىل 
، حيث يخبركـ أنكـ إذا بميتـ، نحدثكـ بغرائب كعجائب ىذا الرجل؟ كيقصدكف بذلؾ النبي 

كتفرقت أكصالكـ كأجسادكـ في األرض، كذىبت أعضاؤكـ فصرتـ ترابًا، ستبعثكف خمقًا جديدًا 
ككذب عميو فتحدث بيذا األمر؟ أـ أنو مجنكف  بعد كل ذلؾ، فيل تجرأ ىذا الرجل عمى هللا 

ئميف بيذا الشيء، المنكريف عمى القا فتحدث بذلؾ، فيك ال يعي كال يدرؼ ما يقكؿ؟ فرّد هللا 
، أنيـ  في شقاء كعذاب عظيـ، كضبلؿ كبعد عف الحق لمبعث، الجاحديف لما جاء بو النبي 

 (ٔ)كالصكاب.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل خامسًا:

ر الجاحدكف لمبعث النبي  -ٔ ـْ  َىلْ ، كقالكا: َنكَّ لُّك  ل   َعَمى َند  ـْ  َرج   ، فمـ يذكركا النبي ي َنبِ ئ ك 
نما قصدكا بذلؾ السخرية  باسمو مع شيرتو عند قريش، كأف إخباره بالبعث كاف شائعًا عندىـ، كا 

 (ٕ)كاالستيزاء بو، كأف يجعمكه كسيمة لمضحؾ، متجاىميف بو كبأمره كما جاء بو.

 ذب فيما بمغ عف ربو.ككال مما نسب إليو مف الجنكف  لنبيو  تبرئة هللا  -ٕ

 اإلنكار مكقف الدعكة مف ككقكفيـ الكفار لكفر الرئيسة األسباب مف كاف األخركؼ  البعث" -ٖ
 .(ٖ)"كالعناد

 كاقال بل ،مفترٍ  كاف النبي  بأفّ الكفار  يجـز لـ كليذا كذبو، يظير بأف يرضى ال الكافر  -ٗ
جكاز الظف بأف يككف  مع ؟مفترٍ  بأنو ؿايق كيف :قائل يقكؿ أف مف احترازاً  مجنكف، أك مفترٍ 

كقد احترز  المكاضع، بعض في ككاذباً  مفترياً  القائل تسمية يمنع الصدؽ فظف قكلو حق،
 عند كذبو ظيكر عف يحترز أف عاقل كلكمف ىنا فإنو ينبغي ل كذبيـ، فِ بيُّ تَ  عفالكافركف ىنا 

 (ٗ).الكافر مف درجة أدنى العاقل يككف  كال الناس،

                                                           
 (.٘ٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير (ٔ)
 (.ٓٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٕ)
 (.ٜٕٙ/ ٗ) لدركزة: الحديث التفسير (ٖ)
 (.ٜ٘ٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٗ)
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بل كيتيـ الداعي بالكذب كاالفتراء مف ُيْدَعى إلى اإليماف كالصبلح كترؾ الفساد فيرفض،  -٘
 (ٔ)كأنو مجنكف، ىك شخص جاىل، كغارؽ في الضبللة، كليس لو جزاء إال أشد العذاب.

يراد بالعذاب عذاب اآلخرة ألنيـ يصيركف إليو، كيحتمل أف يراد بالعذاب في الدنيا بمكابدة  -ٙ
 (ٕ)، ككبلىما عذاب.الشرع كمحاكلة إطفاء نكر هللا 

إف أصّركا  يؤمنكف بالبعث بعد المكت في ضبلؿ بعيد، كلف يرجعكا إلى اليدػ أبداً  الذيف ال -ٚ
 كما أّف فييا، كعمى ذلؾ فإّف ىذه اآلية نزلت في قـك يختـ ليـ عمى الضبلؿ، عمى ىذا االعتقاد

 (ٖ).أيضًا إثبات لرسالة النبي 

 

 تيديد المنكريف لمبعث بالخسفالمطمب الخامس: 

ـْ قاؿ تعالى:  ـْ  َوَما َأْيِديِيـْ  َبْيفَ  َما ِإَلى َيَرْوا َأَفَم َماءِ  ِمفَ  َخْمَفي  ـ   َنْخِسفْ  َنَشأْ  ِإفْ  َواْْلَْرضِ  السَّ  ِبِي
َماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا َعَمْيِيـْ  ن ْسِقطْ  َأوْ  اْْلَْرَض   [ٜ: سبأ] م ِنيب   َعْبد   ِلك ل ِ  آَلَيةً  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ  السَّ

 المُّغويةأوًل: المعاني 

ٔ- ِكَسًفا :( ِفسَ ك )ْيء رّ  َشِديد اليكؿ َعِظيـ كاسف َيْكـ ُيَقاؿ، ك عوطَ قِ  الشَّ  (اْلِكْسَفةُ )، كالشَّ
َماءَ  ت ْسِقطَ  َأوْ كمنو قكلو تعالى:  الشيء مف طعةالقِ   ِكَسًفا َعَمْيَنا َزَعْمتَ  َكَما السَّ
 (ٗ).[ٕٜ:اإلسراء]

ٕ-   م ِنيب :هللا إلى ناب  :كأناب الطاعة، لـز: ناب: كقيل الطاعة، إلى كرجع كتاب أقبل :
ِنيِبيفَ كمنو قكلو تعالى:  بالتكبة،  هللا إلى الرجكع: اإلنابةك  كرجع، تاب  ِإَلْيوِ  م 

: أناب كقيل ،أمره مف شيء عف خارجيف غير بو، أمر ما إلى راجعيف :أؼ [ٖٔ،ٖٖ:الركـ]
 (٘).لتكرارىا النكبة، كمنو أخرػ، بعد مرة رجع

 
                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ ٛ) لمقاسمي: التأكيل محاسفانظر:  (ٔ)
 (.ٙٓٗ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحررانظر:  (ٕ)
 (.ٕٛٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٖ)
 (.ٚٛٚ/ ٕ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٗ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٗ) الزبيدؼ لمرتضى: العركس تاج (٘)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

التكحيد ب آَلَيةً ، قاؿ ىنا: م ِنيب   َعْبد   ِلك ل ِ  آَلَيةً  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ في قكلو تعالى: 
 َأْسَفاِرَنا َبْيفَ  َباِعدْ  َربََّنا َفَقال وافي قكلو تعالى:  آَلَيات  كجمعيا بعد ذلؾ فقاؿ:  ،إلفراداك 

ـْ  َوَظَمم وا ـْ  َأْنف َسي  ـْ  َأَحاِديثَ  َفَجَعْمَناى  لَّ  َوَمزَّْقَناى  ؽ   ك   َشك ور   َصبَّار   ِلك ل ِ  آَلَيات   َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ  م َمزَّ
 سبأ إلى إشارة بعد كما ،التكحيد فناسب المكتى إحياء إلى إشارة ىناالحديث  فّ ؛ أل[ٜٔ: سبأ]

 (ٔ).الجمع فناسب فرقاً  فصاركا الببلد في كاتفرقحيث 

 القراءات وجوه: ثالثاً 

ـ   َنْخِسفْ  َنَشأْ  ِإفْ قكلو تعالى:  َماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا َعَمْيِيـْ  ن ْسِقطْ  َأوْ  اْْلَْرَض  ِبِي ، السَّ
 َْنْخِسف  و ْن ْسِقط هللا إخبار مف جعمو وأنّ : بالنكف  قرأ مف فحجة ،كالياء بالنكف  يقرءاف  

 (ٕ). ربو عف  النبي إخبار مف جعمو وأنّ : بالياء قرأ مف كحجة ،ذاتو عف

 المناسبة وجو رابعًا:

 السيئات عمى مجازياً أّنو ك  ،اْلَغْيبِ  َعاِلـَ  ككنو عمى الدليلفي اآليات السابقة   ذكر المّ 
 فإنيما ،كاألرض السماء ذكره، فدليل التكحيد كالتكحيد التيديد فيو آخر دليبلً  ذكر كالحسنات،

ـ   َنْخِسفْ  َنَشأْ  ِإفْ ، كأّما التيديد فبقكلو تعالى: الكحدانية عمى يدالف  َعَمْيِيـْ  ن ْسِقطْ  َأوْ  اْْلَْرَض  ِبِي
َماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا السَّ

ناسب  ، كلما تناكلت اآليات السابقة المنكريف لمبعث كالمستيزئيف بالنبي (ٖ)
ـ   َنْخِسفْ  َنَشأْ  ِإفْ أف تتحدث ىذه اآلية عف تيديدىـ بإنزاؿ العقكبة عمييـ بقكلو تعالى:   ِبِي

َماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا َعَمْيِيـْ  ن ْسِقطْ  َأوْ  اْْلَْرَض  ، كما أف ىذه اآلية دعت الذيف استعظمكا قضية السَّ
فخمقيما أكثر عظمة مف إعادة خمق البعث بعد المكت إلى التفكر في خمق السماكات كاألرض، 

 اإلنساف.

 العاـ المعنى خامسًا:

، أك أّف بو باالفتراء عمى هللا  ، المتيمكف الرسكؿ البعث المنكركف  ىؤالء ينظر أفمـ
جنكف، أّف السماكات كاألرض محيطة بيـ مف جميع الجيات، فيككف ذلؾ رادعًا ليـ كزاجرًا 

                                                           
 (.ٛٙٔ /ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتحانظر:  (ٔ)
 (.ٕٜٕالحجة في القراءات السبع: البف خالكيو )ص:  (ٕ)
 (.ٜٔ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المباب (ٖ)
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بيـ األرض أك يسقط عمييـ قطعًا  ، خشية أف يخسف هللا كرسكلو  لتكذيبيـ بآيات هللا 
 (ٔ)كأناب إليو. مف السماء، كفي ذلؾ آية كعبرة لكل مف تاب كرجع إلى ربو 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: سادساً 

 السماء مف  هللا خمقو الذؼ الخمق ىذا أفّ : أحدىما :أمريف عمى اشتممت اآلية ىذه" -ٔ
 َخَمقَ  الَِّذي َأَوَلْيَس  :قكلو في كما البعث مف دكنو ىك ما عمى القدرة كماؿ عمى يدؿ كاألرض
َماَواتِ  ـْ  َيْخم قَ  َأفْ  َعَمى ِبَقاِدر   َواْْلَْرَض  السَّ  بأفّ  ليـ التيديد: اآلخر كاألمر،  [ٔٛ: يس] ِمْثَمي 

 عمى قادر فييما المخمكقات بجميع أحاطت قد التي الييئة ىذه عمى كاألرض السمكات خمق مف
 .(ٕ)"ليـ العذاب تعجيل

النظر كالتأمل طريق لمكصكؿ إلى الصكاب، كاالىتداء إلى الحق مف األقكاؿ، فمك نظر  -ٕ
عمى إنشاء ىذه األشياء،  الكافر كتفكَّر في عظـ خمق السماكات كاألرض كسعتيما، كقدرتو 
صادؽ فيما جاءىـ بو مف  كأف فييما ما يبير العقكؿ كيخطف الكجداف، لعمـ أّف الرسكؿ 

أخبار، كلعمـ أّف مف قدر عمى إنشاء ذلؾ قادر عمى البعث بعد المكت، إذ إّنيما أعظـ مف خمق 
َماَواتِ  ِفي آَية   ِمفْ  َوَكَأيِ فْ الناس، قاؿ تعالى:  وفَ  َواْْلَْرضِ  السَّ وفَ  َعْنَيا َوى ـْ  َعَمْيَيا َيم رُّ  م ْعِرض 

 .[٘ٓٔ: يكسف]

عمى التعذيب بسمائو كأرضو، فيذه كميا مف مخمكقاتو، كبياف أّف النعمة قد  قدرة هللا  -ٖ
التي سخرىا لنا في السماء كاألرض كثيرة،  تتحكؿ إلى نقمة إذا جحدىا صاحبيا، فنعـ هللا 

 لكف لمَّا لـ يتفكر المخمكؽ في ىذه النعـ استحق أف يعاقب عمى غفمتو عف ذلؾ.

كحججو، كىك ال يخمك مف النظر  المنتفع بآيات هللا  تخصيص المنيب بالذكر ألّنو -ٗ
 (ٖ).كالتفكر في آيات هللا 

ثبات الحشر كالبعث بعد المكت، فالسماكات كاألرض يدالف عمى إثبات كحدانية هللا  -٘ ، كا 
  (ٗ).كماؿ قدرة هللا 

                                                           
 (.ٖ٘٘/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامعانظر:  (ٔ)
 (.ٚٙٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتح (ٕ)
 (.ٕٗٙ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٖ)
 (.ٕٔٛ/ ٖ) شربينيلم: الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير السراجانظر:  (ٗ)
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الكصكؿ بيـ االستدالؿ بالدليل العقمي كالذؼ يتكافق مع العقل الصحيح، إلقناع اآلخريف ك  -ٙ
 إلى الحق.

عميو، فتفكر لما فيو حسف المصير، كتنبو لما أصاب  المنيب ىك مف استعمل نعـ هللا  -ٚ
كقدرتو كعظمتو،  ، فيك ال يخمك مف التفكر كالتدبر في مخمكقات هللا غيره فأقبل عمى ربو 

 المنيب ألفّ  ؛أعظـ باآليات انتفاعو كاف ، هللا إلى إنابة أعظـ العبد كاف كممايقكؿ السعدؼ: "
 قريباً  فصار أمكره، مف أمر كل في إليو كرجع لربو، كىماتو إراداتو تكجيت قد ، ربو إلى مقبل
 نظر ال كعبرة، فكرة نظر لممخمكقات نظره فيككف  بمرضاتو، االشتغاؿ إال ىـ لو ليس ربو، مف

 .(ٔ)"نافعة غير غفمة

التخكيف كالتذكير بما أصاب اآلخريف قد يككف كسيمة يمجأ إلييا أحدنا لتخكيف اآلخر  -ٛ
قاـ بتخكيف الكافريف كي يعتبركا كيعكدكا إلى رشدىـ، حيث لجأ  ليستجيب لما نريد، فإف هللا 

 كما إلى بياف عقكبة تذكرىـ بما أصاب األمـ السابقة مف الخسف كالكسف، يقكؿ ابف عاشكر: "
 أك كالخسف األرضية الكائنات مف بشيء عقاب أصابيا التي األمـ ذكر عقكليـ في يخطر

 أىل أصاب كما الخسف مف قاركف  أصاب ما مثل السماكية األجراـ مف كسف كإسقاط السماكية
 .(ٕ)"الكسف سقكط مف األيكة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.٘ٚٙ)ص:  المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير (ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ٕ)
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 الثالمبحث الث

 (73-71) مقاصد وأىداؼ سورة سبأ اآليات

 مطالب: ثبلثة كيشتمل عمى

 ى سيدنا داكد عم هللا  نعـالمطمب األكؿ:           

 سميماف عمى سيدنا  نعـ هللا المطمب الثاني:           

 المطمب الثالث: نفي عمـ الغيب عف الجف          
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 لثالمبحث الثا

 (73-71) مقاصد وأىداؼ سورة سبأ اآليات

 ى سيدنا داود عم هللا  نعـ: اْلوؿ المطمب

ودَ  آَتْيَنا َوَلَقدْ قاؿ تعالى:  ِبي ِجَباؿ   َيا َفْضًل  ِمنَّا َداو   اْعَملْ  َأفِ  * اْلَحِديدَ  َلو   َوَأَلنَّا َوالطَّْيرَ  َمَعو   َأوِ 
ْر  َساِبَغات   ْردِ  ِفي َوَقدِ   [ٔٔ -ٓٔ: سبأ] َبِصير   َتْعَمم وفَ  ِبَما ِإنِ ي َصاِلًحا َواْعَمم وا السَّ

 أوًل: المعاني المُّغوية

7- ِبي ِبي ِجَباؿ   َيا : كقكلو رجع،: الشيء إلى آب ، يقاؿالرجكع: األكب: َأوِ  ، َمَعو   َأوِ 
 (ٔ).التسبيح كرجعي معو حيسبِّ  جباؿ يا معناه

ٕ- َوَأَلنَّا :قاؿ تعالى:كالتشكيل لبلنثناء قاببل طائعا جعموك  سيمو،: كغيره المعدف أالف ، 
اْلَحِديدَ  َلو   َوَأَلنَّا،  كمنو قكلو تعالى: كرقة بمطف عامميـ: جناحو لمقكـ أالفك ،ِمفَ  َرْحَمة   َفِبَما 
ـْ  ِلْنتَ  َّللاَِّ   (ٕ)[.ٜ٘ٔ: عمراف آؿ] َلي 

ٖ-   َساِبَغات :كمف، كنحكىا كالدرع كالشعر، كالثكب، األرض، إلى طاؿ سُبكغا، الشيء سبغ 
 تامة: أؼ سابغة كدرع، النعمة سبكغ عمى هلل الحمد: كيقاؿ ،اتسعت: النعمة سبغت: المجاز
 أك األرض في تجرىا التي: السابغة كالدرع َساِبَغات   اْعَملْ  َأفِ : تعالى قاؿ كاسعة، طكيمة كافرة
 (ٖ).كسعة طكالً  كعبيؾ عمى

ٗ-  ِْرد  ،ببعض بعضيا يتصل كثيرة أشياء تكالي عمى يدؿ أصل كالداؿ كالراء السيف: السَّ
 داكد شأف في  هللا قاؿ ،الحمق عمل مف أشبييا كما لمدركع جامع اسـ : كىكالسرد ذلؾ مفك 

 : ْر ْردِ  ِفي َوَقدِ   ،غميظاً  كالمسمار ضيقاً  الثقب يككف  ال ،مقدراً  ذلؾ ليكف معناه: قالكا ،السَّ
 (ٗ).تقدير عمى يككف  بل ،كاسعاً  كالثقب دقيقاً  المسمار يككف  كال

 
                                                           

 (.ٕٚٔ/ ٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٔ)
 (.ٕٙ٘ٓ/ ٖ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٕ)
 (.ٜٛٗ/ ٕٕ) مزبيدؼل: العركس تاج (ٖ)
 (.ٚ٘ٔ/ ٖ) فارس البف: المغة مقاييس (ٗ)
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 البلغة وجوه: ثانياً 

، اإلضافية بفخامتو الذاتية فخامتو لتأكيد ؛كاسطة ببل أؼ ِمنَّاكلمتفخيـ،  َفْضًل تنكير -ٔ
ودَ  ـكتقدي، كىذا يفيد قصر النعمة عمى المنعـ   ـدَّ قَ بالمُ  لبلىتماـ الصريح المفعكؿ عمى َداو 

 (ٔ).فتمكُّ  فضل كركده عند النفس في ليتمكف ،المؤخر إلى كالتشكيق

 لو كسخرنا ،فضبلً  منا داكد آتينا كلقد: معناه: بعضيـ فقاؿ ،(الطير) نصب عمة في فَ مِ اختُ  -ٕ
: قاؿ كأنو ،كالطير معو أكبي جباؿ يا: المعنى النداء، عمى( كالَطيرَ : )قكلو نصب، كقيل: الطير
: بعضيـ كقاؿ األصل، في (الجباؿ) مكضع عمى معطكؼ (ُ فالطير) كالطير، الجباؿ أنادػ
 (ٕ).الطير كمع معو أكبي: المعنى فيككف  ،( مع) بمعنى منصكًبا( كالطيرَ : )قكلو يككف  أف يجكز

 في كأدخل القدرة عمى كأدؿّ  أعجب كتسبيحيا تسخيرىا ألفّ تقديـ )الجباؿ( عمى )الطير(:  -ٖ
 (ٖ).ناطق غير أنو إال حيكاف، كالطير جماد ياألنّ  اإلعجاز،

 المناسبة وجو: ثالثاً 

عف إنكار الكافريف لمبعث الستحالة كقكعو في نظرىـ، فأتى هللا  السابقة اآلياتتحدثت 
  بما ىك مستحيل عادة مما ال يستطيعكف إنكاره، كمما تناكلكه كذكركه في في ىذه اآليات

النة الحديد، كقيل: إّنو لما ذكر هللا  ية في اآل أخبارىـ كأشعارىـ كتأكيب الجباؿ كالطير كا 
، أتبع ىذه [ٜ: سبأ] م ِنيب   َعْبد   ِلك ل ِ  آَلَيةً  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ السابقة مف ينيب إليو في قكلو تعالى: 

 داكد عمى ونعم ذكر إّف هللا : قيل، ك اآليات بذكر بعضًا منيـ، كمف جممتيـ داكد 
 عمى تفضمنا فقد ىذا، تستبعدكا ال أؼ، نبيو  ردًا عمى مف احتج بما منح هللا   كسميماف
 (ٗ).ككذا بكذا قديما عبيدنا

 العاـ المعنى: اً رابع

 أف تردد لطيراك  لجباؿإذ مفَّ كأنعـ عميو بأف أمر ا عمى داككد  تفضل هللا  لقد
 تصريفو كسيل لو ،ليناً  يده في الحديد جعل، كسخر لو الطير لقضاء حاجاتو، كما التسبيح معو

                                                           
 (.ٕٚٛ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح (ٔ)
 (.ٜٕٛ/ ٕ) لؤلزىرؼ : القراءات معاني (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ (ٖ)
 (.ٕٗ٘/ ٛ) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحرانظر:  (ٗ)
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ّـِ النظـ كالتقدير،  يشاء، كما  قدر عمى حمقاتيا فيجعلبحيث يعمل منو الدركع التامة عمى أت
 صاحبيا يناؿ ربما التي بالكاسعة ىي كال كظيفتيا، تؤدػ كال فتضعف بالضيقة ىي فبل الحاجة

 بصير ـ،يل مراقب ، فإنو هللا بطاعة وكآل ىك عملبأف ي ثـ أمره  األذػ، خبلليا مف
 (ٔ).منيا شيء يوعم يخفى ال ـ،يكأقكال ـيبأعمال

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً خامس

عمى غيره، كقد  بما أنعـ عميو مف النعـ التي لـ ينعـ بيا هللا  لداكد   تفضيل هللا  -ٔ
، كمف النعـ التي ذكرتيا ىذه السكرة، (ٕ)بعضًا مف ىذه الفضائل في سكر أخرػ  ذكر هللا 

النة الحديد لو ليعمل منو ما شاء، بحيث يصير في  تسبيح الجباؿ كالطير معو كتسخيره لو، كا 
لو مف  يده كالعجيف، بحيث يستخدمو بيديو كُيَصرِّفو كيفما شاء، كىذا يدلل عمى ما آتاه هللا 

 امات الكاسعات.عممو صناعة الّدركع التّ  قكة شديدة، كما أف هللا 

 ، فقد أنزؿ هللا في تسبيح الجباؿ كالطير ما يظير عزة الربكبية ككبرياء األلكىية هلل  -ٕ
ذا دعاىـ لشيء سمعكه كأجابكه، كىذا يدؿ  الجباؿ منزلة العقبلء، حيث إنو إذا أمرىـ أطاعكه، كا 

 (ٖ)،يمتنع عما أراده ، كال عمى أنو ما مف شيء كلك كاف جمادًا إال كمنقادًا لمشيئة هللا 
 كمف باب أكلى أف يككف البشر ىـ مف يحصل منيـ ذلؾ، بحيث إذا صدر أمر مف هللا 
 سارعكا كبادركا إلى فعمو، فبل يككف الجماد أفيـ كأعقل مف اإلنساف المكمف صاحب اإلرادة.

كل  شيء، فيك عمى ، إذ ال يعجزه في تسبيح الجباؿ كالطير داللة عمى قدرة هللا  -ٖ
حيف سبح الحصى  ، كقد حصل ىذا مع النبي شيٍء قدير، كىذا ليس غريبًا في حق هللا 

في يديو، كىذا إنما لمف أنكر تسبيح الجباؿ، كأنيا عندىا ال تعقل كال تدرؾ كال تميز، فكيف يقاؿ 
 هللا بأنيا تسبح، كأّف ىذا القكؿ يتناقض مع العقل السميـ كالعمـ الصحيح، لكف نرد عمييـ بأف 
فْ الذؼ خمقيا أمرىا بالتسبيح، كنكقف بحدكث ذلؾ، مع عدـ إدراكنا لكيفيتو، يقكؿ تعالى:   ِمفْ  َواِ 

ـْ  َتْفَقي وفَ  َل  َوَلِكفْ  ِبَحْمِدهِ  ي َسبِ ح   ِإلَّ  َشْيء    .[ٗٗ: اإلسراء] َتْسِبيَحي 
                                                           

 (.ٗٙ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسير (ٔ)
ذكر هللا بعضًا مف ىذه الفضائل بأف جمع هللا لو بيف النبكة كالممؾ، كمكنو مف العدؿ  (،ص)انظر في سكرة  (ٕ)

كقاؿ  ،، يقكؿ السمعاني: "اختمف القكؿ في الفضل الذؼ أكتي داكد؛ فقاؿ بعضيـ: ىك النبكةفي القضاء
ع ما أعطي كقيل: تمييف الحديد لو، كجمي ،كقيل: حسف الصكت ،كيقاؿ: القضاء بالعدؿ ،بعضيـ: ىك الممؾ

 (.ٜٖٔ/ ٗ) لمسمعاني: القرآف تفسيركخص بو". 
 (.ٔٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٖ)
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لداكد في الطير كالجباؿ، بل إف ىناؾ أشياء أخرػ كافقتو في التأكيب،  لـ ينحصر التأكيب -ٗ
ذكر الجباؿ ألّف الصخكر لمُجُمكد، كالطير لمُنُفكر، ككبلىما تستبعد منو المكافقة  كلكف هللا 

عادة، لما ىك معركؼ مف صفاتيما، فإذا كانت ىذه األشياء مكافقة لو، فغيرىما أكلى بالمكافقة، 
 (ٔ)إذ إف مف الناس مف لـ يكافقو كىـ القاسية قمكبيـ، كالتي ىي أشد في قسكتيا مف الحجارة.

 مكسى أبي عفداكد صكتًا جميبًل، حتى أّف الجباؿ كانت تسبح معو، ك  أعطى هللا  -٘
، (ٕ)(داود آؿ مزامير مف مزماراً  أوتيت لقد موسى أبا يا): لو قاؿ  النبي فّ أ ،األشعرؼ 

كىذا يظير أف داكد قد بمغ مف الشفافية كالتجرد في تسابيحو أف انزاحت الحجب بينو كبيف ىذه 
كىذه المحظات  ، هللا مف بفضل إال أحد يبمغيا ال كالتجرد الصفاء مف درجةال ذهكى الكائنات،

حيف حفَّ  ،مثل ىذا كقد حصل مع النبي  (ٖ)ال يشعر بيا كال يتذكقيا إال مف عنده بيا خبر،
 .الكبلـ أفضل منو كيسمع الخمق، أفضل عميو يقف كاف َلّما (ٗ)،الجذع شكقًا إليو

بالمنيبيف كأّنو يتفضل عمييـ بالنعـ في الدنيا كاآلخرة، كفيو أيضًا تعريض  عناية هللا  -ٙ
كما سيؤكؿ إليو حالو  ، كما أنيا تشير إلى بشارة النبي بضد ذلؾ ممف لـ يعتبر بآيات هللا 

 (٘)مف العزة كتأسيس ممؾ ىذه األمة بعد تكذيب قكمو لو كما يتعرض لو مف ضيق منيـ.

كقد تعمَّـ  (ٙ)، كقد كانت قبل ذلؾ عبارة عف صفائح،ع ىك داكد أّكؿ مف صنع الدرك  -ٚ
الناس بعده ىذا العمـ كتكارثكه عنو، ليصبح لو فضل عمى كل مف أتى بعده كأراد القتاؿ، فيمجأ 

 لصنع ىذه الّدركع.

 دعكةاألمر  ىذا كفي، (ٚ)"هللا سبيل في الجياد لغرض الحرب كآالت السبلح صنع فضيمة" -ٛ
 داكد أمرقد  إف هللا ف ،األعداء مكاجيةليككف قادرًا عمى  ،بقدر استطاعتو لئلعدادلممؤمف 

                                                           
 (.ٕٕ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٔ)
 (.ٛٗٓ٘(، كتاب فضائل القرآف، باب حسف الصكت بالقراءة لمقرآف، حديث رقـ )ٜ٘ٔ/ ٙصحيح البخارؼ ) (ٕ)
 (.ٜٕٚٛ/ ٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ فيانظر:  (ٖ)
إذا خطب يقـك  ، قاؿ: )كاف المسجد مسقكفا عمى جذكع مف نخل، فكاف النبي  فعف جابر بف عبد هللا (ٗ)

إلى جذع منيا، فمما صنع لو المنبر ككاف عميو، فسمعنا لذلؾ الجذع صكتا كصكت العشار، حتى جاء النبي 
 .)(، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في ٜٙٔ/ ٗصحيح البخارؼ ) انظر: فكضع يده عمييا فسكنت

 (.ٖ٘ٛ٘اإلسبلـ، حديث رقـ )
 (.٘٘ٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (٘)
 (.ٜٖ٘/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامعانظر:  (ٙ)
 (.ٖٔٔ/ ٗ) لمجزائرؼ : التفاسير أيسر (ٚ)
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 هللا  " فتأمل أفّ ، يقكؿ الشعراكؼ: العدك لقتاؿ مستعداً  ليككف  ركعالدّ  بصناعة  لـ يعمـ
أكاًل كسائل السمـ، إنما عممو أكاًل كسائل الحرب كا عداد العدة لمف نقض كممة هللا  نبيو داكد 

"كحاد عف منيجو، عمَّمو أف يعد لو ما استطاع مف قكة ،(ٔ). 

أىل الفضائل تعممكا الصنائع كالحرؼ، كلـ تكف تشغميـ مناصبيـ عف العمل، فقد فيمكا  -ٜ
جيدًا أّف تعمـ الصنائع ال تنقص مف مناصبيـ، بل إّف في ذلؾ زيادة في فضميـ، حيث يحصل 
ليـ التكاضع في أنفسيـ كاالستغناء عف غيرىـ، فيحصل لو الكسب كالتكسع في الرزؽ مف كراء 

َما َأَكَل َأَحد  َطَعاًما َقطُّ، َخْيًرا ): قاؿ  هللا رسكؿ فأ  يكرب معد بف المقداـذلؾ، كقد ركػ 
َد  فَّ َنِبيَّ َّللاَِّ َداو   (ٖ).(ٕ)(، َكاَف َيْأك ل  ِمْف َعَمِل َيِدهِ ِمْف َأْف َيْأك َل ِمْف َعَمِل َيِدِه، َواِ 

ناعة، فقد ذكر هللا  -ٓٔ  اشتير  داكد هللا نبيأف  اىتماـ القرآف بالِحَرؼ كمنيا الصِّ
 يتاح ما كاستعماؿ ، الطبيعة في كالتفكر التدبر عمى حثّ ، كفي ىذا الحديد مف الدركع بصناعة

، كفيو أيضًا دعكة لممسمـ إلى العمل األرض ىذه ةعمار  أجل مف عممية أك تقنية كسائل مف
استغل ذلؾ في إحدػ  لمَّا أالف الحديد لداكد  كاإلنتاج في كافة المجاالت، فإف هللا 

مجاالتو، لكنيا ال تقتصر عمى ىذه المجاالت، فمجاالت الحديد كثيرة كمنافعو عديدة، كقد قاؿ 
، كعمى اإلنساف اكتشاؼ [ٕ٘: الحديد] ِلمنَّاسِ  َوَمَناِفع   َشِديد   َبْأس   ِفيوِ  اْلَحِديدَ  َوَأْنَزْلَناتعالى: 

 المجاالت األخرػ ليذه المادة، فمف الحديد تستطيع صناعة الكثير مف األشياء.

