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 القرآنوةىاآلوة

 

 اآلية القرآنية

 
 

 :قاؿ اهلل      
 

 ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َأَفََل َيَتَدبَّ

  َغْْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختََِلًفا َكثًِْيا
 (28:النساء)
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 اإلهداء
 اإلهداء

 
 

  كتعبت كأفنت عيميرىا مف أجمنا، ككـ كنت أتمنى أف تككف بجانبي إلى مف سيرت
 .تعالىاهلل  يااليـك لتشاركني فرحتي،،،،، أمي الحنكف رحم

 كال  مف أجمنا  إلى الذم مف أخبلقو تعممت الرجكلة كالشيامة، إلى الذم أفنى عمره
 .زاؿ،،،،، أبي الكريـ حفظو اهلل

 ككف رفيقتي في الجنة،،،،،، زكجتي العزيزةإلى رفيقة الدرب التي أسأؿ اهلل أف ت. 
 خة كبدم إلى أبنائي فمذ  يات.الفيٍضمى كأخكاتي  الكراـ، كتيأحمد كحبل كحنيف،،،،،، كا 
  لى الشيداء منيـ  انيإلى إخك في مسجد اإلماـ الشييد حسف البنا رحمو اهلل،،،،، كا 

كالشييد محمد  نصار،زكريا محمد أبك زكر، كالشييد إسحاؽ فايز  الشييد بإذف اهلل
لى حبيب قمبي الشييد فادم إبراىيـ عمياف نصر عياد،  .كا 

  ،إلى شيداء انتفاضة القدس المباركة ميند الحمبي، كفادم عمكف، كىديؿ اليشممكف
 .كغيرىـ مف األبطاؿ الصناديد

 إلى أبناء دعكة اإلخكاف المسمميف التي أسأؿ اهلل   ليا النصر كالتمكيف، كأسألو
 .ميتنا عمى منيجياأف يي تعالى 

  ًصبلح الببلد كالعبادعة ىذه األمة كري فٍ رً إلى طبلب العمـ الذيف يسعكف ل  قٌييا، كا 

 إلى كؿ ىؤالء أىدم بحثي المتكاضع، كأسأؿ اهلل تعالى القبكؿ كالتكفيؽ.       
  



 

  

 د 

 

 وتقدورىذكر
 شكر وتقدير

 
 

ذْ :انطبلقا مف قكؿ اهلل  (، أشكر 7:)إبراىيـََلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئنْ  َربُُّكمْ  َتَأذَّنَ  َوإِ 
عمى سعة منّْو كتكرُّمو عمٌي بأف كفقني لكتابة ىذا البحث المتكاضع الذم أسألو  اهلل 
  أف يعَـّ نفعو، كأف يككف خالصان لو ُّكأشكر كؿَّ مف ساعدني عمى كتابتو كأخص ،

 بالذكر:
حفظو اهلل تعالى كرعاه كسٌدد عمى طريؽ الحؽ  زىدي محمد أبو نعمةفضيمة الدكتكر/ 

كاف مشرؼ ىذا البحث، فأعطاني مف  خطاه، الذم غمرني بعطفو كحنانو، كشٌرفني بأفٍ 
 .عممو الغزير، كأنار عقمي بتكجيياتو الرائعة

 كما كأتقٌدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذمَّ الفاضميف المناقشيف ليذا البحث المتكاضع:
 "حفظو اهلل"   إلعامودي محمد وليد الدكتكر/
 "حفظو اهلل"     أبو عون محمد نمر الدكتكر/

سعادم بتكجيياتيما الرائعة القٌيمة، فجزاىما  ميما عميَّ بمناقشة ىذا البحث، كا  عمى تفضُّ
 أفضؿ ما جزل بو عباده الصالحيف.  اهلل

ي كأشكر كؿَّ مف ساعدني عمى إتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كأخصُّ بالذكر زكجت
، كأف يخرج الدراسةالكريمة، ككالدييا الكريميف، الذيف قٌدمكا لي كؿ الدعـ الممكف إلتماـ 

مؿ.  ىذا البحث بأبيى الحي
كال أنسى أساتذتي كتاج رأسي في كمية أصكؿ الديف كؿّّ باسمو كلقبو كمكقعو، 

، كعمى فأنتـ تقكدكف الدعكة إلى اهلل  ؛عف اإلسبلـ كؿَّ خير كليـ أقكؿ جزاكـ اهلل 
 أيديكـ ترٌبى األبطاؿ األفذاذ، فمكـ مني كؿ الحب كالتقدير كاالحتراـ.

شكر كالعرفاف بالجميؿ إلى محفظي كمعممي القرآف الكريـ الشيخ لكما أبرؽ با
أسأؿ أف  رحمة حفظ القرآف الكريـ، كاهللى  الذم تعب معي صقر رمضان إلزعبوطالكريـ 

بو في مستقرّْ رحمتو إٌنو كليُّ ذلؾ كالقادر عميو  يكرمو في الدنيا كاآلخرة، كأف يجمعني
 كىك حسبنا كنعـ الككيؿ.

 إلباحث/ أيمن أحمد عياد.
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 ِإنَّ :ف، الحمد هلل القائؿ في كتابو العزيزآالذم أنعـ عمينا بنعمة القر  ،الحمد هلل الكريـ المناف
اِلَحاتِ  َيْعَمُمونَ  إلَِّذينَ  إْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبشّْرُ  َأْقَومُ  ِىيَ  ِلمَِّتي َيْيِدي إْلُقْرآنَ  َىَذإ   إَكِبيرً  َأْجرًإ َلُيمْ  َأنَّ  إلصَّ
   في الحديث الذم يركيو أنس بف مالؾ القائؿ كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل  ،(9:اإلسراء)

 َأْىلُ  إْلُقْرآِن، َأْىلُ  ُىمْ : َقالَ  ُىْم؟ َمنْ  إلمَّوِ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوإ ،إلنَّاسِ  ِمنَ  َأْىِمينَ  ِلمَّوِ  ِإنَّ (:  عف النبي 
ُتوُ  إلمَّوِ   (1) (َوَخاصَّ

ىك بمثابة الدستكر الذم إف تمسكت  ان سبلـ بأف أنزؿ إلييا قرآنإلعمى أمة ا اهلل  فٌ لقد م
، حيث كانت ؼنحراالاشرية تعيش ظممات الجيؿ كالضبلؿ ك ، كلقد كانت الباألمة بو لف تضؿ أبدان 

 لمقمكب ، فجاء القرآف كالبمسـ الشافي مطيران ياالعادات السيئة، كالعقائد الفاسدة منتشرة في أرجاء الدن
 لمبشرية جمعاء. كىدلن  األبداف، فيك كتاب رحمةو ك 

يغكصكف ك ، بكف كيتدبركفالعمماء يبحثكف كينقّْ زاؿ  ، فبلةرحمك  ا كاف القرآف كتاب ىدايةو لمَّ ك 
 ِمنْ  َوَل  َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمنْ  إْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  َل  الذم في مكنكنات ىذا الكتاب العزيز الذم ىك كبلـ اهلل 

 الحكيـ الخبير. ألنو كبلـ اهلل  ؛كىذا ىك سر إعجازه (،42)فصمت: َحِميد َحِكيمٍ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ  َخْمِفوِ 

كتكجييات  أخبلؽو ك  كقيـو  كمعارؼو  ـو بالآللئ القيمة مف عمك  زاخران  كلقد كاف القرآف كال زاؿ بحران 
 كىك مرجع لمف أراد حياة طيبة سعيدة. ،كمع الناس مؤمنيـ ككافرىـ ،معامبلت المؤمف مع اهلل ك 

 حماية، ك المادمريـ إلنقاذىا مف الخكاء الركحي ك ف الكآفما أحكج البشرية في يكمنا ىذا إلى القر 
اإليماف أرجاء عادة الحقيقية، كبو يسكد العدؿ كاإلحساف ك ، فيك سر الستماعياالجالنفكس مف التفكؾ 

 َتَمسَّْكُتمْ  َما َتِضمُّوإ َلنْ  َأْمَرْيِن، ِفيُكمْ  َرْكتُ تَ ) :قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ قد كرد في الحديث ك  كرة،المعم
 .(2)(َنِبيّْوِ  َوُسنَّةَ  إهلِل، ِكتَابَ : ِبِيَما

عمكمو ىك مف أشرؼ ل كمعرفةن  تفسيران ك  حفظان  شتغاؿ بكتاب اهلل الأف اكمما ال شؾ فيو 
لقد أحببت ىذا ك  ،فشرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ ،ألنيا تتعمؽ بالمعجزة اإلليية؛ ؿ عنده األعما
بحثان  تخصصت فيو، كىذه المرحمة ىي ختاـ الدراسة المستفيضة تعمدت فييا أف أختارالعمـ ك 

                                                           
(، كعمَّؽ عميو محمد فؤاد عبد 812/ح 82/ ص 1ركاه ابف ماجة في سننو، باب فضؿ تعمـ القرآف كعممو، )ج (1)

 الباقي في مجمع الزكائد كقاؿ: إسناده صحيح.
(، كقد ذكره األلباني 8112/ ح 024/ص8مالؾ في المكطأ، كتاب القىدىر، باب النيي عف القكؿ بالقدر، )ج ركاه (2)

 في السمسمة الصحيحة.  
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 سكرة النساء :اآليات مف) ،التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب التاسع مف القرآف الكريـالدراسة : بعنكاف
 .( 87إلى 24

، كأسأؿ اهلل أف ينفع بو ىكأف يجعمو خالصا لكجو اهلل تعال ،ؿأف ييسر لي ىذا العم ؿي سأأ كاهللى 
 .        المسمميف جميعان 

  إلموضوع:: أىمية أولً 
  .كنكر البد لممؤمف مف تدبر آياتو كاستخراج نفائسو ايةأف القرآف الكريـ كتاب ىد .1
 .كمع الناس،  أف سكرة النساء زاخرة باألحكاـ القرآنية التي تنظـ العبلقة مع اهلل .2
األىمية مف خبلؿ البحث في ىذا المكضكع ككنو يبحث أىداؼ كمقاصد  ىذه تبرز .3

 .كمكضكعات سكرة النساء

 :: أسباب إختيار إلموضوعثانياً 
 ُقُموبٍ  َعَمى َأمْ  إْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَل : لقكلو  بتدبر آياتو الكريمة تطبيقان  هلل  إرضاءن  .1

 [24: محمد] َأْقَفاُلَيا
 .لمنفائس كاستخراجان  كتنقيبان  بحثان  خدمة لكتاب اهلل  .2
 ان.، كربط اآليات كالسكر ببعضيا بعضمقاصد كأىداؼ سكر القرآف تكضيح .3
اإلسبلمية بيذا النكع مف أنكاع التفسير كىك )أىداؼ كمقاصد سكر القرآف إثراء المكتبة  .4

 .الكريـ(
 .البحث في ىذا المكضكع ىعم - حفظيـ اهلل - تشجيع أساتذتي الكراـ  .5

 منيج إلباحث :ثالثاً 
 المنيج التحميمي كالمكضكعي في التفسير مف خبلؿ دراستي لكتب التفسير، تستخدما .1

قيؽ المقاصد أسباب النزكؿ كالمناسبات، كتحكسأقـك ببياف الجكانب المغكية كالببلغية ك 
 .كاألىداؼ مف كؿ مطمب

 .قكسيف مزىريف، كعزكىا إلى سكرىا اآليات مضبكطة بالحركات، كبيف ٍبتي كت .2
، تخريجالحسب ضكابط كأصكؿ ث تخريجان عمميان األحاديث المستشيد بيا في البح خٌرجتي  .3

 الصحيحيف. ياؿ العمماء في الحكـ عمي الحديث عدا ما كاف مف أحاديث فكنقؿ أقك 
 .حسب ما بينتو كتب المغة الغريبة في البحث المصطمحاتك  معاني المفردات نتبيٌ  .4
 .كالميحدثيف بترجمة األعبلـ الكاردة في البحث عدا الصحابة  قمت .5
 .ذه الدراسةمف ىمة ألي اآليات بالكاقع الذل نعيشو بحيث تستفيد ا تي ربطٍ  .6
 الحزب الى مقاطع لكى يستكعب جميع آيات الحزب التاسع.قٌسمتي  .7
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 أخيران ك ، لممصادر كالمراجع ث، كثالثو لؤلحادي لآليات، كثافو  بفيرسالبحث  تي ختم .8
 لممكضكعات.

 .ص منيا البحثنتائج كتكصيات الدراسة التي خمي  تي ذكر  .9

 سابقة إلدرإسات : إلرإبعاً 
نترنت كمف خبلؿ سؤاؿ األساتذة إلفي المكتبات كغيرىا كمكاقع امف خبلؿ البحث كالتنقيب  .1

 .بشكؿ مستقؿ  كتب في ىذا المكضكع مسبقان  ان عف المكضكع فمـ أجد أحدذكم االختصاص ك 
قاـ قسـ التفسير في كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية بمشركع قيٌسـ عمى طمبة  .2

شرؼ كأىداؼ القرآف الكريـ كامبلن، ككاف لي الماجستير بعنكاف الدراسة التحميمية لمقاصد 
  (. 87إلى اآلية  24أىداؼ سكرة النساء مف آية المشاركة فيو ببياف )مقاصد ك 

 خامسًا: خطَّة إلبحث
كأربعة ت ىذه الخطة كتتككف مف مقدمة كتمييد ضعنفة الذكر ك آلألىداؼ البحث ا حقيقان ت
اشتممت عمى أىمية المكضكع، فقد  المقدمة، أٌما تبعة بالنتائج كالفيارس المطمكبةكخاتمة مفصكؿ 

 .كأسباب اختياره، كمنيج الباحث، كالدراسات السابقة، كخطة البحث

 
 يالتمهيدالفصل 

 :يفيشتمؿ عمى  مبحث
 إلمبحث إَلول: إلتعريف بالمقاصد وإَلىدإف

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
 التحميمية.المطمب األكؿ: التعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ كالدراسة 

 المطمب الثاني: الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ كالدراسة التحميمية.
 المطمب الثالث: أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر.

 إلمبحث إلثاني: مدخل إلى سورة إلنساء
 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بسكرة النساء.
 كيشتمؿ عمى:

 تيا.: أسماء السكرة كعدد آياكالن أ
 : مكاف كزماف نزكؿ السكرةثانيان 
 : فضائؿ السكرة.ثالثان 
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 المطمب الثاني: المناسبات في سكرة النساء
 كيشتمؿ عمى:

 أكالن: مناسبة السكرة بما قبميا آؿ عمراف.
 ثانيان: مناسبة السكرة بما بعدىا المائدة.

 ثالثان: مناسبة السكرة أكليا بآخرىا.
 لسكرةالمطمب الثالث: محكر كأىداؼ ا

 كيشتمؿ عمى:
 أكالن: محكر سكرة النساء، ك مكضكعاتيا.

 ثانيان: أىداؼ سكرة النساء.
 الفصل األول

 (35-24) سىرة النساء من آية مقاصددهدا  والدراسة التحليلية أل
 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

 (69-68: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية )إلمبحث إَلول
 الزكاج ك تككيف األسرة المسممة أحكاـ

 :افمطمب كفيو 
 المطمب األكؿ: تحريـ نكاح النساء المحصنات.     

 المطمب الثاني: األىمىةي الميسممة كتكريـ اإلسبلـ ليا.
 (>6 – :6 إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية) :إلمبحث إلثاني

 باإلنسافالتشريعات اإلليية فييا كـر كلطؼ 
 :افكفيو مطمب

 المطمب األكؿ :التيسير كرفع الحرج مف خصائص الشريعة اإلسبلمية.
 كالشيكات. لباع أىؿ اليك المطمب الثاني :التحذير مف اتّْ 

 (77 -=6: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية )إلمبحث إلثالث
 حكـ الكبائر كما يكازييا 

 :افمطمب كفيو

 .، كقتؿ اإلنساف نفسوتحريـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ: المطمب األكؿ 
 .امرأ عرؼ قدر نفسو  رحـ اهللطمب الثاني :الم 

 (79- 78: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية)إلمبحث إلرإبع



 

  

 ط 

 

 مقدمة

 أسبابياالقكامة في المجتمع اإلسبلمي، ك  قكاعد
 :افمطمب كفيو 

 ، كطرؽ تيذيب المرأة الناشز.قكامة الرجؿ عمي المرأة المطمب األكؿ:

 المطمب الثاني: أحكاـ التفريؽ بيف الزكجيف بسبب الشقاؽ.
 الفصل الثاني

 (50-36)الدراسة التحليلية ألدهدا  ومقاصد سىرة النساء من آية
 مباحث: خمسةكفيو 

 (=7-:7آية): إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من إلمبحث إَلول
 ، كالناسآداب المسمـ مع اهلل 

 :افكفيو مطمب

 ، كبعض فضائؿ األعماؿ.شركط العبادة الصحيحة المطمب األكؿ:

 .، كالبخؿ، كالرياء: التحذير مف الكبر كالخيبلءيالمطمب الثان
 (86-84: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية )إلمبحث إلثاني
 بالعباد، كشيادة الرسؿ عمى الناس رحمة اهلل 

 كفيو مطمباف:

 بعباده. رحمة اهلل المطمب األكؿ: 

 .أمتو ىعم كشيادة النبي ، أقكاميـ ى: شيادة الرسؿ عمالمطمب الثاني
 (87آلية: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء )إإلمبحث إلثالث

 اإلسبلميةالتيسير كرفع الحرج مف سمات الشريعة 
 التدرج مف سمات الشريعة اإلسبلمية. :كاحد مطمب كفيو

 (;8-88: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية)إلمبحث إلرإبع
 ليـ ، كتيديد اهلل تصحيح التصكرات الخاطئة ألىؿ الكتاب

 :اف مطمب كفيو
 العقدم.، كانحرافيـ : األعماؿ المشينة ألىؿ الكتاب المطمب األكؿ

 لممنحرفيف مف أىؿ الكتاب عقدٌيان. المطمب الثاني : تيديد اهلل 
 (94->8إلمبحث إلخامس: إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية)

 ، كالعيٍجبالتحذير مف الشٍرؾ 



 

  

 ي 

 

 مقدمة

 كفيو مطمباف :
 ، خطكرتو كأنكاعواإلشراؾ باهلل :  األكؿالمطمب 
 المٌداحيف أنفسيـ كالميٍعجبيف بأعماليـ.ذُـّ  : نيالثاالمطمب 

 الفصل الثالث
 (74-51)الدراسة التحليلية ألدهدا  ومقاصد سىرة النساء من آية 

 مباحث: خمسةكفيو 
 (;9-95إلمبحث إَلول : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء من آية)

 الصفات الذميمة ألىؿ الكتاب، كجزاء المنحرفيف منيـ
 ثبلثة مطالب:كفيو 

 المطمب األكؿ : التحذير مف خطكرة كتـ الحؽ، كالتماىي مع الباطؿ.
 المطمب الثاني: ذُـّ الحسد، كالتحذير مف خطكرتو عمى المجتمعات.