قد طمب مف  لعباده بإتقاف العمل كالقياـ بو عمى أتـّ كجو، فإذا كاف هللا  تكجيو هللا  -ٔٔ
ْر كيحكميا في قكلو تعالى:  بأف يحسف الصنعة سيدنا داكد  ْردِ  ِفي َوَقدِ  ، فغير األنبياء السَّ

مطمكبكف أيضًا بذلؾ، إذ إفَّ ىذا األمر ال يختص باألنبياء كحدىـ، كىذا أيضًا ينطبق عمى 
 (ٗ)جميع األعماؿ التي يقكـ بيا اإلنساف كالتي منيا الصنائع.

باقي األكقات كالميالي لمعبادة، األصل أف الكسب يككف عمى قدر الحاجة، كأف تككف  -ٕٔ
 مستغرقة نفسو يجعل أالَّ كعمى المؤمف أاّل يشغل جميع أكقاتو بالكسب كتحصيل الماؿ كجمعو، ك 

                                                           
 (.ٖٕٕٚٔ/ ٕٓ) الشعراكؼ  تفسير (ٔ)
 (.ٕٕٚٓ(، كتاب البيكع، باب كسب الرجل كعممو بيده، حديث رقـ )ٚ٘/ ٖصحيح البخارؼ ) (ٕ)
 (.ٕٚٙ/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٖ)
 (.ٙٛٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٗ)
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، بل يكفيو ما يحصل بو قكتو، فإّف اإلنساف مخمكؽ ليكثر عميو بيا  هللا أنعـ التي النعـ في
 (ٔ)بعد مكتو.مف األعماؿ الصالحة، كىذه األعماؿ ىي ما تنفع المؤمف 

بياف نعمو  لـ يستثف نبيًا مرسبًل مف إلزامو بالعمل الصالح، فقد أعقب هللا  هللا  -ٖٔ
 (ٕ)بأْف أمره كأىمو بصالح األعماؿ. كأفضالو عمى داكد 

البد مف األعماؿ الصالحة ، حيث ال نجاح كال انتصار عمى العدك بالقكة المادية فقط، بل  -ٗٔ
ُنيا، فبل تكفي القكة المادية التي  ـُ النفس كُيَحصِّ البد أف يصاحب ذلؾ العمل الصالح الذؼ ُيَقكِّ

 (ٖ)،مف صناعة الدركع التي تحمي اإلنساف كتقيو مف بطش األعداء بيا داكد  أمد هللا 
كفي ىذا حث عمى عدـ االكتفاء بالقكة المادية في مكاجية األعداء، بل البد أف يتسمح اإلنساف 

 باإليماف قبل التسمح بالعتاد المادؼ.

رشاد إلى إصبلح العمل  العمـ بمراقبة هللا  -٘ٔ لنا كأنَّو بصيٌر بأعمالنا كأقكالنا، فيو تنبيو كا 
يعمل بمرأػ مف صاحب العمل فإّنو يحاكؿ قدر استطاعتو فإذا كاف اإلنساف  (ٗ)كاإلخبلص فيو،

 ؟أف يتقنو عمى أحسف كجو، فكيف إذا كاف مف يرػ اإلنساف كيراقبو ىك هللا 
 

 سميماف عمى سيدنا  نعـ هللا المطمب الثاني: 
َمْيَمافَ قاؿ تعالى:  يحَ  َوِلس  وَُّىا الرِ  َيا َشْير   غ د   َمفْ  اْلِجف ِ  َوِمفَ  اْلِقْطرِ  َعْيفَ  َلو   َوَأَسْمَنا َشْير   َوَرَواح 

ـْ  َيِزغْ  َوَمفْ  َربِ وِ  ِبِإْذفِ  َيَدْيوِ  َبْيفَ  َيْعَمل   ِعيرِ  َعَذاِب  ِمفْ  ن ِذْقو   َأْمِرَنا َعفْ  ِمْني   َما َلو   َيْعَمم وفَ * السَّ
ور   َكاْلَجَواِب  َوِجَفاف   َوَتَماِثيلَ  َمَحاِريبَ  ِمفْ  َيَشاء   ودَ  آؿَ  اْعَمم وا َراِسَيات   َوق د  ْكًرا َداو   ِمفْ  َوَقِميل   ش 
ور   ِعَباِديَ  ك   [ٖٔ-ٕٔ: سبأ] الشَّ

 أوًل: المعاني المُّغوية
ٔ- وَُّىا َيا َشْير   غ د   ىك سريره عمى يجمس  سميمافسيدنا  كاف أؼ: َشْير   َوَرَواح 

 (٘).َشْيرٍ  َمِسيَرة بالَعِشي كتسيرُ  شير، مسيرة بالغداة الريح بيـ فتسير كأصحابو
                                                           

 (.ٜٙٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٓ٘ٔ/ ٕٕ) لمزحيمي: المنير التفسيرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٖ) لحجازؼ : الكاضح التفسيرانظر:  (ٖ)
 (.ٗٙ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٕ٘ٗ/ ٗمعاني القرآف كا عرابو: لمزجاج ) (٘)
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ٕ- اْلِقْطرِ  َعْيفَ  َلو   َوَأَسْمَنا :سائل،: سيل كماء جرػ،أؼ : كسيبلناً  سيبلً  كالشيء الماء ساؿ 
فُر، كىك النحاس :القطر اْلِقْطرِ  َعْيفَ  َلو   َوَأَسْمَنا : كقكلو فرَ  أفَّ  ذكر الصُّ  يذكب ال كاف الصُّ
كالمعنى المراد بذلؾ تحكيل النحاس مف حالٍة  (ٔ)، لسميماف  هللا فأسالو ذلؾ مذ فذاب

 صمبٍة جامدٍة إلى حالٍة سائمٍة مذابة.

ٖ-  َْيِزغ ،قاؿ كشخكصاً  حيرةً  النظر مستكػ  عف كماؿ لّ ككَ  تعب: البصر زاغ: الزيغ: الميل ،
ذْ  تعالى: م وب   َوَبَمَغتِ  اْْلَْبَصار   زَاَغتِ  َواِ   مالت: الشمس زاغت، ك [ٓٔ: األحزاب] اْلَحَناِجرَ  اْلق 

 ِمفْ ، كمنو قكلو تعالى: كانحرؼ ماؿأؼ  عنو، عدؿ: المستقيـ الطريق عف زاغ، ك الغركب إلى
ـْ  َفِريق   ق م وب   َيِزيغ   َكادَ  َما َبْعدِ   (ٕ)[.ٚٔٔ: التكبة] ِمْني 

ٗ-  ََمَحاِريب :تعالى قكلو بو رسِّ كفُ  الغرفة المحراب:  َاْلِمْحَراِب  ِمفَ  َقْوِموِ  َعَمى َفَخَرج 
، كالمحراب: َمَحاِريبَ  ِمفْ  َيَشاء   َما َلو   َيْعَمم وفَ  ، قاؿ تعالى:القصر، كالمحراب: [ٔٔ:مريـ]

مََّما كمنو قكلو تعالى: ،المسجد مف اإلماـ كمقاـ ،فيو مكضع كأكـر البيت صدر  َعَمْيَيا َدَخلَ  ك 
ـ   َوى وَ  اْلَمَلِئَكة   َفَناَدْتو  ، كقكلو: [ٖٚ: عمراف آؿ] ِرْزًقا ِعْنَدَىا َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َزَكِريَّا  ي َصمِ ي َقاِئ
 (ٖ).[ٜٖ: عمراف آؿ] اْلِمْحَرابِ  ِفي

٘-   َكاْلَجَواِب  َوِجَفاف :(الجفف )كنحكه السيف غمد: الجفف، ك كأسفميا أعبلىا مف العيف غطاء ،
 كما كالباء الجيـ( جبي) (ٗ)،الصغيرة البئرالتي يكضع بيا الطعاـ، كالجفنة:  القصعة :اْلَجْفَنةك 

 جباية، أجبيو الماؿ جبيت يقاؿ ،كالتجمع الشيء جمع عمى يدؿ كاحد أصل المعتل مف بعده
 ما: َكاْلِجَبا ،البئر حكؿ ما: مقصكر َكاْلَجَبا،، جابية نفسو كالحكض ،الحكض في الماء كجبيت
، حيث كاف  سميمافكىذا فيو كناية عف كـر سيدنا  (٘)،غيره أك الحكض في الماء مف جمع

 لؤلكل. يجتمع عمى ىذه القصاع الكثير مف الناس

ٙ-   َراِسَيات   َوق د ور :األرض في أصمو ثبت إذا: الجبل كرسا، الحرب في ثبتت: قدمو رست ،
 كبو ،لعظميا مكانيا عف تنزؿ الك  مكانيا تبرح ال أؼ: راسية كقدر، كراسيات ركاس جباؿكقكلنا 

                                                           
 (.ٖٓ٘/ ٔٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٔ)
 (.ٙٔٓٔ/ ٕ) عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ (ٕ)
 (.ٗٙٔ/ ٔ) كآخركف  مصطفى إلبراىيـ: الكسيط المعجـ (ٖ)
 (.ٕٚٔ/ ٔ) المرجع السابق (ٗ)
 (.ٖٓ٘/ ٔ) فارس البف: المغة مقاييس (٘)
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ور  : تعالى قكلو رسِّ فُ  كىذا المعنى  (ٔ)،تحكيميا يطاؽ كال، كزاد بعضيـ فقاؿ: َراِسَيات   َوق د 
طعاميـ، لعي دـ قدرتيـ عمى الحصكؿ حتمل أف يككف مف باب مساعدة الفقراء كالمحتاجيف كا 

 عمييـ.كيكزعو األكاني الكبيرة لمطبخ  ليـ ، فكاف يصنععمى الطعاـ

 البلغة وجوه: ثانياً 

 ِجَباؿ   َيا في قكلو تعالى: في تسخيرىا لداكد  َمَعو   لجباؿفي ا  قكلو في الحكمة -ٔ
ِبي َمْيَمافَ : الريح في كقاؿ ، [ٓٔ: سبأ] َمَعو   َأوِ   َشرفت سبَّحت لما الجباؿ أفّ ، بالبلـ َوِلس 
 يذكر لـ كالريح ،كالمصاحب معو جعميا بل الممؾ ببلـ  دك دا إلى ُيِضيْفيا فمـ  هللا بذكر

 (ٕ).َلوُ  كالمممككة فجعميا تسبيحيا

َمت -ٕ َمت ك  ،األبنية في تككف  النقكش ألفّ  ؛التماثيل عمى المحاريب ُقدِّ  ؛القدكر عمى فافالجِّ ُقدِّ
 (ٖ).األكل قبلإنما يككف  كالطبخ األكل، آلة كالجفاف الطبخ، آلة القدكر ألفّ 

ور   َكاْلَجَواِب  َوِجَفاف   :تعالى قكلو في التشبيو -ٖ  الكبار القصاع شبو حيث ،َراِسَيات   َوق د 
 (ٗ)كضخامتيا. سعتيا في العظاـ بالحياض

 المناسبة وجو: اً ثالث

 ابنو عمى بو تفضل ما ذكرب ذلؾأتبع   داكد عمى بوتفضل  ما  ذكر أف بعد
ذابة الريح، تسخير مف  سميماف  تقابل الثبلثة األشياء كىذه، كتسخير الجف، النحاس كا 
 ، لسميماف الريح تسخير جنس مف ىك الذؼ الجباؿ تسخير كىي،  دك دا حق في الثبلثة

النة ، لسميماف الجف تسخير جنس مف ىك الذؼ الطير كتسخير  النحاس كإالنة الحديد كا 
 (٘)إليو، كمتككبًل عميو. ، كمخبتاً كاف منيبًا إلى ربو  منيما كبلً ، حيث إّف  لسميماف

 

 

                                                           
 (.ٖ٘ٔ/ ٖٛ) لمزبيدؼ: العركس تاج (ٔ)
 (.ٕ٘/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المبابانظر:  (ٕ)
 (.ٕٛ٘/ ٛ) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحرانظر:  (ٖ)
 (.ٕٔٔ/ ٕٕ) صافي لمحمكد: القرآف إعراب في الجدكؿانظر:  (ٗ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :التفسير المنيرانظر:  (٘)
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 العاـ المعنى: اً رابع

 في كجرييا شيرا، العادؼ السير يعدؿ النيار أكؿ في جرييا الريح، لسميماف كسخرنا"
 الجف مف لو كسخرنا مستمرا، غزيرا يجرػ  النحاس معدف لو كأسْمنا شيراً  السير يعدؿ النيار آخر
 ُنذقو  سميماف بطاعة ليـ أمرنا عف الجف مف ينحرؼ كمف ربو، بتسخير أمامو يعمل مف
 كبيرة كقصاع مجسمة، كصكر لمعبادة، مساجد مف يريد ما لو يعممكف ، المستعرة النار عذاب مف

 عمبلً  اعممكا:  دك داك  آلؿ كقمنا لعظميا، قكاعدىا عمى ثابتات لمطبخ كأكاف كاألحكاض،
 (ٔ).شكرؼ" فيكثر نعمى يذكر مف عبادؼ مف كقميل شكرًا،  هللا بو تشكركف 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً خامس

 سمعتقاؿ:  بنعـ كثيرة، فعف عبد هللا بف عمرك  عمى سيدنا سميماف  أنعـ هللا  -ٔ
 أف نرجو ونحف اثنتيف، أعطاه ،ثلثاً  هللا سأؿ  ودو دا بف سميماف إف): يقكؿ  هللا رسكؿ
 مف ْلحد ينبغي ل ممكاً  وسألو إياه، هللا فأعطاه حكمو، يصادؼ حكما فسألو: الثالثة لو تكوف 
 لنا: ، كمف ىذه النعـ التي بينيا هللا (ٕ)...(إياه فأعطاه بعده،

 التي الركايات كمف كاحد، يكـ في شيريف بيـ تسير الريحنعمة تسخير الريح لو: فقد كانت  -أ
 دمشق، مف بساطو عمى يغدو كاف)حيث قاؿ:   (ٖ)ركاه الحسف البصرؼ ما  ذلؾ عمى تدلل
صطخر دمشق وبيف ،(٘)بكابل فيبيت إصطخر مف رائحا ويذىب بيا يتغذى (ٗ)بإصطخر فينزؿ  وا 

                                                           
 (.ٖٙٙ)ص:  : لجنة مف عمماء األزىرالمنتخب في تفسير القرآف الكريـ (ٔ)
 كىذا الحديث إسناده صحيح. (.ٗٗٙٙ(، حديث رقـ )ٜٕٔ/ ٔٔمسند أحمد ) (ٕ)
أبك سعيد الحسف بف أبي الحسف يسار البصرؼ، مف سادات التابعيف ككبرائيـ، كقد كاف عالمًا زاىدًا عابدًا  (ٖ)

 (.ٜٙ/ ٕىػ كقد كانت جنازتو مشيكدة. انظر: كفيات األعياف )ٓٔٔفصيحًا، مات بالبصرة سنة 
إف : كىي أقدـ مدف فارس كأشيرىا اسمًا، كىي مدينة كبيرة جميمة كثيرة األرزاؽ كالتجارات، كقيل ِإْصَطْخر (ٗ)

كاف سنة  وإنعمى يد الحكـ بف أبي العاص، كقيل  كسط إمارة عثماف  ق(ٕٛ)األخير ليا كاف سنة  الفتح
سممكف المدائف كغمبكه ، كقد فر كسرػ إلييا حيف دخل عميو الم، أما فتحيا األكؿ ففي أياـ عمر ق(ٖٕ)

. انظر: الركض عمييا فأخذت أمكالو كنفائس عديدة، كقد كرد بيا بعض األخبار عف سيدنا سميماف 
 (.ٖٗ)ص:  : ألبك عبد هللا الِحميرؼ المعطار في خبر األقطار

ذات  إنيا كاليةَكاُبُل: ىي أرض تقع بيف اليند كنكاحي سجستاف، كقد كقع فييا قـك مف الػأتراؾ قديمًا، كقيل  (٘)
مركج كبيرة بيف ىند كغزنة، كالراجح أنيا مدينة بأرض اليند، كقد غزاىا المسممكف في أياـ بني مركاف كافتتحكىا، 

 (.ٕٙٗ/ ٗ) : لياقكت الحمكؼ كأىميا مسممكف. انظر: معجـ البمداف



 
 

219 

  لسميماف الريح كتسخير، "(ٔ)(لممسرع كامل شير وكابل إصطخر وبيف لممسرع كامل شير
ف، الركايات تمؾ في كاضحة اإلسرائيميات ظبلؿ كتبدك الركايات، حكلو تتكاثر  كتب تكف كا 
 كاالكتفاء ،أكلى الركايات تمؾ في الخكض مف كالتحرج، عنيا شيئا تذكر لـ األصمية الييكد
 .(ٕ)"نتعداه ال المفع ظاىر عند بو الكقكؼ مع ،أسمـ القرآني بالنص

 عيف باليمف لو تسيل كانت أنو وقتادة  عباس ابف عف روي )إذابة النحاس لو: كقد  -ب
 .(ٖ)(أحب ما جميع منيا لو يصنع نحاس مف جارية

 شيء كل في بطاعتو كأمرىـ  لسميماف الجف  هللا سخر تسخير الجف لخدمتو: فقد -ج
فقد صنعكا لو القصكر العظيمة الحصينة أك المساجد كالتماثيل كالصكر المختمفة،  منيـ، يريده

 .لعظميا تحرؾ ال التي ةالثابت النحاس كقدكر الكبيرة كالقصاع

، كىذا يدؿ عمى أف منيـ مف لـ لمعمل كخدمة سميماف  مف الجف مف سخره هللا  -ٕ
 (ٗ)يسخره هللا لو.

، فإنو يستحق العقاب مف الجف فبل يطيعو كما أمر  مف يخالف أكامر سميماف  -ٖ
ليـ، ألنيـ  لقكميـ يجب اتباعو فيك كأمر هللا  كالعذاب، كىذا يدلل عمى أف أمر األنبياء 

 .مرسمكف مف عند هللا 

، فإف ىذا مما تختمف عميو الشرائع، إذ إنيا ليس إباحة التصاكير في شريعة سميماف  -ٗ
 كغيرىا، األشجار كصكر التصكير المراد يككف  أف كيجكزمما يستقبحو العقل كالكذب مثبًل، 

 ىار يتصك أف يتـ   أك ،حيكاف كغير حيكاف مف غيره صكرة مثل عمى صّكر ما كل التمثاؿ ألفّ 
كىذا الحكـ قد تـ نسخو، فالتصكير محـر في الشريعة التي جاء بيا النبي  (٘)،الرؤكس محذكفة
 حيث بعث النبي ،  كالناس كانكا يعبدكف ىذه الصكر، فكاف األفضل كاألنسب القكؿ

                                                           
 (.ٓٗٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (ٔ)
 (.ٜٕٛٛ /٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ في (ٕ)
 (.ٜٓٗ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ٖ)
 (.ٖٛٗ/ ٗ) : لمماكردؼانظر: النكت كالعيكف  (ٗ)
 (.ٕٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (٘)
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 عذاباً  الناس أشد إف): يقكؿ  النبي سمعت: قاؿ بف مسعكد  هللا عبدبتحريميا، كقد ركػ 
 .(ٔ)(المصوروف  القيامة يـو هللا عند

ـْ كثيرة، حيث يقكؿ تعالى:  نعـ مف ناعمي بو أنعـ ما عمى  هللا شكرالكاجب ىك  -٘  َوآَتاك 
ل ِ  ِمفْ  فْ  َسَأْلت م وه   َما ك  وا َواِ  وَىا َل  َّللاَِّ  ِنْعَمتَ  َتع دُّ  كسيمة ىك الشكر أفّ  كما، [ٖٗ: إبراىيـ] ت ْحص 
بما أنعـ بو عمييـ  آؿ داكد  كقد ميز هللا  زكاليا، كعدـ عمينا كدكاميا  هللا نعـ لبقاء

، كعف النعـ مف غيرىا عمى  شكرهفكاف كاجبًا عمييـ شكرىا ك  الخمق، سائر مىعكفضميـ 
 نسائو عمى بيوتو عمى الصلة جزأ،  هللا نبي  داود أف   بمغنا): قاؿ ،(ٕ)البناني ثابت

نساف إل والنيار الميل مف ساعة تأتي تكف فمـ وولده،  فعمتيـ يصمي، داود آؿ مف قائـ وا 
ودَ  آؿَ  اْعَمم وا اآلية ىذه ْكًرا َداو  ور   ِعَباِديَ  ِمفْ  َوَقِميل   ش  ك   .(ٖ)(الشَّ

 مف كقميل ، هللا بتكفيق ىك إنما الشكر ىذا فإفّ  عميو  ربو نعـ اإلنساف يشكر حيف -ٙ
  هللا كصف كقدبذلؾ، كمع قياـ اإلنساف بذلؾ فإنو لف يؤدؼ شكر ىذه النعـ،  يقـك مف الناس
يَّةَ  بذلؾ فقاؿ:  نكحا نبّيو وًرا َعْبًدا َكافَ  ِإنَّو   ن وح   َمعَ  َحَمْمَنا َمفْ  ذ رِ  ، [ٖ: اإلسراء] َشك 

ككر: ىك "  يكفى ال ذلؾ كمع أكقاتو أكثر كجكارحو كلسانو بقمبو الشكر أداء عمى المتكفركالشَّ
 يرػ  مف الشككر قيل كلذلؾ نيايتو، إلى ال آخر شكراً  تستدعي نعمة الشكر تكفيقو ألفّ  ؛حقو
 منشدًا: (٘)الكراؽ، كقد ركػ البييقي بسنده عف (ٗ)"الشكر عف عجزه

ْكرُ  َيِجبُ  ِمْثِمَيا ِفي َلوُ  َعَميَّ   ِنْعَمةً  هللاِ  ِنْعَمةَ  ُشْكِرؼ  َكافَ  ِإَذا  الشُّ

ْكرِ  ُكُقكعُ  َكَكْيفَ  فْ    ِبَفْضِموِ  ِإالَّ  الشُّ  (ٙ)اْلُعُمرُ  َكاتََّصلَ  اأْلَيَّاـُ  َطاَلتِ  َكاِ 

                                                           
 (.ٜٓ٘٘(، كتاب المباس، باب عذاب المصكريف يـك القيامة، حديث رقـ )ٚٙٔ/ ٚصحيح البخارؼ ) (ٔ)
، كلد في خبلفة معاكية، أبك دمحم ثابت بف أسمـ البُ  (ٕ) كاف مف أئمة العمـ كالعمل، كىك عند عمماء الحديث َناِنيُّ

كغيرىـ، كركػ لو أصحاب الكتب كالجرح كالتعديل ثقة مأمكف، صحيح الحديث، حّدث عف عدد مف الصحابة 
  (.ٜٔ٘/٘: سير أعبلـ النببلء: لمذىبي )الستة، كقد مات سنة ثبلث كعشريف كمائة كيقاؿ سنة سبع،. انظر

(، كتاب الفضائل، ما ذكر مف ٕٖٗ/ ٙ) : ألبك بكر بف أبي شيبةكاآلثار األحاديث في المصنف الكتاب (ٖ)
 .(ٜٖٛٛٔ)سبلـ كتكاضعو، حديث رقـ أمر داكد عميو ال

 (.ٕٗٗ/ ٗ) : لمبيضاكؼ أنكار التنزيل كأسرار التأكيل (ٗ)
الَكرَّاؽ: ىك محمكد بف حسف الكراؽ: شاعر مف بغداد، كأكثر شعره في المكاعع كالحكـ، كقد ركػ عنو ابف  (٘)

 (.ٚٙٔ/ ٚىػ. انظر: األعبلـ لمزركمي )ٕٕ٘أبي الدنيا، تكفي سنة 
 (.ٜٜٓٗ(، رقـ )ٖٕٛ/ ٙ) : لمبييقيشعب اإليماف (ٙ)
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بيا عميو، كأاّل  ينبغي عمى اإلنساف أال يجعل نفسو مستغرقة في النعـ التي أنعـ هللا  -ٚ
ة، كلف تبقى يمتفت إلى زخارفيا كزينتيا، كعميو التقميل مف االشتغاؿ بيا، فإّف ىذه األشياء حاِليَّ 

ّف ما ينفع المؤمف بعد مكتو ىك العمل الصالح، فالكاجب عمى اإلنساف  مع اإلنساف بعد مكتو، كا 
 (ٔ)اإلكثار مف ىذه األعماؿ الصالحة.

 في بالسيكلة النحاس كعف ، اْلَحِديدَ  َلو   َوَأَلنَّا :تعالى قكلو في باإلالنة الحديد عف التعبير" -ٛ
 كأف كالنحاس، الحديد مف كلّ  طبيعتي اختبلؼ إلى إشارة، اْلِقْطرِ  َعْيفَ  َلو   َوَأَسْمنا: تعالى قكلو
 كيتحكؿ ينصير، حتى بو ينتفع فبل النحاس أما ،كالف سخف إذا بالطرؽ  تشكيمو يمكف يدالحد
 .(ٕ)"السكائل إلى تككف  ما أقرب مادة إلى

استقرار األحكاؿ   سميماف حق كفي الحرب، بآلة اشتغالو  دك دا حق في هللا  ذكر -ٜ
 كاف  سميماف ألفّ  كذلؾ كالمآكل، المساكفالمحاريب كالتماثيل ك  كىي السمـ لةآبكاشتغالو 

، فقد قتل ككطََّد أركاف الممؾ البنو سميماف  كقد َثبَّت داكد  ، دك داك الممؾ  ابف ممكاً 
كما غمب الظف عمى  الممؾ، عمى داكد  كاستكػ ، الجبابرة كالممكؾ جالكت  دك داك 

ففترككا محاربتو،  اآلخريف عدـ قدرتيـ عمى قتاؿ سميماف   الحرب زماف كاف أحد حاربو كا 
 (ٖ).بالريح إياه إلدراكو يسيراً 

 

 نفي عمـ الغيب عف الجف: لثالمطمب الثا
ـْ  َما اْلَمْوتَ  َعَمْيوِ  َقَضْيَنا َفَممَّاقاؿ تعالى:   َفَممَّا ِمْنَسَأَتو   َتْأك ل   اْْلَْرضِ  َدابَّة   ِإلَّ  َمْوِتوِ  َعَمى َدلَّي 

 [ ٗٔ: سبأ] اْلم ِييفِ  اْلَعَذاِب  ِفي َلِبث وا َما اْلَغْيبَ  َيْعَمم وفَ  َكان وا َلوْ  َأفْ  اْلِجفُّ  َتَبيََّنتِ  َخرَّ 

 أوًل: المعاني المُّغوية
ٔ-   اْْلَْرضِ  َدابَّة :األرض بدابة كالمراد ،المعركفة ىذه األرض أفّ : أظيرىما كجياف، فيو: 

 َتْأِرُضيا الخشبةَ  الدابةُ  أَرَضتِ : لقكلؾ مصدر األرض أف: الثاني ،الخشب تأكل ُدَكْيبَّةٌ  اأَلَرَضةُ 
 (ٗ).األكل دابَّةٌ : قيل فكأنو ،أكَمْتيا: أؼ أرضاً 

                                                           
 (.ٜٜٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٛٛٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسير (ٕ)
 (.ٜٛٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٖ)
 (.ٙٙٔ/ ٜ) : لمسميف الحمبيالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  (ٗ)
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ٕ-   ِمْنَسَأَتو :أخذت المنسأة، ليا يقاؿ الراعي، مع تككف  التي العظيمة العصا ىي: المنسأة 
اةُ  (ٔ)،سيره ليزداد زجرتو أؼ البعير نسأت مف َيةُ  كالسَّ  َيدُ  كأصميا الَعَصا :منساتوعمى قراءة  كالسِّ

يت كِسَئُتيا َشاةٍ  مثلُ  الَقْكسِ  َساةُ : يقاؿ ،كالسفمى العميا الَقْكس  كجو عمى بذلؾ العصا فسمِّ
 ،خركب مف خضراء عصا عمى اتَّكأ أنو بذلؾ ككجو ،عصاه طرؼ مف تأكل كالمعنى ،ةر االستعا
 العصا سمي يل:كق ،غالباً  االْعِكجاج في كالَقْكس تصير عمييا ئَ اتُّكِ  متى الخضراء كالعصا
 (ٕ).تسكء ألنيا منسأة

ٖ-  ََّخر :سفل،أ إلى ىعمأ  مف ىكػ : كخر حفت، إذا كالعقاب كالريح الماء صكت: الخرير 
وفَ : التنزيل كفي كذلؾ، كقع: لكجيو كخرّ  وفَ  ِلأْلَْذَقافِ  َوَيِخرُّ  كخرّ  ،[ٜٓٔ: اإلسراء] َيْبك 

 مات إذا الرجل ألفّ  كذلؾ مات،: أيضا كخرّ ، سقط: البناء كخرّ ، انحداره في صكت: الحجر
: تعالى كقكلو (ٖ)(قائماً  إل أخر أل  هللا رسوؿ بايعت): حكيـ بف حزاـ  قكؿكمنو  خر،
اْلِجفُّ  َتَبيََّنتِ  َخرَّ  َفَممَّا مات بمعنى يككف  أف كيجكز كقع،: ىنا خرّ  يككف  أف يجكز.(ٗ) 

 القراءات وجوه: ثانياً 

 بالمفع أتى أنو: ىمز لمف فالحجة ،كتركو باليمز يقرأ ،ِمْنَسَأَتو   َتْأك ل  : تعالى قكلو
 أؼ الحكض عف اإلبل بيا ينسئ الراعي ألف ؛بذلؾ سميت العصا ألف ؛االشتقاؽ أصل عمى

 (٘).التخفيف أراد أنو: اليمز ترؾ لمف كالحجة ،يؤخرىا

 المناسبة وجو :ثالثاً 

 كفضائمو   سميماففي اآليات السابقة ما يظير عظمة سيدنا  بعدما ذكر هللا 
قد قضى عميو بالمكت كأنو مع  عميو كتسخير الريح كالجف لو، ناسب أف يذكر بعدىا أف هللا 

                                                           
 (.ٜٙٔ/ ٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٔ)
 (.ٖٖ/ ٙٔ) الحنبمي عادؿ البف: الكتاب عمـك في المباب (ٕ)
(، قاؿ األلباني: صحيح اإلسناد، كمعنى أف ال أخر ٗٛٓٔ(، حديث رقـ )ٕ٘ٓ/ ٕ) الصغرػ  سنف النسائي (ٖ)

عمى اإلسبلـ كمتمسكًا بو كمكاظبًا عمى أحكامو، حيث يقاؿ: يقاؿ قاـ فبلف عمى  إال قائما، أؼ ال أمكت إال ثابتاً 
ف مف مات فقد خر كسقط. انظر:  : عمى سنف النسائي ندؼحاشية السالشيء إذا ثبت عميو كتمسؾ بو، كا 

 .(ٕٕٓ/ٕ) لمسيكطي
 (.ٛٓ٘/ ٗ) : البف سيده المرسيالمحكـ كالمحيط األعظـ (ٗ)
 (.ٖٜٕ)ص:  : البف خالكيوالحجة في القراءات السبع (٘)
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 لكاف أحد منو نجا لكأنو ك  منو، البدّ  المكت أفّ  عمى لمخمق تنبيياً ىذه النعـ لف ينجك منو، 
 (ٔ).منو بالنجاة أكلى  سميماف

 العاـ المعنى :رابعاً 

 الذيف الجف َدؿَّ  ما عميو، كأكقعناه فيو، كأنفذناه بالمكت،  سميماف عمى حكمنا المّ 
حيف  اأْلَْرضِ  َدابَّةُ  ِإالَّ  عصاه عمى متكئا كاقفا كظل مات أف بعد َمْكِتوِ  َعمى خدمتو في كانكا
 عمى سقط فمما ،كاقفا كاف أف بعد كاقعا فسقط عمييا، متكئاً  كاف التي عصاه مف شيئا أكمت

 اْلَغْيبَ  َيْعَمُمكفَ  كاُنكا َلكْ  َأفْ  بعد مكت سميماف  جميا ظيكراليـ  ظيرعممت الجف ك  األرض
  سميماف بيا كمفيـ التي الشاقة األعماؿ في استمركا امّ ، لعممكا بمكتو، كلبعضيـ زعـ كما

 (ٕ)كاستعمميـ فييا تمؾ المدة بعد مكتو.