 المطمب الثالث: جزاء المنحرفيف مف أىؿ الكتاب عقدٌيان، كمقارنتو بنعيـ الجنة.
 (=9->9د سورة إلنساء من آية)إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاص :لثانيإلمبحث إ

 تكجييات ربانية إلى األمة المسممة

 :افمطمب كفيو

 الحثُّ عمى أداء األمانة، كالعدؿ بيف الناس.المطمب األكؿ: 

طاعة أكلي األمر ما لـ تكف في معصية اهلل ، ك المطمب الثاني: كجكب طاعة اهلل كرسكلو مطمقان 
. 

 (9:-4:آية )من  َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء: إلدرإسة إلتحميمية لثإلمبحث إلثا
 عاقبتو، كالتحذير مف النفاؽ ك الحاكمية هلل 

 كفيو مطمباف: 

 التحذير مف الكفر كالنفاؽ. المطمب األكؿ:

 مف صفات المؤمنيف. المطمب الثاني: الرضا كالتسميـ بحكـ اهلل 
 (4;-::آية )من  : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساءرإبعإلمبحث إل

 بعض صفات المؤمنيف الصادقيف

 :افكفيو مطمب

 كف.إال المؤمن الشدائدفي  تي ال يثبي  المطمب األكؿ:



 

  

 ك 

 

 مقدمة

 . كرسكلو األجر الحاصؿ مف طاعة اهلل  المطمب الثاني:
 (8;-5;آية )من  : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساءخامسإلمبحث إل

 كالترغيب فيوتكجييات في الجياد، 

 ثبلثة مطالب: يوفك 

 األمنية سمة المجاىد المؤمف.  االحتياطاتالمطمب األكؿ: أخذ 

 سمة المنافقيف. عف الجياد المطمب الثاني: تثبيط المؤمنيف

 .أجر المجاىديف في سبيؿ اهلل  المطمب الثالث:
 الفصل الرابع

 (87-75)الدراسة التحليلية ألدهدا  و مقاصد سىرة النساء من آية 
 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث كىي:

 (:;-9;آية )من  إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساء :إلمبحث إَلول
 الجياد في سبيؿ اهلل، كأىميتو في اإلسبلـ

 ذركة سناـ اإلسبلـ.  الجياد في سبيؿ اهلل :كاحد مبه مط كفيو
 (6>-;;آية )من  إلنساء : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورةحث إلثانيبإلم

 تكجييات ربانية لممجتمع المسمـ

 مطالب: ثبلثةكفيو 

 .المطمب األكؿ: إدارة الصراع مع األعداء

 ذا الكجييف. المطمب الثاني: لعف اهلل 

 المطمب الثالث: األمر بتدبُّر القرآف الكريـ.
 (8>-7>آية )من  : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساءإلمبحث إلثالث

 ، كبعض صفاتيـ. كاجبات الرسؿ 

 :افمطمب كفيو

 .اإلشاعة، كأثرىا السيئ عمى المجتمع المسمـ المطمب األكؿ:

 شدائد.ثبات القادة في ال :ثانيالمطمب ال
 (;>-9>آية )من  : إلدرإسة إلتحميمية َلىدإف ومقاصد سورة إلنساءإلمبحث إلرإبع

 قكاعد نكرانية يتحمى بيا المؤمف. 



 

  

 ل 

 

 مقدمة

 :فامطمب كفيو
 اإلسبلـ عمي معالي األخبلؽ. المطمب األكؿ : حثُّ 

 خر جزء مف عقيدة المسمـ.آلمطمب الثاني: اإليماف باليـك اال
 إلخاتمة

 .كتشمؿ عمي أىـ النتائج كالتكصيات
 إلفيارس

 :ىكتحتكم عم
 أكالن: فيرس اآليات الكريمة.

 ثانيان: فيرس األحاديث النبكية الشريفة.
 المصادر كالمراجع.ثالثان: 

 رابعاي: فيرس المكضكعات.
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 يتمهيدالالفصل 
 التعريف بالدراسة التحليلية 

 واملقاصد واألدهدا 
 

 :ينبحثويشتمل عمى م
 وإلمقاصد وإَلىدإف إلمبحث إَلول: إلتعريف بالدرإسة إلتحميمية                     
 إلمبحث إلثاني: مدخل إلى سورة إلنساء                    
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 األل :  اخ امل
 ا ثعز ف با دراص  ا ثخ      

 لاملكاصد لاألهداف.
 

 التعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ كالدراسة التحميمية.إلمطمب إَلول: 
 كالدراسة التحميمية.الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ إلمطمب إلثاني: 
 أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر.إلمطمب إلثالث: 
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ىبالدرادةىالتعروف
 .: تعريف إلدرإسة إلتحميمية لغة وإصطلحًا وآليات إلتحميلإلمطمب إَلول

انفؾ، كمنو أم  انحؿ الشيء :ك  ،ينحؿ، انحؿ انحبلالن فيك منحؿ مف مادة حمؿ، : إلتحميل لغة .1
كانحؿ الحزب أم أيلغيت شرعية كجكده، كانفكت ركابطو، كمنو انحمت انحمت العقدة أك الخبلؼ، 

كمنو تحمؿ الشيء أم تفسخت أجزاؤه، كانفصمت م تفككت كانقسمت إلى كحدات صغيرة؛ المادة أ
 .(1)عناصره بعضيا عف بعض 

التعمؽ كاالندماج في صمب  ىي الدراسة التي تمكف الباحث مف: إلدرإسة إلتحميمية إصطلحاً  .2
المكضكع كمف ثىَـّ التحكـ فيو، كيكصمو إلى اإلجابة عمى األسئمة كاالستفسارات التي تبدك لو 
غامضة في أكؿ األمر فيزيؿ غمكضيا، كيىٍعمد إلى األفكار المنغمقة عمى الفيـ فيىفيؾُّ انغبلقيا، 

مفكر يتضح المقصكد منو، كيتجمى ل كلدل الكلكج في المكضكع كتحميمو، كالغكص فيو كتفكيكو،
 .(2) ما فيو

 : إلتحميل  متطمبات .3
 العمـ الكاسع بالمكضكع، كاإلحاطة بجميع جكانبو. . أ
 التحكـ في لغة البحث األساسية. . ب
 التمتع بالفطنة كالذكاء لمكصكؿ إلى األجزاء المككنة لؤلفكار. . ت
 التقميد.قكع في التبعية ك فسح المجاؿ لمفكر، كترؾ األحكاـ المسبقة، دكف الك  . ث
 التقميد.لسابقة، دكف الكقكع في التبعية ك االستعانة باألعماؿ اال يمنع مف  . ج
 التجزئة المناسبة لممكضكع.التمرس عمى التفكيؾ ك  . ح

 :تعريف إلمقاصد لغة و إصطلحاً 
المقاصد: جمع مقصد، كالمقصد: مصدر ميمي مشتؽ مف الفعؿ قصد؛ فيقاؿ:  :إلمقاصد لغة .1

 قصد يقصد قصدا، كعميو فإف المقصد لو معاف لغكية كثيرة منيا:
 (.9: النحؿ) َجاِئرٌ  َوِمْنَيا إلسَِّبيلِ  َقْصدُ  إلمَّوِ  َوَعَمى :االعتماد كالتكجو كاستقامة الطريؽ. قاؿ  . أ

دى ـٌ كاألى  ،كاالعتماد : استقامة الطريؽ،دي صٍ لقى فا القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿ ثبلثة، يدؿ فيو  ، كالفعؿ قىصى
 .(3) أحدىا عمى إتياف شيء كأمو

                                                           
 (.205/ص1معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد، )ج (1)
محاضرة لمدكتكر مصطفى كينتف، اليـك الدراسي السادس لمسنة التككينية في فرع معيد المناىج بالشرؽ الجزائرم،  (2)

 veecos.net.wwwـ ، بعنكاف : المنيج التحميمي، 10/2/8445يـك الخميس المكافؽ 
 (.014/ ص1الفيركز آبادم،)ج القامكس المحيط، (3)

http://www.veecos.net/portal/
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 :كيقكؿ النبي، (15: لقماف) َمْشِيكَ  ِفي َوإْقِصدْ :  اهلل  التكسط كعدـ اإلفراط كالتفريط قاؿ -ب

ول أنا إل أن يتغمدني إهلل منو  قالوإ: ول أنت يا رسول إهلل؟ قال: ،ومنكم عممُ  ي أحدإً نجّْ )لن يُ 
 .(1) (د تبمغوإد إلقصْ من إلدلجة، وإلقصْ  وشيءفسددوإ وقاربوإ وإغدوإ وروحوإ  ،برحمة

ٍدتي القصد  -ت  إذا الشيء مف القطعة بالكسر كالًقٍصدىةي . كسرتو: قىٍصدان  العكدى  بمعنى الكسر، يقاؿ قىصى
 .(2)انكسر

لمشيء األـٌ كاإلتياف كىك  في المغة المراد في الدراسة األكؿ كالثاني فيككف معنى المقصد  
مف االستقامة في الطمب  ىأتٌ تعمى نحك مف االستقامة، إضافة إلى التكسط كعدـ التفريط، كاألخير ي

 كاألـٌ. 

  إلمقاصد إصطلحًا: .2

 ، كلعؿٌ اصطبلحان لممقاصد  محٌددان ان ريفعمعت عميو عند العمماء القدامى تلـ أجد فيما اطٌ 
يذكر كعدـ حاجتيـ لتحرير ككتابة المقصد مف الحكـ،  السبب في ذلؾ يرجع لكضكح معناىا لدييـ،

 الراسخيف، العمماء مف تبعيـ كمف المتقدميف ضالة الشارع كقصد الشارع رادمي  كاف " كلقد :(3)الريسكني
 .(4)كقصد"  حكمة مف كراءىا ليـ ظير إذا لتأسرىـ األلفاظ تكف كلـ

 ، كخاصة المعاصريف منيـ نذكر منيا: الشرعية  تعددت تعريفات العمماء لممقاصدكلذلؾ    
الحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ ىي المعاني ك ":(5)تعريف محمد إلطاىر بن عاشور: أولً 

  .(6)"الشريعةالتشريع أك معظميا بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ 

                                                           
 (،  كقاؿ عنو األلباني : صحيح.011/ ح 110/ ص1أخرجو البخارم في األدب المفرد، باب نقش البنياف، )ج (1)
 (280ص/ 8ج) الفارابي، الصحاح، (2)
 في اإلجازة عمى المغربية؛ حصؿ بالمممكة الكبير، القصر مدينة بناحية ـ1520 سنة أحمد الريسكني، كلد (3)

 محمد جامعة" اإلنسانية كالعمـك اآلداب بكمية العميا دراستو ـ، أتـ1582 سنة بفاس القركييف جامعة مف الشريعة
منيا عمى العديد مف االجازات انتياءن بإجازة الدكتكراه، كلو العديد مف المؤلفات أىميا كتاب  فحصؿ بالرباط،" الخامس

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالريسكني _ )رجؿ_ ديف( نظرية المقاصد عند االماـ الشاطبي، انظر أحمد
 )مكقع كيكيبيديا(.

 (.2/ ص1نظرية المقاصد، الريسكني، )ج (4)
عاشكر، كلد في تكنس عاـ  بف بالطاىر الشيير عاشكر، بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر ىك محمد (5)

كىك مف عمماء ببلد المغرب العربي المشيكريف لو العديد مف المؤلفات أشيرىا التحرير كالتنكير، تكفي  ـ،1285
بتكنس، األعبلـ، الزركمي  كفركعو الزيتكنة جامع كشيخ بتكنس المالكييف المفتيف ـ، رئيس1580بتكنس عاـ 

(1/110.) 
 .11عمـ المقاصد الشرعية، نكر الديف الخادمي، ص (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الغاية منيا _أم مف الشريعة_ كاألسرار التي كضعيا الشارع عند : " (1)تعريف عّلل إلفاسي : ثانياً 

  (2)"  كؿ حكـ مف أحكاميا
 (3)" الغايات التي كضعتيا الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العباد": تعريف أحمد إلريسوني :ثالثاً 

كاالصطبلحية لممقاصد الشرعية التي ىي جزء ال يتجزأ مف غكية مف خبلؿ التعريفات المُّ 
 المقاصد القرآنية، نستطيع تعريؼ المقاصد القرآنية بما يمي:

لمعاني إلعاّمة وإلخاّصة إىي إلنتائج إلمقصودة بعد تحقيق إَلىدإف، وإلغايات لألحكام، و 
جزئيات إَلىدإف وإلغايات لممنيج إلقرآني، وأّنيا إَلسرإر إلكامنة إلمستنبطة من كل جزئية من 

 .إستطاعتووإَلحكام، وإلتي تعتمد في إَلساس عمى جمب إلمنافع، ودفع إلمضار كٌل حسب 

 ثالثًا: تعريف إَلىدإف لغة وإصطلحًا:

 :  إليدف لغة .1

، كالجمع أىداؼ كىك يأتي بمعنى اال رتفاع، كاليدؼ كؿ االنتصاب ك اليدؼ لغةن مف األصؿ ىىدىؼى
  (4)تيدؼ أم عريض، كاليدؼ ما رفع كبني مف األرض لمنضاؿسٍ ييقاؿ رىكىبه مي شيء عظيـ مرتفع، 

  .(5)(إذإ مّر بَيَدف مائل، أو َصَدف مائل أسرع إلمشَي فيو ) كان إلنبي كمنو الحديث 

 :لألىدإف عدة تعريفات إصطلحية، منيا :إَلىدإف إصطلحاً  .2
 :تعريف إَلىدإف عند إَلصوليين . أ

شرعت األحكاـ لتحقيقيا، كأىداؼ الشارع ىي المصالح التي تعكد إلى ىي األىداؼ التي "
 . ( 6) "العباد في دنياىـ كآخرتيـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصالح، أك درء المفاسد

 
                                                           

 زعيـ: الفيرم الفاسي المجذكب بف اهلل عبد بف عبلؿ بف السبلـ عبد بف الكاحد عبد بف( عبلؿ محمد أك) عبلؿ (1)
 مما"  القاىرة ىنا"  منيا كتب لو بالقركييف كصدرت كتعمـ بفاس كلد. المغرب في العمماء الخطباء كبار مف كطني،
"  ك"  الشريعة عف دفاع"  ك"  األكلى العالمية الحرب منذ العربيٌ  المغرب"  ك"  الذاتي النقد"  ك اذاعتيا، في ألقاه

 (801/ 0) لمزركمي األعبلـ"  كمكارميا، انظر اإلسبلمية الشريعة مقاصد
 http//uddin www.zahar.com/v1/maqasid%20shariah.htmمكقع زىر الشريعة  (2)
 (.1/8نظرية المقاصد، الريسكني، )(3) 
 (1/04(، معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، )028/ 80الزبيدم، )تاج العركس،  (4)
(، 1855/ح050/ 8كالتسميـ ألمره، )ج أخرجو البييقي في سننو، كتاب شعب اإليماف، باب التككؿ عمى اهلل  (5)

 كصححو األلباني.
 . 85المقاصد العامة لمشريعة، يكسؼ العالـ، ص (6)
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
 :  إلتعريف إلتربوي لألىدإف . ب

عمـ، مف تحكؿ في مستكل المعارؼ كاألفكار ىي ما انعقد العـز عمى إحداثيا في المت"
لمكاقؼ كالميارات، بشرط أف يقع التثبت مف حصكؿ ذلؾ التحكؿ إثر فترة مف التككيف تحدد اك 

 .(1) "مسبقان 

 إَلىدإف عامةً  . ج
ىي الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا، منذ نقطة البداية ألم مخطط، أك منيج، عاجبلن " 

 .(2) "كانت األىداؼ أـ آجمة، كاضحة كانت أـ خفية، معمكمة أـ مجيكلة

لمرإد تحقيقيا في إَلمور إ و: ىةإلقرآني لألىدإفإلتعريف إلمناسب  ا سبق نرى أنّ ممّ 
في إآليات ونوإىيو، وإلرتقاء بالنفس في شّتى  حال تنفيذه وتطبيقو أوإمر إهلل إإلنسان إلمسمم 

  .ديًا وشرعيًا وأخلقيًا ونفسياً إلنوإحي، تربويًا وعق

 صد وإَلىدإف وإلدرإسة إلتحميمية : إلفرق بين إلمقاإلمطمب إلثاني
الدراسة صد ك المقاطبلحية السابقة لكؿ مف األىداؼ ك مف خبلؿ ما سبؽ مف التعريفات االص

 التحميمية نبلحظ الفرؽ ما بيف المعاني الثبلثة، كتتمثؿ باآلتي:
أك تربكم، كتككف قبؿ كضع الخطط،  دمو تعبُّ  في إطارو  عمؿو  األىداؼ ىي نقطة البداية ألمّْ  .1

بينما الدراسة التحميمية تككف في أثناء ىذا العمؿ، أما المقاصد فتككف بعد االنتياء مف العمؿ 
 عند التقييـ النيائي لو.

المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى إلييا األىداؼ، فإف تحققت  .2
 رعت لمكصكؿ إلى المقاصد.اتيا، فاألعماؿ شي األىداؼ أصبحت النتائج مقصكدة لذ

 ؽ.ؽ كقد ال تتحقَّ يا قد تتحقَّ عمؿ، ألنٌ  األىداؼ تككف قبؿ نتاج أمّْ  .3
 منيجة كفؽ سياستيا التربكية.األىداؼ تقكـ عمى تطكير فمسفة المجتمع المي  .4
 ة.ة، ككجدانية عاطفيٌ األىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية، كمعرفية مياريٌ  .5

 ما إلمقاصد فتتميز عن إَلىدإف بالتالي:أ

، تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة، في العاجؿ كاآلجؿ، كدرء المفاسد كدفع المضارّْ  .1
 عمؿ. كاألساس مف كراء كؿّْ 

                                                           
 .http://www.mibr.com/bhaoth7.phpمكقع منبر التربية، (1)
 ، بتصرؼ. 10األىداؼ السمككية، د. ميدم محمكد سالـ، ص انظر (2)
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
بة عمييا، سكاءن ىي المعاني كالحكـ الممحكظة في األحكاـ القرآنية كالشرعية المترتّْ  : المقاصد .2

 ع ضمف نتاجو إجمالية، كىي تتجمَّ  أـ سماتو  أـ مصالح كميةو  كمان جزئيان كانت تمؾ المعاني حي 
ـ التي مف أجميا يى ، كمصمحة اإلنساف في الداريف، كىي تمثؿ القً  ىك: عبكدية اهلل  كاحدو 

 استخمؼ اإلنساف في ىذه األرض، كىي التكحيد، كالتزكية، كالعمراف.

 إلسور.: أىمية معرفة مقاصد وأىدإف إلمطمب إلثالث
 ، كشرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ.و عمـ يتعمؽ بكتاب اهلل تنبع أىمية ىذا العمـ مف أنٌ  .1
:  قاؿ اهلل  ،عمـ المقاصد كسيمة لتحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف كمو كىك تدبره كاالىتداء بو .8

 ٌإَْلَْلَبابِ  ُأوُلو َوِلَيَتَذكَّرَ  آَياِتوِ  ِلَيدَّبَُّروإ ُمَباَركٌ  ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَناهُ  ِكتَاب فاهلل  (،29: )ص  ُّر أمرنا بالتدب
، كليس المقصكد بالتدبر ىك النظر في عباراتو كألفاظو مف كبلمو كالعمؿ بو لمعرفة مراده 

فيو، كما تيدم إليو سكره كآياتو مف اليدايات كالدالالت التي  دكف النظر لمقاصده كمراد اهلل 
و يركز عمى تحقيؽ مراد اهلل نٌ إإذ  ،دتبيف أىمية عمـ المقاصنكمف ىنا  الفيـ كالعمؿ، يتحقَّؽ بيا

  يعمـ  عاقؿو  كؿٌ  فإفٌ " :  (1)قاؿ الشاطبي  ،جمؿ السكرة كبياف معانييافي كبلمو بالنظر إلى مي
نَّ  ،و في العبارةمقصكد الخطاب ليس ىك التفقُّ  أفٌ  كما يعمـ  ،بو ر عنو كالمرادو في المعبَّ ما التفقُّ كا 

ؽ بأكؿ الكبلـ ـ عف التعمُّ تفيّْ فبل محيص لممي ، المساقات تختمؼ باختبلؼ األحكاؿ كاألكقات مف أفَّ 
      . (2) "كآخره ليحصؿ لو المقصكد

أف االعتناء بعمـ مقاصد السكر القرآنية يؤدم حتمان إلى اليقيف بعصمة القرآف، كرسكخ اإليماف  .3
 حقان، فتشرؽ النفس كتقر العيف، كيزداد نكر القمب اطمئنانان بذلؾ.  بأنو كبلـ اهلل 

منتظمان  يعتبر المنيج األسمـ الذم يجعؿ كتاب اهلل سير القرآف الكريـ باعتبار مقاصده أف تف .0
 (3)قاؿ البقاعيآياتو، كيبرز إعجازه كببلغتو،  عمى نحك يتضح فيو جميان كماؿ نظمو، كاتساؽ

  .(4) "ا كقصصيا كجميع أجزائيا يى ؽ المقصكد مف السكرة، عرؼ تناسب آيً كمف حقَّ  "رحمو اهلل: 

، أف مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو، فيك أصؿ في فيـ معاني كبلـ اهلل تعالى .5
  .مقصدىا كليذا فإف معاني السكرة ال تتحقؽ إال بعد استيفاء جميعيا بالنظر كاستخراج

                                                           
بمآثره  العمماء ، كشيد لواألندلس عمماء مف أبك اسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الشاطبي، ىك (1)

 (.082/ ص10سير أعبلـ النببلء، الذىبي، )ج ىػ، انظر 854كلد بغرناطة ، أما عف كفاتًو فيي سنة  ، العديدة
 (.045/ ص0المكافقات، اإلماـ الشاطبي، )ج (2)
، القاىرة ىك إبراىيـ بف عمر بف حسف بف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي، نزيؿ،  برىاف الديف البقاعي(3) 
قرأ كدرس في الفقو كالنحك، كبرع في جميع العمـك كفاؽ األقراف، كأصبح مف  ،  ىػ 809 كلد البقاعي سنة،  دمشؽ ثـ

 (.21/ ص1، انظر األعبلـ، الزركمي، )جاألئمة المتقنيف المتبحريف في جميع المعارؼ
 .(105)ص مصاعد النظر، اإلماـ البقاعي، (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/809_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/809_%D9%87%D9%80
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ىبالدرادةىالتعروف
 كبلـ  كتفسير أف معرفة مقصد السكرة الذم تنتظـ بو معانييا كآياتيا سبيؿ لمسبلمة مف الخطأ  .6

 .هعمى غير مراد اهلل 
مؤتمفان  أف تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر ىك المنيج األسمـ الذم يجعؿ كبلـ اهلل  .7

 .صكص ككالعقد المتناسؽك كماؿ نظمو كمعناه، كتككف السكرة معو كالبناء المر منتظمان عمى نحٍ 
ؿ ، فيك تفسير القرآف بالنظر كالتأمُّ فسير ىك مف تفسير القرآف بالقرآفأف ىذا االتجاه في الت .8

لنظر في افتتاح السكرة ، بافي كبلمو كالتدقيؽ فيما تكحي إليو السكرة مف تحقيؽ مراد اهلل 
  . ، كألفاظياكاختتاميا، كسابقيا كالحقيا، كمكضكعاتيا

يتضح مف ركائع ىذا  ، كزيادة نكر القمب، كقرار العيف بماالعمـ يبعث عمى رسكخ اإليمافىذا أف  .9
، ذلؾ أنو عمـ متعة كالسركر ما ال يحصؿ في غيره، كيحصؿ معو مف المذة كالالعمـ العظيـ

 .يبحث في الحكـ كالمقاصد الدقيقة التي تمثؿ ركح القرآف كأسراره العظيمة
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 ملاخ  ا ثان ا
 مدخل إىل ص ر  ا نضاء

 
 إلمطمب إَلول: إلتعريف بسورة إلنساء.

 إلمطمب إلثاني: إلمناسبات في سورة إلنساء.
 إلمطمب إلثالث: محور وأىدإف إلسورة.
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ىبالدرادةىالتعروف
 .إلتعريف بسورة إلنساءإلمطمب إَلول: 

 :كيشتمؿ عمى

 إلسورة، وعدد آياتيا. أوًل: إسم

آية، كىي السكرة الرابعة مف حيث الترتيب  176السكر الطكاؿ، عدد آياتيا  سكرةي النساء مف  
ميت ىذه السكرة بيذا االسـ لذكرىا الكثير مف األحكاـ المتعمقة بالنساء، كتسمى سي  في المصحؼ،

ككجو مقابمة "سكرة النساء الصغرل" التي عرفت في القرآف بسكرة الطبلؽ،  بالنساء الكبرل، في
كثيرة مف  اء أنيا افتتحت بأحكاـ صمة الرحـ، ثـ بأحكاـ تخص النساء، كأف بيا أحكامان تسميتيا بالنس

 أحكاـ النساء: األزكاج، كالبنات، كختمت بأحكاـ تخص النساء.

 مكان وزمان نزول إلسورة.ثانيًا: 

: قالت  عائشة أـ المؤمنيف فإفَّ  يا؛يا مدنية كمُّ أنٌ  كالصحيح: "  رحمو اهلل( 1) يقكؿ القرطبي
 أف العمماء بيف خبلؼ كال ،(2) (بيا بنى قد تعني ، إهلل رسول عند وأنا إل إلنساء سورة نزلت ما)

  .(3)فييا شؾ ال مدنية أنيا ـعمً  أحكاميا فتبيَّ  كمف، بالمدينة بعائشة بنى ماإنٌ   النبي

 ثالثًا: فضائل إلسورة.

حفظان كتعممان، كفضؿي بعض  ىناؾ أحاديثه كردت في فضؿ سكرة النساء، كفضؿي أخذىا
 اآليات فييا، مف ىذه األحاديث:

ـ، كمعناه ر: العالً كالحبٍ ، (4)(من أخذ إلسبع إَلول فيو حبر)قاؿ:  عف النبي   عف عائشة .1
   كمعمكـه أف سكرة النساء مف السبع الطكاؿ. ،(5) ـ بتحبير الكبلـ، كاألحبار: ىـ العمماءالعالً 
 
 

                                                           
القرآف  حيث تعمـ ،األندلسفي ببلد   بقرطبة كلد ،اهلل عبد أبك كنيتو ،بكر بف فىٍرحبف أحمد بف أبي  محمد(1) 
انتقؿ  ،أيضان  الشعر كتكسع بدراسة الفقو كالقراءات كالببلغة كعمـك القرآف كغيرىا كما تعمـ العربية المغة كقكاعد الكريـ
، كىك يعتبر مف كبار ىػ 671 شكاؿ 9 كاستقر بمنية بني خصيب في شماؿ أسيكط حتى كافتو المنية في مصر إلى

 (.322/ ص5ي، )ج، انظر األعبلـ، الزركمالمفسريف ككاف فقيينا كمحدثنا كرعنا كزاىدنا متعبدنا
 (.4993/ ح185/ ص6أخرجو البخارمُّ في صحيحو، كتاب فضائؿ القرآف، باب تأليؼ القرآف، )ج (2)
 (.1/ ص5الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، )ج (3)
 ،حو الحاكـكقد صحَّ (، 24443/ ح502/ ص40أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده عف أـ المؤمنيف عائشة،)ج (4)

 .ككافقو الذىبي
 (.127/ ص2معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، )ج (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
 ، أم السبع الطكاؿ.(1) (أعطيت مكان إلتورإة إلسبع) : قاؿ النبي  أفٌ  كائمة بف األسقع عف .2
  (2) ( وإلنساء محبرة، من قرأ آل عمرإن فيو غنيّّ  ) أنو قاؿ :  عف عبد اهلل بف مسعكد .3
 إقرأ) :  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ  مسعكد بف اهلل مف السكرة، فعف عبد كىذا حديثه في فضؿ آيةو  .4

 فقرأت: قال غيري من أسمعو أن أشتيي يإنّْ : قال نزلأُ  وعميك عميك، أقرأ قمت: قال عميَّ 
 قال( شييدإ ىؤلء عمى بك وجئنا بشييد أمة كل من جئنا إذإ فكيف) بمغت إذإ حتى إلنساء،

 . (3) (تذرفان  عينيو فرأيت أمسك أو كف: لي
في إلنساء لخمس آيات ما يسرني بين إلدنيا وما فييا،  )إنَّ ، قاؿ:  عف عبد اهلل بف مسعكد  .5

 َعْنُكمْ  ُنَكفّْرْ  َعْنوُ  ُتْنَيْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوإ ِإنْ  وقد عممت أن إلعمماء إذإ مروإ بيا يعرفونيا:
نْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  ِممُ َيظْ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ  (، وقولو:31)إلنساء:َكِريًما ُمْدَخًل  َوُنْدِخْمُكمْ  َسيَّْئاِتُكمْ   َتكُ  َوإِ 
 ُيْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ (، وقولو:40)إلنساء:َعِظيًما َأْجرًإ َلُدْنوُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَيا َحَسَنةً 

 َوَلوْ (،48)إلنساء:  َعِظيًما ِإْثًما إْفَتَرى َفَقدِ  ِبالمَّوِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبوِ 
 َرِحيًما َتوَّإًبا إلمَّوَ  َلَوَجُدوإ إلرَُّسولُ  َلُيمُ  َوإْسَتْغَفرَ  إلمَّوَ  َفاْسَتْغَفُروإ َجاُءوكَ  َأْنُفَسُيمْ  َظَمُموإ ِإذْ  َأنَُّيمْ 

 َرِحيًما َغُفورًإ إلمَّوَ  َيِجدِ  إلمَّوَ  َيْسَتْغِفرِ  ُثمَّ  َنْفَسوُ  َيْظِممْ  َأوْ  ُسوًءإ َيْعَملْ  َوَمنْ (، وقولو: 64)إلنساء:
  (4) (.110)إلنساء:

 إلمطمب إلثاني: إلمناسبات في سورة إلنساء

 أوًل: مناسبة إلسورة لما قبميا
بعدما بيَّف الصراط المستقيـ في سكرة الفاتحة، كالضاليف في سكرة آؿ  إفَّ اهلل  مناسبة عامَّة: . أ

 َأيَُّيا َيا  :عمراف، دعا الجميع إلى االجتماع عمى ديف الحنفية السَّمحة في سكرة النساء، قاؿ اهلل 
 َوِنَساءً  َكِثيرًإ ِرَجاًل  ِمْنُيَما َوَبثَّ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمقَ  َوإِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  إلَِّذي َربَُّكمُ  إتَُّقوإ إلنَّاُس 
(، قاؿ اإلماـ البقاعي 1:)النساءَرِقيًبا َعَمْيُكمْ  َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َوإَْلَْرَحامَ  ِبوِ  َتَساَءُلونَ  إلَِّذي إلمَّوَ  َوإتَُّقوإ

، لذلؾ اعتنت (5)قرة "رحمو اهلل: " مقصكدىا االجتماع عمى التكحيد الذم ىدت إليو آؿ عمراف كالب
                                                           

، كقاؿ الشيخ األلباني: الحديث (11528/ح122/ص82عف كاثمة بف األسقع، )ج أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، (1)
 .بمجمكع طرقو صحيح

(، كالحديث 0052/ح200/ص8، كتاب فضائؿ القرآف، باب في فضؿ آؿ عمراف،)جأخرجو الدارمي في سننو(2) 
 جيّْد. إسناده

فضؿ المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف، محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب  (3)
 (.010/ ح122/ ص1،)جاستماع القرآف كطمب القراءة مف حافظو لبلستماع كالبكاء عند القراءة كالتدبر

 كقاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح.(، 5415/ ح884/ ص5ركاه الطبراني في المعجـ الكبير،)ج (4)
 (.181/ ص2نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، )ج (5)
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
السكرة بذٍكر أحكاـ الركابط سكاءن كاف بالنسب أك الرضاع أك المصاىرة أك التحالؼ أك أخكة اإلسبلـ 

ـى  "رحمو اهلل : ( 1) قاؿ اإلماـ الٌسيكطيأك الذمَّة أك غير ذلؾ،  كأٌما سكرة الٌنساء، فتضٌمنت أحكا
األسباب كالٌركابط اٌلتي بيف الٌناس عمى اختبلفيـ، كأف شريعة اهلل تعالى جاءت لتجمعيـ عمى حفظ 

 .(2) "خمسة مقاصد كدعائـ: أال كىي الٌديف، كالٌنفس، كالعرض، كالعقؿ، كالماؿ

آؿ عمراف، يات سكرة يات سكرة النساء كبعض آ: كىي مناسبةه بيف بعض آمناسبة خاصة . ب
فيمكف أف يقاؿ إف أكاخر آؿ عمراف تضمنت إجابةن مجممةن عف سؤاؿ النساء: ما ليف ؟ فقد ثبت عىف 

ل أسمع إهلل ذكر إلنساء في إليجرة؟ فأنزل إهلل  يا رسول إهلل)أنيا قالت:  أـ سممة 
:  ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضَفاْسَتَجاَب َلُيْم َربُُّيْم َأنّْي ل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل (3) 

 .ا لمنساء، ثـٌ جاءت سكرةه بأكمميا بشأنو(، فكانت ىذه اآلية جكابان مجمبلن عمَّ 195)آؿ عمراف: 

 : مناسبة إلسورة لما بعدىاثانياً 
أف سكرة  "رحمو اهلل:  السيكطي ما ذكره اإلماـ سكرتي النساء كالمائدةأكجو المناسبة بيف  مف . أ

ا ذيًكر مف غير صريح؛ فممٌ  كبعضيا ضمنيّّ  ة عقكد، بعضيا صريحه النساء قد اشتممت عمى عدَّ 
 َعَقَدتْ  َوإلَِّذينَ  :العقكد الصريحة عقكد األنكحة، كعقد الحمؼ، كعقد األيماف، في قكلو 

 َيِصُمونَ  إلَِّذينَ  ِإلَّ :كعقد المعاىدة كاألماف في قكلو  ،(33)النساء:َنِصيَبُيمْ  َفآُتوُىمْ  َأْيَماُنُكمْ 
 (90)النساء: ِميثَاقٌ  َوَبْيَنُيمْ  َبْيَنُكمْ  َقْومٍ  ِإَلى

كمف العقكد الضمنية، عقد الكصية، كالكديعة، كالككالة، كالعارية، كاإلجارة، كغير ذلؾ مف   
 ،(58)النساء: َأْىِمَيا ِإَلى إَْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوإ َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  إلمَّوَ  ِإنَّ  :عمكـ قكلو  فيالعقكد الداخمة 

 آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َياو قيؿ: بالعقكد، فكأنٌ  باألمر بالكفاء فناسب أف ييعىقَّب األمر بذلؾ بسكرة مفتتحةن 
 التبلحـ  في  غاية التي تمت، فكاف ذلؾالسكرة  فيالتي فيرغ مف ذكرىا  ،(1)المائدة: ِباْلُعُقودِ  َأْوُفوإ

 .(4) "كاالرتباط كالتناسؽ
 

                                                           
جبلؿ الديف  المشيكر باسـ عبد الرحمف بف الكماؿ أبي بكر بف محمد سابؽ الديف خف الخضيرم األسيكطي (1)

سيكط لدراسة العمـ كىك يعتز بيا أ، رحؿ أبكه مف  القاىرة ىػ، في205كلد السيكطي سنة، مف كبار العمماء، السيكطي
، كالتديف شتيرت بالعمـاكبجذكره كاسمو عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد الخضيرم األسيكطي، ككاف سميؿ أسرة 

 (.041/ ص0انظر األعبلـ لمزركمي، )ج
 (.028/ ص0اإلتقاف في عمـك القرآف، اإلماـ السيكطي،)ج (2)
 (، كقاؿ األلباني صحيح لغيره. 0480/ ح808/ ص 2ركاه الترمذمُّ في سننو، أبكاب تفسير القرآف، )ج (3)
 (.81/ ص1أسرار عمـك القرآف، السيكطي،)ج (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
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ىبالدرادةىالتعروف
 إلمطمب إلثالث: محور وموضوعات وأىدإف إلسورة

 محور إلسورة.: أولً 
عالجت الكثير مف األمكر  ةة محكريَّ اشتممت سكرة النساء عمى عدة مكضكعات رئيسيَّ 

مف أىٌميا بناء األسرة  ،االجتماعية كالسياسية كالحربية كحتى عبلقة المسمـ بربو كأسرتو كمجتمعو
 الجيد مف جانبان  تمٌثؿ السكرة ىذهصاحب تفسير الظبلؿ: "  (1)كالمجتمع المسمـ، قاؿ الشييد سٌيد قطب

نشاء المسممة، الجماعة بناء في اإلسبلـ أنفقو الذم  الجماعة، تمؾ حماية كفي اإلسبلمي المجتمع كا 
 مف أصبلن  انبثؽ الذم الجديد، المجتمع في القرآف فٍعؿ مف نمكذجان  كتٍعرض المجتمع، ىذا كصيانة
 المنيج ىذا طبيعة كذلؾ بيذا كتصكّْر الرباني، المنيج خبلؿ مف ابتداءن  نشأ كالذم نصكصو، خبلؿ
 (2)"الرباني المنيج مع كتفاعمو الكائف ىذا طبيعة تصكر كما اإلنساني الكائف مع تعاممو في

 ثانيًا: موضوعات إلسورة
ـي المكاريث، كأحكاـه مف أىمّْ  عديدةتناكلت السكرة الكريمة مكاضيع كثيرةن عالجت أمكران  يا: أحكا

تخص النساء، كمف ثـ تعرضت السكرة ألحكاـ الزكج كالزكجة مف حقكؽ كؿ منيما عمى اآلخر، كمف 
ثـ انتقمت إلى دائرة أكسع كىي دائرة المجتمع، فأمرت باإلحساف في كؿ شيء، كبينت أف اإلحساف 

اساته لمجتمع راسخ البنياف، كمف ثـ عٌرجت كالتكافؿ كالتراحـ كالتناصح كالتسامح كاألمانة كالعدؿ  أس
السكرة عمى الكسائؿ التي يجب عمى أىؿ اإلسبلـ اتخاذىا لمتعامؿ كالتصدم لؤلعداء، ككضع قكاعد 

 .(3)لممعامبلت الدكلية بيف المسمميف كغيرىـ مف الدكؿ المحايدة أك المعادية 

ـٌ تحدثت السكرة عف خطر المنافقيف، كشٌنت السكرة حربان كحممةن ضخمةن ضٌدىـ؛ فيـ نابتة  ث
سكء كجرثكمة الشر التي البد مف اجتثاثيا كالحذر منيا، كقد تحدثت السكرة الكريمة عف مكائدىـ 

 .(4)كخطرىـ، كعمى ضركرة عدـ الكقكع في ما كقعكا فيو مف الكيد كالعداء 

عمى ضبلالت أىؿ الكتاب كخاصة الييكد، كمكقفيـ السمبي مف رسؿ اهلل ثـ نٌبيت السكرة 
تمت السكرة بتبياف ضبلالت النصارل أيضان في أمر عيسى  نيـ غالكا فيو إ، حيث الكراـ، ثـٌ خي

                                                           
 ـ،1500 سنة بالقاىرة العمـك دار بكمية تخرج أسيكط، مكاليد مف مصرم، إسبلمي مفكر: إبراىيـ بف قطب سيد (1)

ثـ  المعارؼ، كزارة ديكاف في فمكظفا لمعربية، مدرسا كعييف كالثقافة، الرسالة مجمتي في ككتب األىراـ، جريدة في كعمؿ
 ككاف المصرية البرامج انتقد عاد كلما ـ،1502عاـ  أميركا في التعميـ برامج لدراسة بعثة في كأكفد لمكزارة، فنيا مراقبا
 (.108/ ص0اإلسبلمية، انظر األعبلـ لمزركمي، )ج كالفكرة تتمشى ببرامج كطالب اإلنجميز، كضع مف يراىا
 (.222/ ص1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ج (2)
 (.821،828/ ص1صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، )ج (3)
 (.821،828/ ص1المصدر السابؽ، )ج(4) 
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ىبالدرادةىالتعروف
عف ذلؾ، كذلؾ ختمت بآية الكبللة كىي نكع مف  ، تعالى اهلل حتى عبدكه كقالكا بأنو ابف اهلل 

 .(1)أنكاع المكاريث 

 : أىدإف إلسورة ثانياً 

نشاء المجتمع    ىذه السكرة تمثؿ جانبان مف الجيد الذم أنفقو اإلسبلـ في بناء الجماعة المسممة، كا 
اإلسبلمي كفي حماية تمؾ الجماعة، كصيانة ىذا المجتمع، كتعرض نمكذجان مف فعؿ القرآف في 

 ،مف خبلؿ المنيج الرباني مف خبلؿ نصكصو، كالذم نشأ ابتداءن  المجتمع الجديد، الذم انبثؽ أصبلن 
 نٌظفتك  ،أشكاؾ الطريؽك تيارات المطامع كالشيكات كالمخاكؼ كالرغائب  ت السكركاجيحيث 

، قاؿ اهلل نت السكرة أف الدينكنة هلل كحده ال شريؾ لوبيٌ حيث مف أدراف الشرؾ  المجتمع االسبلمي
: إتَُّقوإ َربَُّكُم إلَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َوإِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَياَأيَُّيا إلنَّاُس  َيا ثـ  (،1:)النساء

تعرضت لقضايا المرأة فأعمت شأنيا كصانت كرامتيا، كأكجبت حقكقيا في الرعاية بإحساف كالتربية 
َيا إلَِّذيَن آَمُنوإ َل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َيا َأيُّ  :بعناية، كفرضت ليا المير كالميراث كالعٍشرة بعدؿ، قاؿ 

ُمَبيَّْنٍة َوَعاِشُروُىنَّ َتِرُثوإ إلنَّْساَء َكْرًىا َوَل َتْعُضُموُىنَّ ِلَتْذَىُبوإ ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُىنَّ ِإلَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة 
يا (، كلكنَّ 19)النساء:  ُىوإ َشْيًئا َوَيْجَعَل إلمَُّو ِفيِو َخْيرًإ َكِثيرًإِباْلَمْعُروِف َفِإْن َكرِْىُتُموُىنَّ َفَعَسى َأْن َتْكرَ 

أبقت ما كاف معمكالن بو في المجتمع العربي مف مكاـر األخبلؽ كالتكافؿ كالعىٍقؿ كفداء األسير كحفظ 
جتماعية في العبلقات اال في مختمؼ العصكر كالبيئات، كقٌكت لبشرم لمفطرة كالطبع ا الجكار، مكاكبةن 
يحقؽ عدالة اإلسبلـ كيقيـ  مت السكرة نظاـ المكاريث بشكؿو فصَّ  حيث القربى كأكلي األسرة المسممة

ُيوِصيُكُم إلمَُّو ِفي َأْوَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظّْ : أسس المساكاة، كيراعي كشائج المجتمع، قاؿ اهلل 
(، كبٌينت في المكضكع نفسو سبؿ المحرمية كالتحريـ مف رضاع كمصاىرة 11)النساء:  إَْلُْنَثَيْينِ 

، (23)النساء: ُحرَّْمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَوإُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَلُتُكمْ  :كنسب، قاؿ اهلل 
 الدستكر الشامؿ الذم ارتضاه اهلل  ىذه الحياة ك نكاميسيا، ذلؾ أف القرآف ىكمسيرة  تحككض

حتى قياـ الساعة، ذلؾ ما نجده في ىذه السكرة التي سمت بالعبلقات الزكجية إلى أرقى  ةن لمناس كافَّ 
رة شٍ يجمع القمكب قبؿ األجساد، كميثاؽ عً  المستكيات بعيدان عف البييمية الشيكانية، لتجعؿ منيا رباطان 

مبناىا عمى أداء الحقكؽ مف غير  كعطاء، تقكـ عمى قكامةو تحتضنو المحبة، ككشيجة تناصح 
 كأكثرىا تأثيران  أف أعظـ أسبابو داللةن  حةن كضّْ لئلحساف، مي  فريدان  نمطان  يمياقدكال استعباد، مع ت استعبلءو 
مانة يقكدىا األيطبعو التسامح كالتناصح، ك الذم تراحـ اليحيطو التكافؿ، ك  الذم تعاكفال كديمكمةن 
َذإ َحَضَر إْلِقْسَمَة ُأوُلو إْلُقْرَبى َوإْلَيتَاَمى َوإْلَمَساِكيُن َفاْرُزُقوُىْم ِمْنوُ : ؿ العدؿ، قا (، 8)النساء: َوإِ 
(، فإف شيٌيدت عبلقات 36)النساء: َوإْعُبُدوإ إلمََّو َوَل ُتْشِرُكوإ ِبِو َشْيًئا َوِباْلَوإِلَدْيِن ِإْحَساًنا: كقكلو 

                                                           
 (.821،828/ ص1المصدر السابؽ، )ج(1) 
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
عان كلـ تشيد مكاثيقو انفكاكان، كلـ تجد الشحناء إليو المنكاؿ لـ تعرؼ عيراىا تصدُّ المجتمع عمى ىذا 

تربيةن جادةن لممؤمنيف تجعميـ  أيضان  تضمنت السكرةكتجدد الكقائع، ك  خـ كتنكع األحداثـ ز غٍ ، ري سبيبلن 
ُيْؤِمُنوَن َحتَّى َفَل َوَربَّْك َل : بكؿ استسبلـ كقىبكؿ، قاؿ  مجبكليف عمى تمقي شريعة اهلل 

)النساء:  ُيَحكُّْموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ُثمَّ َل َيِجُدوإ ِفي َأْنُفِسِيْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموإ َتْسِميًما
أكلى بالتطبيؽ مف فركعيا كجزئياتيا، إذ   باالتباع كال أصكليا فميست كميات الشريعة أجدر(، 65

قاؿ  شعار المؤمنيف، ستثني نصكصيا شيئان ال يدخؿ في االستسبلـ، الذم ىك ، ال تي ىي كؿه ال يتجزأ
 :(، كقاؿ 66)النساء:  َوَلْو َأنَُّيْم َفَعُموإ َما ُيوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن َخْيرًإ َلُيْم َوَأَشدَّ َتْثِبيتًا :  اهلل 
 َّدّْيِقيَن َوإلشَُّيَدإِء َوَمْن ُيِطِع إلمََّو َوإلرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع إل ِذيَن َأْنَعَم إلمَُّو َعَمْيِيْم ِمَن إلنَِّبيّْيَن َوإلصّْ

اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا تبعت معالجتيا لمقضايا ا(، كتجسيدان لتمؾ الشمكلية 69)النساء:  َوإلصَّ
اإلسبلـ كيبث في ربكعيا يف بنمكذج لئلصبلح الخارجي بما يكفؿ حفظ األمف ألمة مالداخمية لممسم

َيا  : اليدكء كاالستقرار، كيجعميا مؤىمة لصد عدكاف أعدائيا متى ما تكجست منيـ خطران، قاؿ 
كفي إطار ذلؾ قدمت  (،71)النساء:  َأيَُّيا إلَِّذيَن آَمُنوإ ُخُذوإ ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروإ ثَُباٍت َأِو إْنِفُروإ َجِميًعا

السكرة جممةن مف القكاعد المحددة لنظاـ تعامؿ الجيش كالدكلة اإلسبلمييف مع األعداء كاألصدقاء في 
َلِة ِإْن  : السمـ كالحرب، قاؿ  َذإ َضَرْبُتْم ِفي إَْلَْرِض َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروإ ِمَن إلصَّ َوإِ 

حٌرضت ، كذلؾ )101)النساء:  ُم إلَِّذيَن َكَفُروإ ِإنَّ إْلَكاِفِريَن َكاُنوإ َلُكْم َعُدوِّإ ُمِبيًناِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنكُ 
ع دابر المشركيف، كاستئصاؿ شأفة المجاىريف بالعداكة لقطٍ   السكرة عمى الجياد في سبيؿ اهلل 

إلمَِّو إلَِّذيَن َيْشُروَن إْلَحَياَة إلدُّْنَيا  َفْمُيَقاِتْل ِفي َسِبيلِ  :كالكقكؼ في كجو الدعكة اإلسبلمية، قاؿ 
(، كفي 74)النساء:  ِباآْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل إلمَِّو َفُيْقَتْل َأْو َيْغِمْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِو َأْجرًإ َعِظيًما

ؿ النفاؽ، الذيف مقابؿ ذلؾ شٌنت السكرة ىجكمان الذعان عمى نابتة السكء كمحكر الشر ممثبلن في أى
أََلْم َتَر ِإَلى إلَِّذيَن ِقيَل َلُيْم ُكفُّوإ َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموإ   :تحذر مف مكائدىـ كدسائسيـ، قاؿ   طفقت

َلَة َوآُتوإ إلزََّكاَة َفَممَّا ُكِتَب َعَمْيِيُم إْلِقتَاُل ِإَذإ َفِريٌق ِمْنُيْم َيْخَشْوَن إلنَّاَس َكَخْشَيِة إلمَّ  ِو َأْو َأَشدَّ إلصَّ
ْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمتَاُع إلدُّنْ  َيا َقِميٌل َوإآْلِخَرُة َخْيٌر َخْشَيًة َوَقاُلوإ َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَمْيَنا إْلِقتَاَل َلْوَل َأخَّ

َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح  إلَِّذينَ  : (، كقاؿ اهلل 77)النساء:  ِلَمِن إتََّقى َوَل ُتْظَمُموَن َفِتيًل 
ْن َكاَن ِلْمَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوإ أََلْم َنْسَتْحِوْذ َعَمْيُكْم َوَنمْ  َنْعُكْم ِمَن ِمَن إلمَِّو َقاُلوإ أََلْم َنُكْن َمَعُكْم َوإِ 

)النساء: َلْن َيْجَعَل إلمَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى إْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًل إْلُمْؤِمِنيَن َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم إْلِقَياَمِة وَ 
ِإنَّ إْلُمَناِفِقيَن ِفي إلدَّْرِك إَْلَْسَفِل ِمَن إلنَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُيْم  : في حقيـ (، فقاؿ 141
فؾ النصارلعرَّت السكرة ضبلالت ، ك (145)النساء: َنِصيرًإ كاف منيـ كأىؿ الكتاب، كفضحت ما  كا 

حقاقان منيا لمحؽ بشأنو بٌينت السكرة زيؼ ،  مف عبادة المسيح ابف مريـ كاتخاذه إليان مف دكف اهلل كا 
يـ قتمكه كصمبكه، فيؿ يككف عكا أنَّ ، ثـ ادَّ كتناقض العقيدة النصرانية، التي أٌلو أصحابيا المسيح 

قاؿ اهلل  ،فقد نفى القرآف عنو القتؿ كالصمب - ككنو عبدان هلل رغـ  -مب؟ صٍ تؿ أك يي قٍ إليان مف يي 
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 التمكوديىالفصل

ىبالدرادةىالتعروف
:  َْوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَّْو َلُيم  :(، كقد عٌرفت السكرة مف ىك عيسى 157)النساء 

إلمَِّو َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى ِإنََّما إْلَمِسيُح ِعيَسى إْبُن َمْرَيَم َرُسوُل : في حٌقو فقاؿ اهلل  ،كبٌينت حقيقتو
َلٌو َوإِحٌد ُسْبَحاَنُو َأْن َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َفآِمُنوإ ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوَل َتُقوُلوإ َثَلَثٌة إْنَتُيوإ َخْيرًإ َلُكْم ِإنََّما إلمَُّو إِ 

َلْن َيْسَتْنِكَف إْلَمِسيُح َأْن ( 171)ِض َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكيًل َيُكوَن َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي إلسََّماَوإِت َوَما ِفي إَْلَرْ 
 ُىْم ِإَلْيِو َجِميًعاَيُكوَن َعْبًدإ ِلمَِّو َوَل إْلَمَلِئَكُة إْلُمَقرَُّبوَن َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِو َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشرُ 

 .(1)(172، 171)النساء: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(555ص /1انظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ج )1(
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 

 

 

 

 

 

 األولفصل ال
 مقاصددهدا  والدراسة التحليلية أل

 (35-24)سىرة النساء من آية 
 ويشتمل عمى أربعة مباحث:

 تكوين إَلسرة إلمسممة.أحكام إلزوإج و : إَلول بحثإلم
 باإلنسان. ولطفٌ  إلثاني: إلتشريعات إإلليية فييا كرمٌ  بحثإلم
 إلثالث: حكم إلكبائر وما يوإزييا. بحثإلم

 .أسبابياإلقوإمة في إلمجتمع إإلسلمي، و  إلمبحث إلرإبع: قوإعد
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 

 :املاخ  األل 
 ص ر  ا نضاء  أهدافل ملكاصدا دراص  ا ثخ       

 (25-24م      )
 أحلا  ا شلاج ل تل    األصز  املض   

 :انمطمب وفيو
 إلمطمب إَلول: تحريم نكاح إلنساء إلمحصنات.

 إََلَمُة إلُمسممة وتكريم إإلسلم ليا.إلمطمب إلثاني: 
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلمطمب إَلول: تحريم نكاح إلنساء إلمحصنات.

 َورَإءَ  َما َلُكمْ  َوُأِحلَّ  َعَمْيُكمْ  إلمَّوِ  ِكتَابَ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما ِإلَّ  إلنَّْساءِ  ِمنَ  َوإْلُمْحَصَناتُ :  قال إهلل 
 َفِريَضةً  ُأُجوَرُىنَّ  َفآُتوُىنَّ  ِمْنُينَّ  ِبوِ  إْسَتْمَتْعُتمْ  َفَما ُمَساِفِحينَ  َغْيرَ  ُمْحِصِنينَ  ِبَأْمَوإِلُكمْ  َتْبَتُغوإ َأنْ  َذِلُكمْ 
 (.24)إلنساء:(24) َحِكيًما َعِميًما َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  إْلَفِريَضةِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبوِ  َترَإَضْيُتمْ  ِفيَما َعَمْيُكمْ  ُجَناحَ  َوَل 
 : سبب نزول إآلياتأولً 

فمقوإ ، (1)إلى أوطاس بعث جيشاً  يوم حنينٍ  أن رسول إهلل ) :عن أبي سعيد إلخدري 
جوإ تحرّ  ناسا من أصحاب رسول إهلل  فكأن ،فقاتموىم فظيروإ عمييم وأصابوإ ليم سبايا، عدوإً 

 إلنَّْساءِ  ِمنَ  َوإْلُمْحَصَناتُ   في ذلك:  فأنزل إهلل ،من أجل أزوإجين من إلمشركين من غشيانينَّ 
َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما ِإلَّ 

 .(3) إذإ إنقضت عدتين أي فين لكم حللٌ  (،24)إلنساء: (2)

 ثانيًا: إلجوإنب إلمغوية
 .(4) العفائؼ كىي االزكاج ذكات ىف َوإْلُمْحَصَناتُ  : قكؿ اهلل  .1
 عميو يسفح أف لو الفاعؿ سبيؿ ألف ًسفاح،: لمزنا كقيؿ. ميزانيف غير ُمَساِفِحينَ   :قكؿ اهلل  .2

 الزنا، يريد لممرأة : سافحيني، يقكؿ الجاىمية في منيـ الرجؿ فكاف عنو، كناية فجعؿ الماء،
 .(5)لمتصريح استقباحان 

 ما لو داـ: كاستمتع بو، كتمتع بالشيء، أمتع: بو، كيقاؿ انتفعتـ إْسَتْمَتْعُتمْ   :قكؿ اهلل  .0
 .  (6)منو يستمد

 ثالثًا: وجوه إلبلغة 

، استعار لفظ األجكر لمميكر؛ ألف المير يشبو األجر ُأُجوَرُىنَّ  َفآُتوُىنَّ  :االستعارة في قكلو  .1
 في الصكرة.

 . (7)، كالطباؽ ييفيد زيادة الكضكح في المعنىُمْحِصِنيَن.... ُمَساِفِحينَ  :الطباؽ في قكلو  .2
  

                                                           
الجغرافية في السيرة ، انظر معجـ المعالـ العراؽ إذا أقبؿ مف نجد قبؿ أف يصعد الحرة يقع عمى طريؽ حاجٌ  سيؿه (1) 

 .00النبكية، عاتؽ الحربي، ص
 (.024/ ص 8الجمع بيف الصحيحيف، أبكعبد اهلل األزدم، باب أفراد مسمـ، )ج (2)
 (.18/ ص1الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ، مقبؿ اليٍمداني، )ج (3)
 .(845 ص/) الشافعي، أبك منصكر اليركم، ألفاظ غريب في الزاىر(4) 
 .(111 ص/8ج) الناس، أبك بكر األنبارم، كممات معاني في الزاىر (5)
 (.121/ ص88تاج العركس، الزبيدم، )ج (6)
 (888/ص1)ج صفكة التفاسير، الصابكني، (7)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إآلياترإبعًا: إلمناسبات بين 

بذكر  عٌقبو ميكرىف، أكؿ أك ًإيذائيف مف كحٌذر األزكاج، معاشرة بحسف اهلل  أكصى لما
 .(1)أك الرضاع  المصاىرة أك القرابة بسبب بيف الزكاج يجكز ال النساء المكاتي مف المحرمات

 خامسًا: إلقرإءإت 
ة ككسرىا، الصاد بفتح ييقرأ ،إْلُمْحَصناتُ   : قكلو .1 جَّ  بيف؛ مفعكالن  جعميفَّ  أنو: فتح لمف فالحي

، أزكاجيفَّ  ألفَّ  ة أحصنكىفَّ جَّ  فيفٌ  أنفسيف أحصفٌ  أم ليف، الفعؿ جعؿ أنو: كسر لمف كالحي
 . (2)محصنة فصارت الفجكر مف باإلسبلـ نفسيا أحصنت تككف أك عفيفات،: أم ليا محصنات

 إلمَّوِ  ِكتابَ  :قكلو  فتح لمف فالحجة كضٌميا، اليمزة بفتح ، ييقرأَلُكمْ  َوُأِحلَّ   : قكلو .2
 كالحجة.  اهلل ذكر إلى أقرب ذلؾ ألف لكـ، كأحؿٌ  عميكـ كتابان  اهلل كتب: معناه ألف ؛َعَمْيُكمْ 
 بعد محظكر يأتي إنما ألنو ذلؾ؛ كجاز لو ،َعَمْيُكمْ  ُحرَّْمتْ : قكلو عمى عطفو أنو: ضـٌ  لمف

 . (3)الكبلـ  بمعنى كأٍليىؽ أحسف حٌرـ بعد كأحؿٌ  محظكر، بعد مباح أك مباح،

 سادسًا: إلتفسير إإلجمالي
المحرمات مف النساء بسبب القرابة كالرضاع في اآليات السابقة، أتبعيا بذكر  لما ذكر اهلل 

النساء المحصنات أم المتزكجات كالزكاج  النساء المحرمة بسبب المصاىرة كالنسب، فذكر اهلل 
 في منيف سىبىٍيتـي مىفٍ  إال النساء، مف المتزكجات نكاح عميكـ منيٌف محرـه ليذا السبب، أم كيحـر

 ىؤالء، نكاح تحريـ عميكـ اهلل  كتب بحيضة، أرحاميف استبراء بعد نكاحيف، لكـ يحؿٌ  فإنو الجياد،
 فما الحراـ، اقتراؼ عف العفة بأمكالكـ تطمبكا أف لكـ اهلل  موأح ممَّا سكاىف، مىف نكاح لكـ كأجاز

 عميكـ إثـ كال عميكـ، ليفٌ  اهلل  فرض التي ميكرىف فأعطكىف الصحيح، بالنكاح منيف بو استمتعتـ
َـّ  فيما  عميمنا كاف  اهلل إف الفريضة، ثبكت بعد المير في النقصاف أك الزيادة مف بينكـ بو التراضي ت

 .(4)كتدبيره  أحكامو في حكيما عباده، بأمكر
 
 
 
 

                                                           
 (.7/ ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج(1) 
 .(122/ ص1ج) السبع، ابف خالكيو، القراءات في الحجة(2) 
 (.122/ ص1المصدر السابؽ،)ج (3)
 (.82/ ص1التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير،)ج (4)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 سابعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

 في أك فعبلن  قائمةن  الزكجيةي  دامت ما األزكاج، لحؽٌ  رعايةن  النساء، مف بالمتزكجات الزكاج تحريـ .1
 تحريـ مبدأ احتراـ كجكب  اهلل كأٌكد حبلؿ، لكـ فيفٌ  عدتيفٌ  كانقضت طيٌمقفٌ  العٌدة، فإذا أثناء

 مف قٌصو ما عميكـ اهلل  كتب (، أم25)النساء: َعَمْيُكمْ  إلمَّوِ  ِكتَابَ   :بقكلو  المحرمات
 العرب كانت ما كبيف الناس بيف الحاجز التحريـ إلى إشارة أيضان  كىك كميثاؽ، عيده  فيك التحريـ،
ركابط العائبلت  ، كخكفان مف اختبلط األنساب، كتفشّْي األمراض، كحفاظان عمى أال تتفكؾ(1)تفعمو

النكاح،  عمى المير لممرأة المتزكجة، كىك مٌما يترتب التي كفميا الشرع كالديف، ككذا كجكبي 
 أـ شيرط سكاءن  بالنكاح لممرأة ثابته  ، فالمير(2)جيازان"  عرفان عندنا المسمى الٌصداؽ "ىك: كالمير
 كاف سكاءن  عيٌيف ما فيك معينان  كاف فإف النكاح، عقد بسبب لمزكجة المدفكعي  الماؿي  كىك عنو، سيكت
ف كثيران  أـ قميبلن   الزكج فعمى شيئان، يسمكا كلـ جيازان  يدفع كلـ عمييا عقد بأف معٌيف؛ غير كاف كا 
 عينان  أم ماالن  المير يككف لمثميا، ككما يدفع أف العادة جرت ما كىك المثؿ، مير إلييا يدفع أف

 .(3)القرآف  مف شيئا يعمميا أف عمى برجؿ امرأةن   الٌنبي زٌكج فمقد منفعةن؛ كذلؾ يككف أيضان 
 كتحصيبلن   بالنبي اقتداءن  أفضؿ فيك كتيٌسر قؿٌ  فكمما قميبلن؛ يككف أف المير في كالمشركع

: لمنبي قاؿ رجبلن  أفٌ  صحيحو في مسمـه  ركل مؤكنةن؛ فقد أيسيره بركةن  النكاح أعظـ فإف لمبركة؛
 إلنبي فقال درىمًا، وستين مائة يعني أوإق أربع: قال"  أصدقتيا؟ كم": قال. إمرأة تزوجت إنّْي)
 :ولكن نعطيك ما عندنا ما إلجبل، ىذإ عرض من إلفضة تنحتون كأنما أوإق أربع "عمى 

 لو فإّنيا إلنساء ُصُدق تغموإ )ل:   عمر كقاؿ (4) منو( تصيب بعث في نبعثك أن عسى
 إمرأةً   إلنبي أصدق ما ، إلنبي بيا أولكم كان إآلخرة في تقوى أو إلدنيا في مكرمةً  كانت
 .(5)درىما(  أربعون وإَلوقية أوقية، عشرة إثنتي من أكثر بناتو من إمرأة أصدقت ول نسائو من

 

 

 

                                                           
 (.9/ ص5انظر: التفسير المنير، الزحيمي، )ج (1)

   .36انظر: الزكاج، محمد بف صالح العثيميف، ص(2) 
  (.5087 /ح 6/ ص7) ج المعسر، تزكيج النكاح، باب كتاب البخارم في صحيحو، أخرجو  (3)
 (.1424/ح1040/ ص2كاح، باب ندب النظر إلى كجو المرأة ككفييا،)جركاه مسمـه في صحيحو، كتاب الن (4)
  قكم، (، كالحديث إسناده340/ ح419/ ص1، )جأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده عف عمر بف الخطاب (5)

 .صدكؽ كىك السنف، أصحاب لو ركل فقد - نسيب بف ىـر كاسمو - العجفاء أبي غير الشيخيف رجاؿ ثقات كرجالو
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلمطمب إلثاني: إََلَمُة إلُمسممة، وتكريم إإلسلم ليا.

 ِمنْ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما َفِمنْ  إْلُمْؤِمَناتِ  إْلُمْحَصَناتِ  َيْنِكحَ  َأنْ  َطْوًل  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ :قال إهلل 
 ُأُجوَرُىنَّ  َوآُتوُىنَّ  َأْىِمِينَّ  ِبِإْذنِ  َفاْنِكُحوُىنَّ  َبْعضٍ  ِمنْ  َبْعُضُكمْ  ِبِإيَماِنُكمْ  َأْعَممُ  َوإلمَّوُ  إْلُمْؤِمَناتِ  َفَتَياِتُكمُ 

 َفَعَمْيِينَّ  ِبَفاِحَشةٍ  َأَتْينَ  َفِإنْ  ُأْحِصنَّ  َفِإَذإ َأْخَدإنٍ  ُمتَِّخَذإتِ  َوَل  ُمَساِفَحاتٍ  َغْيرَ  ُمْحَصَناتٍ  ِباْلَمْعُروفِ 
 َوإلمَّوُ  َلُكمْ  َخْيرٌ  َتْصِبُروإ َوَأنْ  ِمْنُكمْ  إْلَعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  إْلَعَذإبِ  ِمنَ  إْلُمْحَصَناتِ  َعَمى َما ِنْصفُ 
 (.25: )إلنساء (25)َرِحيمٌ  َغُفورٌ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 األفضؿ في طكال يطكؿ طاؿ يقاؿ القدرة، الكاك، بمعنى كسككف الطاء بفتح َطْولً  :قكؿ اهلل  .1

 .(1) قدرة ذك أم: طكؿ ذك كفبلف كالقدرة،
 .(2)كخدانان  مخادنةن  الرجؿ كخادنت. أخداف كىاٍلجمع الصاحب: الخدف َأْخَدإنٍ : قكؿ اهلل  .8

 المشقَّة سبب ألنو الزنى بو سيمّْي الزنى،: ىنا كالمراد كالمشقة، الجيد  إْلَعَنتَ  :قكؿ اهلل  .0
 فبلف، عنت إنساف، يقاؿ عمى المشقَّة االخرة، كالعنت ىك إدخاؿ في كالعقكبة الدنيا في بالحدّْ 
 .(3)مشقَّةن  لقي: أم

 ثانيًا: إلتفسير إإلجمالي
 المؤمنات فتياتكـ مف غيرىٌف، ينكح أف فمو المؤمنات، الحرائر ميكر عمى لو قدرة ال كمف
 ما عمى ميكرىفٌ  كأعطكىفٌ  أىميٌف، بمكافقة فتزكجكىفٌ  إيمانكـ، بحقيقة العميـ ىك  كاهلل المممككات،

 باتخاذ بو ميسٌراتو  كال بالزنى، مجاىراتو  غير الحراـ، متعفّْفات عف منكـ، نفس طيب عف بو تراضيتـ
ٍمدي  كىك- الحدّْ  مف فعمييف الزنى بفاحشة كأتٍيف تزكجفٌ  فإذا كعيشَّاؽ،أخبلَّء   ما نصؼ -الرٍَّجـي  ال الجى
 الكقكع نفسو عمى خاؼ لمف أبيح إنما المتقدمة بالصفة اإلماء نكاح ًمف أبيح الذم ذلؾ الحرائر، عمى
 كاهلل. كأفضؿ أكلى العفة مع اإلماء نكاح عف كالصبر الجماع، عف الصبر عميو كشؽ الزنى، في

 .(4)الحرائر  نكاح عف العجز عند نكاحيف في لكـ أذف إذ بكـ رحيـ لكـ، غفكر تعالى

 

 

                                                           
 .160 ص األحكاـ، أبك الطيب القنكجي، آيات تفسير مف المراـ نيؿ (1)
 .(581 ص /1ج) المغة، أبك بكر األزدم، جميرة (2)
 (.72/ ص2العيف، الفراىيدم، )ج (3)
 (.82/ ص1التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير،)ج (4)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ثالثًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

اإلماء كما كٌرـ الحرائر، فكٌجو الرجاؿ لمزكاج مف اإلماء إف لـ يجدكا مؤكنة  لقد كٌرـ اهلل  .1
 بشركط مشركطه  اإلماء زكاج أفٌ  عمى يديؿُّ  اآلية الزكاج بالحرة، كلريبَّ أىمىة خيره مف حٌرة، كظاىري 

 الزنى، في الكقكع أم العنت يخشى المتزكج ليفٌ  الحٌرة، كأف صداؽ الزكجي  يجد ثبلثة كىي أالٌ 
اإلماء، كىي أف يكٌف  الختيار كافرة، كىناؾ مقكماته  غير مؤمنةن  بيا المتزكج األمة تككف كأف

 أخدافو أم متخذات كال بالزنى، أم معمناتو  زكافو  غير عفائؼ أم مسافحاتو  غير محصناتو 
 رفع ثـ األخداف، اتخاذ تعيب كال بالزنى، اإلعبلف تعيب العرب الفاحشة، ككانت عمى أصدقاء
 (،151)األنعاـ : َبَطنَ  َوَما ِمْنَيا َظَيرَ  َما إْلَفَوإِحَش  َتْقَرُبوإ َوَل  : بقكلو ذلؾ، جميع بلـاإلس
ٌنما  أىميا أضرار، مف عميو يشتمؿ لما تفاديان  اإلماء نكاح في الشركط ىذه الشرع اشترط كا 

 َوَأنْ : اآلية آخر في  اهلل قاؿ لذا كالحرية، الرؽٌ  في األَـّ  يتبع الكلد ألف رقيقان؛ الكلد صيركرة
 (.25: )النساء َلُكمْ  َخْيرٌ  َتْصِبُروإ

في  نكاح الزانيات؛ فنٌبو األمة المسممة إلى خطر ىذا الفعؿ الشنيع، فقاؿ اهلل  لقد حٌرـ اهلل  .2
(، يعضّْض ذلؾ ما 25)النساء: َأْخَدإنٍ  ُمتَِّخَذإتِ  َوَل  ُمَساِفَحاتٍ  َغْيرَ  ُمْحَصَناتٍ حٌؽ النساء :