 واْلىداؼ المقاصد تحميل :خامساً 

ف كانكا يعممكف بعض األشياء الظاىرة الخفية عمى اإلنساف، الغيب يعممكف  ال الجفّ  -ٔ  إذ، كا 
و لـ أن يفظانِّ  التي كمفيـ بيا سيدنا سميماف  الشاقة األعماؿ في بقكا لما يعممكنو كانكا لك

، سكاء كاف مف الجف أك مف يمت، كما ال يجكز االعتقاد بأّف أحدًا يعمـ الغيب غير هللا 
ـ   َل  ق لْ :  تعالى غيره، كقد قاؿ َماَواتِ  ِفي َمفْ  َيْعَم  ، [٘ٙ: النمل] َّللاَّ   ِإلَّ  اْلَغْيبَ  َواْْلَْرضِ  السَّ
كىك أفضل الخمق كأشرفيـ ال يعمـ الغيب، فكيف بمف دكنو، حيث يقكؿ تعالى:  بل إّف النبي 

 ْـْ  َأق وؿ   َل  ق ل ـ   َوَل  َّللاَِّ  َخزَاِئف   ِعْنِدي َلك  ـْ  َأق وؿ   َوَل  اْلَغْيبَ  َأْعَم  ي وَحى َما ِإلَّ  َأتَِّبع   ِإفْ  َمَمؾ   ِإنِ ي َلك 
فإنو يككف قد كّذب هللا  الجفّ ، فمف ادَّعى الغيب أك اعتقد أّف أحدًا يعمـ الغيب ك [ٓ٘: األنعاـ]
  فيما أخبر بو، كفي كبلىما كفر باهلل. 

كبقي مدة عمى ىيئتو، كاف الشياطيف يقكمكف بما أمرىـ بو  بعدما ُقِبَض سيدنا سميماف  -ٕ
 يقـك الذؼ الممؾ كىكذاماليـ الخبيثة، ظانِّيف أنو حّي، فمما خّر كعممكا بمكتو، رجعكا إلى أع

 ، كيقكـ ممكو عمى الشدة كالقكة كالترىيب،بعصا استمساكو كيككف  غير،باعتماده عمى ال ممكو
ف ك  بسقكطو،ممكو  سقط سقط إذا فإنو  (ٖ).بزكالو زاؿ بغيره قاـ مفا 

                                                           
 (.ٜٜٔ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٔ)
 (.ٕٚٚ/ ٔٔلطنطاكؼ ) :انظر: التفسير الكسيط (ٕ)
 (.ٓٛٔ/ ٖتفسير القشيرؼ ): انظر: لطائف اإلشارات (ٖ)
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كاف يستعمل الجّف في أمكر كمياـ شاّقة كصعبة، كىذا ما يدؿ عميو  سيدنا سميماف  -ٖ
 كيطرأ العمل مف يتعب الجف أف عمى يدؿ"، كما أنو اْلم ِييفِ  اْلَعَذاِب  ِفي َلِبث وا َماقكلو تعالى: 

جياد تعب مف حي كل عمى يطرأ ما عميو  .(ٔ)"كا 

 في يككف  ال المؤمف ألف ؛لسميماف  ممف سخرىـ هللا  يككنكا لـ الجف مف ف ك المؤمن -ٗ
 (ٕ).المييف العذاب في النبي زماف

 يكثر كاف امَّ لَ  أك ،الناس عمى كسمطانو لييبتو لـ يكف يقترب الجف مف سيدنا سميماف  -٘
كمف ىذا يتضح لنا أفَّ مف الناس مف يجب  (ٖ)بنفسو، كيتفرد يتكحدف لو كالخضكع  هلل العبادة

أك لسمطانو عمى الناس، كأيضًا يظير لنا أفَّ السمطاف لو دكر كبير  أف يكقر لقربو مف هللا 
 في إخضاع الناس كطاعتيـ لو كاستجابتيـ لما يريد. 

 ليـ، عف القياـ بأمره  الممؾ كفضل الدنيا الذؼ أعطاه هللا  لـ يكف يشغل األنبياء  -ٙ
 كتبميغ الرسالة لمناس، مع أّف ىذه األشياء شاغمة لغيرىـ مف الخمق عف القياـ بأمكر هللا 

 (ٗ)كتبميغ الدعكة.

مف كانت حجتو كاىية فإنيا ستبطل بمركر الزمف، كسيظير ما يبطميا، فإّف الجّف لّما اّدعكا  -ٚ
، فإنو كالبّد أف يظير قكليـ كأظير الصكاب، فميما طاؿ الباطل كعبل عمـ الغيب أبطل هللا 

الحق، كما أّف مّدعي الباطل سيككف محّط سخرية بادعائو، يقكؿ الزمخشرؼ بعدما تبيَّف الجّف 
ف الغيب يعممكف  ال كأنيـ عجزىـ، منيـ الغيب عمـ المّدعكف  عمـ أكأنيـ ال يعممكف الغيب: "  كا 

نما بحاليـ، ذلؾ قبل عالميف كانكا  دحضت إذا الباطل بمّدعى تتيكـ كما بيـ التيكـ أريد كا 
 .(٘)"مبطل أنؾ تبينت ىل: بقكلؾ إبطالو كظير حجتو

 في دكلتو صرؼ مف فالعاقل يزكؿ، قريب عف فييا عز ككل تحكؿ، الدنيا في دكلة كل " -ٛ
 الشاكريف، مف كاف األغنياء في قسمتو كانت فإف كرضاه، محبتو في جيده كبذؿ مكاله، ةطاع
ف  كالغني... الشاكر الغني مف أحظى الصابر كالفقير الصابريف، مف كاف الفقراء في كانت كا 

                                                           
 (.ٕٕٙٛٔ/ٕٓتفسير الشعراكؼ ) (ٔ)
 (.ٕٓٓ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيحانظر:  (ٕ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٛ) المرجع السابقانظر:  (ٗ)
 (.ٖٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ (٘)
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 الصابر كالفقير كالحقير، كالكجيو كالصغير، لمكبير كيتكاضع يبالي، كال يعطي الذؼ ىك الشاكر
، فاإلنساف ميما أكتي مف الممؾ فإنو في النياية (ٔ)"غيره عف كيكتمو بفقره، يغتبط الذؼ ىك

 مصيره المكت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٖٛٗ/ ٗ) مفاسيل: المجيد القرآف تفسير في المديد البحر (ٔ)
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 رابعال المبحث

 (64-75) اآليات سبأ سورةوأىداؼ  مقاصد

 :مطالبأربعة  كيشتمل عمى

 عمى أىل سبأ في مساكنيـ كمعاقبتيـ لكفرىـ بيا نعـ هللا : األكؿ المطمب        

 لجحكدىـ بيـ حلَّ  ماك  أسفارىـ في ى أىل سبأعم هللا  نعـ: الثاني المطمب       

 ىبلكيـ سبب الشيطاف كساكسل سبأ قـك اتباع: لثالثا المطمب        

 مرىكنة بإذف هللا يـك القيامة المطمب الرابع: الشفاعة         
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 رابعال المبحث

 (64-75) اآليات سبأ سورةوأىداؼ  مقاصد

 عمى أىل سبأ في مساكنيـ ومعاقبتيـ لكفرىـ بيا نعـ هللا : اْلوؿ المطمب

م وا َوِشَماؿ   َيِميف   َعفْ  َجنََّتافِ  آَية   َمْسَكِنِيـْ  ِفي ِلَسَبإ   َكافَ  َلَقدْ  قاؿ تعالى: ـْ  ِرْزؽِ  ِمفْ  ك   َربِ ك 
وا ر  َبة   َبْمَدة   َلو   َواْشك  وا * َغف ور   َوَربّّ  َطيِ  ـْ  اْلَعِرـِ َسْيلَ  َعَمْيِيـْ  َفَأْرَسْمَنا َفَأْعَرض  ْلَناى   ِبَجنََّتْيِيـْ  َوَبدَّ
وا ِبَما َجَزْيَناى ـْ  َذِلؾَ  * َقِميل   ِسْدر   ِمفْ  َوَشْيء   َوَأْثل   َخْمط   أ ك ل   َذَواَتيْ  َجنََّتْيفِ   ِإلَّ  ن َجاِزي  َوَىلْ  َكَفر 
 [71- 75: سبأ] اْلَكف ورَ 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-  َاْلَعِرـِ  َسْيلبمعنى أنو يمسؾ الماء، الكادؼ بو يعترض سد، كىي مةرِ عَ  : العـر جمع ،
: ك   كىك الذََّكُر، الُجَرذُ : العـر كقيل األكدية، أكساط في تبنى األحباس، أك ىي الُمَسنَّاةقيل العـر

:  الُخْمُد، : تعالى قكلو رسِّ فُ  كبكلٍّ  باليمف، كاد اسـ: قيلك  ،يطاؽ ال الذؼ الشديد المطركقيل العـر
اْلَعِرـِ  َسْيلَ  َعَمْيِيـْ  َفَأْرَسْمَنا َأك الُمَسنَّاةِ  إلى أضافو: قيل ، دِّ ْكرَ  َبَثقَ  الذؼ الفأر أك السَّ  السِّ

ْيُل، ِإَلْيوِ  كُنِسبَ ، عمييـ  قكليـ فأمايقكؿ ابف فارس: " (ٔ)،الُمَسنَّاةَ  َثَقبَ  الَِّذؼ ُىكَ  ِإنَّو َحْيثُ  مف السَّ
 .(ٕ)"مثمو عمى جرَّ عَ يُ  كال لو معنى ال فمما الذكر الجرذ: العـر إف

ٕ-   َخْمط: كالتكت كحممو السدر، مثل شجر: ، كقيلشجرة كل مف القميل لمْ الحَ : الخمط ،
: كقيل شكؾ، لو شجر: كقيل، راؾاأل ثمر ىك: كقيل، يؤكل حمل لو األراؾ مف ضرب ىك: كقيل

 يمكف ال حتى مرارة مف َطْعماً  َأَخذ قد تبْ نَ  لكل يقاؿك" (ٖ)،قاتل سـ أك قاتل، شجر: ىنا الخمط،
 .(ٗ)"َخْمط أكمو

ٖ-   َوَأْثل بو تسكػ ُعكدًا  كأجكد كأكـر منو أعظـ أنو إالالطَّْرفاء  يشبو شجر: األثل: ىك 
ْفر اْلِجَياُد،  َكَكَرُقُو َعْبٌل َكَكَرِؽ  كغيرىا األبكاب منيا يسكػ  غميظة أصكؿ: كاألثلاأَلقداح الصُّ

 أي مف) : سعد بف سيل، فقد ُسِئل الغابة أثل مف  هللا رسكؿ، كقد كاف منبر الطَّْرَفاءِ 
                                                           

 (.ٜٚ/ ٖٖ) لمزبيدؼ: العركس تاج (ٔ)
 (.ٖٜٕ/ ٗ) فارس البف: المغة مقاييس (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٘) : البف سيده المرسيالمحكـ كالمحيط األعظـ (ٖ)
 (.ٜٕٗ/ ٗلمزجاج ) :معاني القرآف كا عرابو (ٗ)
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 فلنة مولى فلف عممو (ٔ)الغابة أثل مف ىو مني، أعمـ بالناس بقي ما: فقاؿ المنبر؟ شيء
 القرػ  مف ُيْحَملُ  جيد كخشبو الخشب مستطيل السماء في ُطَكاؿ كىك، (ٕ)...( هللا لرسوؿ
 القصاع تصنع كمنو شكؾ، لو كليس ُدَقاؽُطَكاؿ  (ٖ)َىَدبٌ  ككرقو اْلَمَدِر، بيكت عميو فتبنى

 (ٗ)ال تؤكل. حمراء َثَمَرةٌ  كلو كالجفاف،
 

ٗ-   َقِميل   ِسْدر :َكاَل يصُمح كرُقو  بثمره، ينتفع ال برؼ  سدر أحدىما: نكعاف الشجر مف السدر
 ،الثمار صغير أشكاؾ ذككىك اَل ُيْؤَكل،  (٘)لمَغسكؿ، َكُربَما ُخِبط كرُقو لمّراعية، َكلو ثَمر َعِفٌص 

 الماء، عمى ينبت السدر مف الثانينكع كال، النار أىل طعاـ مف كىك، الّضاؿ تسميو كالعرب
 ثمر أفّ  إالّ  كثمُره النَِّبق، كَرُقو َغسكُؿ، ُيشبو شجر الُعّناب، َلُو ُسبّلء كُسبّلئو ككَرٌؽ كَكَرِقو،

ْدر أصَفُر ُمّز يتفكَّ  حمك، أحمر العناب ، قاؿ تعالى: الجّنة أىل طعاـ مف كىك و ِبِو،كثمُر السِّ
ود   ِسْدر   ِفي  (ٙ).[ٕٛ]الكاقعة:  َمْخض 

  البلغة وجوه: ثانياً 

 (ٚ).ِشَماؿ  و  َيِميف   لفع بيف الطباؽ - ٔ

 

                                                           
مقيمة بيا لممرعى، كبيا كقعت قصة  الغابة: ىي أرض عمى تسعة أمياؿ مف المدينة، كانت إبل النبي  (ٔ)

العرنييف الذؼ أغاركا عمى سرحو، كقيل بينيا كبيف المدينة أربعة أمياؿ، كقيل: الغابة بريد مف المدينة مف طريق 
: لبدر الديف الشاـ، كقاؿ البعض: أف كل شجر ممتف ىك غابة. انظر: عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ 

 (.ٕٙٔ/ ٙ) العيني
 (.ٖٚٚ(، كتاب الصبلة، باب الصبلة في السطكح كالمنبر كالخشب، حديث رقـ )٘ٛ/ ٔبخارؼ )صحيح ال (ٕ)
 .(ٕٖٛ /ٗ) : لمزبيدؼالعركس تاج. انظر: َعْرٌض  َلوُ  َلْيس َكَرؽ  ُكلّ  َأك، وِ َمَقامَ  يُقـكك  ِبَكَرٍؽ، لْيس َما: الَيَدبُ  (ٖ)
 (.ٓٔ/ ٔٔ) منظكر البف: العرب لساف (ٗ)
َجِر َكَعَمى الثََّمِر، كالَعْفُص: الَِّذؼ ُيتَّخُذ ِمْنُو الِحْبُر، مكلَّد َكَلْيَس مِ  (٘) ـِ أَىل الَعْفُص: َمْعُركٌؼ َيَقُع َعَمى الشَّ ْف َكبَل

ٌع َكِفيِو ُعُفكصٌة اْلَباِدَيِة، كقيل إنو َلْيَس ِمْف َنَباِت َأرض اْلَعَرِب، َكِمْنُو اْشُتقَّ َطَعاـٌ َعِفٌص، َكَطَعاـٌ َعِفٌص: َبشِ 
 (.ٗ٘/ٚكَمراَرٌة كتقبٌُّض يْعُسر ابتبلُعو. انظر: لساف العرب )

 عمر مختار أحمد لمدكتكر: المعاصرة العربية المغة معجـ(، ٕٚٗ/ ٕٔ) لؤلزىرؼ : المغة تيذيبانظر:  (ٙ)
(ٕ/ٜٔٓٗ.) 
 (.ٜٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٚ)
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ـْ في قكلو:  تيفجنّ  البدؿ تسمية -ٕ ْلَناى  ، (ٔ)، إنما ىك مف باب المشاكمةَجنََّتْيفِ  ِبَجنََّتْيِيـْ  َوَبدَّ
 (ٕ).جنة تسمى ال كالخمط األثل أشجار فييا التي األرض كفيو ضرب مف التيكـ، إذ إفّ 

 القراءات وجوه: ثالثاً 

 اإلجراء كبترؾ ،كالتنكيف )بالجر( باإلجراء ِلَسَبإ   أترِ قُ ، ِلَسَبإ   َكافَ  َلَقدْ قكلو تعالى:  -ٔ
 جبل اسـ جعمو أنو أجراه لمف الحجةك  ،أْ ِلَسبَ  اليمزة كبإسكاف ،أَ ِلَسبَ  تنكيف غير مف كالفتح

 ،كالتأنيث بالتعريف فثقل امرأة أك أرض، اسـ جعمو أنو: هرِ جْ يُ  لـ لمف كالحجة، لمقبيمة أب اسـ أك
 أثقل كىك كمعرفة، المذّكر، مف أثقل كىك مؤنث، اسـ ىذا: يقكؿ أنو: اليمزة أسكف لمف كالحجة

 خّفف قلالثِّ  مف ذكرناه ما االسـ في اجتمع فمما المرسل، مف أثقل كىك كميمكز، النكرة، مف
 (ٖ).باإلسكاف

 كقرأ، الكاؼ بفتح مكحًدا، َمْسَكِنِيـْ  ِفي كحمزة حفص قرأ، َمْسَكِنِيـْ  ِفيقكلو تعالى:  -ٕ
، جماعةً  َساِكِنِيـْ مَ  ِفي: الباقكف  كقرأ، الكاؼ بكسر مكحًدا، ِنِيـْ َمْسكِ  ِفي الكسائي

 َساِكِنِيـْ مَ  َقَرأَ  َكَمفْ ، يسكف الذػ لممكضع الكاؼ، ككسرلغتاف،  َمْسَكِنِيـْ  ،َمْسَكِنِيـْ ك
 (ٗ).كمسِكف مسَكف،: الكثيرة لممساكف كيقاؿ مسكف، جمع فيك

 أضاؼ فإنو( عمرك أبا) إال التنكيف عمى فيو القراء أجمع َخْمط   أ ك ل   َذَواَتيْ : تعالى قكلو -ٖ
يؤدؼ  كىك األكل، مف بدالً ( األثل) ك( الخمط) جعل أنو: نّكف  لمف الحجةك  ،َخْمط   أ ْكلِ فقرأ: 
 أنو: عمرك ألبي كالحجة ،نفسو إلى يضاؼ ال الشيء ألف إضافتو، كرىكا لذلؾ المعنى، نفس
 إلى األنكاع يضيف كما فأضاؼ المأككالت، مف جنساً ( الخمط)ك كثيرة، أشياء األكل جعل

سكانيا األصل عمى الكاؼ بضـ فيقرأ( أكل) أّما ،األجناس  (٘).تخفيفا كا 

                                                           
َوَجَزاء  المشاكمة: ىي أف يذكر الشيء بمفع غيره؛ لكقكع ذلؾ الشيء في صحبة ذلؾ الغير، كقكلو تعالى:  (ٔ)

َئة  ِمْثم َيا َئة  َسيِ  نما ىك عقكبة يراد بيا اإلصبلح، فالمعنى َسيِ  ، فالجزاء عمى السيئة في الحقيقة ليس بسيئة، كا 
َئة  لعقكبة بمفع حينئذ: كجزاء سيئة عقكبة تعادليا، فتعبيره عف ا مشاكمة؛ لكقكعو في صحبة ذلؾ المفع.  َسيِ 
 (.٘ٙٔ/ ٔانظر: المنياج الكاضح لمببلغة: لحامد عكني )

 (.ٙٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٕ)
 (.ٕٓٚ)ص:  : البف خالكيوالحجة في القراءات السبع (ٖ)
 (.ٜٕٔ/ ٕلؤلزىرؼ ) :معاني القراءات (ٗ)
 (.ٖٜٕ)ص:  : البف خالكيوالحجة في القراءات السبع (٘)
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( الكفكرَ )ك بالنكف،( ُنجاِزؼ ) :كالكسائي حمزة قرأ، اْلَكف ورَ  ِإلَّ  ن َجاِزي  َوَىلْ قكلو تعالى:  -ٗ
، كحجة مف قرأ رفًعا( الكفكرُ )ك بالياء، ػ(ُيَجازَ )ر بك أبي ركاية في كعاصـ، كقرأ الباقكف نصًبا
ف  هللاىك : فالمجازؼ  يجازػ،: قاؿ كمف ،جزيناىـ:  قكلو نجازؼ   لممفعكؿ الفعل بني كا 

 (ٔ).بو

 المناسبة وجو: رابعاً 

 ذلؾ أعقب ، كسميماف داكد بذكر، إليو المنيبيف لنعمو الشاكريف حاؿ  بياف هللا بعد
 لمف يراً كتحذ لقريش مكعظةً  ذكره، عف المعرضيف بنعمو، الكافريفالجاحديف ك ب حل ما بذكر
 (ٕ)عميو. هللا  نعـب يكفر

 العاـ المعنى: خامساً 

 كشماؿ، يميف عف بستاناف ، ففيياة هللا قدر  عمى داللةً  مسكنيـ في سبأ ىلأل كاف لقد
 غفكرٌ  كربكـ التربة، كريمة بمدتكـ فإف ،عميكـ نعمو عمى كاشكركا ربكـ، رزؽ  مف كمكاكقيل ليـ: 

 كأغرؽ  السد خرَّب الذؼ الشديد الجارؼ السيل عمييـ فأرسل ،هللا  شكر عف فأعرضكا، لكـ
 شجرال مف كقميل لو، ثمر ال، كشجر مر ثمر ذكاَتيْ  جنتيف المثمرتيف بجنتييـ يـلبدأك  البساتيف،

 ، هللا ِنَعـَ  شكرىـ كعدـ ،عمييـ بنعـ هللا  كفرىـ بسبب التبديلكىذا الجزاء ك  ،الشكؾ كثيرال
 (ٖ).باهلل  الكفر في المبالغ إال الشديد العقاب بيذا بعاقَ يُ  كما

 واْلىداؼ المقاصد تحميلسادسًا: 

، كخيرات كفيرة، كثمار كثيرة، كمناخ لطيف كُبعد عف يانعة مثمرة بساتيفكاف لقكـ سبأ  -ٔ
 أرضيـ المياه كأفسدت السدكد فتصدعت العـر سيل ييـعم  هللا أرسلالمؤذيات، فمّما أعرضكا 

الخضراء  البساتيف بيذه  هللا كأبدليـ قتيـ،كفرّ  قتيـفمزّ  كمساكنيـ، ديارىـ كدمرت ،كمزارعيـ
 (ٗ).تؤكل ال كثماراً  أخرػ  بساتيف فييا، يعيشكف  كانكا التي المثمرة

                                                           
 (.ٚٔ/ ٙ) الفارسيّ  عمي ألبك: السبعة لمقراء الحجة (ٔ)
 (.ٖٖ٘/ ٛ) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحرانظر:  (ٕ)
 (.ٖٓٗ/ ٔ) التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسيرانظر:  (ٖ)
 .(ٓٚٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٗ)
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كعظمتو كسمطانو؛ لعّميا تحمميـ  في ذكر ىاتيف الجنتيف عبرة كعظة، كتذكير بقدرتو  -ٕ
 قـكعمى شكر ربيـ كحمده كالثناء عميو جزاء ىذه النعـ، أك تحمميـ عمى الخكؼ مف عقابو، ك 

أك بمف سبقيـ كتقّدـ عنيـ، بل إّف عبرتيـ  بغيرىـ، كيتعظكا يعتبركا ألفْ  حاجةً  ليـ لـ يكف سبأ
تبّدلت عنيـ، أّما ما تقدـ قبميـ فقد  في أنفسيـ أكثر مف غيرىـ، ألّنيـ عاينكا ىذه النعـ، ثـ

 (ٔ)كصميـ خبرىـ بالببلغ كالسماع، كال شؾ أّف المعاينة كالمشاىدة أقكػ مف السماع.

مف ىذه النعـ كمف رغد  كاف عمى أىل سبأ فقط شكر ىذه النعـ لتستمر عمييـ، كليزيدىـ  -ٖ
، كفي أحكاليـ  هللا فغير يشكركىا كلـ النعـ بيذه ككفركا أعرضكا لكنيـالعيش كطيب الحياة، 

ىذا بياف لنا أف عمى اإلنساف عمل األيسر كاألسيل؛ كي ال يضطر إلى الكقكع فيما ىك أسكأ 
كأشد مف ذلؾ، كال ريب أف شكر النعمة أيسر عمى اإلنساف كأىكف عميو مف اإلعراض عنيا 

 كالكفر بيا فتزكؿ عنو.

، كال بأس بأف يتنعـ اإلنساف بما  يرضيو فيما وعمي  هللا نعـ يستعمل أف اإلنساف عمى -ٗ
عميو، لكف عميو أال يغتّر بيذه النعـ، كعميو أف يتذكر دائمًا بأّف ما ىك فيو نعـ إنما  أنعـ هللا 

 .؛ كي ال يكصمو ذلؾ إلى أف يطغى، فينسى شكَره ىك مف عند هللا 

قد  إف مغفرة الرب مع طيب البمدة عمى تمؾ الحالة لـ تكف إال لقكـ سبأ؛ لذا فإف هللا  -٘
خصصيـ بالمغفرة مع أنيا لجميع الناس، كفي الجمع بينيما إشارة إلى أف الرزؽ قد يككف فيو 

 (ٕ)حراـ.

 أك بإىبلكيـ ليـ،  هللا عقاب مف مانع فيذا كالتكبة االستغفار عمى ميفمداك العباد  داـ ما -ٙ
ف هللا عنيـ نعمو بسمب  يميل عباده ليتكبكا قبل أف يعاقبيـ. ، كا 

يغفر  عمى أىل سبأ بجانب كثرة الخيرات، أف المتفضل بيا رب غفكر، مف تماـ نعـ هللا  -ٚ
 عمى بيا، التمتع مجاؿ لئلنساف كيّتسع النعمة، تطيب كبيذا السيئات، عف يتجاكزالذنكب، ك 

فإف  اقترفكا، ما بكل أصحابيايعاقب ك  ،كل شيء عمى يحاسب النعـ، ىذه ربّ  كاف لك ما خبلؼ
كفي ىذا حث  (ٖ)،نعـال يينأ بيذه فبل دائـ، كخكؼ متصل حذر عمى ىذا األمر يجعل اإلنساف

 لنا ألف نتجاكز عف زالت اآلخريف كىفكاتيـ. 

                                                           
 (.ٖٙٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلتانظر:  (ٔ)
 (.ٜٚٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتحانظر:  (ٕ)
 (.ٜٛٚ/ ٔٔ) الخطيب الكريـ عبد لمدكتكر: لمقرآف القرآني التفسيرانظر:  (ٖ)
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ما عكقب أىل سبأ إال بما صدر عنيـ، إذ إف الجزاء مف جنس العمل، أؼ أف عقابو كاف  -ٛ
ذْ  فقد قاؿ تعالى: ككفركا بيا، ألنيـ أعرضكا عف نعـ هللا  ـْ  َتَأذَّفَ  َواِ  ـْ  َلِئفْ  َربُّك  ـْ  َشَكْرت   َْلَِزيَدنَّك 

كلعل ما نراه اليكـ مف كاقع األمة اإلسبلمية كما ، [ٚ: إبراىيـ] َلَشِديد   َعَذاِبي ِإفَّ  َكَفْرت ـْ  َوَلِئفْ 
ف حل بيا مف التفرؽ كالتشتت إنما ىك جزاء إعراضيـ عف أكامره  ، ككفرىـ بنعمو عمييـ، كا 

 األرض كمف عمييا. في خمقو ال تتغير كال تتبدؿ إلى أف يرث هللا  ىذه سنة هللا 

 كما كثيرة بنعـ عمييـ  هللا أنعـ فقد كالمشركيف، لمكافريف مكعظة سبأ لقكـ حصل فيما -ٜ
 ما مثل يصيبيـ ال حتى ،جاءىـ الذؼ النبي بيذا يؤمنكا أف عمييـكاف ف سبأ، أىل عمى أنعـ

 ،خصكصاً  كبالعرب ،عمكماً  بالناس كلطفو  هللا نعـ كمف ، يقكؿ السعدؼ: "سبأ قكـ أصاب
 كيتناقل آثاره، كيشاىد العرب، يجاكر كاف ممف كالمعاقبيف، الميمكيف أخبار القرآف في قّص  أنو

 .(ٔ)"لممكعظة كأقرب التصديق، إلى أدعى ذلؾ ليككف  أخباره، الناس

حيف يجازؼ الجاحديف بذلؾ  بطر النعمة يؤدؼ إلى زكاليا كتحكيميا إلى نقمة، كهللا  -ٓٔ
 في يككف  مف الناس فإنما ىك جزاء عادؿ لجحكدىـ ليذه النعـ ككفرىـ بيا، يقكؿ القشيرؼ: "مف

 أك زّلة فيرتكب الكقت، مف كمساعدة القمب، مف كطرب التكفيق، مف كاتصاؿ الحاؿ، مف رغد
 كال حاؿ، كال كقت فبل الحاؿ عميو فيتغير بو، ىك ما قدر يعرؼ كال شيكة، يتبع أك أدباً  يسيء
 .(ٕ)"مضيئة لياليو كانت كقد النيار عميو يظمـ كصاؿ كال طرب

و  مف مظاىر قدرتو  -ٔٔ  ، فقد جعل هللا يمؾفيُ  كلميبلؾ ،يحيفيُ  لمحياة الشيءأّنو ُيَكجِّ
مف الماء كل شيء حّي، لكنو إذا أراد أف يجعمو كسيمة إىبلؾ أىمؾ، كقد أىمؾ قـك سبأ حيف 

 (ٖ)انيار الّسد فساؿ الماء كأغرقيـ، كما أىمؾ مف قبل قكـ نكح كفرعكف.