 َأوْ  زَإنٍ  ِإلَّ  َيْنِكُحَيا َل  َوإلزَّإِنَيةُ  ُمْشِرَكةً  َأوْ  زَإِنَيةً  ِإلَّ  َيْنِكحُ  َل  إلزَّإِنيفي سكرة النكر ذكره اهلل 
(، لما في نكاح الزكاني مف اختبلط في األنساب، 3:)النكر إْلُمْؤِمِنينَ  َعَمى َذِلكَ  َوُحرّْمَ  ُمْشِركٌ 

كتفكيؾو ألكاصر المحبة بيف أفراد المجتمع، كلما في ىذا الفعؿ مف انتشار لؤلمراض الجنسية 
 بينيم كان إل إلعيد قوم نقض )ما: عمى لساف رسكلو  المستعصية التي حٌذر منيا اهلل 

 حبس إل إلزكاة قوم منع وما إلموت عمييم إهلل سمط إل قوم في إلفاحشة ظيرت وما إلقتل،
 .(1) إلقطر( عنيم إهلل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، كقاؿ الحاكـ: صحيحه 0582/ ح1110ص/ 0المختار، الصنعاني،)ج نبينا سنة ألحكاـ الجامع الغفار فتح(1) 

 .عمى شرط مسمـ
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ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 
 

 :ا ثان  املاخ 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 ا ثغز عاع ا هل   (28 –26)م       
 ف ها كزٌ  ل طُف با نضاب 

 :انوفيو مطمب
 إلشريعة إإلسلمية.إلتيسير ورفع إلحرج من خصائص  إلمطمب إَلول:
 وإلشيوإت. ىباع أىل إليو إلتحذير من إتّْ  إلمطمب إلثاني:
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلتيسير ورفع إلحرج من خصائص إلشريعة إإلسلمية. إلمطمب إَلول:

 َحِكيمٌ  َعِميمٌ  َوإلمَّوُ  َعَمْيُكمْ  َوَيُتوبَ  َقْبِمُكمْ  ِمنْ  إلَِّذينَ  ُسَننَ  َوَيْيِدَيُكمْ  َلُكمْ  ِلُيَبيّْنَ  إلمَّوُ  ُيِريدُ  :إهلل  قال
(26) :(.26)إلنساء 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)كالشريعة  الطريقة كىي: سينَّة، بمعنى طرائؽ جمع ُسَننَ  َوَيْيِدَيُكمْ  :قكؿ اهلل  

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
 مف التي كحكميا كالزكاج، بالبيكت المتعمقة السابقة لؤلحكاـ اآليات تعميبلن  ىذه  اهلل ذكر

 عمييا كتيقبؿ األحكاـ، تمؾ مف الفائدة كتيعمـ النفكس، لتطمئفٌ  القرآف؛ في الشأف ىك كما شرعت أجميا
كاآلخرة، كألف اليدؼ  الدنيا في السعادة تحقؽ ألٌنيا بو؛ تقكـ لما منشرحة رضٌية كنفس ذاتية، ببكاعث

:  عالـه بنا، قاؿ اهلل  الحرج، فاهلل  ىك التيسير كرفع األسمى كالحكمة مف تطبيؽ شرع اهلل 
 إْلَخِبيرُ  إلمَِّطيفُ  َوُىوَ  َخَمقَ  َمنْ  َيْعَممُ  َأَل (2)( 14: )الممؾ. 

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي لآليات
 فييا كيمٌيز الشرعية، كاألحكاـ التكاليؼ لكـ يبٌيف أف اآليات السابقة ىذه بإنزاؿ اهلل  يريدي 

 كمناىج طرائؽ إلى كييديكـ المصمحة، فيو ما إلى كيرشد القبيح، مف كالحسف الحراـ، مف الحبلؿ
ف كالتكاليؼ فالشرائع سيرتيـ، آثارىـ، كتسيركا لتقتفكا المتقدميف؛ كالصالحيف األنبياء  مختمفةن  كانت كا 
 .المصالح مراعاة في متفقةه  أنيا إال كاألزماف، األحكاؿ باختبلؼ

، اإلثـ مف تكبتكـ يقبؿ أف أيضان  اهلل  كيريد  المعاصي، مف يمنع ما إلى كيرشدكـ كالمحاـر
 . (3)أثرىا  كييذىب كيسترىا ييكٌفرىا ما إلى أك

 ينفع كما قبمكـ مف عميو سار كما لكـ شرع ما فيعمـ األشياء، لجميع شامؿو  عمـو  ذك كاهلل 
 كالمصمحة، الحكمة يراعي كأقكالو، كأفعالو كقدره شرعو في حكيـ كىك يضرُّىـ، كما المؤمنيف عباده
 .كضرر مشقة فيو بما يكمؼ كال

 

                                                           
 (.811/ ص2تيذيب المغة، أبك منصكر اليركم، )ج (1)
 (.81/ص2انظر: التفسير المنير، الزحيمي، )ج (2)
 (.88/ ص2المصدر السابؽ، )ج (3)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ق إلمقاصد وإَلىدإفيرإبعًا: تحق

مف خصائص الشريعة اإلسبلمية التيسير كرفع الحرج عف العباد في كؿّْ التشريعات، كىي ميزةه  .1
 كاآليات السابقة تدٌؿ عمى ما يمي:، يعمـ مصمحة عباده لمشريعة اإلسبلمية دكف غيرىا، فاهلل 

 يحؿٌ  كما دنياىـ، كمصالح دينيـ أمر لخمقو يبٌيف  إنَّو إذ: كرحمتو اهلل  فضؿ سعة . أ
 : كقكلو ، اهلل حكـ عف كاقعة خمك امتناع عمى دليؿ كىك عمييـ، يحٌرـ كما ليـ
َشْيءٍ  ِمنْ  إْلِكتَابِ  ِفي َفرَّْطَنا َما (38: )األنعاـ. 
 أراد  فيك كاحد، العالـ في االستقامة منيج إف: كالمستقبؿ بالحاضر الماضي ارتباط  . ب

 .الباطؿ كأىؿ الحؽ أىؿ مف قبميـ مف الذيف طرؽ لخمقو يبٌيف أف

 .الذنكب عف فيتجاكز يقبميا، أم العباد، تكبة يريد فيك : الذنكب عف التجاكز ج.         

 كىذا. الناس عف التخفيؼ تشريعو في اهلل  يريد: الشرع أحكاـ جميع في د.  التخفيؼ          
 .فقط اإلماء نكاح في كليس الشرع، أحكاـ جميع في الصحيح عمى

 الضعؼ، أشد كىذا يستخٌفانو، كغضبو كشيكتو يستميمو، ىكاه أف أم: اإلنساف ىػ. ضعؼ         
 الثبلث اآليات ىذه النساء، ففي عف يصبر ال أنو: ضعفو مظاىر أبرز كمف التخفيؼ، إلى فاحتاج
 كأحؿٌ  حٌرـ لما الحدكد بيا ككضع لممسمميف، اهلل  شرعيا التي األحكاـ تمؾ عمى تعقيبان  جاءت التي
 في ىذه العنت كخشى بالحرائر، التزكج عف عجز لمف باإلماء التزكج مف أباح كلما النساء، مف

 مف ليـ أباح فيما عمييـ كفضمو ليـ، شرع بالناس فيما رحمتو عف  اهلل يكشؼ الثبلث اآليات
 عند ككقفكا ،اهلل  شرع عمى استقامكا ىـ إذا كسعادتيـ، الناس خيهر كذاؾ ىذا كفى طيبات،
 .(1)حدكده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.29/ ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج (1)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 وإلشيوإت. ىباع أىل إليو إلتحذير من إتّْ  إلمطمب إلثاني:

 َعِظيًما َمْيًل  َتِميُموإ َأنْ  إلشََّيَوإتِ  َيتَِّبُعونَ  إلَِّذينَ  َوُيِريدُ  َعَمْيُكمْ  َيُتوبَ  َأنْ  ُيِريدُ  َوإلمَّوُ  :قال إهلل 
ْنَسانُ  َوُخِمقَ  َعْنُكمْ  ُيَخفّْفَ  َأنْ  إلمَّوُ  ُيِريدُ ( 27)  (.28-27)إلنساء:(28)َضِعيًفا إإلِْ

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1) الشرع أحكاـ عميكـ بمعنى يسٌيؿ َعْنُكمْ  ُيَخفّْفَ  َأنْ   :قاؿ اهلل   

 إإلجماليثانيًا: إلتفسير 
 المقترنة اإلرادة تمؾ بيف كقارف نفكسكـ، كتزكية كتطييركـ التكبة قبكؿ إرادتو  اهلل أكد

: كقيؿ الزناة، أك المعاصي في المنيمككف الفسقة كىـ الشيكات يتبعكف الذيف إرادة كبيف بالرحمة
 أف يريدكف فإنَّيـ كاألخكات، اإلخكة كبنات األخكات ييحمُّكف كانكا الذيف المجكس أك كالنصارل الييكد
 .الباطؿ إلى الحؽ عف معيـ تنحرفكا أم عظيما، ميبل أىكائيـ مع تميمكا

 لكـ فأباح عنكـ، التخفيؼ كالنكاىي كاألكامر كالشرائع كالتكاليؼ األحكاـ بيذه اهلل  كيريد
  َعَمْيِيمْ  َكاَنتْ  إلَِّتي َوإَْلَْغَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضعُ  : قكلو مثؿ الضركرة، كىذا عند اإلماء نكاح

: كقكلو (،185: )البقرة إْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َولَ  إْلُيْسرَ  ِبُكمُ  إلمَّوُ  ُيِريدُ  :كقكلو  (،157)األعراؼ:
َحَرجٍ  ِمنْ  إلدّْينِ  ِفي َعَمْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما  (.78: )الحج 

 ثالثًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
حٌذر القرآف العظيـ مف خطكرة اتباع الشيكات كأىميا؛ فيذا الباب ىك مفتاح كؿ شر، كقد نٌبو   .1

 َوإلمَّوُ  :القرآف الكريـ إلى خطكرة الصداقة السيئة، كمصاحبة أىؿ األىكاء كالشيكات، فقاؿ اهلل 
كليس  (،27)النساء:َعِظيًما َمْيًل  َتِميُموإ َأنْ  تِ إلشََّيَوإ َيتَِّبُعونَ  إلَِّذينَ  َوُيِريدُ  َعَمْيُكمْ  َيُتوبَ  َأنْ  ُيِريدُ 

ىذا فحسب، بؿ إفَّ أىؿ األىكاء كالشيكات يستميمكف غيرىـ كمف يرافقيـ إلى األكحاؿ التي كقعكا 
في سكرة الفرقاف حيف يقكؿ  ، كصدؽ اهلل فييا، كالميؿ كالمجافاة عف الحؽ كعف ديف اهلل 

 : ََوْيَمَتى َيا( 27) َسِبيًل  إلرَُّسولِ  َمعَ  إتََّخْذتُ  َلْيَتِني َيا َيُقولُ  َيَدْيوِ  َعَمى إلظَّاِلمُ  َيَعضُّ  َوَيْوم 
ْنَسانِ  إلشَّْيَطانُ  َوَكانَ  َجاَءِني ِإذْ  َبْعدَ  إلذّْْكرِ  َعنِ  َأَضمَِّني َلَقدْ ( 28) َخِميًل  ُفَلًنا َأتَِّخذْ  َلمْ  َلْيَتِني  ِلْْلِ
)إلمرُء عمى مف خطكرة ىذا األمر فيقكؿ:  (، كيحٌذر النبي 29-27: )الفرقاف (29) َخُذوًل 

                                                           
 .(81/ 2) الزحيمي، المنير، التفسير(1) 
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
، كعمى النقيض تمامان فقد رٌغب القرآف الكريـ في (1)دين خميمو فمينظر أحدكم من ُيخالل(

 آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :مصاحبة أىؿ التقكل كالصبلح، كالصادقيف مف الناس، فقد قاؿ اهلل 
اِدِقينَ  َمعَ  َوُكوُنوإ إلمَّوَ  إإتَُّقو  ءُ أيضان:  (، كقاؿ 119: )التكبة إلصَّ  َبْعُضُيمْ  َيْوَمِئذٍ  إَْلَِخلَّ

 (.67: )الزخرؼ إْلُمتَِّقينَ  ِإلَّ  َعُدوّّ  ِلَبْعضٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
(، قاؿ اإلماـ الذىبي: صحيحه 8084/ ح125/ ص0تدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، كتاب البر كالصمة، )جالمس(1) 

 إف شاء اهلل.
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ا ثا   املاخ 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (33 -29)م      
 حل  ا لاائز لما   اس ها

 مطمبان: وفيو 
 ، وقتل إإلنسان نفسوإلمطمب إَلول: تحريم أكل أموإل إلناس بالباطل       
 .عرف قدر نفسو رحم إهلل إمرأً طمب إلثاني: إلم       
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ، وقتل إإلنسان نفسوإلمطمب إَلول: تحريم أكل أموإل إلناس بالباطل

 َترَإضٍ  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإلَّ  ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  َأْمَوإَلُكمْ  تَْأُكُموإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :قال إهلل 
 ُنْصِميوِ  َفَسْوفَ  َوُظْمًما ُعْدَوإًنا َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ ( 29) َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُموإ َوَل  ِمْنُكمْ 
 َوُنْدِخْمُكمْ  َسيَّْئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفّْرْ  َعْنوُ  ُتْنَيْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوإ ِإنْ ( 30) َيِسيرًإ إلمَّوِ  َعَمى َذِلكَ  َوَكانَ  َنارًإ

 (.31-29)إلنساء: (31) َكِريًما ُمْدَخًل 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 يبحو لـ بمعنى ال تأخذكا أمكاؿ غيركـ بما ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  َأْمَوإَلُكمْ  تَْأُكُموإ َل  : قكؿ اهلل  .1

 .(1)ذلؾ شاكؿ كما كالسرقة، كالربا، كالقمار، كالغصب، الشرع؛

 . (2)ندخمو ناران  أم َنارًإ ُنْصِميوِ   :قكؿ اهلل  .2

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
 كىي: المعامبلت بعض أحكاـ بٌيف أف بعد األمكاؿ في العاـ التعامؿ قاعدة ىنا  اهلل ذكر

عطاء اليتامى، معاممة  ميكر دفع ككجكب القسمة، حضركا إذا أقاربيـ إلى اليتامى أمكاؿ مف شيء كا 
 إلى يجرُّ  قد بؿ العداكة، يكرث عميو كاالعتداء الركح، قريف الماؿ أف كىك كاضحه  النساء؛ كالسبب

 .(3)كاالعتداء  الظمـ بطريؽ ال التراضي بطريؽ تداكلو اهلل  أكجب لذا الجرائـ،

 ثالثًا: إلقرإءإت
(، 85 )النساء:ِمْنُكمْ  َترَإضٍ  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإلَّ : قكلو في كالنصب الرفع في اختمفكا

 )تجارةن( كعاصـ كالكسائي حمزة رفعان، كقرأ )تجارةه( عامر كابف عمرك كأبك كنافع كثير ابف حيث قرأ
 الماؿ أكؿ مف ليس تراض عف التجارة ألفٌ  منقطع، فاالستثناء رفع "مف: (4)عمي  أبك نصبان، قاؿ
تجارة،  التجارة تككف أف إالٌ : أحدىما: ضربيف احتمؿ تجارةن  تككف أف إال نصب كمف بالباطؿ،
 كاالستثناء مقامو، إليو المضاؼ كتقيـ المضاؼ، فتحذؼ تجارة، ذكات األمكاؿ تككف أف إالٌ : كاآلخر
 .(5)منقطع  أيضا الكجو ىذا عمى

                                                           
 .(97/ 1)التفاسير، محمد الخطيب،  أكضح(1)  
 (.87/ ص3محاسف التأكيؿ، القاسمي، )ج (2)
 .(30/ 5) الزحيمي، المنير، التفسير (3)
عمي، كلد في مدينة فسا، كىي إحدل ببلد فارس  أبك األصؿ، الفارسيٌ  الغفار عبد بف أحمد بف الحسف (4)
 (.015/ ص18ىػ، انظر سير أعبلـ النببلء، الذىبي، )ج088ىػ، كتكفي سنة822سنة
 .(128/ ص0ج) السبعة، أبك عمي الفارسي، لمقراء الحجة(5) 



 

  

31 

 

 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 أمكاؿ يأكمكف الذيف الغير، حقكؽ في األطماع ذكل مف يككنكا بأف ال الخطاب لممؤمنيف

 كيميكه كلكف بالباطؿ، ألجمو كيتخاصـ كبينو بينو الذم أخيو ماؿ بعضكـ يأكؿ فبل حؽ، بغير الناس
 .تدليس كال غشّّ  كال خداعه  كال كذبه  فييا ليس منكـ تراضو  عف دامت ما التجارة طريؽ عف

 الناس قمكب كجذب العرض كحسف الذكاء مع بالتراضي كانت مشركعةه، كمتى كالتجارة
نما الكثير، الربح معيا يأتي غالبان  المغرية كالكسائؿ الكبلـ بحسف  الجميع إلى األمكاؿ أضاؼ كا 

 األمة ماؿ عمى اعتداء الفرد ماؿ عمى كاالعتداء األمة، ماؿ الفرد ماؿ أف إلى لئلشارة( أمكالكـ)
 فبل نصيب منو لو كالمحتاج فالفقير لمكؿ؛ كالماؿ الماؿ، ىذا في اهلل  خمفاء فنحف جمعاء،
يجاد الممكية حيث احتراـ رحمة اإلسبلـ، ىي كىذه تمنعكه،  بالزكاة، كالمحركـ لمسائؿ معمكـ حؽ كا 
 .(1)اإلسبلـ  بحؽ إال الغير حؽ عمى االعتداء كمنع العمؿ عمى كحثٌ 

 ماؿ أكؿ فييا يدخؿ التجارة أنكاع معظـ أف إلى إشارة فيو بالباطؿ األكؿ مف التجارة كاستثناء
نما الغير، كالكذب،  الغش مف خمت متى العمراف كدعامة الحياة عماد فييا؛ فيي لمترغيب أبيحت كا 

كقد رٌغب اإلسبلـ في الشغؿ بالتجارة؛ ألٌف التجارة بركةه في الرزؽ، كفييا تكسعةه عمى األىؿ كالعياؿ، 
 بعكس األشغاؿ األخرل ففييا محدكديةه في األرزاؽ. 