 يسيل حاجتو، قدر عمى منو األرض كتتشرب األرض كجو عمى الماء يسيل أف بعد -ٕٔ
 يغرقنا، ال حتى الماء مصارؼ عف نبحث أف ذلؾ مف  هللا كيعممنا آخر، مكاف إلى كيذىب

 َأْقِمِعي َسَماء   َوَيا َماَءؾِ  اْبَمِعي َأْرض   َيا َوِقيلَ  :تعالى قاؿ كقد ،درهمصا عف نبحث أف قبل
 (ٗ).إنزالو عف باإلمساؾ لمسماء ثـ كتشربو، الماء بابتبلع لؤلرض األكؿ فاألمر ،[ٗٗ: ىكد]

                                                           
 (.ٚٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير (ٔ)
 (.ٓٛٔ/ ٖلطائف اإلشارات ) (ٕ)
 (.ٜٜٕٕٔ/ٕٓانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٖ)
 (.ٖٕٓٓٔ/ٕٓ) المرجع السابقانظر:  (ٗ)
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 أف عباده مف المسيء هللا  كعدتخصيص أىل الكفر بالجزاء ألّنو مكافئ ألعماليـ، فقد  -ٖٔ
 ىك ماإنّ  ليـ حصل الذؼ العقاب يذاف جرمو، عمى لو مكافأة مثميا سيئاتو مف بالكاحدة يجعل
 كأف، التفضل  هللا مف فميـ المؤمنيف أماكمثل ىذا الجزاء ال يستحقو إال الكفار،  كفرىـ، جزاء
 التضعيف، مف لو نياية ال ما إلى أمثاليا عشر الصالحة أعماليـ مف بالكاحدة ليـ يجعل

 (ٔ).التفضل مع اإليماف ألىل كالجزاء كالكفر، الكبائر ألىل المكافأةف
 

  لجحودىـ بيـ حلَّ  ماو  أسفارىـ في أىل سبأى عم هللا  نعـ :الثاني المطمب
ـْ  َوَجَعْمَنا قاؿ تعالى: َرى  َوَبْيفَ  َبْيَني  ْرَنا َظاِىَرةً  ق ًرى  ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي اْلق  ْيرَ  ِفيَيا َوَقدَّ وا السَّ  ِسير 

ـْ  َوَظَمم وا َأْسَفاِرَنا َبْيفَ  َباِعدْ  َربََّنا َفَقال وا * آِمِنيفَ  َوَأيَّاًما َلَياِليَ  ِفيَيا ـْ  َأْنف َسي   َأَحاِديثَ  َفَجَعْمَناى 
ـْ  لَّ  َوَمزَّْقَناى  ؽ   ك  ور   َصبَّار   ِلك ل ِ  آَلَيات   َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ  م َمزَّ  [74-74: سبأ] َشك 

 البلغة وجوهأوًل: 
ْرَنا: في االشتقاؽ جناس - ٔ واْ  السير ِفيَيا َوَقدَّ واْ  فكممة ِسير   (ٕ).السير مف مشتقة ِسير 
وافي لفع )في( في قكلو تعالى:  -ٕ  مف يخرجكا لـ كأنيـ حتى القرب بشدة إشعار ِفيَيا ِسير 

 حرؼ مف المستفادة كالظرفية القرػ، إلى عائد فييا كضميريقكؿ ابف عاشكر: " (ٖ)،القرػ  نفس
 بحرؼ إليو كرمز بو المشبو كحذؼ بالظرؼ تقاربيا لشدة القرػ  شبيت (ٗ)لمكنية، تخييل الظرؼ
 .(٘)"بينيا سيركا :كالمعنى ،الظرفية

 في بيا لبلىتماـك  الخكؼ، مظنةكما أنيا  لؤلياـ، سابقة تككف تقديـ الميالي عمى األياـ ألنيا  -ٖ
 الميل ألف ؛النيار في إليو منيـ الميل في األمف إلى أحكج المسافريف ألف ؛االمتناف مقاـ

 (ٙ).أسفارىـ قصر عمى تنبيياً  النكرة بمفع، كفي اإلتياف بيما كالسباع القطاع فيو تعترضيـ
                                                           

 (.ٖٗٛ/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامعانظر:  (ٔ)
 (.ٜٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكة (ٕ)
 (.ٖٛٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتح (ٖ)
يقصد ابف عاشكر بالتخييل أؼ: الخياؿ كالتصكير الفني المكجكد في اآلية، كمكنية أؼ: استعارة مكنية، حيث  (ٗ)

وا)في( في قكلو تعالى: أفاد حرؼ الجر   بالظرؼ كاستبدؿ استعارة مكنية، فقد ُحذؼ الظرؼ )بينيا( ِفيَيا ِسير 
 لمداللة عمى قرب تمؾ القرػ مف بعضيا ككأنيا قرية كاحدة. (فييا)
 (.٘ٚٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (٘)
 البف: كالتنكير التحرير(، ٖٗٓ/ ٔٔانظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: لؤللكسي ) (ٙ)

 (.ٖٛٔ/ ٔٔ) لمقنكجي: القرآف مقاصد في البياف فتح(، ٙٚٔ/ٕٕ) عاشكر
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ل ِ  آلَيات   َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ  في قكلو تعالى: المبالغة صيغ بذكر المبالغة - ٗ ور   َصبَّار   لِ ك   فإف ،َشك 
 (ٔ).المبالغة صيغ مف كفعكؿ كفعيل فعَّاؿ

 ِإفَّ ...اْلَكف ورَ  ِإلَّ  ن َجاِزي  َوَىلْ : مثل السمع عمى حسف كقع مف ليا لما الفكاصل مراعاة - ٘
ور   َصبَّار   ِلك ل ِ  آَلَيات   َذِلؾَ  ِفي  (ٕ).َشك 

 القراءات وجوه: اً نيثا

دْ ) عمرك كأبك كثير ابف قرأ، َأْسَفاِرَنا َبْيفَ  َباِعدْ  َربََّناقكلو تعالى:   ألف، بغير( َبعِّ
 َربَُّنا) الحضرمي يعقكب كقرأ، (َباِعدْ ) عنو غيره كركػ  عامر، البف عمار بف ىشاـ ركػ  ككذلؾ
دْ ) ك( َباِعدْ ) َقَرأَ  َمفْ ، ك بألفٍ ( َباِعدْ  َربََّنا) الباقكف  كقرأ، بالنصب( َباَعدَ   كالتقدير كاحد، فالمعنى( َبعِّ
 يككف  كقد بدعاء، كليس ماض، فعل فيك( َباَعدَ  ربُّنا) َقَرأَ  َكَمفْ ، الدعاء عمى َباِعد، ربََّنا يا
 (ٖ).كعافاه هللا، عاَقَبو: يقاؿ كما كاحد، مف( َفاَعلَ )

 المناسبة وجو: ثالثاً 
 كفرانيـ ثـّ  ،كبساتينيـ كثمارىـ مساكنيـ في أنعـ بو عمى قكـ سبأ ما  بيَّف هللا أف بعد

 في أنعـ بو عمييـ ما ، كتبديل ىذه الثمار، ذكر لناكالدمار الخراب مفلحق بيـ  كما بيا،
 (ٗ).ذلؾ بسبب بيـ حلَّ  ما ثـ بيا، جحكدىـ ثـ كمتاجرىـ، مسايرىـك أسفارىـ 

 العاـ المعنى: رابعاً 
 جعلغير التي ذكرناىا في اآليات السابقة، فقد  أخرػ  بنعـى أىل سبأ عم  هللا أنعـ

متناسبة  مسافات ذاتكمحطات متعاقبة  متقاربة قرػ في الشاـ  المباركة القرػ  كبيف مسكنيـ بيف
 النعمة بطركا، لكنيـ باألمف متمتعيف كأياماً  ليالي فييا سيركا ليـ يلكق لبعض، بعضيا يظير

 بيف  هللا فباعدفظممكا أنفسيـ بطمبيـ ذلؾ،  الديار، كتباعد األسفار طكؿ كتمنكاكالراحة 
كفيما كقع ليـ لعبرة لكل  بعدىـ، يأتي لمف كأحاديث عبًرا، كشتتيـ في الببلد، كصيَّرىـ أسفارىـ

 (٘).صابر عمى المصائب، شككر لنعـ هللا 

                                                           
 (.ٜٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكةانظر:  (ٔ)
 (.ٓٔ٘/ ٕ) المرجع السابق (ٕ)
 (.ٖٜٕ/ ٕلؤلزىرؼ ) :معاني القراءات (ٖ)
 (.ٖٚ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٗ)
 (.ٖٕٓٔ/ ٖلمزحيمي ) :انظر: التفسير الكسيط (٘)
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 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً خامس

أف أصمح ليـ الببلد كقدر فييا بعمى قكـ سبأ  نعـ لببلد الشاـ، فقد أ مباركة هللا  -ٔ
ر ليـ السفر، كقرَّب ليـ المسافات، فقد كانت أسفارىـ  المسير إلى القرػ التي بارؾ فييا، فيسَّ
قصيرة، فبل يحتاجكف لما يحتاجو كيطمبو المسافر، ككانكا كمما مشكا مرحمة كجدكا مكانًا لمراحة 

 كاف): قاؿ  الحسف فقد ركػ  كالعطش، الجكع أك الناس يخافكف  ال آمنيف قد كانكاك كالتزكد، 
 فيقبل يغدو الرجل كاف ،الشاـ فييا باركنا التي والقرى  متواصمة قرى  الشاـ إلى اليمف بيف فيما
 فما رأسيا، عمى(ٔ)وزنبيميا تخرج المرأة وكانت اْلخرى  القرية في فيبيت يروح ثـ القرية، في
 .(ٕ)(الثمار كل مف يمتمئ حتى تبمغ

احتياج أىل سبأ إلى التجارة كالكسب، ىيأ ليـ مف األسباب ما يمكنيـ مف  لما عمـ هللا  -ٕ
 مفكعمى اإلنساف أف يييئ األسباب التي تمكنو مف ذلؾ، يقكؿ ابف عاشكر: " (ٖ)القياـ بذلؾ،

 السبل كحراسة الببلد تأميف في جيدىـ يسعكا أف األمة أمكر كالة عمى حقاً  كاف كمو ذلؾ أجل
 ككاف الكسائل، بمختمف كصغيرىا جميميا الببلد نكاحي سائر في األمف كتقرير األسفار كتيسير

 عكناً  أمكاليـ المكسريف مف الخير أىل فيو يبذؿ كما المسمميف أمكاؿ فيو تنفق ما أىـ مف ذلؾ
 .(ٗ)"المشمكلة األرض أىل رحمة مف كذلؾ ذلؾ، عمى

إذ إّف العمراف ال يتـّ مع عدـ كجكد األمف،األمف لو دكر أساس في كجكد العمراف،  -ٖ
يقكؿ  (٘)

 ال الرقيق عف كاالنقطاع الطريق قطاع خكؼ فإف العمارة، كثرة إلى إشارة آمنيف: كقكلوالرازؼ: "
 .(ٙ)"األماكف ىذه مثل في يككف 

عمى عباده، فيك يعمل عمى تيسير تبادؿ المنفعة، كقد بيَّف لنا  األمف مف أفضل نعـ هللا  -ٗ
ىذا ربنا حيف أنعـ عمى قريش كامتف عمييـ بأف أمنيـ كىذا ما مكنيـ مف القياـ بالتجارة دكف أف 

يَلؼِ يجدكا ما يخيفيـ، أك يعترض طريقيـ، حيث قاؿ تعالى:   ِرْحَمةَ  ِإيَلِفِيـْ  * ق َرْيش   إلِ

                                                           
/ ُٕقّفة كبيرة. انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة: لمدكتكر أحمد مختار عمر ) بفتح الزاؼ ككسرىا، يل:بِ الزنْ  (ٔ)

ٜٜٜ.) 
 (.ٜ٘ٛٚٔ(، حديث رقـ )ٖٚٙٔ/ ٓٔ) حاتـ أبي البف: العظيـ القرآف تفسير (ٕ)
 (.ٚٚٙ)ص:  لمسعدؼ: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسيرانظر:  (ٖ)
 (.ٔٛٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ٗ)
 (.ٜٜٖ)ص: : البف باديس الصنياجي انظر: مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير (٘)
 (ٕٕٓ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (ٙ)
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َتاءِ  ْيفِ وَ  الشِ  وا * الصَّ ـْ  الَِّذي * اْلَبْيتِ  َىَذا َربَّ  َفْمَيْعب د  وع   ِمفْ  َأْطَعَمي  ـْ  ج   َخْوؼ   ِمفْ  َوآَمَني 
ذْ كقاؿ تعالى:  [ٗ-ٔ: قريش] ، كلعل الناس [ٕ٘ٔ: البقرة] َوَأْمًنا ِلمنَّاسِ  َمَثاَبةً  اْلَبْيتَ  َجَعْمَنا َواِ 

عايشكا ذىاب ىذا األمف فأصبح الكاحد منا ال يأمف حتى في أيامنا ىذه تدرؾ قيمة األمف بعدما 
 في بمده، فضبًل عف أف يككف آمنًا في السفر أك التنقل مف مكاف إلى آخر.

 بمساف ذلؾل طمبيـ كاف سكاءطمب أىل سبأ أف يباعد ربيـ بيف القرػ في المسافات،  -٘
كىذا يدؿُّ عمى بطر  بو، كيرتبط الفعل عمى يترتب الجزاء إفّ  إذ ألعماليـ، نتيجة وأنّ  أك المقاؿ،

حسانو إلييـ، كأنيـ سئمكا كممكا مف رغد العيش ككثرة ما أنعـ هللا  القـك لنعمة هللا  عمييـ كا 
  ،الذؼ كآثركابو عمييـ، كطمبكا التعب كالكدح كالمشقة، كأنيـ جيمكا مقدار ىذه النعـ كالعافية 
ما رغبكا فيو مف المسألة، كعجل ليـ اإلجابة،   ، كقد أعطاىـ هللا خير ىك ما عمى أدنى ىك

ذْ فدمر تمؾ القرػ كذىب بتمؾ النعـ، كما عجل لمقائميف في قكلو تعالى:  َـّ  َقال وا َواِ   َكافَ  ِإفْ  المَّي 
َماءِ  ِمفَ  ِحَجاَرةً  َعَمْيَنا َفَأْمِطْر  ِعْنِدؾَ  ِمفْ  اْلَحقَّ  ى وَ  َىَذا ـ   ِبَعَذاب   اْئِتَنا َأوِ  السَّ ، (ٔ)[ٕٖ:األنفاؿ] َأِلي

فقد شّدد أىل سبأ عمى  التشدد، عف االبتعادك إلى الكسطية في كل شؤكف حياتنا،  ناكىذا يدعك 
ف ديننا ديف يسر كلف يشاد الديف أحد إال غ  مبو.أنفسيـ فشدد هللا عمييـ، كا 

 في بالمباعدة فبمطالبتيـ كطمع، جشع نظرة ىي عمييـ  هللا نعـ إلى سبأ أىل نظرة -ٙ
 كغير الفقراء حرماف يريدكف  كىـ ذلؾ، عمى القدرة يممؾ مف إال السفر يستطيع لف األسفار
 ىذه يحتكركا أف أرادكا حيف بذلؾ أنفسيـ ظممكا كقد معيـ، التجارة مف السفر مف القادريف
ف التجارة،  ىؤالء تمنى كقد لنفسو، يحب ما ألخيو المؤمف يحب أف اإليماف مكمبلت مف كا 
في المعصية  يكقعكبذا يتبّيف لنا أف الطمع  (ٕ)،ألنفسيـ بيا كاالستئثار النعمة مف غيرىـ حرماف

 يؤدؼ إلى زكاؿ النعـ. ، كىذاأكامر هللا مخالفة ك 

، حتى قكـ سبأ كصاركا عبرة لمف بعدىـ، بظمميـ ألنفسيـ ككفرىـ بنعـ هللا  أىمؾ هللا  -ٚ
أصبح الناس يتحدثكف بشأنيـ، كيرككف قصصيـ كىـ مستغربكف كمتعجبكف مف فعميـ، 
كينظركف لعاقبتيـ، بتفرقيـ كتمزقيـ في الببلد، بعد أف كانكا مجتمعيف، كما كانكا فيو مف نعيـ ثـ 

 .سبأ أيدؼ تفرقكا: فقيل المثلبيـ  ضرب حتىعنيـ ىذا النعيـ ،  أذىب هللا 

                                                           
 (.ٜٖٛ/ ٕٓ) لمطبرؼ : القرآف تأكيل في البياف جامعانظر:  (ٔ)
 (.ٖٕٗٓٔ/ٕٓانظر: تفسير الشعراكؼ ) (ٕ)
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مف أحكاليـ كأفعاليـ لعبرة كعظة لمف  في تمزيق أىل سبأ كما حلَّ بيـ، كما ذكر هللا  -ٛ
عمى عباده أف يشكركه عمى  كأف حق هللا  (ٔ)كشكره عمى نعمو، صبر عمى طاعة هللا 

، يقكؿ صاحب الحكـ  لزكاليا، سبب شكرىا كعدـ النعمة جحكدنعمو إذا أنعـ عمييـ، فإف 
، كقد قاؿ (ٕ)"بعقاليا قيدىا فقد شكرىا كمف لزكاليا تعرض فقد النعـ يشكر لـ مفالعطائية: "

ل ِ  ِمفْ  َرَغًدا ِرْزق َيا َيْأِتيَيا م ْطَمِئنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثًل  َّللاَّ   َوَضَربَ تعالى:   َفَكَفَرتْ  َمَكاف   ك 
ـِ وعِ  ِلَباَس  َّللاَّ   َفَأَذاَقَيا َّللاَِّ  ِبَأْنع   .[ٕٔٔ: النحل] َيْصَنع وفَ  َكان وا ِبَما َواْلَخْوؼِ  اْلج 

ـْ  َوَجَعْمَنا :قكلو في" -ٜ َرى  َوَبْيفَ  َبْيَني  ْرَنا َظاِىَرةً  ق ًرى  ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي اْلق  ْيرَ  ِفيَيا َوَقدَّ  السَّ
وا  القرػ  كبيف بينيـ جعل أنو أخبر ألنو األفعاؿ؛ خمق داللة آِمِنيفَ  َوَأيَّاًما َلَياِليَ  ِفيَيا ِسير 

 دؿ خمق؛ منو كالجعل ذلؾ، جعل أنو أخبر ثـ أىميا، اتخذىا ما: كالقرػ  ظاىرة، قرػ  المباركة
 الخمق ىك كالتقدير العباد، فعل ىك كالسير فييا، السير قدر أنو كأخبر العباد، أفعاؿ خمق أنو

 خمق إلنكارىـ المعتزلة؛ عمى)ردًا(  كذلؾ القرػ، اتخاذىـ كخمق سيرىـ، خمق أنو دؿ أيًضا؛
 .(ٖ)"العباد أفعاؿ

ساءة  ما ذكره هللا  -ٓٔ لنا كقصو عمينا مف قصة سبأ ليبيف لنا إحساف المحسف كثكابو، كا 
المسيء كعقكبتو، كليبتعد الناس عف المعاصي كيرغبكا في الطاعة، كيسارعكا إلى األعماؿ 

عنو، فيحذركا كيخافكا أف يصيبيـ كأف تحّل بيـ العقكبة  الصالحة، كيزدجركا عما نيى هللا 
كما حّمت بقكـ سبأ كغيرىـ ممف بّيف القرآف أخبارىـ، فيذه مكاعع عمى العاقل أف يتنبو ليا كال 

 (ٗ)يغفل عنيا.

، كأف األشياء ميما التحصيف الحقيقي لؤلشياء يككف بتحقيق اإليماف كالعدؿ كالشكر هلل  -ٔٔ
ما كبرت فمف تبقى خالدة، كلنا في قصص الذيف سبقكنا عبرة كمكعظة، كقد كانت عظيمة كمي

حصل ىذا مع قاركف حيف قاؿ إنما أكتيت ىذا الماؿ بعممي كقدرتي كفيـ مني، كفي ىذا بياف 
لنا أنو ال يجكز أف نغتر بعمارة الببلد، أك تطغينا النعـ، فنظف أنو لف يستطيع أف يدمرىا أك 

 لفساد ذلؾ يككف  أف كيحتملازؼ في طمب قكـ سبأ بالمباعدة بيف األسفار: "يخربيا أحد، يقكؿ الر 

                                                           
 (.ٔٚٔ/ ٕٕ) لمزحيمي :انظر: التفسير المنير (ٔ)
 (.ٔٔص ) ابف عطاء هللا السكندرؼ  (ٕ)
 (.ٜٖٗ/ ٛ) لمماتريدؼ: السنة أىل تأكيبلت (ٖ)
 (.ٜ٘ٔ٘/ ٜ) : لمكي بف أبي طالبانظر: اليداية الى بمكغ النياية (ٗ)
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 ال وأنّ  إلى إشارة اضربني :لغيره القائل يقكؿ كما ،يقدر ال ذلؾ أف عمى اعتمادىـ كشدة اعتقادىـ
 .(ٔ)"عميو يقدر

 

 ىلكيـ سبب الشيطاف وساوسل سبأ قوـ اتباع: لثالثا المطمب

ؽَ  َوَلَقدْ قاؿ تعالى:   َلو   َكافَ  َوَما * اْلم ْؤِمِنيفَ  ِمفَ  َفِريًقا ِإلَّ  َفاتََّبع وه   َظنَّو   ِإْبِميس   َعَمْيِيـْ  َصدَّ
ْمَطاف   ِمفْ  َعَمْيِيـْ  ل ِ  َعَمى َوَربُّؾَ  َشؾ    ِفي ِمْنَيا ى وَ  ِممَّفْ  ِباآْلِخَرةِ  ي ْؤِمف   َمفْ  ِلَنْعَمـَ  ِإلَّ  س   َشْيء   ك 
 [ٕٔ-ٕٓ:سبأ] َحِفيظ  

 المعاني المغوية: أولً 

  ِإْبِميس كندـ كانقطع يئس أؼ: هللا، رحمة مف كأبمس سكت،ك  بو قطع: الرجل أبمس: بمس 
وـ   َوَيْوـَ اليائس، قاؿ تعالى: : إبميس، فالمبمس سمي كمنو رجاؤه، اَعة   َتق   اْلم ْجِرم وفَ  ي ْبِمس   السَّ

بميس[ٕٔ: الركـ]  أؼ أكيس، كأبمسكا أؼ هللا رحمة مف أبمس ألنو منو مشتق: هللا لعنو ، كا 
 كال حجتو انقطاع عند يسكت لمذؼ قيل لذلؾ الخكؼ، أك الحزف  مف الساكت: كالمبمس سكتكا،
ـْ غمًا، قاؿ تعالى:  سكت إذا فبلف أبمس: أبمس، كيقاؿ قد: جكاب عنده يككف   َفِإَذا َبْغَتةً  َأَخْذَناى 
ـْ  وفَ  ى  : ، كاإلببلس(ٕ)بضاحكة( أوضحوا ما حتى )وأبمسواالحديث:  كمنو [ٗٗ: األنعاـ] م ْبِمس 

بلسيا؟ الجف تر )...ألـ :الحديث كمنو الحيرة؛  (ٗ)كدىشيا. تحيرىا أؼ: (ٖ))وا 

 البلغة وجوه: اً ثاني

ؽَ  َوَلَقدْ في قكلو تعالى:  -ٔ  المفرع الظف صدؽ ألف ؛حذؼ إيجاز َظنَّو   ِإْبِميس   َعَمْيِيـْ  َصدَّ
 (٘).إياىـ دعكتو استجابة ظاناً  شيء إلى دعاىـ أنو يقتضي ،اتباعيـ عنو

                                                           
 (.ٕٕٓ/ ٕ٘) لمرازؼ : الغيب مفاتيح (ٔ)
 .صحيح حديث كىذا ،(ٜٜٔٓٔ) رقـ حديث ،(ٖٗٔ/ ٖٖ) أحمد مسند (ٕ)
 (.ٖٙٙٛ) رقـ حديث،  الخطاب بف عمر إسبلـ باب األنصار، مناقب كتاب ،(ٛٗ/ ٘) البخارؼ  صحيح (ٖ)
 (.ٜٕ/ ٙ) منظكر البف: العرب لساف (ٗ)
 (.ٕٛٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (٘)
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ـَ  ِإلَّ  أف َيِرْد قكلو تعالى: الظاىر -ٕ  عنو عدؿكقد  ،بيا يؤمف ال ممف ِباآْلِخَرةِ  ي ْؤِمف   َمفْ  ِلَنْعَم
 الكفر مراتب أدنى بأف ليؤذف ؛بالشؾ اإليماف قكبل أنو :كىي ،لنكتة الجميل النظـ ىذا في ما إلى

 (ٔ).ميمكة

ـَ قكلو:  أكرد  -ٖ  المعتبر أفّ  إلى إشارةبصيغة الفعل المضارع،  ِباآْلِخَرةِ  ي ْؤِمف   َمفْ  ِلَنْعَم
كألف اإليماف طارغ عمى كفرىـ السابق  متجدد، تدريجي بنظر يحصل كألنو ؛الخاتمة اإليماف في

 المعتبر أف إلى إشارةبصيغة االسـ،  َشؾ    ِفي ِمْنَيا ى وَ  ِممَّفْ  قكلو: كمتجدد عمييـ، كأكرد 
 (ٕ)، كبياف أف شكيـ في اآلخرة أمر متأصل فييـ.المكت إلى الشؾ عمى كالثبات الدكاـ

 القراءات وجوه: اً ثالث

ؽَ  َوَلَقدْ : تعالى قكلو  كابف عمرك كأبك كنافع كثير ابف قرأ َظنَّو   ِإْبِميس   َعَمْيِيـْ  َصدَّ
ؽَ : كالكسائي كحمزة عاصـ كقرأ خفيفة، ؽَ َصدَ  :عامر ، ككجو مف قاؿ مشددة َصدَّ

:  قكلو نحك كذلؾ أغكاىـ، إذا إّياه متابعتيـ مف بيـ ظّنو الذؼ ظّنو صدؽ أّنو: التخفيفب
 ْـ  تيّقف،  عف ذلؾ يقل لـ ألّنو ، صّدقكه الذؼ ظّنو فيذا، [ٜٖ:الحجر] َأْجَمِعيفَ  َوَْل ْغِوَينَّي 

 عمييـ صدؽ الظرؼ، انتصاب ينتصب أف كيجكز بو، المفعكؿ انتصاب ينتصب ىذا عمى فظّنو
 أّنو بالّتشديد صدؽ: قاؿ مف ككجو بو، المفعكؿ إلى بصدؽ متعديا يككف  كال ظنو، في إبميس
 (ٖ).إليو صدؽ كعّدػ بو، مفعكؿ أّنو عمى نصب

 المناسبة وجو: اً رابع

كا غكائو ليـ، أتبع  كالشيطاف، اليكػ  اتباعيـ في سبأ أمر مف كاف ما هللا  ذكر المّ 
مف ركف إلى  أف، ك كاليدػ الرشاد كخالف كاليكػ  إبميس اتبع ممف أمثاليـعف  اإلخبارب ذلؾ 

 كاتميز  قد، كأف المؤمنيف فييـ إبميس ظفّ  صّدقكاتزييف الشيطاف كا غكائو كانقاد إلى كسكستو، فقد 
 (ٗ).عمييـ لمشيطاف سمطاف ال عنيـ بأنو

 
                                                           

 (.ٖٛٓ/ ٔٔ) لؤللكسي: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركحانظر:  (ٔ)
لسبع المثاني: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كا، (ٗٛٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (ٕ)

 .(ٖٛٓ/ ٔٔلؤللكسي )
 (.ٜٔ/ ٙ) الفارسيّ  عمي يألب: السبعة لمقراء الحجة (ٖ)
 (.٘ٚ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسير(، ٖ٘ٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسيرانظر:  (ٗ)
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 العاـ المعنى: اً خامس

أف يضميـ  بقدرتو أفَّ  ظفَّ  حيف الضاليف، ىؤالء فيكصدؽ  إبميس ظف تحققلقد 
فتحقق ما ظف، فاتبعو الناس فضمكا كأطاعكه فعصكا أكامر ربيـ،  ليـ، الباطل بتزييف كيغكييـ

 تسمطعمى ىؤالء الكفار الذيف اتبعكه مف  إِلبميس كاف كما :أؼإال فريقًا مف المؤمنيف فمـ يتبعكه، 
اقتضت أف يميز المؤمف باآلخرة المصدؽ  ، إال أّف حكمة هللا كاإلغكاء بالكسكسة كاستيبلء

 (ٔ).كأحكاليـ نياتيـ كيعمـ يحفع أعماؿ العباد،  دمحم يا كربؾبالبعث، عف الشاؾ في ذلؾ، 

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً سادس

قد صدؽ ظف إبميس في بني آدـ، أنو إف أغكػ البشر فإنيـ الشيطاف، فالحذر مف كساكس  -ٔ
، فمـ سيطيعكنو كيجيبكنو، كقد صدؽ ظنو فييـ فاتبعكه، إال طائفة منيـ ثبتكا عمى طاعة هللا 

ـْ لَ  َْل َزيِ َنفَّ  َأْغَوْيَتِني ِبَما َربِ   َقاؿَ يجد كسيمًة كال سبيبًل يدخل عمييـ منيا ليغكييـ، قاؿ تعالى:   ي 
ـْ  اْْلَْرضِ  ِفي ـ   ِعَباَدؾَ  ِإلَّ  * َأْجَمِعيفَ  َوَْل ْغِوَينَّي   .[ٓٗ-ٜٖ: الحجر] اْلم ْخَمِصيفَ  ِمْني 

 ال إنو بل ،فبل يستطيعكف دفعيا الناس قمكب عمى إلبميسقاىرة أك حجة  قكة كال سمطاف ال -ٕ
، كقد جينـ نار نفسو عف دفعكل نفسو، ليدػ شيء األمر مف يممؾ كاف لكك  شيء، لنفسو يممؾ

ْمَطاف   َعَمْيِيـْ  َلؾَ  َلْيَس  ِعَباِدي ِإفَّ  قاؿ تعالى: ، [ٕٗ: الحجر] اْلَغاِويفَ  ِمفَ  اتََّبَعؾَ  َمفِ  ِإلَّ  س 
نما كاف باختيارىـ،  نما كاف منو الكسكسة كالتزييف، كلـ تكف استجابتيـ لو عف جبر أك إكراه، كا  كا 

ف شاؤكا اتبعكه، كمما يدؿ عمى ذلؾ، أف فرقة مف المؤمنيف ثبتت فمـ يستطع  فإف شاؤكا خالفكه كا 
ْيَطاف   َوَقاؿَ إغكاءىا، حيث يقكؿ تعالى:  ـْ  َّللاََّ  ِإفَّ  اْْلَْمر   ق ِضيَ  َلمَّا الشَّ ـْ  اْلَحق ِ  َوْعدَ  َوَعَدك   َوَوَعْدت ك 

ـْ  ـْ  ِليَ  َكافَ  َوَما َفَأْخَمْفت ك  ْمَطاف   ِمفْ  َعَمْيك  ـْ  َأفْ  ِإلَّ  س   .[ٕٕ: إبراىيـ] ِلي َفاْسَتَجْبت ـْ  َدَعْوت ك 

 في ىك ممف باآلخرة المؤمف حاؿ ليظير ؛ابتبلءىـبتسميط إبميس عمى الناس  هللا  أراد -ٖ
 عمى الثابت بيف  هللا يميز الشيطاف فبكسكسة العقاب، أك الثكاب بكجكد يؤمف الك  منيا، شؾ
الذؼ يزيغ عف  الخبيث فيتميز االختبار، عند يسقط بحيث إيمانو، في كالمضطرب العقيدة ىذه

 الذؼ يثبت عمى الحق. الطيب مفاليدػ 

                                                           
 (.ٙٓ٘/ ٕ) لمصابكني: التفاسير صفكةانظر:  (ٔ)
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لما كجد إبميس آدـ ضعيف العـز قد أصغى إلى كسكستو، عمـ أف ذريتو أضعف عزمًا منو،  -ٗ
المبلئكة أنو  كظف بيـ أنيـ سيتبعكنو، كما أنو عمـ قدرتو عمى إغكاء بني آدـ، حيف أخبر هللا 

 (ٔ)سيجعل فييا مف يفسد فييا.

المؤمف ىك الذؼ يثبت أماـ كساكس الشيطاف، فبل يستطيع الشيطاف أف يدخل إلى قمبو  -٘
ليضمو كيغكيو؛ ألّف المؤمف يجعل بينو كبيف إغكاء الشيطاف حاجزًا فبل يستطيع أف يستميل قمبو 

الشيطاف يجري مف ابف آدـ )فإف ، قمبو إلى لمدخكؿ كالمسالؾ الطرؽ  كلأمامو  سدإليو، كي
 قمكبيـ في الفاسديف، كمف ال يثبت فيك ضعيف اإليماف، يقكؿ الخطيب: "(ٕ)مجرى الدـ(

 رسل دعكة إلى يستجيبكف  كال باآلخرة يؤمنكف  كال بالكساكس يتأثركف  الذيف ىـ كأخبلقيـ كأركاحيـ
 .(ٖ)" هللا

الشيطاف ليـ، فبل يغكينيـ عمى الناس أف يتعظكا مما حصل مع قكـ سبأ بعد كسكسة  -ٙ
 تنبيو فالمقصكد فيحصل معيـ مثمما حصل ليـ، بل البد أف يتخذكه عدكًا، يقكؿ ابف عاشكر: "

 شرؾ في يقعكا فبل لكيده كيستيقظكا ليحذركه ؛أتباعو عاقبة كسكء الشيطاف مكائد إلى المؤمنيف
 .(ٗ)"كسكستو

 حقاً  ىنالؾ أف كتثبت الغكاية عمى تستعصي مؤمنة قمة مفال تخمك الجماعات  كاألقكاـ  -ٚ
شد الظركؼ أ في حتى بو، يستمسؾ كأف يجده أف أراد مف لكل كيمكف يطمبو مف يعرفو ثابتاً 

 (٘)كأحمكيا ظممة.

سمـ كنجى مف سمـ مف المؤمنيف  ضلَّ مف ضلَّ مف أتباع إبميس، كبحفظو  بحفع هللا  -ٛ
 (ٙ).مف ضبلؿ الشيطاف ككسكستو ألكلياء هللا 

 كيجازييـ العباد أعماؿ يحفع كىك شيء، عميو يخفى ال العباد، أعماؿ عمى مطمع  هللا -ٜ
 .عمييا

                                                           
 (.ٜٚ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٔ)
 (.ٜٖٕٓ(، كتاب االعتكاؼ، باب ىل يدرأ المعتكف عف نفسو، حديث رقـ )ٓ٘/ ٖصحيح البخارؼ ) (ٕ)
 (.ٕٛٚ/ ٗ) لدركزة: الحديث التفسير (ٖ)
 (.ٕٛٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ٗ)
 (.ٕٜٕٓ/ ٘) قطب لسيد: القرآف ظبلؿ فيانظر:  (٘)
 (.ٖ٘ٗ/ ٙ) كثير البف: العظيـ القرآف تفسيرانظر:  (ٙ)
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 مرىونة بإذف هللا يـو القيامة الشفاعة : الرابع المطمب

وفِ  ِمفْ  َزَعْمت ـْ  الَِّذيفَ  اْدع وا ق لِ قاؿ تعالى:  َماَواتِ  ِفي َذرَّة   ِمْثَقاؿَ  َيْمِمك وفَ  َل  َّللاَِّ  د   ِفي َوَل  السَّ
ـْ  َوَما اْْلَْرضِ  ـْ  َلو   َوَما ِشْرؾ   ِمفْ  ِفيِيَما َلي  َفاَعة   َتْنَفع   َوَل * َظِيير   ِمفْ  ِمْني   َأِذفَ  ِلَمفْ  ِإلَّ  ِعْنَده   الشَّ

ـْ  َقاؿَ  َماَذا َقال وا ق م وِبِيـْ  َعفْ  ف زِ عَ  ِإَذا َحتَّى َلو    [ٖٕ-ٕٕ: سبأ] اْلَكِبير   اْلَعِميُّ  َوى وَ  اْلَحقَّ  َقال وا َربُّك 

 أوًل: المعاني المُّغوية

ٔ-   َظِيير :قاؿ تعالى: كالجمع الكاحد عمى كيطمق المعيف الظيير ،  َذِلؾَ  َبْعدَ  َواْلَمَلِئَكة 
 كاحد كل كأف ،تقاطعكا : أؼكتظاىركا كالمساندة، المعاكنة :كالمظاىرة، [ٗ: التحريـ] َظِيير  
 (ٔ).ظيرانييـ بيف نازؿ كىك صاحبو إلى ظيره كلى

ٕ-  َف زِ ع :فزعا، يفزع فزع يقاؿ الذعر، األصل األكؿ: صحيحاف، أصبلف كالعيف ؼكالزا الفاء 
، مفزع كىذا ،ذعر إذا كأزلت  كشفت :فمعناه عنو فزعت أما، يدىميـ فيما إليو فزعكا إذا القـك
 أفزعتو: يقكلكف ، فاإلغاثة: اآلخر كاألصل، ق م وِبِيـْ  َعفْ  ف زِ عَ  ِإَذا َحتَّى: تعالى قاؿ ،الفزع عنو
 (ٕ).فأغاثني فزعاً  إليو لجأت أؼ فأفزعني، إليو كفزعت ،أغثتو إذا كأفزعتو، رعبتو، إذ

 البلغة وجوه: ثانياً 

 ِوفِ  ِمفْ  َزَعْمت ـْ  الَِّذيفَ  اْدع وا ق ل  (ٖ).يسمع ال الذؼ الجماد بدعاء تعجيز: َّللاَِّ  د 

 القراءات وجوه: ثالثاً 

 َـّ سَ يُ  لـ ما عمى داللة ،َلو   أ ِذفَ  ِلَمفْ  ِإلَّ  اليمزة بضـ يقرأ ،َلو   َأِذفَ  ِلَمفْ  ِإلَّ : تعالى قكلو -ٔ
 (ٗ). هللا عف بالفعل إخباراً  كنصبيا فاعمو،

 ق م وِبِيـْ  َعفْ  عَ زَّ فَ  ِإَذا َحتَّى: عامر ابف، قرأ ق م وِبِيـْ  َعفْ  ف زِ عَ  ِإَذا َحتَّىقكلو تعالى:  -ٕ
 عَ زَّ فَ  قرأ فمف، الزاؼ مكسكرة الفاء مضمكمة ف زِ عَ : الباقكف كقرأ  كالزاؼ، الفاء مفتكحة

                                                           
 (.ٖٚٛ/ ٕ) الفيكمي ألحمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (ٔ)
 (.ٔٓ٘/ ٗ) فارس البف: المغة مقاييس (ٕ)
 (.ٖٚٔ/ ٕٕ) التفسير المنير لمزحيمي (ٖ)
 (.ٜٕ٘)ص:  : البف خالكيوالحجة في القراءات السبع (ٗ)
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 فبنى ف زِ عَ : قرأ كمف ، هللا اسـ إلى عائد ضمير فاعمو لمفاعل المبني الفعل أف: فالمعنى
 (ٔ). هلل المعنى في كالفعل رفع، مكضع في كالمجركر الجارّ  كاف بو لممفعكؿ الفعل

 المناسبة وجو: رابعاً 

 لـ عمييـ  هللا نعـ أفكبياف  ، كسميماف دك كدا الشاكريف حاؿ  أف ذكر هللا بعد
 إلى  عاد النعمة، بطركا حيف بيـحلَّ  كما أكسب الكافريف حاؿبياف ك  قمكبيـ، في اإليماف تفسد

 عنيـ كشفتل المزعكمة بآليتيـ يستعينكا بأف التيكـ سبيل عمى كمطالبتيـ المشركيف خطاب
 فكيف ،ياشفاعت يـتنفع كال شيئا ليـ ممؾت ال اأني بيف ثـ ،كتعينيـ عمى قضاء حكائجيـ الضر

 (ٕ)بعدما عممكا حاليا كأمرىا؟ ا كيتقربكف إلييا،يعبدكني

 العاـ المعنى: خامساً 

 لكـ يستجيبكف  لعميـ األصناـ ىؤالء ادعكا: ليـ مكبخا لمشركي قكمؾ الرسكؿ أييا قل
 اآللية ىؤالء كىك أف خطئيـ عظيـ ليـ أباف ثـ، أمكركـ مقاليد كبيدىـ ،قدرتيـ في ذلؾ كاف إف
 كال االستقبلؿ سبيل عمى ال شر، أك خير مف األرض في كال السمكات في ذرة مثقاؿ يممككف  ال

 خمق عمى معيف دكنو مف يدعكف  التي اآللية مف  هلل كما، ليما لمخالق الشركة سبيل عمى
، كما ضر منيـ يخشى أك نفع منيـ يرجى آلية يككنكف  فكيف، حفظو عمى كال ذلؾ، مف شيء

كال تككف الشفاعة لمثل ىؤالء الكافريف  يشفع، أف لو أذف لمف إالال تنفع  أف الشفاعة عنده 
 عف الفزع كأزيل لمشافعيف أذف إذا حتى كجميف بالشفاعة اإلذف منتظريف الناس يقف أبدًا، ثـ
، كىك ارتضى لمف بالشفاعة ذفأ قالكا ربكـ؟ قاؿ ماذا لبعض بعضيـ قاؿ المنتظريف قمكب
 (ٖ).خمقو مف أحد ذلؾ في يشاركو ال كالكبرياء بالعمك المتفرد

 واْلىداؼ المقاصد تحميل: اً دسسا

ليس لآللية التي يعبدىا المشرككف قدرة عمى تحقيق النفع ليـ أك دفع الضر عنيـ، بل إنيـ  -ٔ
ال يممككف مثقاؿ ذرة في السماكات كال في األرض عمى سبيل االستقبلؿ، كليس ليـ مشاركة في 
خمقيما أك التصرؼ فييما، كال معيف منيـ أك مف غيرىـ عمى فعل شيء مف أمر السماكات أك 

فقراء إليو، كفي ىذه اآلية بياف عجز ىذه اآللية التي يعبدكنيا،  ، بل إف كل خمقو األرض
                                                           

 (.ٙٔ/ ٙ) الفارسيّ  عمي ألبك: السبعة لمقراء الحجة (ٔ)
 (.ٖٚٔ/ ٕٕلمزحيمي ) :انظر: التفسير المنير (ٕ)
 (.ٚٚ/ ٕٕ) المراغي ألحمد: المراغي تفسيرانظر:  (ٖ)
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كبطبلف عبادتيا، كما أّنيا تقيـ الحجة عمييـ كأنو يجب عمييـ عبادة مف يستحق العبادة، كيجيب 
 دعاء السائل، كمف يممؾ السماكات كاألرض كما فييف.

 شأنيا مفعمى المشركيف، كالتي  ي يردُّ بيا النبي لقََّنت ىذه اآليات الحجج كالبراىيف الت -ٕ
 (ٔ).، كالدخكؿ في ديف هللا الباطل كاجتناب الحق، اعتناؽ عمى تحمميـ أف

مف الشافعيف، كما أنيا ال  ، فيي كائنة لمف أذف لو ال تنفع الشفاعة إال بإذف مف هللا  -ٖ
 ِبِإْذِنوِ  ِإلَّ  ِعْنَده   َيْشَفع   الَِّذي َذا َمفْ تككف إال لمف ُأِذف أف ُيشفع لو، حيث يقكؿ تعالى: 

ليـ، قاؿ  ، كفي ىذا أيضًا تكذيب الدعائيـ بشفاعة ما يعبدكف مف دكف هللا [ٕ٘٘:البقرة]
وفَ تعالى:  وفِ  ِمفْ  َوَيْعب د  رُّى ـْ  َل  َما َّللاَِّ  د  ـْ  َوَل  َيض  ول وفَ  َيْنَفع ي  َنا َىؤ َلءِ  َوَيق  َفَعاؤ   َّللاَِّ  ِعْندَ  ش 

 يشمل لففي الشفاعة ال يككف إال لمف يستحقيا، فإذنو  إذنو  كبذا يتبيف أفّ  (ٕ)،[ٛٔ:يكنس]
ال تشمل ىؤالء المشركيف، فيـ  شفاعتو  كما أفّ  المشرككف، يعبدىا التي المزعكمة اآللية ىذه

 خالدكف في نار جينـ ال يخرجكف منيا.

 فإف قكلو تعالى: التربص، مف كطكؿ الزماف، مف مميّ  بعد إالبالشفاعة  اإلذف يطمق ال -ٗ
ف زِ عَ  ِإَذا َحتَّى يفيد أف انتظارًا لئلذف كتميبًل كفزعًا ممف يرجك الشفاعة كالشفعاء، كىل يؤذف ،

َماَواتِ  َربِ  ليـ أك ال؟ كمثل ىذا دؿ عميو قكلو تعالى:  َما َوَما َواْْلَْرضِ  السَّ ْحَمفِ  َبْيَني   لَ  الرَّ
وـ   َيْوـَ  * ِخَطاًبا ِمْنو   َيْمِمك وفَ  وح   َيق  ا َواْلَمَلِئَكة   الرُّ ْحَمف   َلو   َأِذفَ  َمفْ  ِإلَّ  َيَتَكمَّم وفَ  لَ  َصفِّ  َوَقاؿَ  الرَّ
 (ٖ).[ٖٛ-ٖٚ: النبأ] َصَواًبا

، فقد قاؿ تعالى: المبلئكة كاألنبياء حيف يؤذف ليـ في الشفاعة يككنكف فزعيف مف هللا  -٘
 م ْشِفق وفَ  َخْشَيِتوِ  ِمفْ  َوى ـْ  اْرَتَضى ِلَمفِ  ِإلَّ  َيْشَفع وفَ  َوَل [األنبياء :ٕٛ] لما يقترف بذلؾ مف ،

 عف  ىريرة أبي عفك  (ٗ)ليـ فيو تقصير، الخكؼ كالرىبة مف أف يقع في تنفيذ ما أذف هللا 
 لقولو، خضعاناً  بأجنحتيا الملئكة ضربت السماء، في اْلمر هللا قضى إذا): قاؿ  النبي

 وىو الحق،: قاؿ لمذي قالوا ربكـ، قاؿ ماذا: قالوا قموبيـ، عف فزع فإذا صفواف عمى كالسمسمة

                                                           
 (.ٜٕٓ/ ٔٔلطنطاكؼ ) :انظر: التفسير الكسيط (ٔ)
 (.ٓٛ٘/ ٖ) لمزمخشرؼ : التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼانظر:  (ٕ)
 (.ٓٛ٘/ ٖ) المرجع السابقانظر:  (ٖ)
 (.ٜٕ٘/ ٗٔ) لمقرطبي: القرآف ألحكاـ الجامعانظر:  (ٗ)
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ينقادكف  ما يجعميـ ،أكامره كتعظيـ إجبللو إلى  في ىذا دعكة لممؤمنيف، ك (ٔ)...(الكبير العمي
 تفزع تعظيمًا كىيبة لو، فنحفبحيث ىذا حاؿ المبلئكة بيف يدؼ ربيا،  ذا كافإلطاعتو، ف
 أكلى بذلؾ. المسممكف 

المؤمنيف، قطع لؤلطماع لكل مف يتأمل  في بياف أف الشفاعة ال تككف إال لعباد هللا  -ٙ
، يقكؿ ابف كيرجك الشفاعة مف ىؤالء الكافريف، كأف النجاة ال تككف إال بالتزاـ أكامر هللا 

 إذ ،ليـ شفاعة منيـ تصح ال ليـ يشفعكف  أنيـ يظنكف  الذيف أفّ  ،بعد اآلية في تقرر ثـعطية: "
 .(ٕ)"كافر في الشفاعة في تعالى هللا يأذف كال كفرة ىؤالء

، مع ما سمعكا بو مف صرؼ المشرككف عبادتيـ لؤلصناـ، كاستكبركا عف عبادة هللا  -ٚ
كفي ىذا ، حتى أف المبلئكة المقربكف يقركف بألكىيتو، كيخضعكف لجبركتو كجبللو، عظمتو 

 عنيـ كالفزع الدىشة آثار كتزكؿ يبعثكف  حينما القيامة يكـ الكفار أمر مف يككف  سكؼ ما تقرير"
 ىك  هللا كأف ،الحق ىك  هللا كعد ما بأف يعترفكف  حيث،  هللا كعدىـ عما كيسألكف 
 .(ٖ)"كعظمتو عمّكه في أحد يدانيو ال الذؼ الكبير العمي

 أما ،فإنو لف ينفعو أك يغني عنو شيئاً  ، هللا سكػ أك خافو  أحبو أك شيئاً  آثر مف كل -ٛ
 إليو، يكصمكف  ألنيـ ، هلل محبة فييكالعمماء كأىل الخير كالصبلح  األتقياءك  األنبياء محبة
 كل محبة إلى دعكةكفي ىذا  (ٗ)، هللا بإذف شفاعتيـ فتنفع ، هللا ألجل إال أحد يحبيـ فمـ
 فيـ مظنة الشفاعة لغيرىـ. ،كاألكقات األحكاؿ كل في باهلل  ُيَذكِّرمف ك  الخير، فيو فُّ ظَ يُ  مف

 عف يعكقو كال ،أحد حاؿ عميو يخفى ال فإنو ،يستحقو بما أحد لكل بالحق  "قضى هللا  -ٜ
 .(٘)"حائل دكنو يجكز كال ،عائق حقو إلى إيصالو

 .(ٙ)"سكاه العبادة يستحق كال هللا إال إلو ال كأنو التكحيد تقرير" -ٓٔ

                                                           
ْمَع َفَأْتَبَعو  ِشَياب  (، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو: ٓٛ/ ٙصحيح البخارؼ ) (ٔ)  م ِبيف  ِإلَّ َمِف اْسَتَرَؽ السَّ

 (.ٔٓٚٗ[، حديث رقـ )ٛٔ]الحجر: 
 (.ٚٔٗ/ ٗ) عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ٕ)
 (.ٜٕٚ/ ٗ) لدركزة: الحديث التفسير (ٖ)
 (.ٖٜٗ/ ٗ) : لمفاسيانظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد (ٗ)
 (.ٜٔٔ/ ٕٕ) عاشكر البف: كالتنكير التحريرانظر:  (٘)
 (.ٖٛٔ/ ٗلمجزائرؼ ) :أيسر التفاسير (ٙ)
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 الخاتمة

في ىذه الخاتمة  قد ذكرتك بمنِّو كفضمو االنتياء مف ىذا البحث،  الحمد هلل الذؼ أتـ عميّ 
كمف أىـ النتائج كالتكصيات  مف القرآف الكريـ، خبلصة مقاصد كأىداؼ الحزب الثالث كاألربعيف
ل إلييا الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة:  التي تكصَّ

 أوًل: نتائج البحث

لتنيض بو  ؛مقاصد السكر مف العمكـ الميمة كالتي تحتاجيا األمة في كقتنا المعاصرعمـ  -ٔ
مف مشكبلتيـ، لكنو يحتاج إلى تأمل كتفكير  اً مف غفمتيا، فيك يبلمس كاقع الناس، كيحل كثير 

 بعمق، مع عدـ التكمف في استخراج ىذه المقاصد، أك الخركج عف المعنى المراد.

طل مف بيف يديو كال مف خمفو، فيك كتاب ال تفنى عجائبو كال تنقضي القرآف ال يأتيو البا -ٕ
 أخباره كأسراره.

األمة اإلسبلمية اليكـ ىي في أشد الحاجة لمرجكع إلى دينيا، كالتمسؾ بكتاب ربيا كسنة  -ٖ
 ف ما نعانيو اليكـ كما نعيشو مف تأخر كىكاف سببو الرككف إلى الدنيا.ا  نبييا، ك 

ى كثير مف المطائف البيانية، كالتي تظير ببلغة القرآف الكريـ كا عجازه، تكصمت الدراسة إل -ٗ
كركعة نظمو، كما احتكػ البحث عمى معاني المفردات، كالدالالت المستفادة مف اآليات، مما 

 يعيف القارغ عمى االستفادة مف ىذه العبر كالعظات.

مف أىميا ما يتعمق باألسرة  اشتممت سكرة األحزاب عمى كثير مف اآلداب كالفضائل، كالتي -٘
كعبلقة األفراد ببعضيـ البعض في المجتمع، كآداب الدخكؿ إلى البيكت، كبياف مكانة المرأة في 

 المجتمع.

مف كاجب المسمميف الدفاع عف زكجات كأّف عمى نساء العالميف،  فضل نساء النبي  -ٙ
.كمكاجية اليجمة التي يقـك بيا البعض بالطعف في ، النبي   زكجاتو كالتطاكؿ عمييفَّ

ّـِ كجو، كلـ يبق  قامكا بالميمة التي كمفيـ هللا  أفَّ الرسل  -ٚ كا الرسالة عمى أت بيا، فقد أدُّ
 ، كال لمؤمف مقصر في حمل ىذه األمانة بعد األنبياء. عذر كال حجة لكافر لـ يؤمف باهلل

 ليسكا كأنيـ األدعياء، زكجات نكاح جكاز ببياف اإلسبلـ، في التبني حكـ إلغاء عمى التأكيد -ٛ
ف ، لزيد بأب ليس  النبي كأفّ  الحكـ، في الصمب كأبناء  .ذلؾ قبل تبناه قد كاف كا 
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ىك مف قدر  ليا، ألف هللا  عمى المؤمف أف يعطي المرأة حقكقيا التي فرضيا هللا  -ٜ
 كأكجب ليا ىذه الحقكؽ.

كزكجاتو كالمؤمنيف،  عمى المؤمنيف الحذر مف المنافقيف، فقد كانكا كثيرا ما يؤذكف النبي  -ٓٔ
 كأفَّ ىؤالء المنافقيف مف أعظـ األخطار التي تبعث الفتنة كتمزؽ صفكؼ األمة.

، كحمل أمانة ىذا الديف بصدؽ، كالتضحية مف أجمو، كالثبات عمى كجكب تقكػ هللا  -ٔٔ
 التقكػ طريق الفبلح في الدنيا كاآلخرة.أف بياف مبادئو، ك 

بيا عمينا، فيك مالؾ كل شيء، كىذا يدعكنا إلى العزة  النعـ التي نحيا بيا قد أنعـ هللا  -ٕٔ
 .كالكرامة، كالتحرر مف عبكدية غير هللا 

، ال معانداً  عقيدة البعث ىي حقيقة راسخة، ال ينكرىا كل ذؼ لب، إال مف كاف جاحداً  -ٖٔ
ىذه القضية في نفكسيـ، فإنيا ترسيخ الساعة آتية ال محالة، كعمى المؤمنيف  فّ أمو، ك يعمل عق

 .مما يعيف عمى التزاـ المؤمف بأكامر هللا 

عمى بعض أنبيائو، كفضمو عمى سيدنا داكد كسميماف  عرضت سكرة سبأ فضل هللا  -ٗٔ
،  السبيل إلى دكاـ نعـ هللا كأّف الشكر ىك  ّهللا  عمينا، كأف  ال يتخمى عف عباده

 النصر كالتمكيف.ك المؤمنيف، بل يمدىـ مف فضمو، كىذا يبعث في نفكس المؤمنيف اليقيف 

كحده، فيك لـ ُيْطِمع عميو ال ممؾ مقرب كال نبي مرسل، كأف  عمـ الغيب خاص باهلل  -٘ٔ
 الجف مف جممة مف ال يعممكف الغيب.

كقصة قكـ سبأ، كأفَّ عمى األمة اإلسبلمية االعتبار سكرة سبأ تطرقت إلى بعض القصص  -٘ٔ
كاالتعاظ مف ىذه القصص، فبل تقع في مثل تمؾ األخطاء التي كقعكا بيا، فيككف ذلؾ سببًا 

 ليبلكيا.

قد بيف لنا  كمغفرتو، كشدة عقابو لمف  يغفل عف أداء كاجباتو، فإف هللا  سعة رحمتو  -ٙٔ
 طرؽ الصبلح كأسباب الفساد.
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 ثانيًا: التوصيات والمقترحات

خكاني بكصية هللا  -ٔ ، فيي سبيل لؤلكليف كاآلخريف، كىي تقكػ هللا  أكصي نفسي كا 
 النجاة، كطريق السعادة في الدنيا كاآلخرة.

دخاؿ الطبلب في غمار ىذا العمـ، فإنو مما يكسع  -ٕ االىتماـ بالمقاصد كاألىداؼ القرآنية، كا 
ُد مزاعـ الكافريف، المدارؾ كالمفاىيـ، كيي دؼ العصاة المذنبيف، كيزيد إيماف المؤمنيف، كُيَفنِّ

 كيغرس الثقة كاليقيف بعمك شأف ىذا الديف.

شعار الناس بأنيـ مخاطبكف  -ٖ التركيز عمى إيصاؿ ىذه العبر كالدالالت كالمفاىيـ لمناس، كا 
خكؿ إلى البيكت، أك بيا، مع مراعاة اآلداب التي غفل عنيا الكثير مف الناس، كآداب الد

 احتجاب النساء، كغيرىا مف اآلداب كالفضائل.

أكصي الدعاة باختيار األسمكب المناسب، كبما يتناسب مع كسطية ىذا الديف، كالذؼ يراعي  -ٗ
 حاؿ المدُعك، كيككف َأْدَعى إلى اعتناؽ اإلسبلـ، كاإلقباؿ عمى التمسؾ بأحكاـ ىذا الديف. 

لُمستنبطة مف قصص القرآف في مجمدات مع بعضيا البعض، كضع المقاصد كاألىداؼ ا -٘
 فإف ىذا يسيل عمى القارغ الحصكؿ عمى المعمكمة كالرجكع إلييا.

أكصي القائميف عمى التعميـ كالمناىج الدراسية باالىتماـ بالقصص القرآني التي ال تكجد ليا  -ٙ
ا كاألحكاـ المتعمقة بيا الكثير مف مساحة كافية في المناىج التعميمية، كالتي ال َيعِرُؼ تفاصيمي

 الناس، كقصة قكـ سبأ مثبًل، مع استخراج المضاميف التربكية التي تحتكؼ عمييا تمؾ القصص.