ال يسفؾ بعضكـ دـ بعض، كالتعبير عنو بقتؿ النفس لممبالغة في الزجر، أك ىك عمى ك 
: )النساء َوُظْمًما ُعْدَوإًنا َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  : ، قاؿ اهلل ف رحمتو بكـظاىره بمعنى االنتحار كذلؾ م

 ندخمو ناران عظيمةن سكؼ عنو معتديان ظالمان ال سيكان كال خطأن   أم كمف يرتكب ما نيى اهلل (،04
ف تترككا أيياك  ،ال يعجزه شيء ؛ ألفَّ اهلل ال عسر فيو يسيره كىك ىٌيفه  ،يحترؽ فييا المؤمنكف  اً 

نيدخمكـ الجنة ك  عنكـ صغائر الذنكب بفضمنا كرحمتنا حي مٍ عنيا نى   الذنكب الكبائر التي نياكـ اهلل
 .دار الكرامة كالنعيـ، التي فييا ما ال عيفه رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
 حٌؽ كبغير عكض، حيث إف اهلل  بغير أم بالباطؿ األمكاؿ لقد حٌذر اإلسبلـ مف أٍكؿ .1

يـ ماؿ بعض بالباطؿ، أم يأخذه بطريؽ غير شرعي:  ينيى الناس عف أف يأكؿ بعضي
كغيرىا مف المعامبلت المحرمة،  احتكار الضركريات إلغبلئياكالقمار كالربا كالحيؿ كالغش ك 

 َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإلَّ  ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  َأْمَوإَلُكمْ  تَْأُكُموإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :يقكؿ 
يا عممية تطيير لبقايا ركاسب الحياة الجاىمية في ا يكحي بأنٌ ممٌ  (،85: )النساء ِمْنُكمْ  َترَإضٍ 

                                                           
 (.01/ ص2التفسير المنير، الزحيمي، )ج (1)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
، آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َياضمائر المسمميف بيذا النداء  المجتمع اإلسبلمي؛ كاستجاشةي 

بيا، لينياىـ عف   ىذه الصفة التي ينادييـ اهلل ، كمقتضياتمقتضيات اإليماف كاستحياءي 
العمميات التجارية التي تتـ عف تراض بيف البائع  الشرع  كاستثنى. أكؿ أمكاليـ بينيـ بالباطؿ

داخمة في النص فميست (، 29: )النساء ِمْنُكمْ  َترَإضٍ  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإلَّ : مشترمكال
كلكف مجيئيا ىكذا في السياؽ القرآني، يكحي بنكع مف المبلبسة بينيا كبيف صكر  ،السابؽ

كندرؾ ىذه المبلبسة إذا ، التعامؿ األخرل، التي تكصؼ بأنيا أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ
ريـ استصحبنا ما كرد في آيات النيي عف الربا  في سكرة البقرة مف قكؿ المرابيف في كجو تح

َبا ِمْثلُ  إْلَبْيعُ  ِإنََّما الربا  إلمَّوُ  َوَأَحلَّ عمييـ في اآلية نفسيا   اهلل كردَّ (، 275: )البقرة إلرّْ
َبا َوَحرَّمَ  إْلَبْيعَ   (.275: )البقرة إلرّْ

إف حفظ الديف كاألنفس كحماية األعراض كالحفاظ عمى العقؿ كالنسؿ مف مقاصد ىذا الديف  .2
ما رعاية، كاعتنى بيا غاية العناية، صيانة الجكانب الرئيسية التي رعاىا أيٌ القكيـ، كمف 

لؤلمة كحفاظنا عمى األفراد كالمجتمعات مف أخطار الجرائـ المدمرة، كعنكاف صبلح أم أمة 
كدليؿ سعادتيا كاستقرارىا إنما ىك برعاية أبنائيا ليذا الجانب العظيـ، كىك حفظ األنفس 

شرع مف الخمؽ خمسة، كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كأنفسيـ كعقكليـ كحمايتيا، فمقصكد ال
 سكيةه  كفطرةه  شرعيةه  كمصمحةه  دينيةه  األنفس كحمايتيا ضركرةه  ظي فحفٍ ، كأنسابيـ كأمكاليـ

، محرمةه  مصكنةه  محترمةه  مكرمةه   المسمميف عند اهلل كدماءي  ،إنسانيةه  كغريزةه  بشريةه  كطبيعةه 
 كجرـه  آثـه  كقتؿ النفس المعصكمة عدكافه  ،سفكيا، كال يجكز انتياكيا إال بحؽ شرعي ال يحؿُّ 

مف قتؿ النفس التي حـر اهلل إال   أعظـ بعد الشرؾ باهلل  ذنب ىك عند اهلل غاشـ، كأمُّ 
ثكاؿ أىمو كترميؿ نسائو ،لما في ذلؾ مف إيبلـ المقتكؿ ،بالحؽ ضاعة  ،كتيتيـ أطفالو ،كا  كا 
 عمى الحرمات كتطاكؿه  ع أعمالو بقطع حياتو، مع ما فيو مف عدكاف صارخه كقط ،حقكقو
 عمى أمف األفراد كالمجتمعات. فاضحه 
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 .عرف قدر نفسو رحم إهلل إمرأً طمب إلثاني: إلم

لَ  َما َتَتَمنَّْوإ َوَل :قال إهلل   َوِلمنَّْساءِ  إْكَتَسُبوإ ِممَّا َنِصيبٌ  ِلمرَّْجالِ  َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضُكمْ  ِبوِ  إلمَّوُ  َفضَّ
 َمَوإِليَ  َجَعْمَنا َوِلُكل  ( 32) َعِميًما َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َفْضِموِ  ِمنْ  إلمَّوَ  َوإْسأَُلوإ إْكَتَسْبنَ  ِممَّا َنِصيبٌ 

 َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَمى َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َنِصيَبُيمْ  ُتوُىمْ َفآ َأْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوإلَِّذينَ  َوإَْلَْقَرُبونَ  إْلَوإِلَدإنِ  َتَركَ  ِممَّا
 (.33-32)إلنساء:( 33) َشِييًدإ

 أوًل: أسباب إلنزول
لَ  َما َتَتَمنَّْوإ َوَل  : قكلو .1  .(32) النساء: َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضُكمْ  ِبوِ  إلمَّوُ  َفضَّ

ّنما نغزو، ول إلرجال تغزو إهلل رسول )يا:  سممة  أـ قالت: قاؿ( 1)مجاىد عف لنا  وإ 
   (2)بعض عمى بعضكم بو إهلل فضل ما تتمنوإ ول  : إهلل فأنزل نصف إلميرإث،

 . (00)النساء: َمَوإِليَ  َجَعْمَنا َوِلُكل   :قكلو  .8

 إْلَوإِلَدإنِ  َتَركَ  ِممَّا َمَوإِليَ  َجَعْمَنا َوِلُكل  : إآلية ىذه نزلت: رحمو اهلل( 3)المسيب  بف سعيد قاؿ
 ليم يجعل أن فييم إهلل  فأنزل ويورّْثونيم، أبنائيم غير رجالً  يتبنَّون كانوإ إلذين في َوإَْلَْقَرُبونَ 

 يجعل أن وأبى وإلعصبة، إلرحم ذوي من إلموإلي إلى إلميرإث  إهلل ورد إلوصية، في نصيباً 
 . (4)إلوصية  في نصيباً  ليم جعل ولكن ويتبناىم، إدعاىم من ميرإث لممدَّعين

  ثانيًا: إلجوإنب إلمغوية

المكلى ىك الذم يتكلى غيره، يقاؿ لمعبد مكلى كلمسيد مكلى؛ ألف كبلن  َمَوإِليَ   :قكؿ اهلل 
بىة  ثىة كالعىصى  .(5)منيما يتكلى اآلخر، كالمراد ىنا الكىرى

                                                           
بف أبي السائب المخزكمي القرشي. كيعرؼ اختصاران في المصادر كالكتب التراثية  مكلى السائبمجاىد بف جبر، (1) 

ـي ثقة ككثير الحديث، ككاف بارعان في تفسير كقراءة ، كلد كالحديث النبكم القرآف الكريـ بمجاىد. كىك إماـه كفقيو كعال
 (.882/ ص2)ج ىػ، انظر األعبلـ لمزركمي،140ىػ، كتيكفي سنة 81سنة 
(، 0488/ ح808/ ص2ركاه اإلماـ الترمذم في سننو، كتاب أبكاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة النساء، )ج (2)

 كقاؿ األلباني: صحيح اإلسناد.
ىؿ المدينة في زمانو، كنيتو أبك محمد، كلد أتابعي مف كبار التابعيف كعالـ  سعيد بف المسيب المخزكمي القرشي، (3)

/ 1ىػ، انظر تقريب التيذيب، ابف حجر، )ج50ىػ، كتيكفي عاـ 10في العاـ  عمر بف الخطاب خبلفة لسنتيف مف
 (.8051/ رقـ 801ص

  .121أبك الحسف النيسابكرم، صأسباب النزكؿ، (4) 
 .282الكميات، أبك البقاء الحنفي، ص (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 ثالثًا: وجوه إلبلغة

 .  (1)إْكَتَسْبنَ  ِممَّا َنِصيبٌ  .....و…إْكَتَسُبوإ ِممَّا َنِصيبٌ  :اإلطناب في قكلو   .1

 كاشتؽ باالكتساب، لو كتممُّكيـ لئًلٍرث استحقاقيـ شٌبو إكتسبوإ مّما :االستعارة في قكلو  .8
 . (2)التبعية  االستعارة طريقة عمى اكتسبكا االكتساب لفظ مف

 رإبعًا: إلمناسبات بين إآليات
المحرمات مف النساء، كذكر قبميا تفضيؿ اهلل لمرجاؿ عمييف في  لما ذكر اهلل         

بو كبلن مف  الجنسيف؛ ألنو سببه لمحسد  الميراث، جاءت اآليات تنيى عف تمني ما خص اهلل 
  .(3)كالبغضاء 

 خامسًا: إلقرإءإت
 أنو: ضَـّ  لمف فالحجة شاكمو؛ ما ككذلؾ كفتحيا، الميـ بضـ ييقرأ َكِريماً  ُمْدَخًل  :قكلو  .5

 َوَأْخِرْجِني ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ  َأْدِخْمِني َربّْ  َوُقلْ  : قكلو  كدليمو يدخؿ، أدخؿ مف مصدرا جعمو
 يدخؿ مدخبل دخؿ مف مصدران  جعمو أٌنو: فتح لمف كالحٌجة (،24)اإلسراء:ِصْدق ُمْخَرجَ 
 لممكاف، اسما الفتح يككف أف كيجكز (،2)القدر:إْلَفْجرِ  َمْطَمعِ  َحتَّى  : قكلو كدليمو كدخكال،
 . (4)بالضـ  جاء كربما

 تقدمت إذا كتركو باليمز األمر مف شاكمو كما ىك ييقرأ :َفْضِموِ  ِمنْ  إلمَّوَ  َوْسَئُموإ  : قكلو .8
 مف استعمالو كثر فيما تسقط إنما اليمزة أف: ىمز لمف فالحجة. الفعؿ قبؿ كالفاء الكاك

 َأْىَمكَ  َوْأُمرْ  : قكلو كدليمو أصميا إلى اليمزة عادت الكاك تقدمت فإذا األمر، في األفعاؿ
َلةِ   ىذا في اليمز ثبات عمى يدؿ ذلؾ ىمز عمى فاتّْفاقيـ (،108: )طوَعَمْيَيا َوإْصَطِبرْ  ِبالصَّ

قكلو  مف األلؼ حذؼ عمى كالخط القٌراء اتفقت لما أٌنو اليمز ترؾ لمف ماثمو، كالحجة كما
:  َْبيَّْنةٍ  آَيةٍ  ِمنْ  آَتْيَناُىمْ  َكمْ  ِإْسرَإِئيلَ  َبِني َسل:في( أسأؿ: )أصمو (، ككاف811)البقرة 

 المنقكلة اليمزة كسقطت لحركتيا، الكصؿ ألؼ عف فغنكا السيف إلى اليمزة فتحة فنقمكا األمر
 عميو كاف ما عمى الكبلـ بقي الكاك تقدمت فمما الفعؿ، الـ كسككف بالتمييف، لسككنيا الحركة
 . (5)دخكليا  قبؿ

                                                           
 (.820/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (1)
 (.820/ص1المصدر السابؽ، )ج (2)
 (.824/ ص1المصدر السابؽ، ) ج (3)
 (.188/180الحجة في القراءات السبع، ابف خالكيو، ص ) (4)
 (.121/ ص0الحجة لمقراء السبعة، أبك عمي الفارسي،)ج (5)



 

  

35 

 

 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 القاؼ؛ كتخفيؼ األلؼ كبترؾ كالتخفيؼ، األلؼ بإثبات ييقرأ :َعَقَدتْ  َوإلَِّذينَ  :  قكلو .0

ة جَّ  يكاليو، أنو الجاىمية في المحالفة كىي المعاقدة، مف جعمو أنو: األلؼ أثبت لمف فالحي
 ألنيا ىاىنا، األلؼ فحسنت المكاريث بآية ذلؾ نسخ ثـ ليـ، بالكفاء فأمركا بثأره، كيقكـ كيرثو،
. محذكفة صفة ىاىنا: يقكؿ أنو: األلؼ حذؼ لمف كالحجة. االثنيف فعؿ بناء في تجيء

 .(1)الحمؼ ليـ أيمانكـ عقدت كالذيف: كالمعنى

 سادسًا: إلتفسير إإلجمالي
ذلؾ يؤدم  حيث أفَّ ، بو غيركـ مف أمر الدنيا أك الديف  ال تتمنكا أييا المؤمنكف ما خٌص اهللك      

بو بعض   ي ما فضؿ اهللنييكا عف الحسد كعف تمنّْ " :  (2) ًإلى التحاسد كالتباغض، قاؿ الزمخشرم
كتدبير  عف حكمةو  صادرةه   مف اهلل ألف ذلؾ التفضيؿ قسمةه  ؛الناس عمى بعض مف الجاه كالماؿ

: (4)نصيبه معيف المقدار، قاؿ الطبرملكؿو مف الفريقيف في الميراث ، حيث أٌف (3)" كعمـ بأحكاؿ العباد
ف شران فشر"  ؛مف فضمو يعطكـ  كسمكا اهلل ، (5)"كؿه لو جزاء عمى عممو بحسبو ًإف خيران فخير كاً 
 درجات. فكؽ بعض كرفع بعضيـ ،كلذلؾ جعؿ الناس طبقاتو  عميـه بأحكاؿ الناس؛ ابنو كريـ كىٌ إف

ثىةن  جعمنا منكـ كاحدو  كلكؿ  باأليماف معيـ تحالفتـ كالذيف كاألقربكف، الكالداف ترؾ مما يرثكف كىرى
عطائيـ النصرة عمى المؤكدة  في كاف بالتحالؼ كالميراث ليـ، قيدّْر ما فأعطكىـ الميراث مف شيئنا كا 

 .(6)المكاريث آيات بنزكؿ حكمو ريفع ثـ اإلسبلـ، أكؿ

 

 

                                                           
 (.121/ ص0المصدر السابؽ، )ج (1)
 في كلد اهلل، بجار الممقب المعتزلي، الحنفي اإلماـ الخكارزمي، عمر بف محمد بف عمر بف محمكد القاسـ أبك (2)
 إال بمدان  دخؿ كما عديدة، مراران  خراساف دخؿ عنيـ، كأخذ الكبار كلقى بغداد، كقدـ بزمخشر، ىػ 018 سنة رجب

مَّـ إال أحدان  ناظر كما لو، كتتممذكا أىميا عميو كاجتمع بو، انظر كتاب التفسير كالمفسركف لمذىبي،  كاعترؼ لو كسى
 (.040/ ص1)ج

 (.240/ ص1الكشاؼ، الزمخشرم، )ج (3)
ىػ، كتكفي سنة 880م، كلد سنة محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الشيير باإلماـ أبك جعفر الطبر  (4)
ىػ، إماـ مف أئمة المسمميف المشيكريف. مؤرخ كمفسر كفقيو مسمـ صاحب أكبر كتابيف في التفسير كالتاريخ، 014

 (. 108/ ص1انظر التفسير كالمفسركف لمذىبي، )ج
 (.812/ ص2جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، )ج (5)
 (، بتصرُّؼ.20/ ص1أساتذة التفسير، )جالتفسير الميسر، نخبة مف  (6)
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 إلمقاصد وإَلىدإف  سابعًا : تحقيق

 لتحصيمو، األسبابى  تتخذ لـ ما كطمبي  ،(1)يككف" ال أنو يظف أك يعمـ ما إرادة عف التمٌني: "عبارة .1
فٌ  لو، كالحسد الغير، يد في فيما الطمع معنى كيتضٌمف  كفساد النفس شقاء إلى يؤدم ذلؾ كا 
ميؽ فٌ  كالٌديف، الخي  بالقدرة كبعضيـ بالجاه، كبعضيـ كالذكاء، بالعقؿ الناس بعض فٌضؿ  اهلل كا 
 زاد ما إلى كتتطمعكا تطمعكا كال فبل تتمٌنكا الماؿ، بالزيادة في كبعضيـ الدكلة، شئكف إدارة عمى
 في يجعمكـ ذلؾ فإفٌ  الجياد، أك العمؿ أك الجاه أك الماؿ في بعض عمى بعضكـ بو اهلل 