 

 

 

 

 نفسي فمف نسياف أك سيك أك خطأ مف كاف كما ، هللا فمف صكاب مف كاف فما كأخيراً 
 يجعل أف تعالى كأسألو كتابو، إال ُيحِكـ أف كأبى لنفسو، إال الكماؿ أبى هللا فإفّ  كالشيطاف،

 .العالميف رب هلل كالحمدكأف يجعمو في ميزاف حسناتي، ، الكريـ لكجيو خالصاً  ىذا عممي
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 الفيػػػارس
 ات القرآنيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوًل: فيرس اآلي

 : فيرس اْلحػػػػػػػػػاديث النبوية ثانياً 

 ليـ المترجـ اْلعلـ فيرس: ثالثاً 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػرس البػػػمػػػػػػػػػداف: رابعاً 

 والمراجع المصػػػػادر فيرس: خامساً 

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحتوي فيرس: اً سادس
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 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
 رقـ الصفحة رقـ اآلية طرؼ اآلية ـ

 سكرة الفاتحة
ٔ.   َيَّاؾَ  َنْعُبدُ  ِإيَّاؾ  ٔٔ ٘ َنْسَتِعيفُ  َكاِ 

 سكرة البقرة
ٕ.   ََربِِّيـْ  ِمفْ  ُىًدػ َعَمى ُأكَلِئؾ ٘ ٚٙ 
ٖ.   ََلو ْسَماِعيلَ  ِإْبَراِىيـَ  آَباِئؾَ  َكاِ  ْسَحاؽَ  َكاِ   ٕٕٔ ٖٖٔ َكاِ 
ٗ.   ُِعُنكفَ  َكَيْمَعُنُيـُ  َّللاَُّ  َيْمَعُنُيـ  ٜٗٔ ٜ٘ٔ  البلَّ
٘.   َْثِقْفُتُمكُىـْ  َحْيثُ  َكاْقُتُمكُىـ ٜٔٔ ٖٔٙ 
ٙ.   َِّبَمْعُركؼٍ  َسرُِّحكُىف ٕٖٔ ٜٙ 
ٚ.   ْف كُىفَّ  َأفْ  َقْبلِ  ِمفْ  َطمَّْقُتُمكُىفَّ  َكاِ   ٜ٘ ٖٕٚ َتَمسُّ
ٛ.  َقاِنِتيفَ  لِلَِّ  َكُقكُمكا ٕٖٛ ٖٔ 
ٜ.   ِْمنِّي َفِإنَّوُ  َيْطَعْموُ  َلـْ  َكَمف ٕٜٗ ٜٔٓ 

ٔٓ.   َُكاْلِحْكَمةَ  اْلُمْمؾَ  َّللاَُّ  َكآَتاه ٕ٘ٔ ٚ٘ٛ 
ٔٔ.   ِْبِإْذِنوِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذؼ َذا َمف ٕ٘٘ ٕٖٗ 
ٕٔ.  َّللاَِّ  ِإَلى ِفيوِ  ُتْرَجُعكفَ  َيْكًما َكاتَُّقكا ٕٛٔ ٕٔ 
ٖٔ.   ُرُسِموِ  ِمفْ  َأَحدٍ  َبْيفَ  ُنَفرِّؽُ  اَل ٕٛ٘ ٖٙ 

 سكرة آؿ عمراف
ٔٗ.  .َساِء َكاْلَبِنيَف َيَكاِت ِمَف النِّ  ٔٗ ٗٔ  ..ُزيَِّف ِلمنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ٔ٘.  ُكمََّما َدَخَل َعَمْيَيا َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َكَجَد ِعْنَدَىا ِرْزًقا ٖٚ ٕٓٙ 
ٔٙ.   َِفَناَدْتُو اْلَمبَلِئَكُة َكُىَك َقاِئـٌ ُيَصمِّي ِفي اْلِمْحَراب ٖٜ ٕٓٙ 
ٔٚ.   ْْبَكارِ  ِباْلَعِشيِّ  َكَسبِّح  ٘ٛ ٔٗ َكاإْلِ
ٔٛ.   ـُ ِإفَّ َّللاََّ اْصَطَفاِؾ ْذ َقاَلِت اْلَمبَلِئَكُة َيا َمْرَي  ٖٚ ٕٗ ...َكاِ 
ٜٔ.   ِـُ اْقُنِتي ِلَربِّؾ  ٖٖ،ٖٔ ٖٗ َيا َمْرَي
ٕٓ.   ِْلْنَت َلُيـ ِ  ٕٓٓ،ٕٗ ٜ٘ٔ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف َّللاَّ

 سكرة النساء
ٕٔ.   ََّرِقيًبا َعَمْيُكـْ  َكافَ  َّللاََّ  ِإف  ٔ ٔٓ٘ 
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ٕٕ.  ْثًما ُمِبيًنا  ٕٚٔ ٕٓ َأَتْأُخُذكَنُو ُبْيَتاًنا َكاِ 
ٕٖ.   َْفبَل َكَربَِّؾ اَل ُيْؤِمُنكَف َحتَّى ُيَحكُِّمكَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيـ  ٙ٘ ٚٗ 
ٕٗ.  َأَفبَل َيَتَدبَُّركَف اْلُقْرآف  ٕٛ ٔٓ 
ٕ٘.   ـْ ِإالَّ َمْف َأَمَر ِبَصَدَقٍة  ٕ٘ ٗٔٔ ...اَل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْف َنْجَكاُى

 سكرة المائدة
ٕٙ.   ِـُ اْلَعَداَكَة َكاْلَبْغَضاَء ِإَلى َيْكـِ اْلِقَياَمة  ٖٙٔ ٗٔ َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُي
ٕٚ.   َاْلُغَراِب  َىَذا ِمْثلَ  َأُككفَ  َأفْ  أََعَجْزتُ  َكْيَمَتا َيا َقاؿ  ٖٔ ٔٛ٘ 
ٕٛ.  ِفي َكَيْسَعْكفَ  َكَرُسكَلوُ  َّللاََّ  ُيَحاِرُبكفَ  الَِّذيفَ  َجَزاءُ  ِإنََّما  ٖٖ ٔٛ٘ 
ٕٜ.   َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا اَل َتْسَأُلكا َعْف َأْشَياَء... ٔٓٔ ٔ٘٘ 

 سكرة األنعاـ
ٖٓ.   َـُ ِإنَُّو َلَيْحُزُنَؾ الَِّذؼ َيُقكُلكف  ٛٛٔ ٖٖ ...َقْد َنْعَم
ٖٔ.   ُْمْبِمُسكفَ  ُىـْ  َفِإَذا َبْغَتةً  َأَخْذَناُىـ  ٗٗ ٕٕٛ 
ٖٕ.   َـُ اْلَغْيب ِ َكاَل أَْعَم ـْ ِعْنِدؼ َخَزاِئُف َّللاَّ  ٖٕٔ ٓ٘ ...ُقْل اَل َأُقكُؿ َلُك
ٖٖ.  َكَمْف ُيِرْد َأْف ُيِضمَُّو َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا... ٕٔ٘ ٘ٚ،ٚ٘ 
ٖٗ.   َفِإنَُّو ِرْجٌس ٔٗ٘ ٘ٚ 

 سكرة األعراؼ
ٖ٘.   َُفبَل َيُكْف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج ِمْنو  ٕ ٚ٘ 
ٖٙ.   ٍـْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد  ٕ٘ ٖٔ ُخُذكا ِزيَنَتُك
ٖٚ.  الَِّذؼ َىَداَنا ِلَيَذا ِ  ٕٛٔ ٖٗ َكَقاُلكا اْلَحْمُد لِلَّ
ٖٛ.   ََلِئْف َكَشْفَت َعنَّا الرِّْجَز َلُنْؤِمَنفَّ َلؾ ٖٔٗ ٔٛ٘ 

 األنفاؿسكرة 
ٖٜ.   ِـْ ِبو َرُك َماِء َماًء ِلُيَطيِّ ـْ ِمَف السَّ  ٘ٛٔ ٔٔ ...َكُيَنزُِّؿ َعَمْيُك
ٗٓ.   ََـّ ِإْف َكاَف َىَذا ُىَك اْلَحقَّ ِمْف ِعْنِدؾ ْذ َقاُلكا المَُّي  ٕٕٙ ٕٖ ...َكاِ 

 سكرة التكبة
ٗٔ.   ََلْك َكاَف َعَرًضا َقِريًبا َكَسَفًرا َقاِصًدا اَلتََّبُعكؾ ٕٗ ٛ 
ٕٗ.  ـْ ِبَيا ـْ َكُتَزكِّيِي ـْ َصَدَقًة ُتَطيُِّرُى  ٕٙٔ،ٙ٘ ٖٓٔ ...َكَصلِّ  ُخْذ ِمْف َأْمَكاِلِي
ٖٗ.   ََِّكآَخُركَف ُمْرَجْكَف أِلَْمِر َّللا ٔٓٙ ٔٓٓ 
ٗٗ.   ِْمْف َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُمكُب َفِريٍق ِمْنُيـ ٔٔٚ ٕٓٙ 



 
 

242 

ٗ٘.   ْاِدِقيفَ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا اتَُّقكا  ٛ٘ٔ ٜٔٔ َّللّاَ َكُككُنكْا َمَع الصَّ
 سكرة يكنس

ٗٙ.   ْـْ َكاَل َيْنَفُعُيـ ِ َما اَل َيُضرُُّى  ٖٕٗ ٛٔ ...َكَيْعُبُدكَف ِمْف ُدكِف َّللاَّ
 سكرة ىكد

ٗٚ.  َكِقيَل َيا َأْرُض اْبَمِعي َماَءِؾ َكَيا َسَماُء َأْقِمِعي ٗٗ ٕٕٕ 
ٗٛ.   َأْجَمِعيفَ ِمَف اْلِجنَِّة َكالنَّاِس ٜٔٔ ٜٕٔ 

 سكرة يكسف
ٜٗ.   َُأَمَر َأالَّ تعبدكا ِإالَّ ِإيَّاه ِ  ٕٓٔ ٓٗ ِإِف الحكـ ِإالَّ لِلَّ
٘ٓ.   َُكَلمَّا َدَخُمكا َعَمى ُيكُسَف آَكػ ِإَلْيِو َأَخاه ٜٙ ٔٓٓ 
٘ٔ.   َِماَكاِت َكاأْلَْرض  ٜٚٔ ٘ٓٔ ...َكَكَأيِّْف ِمْف آَيٍة ِفي السَّ

 سكرة الرعد
ٕ٘.  ْيُل َزَبًدا َراِبًيا  ٕٚٔ ٚٔ َفاْحَتَمَل السَّ

 سكرة إبراىيـ
ٖ٘.   ْذ  ٕٕٕ ٚ  ِإفَّ  َكَفْرُتـْ  َكَلِئفْ  أَلَِزيَدنَُّكـْ  َشَكْرُتـْ  َلِئفْ  َربُُّكـْ  َتَأذَّفَ  َكاِ 
٘ٗ.   ُْيَطاُف َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمر  ٖٕٓ ٕٕ ...َكَقاَؿ الشَّ
٘٘.   ـْ ِمْف ُكلِّ َما كا ِنْعَمَت َّللاَِّ َكآَتاُك ْف َتُعدُّ  ٕٓٔ ٖٗ ...َسَأْلُتُمكُه َكاِ 

 سكرة الحجر
٘ٙ.   َْأْجَمِعيفَ  َكأَلُْغِكَينَُّيـ ٖٜ ٕٕٜ 
٘ٚ.   ِـْ ِفي اأْلَْرض  ٖٕٓ ٓٗ-ٜٖ ...َقاَؿ َربِّ ِبَما أَْغَكْيَتِني أَلَُزيَِّنفَّ َلُي
٘ٛ.   ٌـْ ُسْمَطاف  ٖٕٓ ٕٗ ...ِإفَّ ِعَباِدؼ َلْيَس َلَؾ َعَمْيِي

 سكرة النحل
ٜ٘.   ِِبيل ِ َقْصُد السَّ  ٛ ٜ َكَعَمى َّللاَّ
ٙٓ.   َـْ اَل َتْعَمُمكف ْكِر ِإْف ُكْنُت  ٘ٗٔ ٖٗ َفاْسَأُلكا أَْىَل الذِّ
ٙٔ.   ًَكَضَرَب َّللاَُّ َمَثبًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنَّة... ٕٔٔ ٕٕٚ 

 سكرة اإلسراء
ٕٙ.   يََّة َمْف َحَمْمَنا َمَع  ٕٓٔ ٖ ُنكٍح ِإنَُّو َكاَف َعْبًدا َشُككًراُذرِّ
ٖٙ.   َِذِلَؾ ِممَّا َأْكَحى ِإَلْيَؾ َربَُّؾ ِمَف اْلِحْكَمة  ٖٜ ٘ٛ 
ٙٗ.   ِْف ِمْف َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِده  ٕٕٓ ٗٗ ...َكاِ 
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ٙ٘.  َماَء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسًفا  ٜ٘ٔ ٕٜ َأْك ُتْسِقَط السَّ
ٙٙ.   َكف  ٕٕٔ ٜٓٔ ِلؤْلَْذَقاِف َيْبُككفَ  َكَيِخرُّ

 سكرة مريـ
ٙٚ.   َِفَخَرَج َعَمى َقْكِمِو ِمَف اْلِمْحَراب ٔٔ ٕٓٙ 

 سكرة طو
ٙٛ.   َتْسَعى ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ِلُتْجَزػ  ٔ٘ ٔٛ٘ 
ٜٙ.   ََكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َكاَل َتْحَزف ٗٓ ٔٓٓ 
ٚٓ.   َِكَخَشَعِت اأْلَْصَكاُت ِلمرَّْحَمف ٔٓٛ ٙ٘ 

 سكرة األنبياء
ٚٔ.   ُمْشِفُقكفَ  َخْشَيِتوِ  ِمفْ  َكُىـْ  اْرَتَضى ِلَمفِ  ِإالَّ  َيْشَفُعكفَ  َكاَل ٕٛ ٕٖٗ 
ٕٚ.   َُكِبيُرُىـْ  َفَعَمو ٖٙ ٔٗٛ 
ٖٚ.   ْاَعةِ  ِمفَ  َكُىـ  ٜ٘ٔ ٜٗ ُمْشِفُقكفَ  السَّ

 سكرة الحج
ٚٗ.  اأْلَْكَثافِ  ِمفَ  الرِّْجَس  َفاْجَتِنُبكا ٖٓ ٘ٚ 
ٚ٘.   َّآَمُنكا الَِّذيفَ  َعفِ  ُيَداِفعُ  َّللاََّ  ِإف ٖٛ ٔ٘ٗ 

 سكرة المؤمنكف 
ٚٙ.   ُاَنا الَِّذؼ لِلَِّ  اْلَحْمد  ٕٛٔ ٕٛ الظَّاِلِميفَ  اْلَقْكـِ  ِمفَ  َنجَّ

 سكرة النكر
ٚٚ.   ُِلمطَّيَِّباتِ  َكالطَّيُِّبكفَ  ِلمطَّيِِّبيفَ  َكالطَّيَِّبات ٕٙ ٖٖ 
ٚٛ.   َِبِزيَنةٍ  ُمَتَبرَِّجاتٍ  َغْير ٙٓ ٗٛ 
ٜٚ.   َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعَمى َلْيَس... ٙٔ ٚ٘،ٔٔٗ 

 سكرة الشعراء
ٛٓ.   َخاِضِعيفَ  َلَيا أَْعَناُقُيـْ  َفَظمَّْت ٗ ٖٜ 

 سكرة النمل
ٛٔ.   ِْلَنْفِسوِ  َيْشُكرُ  َفِإنََّما َشَكرَ  َكَمف  ٗٓ ث 
ٕٛ.   َْماَكاتِ  ِفي َمفْ  َيْعَمـُ  اَل  ُقل  ٖٕٔ ٘ٙ َّللاَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َكاأْلَْرضِ  السَّ

 سكرة العنكبكت
ٖٛ.   ِبَلةَ  َكَأِقـ بَلةَ  ِإفَّ  الصَّ  ٙ٘ ٘ٗ اْلَفْحَشاءِ  َعفِ  َتْنَيى الصَّ
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 سكرة الرـك
ٛٗ.   َاَعةُ  َتُقكـُ  َكَيْكـ  ٕٕٛ ٕٔ  اْلُمْجِرُمكفَ  ُيْبِمُس  السَّ
ٛ٘.   َِإَلْيوِ  ُمِنيِبيف  ٖٔ،ٖٖ ٜٔ٘ 

 سكرة لقماف
ٛٙ.   ْاْلِحْكَمةَ  ُلْقَمافَ  آَتْيَنا َكَلَقد ٕٔ ٘ٛ 
ٛٚ.   َّاَعةِ  ِعْمـُ  ِعْنَدهُ  َّللاََّ  ِإف  ٗٗٔ ٖٗ  اْلَغْيثَ  َكُيَنزِّؿُ  السَّ

 سكرة السجدة
ٛٛ.   ُْىَداَىا َنْفسٍ  ُكلَّ  آَلَتْيَنا ِشْئَنا َكَلك ٖٔ ٕٗ 

 سكرة األحزاب
ٜٛ.  َكاْلُمَناِفِقيفَ  اْلَكاِفِريفَ  ُتِطعِ  َكاَل  َّللاََّ  اتَّقِ  النَِّبيُّ  َأيَُّيا َيا ٔ ٕٙ 
ٜٓ.  َجْكِفوِ  ِفي َقْمَبْيفِ  ِمفْ  ِلَرُجلٍ  َّللاَُّ  َجَعلَ  ما ٗ ٕٙ،ٔٓٗ 
ٜٔ.   ْآِلَباِئِيـْ  اْدُعكُىـ ٘ ٛٓ 
ٜٕ.   َْعَمْيُكـ ِ  ٕ٘ ٔٔ-ٜ ...َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا اْذُكُركا ِنْعَمَة َّللاَّ
ٜٖ.   ْذ  ٕٙٓ ٓٔ اْلَحَناِجرَ  اْلُقُمكبُ  َكَبَمَغتِ  اأْلَْبَصارُ  َزاَغتِ  َكاِ 
ٜٗ.   َفْ  َيْذَىُبكا َلـْ  اأْلَْحَزابَ  َيْحَسُبكف  ٙٔ ٕٓ اأْلَْحَزاُب... َيْأتِ  َكاِ 
ٜ٘.  َقاُلكا... اأْلَْحَزابَ  اْلُمْؤِمُنكفَ  َرَأػ َكَلمَّا ٕٕ ٔٙ 
ٜٙ.   ـْ َيَناُلكا ـْ َل  ٕ٘ ٕٚ-ٕ٘ ...َخْيًراَكَردَّ َّللاَُّ الَِّذيَف َكَفُركا ِبَغْيِظِي
ٜٚ.   ُْمَبيَِّنٍة... ِبَفاِحَشةٍ  ِمْنُكفَّ  َيْأتِ  َمف ٖٓ ٖٔ 
ٜٛ.   َُبُيكِتُكفَّ  ِفي ُيْتَمى َما َكاْذُكْرف ٖٗ ٔٔ٘ 
ٜٜ.  َأْرَسْمَناؾَ  ِإنَّا النَِّبيُّ  َأيَُّيا َيا ٗ٘ ٔٛ 

ٔٓٓ.   ُتِطعِ  َكاَل ٗٛ ٜٔ 
ٔٓٔ.   َّالنَِّبيِّ  َعَمى ُيَصمُّكفَ  َكَمبَلِئَكَتوُ  َّللاََّ  ِإف ٘ٙ ٛٙ 
ٕٔٓ.   َُثِقُفكا َأْيَنَما َمْمُعكِنيف ٙٔ ٔٗٙ 
ٖٔٓ.  ماكاتِ  َعَمى اأْلَماَنةَ  َعَرْضَنا ِإنَّا  ٕٙ ٕٚ َكاأْلَْرِض... السَّ
ٔٓٗ.   َب  ٗٚٔ، ٕٙ ٖٚ َكاْلُمَناِفَقاِت... اْلُمَناِفِقيفَ  َّللاَُّ  ِلُيَعذِّ

 سكرة سبأ
ٔٓ٘.   َُماَكاتِ  ِفي َما َلوُ  الَِّذؼ لِلَِّ  اْلَحْمد  ٖٚٔ،ٗٚٔ ٔ اأْلَْرضِ  ِفي َكَما السَّ
ٔٓٙ.   َاَعُة... َتْأِتيَنا ال َكَفُركا الَِّذيفَ  َكقاؿ  ٔٚٔ ٖ السَّ
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ٔٓٚ.   َُمَعاِجِزيفَ  آَياِتَنا ِفي َسَعْكا َكالَِّذيف  ٘ ٔٛ٘ 
ٔٓٛ.   َربَِّؾ... ِمفْ  ِإَلْيؾَ  ُأْنِزؿَ  الَِّذؼ اْلِعْمـَ  ُأكُتكا الَِّذيفَ  َكَيَرػ  ٙ ٜٔٙ 
ٜٔٓ.   ْماِء... ِمفَ  َخْمَفُيـْ  َكما َأْيِديِيـْ  َبْيفَ  ما ِإلى َيَرْكا َأَفَمـ  ٔٚٔ ٜ السَّ
ٔٔٓ.   َْجنََّتاِف... آَيةٌ  َمْسَكِنِيـْ  ِفي ِلَسَبإٍ  َكافَ  َلَقد ٔ٘ ٔٙٚ 
ٔٔٔ.  فاَعةُ  َتْنَفعُ  َكال  ٕٚٔ،ٓٚٔ ٖٕ ..ُفزِّعَ  ِإذا َحتَّى َلوُ  َأِذفَ  ِلَمفْ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  الشَّ
ٕٔٔ.   َُكُىَك اْلَعِميُّ اْلَكِبير ٕٖ ٔٗٛ 
ٖٔٔ.   ْـُ  ِباْلَحقِّ  َيْقِذؼُ  َربِّي ِإفَّ  ُقل  ٚٛٔ ٛٗ اْلُغُيكبِ  َعبلَّ

 سكرة فاطر
ٔٔٗ.   َُماَكاتِ  َفاِطرِ  لِلَِّ  اْلَحْمد  ٗٚٔ ٔ َكاأْلَْرِض... السَّ
ٔٔ٘.  َلَيا... ُمْمِسؾَ  َفبَل  َرْحَمةٍ  ِمفْ  ِلمنَّاسِ  َّللاَُّ  َيْفَتحِ  َما ٕ ٔٚ٘ 
ٔٔٙ.  َّللاَِّ  ِنْعَمتَ  اْذُكُركا النَّاُس  َأيَُّيا َيا ... ـْ  ٗٚٔ ٖ  َعَمْيُك
ٔٔٚ.   ِالطَّيِّبُ  اْلَكِمـُ  َيْصَعدُ  ِإَلْيو ٔٓ ٔٛٓ 
ٔٔٛ.   ُاْلَحَزَف... َعنَّا َأْذَىبَ  الَِّذؼ لِلَِّ  اْلَحْمد ٖٗ-ٖ٘ ٕٔٛ 
ٜٔٔ.  َشْيءٍ  ِمفْ  ِلُيْعِجَزهُ  َّللاَُّ  َكافَ  َكَما  ٗٗ ٔٛ٘ 

 سكرة يس
ٕٔٓ.   َماَكاتِ  َخَمقَ  الَِّذؼ َأَكَلْيَس  ٜٚٔ ٔٛ ِبَقاِدٍر... َكاأْلَْرَض  السَّ
ٕٔٔ.   ََيْسَعى َرُجلٌ  اْلَمِديَنةِ  َأْقَصى ِمفْ  َكَجاء  ٕٓ ٔٛ٘ 

 سكرة الزمر
ٕٕٔ.  ْدؽِ  َجاء َكالَِّذؼ ؽَ  ِبالصِّ  ٛ٘ٔ ٖٖ اْلُمتَُّقكفَ  ُىـُ  ُأْكَلِئؾَ  ِبوِ  َكَصدَّ
ٕٖٔ.   ُاأْلَْرَض  َكَأْكَرَثَنا َكْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذؼ لِلَِّ  اْلَحْمد ٚٗ ٕٔٛ 

 سكرة فصمت
ٕٔٗ.   َّـ َماءِ  ِإَلى اْسَتَكػ  ُث  ٔٙٔ ٔٔ ُدَخاٌف... َكِىيَ  السَّ

 سكرة الشكرػ 
ٕٔ٘.   َاْلَحقُّ  َأنََّيا َكَيْعَمُمكفَ  ِمْنَيا ُمْشِفُقكفَ  آَمُنكا َكالَِّذيف  ٔٛ ٔٗٗ 

 الزخرؼسكرة 
ٕٔٙ.   َِباْلِحْكَمةِ  ِجْئُتُكـْ  َقدْ  َقاؿ ٖٙ ٘ٛ 

 سكرة دمحم
ٕٔٚ.   َأْقَفاُلَيا ُقُمكبٍ  َعَمى َأـْ  اْلُقْرآفَ  َيَتَدبَُّركفَ  َأَفبَل ٕٗ ح 
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 سكرة الحجرات
ٕٔٛ.   ُِقكُلكا ... َكَلِكفْ  ُتْؤِمُنكا َلـْ  ُقلْ  آَمنَّا اأْلَْعَرابُ  َقاَلت ٔٗ ٙٛ 

 سكرة النجـ
ٕٜٔ.   َْسَعى َما ِإالَّ  ِلئْلِْنَسافِ  َلْيَس  َكَأف  ٖٜ ٔٛ٘ 

 سكرة القمر
ٖٔٓ.   ِاَعةُ  اْقَتَرَبت  ٘ٗٔ ٔ اْلَقَمرُ  َكاْنَشقَّ  السَّ
ٖٔٔ.   ََّكُسُعرٍ  َضبَلؿٍ  ِفي اْلُمْجِرِميفَ  ِإف ٗٚ ٔٗٙ 

 سكرة الرحمف
ٖٕٔ.   ْْحَسافِ  َجَزاءُ  َىل ْحَسافُ  ِإالَّ  اإْلِ  ٙٛٔ ٓٙ اإْلِ
ٖٖٔ.   ٌاْلِخَياـِ  ِفي َمْقُصكَراتٌ  ُحكر ٕٚ ٘ٓ 

 سكرة الكاقعة  
ٖٔٗ.  َمْخُضكدٍ  ِسْدرٍ  ِفي ٕٛ ٕٔٛ 

 سكرة الحديد
ٖٔ٘.  ِلمنَّاسِ  َكَمَناِفعُ  َشِديدٌ  َبْأٌس  ِفيوِ  اْلَحِديدَ  َكَأْنَزْلَنا ٕ٘ ٕٓٗ 

 سكرة المجادلة
ٖٔٙ.   ْا َأفْ  َقْبلِ  ِمف  ٜ٘ ٖ َيَتَماسَّ

 سكرة الحشر
ٖٔٚ.  اْلُقَرػ  أَْىلِ  ِمفْ  َرُسكِلوِ  َعَمى َّللاَُّ  َأَفاءَ  َما ٚ ٜٜ 

 سكرة الصف
ٖٔٛ.  َتْفَعُمكَف... اَل  َما َتُقكُلكفَ  ِلـَ  آَمُنكا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا ٕ-ٖ ٘ٔ 

 سكرة الجمعة
ٖٜٔ.  َّللاَِّ  ِذْكرِ  ِإَلى َفاْسَعْكا  ٜ ٔٛ٘ 

 سكرة الطبلؽ
ٔٗٓ.   ْلْ  َكَمف  ٕٙٔ ٖ َحْسُبوُ  َفُيكَ  َّللاَِّ  َعَمى َيَتَككَّ

 سكرة التحريـ
ٔٗٔ.   َُظِييرٌ  َذِلؾَ  َبْعدَ  َكاْلَمبَلِئَكة ٗ ٕٖٕ 

 سكرة الحاقة
ٕٔٗ.  َحاِجِزيفَ  َعْنوُ  َأَحدٍ  ِمفْ  ِمْنُكـْ  َفَما ٗٚ ٖٙ 
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 سكرة المعارج
ٖٔٗ.   َاْلَمَعاِرجِ  ِذؼ َّللاَِّ  ِمف ٖ ٜٔٚ 
ٔٗٗ.   ُكحُ  اْلَمبَلِئَكةُ  َتْعُرج  ٜٚٔ ٗ ِإَلْيوِ  َكالرُّ

 سكرة نكح
ٔٗ٘.  َكَقاًرا لِلَِّ  َتْرُجكفَ  اَل  َلُكـْ  َما ٖٔ ٗٛ 

 سكرة الجف
ٔٗٙ.  ُنْعِجَزهُ  َكَلفْ  اأْلَْرضِ  ِفي َّللاََّ  ُنْعِجزَ  َلفْ  َأفْ  َظَننَّا َكَأنَّا  ٕٔ ٔٛ٘ 

 سكرة المدثر
ٔٗٚ.   ََفاْىُجرْ  َكالرُّْجز ٘ ٔٛ٘ 

 سكرة النبأ
ٔٗٛ.  َكىَّاًجا ِسَراًجا َكَجَعْمَنا ٖٔ ٛٚ 
ٜٔٗ.   َِّماَكاتِ  َرب  ٖٕٗ ٖٛ-ٖٚ الرَّْحَمِف... َبْيَنُيَما َكَما َكاأْلَْرضِ  السَّ

 سكرة التككير
ٔ٘ٓ.  َذا َرْت  اْلَجِحيـُ  َكاِ   ٙٗٔ ٕٔ ُسعِّ

 سكرة قريش
ٔ٘ٔ.   ِيبَلؼ َتاءِ  ِرْحَمةَ  ِإيبَلِفِيـْ  *ُقَرْيٍش  إِلِ ْيِف... الشِّ  ٕٕ٘ ٗ-ٔ َكالصَّ
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 النبوية ثانيًا: فيرس اْلحاديث 

 الصفحة درجة الحديث راوي الحديث طرؼ الحديث ـ.

 ٚٙٔ حسف صحيح الترمذؼ أتيت النبي فقمت: يا رسكؿ هللا أال أقاتل مف أدبر  .ٔ

 ٔٔ صحيح مسمـ تعجز كال باهلل كاستعف ينفعؾ ما عمى احرص  .ٕ

 ٖٛٔ يحصح الطبراني بي مصيبتو فميذكر بمصيبة، أحدكـ أصيب إذا  .ٖ

 ٖٔٔ صحيح مسمـ نحكه أك كاف عرساً  فميجب، أخاه أحدكـ دعا إذا  .ٗ

 ٖٕٗ صحيح البخارؼ  المبلئكة ضربت السماء، في األمر هللا قضى إذا  .٘

 ٛٙ صحيح البخارؼ كمسمـ ىك رجبلً  هللا رسكؿ فترؾ جالس، كسعد رىطاً  أعطى  .ٙ

ببلسيا؟ الجف تر ألـ  .ٚ  ٕٕٛ صحيح البخارؼ  كا 

 ٕٛ صحيح البخارؼ  لو كأتقاكـ هلل ألخشاكـ إني كهللا أما  .ٛ

 ٔٔٔ صحيح البخارؼ كمسمـ تبرزف  إذا بالميل يخرجف كف  النبي أزكاج أف  .ٜ

 ٕٓٔ صحيح البخارؼ  إف أشد الناس عذابًا عند هللا يـك القيامة المصكركف   .ٓٔ

 ٖٛ يحصح الترمذؼ كأحمد إف الرسالة كالنبكة قد انقطعت فبل رسكؿ بعدؼ كال  .ٔٔ

 ٓ٘ إسناده صحيح ابف خزيمة استشرفيا الشيطافإف المرأة عكرة، فإذا خرجت   .ٕٔ

 ٕٛٔ صحيح مسمـ إف أىل الجنة يميمكف التسبيح كالتحميد  .ٖٔ

 ٗٗٔ صحيح البخارؼ  النبي أتى البادية أىل مف رجبل أف  .ٗٔ

 ٚٗ صحيح كمسمـ البخارؼ   متفحشاً  كال فاحشاً  يكف لـ   هللا رسكؿ إف  .٘ٔ

 ٕٛٓ إسناده صحيح أحمد اثنتيف أعطاه ،ثبلثاً  هللا سأؿ كدك دا بف سميماف إف  .ٙٔ

 ٛٙ صحيح البخارؼ  إف لربؾ عميؾ حقا، كلنفسؾ عميؾ حقا، كألىمؾ  .ٚٔ

 ٖٛ صحيح البخارؼ كمسمـ إف هلل مبلئكة يطكفكف في الطرؽ يمتمسكف أىل الذكر  .ٛٔ

 ٗ٘ٔ صحيح البخارؼ  إف مكسى  كاف رجبًل حييًا ِستِّيرًا، ال يرػ مف جمده  .ٜٔ

 ٚٓٔ صحيح الترمذؼ أحرػ أف يؤدـانظر إلييا، فإنو   .ٕٓ

 ٖٖٔ صحيح البخارؼ  إياكـ كالجمكس عمى الطرقات، فقالكا: ما لنا بد،  .ٕٔ

 ٚٔٔ صحيح البخارؼ  إياكـ كالدخكؿ عمى النساء  .ٕٕ

 ٕٕٔ اإلسناد صحيح سنف النسائي بايعت رسكؿ هللا  أال أخر إال قائماً   .ٖٕ

 ٘ٗٔ صحيح البخارؼ كمسمـ بعثت أنا كالساعة كياتيف  .ٕٗ
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 ٜٖٔ صحيح البخارؼ كمسمـ بل أرجك أف يخرج هللا مف أصبلبيـ مف يعبد هللا  .ٕ٘

 ٜٚ حسف ابف ماجو تخيركا لنطفكـ، كانكحكا األكفاء، كأنكحكا إلييـ  .ٕٙ

 ٖ٘ اسناده صحيح أحمد ثبلث مف عمل أىل الجاىمية ال يتركيف أىل اإلسبلـ  .ٕٚ

 ٖٖ صحيح البخارؼ  ثبلثة ُيْؤَتكف أجرىـ مرتيف: الرجل تككف لو اأَلَمة،  .ٕٛ

 ٜٚ صحيح البخارؼ  جاء زيد بف حارثة يشكك، فجعل النبي يقكؿ: اتق هللا  .ٜٕ

 ٜ٘ صحيح مسمـ خرج النبي غداة كعميو مرط مرحل  .ٖٓ

 ٖٚ إسناده صحيح السيكطي خطب النبي زينب كىك يريدىا لزيد فظنت أنو يريدىا  .ٖٔ

 ٘ٗٔ صحيح مسمـ ذركني ما تركتكـ، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بكثرة  .ٕٖ

 ٓٚ صحيح مسمـ سبق المفردكف، قالكا: كما المفردكف يا رسكؿ هللا؟  .ٖٖ

ـْ ِسَياطٌ   .ٖٗ ـْ َأَرُىَما، َقْكـٌ َمَعُي  ٕ٘ صحيح مسمـ ِصْنَفاِف ِمْف أَْىِل النَّاِر َل

 ٖٕٔ صحيح البخارؼ  فإف الشيطاف يجرؼ مف ابف آدـ مجرػ الدـ  .ٖ٘

 ٙٔ،ٛٔ اسناده صحيح ابف كثير األحزاب قاؿ لي أبّى بف كعب كائف أؼ كـ تقرأ سكرة  .ٖٙ

 ٖٔٔ صحيح البخارؼ  قالت امرأة: يا رسكؿ هللا إحدانا ليس ليا جمباب؟   .ٖٚ

ُ َلُكفَّ َأْف َتْخُرْجَف ِلَحَكاِئِجُكفَّ   .ٖٛ  ٓ٘ صحيح البخارؼ  َقْد َأِذَف َّللاَّ

ٖٜ.  
َقَرْأُت سكرة األحزاب عمى النبي َفَنِسيُت منيا سبعيف 

 آية
البخارؼ في 

 تاريخو
ال تصح 
 لبلحتجاج

ٔٙ 

 ٕٙٔ صحيح مسمـ قمت: يا رسكؿ هللا ، أال تستعممني؟ قاؿ: فضرب بيده  .ٓٗ

 ٖٕٓ صحيح البخارؼ  نخل مف جذكع عمى مسقكفا المسجد كاف  .ٔٗ

 ٓ٘ صحيح مسمـ كاف النبّي يغزك بأـّ سميـ كنسكة مف األنصار معو  .ٕٗ

 ٗٗ صحيح مسمـ كتب عمى ابف آدـ نصيبو مف الزنا، مدرؾ ذلؾ ال  .ٖٗ

 فأكل فدعاه ،َفَمرَّ عمر َحْيًسا، النبي مع آكل كنت  .ٗٗ
في  البخارؼ 

 األدب المفرد
 ٔٔٔ صحيح

 ٓ٘ صحيح البخارؼ كمسمـ ال تمنعكا إماء هللا مساجد هللا  .٘ٗ

َبَذِة، َكَعَمْيِو ُحمٌَّة، َكَعَمى ُغبَلِمِو ُحمٌَّة،  .ٙٗ  ٖ٘ صحيح البخارؼ  َلِقيُت َأَبا َذرٍّ ِبالرَّ

 ٖٗ صحيح  النيسابكرؼ  األجر مرتيفلؾ   .ٚٗ

 ٕ٘ٔ صحيح البخارؼ  لما كاف يـك حنيف آثر النبي ناسًا، أعطى األقرع مائة  .ٛٗ

َ َكَمبَلِئَكَتُو ُيَصمُّكَف َعَمى النَِّبيِّ   .ٜٗ  ٕ٘ٔ صحيح البخارؼ  لما نزلت ِإفَّ َّللاَّ
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 ٕٕٔ صحيح البخارؼ  الميـ إف كنت تعمـ أنو كاف لي ابنة  .ٓ٘

 ٖٔٔ صحيح البخارؼ  ذراع أك ُكَراٍع ألجبتلك دعيت إلى   .ٔ٘

 ٙٙ حسف غريب  الترمذؼ ما أرػ كل شيء إال لمرجاؿ كما أرػ النساء يذكرف   .ٕ٘

 ٕٗٓ صحيح البخارؼ  َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ، َخْيًرا ِمْف َأْف َيْأُكَل ِمْف َعَمِل   .ٖ٘

 ٔٗ صحيح كمسمـالبخارؼ  ما تركت بعدؼ فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء  .ٗ٘

 ٘ٚ صحيح البخارؼ  مف اّدعى إلى غير أبيو، كىك يعمـ فالجنة عميو حراـ  .٘٘

 ٕٚٔ صحيح البخارؼ  مف أؼ شيء المنبر؟ فقاؿ: ما بقي بالناس أعمـ مني  .ٙ٘

 ٕٙٔ صحيح مسمـ مف صمى عميَّ كاحدة صمى هللا عميو عشراً   .ٚ٘

 ٚٛ صحيح مسمـ مف قاؿ: حيف يصبح كحيف يمسي: سبحاف هللا   .ٛ٘

 ٗٓٔ صحيح الدارمي مف كانت لو امرأتاف فماؿ إلى إحداىما، جاء يـك  .ٜ٘

 ث صحيح الترمذؼ َمْف اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر َّللاََّ   .ٓٙ

 ٜٙ صحيح البخارؼ  مف يضمف لي ما بيف لحييو كما بيف رجميو  .ٔٙ

 ٕٓ صحيح مسمـ مف يطع هللا كرسكلو فقد رشد كمف يعصيما فقد غكػ   .ٕٙ

 ٗٗ صحيح مسمـ نعـ النساء نساء األنصار لـ يمنعيف الحياء أف   .ٖٙ

 ٕٕٛ صحيح مسند أحمد بضاحكة أكضحكا ما حتى كأبمسكا  .ٗٙ

 ٔٔٔ صحيح البخارؼ  كافقت ربي في ثبلث: فقمت يا رسكؿ هللا، لك اتخذنا  .٘ٙ

 ٛ صحيح البخارؼ  َكاْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبُمُغكا  .ٙٙ

 ٔ٘ صحيح البخارؼ  كىي مسؤكلة عف رعيتياكالمرأة في بيت زكجيا راعية   .ٚٙ

ني أصبت منيا ما دكف أف أمسيا  .ٛٙ  ٜ٘ صحيح مسمـ كا 

 ٓٛ صحيح البخارؼ  ككانت تفخر عمى نساء النبي، ككانت تقكؿ: إف هللا  .ٜٙ

 ٖٕٓ صحيح البخارؼ  يا أبا مكسى لقد أكتيت مزمارًا مف مزامير آؿ داكد  .ٓٚ

ٚٔ.  
كما يذكر يا رسكؿ هللا ما لنا ال نذكر في القرآف 

 الرجاؿ
، سنف أحمدمسند 

 ٚٙ إسناده صحيح الكبرػ  النسائي

 ٜٕٔ صحيح مسمـ يا عبادؼ إنكـ لف تبمغكا ضرؼ فتضركني، كلف تبمغكا  .ٕٚ

ـُ اْلَباَءَة َفْمَيَتَزكَّْج،  .ٖٚ َباِب، َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك  ٜٙ صحيح البخارؼ  َيا َمْعَشَر الشَّ

 ٚٛ صحيح البخارؼ  كمبلئكة بالنياريتعاقبكف فيكـ مبلئكة بالميل   .ٗٚ
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 ثالثًا: فيرس اْلعلـ المترجـ ليـ

 الصفحة اسـ العمـ ـ.
 ٜٔ ابف اسحاؽ  .ٔ
 ٜٔ ابف عادؿ الحنبمي  .ٕ
 ٜ ابف عاشكر  .ٖ
 ٕٓٔ أبك العباس  .ٗ
 ٕٗ أبك جعفر بف الزبير  .٘
 ٖٛ أبك حياف  .ٙ
 ٘ٔٔ األعمش  .ٚ
 ٗٗ األلكسي  .ٛ
 ٜ البقاعي  .ٜ
 ٕٛٓ الحسف البصرؼ   .ٓٔ
 ٜٙٔ الحصار  .ٔٔ
 ٛٙٔ الداني  .ٕٔ
 ٖ٘ الرازؼ   .ٖٔ
 ٙٓٔ الزجاج  .ٗٔ
 ٙٔ زر بف حبيش  .٘ٔ
 ٘ الزركشي  .ٙٔ
 ٕٖٔ السدؼ  .ٚٔ
 ٙٗ السعدؼ  .ٛٔ
 ٓٔ سعيد حكػ   .ٜٔ
 ٜٔ السمرقندؼ  .ٕٓ
 ٓٚٔ السمعاني  .ٕٔ
 ٓٔ الشاطبي  .ٕٕ
 ٖٗ عطاء بف يسار  .ٖٕ
 ٛ الغزالي  .ٕٗ
 ٜ الفاسي  .ٕ٘
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 ٘ٓٔ الفراء  .ٕٙ
 ٚٙٔ فركة بف مسيؾ  .ٕٚ
 ٛٙٔ الفيركز آبادؼ  .ٕٛ
 ٚٔ القاسمي  .ٜٕ
 ٖٚ قتادة  .ٖٓ
 ٜٔ مالؾ  .ٖٔ
 ٓٚ مجاىد  .ٕٖ
 ٖ٘ المعركر بف سكيد  .ٖٖ
 ٗ٘ مقاتل بف حياف  .ٖٗ
 ٛٔ المقرؼ   .ٖ٘
 ٘ٗٔ النسفي  .ٖٙ
 ٕٙ الكاحدؼ  .ٖٚ
 ٕٓٔ الكراؽ  .ٖٛ
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 ًا: فيرس البػػػػػػمدافرابع

 الصفحة اسـ البمد ـ.
 ٕٛٓ إصطخر  .ٔ
 ٖ٘ الربذة  .ٕ
 ٚٙٔ سبأ  .ٖ
 ٕٛٔ الغابة  .ٗ
 ٕٛٓ كابل  .٘
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 خامسًا: فيرس المصادر والمراجع

، تحقيق: دمحم السيكطي الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد :الثقبلء بأخبار النببلء تحاؼإ .ٔ
 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔالككيت، ط –سميماف ماُؿ هللِا، دار التكاصل بيف المشرؽ كالمغرب 

 أبك دمحم، تحقيق: السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: القرآف عمكـ في اإلتقاف .ٕ
 .ـٜٗٚٔ - ىػٜٖٗٔ، لمكتاب العامة المصرية الييئة، إبراىيـ الفضل

 .بيركت – صادر دار، القزكيني محمكد بف دمحم بف زكريا: العباد كأخبار الببلد آثار .ٖ
 دمحم السبلـ عبد، تحقيق: الحنفي الجصاص الرازؼ  بكر أبك عمي بف أحمد: القرآف أحكاـ .ٗ

 .ـٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٔ، طلبناف – بيركت العممية الكتب دار، شاىيف عمي
 عبد دمحم، تخريج كتعميق: المالكي االشبيمي العربي بف بكر أبك هللا عبد بف دمحم: القرآف أحكاـ .٘

 ـ.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، ٖ، طلبناف – بيركت العممية، الكتب دار، عطا القادر
 دار، الباقي عبد فؤاد دمحم، تحقيق: هللا عبد أبك البخارؼ، إسماعيل بف دمحم: المفرد األدب .ٙ

 ـ.ٜٜٛٔ-قٜٓٗٔ، ٖ، طبيركت – اإلسبلمية البشائر
، ٗ، طبيركت – المعرفة دار، الَخْكلي الشاذلي عمي بف العزيز عبد دمحم: النبكؼ  األدب .ٚ

 ىػ.ٖٕٗٔ
، مصطفى بف دمحم بف دمحم العمادؼ السعكد أبك: الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقل إرشاد .ٛ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار
 ـ.ٜٕٓٓ: سعيد بف دمحم ديب حكػ، دار السبلـ، التفسير في األساس .ٜ

 بف عصاـ، تحقيق: النيسابكرؼ  الكاحدؼ أحمد بف عمي الحسف أبك: القرآف نزكؿ أسباب .ٓٔ
 ـ.ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ، ٕ، طالدماـ – اإلصبلح دار، الحميداف المحسف عبد
 عز الجزرؼ، الشيباني الكـر أبي بف عمي الحسف أبك: الصحابة معرفة في الغابة أسد .ٔٔ

، العممية الكتب دار، المكجكد عبد أحمد عادؿ - معكض دمحم عمي، تحقيق: األثير ابف الديف
 ـ.ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ، ٔط
 لمنشر الفضيمة دار، السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: القرآف ترتيب أسرار .ٕٔ

 .كالتكزيع
، الشنقيطي الجكني المختار دمحم بف األميف دمحم: بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء .ٖٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ق٘ٔٗٔ، لبناف – بيركت -الفكر دار
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 لمشئكف  اإلرشاد دار، دركيش مصطفى أحمد بف الديف محيي: كبيانو القرآف إعراب .ٗٔ
بيركت، – دمشق- كثير ابف دار بيركت،- دمشق- اليمامة دار سكرية،- حمص-الجامعية

 ق.٘ٔٗٔ، ٗط
، لممبلييف العمـ دار، الدمشقي ميكْ رِ الزِّ  فارس، بف دمحم بف محمكد بف الديف خير: األعبلـ .٘ٔ
 ـ.ٕٕٓٓ، ٘ٔط
: تحقيق، السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: التنزيل استنباط في اإلكميل .ٙٔ

 ـ.ٜٔٛٔ - ىػٔٓٗٔ، بيركت – العممية الكتب دار، الكاتب القادر عبد الديف سيف
 المنير بف دمحم بف أحمد الديف ناصر: االعتزاؿ مف الكشاؼ تضمنو فيما اإلنصاؼ .ٚٔ

 محمكد كدمحم عباس مصر، - كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة، اإلسكندرؼ 
 ـ. ٜٙٙٔ -ىػ ٖ٘ٛٔ، خمفاء – كشركاىـ الحمبي

، البيضاكؼ  الشيرازؼ  عمر بف هللا عبد سعيد أبك الديف ناصر: التأكيل كأسرار التنزيل أنكار .ٛٔ
 ق.ٛٔٗٔ، ٔ، طبيركت – العربي التراث إحياء دار، المرعشمي الرحمف عبد دمحم: قيحقت
المدينة  –، مكتبة دار التراث األردني الكيبلني عرساف ماجد .د: اإلسبلمية التربية أىداؼ .ٜٔ

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٕالمنكرة، ط
الكريـ: د. عبد هللا محمكد شحاتة، الييئة المصرية أىداؼ كل سكرة كمقاصدىا في القرآف  .ٕٓ

 ـ.ٜٙٚٔالعامة لمكتاب، 
، ٙ، طكمكتبتيا المصرية المطبعة، الخطيب بف المطيف عبد دمحم دمحم: التفاسير أكضح .ٕٔ

 ـ.ٜٗٙٔ-قٖٖٛٔ
: الناشر، الجزائرؼ  بكر أبك جابر بف مكسى بف جابر: الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر .ٕٕ

 ـ.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، ٘، طالسعكدية العربية المممكة -المنكرة المدينة -كالحكـ العمكـ مكتبة
 –، تحقيق: عمي دمحم معكض السمرقندؼ إبراىيـ بف دمحم بف نصر الميث أبك: العمكـ بحر .ٖٕ

، ٔبيركت، ط –د. زكريا عبد المجيد النكتي، دار الكتب العممية  –عادؿ أحمد عبد المكجكد 
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ

، األندلسي الديف أثير حياف بف يكسف بف دمحم حياف أبك: التفسير في المحيط البحر .ٕٗ
 ق.ٕٓٗٔ، بيركت – الفكر دار، جميل دمحم صدقيتحقيق: 

 ،الفاسي عجيبة بف دمحم بف أحمد العباس أبك: المجيد القرآف تفسير في المديد البحر .ٕ٘
 ق.ٜٔٗٔ، القاىرة – زكي عباس حسف الدكتكر: الناشر، رسبلف هللا عبد أحمدتحقيق: 
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 العربي الكتاب دار، الجكزية قيـ ابف الديف شمس أيكب بف بكر أبي بف دمحم: الفكائد بدائع .ٕٙ
 .لبناف - بيركت -
، الشككاني هللا عبد بف دمحم بف عمي بف دمحم: السابع القرف  بعد مف بمحاسف الطالع البدر .ٕٚ
 .بيركت – المعرفة دار
، جعفر أبك الغرناطي الثقفي الزبير بف إبراىيـ بف أحمد: القرآف سكر تناسب في البرىاف .ٕٛ

 ـ.ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ، المغرب – اإلسبلمية كالشؤكف  األكقاؼ كزارة، شعباني دمحم: تحقيق
 أبك دمحم، تحقيق: الزركشي هللا عبد بف دمحم الديف بدر هللا عبد أبك: القرآف عمكـ في البرىاف .ٜٕ

 بيركت – المعرفة دار، كشركائو الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار ،إبراىيـ الفضل
 ـ.ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔ، ٔ، طلبناف –
 يعقكب بف دمحم طاىر أبك الديف مجد: العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذكؼ  بصائر .ٖٓ

 إحياء لجنة - اإلسبلمية لمشئكف  األعمى المجمس، النجار عمي دمحم، تحقيق: الفيركزآبادػ
 ـ.ٖٜٚٔ-قٖٜٖٔـ إلى ٜٜٙٔ-قٙٔٗٔ، القاىرة -اإلسبلمي التراث

 الشامية الدار دمشق، - القمـ دار، الدمشقي َحَبنََّكة حسف بف الرحمف عبد: العربية الببلغة .ٖٔ
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ، ٔ، طبيركت –
 قدكرؼ  غانـ، تحقيق: الداني عمرك أبك عمر بف سعيد بف عثماف: القرآف آؼ عدّ  في البياف .ٕٖ

 ـ.ٜٜٗٔ-قٗٔٗٔ، ٔ، طالككيت – كالتراث المخطكطات مركز، الحمد
 بمرتضى الممّقب الحسيني، محّمد بف محّمد الفيض أبك: القامكس جكاىر مف العركس تاج .ٖٖ

 .اليداية دار، المحققيف مف مجمكعة، تحقيق: الزَّبيدؼ
 آباد حيدر العثمانية، المعارؼ دائرة البخارؼ، هللا عبد أبك إسماعيل بف دمحم: الكبير التاريخ .ٖٗ
 تحقيق: ىاشـ الندكؼ كآخركف.، الدكف –
 مجدؼ. د، تحقيق: الماتريدؼ منصكر أبك محمكد، بف دمحم بف دمحم: السنة أىل تأكيبلت .ٖ٘

 ـ.ٕ٘ٓٓ-قٕٙٗٔ، ٔ، طلبناف -بيركت – العممية الكتب دار، باسمكـ
، تكنس – لمنشر التكنسية الدار، عاشكر بف الطاىر دمحم بف الطاىر دمحم: كالتنكير التحرير .ٖٙ

 ـ.ٜٗٛٔ
تحفة األحكذؼ بشرح جامع الترمذؼ: أبك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  .ٖٚ

 بيركت. –المباركفكرػ، دار الكتب العممية 
-بيركت العممية الكتب دار الذىبي، أحمد بف دمحم هللا عبد أبك الديف شمس: الحفاظ تذكرة .ٖٛ

 .ـٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ، ٔ، طلبناف
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 عبد، تحقيق: د.الغرناطي الكمبي جزؼ  ابف أحمد بف دمحم القاسـ أبك: التنزيل لعمكـ التسييل .ٜٖ
 ق.ٙٔٗٔ، ٔ، طبيركت – األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة، الخالدؼ هللا
، الناشر بإشراؼ ،العمماء مف جماعة، تحقيق كضبط: الجرجاني دمحم بف عمي: التعريفات .ٓٗ
 .ـٖٜٛٔ- ىػٖٓٗٔ، ٔ، طلبناف– بيركت العممية الكتب دار
 باديس بف دمحم الحميد عبد: الخبير الحكيـ كبلـ مف التذكير مجالس في باديس ابف تفسير .ٔٗ

، لبناف -بيركت- العممية الكتب دار، الديف شمس أحمد، تحقيق كتعميق كتخريج: الصنياجي
 ـ.ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔ، ٔط
 جبلؿ، تحقيق: هللا عبد أبك المالكي، التكنسي عرفة ابف دمحم بف دمحم: عرفة ابف تفسير .ٕٗ

 ـ.ٕٛٓٓ، ٔ، طلبناف – بيركت - العممية الكتب دار، األسيكطي
 كتحقيق جمع، الشافعي العباس بف إدريس بف دمحم هللا عبد أبك: الشافعي اإلماـ تفسير .ٖٗ

 العربية المممكة - التدمرية دار، (دكتكراه رسالة) الفرَّاف مصطفى بف أحمد. د: كدراسة
 ـ.ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ، ٔ، طالسعكدية

، البمدؼ دمحم بكر أبك: جمع، الُتسترؼ  يكنس بف هللا عبد بف سيل دمحم أبك: التسترؼ  تفسير .ٗٗ
، ٔ، طبيركت – العممية دارالكتب ،بيضكف  عمي دمحم منشكرات، السكد عيكف  باسل دمحم: قيحقت

 ىػ.ٖٕٗٔ
 ق.ٖٖٛٔ، ط ، القاىرة – العربية الكتب إحياء دار، عزت دمحم دركزة: الحديث التفسير .٘ٗ
 ـ.ٜٜٚٔ، اليكـ أخبار مطابع، الشعراكؼ  متكلي دمحم(: الخكاطر) الشعراكؼ  تفسير .ٙٗ
 العامة المصرية الييئة، رضا عمي بف رشيد دمحم: (المنار تفسير) الحكيـ القرآف تفسير .ٚٗ

 .ـٜٜٓٔ، لمكتاب
 شمس حسيف دمحم ، تحقيق:الدمشقي كثير بف إسماعيل الفداء أبك: العظيـ القرآف تفسير .ٛٗ

 ق.ٜٔٗٔ، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، الديف
 دمحم أسعد، تحقيق: حاتـ أبي ابف الرازؼ  بف دمحم الرحمف عبد دمحم أبك :العظيـ القرآف تفسير .ٜٗ

 ق.ٜٔٗٔ ،ٖط ،السعكدية العربية المممكة -الباز نزار مكتبة، الطيب
 بف ياسر، تحقيق: التميمي السمعاني المركزػ  دمحم بف منصكر المظفر أبك: القرآف تفسير .ٓ٘

-قٛٔٗٔ، ٔ، طالسعكدية – الرياض -الكطف دار، غنيـ بف عباس بف غنيـ- إبراىيـ
 ـ.ٜٜٚٔ

 .القاىرة – العربي الفكر دار، الخطيب يكنس الكريـ عبد: لمقرآف القرآني التفسير .ٔ٘
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– كأكالده الحمبي البابى مصطفى مطبعة، المراغي مصطفى بف أحمد: المراغي تفسير .ٕ٘
 ـ.ٜٙٗٔ-قٖ٘ٙٔ، ٔ، طمصر

– الرشدية مكتبة، التكنسي نبي غبلـ، تحقيق: هللا ثناء دمحم المظيرؼ : المظيرؼ  التفسير .ٖ٘
 ق.ٕٔٗٔ، باكستاف

 الفكر دار، الزحيمي مصطفى بف كىبة .د: كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير .ٗ٘
 ق.ٛٔٗٔ، ٕ، طدمشق – المعاصر

 – الشريف المصحف لطباعة فيد الممؾ مجمع، التفسير أساتذة مف نخبة: الميسر التفسير .٘٘
 ـ.ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ، ٕ، طالسعكدية

 ق.ٖٔٗٔ، ٓٔ، طبيركت – الجديد الجيل دار، محمكد دمحم الحجازؼ : الكاضح التفسير .ٙ٘
، ٔ، طدمشق – الفكر دار الزحيمي، مصطفى بف كىبة. د: لمزحيمي الكسيط التفسير .ٚ٘

 ق.ٕٕٗٔ
، القاىرة – الفجالة- مصر نيضة دار، طنطاكؼ  سيد دمحم: الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير .ٛ٘
 ـ.ٜٜٛٔـ إلى ٜٜٚٔ، ٔط
، العصرية المكتبة، سكيداف ناجي، تحقيق: السايس عمي دمحم: أ. األحكاـ آيات تفسير .ٜ٘

 ـ.ٕٕٓٓ
 المعارؼ دائرة مطبعة، العسقبلني حجر بف عمي بف أحمد الفضل أبك: التيذيب تيذيب .ٓٙ

 .ىػٕٖٙٔ، ٔ، طاليند – النظامية
، المزؼ  الديف جماؿ الرحمف عبد بف يكسف الحجاج أبك: الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب .ٔٙ

 ـ.ٜٓٛٔ - ىػٓٓٗٔ، ٔ، طبيركت – الرسالة مؤسسة، معركؼ عكاد بشار. دتحقيق: 
 دار، مرعب عكض دمحم، تحقيق: منصكر أبك األزىرؼ  بف أحمد بف دمحم: المغة تيذيب .ٕٙ

 ـ.ٕٔٓٓ، ٔ، طبيركت – العربي التراث إحياء
، السعدؼ هللا عبد بف ناصر بف الرحمف عبد: المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير .ٖٙ

 ـ.ٕٓٓٓ-قٕٓٗٔ، ٔ، طالرسالة مؤسسة، المكيحق معبل بف الرحمف عبدتحقيق: 
 دمحم أحمد: تحقيق الطبرؼ، جعفر أبك اآلممي جرير بف دمحم :القرآف تأكيل في البياف جامع .ٗٙ

 .ـٕٓٓٓ- ىػٕٓٗٔ، ٔط الرسالة، مؤسسة شاكر،
 الكتب دار، الشافعيّ  اإِليجي الحسيني الرحمف عبد بف دمحم: القرآف تفسير في البياف جامع .٘ٙ

 ـ.ٕٗٓٓ-قٕٗٗٔ، ٔ، طبيركت – العممية
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 صحيح ) كأيامو كسننو  هللا رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع .ٙٙ
 دار، الناصر ناصر بف زىير دمحم، تحقيق: البخارؼ  عبدهللا أبك إسماعيل بف دمحم(: البخارؼ 
 .ىػٕٕٗٔ، ٔ، طالنجاة طكؽ 
: تحقيق، القرطبي الديف شمس األنصارؼ  أحمد بف دمحم هللا عبد أبك: القرآف ألحكاـ الجامع .ٚٙ

 ـ.ٜٗٙٔ-قٖٗٛٔ، ٕ، طالقاىرة – المصرية الكتب دار، أطفيش إبراىيـ -البردكني أحمد
 ،دمشق -الرشيد دار، صافي الرحيـ عبد بف محمكد: الكريـ القرآف إعراب في الجدكؿ .ٛٙ

 ق.ٛٔٗٔ، ٗ، طبيركت -اإليماف مؤسسة
 كتدقيق الياشمي، ضبط إبراىيـ بف كالبديع: أحمد كالبياف المعاني في الببلغة جكاىر .ٜٙ

 بيركت. –العصرية  الصميمي، المكتبة يكسف. د: كتكثيق
، الثعالبي مخمكؼ بف دمحم بف الرحمف عبد زيد أبك: القرآف تفسير في الحساف الجكاىر .ٓٚ

-العربي التراث إحياء دار معكض، دمحم عمي الشيخ - المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ: تحقيق
 ق.ٛٔٗٔ، ٔ، طبيركت

 الديف نكر التتكؼ، اليادؼ عبد بف دمحم الحسف، أبك: النسائي سنف عمى السندؼ حاشية .ٔٚ
 .ـٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔ ،ٕط حمب، – اإلسبلمية المطبكعات مكتب، السندؼ

، األفغاني سعيد، تحقيق كتعميق: زنجمة ابف زرعة أبك دمحم، بف الرحمف عبد: القراءات حجة .ٕٚ
 .الرسالة دار
 عبد. د، تحقيق: هللا عبد أبك خالكيو، بف أحمد بف الحسيف: السبع القراءات في الحجة .ٖٚ

، سالـ العاؿ  ق.ٔٓٗٔ، ٗ، طبيركت – الشركؽ  دار مكـر
 - قيكجي الديف بدر، تحقيق: عمي أبك الفارسيّ  أحمد بف الحسف: السبعة لمقراء الحجة .ٗٚ

 لمتراث المأمكف  دار، الدقاؽ يكسف أحمد - رباح العزيز عبد، مراجعة كتدقيق: جكيجابي بشير
 ـ.ٖٜٜٔ-قٖٔٗٔ، ٕ، طبيركت -دمشق –
 جماؿ: تحقيق الجعبرؼ، عمر بف إبراىيـ الديف برىاف: العدد معرفة في المدد حسف .٘ٚ

 .لمتراث الشيخ أكالد مكتبة الشايب،
 السعادة، األصبياني أحمد بف هللا عبد بف أحمد نعيـ أبك: األصفياء كطبقات األكلياء حمية .ٙٚ
 .ـٜٗٚٔ - ىػٜٖٗٔ مصر، -
 دار، أحمد بف مصطفى بف أحمد بف دمحم: أبك زىرة كسمـ كآلو عميو هللا صمى النبييف خاتـ .ٚٚ

 .ىػٕ٘ٗٔ، القاىرة – العربي الفكر
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 عبد بف يكسف بف أحمد الديف شياب العباس أبك: المكنكف  الكتاب عمكـ في المصكف  الدر .ٛٚ
 .دمشق -القمـ دار، الخراط دمحم أحمد ، تحقيق: د.الحمبي بالسميف المعركؼ الدائـ
 دار، السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر .ٜٚ

 ـ.ٖٜٜٔ، بيركت – الفكر
، العسقبلني حجر بف عمي بف أحمد الفضل أبك: الثامنة المائة أعياف في الكامنة الدرر .ٓٛ

، ٕ، طاليند – اباد صيدر - العثمانية المعارؼ دائرة مجمس، ضاف المعيد عبد دمحم تحقيق:
 .ـٕٜٚٔ -ػ ىٕٜٖٔ الثانية،: الطبعة

 مأمكف . د: تحقيق، المحكلي بكر أبك بساـ، بف المرزباف بف خمف بف دمحم: الثقبلء ذـ .ٔٛ
 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔ، طالشارقة – كثير ابف دار القرآف، عمـك مؤسسة، ياسيف محمكد

 مأمكف . د: تحقيق، المحكلي بكر أبك بساـ، بف المرزباف بف خمف بف دمحم: الثقبلء ذـ .ٕٛ
 .ىػٕٔٗٔ، ٔ، طالشارقة – كثير ابف دار - القرآف عمـك مؤسسة، ياسيف محمكد

 مؤسسة دمشق، - الغزالي مكتبة، الصابكني عمي دمحم: األحكاـ آيات تفسير البياف ركائع .ٖٛ
 ـ.ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔ، ٖ، طبيركت – العرفاف مناىل

 هللا عبد بف محمكد الديف شياب: المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .ٗٛ
، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، عطية البارؼ  عبد عمي، تحقيق: األلكسي الحسيني
 ق.٘ٔٗٔ

، الِحميرػ  المنعـ عبد بف هللا عبد بف دمحم هللا عبد أبك: األقطار خبر في المعطار الركض .٘ٛ
، ٕ، طالسراج دار مطابع عمى طبع - بيركت - لمثقافة ناصر مؤسسة، عباس إحسافتحقيق: 
 .ـٜٓٛٔ

، تحقيق: الجكزؼ  عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ: التفسير عمـ في المسير زاد .ٙٛ
 ق.ٕٕٗٔ، ٔ، طبيركت – العربي الكتاب دار، الميدؼ الرزاؽ عبد
 الديف شمس: الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير السراج .ٚٛ
 ق.ٕ٘ٛٔ، القاىرة –( األميرية) بكالؽ مطبعة، الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بف دمحم
 الديف ناصر دمحم الرحمف عبد أبك: كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة .ٛٛ

 .ـٕٕٓٓ - ىػٕٕٗٔإلى  ـٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ، ٔ، طالرياض – المعارؼ مكتبة، األلباني
، الباقي عبد فؤاد دمحم: تحقيق، القزكيني يزيد بف دمحم هللا عبد أبك ماجة ابف: ماجو ابف سنف .ٜٛ
 .الحمبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار
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ِجْستاني عمرك بف األشعث بف سميماف داكد أبك: داكد أبي سنف .ٜٓ  محيي دمحم، تحقيق: السِّ
 .بيركت – صيدا - العصرية المكتبة، الحميد عبد الديف
 األدب: بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح : حنبل بف أحمد اإلماـ مسند : الترمذؼ سنف .ٜٔ

 :المفرد
 دمحم أحمد :كتعميق تحقيق، عيسى أبك الترمذؼ، َسْكرة بف عيسى بف دمحم: الترمذؼ سنف .ٕٜ

 – الحمبي البابي مصطفى مطبعة، عكض عطكة إبراىيـ - الباقي عبد فؤاد دمحم - شاكر
 ـ.ٜ٘ٚٔ -قٜٖ٘ٔ، ٕ، طمصر

 حسف، تحقيق كتخريج: النسائي الخراساني شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك: الكبرػ  السنف .ٖٜ
-ىػ ٕٔٗٔ، ٔ، طبيركت – الرسالة مؤسسة، األرناؤكط شعيب، بإشراؼ: شمبي المنعـ عبد

 ـ.ٕٔٓٓ
، القاىرة - الحديث دار، الذىبي أحمد بف دمحم هللا عبد أبك الديف شمس: النببلء أعبلـ سير .ٜٗ

 .ـٕٙٓٓ - ىػٕٚٗٔ
 عبد، تحقيق كتخريج: د.البييقي بكر أبك الخراساني، الحسيف بف أحمد: اإليماف شعب .ٜ٘

، ٔ، طالرياض – الرشد مكتبة، الندكؼ  أحمد مختار، بإشراؼ: حامد الحميد عبد العمي
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ

 – القمة دار، زكاكػ  الفتاح عبد بف أحمد: كسمـ كآلو عميو هللا صمى الرسكؿ شمائل .ٜٙ
 .اإلسكندرية

 أحمد: تحقيق، الفارابي حماد بف إسماعيل نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .ٜٚ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ، ٗ، طبيركت – لممبلييف العمـ دار، عطار الغفكر عبد
، الُبستي الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، حباف بف دمحم: بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح .ٜٛ

 ـ.ٖٜٜٔ – قٗٔٗٔ، ٕ، طبيركت – الرسالة مؤسسة، األرنؤكط شعيب تحقيق:
 دمحم. د، تحقيق: النيسابكرؼ  خزيمة بف إسحاؽ بف دمحم بكر أبك: خزيمة ابف صحيح .ٜٜ

 .بيركت – اإلسبلمي المكتب، األعظمي مصطفى
 المكتب، األلباني الديف ناصر دمحم الرحمف عبد أبك: كزياداتو الصغير الجامع صحيح .ٓٓٔ

 .اإلسبلمي
 مكتبة، الكادِعيُّ  الَيْمَداني َقاِئَدةَ  بفِ  َىاِدؼ بفُ  ُمْقبلُ : النزكؿ أسباب مف المسند الصحيح .ٔٓٔ
 ـ.ٜٚٛٔ-قٛٓٗٔ، ٗ، طالقاىرة – تيمية ابف
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-قٚٔٗٔ، ٔ، طالقاىرة – الصابكني دار: الناشر، الصابكني عمي دمحم: التفاسير صفكة .ٕٓٔ
 ـ.ٜٜٚٔ

. د، تحقيق: السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد الديف تاج: الكبرػ  الشافعية طبقات .ٖٓٔ
 .ىػٖٔٗٔ، ٕ، طىجر، الحمك دمحم الفتاح عبد. د  - الطناحي دمحم محمكد
، سعد بابف المعركؼ البغدادؼ الياشمي سعد بف دمحم هللا عبد أبك: الكبرػ  الطبقات .ٗٓٔ

 ـ.ٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، عطا القادر عبد دمحم :تحقيق
الرياض،  –عمـ مقاصد السكر: د. دمحم بف عبد هللا الربيعة، مكتبة الممؾ فيد الكطنية  .٘ٓٔ
 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٖٕٗٔ، ٔط

، العينى الديف بدر الحنفى أحمد بف محمكد دمحم أبك: البخارؼ  صحيح شرح القارؼ  عمدة .ٙٓٔ
 .بيركت – العربي التراث إحياء دار
 .د المخزكمي، ميدؼ .د، تحقيق: الفراىيدؼ أحمد بف الخميل الرحمف عبد أبك: العيف .ٚٓٔ

 .اليبلؿ كمكتبة دار، السامرائي إبراىيـ
 الديف برىاف نصر، بف حمزة بف محمكد القاسـ أبك: التأكيل كعجائب التفسير غرائب .ٛٓٔ

 .بيركت – القرآف عمكـ مؤسسة جدة، - اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار الكرماني،
، تحقيق: النيسابكرؼ  القمي دمحم بف الحسف الديف نظاـ: الفرقاف كرغائب القرآف غرائب .ٜٓٔ

 ق.ٙٔٗٔ، ٔبيركت، ط– العممية الكتب دار، عميرات زكريا الشيخ
، العسقبلني حجر بف عمي بف أحمد الفضل أبك: البخارؼ  صحيح شرح البارؼ  فتح .ٓٔٔ

 دار، باز بف هللا عبد بف العزيز عبد: العبلمة تعميقات عميو، الباقي عبد فؤاد دمحمبترقيـ: 
 ىػ.ٜٖٚٔ بيركت، - المعرفة

 ، تحقيق:الِقنَّكجي حسف بف خاف صديق دمحم الطيب أبك: القرآف مقاصد في البياف فتحُ  .ٔٔٔ
 ـ.ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔ، بيركت – صيدا -العصريَّة المكتبة، األنَصارؼ  إبراىيـ بف هللا عبد
 دمحم بف عمي بف دمحم: التفسيرعمـ  مف كالدراية الركاية فني بيف الجامع القدير فتح .ٕٔٔ

 ق.ٗٔٗٔ، ٔ، طبيركت -دمشق – الطيب الكمـ دار -كثير ابف دار، الشككاني
 مكتبة، القاضي دمحم بف الغني عبد بف الفتاح عبد: القرآف آػ عد في الحساف الفرائد .ٖٔٔ
 ق.ٗٓٗٔ، ٔ، طالمنكرة لمدينةا-الدار
الفركؽ المغكية: أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا العسكرؼ، تحقيق كتعميق: دمحم إبراىيـ سميـ،  .ٗٔٔ

 مصر. –القاىرة  -دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع 
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، القاىرة -بيركت - الشركؽ  دار، الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيد: القرآف ظبلؿ في .٘ٔٔ
 ق.ٕٔٗٔ، ٚٔط

 مكتب: تحقيق، الفيركزآبادػ يعقكب بف دمحم طاىر أبك الديف مجد: المحيط القامكس .ٙٔٔ
 – بيركت - الرسالة مؤسسة، العرقُسكسي نعيـ دمحم: بإشراؼ، الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق
 ـ.ٕ٘ٓٓ - ىػٕٙٗٔ ،ٛ، طلبناف
، هللا جار الزمخشرؼ  عمرك بف محمكد القاسـ أبك: التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ .ٚٔٔ
 ق.ٚٓٗٔ، ٖ، طبيركت – العربي الكتاب دار
 أبي اإلماـ: تحقيق، إسحاؽ أبك الثعمبي، دمحم بف أحمد: القرآف تفسير عف كالبياف الكشف .ٛٔٔ
 – بيركت -العربي التراث إحياء دار، الساعدؼ نظيرأ. :كتدقيق مراجعة، عاشكر بف دمحم

 ـ.ٕٕٓٓ-قٕٕٗٔ، ٔ، طلبناف
 مكسى بف أيكب ،الحنفي البقاء أبك(: المغكية كالفركؽ  المصطمحات في معجـ) الكميات .ٜٔٔ

 .بيركت – الرسالة مؤسسة، المصرؼ  دمحم - دركيش عدنافتحقيق:  الكفكؼ، الحسيني
، ضبط السيكطي الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد: النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب .ٕٓٔ

 .لبناف – بيركت العممية الكتب دار، الشافي عبد أحمدكتصحيح: أ. 
، الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبك: الكتاب عمكـ في المباب .ٕٔٔ

 – العممية الكتب دار، معكض دمحم عمي الشيخ - المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيختحقيق: 
 ـ.ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ، ٔ، طلبناف -بيركت
 – صادر دار، منظكر ابف الديف جماؿ عمى، بف مكـر بف دمحم الفضل، أبك: العرب لساف .ٕٕٔ

 ىػ.ٗٔٗٔ، ٖ، طبيركت
 إبراىيـ، تحقيق: القشيرؼ  الممؾ عبد بف ىكازف  بف الكريـ عبد: اإلشارات لطائف .ٖٕٔ

 ـ.ٕٓٓٓ، ٖ، طمصر – لمكتاب العامة المصرية الييئة، البسيكني
 - ىػٕٙٗٔ، ٗ، طالقمـ دار، مسمـ مصطفى: د. المكضكعي التفسير في مباحث .ٕٗٔ

 .ـٕ٘ٓٓ
 - ىػٕٔٗٔ، ٖ، طالمعارؼ مكتبة، القطاف خميل بف مناع: القرآف عمكـ في مباحث .ٕ٘ٔ

 .ـٕٓٓٓ
 شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك(: لمنسائي الصغرػ  السنف) السنف مف المجتبى .ٕٙٔ

 ،ٕط حمب، – اإلسبلمية المطبكعات مكتب غدة، أبك الفتاح عبد: تحقيق النسائي، الخراساني
 .ـٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔ
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 دار، السكد عيكف  باسل دمحم، تحقيق: القاسمي دمحم بف الديف جماؿ دمحم: التأكيل محاسف .ٕٚٔ
 ق.ٛٔٗٔ، ٔ، طبيركت – العمميو الكتب
 عطية بف غالب بف الحق عبد دمحم أبك: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .ٕٛٔ

، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، دمحم الشافي عبد السبلـ عبد، تحقيق: المحاربي األندلسي
 ق.ٕٕٗٔ

 عبد، تحقيق: المرسي سيده بف إسماعيل بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ .ٜٕٔ
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، ىنداكؼ  الحميد
 الشيخ يكسف، تحقيق: الرازؼ  بكر أبي بف دمحم هللا عبد أبك الديف زيف: الصحاح مختار .ٖٓٔ
 .ـٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ، ٘، طصيدا – بيركت - النمكذجية الدار ،العصرية المكتبة، دمحم
 الديف حافع محمكد بف أحمد بف هللا عبد البركات أبك: التأكيل كحقائق التنزيل مدارؾ .ٖٔٔ

 - ىػٜٔٗٔ، ٔ، طبيركت – الطيب الكمـ دار، بديكؼ  عمي يكسف، تحقيق كتخريج: النسفي
 .ـٜٜٛٔ

 المبل الديف نكر دمحم، سمطاف بف عمي الحسف أبك: المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .ٕٖٔ
 .ـٕٕٓٓ - ىػٕٕٗٔ، ٔ، طلبناف – بيركت -الفكر دار، القارؼ  اليركؼ 

 النيسابكرؼ  دمحم بف هللا عبد بف دمحم الحاكـ هللا عبد أبك: الصحيحيف عمى المستدرؾ .ٖٖٔ
، ٔ، طبيركت – العممية الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق، البيع بابف المعركؼ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ

، الشافي عبد السبلـ عبد دمحم: تحقيق، الطكسي الغزالي دمحم بف دمحم حامد أبك: المستصفى .ٖٗٔ
 .ـٖٜٜٔ - ىػٖٔٗٔ، ٔ، طالعممية الكتب دار
 شعيب، تحقيق: الشيباني حنبل بف دمحم بف أحمد هللا عبد أبك: حنبل بف أحمد اإلماـ مسند .ٖ٘ٔ

 مؤسسة، التركي المحسف عبد بف هللا عبد د: إشراؼ، كآخركف  مرشد، عادؿ - األرنؤكط
 ـ.ٕٔٓٓ – قٕٔٗٔ، ٔ، طالرسالة
 الدارمي، الفضل بف الرحمف عبد بف هللا عبد دمحم أبك: (الدارمي سنف) الدارمي مسند .ٖٙٔ

، السعكدية العربية المممكة - كالتكزيع لمنشر المغني دار، الداراني أسد سميـ حسيف: تحقيق
 .ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ، ٔط

، الحسف أبك الحجاج بف مسمـ:  إلى العدؿ عف العدؿ بنقل المختصر الصحيح المسند .ٖٚٔ
 .بيركت – العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد دمحمتحقيق: 
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 البقاعي، بكر أبي بف عمر بف إبراىيـمصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر:  .ٖٛٔ
 ـ.ٜٚٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔ، طالرياض – المعارؼ مكتبة، حسنيف أحمد دمحم السميع عبدتحقيق: 

، العباس أبك الحمكؼ، الفيكمي دمحم بف أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .ٜٖٔ
 .بيركت – العممية المكتبة
، تحقيق: العبسي دمحم بف هللا عبد شيبة، أبي بف بكر أبك: كاآلثار األحاديث في المصنف .ٓٗٔ
 ىػ.ٜٓٗٔ، ٔ، طالرياض – الرشد مكتبة، الحكت يكسف كماؿ
 عبد، تحقيق: الشافعي البغكؼ  مسعكد بف الحسيف دمحم أبك: القرآف تفسير في التنزيل معالـ .ٔٗٔ

 ق.ٕٓٗٔ، ٔ، طبيركت – العربي التراث إحياء دار، الميدؼ الرزاؽ
 كمية في البحكث مركز، منصكر أبك اليركؼ  األزىرؼ  بف أحمد بف دمحم: القراءات معاني .ٕٗٔ

 ـ.ٜٜٔٔ-قٕٔٗٔ، ٔ، طالسعكدية العربية المممكة -سعكد الممؾ جامعة - اآلداب
 عبد، تحقيق: الزجاج إسحاؽ أبك سيل، بف السرؼ  بف إبراىيـ: كا عرابو القرآف معاني .ٖٗٔ

 ـ.ٜٛٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔ، طبيركت – الكتب عالـ، شمبي عبده الجميل
 دار،  السيكطي الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد: القرآف إعجاز في األقراف معترؾ .ٗٗٔ

 ـ.ٜٛٛٔ-قٛٓٗٔ، ٔ، طلبناف – بيركت - العممية الكتب
 -صادر دار، الحمكؼ  الركمي هللا عبد بف ياقكت هللا عبد أبك الديف شياب: البمداف معجـ .٘ٗٔ

 .ـٜٜ٘ٔ ،ٕ، طبيركت
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، ٔدمشق، ط –معجـ عمـك القرآف: إبراىيـ دمحم الجرمي، دار القمـ  .ٙٗٔ
 حمدؼ، تحقيق: الطبراني القاسـ أبك الشامي، أيكب بف أحمد بف سميماف: الكبير المعجـ .ٚٗٔ
 .ٕ، طالقاىرة – تيمية ابف مكتبة، السمفي المجيد عبد بف
، عمل فريق بمساعدة عمر الحميد عبد مختار أحمد .د: المعاصرة العربية المغة معجـ .ٛٗٔ
 .ٕٛٓٓ - ىػٜٕٗٔ، ٔ، طالكتب عالـ
 التراث إحياء دار بيركت، - المثنى مكتبة، كحالة راغب دمحم رضا عمر: المؤلفيف معجـ .ٜٗٔ

 ـ.ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔ، بيركت – العربي
 حامد - الزيات أحمد - مصطفى إبراىيـ، بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ .ٓ٘ٔ
 .الدعكة دار، النجار دمحم - القادر عبد
 دمحم السبلـ عبد، تحقيق: الحسيف أبك زكريا بف فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ .ٔ٘ٔ

 .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ، الفكر دار، ىاركف 
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 بفخر الممقب الرازؼ  التيمي عمر بف دمحم هللا عبد أبك(: الكبير التفسير) الغيب مفاتيح .ٕ٘ٔ
 ق.ٕٓٗٔ، ٖ، طبيركت – العربي التراث إحياء دار، الرازؼ  الديف
ؿ: كمكارميا اإلسبلمية الشريعة مقاصد .ٖ٘ٔ  ،٘ط اإلسبلمي، الغرب دار الفاسي، عبلَّ

 .ـٖٜٜٔ
 دار الميساكؼ، الطاىر دمحم: تحقيق عاشكر، بف الطاىر دمحم: اإلسبلمية الشريعة مقاصد .ٗ٘ٔ

 .ـٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ ،ٕط األردف، – النفائس
 لمكتاب العالمية الدار العالـ، حامد يكسف. د: اإلسبلمية لمشريعة العامة المقاصد .٘٘ٔ

 .ـٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ ،ٕ ط الرياض، - اإلسبلمي لمفكر العالمي المعيد - اإلسبلمي
 لمشئكف  األعمى المجمس، األزىر عمماء مف لجنة: الكريـ القرآف تفسير في المنتخب .ٙ٘ٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔ، ٛٔ، طاألىراـ مؤسسة طبع-مصر – اإلسبلمية
 عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: القدرية الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة منياج .ٚ٘ٔ

 سعكد بف دمحم اإلماـ جامعة، سالـ رشاد دمحم، تحقيق: الحراني تيمية ابف السبلـ عبد بف الحميـ
 .ـٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔ، ٔ، طاإلسبلمية

، النككؼ  شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك: الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج .ٛ٘ٔ
 ـ.ٕٜٖٔ، ٕ، طبيركت – العربي التراث إحياء دار
 لمتراث. األزىرية عكني، المكتبة لمببلغة: حامد الكاضح المنياج .ٜ٘ٔ
 عبيدة أبك، تحقيق: بالشاطبي الشيير الغرناطي دمحم بف مكسى بف إبراىيـ: المكافقات .ٓٙٔ

 .ـٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔ، ٔ، طعفاف ابف دار، سمماف آؿ حسف بف مشيكر
 دار، ياسيف بف بشير بف حكمت. د. أ: بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح مكسكعة .ٔٙٔ

 ـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ، ٔط، النبكية المدينة - المآثر
 – السبلسل دار الككيت، – اإلسبلمية كالشئكف  األكقاؼ كزارة: الككيتية الفقيية المكسكعة .ٕٙٔ

 - ٗٓٗٔ) مف ،ٕط الكزارة، طبعة ،ٔط مصر، – الصفكة دار مطابع ،ٕط الككيت،
 (.ىػٕٚٗٔ

 –ق ٘ٓٗٔ، العرب سجل مؤسسة، األبيارؼ  إسماعيل بف إبراىيـ: القرآنية المكسكعة .ٖٙٔ
 ـ.ٜٗٛٔ

 الشاكيش زىير، تحقيق: المقرؼ  نصر بف سبلمة بف هللا ىبة القاسـ أبك: كالمنسكخ الناسخ .ٗٙٔ
 ىػ.ٗٓٗٔ، ٔ، طبيركت – اإلسبلمي المكتب، كنعاف دمحم -
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 الكتاب دار، البقاعي بكر أبي بف عمر بف إبراىيـ: كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ .٘ٙٔ
 .القاىرة -اإلسبلمي

 -ىػ ٕٙٗٔ، ٕالقاىرة، ط –القرآف: دمحم أحمد دمحم معبد، دار السبلـ نفحات مف عمكـ  .ٙٙٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ

 عبد ابف السيد: ، تحقيقالماكردؼ حبيب بف دمحم بف عمي الحسف أبك: كالعيكف  النكت .ٚٙٔ
 .لبناف – بيركت -مؤسسة الكتب الثقافية  – العممية الكتب دار، الرحيـ عبد بف المقصكد

 ابف الجزرؼ  دمحم بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد: كاألثر الحديث غريب في النياية .ٛٙٔ
 بيركت، - العممية المكتبة، الطناحي دمحم محمكد - الزاكػ  أحمد طاىر: تحقيق، األثير
 .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ

: عمكمو فنكف  مف كجمل كأحكامو، كتفسيره، القرآف معاني عمـ في النياية بمكغ إلى اليداية .ٜٙٔ
 العميا الدراسات بكمية جامعية رسائل مجمكعة: ، تحقيقالقيسي طالب أبي بف مكي دمحم أبك

 الكتاب بحكث مجمكعة، البكشيخي الشاىد: د. أ بإشراؼ الشارقة، جامعة - العممي كالبحث
 ـ.ٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ، ٔ، طالشارقة جامعة - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية - كالسنة
: تحقيق النيسابكرؼ، الكاحدؼ أحمد بف عمي الحسف أبك: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز .ٓٚٔ

 ق.٘ٔٗٔ، ٔ، طبيركت -دمشق – الشامية الدار ،القمـ دار، داككدؼ عدناف صفكاف
 تحقيق، النيسابكرؼ  الكاحدؼ أحمد بف عمي الحسف أبك: المجيد القرآف تفسير في الكسيط .ٔٚٔ

 د. صيرة، دمحم أحمد د. معكض، دمحم عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميق
، ٔ، طلبناف – بيركت -العممية الكتب دار، عكيس الرحمف عبد د. الجمل، الغني عبد أحمد

 ـ.ٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ
 خمكاف ابف بف دمحم أحمد الديف شمس العباس أبك: الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات .ٕٚٔ

 ـ.ٜٜٗٔ، بيركت – صادر دار، عباس إحساف، تحقيق: البرمكي
 والمواقع اللكترونيةالمجلت 

 العممية البحكث إلدارات العامة الرئاسة عف تصدر دكرية مجمة: اإلسبلمية البحكث مجمة .ٖٚٔ
 المممكة العربية السعكدية. – كاإلرشاد كالدعكة كاإلفتاء

 المممكة العربية السعكدية. –الرياض  – اإلسبلمي المنتدػ عف تصدر: البياف مجمة .ٗٚٔ
ٔٚ٘. (http://ar.wikipedia.org/wiki) 
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 ًا: فيرس المحتوياتسادس

 

  ت .......................................................................................................................... اإلىػػػػػػػداء

  ث .................................................................................................................. وتقػديػػػػر شػػػكر

  ج ............................................................................................................................ المقدمة

  ح ........................................................................................................... البحث أىمية: أولً 

  ح ................................................................................................ البحث اختيار أسباب: ثانياً 

  ح ......................................................................................................... البحث أىداؼ: ثالثاً 

  خ ..................................................................................................... السابقة الدراسات: رابعاً 

  خ ........................................................................................................ البحث منيج: خامساً 

  د ..........................................................................................................البحث خطة: سادساً 
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 29 ................................................ (34-47) اآليات اْلحزاب سورة وأىداؼ لمقاصد التحميمية الدراسة
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 35 ................................................ المسمميف نساء بيف  النبي زوجات مكانة: الثاني المطمب
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 71 ........................... مخالفتيما وعاقبة  ورسولو  هلل والطاعة السمع وجوب: الثاني المطمب
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 81 ................................................................ والرسل اْلنبياء خاتـ  الرسوؿ: الرابع المطمب
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 ممخص الرسالة

في ىذه الرسالة الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الثالث كاألربعيف مف ُت تناكل
ككاف اختيارؼ لياتيف (، ٖٕ-ٔ، كسبأ اآليات: ٖٚ-ٖٔالقرآف الكريـ )لسكرتي األحزاب اآليات :

كإثبات قضية  خ العقيدة في نفكس المؤمنيف،سّ رَ تُ السكرتيف الحتكائيما عمى مكاضيع ىامة 
كدكرىا في  ،المسممة األحكاـ المتعمقة باألسرةكألنيما تؤسساف لعبلقات اجتماعية كالبعث، 

ة في ىاتيف كالشتماليما عمى الكثير مف العبر كالعظات مف القصص الكارد تماسؾ المجتمع،
 .، كقـك سبأداككد كسميماف  كقصة، بزينب بنت جحش  السكرتيف كقصة زكاج النبي 

باستنباط المقاصد  متُ المكضكعي، كقك المنيج التحميمي ُت في ىذه الدراسة سمككقد  
كاألىداؼ مف اآليات مكضكع الدراسة، بعد بياف معاني المفردات، ككجو الببلغة كالقراءات، 

اشتممت ىذه الرسالة ، كقد كسبب النزكؿ إف كجد، كالمعنى اإلجمالي لآليات ،ككجو المناسبة
 ي:التلعمى النحك ا عمى مقدمة، كتمييد، كأربعة فصكؿ، كخاتمة

عمى أىمية المكضكع كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كالدراسات السابقة،  تشتمماك  المقدمة:
 كالمنيج الذؼ اتبعو الباحث، كخطة البحث.

 .األحزاب ةبسكر عامًا  كتعريفاً ، المقاصد كاألىداؼك  كتضمَّف تعريفًا بالدراسة التحميمية التمييد:

 .(ٛٗ-ٖٔاألحزاب لآليات )اؼ سكرة كاشتمل عمى ثبلثة مباحث لمقاصد كأىد الفصل اْلوؿ:

 .(ٕٙ-ٜٗكاشتمل عمى ثبلثة مباحث لمقاصد كأىداؼ سكرة األحزاب لآليات ) الفصل الثاني:

 .(ٖٚ-ٖٙاؼ سكرة األحزاب لآليات )عمى مبحثيف لمقاصد كأىدحتكػ كا الفصل الثالث:

 .(ٖٕ-ٔمباحث لمقاصد كأىداؼ سكرة سبأ لآليات ) أربعةكاشتمل عمى  الفصل الرابع:

 مقاصد كأىداؼ عمـ أفّ النتائج  كمف أىـ، فييا الباحث أىـ النتائج كالتكصيات ذكركقد  الخاتمة:
فيما يتعمق بجانب العقيدة  اإلسبلمية لؤلزمات التي تعاني منيا األمة القرآنية يضع حمكالً  ياتاآل

الدراسة  ، كيحل كثيرًا مف المشكبلت التي تعترض طريقيا، كتكصمتكالتربية كاألخبلؽ كغيرىا
أيضًا إلى كثير مف المطائف البيانية التي تظير إعجاز القرآف كركعة نظمو، كما أكصت 

 بعضيا مع مجمدات في القرآف قصص مف الُمستنبطة كاألىداؼ المقاصد كضعالدراسة ب
 التعميمية. المناىج في كافية مساحة ليا تكجد ال التي القرآني بالقصص االىتماـك  البعض،
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Abstract 

In this thesis, the researcher has observed the analytical study of the purposes 

and objectives of the forty-third party of the Holy Qur'an (Surat Al-ahzab, verses: 31-

73 and Surat Saba' , verses: 1-23). The reasons of choosing these two surats are 

relating to the essential topics they contain which assure the belief of believers' 

hearts such as the faith of Resurrection Day. Another reason is that because these two 

surats help in creating strong, social relations in the light of the instructions related to 

the Islamic family and its role in making a strong-boned society. The third reason is 

relating to the preaching of the stories in these two surats such as the story of the 

marriage of the prophet (pbuh) to Zainab bent Jahsh, the story of Dawwod, Suleiman 

and the story of Saba' nation. 

The researcher, in this thesis, has followed the analytical objective approach, 

and derived the purposes from the verses of the study, after clarifying the meaning of 

their vocab, the rhetoric and readings, the suitability, the reason and overview 

meaning of the verses. This thesis includes an introduction, preface, four chapters 

and a conclusion as follows: 

Introduction: It includes the importance of the study and the reasons of selecting it, 

the research objectives, the previous studies, the approach used by the researcher and 

the research plan. 

Preface: It includes a definition of the analytical study, the goals and objectives and 

also a definition of surat Al-ahzab and surat Saba'.. 

Chapter I: It includes three sections for the purposes and objectives of surat Al-

ahzab for the verses (31- 48). 

Chapter II: It includes three sections for the purposes and objectives of surat Al-

ahzab for the verses (49- 62). 

Chapter III: It consists of two sections for the purposes and objectives of surat Al-

ahzab for the verses (63- 73). 

Chapter IV: It includes three sections for the purposes and objectives of surat Saba' 

for the verses (1- 23). 

Conclusion: The researcher mentions the important findings and recommendations, 

and one of their most important is that the science of purposes and objectives of the 

Koranic verses produces solutions for crises that our Islamic nation is suffering from 

which relating to the Creed , Education and Morals, etc…It also solves many 

problems which Muslims face in their life. The thesis clarifies a big number of 

rhetorical positions which shows the miracle of Holy Qur'an. 

The thesis recommends to collect the purposes and objectives of the Koranic stories 

in volumes, and it also recommends to give much care to Koranic stories in 

Educational curriculum. 