 االجتماعية االنقبلبات كانت كما بكـ، المجتمع كيزعج يزعجكـ دائـ كقمؽ مستمر، اضطراب
 فذك عنده، ليس فضؿ مف غيره اهلل  أعطاه لما إنساف كؿ تطمع بسبب إال المخربة كالفتف
 بسبب انزعاج في إنساف كؿ يككف كىكذا الماؿ، ذا يحسد كالفقير كالتدبير، العقؿ ذا يحسد الماؿ
 .يستطيع ال لما كتطمعو تمنيو

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(10/ 14)الغيب، الرازم،  مفاتيح(1) 
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 املاخ  ا زابع
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (35-34م     )
 ق ارد ا ك ام  يف اجملث ع ا ص م ، ل أصاابها

 :انوفيو مطمب
 ، وطرق تيذيب إلمرأة إلناشز.إلمطمب إَلول: قوإمة إلرجل عمي إلمرأة

 إلمطمب إلثاني: أحكام إلتفريق بين إلزوجين بسبب إلشقاق.
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 ، وطرق تيذيب إلمرأة إلناشز.قوإمة إلرجل عمي إلمرأةإلمطمب إَلول: 

لَ  ِبَما إلنَّْساءِ  َعَمى َقوَّإُمونَ  إلرَّْجالُ :قال إهلل   َأْمَوإِلِيمْ  ِمنْ  َأْنَفُقوإ َوِبَما َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضُيمْ  إلمَّوُ  َفضَّ
اِلَحاتُ  ِتي إلمَّوُ  َحِفظَ  ِبَما ِلْمَغْيبِ  َحاِفَظاتٌ  َقاِنتَاتٌ  َفالصَّ  ِفي َوإْىُجُروُىنَّ  َفِعُظوُىنَّ  ُنُشوَزُىنَّ  َتَخاُفونَ  َوإللَّ
)إلنساء: (78) َكِبيرًإ َعِميِّا َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َسِبيًل  َعَمْيِينَّ  َتْبُغوإ َفَل  َأَطْعَنُكمْ  َفِإنْ  َوإْضِرُبوُىنَّ  إْلَمَضاِجعِ 

34.) 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية

 . (1)بيف  كاالعتناء النساء بأمكر الرجاؿ تكميؼ: القٌكاـ َقوَّإُمونَ   :قكؿ اهلل  .1

، ييقاؿ رجؿه قانت أم مطيعه  بمعنى َقاِنتَاتٌ   :قكؿ اهلل  .8  هلل، كقنتكا خاشعه، مطيعاته
 . (2)قنكت  كامرأة لزكجيا، المرأة كقنتت

 عمى أم: استعصاؤىا ييقاؿ نشزت المرأة كترفعيٌف، عصيانيفٌ  ُنُشوَزُىنَّ   :قكؿ اهلل  .0
 .(3)زكجيا 

 ثانيًا: وجوه إلبلغة

 .الجماع عف كنايةه    إْلَمَضاِجعِ  ِفي َوإْىُجُروُىنَّ   :قكؿ اهلل  .1
 الدكاـ إلفادة االسمية الجممة كمجيء  َقوَّإُمونَ  إلرَّْجالُ  :  المبالغة في قكؿ اهلل  صيغة .8

 .كاالستمرار
 . (4) َحِفظَ  َحاِفَظاٌت.... ِبَما : في قكؿ اهلل  االشتقاؽ جناس .3

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 في كاحد كؿَّ  نصيب بٌيف أف بعد النساء، عمى الرجاؿ تفضيؿ سبب ىنا  اهلل ذكر

 .(5)بعض عمى بعضيـ بو اهلل  فضؿ ما كالنساء الرجاؿ تمني عف كنيى الميراث،
 
 

                                                           
 (.882/ ص8سرُّ صناعة اإلعراب، المكصمي، )ج (1)
 (.140/ ص8أساس الببلغة، الزمخشرم، ) ج (2)
 .(845 ص /11ج) المغة، أبك منصكر اليركم، تيذيب(3) 
 .(20 / ص2ج) التفسير المنير، الزحيمي، (4)
 .(20 / ص2ج) سير المنير، الزحيمي،التف (5)



 

  

39 

 

 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي

الرجاؿ كالنساء، كجعؿ لكٌؿ كاحد مف الجنسيف ميّْزاتو يمتاز بيا عف اآلخر،  اهلل  خمؽلقد 
ميـ اهلل  عف النساء بالبنية الجسدية كالعقمية إلى حدٍّ كبير؛ فكاف مف الطبيعي أف  فالرجاؿ فضَّ

 شؤكف عمى يقكمكف الرجاؿ يككف الرجؿ قٌيمان عمى المرأة، مسؤكالن عنيا في كؿ شيء، كالخبلصة أفٌ 
 كالحماية. كالكبلءة كالرعاية بالحفظ ساءالن

نٌبو إلى ذلؾ  لـ ييغفؿ دكر المرأة في الرياسة أيضان بجانب الرجؿ؛ حيث أٌف النبي  كالشرع
 رإع أىمو في وإلرجل رعيتو، عن مسئول وىو رإع فاإلمام رعيتو، عن ومسئول رإع )ُكمُّكم : فقاؿ 
 مال في وإلخادم رعيتيا، عن مسئولة وىي رإعية زوجيا بيت في وإلمرأة رعيتو، عن مسئول وىو
 مف األبناء كالبنات.  ، فالمرأة مسؤكلةه عما استرعاىا ربيا (1)رعيتو( عن مسئول وىو رإع سيده

 أمكر مف كاستتر غاب لما حافظاته  ألزكاجيٌف، مطيعاته  قانتاته  منيفٌ  لذا فالصالحات
 بما كذلؾ الخمكات؛ في يحصؿ كما كاألعراض كاف، ميما أحده  عمييا يٌطمع أف يصح ال التي الزكجية
إفشائو،  عمى الشديد العقاب مف أكعدىف كبما الغيب، حفظ عمى العظيـ الثكاب مف  اهلل كعدىفٌ 

 ما بخير أخبرك )أل: المؤمنات الصالحات بقكلو مخبران عمر بف الخطاب  كقد كصؼ النبي 
ذإ سّرتو، إلييا نظر إذإ إلصالحة، إلمرأة إلمرءُ  يكنزه ذإ أطاعْتو، أمرىا وإ  ، (2)حفظْتو( عنيا غاب وإ 
 نفسيا في تخالفو ول أمر، إذإ وتطيعُ  نظر، إذإ تسرُّ  من إلنساء )خيرُ في حديث آخر:  كقاؿ 

 كاآلداب بالحسنى كالمخالطةي  بالمعركؼ، المعاشرةي  إال عمييفٌ  لكـ ليس ، كىؤالء(3)وماليا(
 .(4)اإلسبلمية

يبدأ  أف الزكج فعمى ككاجباتيا مف النساء، الزكجية حدكد عف يرتفعف أف تخافكف كالبلتي
 فبل عنيا كاإلعراضي  فاليجري  ، إف لـ ترعك بالكعظ كالنصحبالمكعظة كالتخكيؼ مف جنب اهلل 

ف ظٌمت عمى حاليا  عف رجعت فرٌبما فعميا في كتفكر أمرىا، في تتبٌصر حتى يضاجعييا نشكزىا، كا 
 شديدان تأديبان ليا . إيذاء الضربي غير المؤذم: أم المبرح، غير فالضرب كلـ تٍنصمح

                                                           
 ماؿ في راع كالتفميس، باب العبد كالحجر الديكف كأداء االستقراض أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب في (1)

 (.8045/ ح184/ ص0بإذنو، )ج إال يعمؿ كال سيده،
(، كالحديث 0821/ح010/ص8)جالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، كتاب التفسير، باب تفسير سكرة التكبة،  (2)

 صحيحه عمى شرط الشيخيف.
(، كالحديث صحيح عمى شرط 8128/ ح182/ص8المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، كتاب النكاح، )ج (3)

 مسمـ.
 (.1118/ ص0زىرة التفاسير، محمد أبك زىرة، )ج (4)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 اهلل  فإفٌ  سبيبلن، عمييفٌ  االعتداء في تبغكا فبل ىذا مف بكاحد حاليفٌ  كصميح أطعنكـ فإف

 مف فعاممكا األعمى، المثؿي   كهلل السيئة، عف كيعفكا التكبة يقبؿ فيك  ىذا كمع كبيران، عمٌيان  كاف
 .كالمغفرة بالحسنى منكـ أضعؼ ىك

 سابعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
مف خصائص جسمية كعقمية، مٌما أٌىميـ  الرجاؿ عمى النساء بما حباىـ اهلل  لقد فٌضؿ اهلل  .1

النبي  وكىذا الذم بيَّنلحمؿ المسؤكليات الكبرل كحفظ البيت كرعاية الزكجة كاألكالد كالنفقة عمييـ، 
  الشريؼ أٌف النساء فييٌف صفات نقص فقاؿ في الحديث  :وأكثرن تصّدْقن إلنساء، معشر )يا 

 أىل أكثر إهلل رسول يا لنا وما :(1)جْزَلٌة  منين إمرأة فقالت إلنار، أىل أكثر رأيتكن فإّني إلستغفار،
 منكن، لبّ  لذي أغمب ودين عقل ناقصات من رأيت وما إلعشير، وتكفرن إلمَّعن، تكثرن: قال إلنار؟
 شيادة تعدل إمرأتين فشيادة إلعقل نقصان أما: قال وإلدين؟ إلعقل نقصان وما إهلل، رسول يا: قالت
كقد  ،(2)إلدين( نقصان فيذإ رمضان في وتفطر تصمي، ما إلميالي وتمكث إلعقل، نقصان فيذإ رجل

 .(282: )البقرة إَْلُْخَرى ِإْحَدإُىَما َفُتَذكّْرَ  ِإْحَدإُىَما َتِضلَّ  َأنْ  : عمى ذلؾ النقص، فقاؿ نصَّ اهلل 

طبيعة النفس البشرية كميميا لمجنس  الزكاج لمناس مصمحة ليـ؛ لما عمـ اهلل  لقد شٌرع اهلل  .8
الثكاب كاألجر  لكؿ مف الزكجيف حقكقان ككاجبات عمى اآلخر، كأجزؿ اهلل  اآلخر، كقد جعؿ اهلل 

لكبل الزكجيف حاؿ تطبيقيما ليذه الحقكؽ كالكاجبات، كقد بٌيف الشرع الحنيؼ ىذه الحقكؽ،  منو 
، كقٌسميا ما بيف األزكاج، فيناؾ حقكؽه لمزكج عمى زكجتو، كىي الطاعة في غير معصية اهلل 

المير ك  ؿدٍ العك  حسف المعاشرةكاألمانة كحسف العٍشرة كغيرىا، كىناؾ حقكؽه لمزكجة عمى الزكج كمنيا 
، رمة المصاىرة بمجرد عقد الزكاجحي  ة، كإباحة المعاشرة الزكجي، كىناؾ حقكؽه مشتركة كمنيا النفقػةك 
 ، كغير ذلؾ مف الحقكؽ المشركعة.يما في رعايتيـانتساب األكالد إلييما كحقُّ ، ك التكارث حؽُّ ك 

كٌرـ ديننا الحنيؼ المرأة  لقد جاء اإلسبلـ الحنيؼ لييدـ كؿَّ ما يتعمؽ بالجاىمية في كؿ شيء، كلقد .3
كرفع مكانيا كمكانتيا، كطالبيا بأمكر كثيرة كالحجاب كالعفاؼ كالحشمة كغيرىا مف األمكر التي 
تحافظ عمييا مف الزيغ كالضبلؿ كاالنحراؼ، فكانت المرأة المسممة مثاالن لممرأة الصالحة الذم ييحتذل 

ساف المسمـ التي تحافظ عميو كعمى مالو كعمى بو في كؿ األزماف، ككانت نعـ الزكجة الصالحة لئلن
يا ذات ديف أنٌ فيو، فمف صفات ىذه الزكجة الصالحة التي تأٌدبت بأدب اإلسبلـ  كلده كتتقي اهلل 

يو كتقؼ عند حدكده، كتقـك ؿ أمره كتجتنب نيٍ عمييا مف عبادتو، فتمتثٌ   ؽ تقكـ بما أكجب اهللمي كخي 

                                                           
 (.145/ ص11ذات رأم كشخصية، انظر لساف العرب، ابف منظكر، )ج (1)
 لفظ إطبلؽ أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات، كبياف (2)
 (.85/ ح21/ ص1كالحقكؽ، )ج النعمة ككفر باهلل، الكفر غير عمى الكفر
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 األولىالفصل

ىوةالتحلولىالدرادة
عمييا مف حقكؽ لزكجيا، تطيعو إذا أمرىا، كتبره إذا أقسـ عمييا، كتحفظو   أيضان بما أكجب اهلل

كالكالديف، كتقؼ   كطاعة رسكلو في نفسيا كمالو إذا غاب عنيا، كتربي أكالده عمى طاعة اهلل 
 ىذه المرأة التي ىذه صفاتيا حثٌ ، معو في سرائو كضرائو، كتعينو عمى نكائب الدىر كعاديات الزمف

نكح إلمرأة َلربع: لماليا تُ )قاؿ:  في الحديث أف رسكؿ اهلل ، فى تزكجيا كاالقتراف بيااإلسبلـ عم
  .(1)(ولحسبيا ولجماليا ولدينيا، فاظفر بذإت إلدين تربت يدإك

ىناؾ بعض النساء مف ال تمتـز بيذه الصفات التي ذكرناىا آنفان، كتعيش في بيت زكجيا مسببةن   .0
، بمعنى  كـ اإلسبلـ امرأةه ناشزه لميـٌ كالغـٌ لو، ال تعطيو حقكقو، كال تقكـ بكاجباتيا تجاىو، فيي في حي

مع ىذا النكع مف النساء، أنيا غير مطيعةو لزكجيا، كقد كجو القرآف الكريـ الرجاؿ لكيفيَّة التعامؿ 
ِتي : فقاؿ (، 33)النساء: َوإْضِرُبوُىنَّ  إْلَمَضاِجعِ  ِفي َوإْىُجُروُىنَّ  َفِعُظوُىنَّ  ُنُشوَزُىنَّ  َتَخاُفونَ  َوإللَّ

نفكسيٌف،  في أٌثر إذا كاإلرشاد بمعنى أف ىناؾ خطكات لمتعامؿ مع الناشز مف النساء، أكالىا الكعظ
 المضجع، ثـ إذا ىي لـ ترعك عف نشكزىا فبالضرب في كاإلعراض لؾ فباليجرثـ إذا لـ ترجع عف ذ

 أك بالسكاؾ أك مرات، ثبلث الكتؼ عمى باليد الخفيؼ كالضرب شديدا إيذاء المؤذم أم :غير المبٌرح
 خطب أنو  النبي عف اهلل  عبد بف جابر غير، فعف ال الصبلح منو المقصكد ألف خفيؼ بعكد

 إهلل، بأمان أخذتموىن فإنكم إلنساء، في إهلل )فاتقوإ: فقاؿ في حديث طكيؿ الكادم بطف في بعرفات
 ذلك فعمن فإن تكرىونو، أحدإ فرشكم يوطئن ل أن ولكم عميين إهلل، بكممة فروجين وإستحممتم
 .(2)بالمعروف( وكسوتين رزقين عميكم ولين مبرح، غير ضربا فاضربوىن

، محؿٍّ  في الضربى  الرجؿي  يكالي أالٌ  كينبغي  كال المحاسف، مجمع فإنو الكجو، يتقي كأف كاحدو
 كاإليذاء، اإليبلـ ال كالتأديب الزجر ىك المقصكد ألف التخفيؼ؛ يراعي كأف بعصا، كال بسكط يضربيا

 كمثـك أـ أفضؿ، فعف تركو أفٌ  عمى اتفقكا العمماء فإف مباحه  الضرب أفٌ  الجيمة، كمع بعض يفعؿ كما
 فخّمى  إهلل رسول إلى شكونينّ  ثم إلنساء، ضرب عن ُنيوإ إلرجال )كان: قالت  الصديؽ بنت
 أحدكم يجمد ل): آخر في حديث كقاؿ ، (3)( خياركم يضرب "ولن: قال ثم ضربيّن، وبين بينيم
ذا(4)(إليوم آخر في يضاجعيا ثم إلعبد جمد إمرأتو  آخر سبيبلن  تطمبكا فبل حينئذ طاعتيفٌ  تحٌققت ، كا 
يذاءه، فإٌف  تعذيبه  فيو آخر بطريؽو  تظممكىفٌ  فبل أك غيره، إلى ذلؾ تتجاكزكا كال عمييفٌ  التعٌدم إلى كا 

 محيطه بأعماؿ عباده. رٌب العزة 

 

                                                           
 (.2454/ ح8/ ص8أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب األكفاء في الديف، )ج (1)
 (.1812/ ح221/ ص8، )جمسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب حجة النبي ركاه اإلماـ  (2)
 (.8882/ ح842/ ص8المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ النيسابكرم، كتاب النكاح، )ج (3)
 (.2840/ ح08/ ص8أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب ما يكره مف ضرب النساء، )ج (4)
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 األولىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلمطمب إلثاني: أحكام إلتفريق بين إلزوجين بسبب إلشقاق.

نْ   :قال إهلل   ِإْصَلًحا ُيِريَدإ ِإنْ  َأْىِمَيا ِمنْ  َوَحَكًما َأْىِموِ  ِمنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوإ َبْيِنِيَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوإِ 
 (.35)إلنساء:(79) َخِبيرًإ َعِميًما َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َبْيَنُيَما إلمَّوُ  ُيَوفّْقِ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)كالعداكة بيف فريقيف  الخبلؼ: الشقاؽ ِشَقاقَ   :قكؿ اهلل 

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
َأْىِمَيا ِمنْ  َأْىِمِو..... َوَحَكًما ِمنْ  َحَكًما  :اإلطناب في قكؿ اهلل 

(2). 

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 حاؿ أتبعو الزكج، بإصبلحيا يقكـ التي األخبلؽ مف شيء مف خالطو كما الكفاؽ حاؿ بيف كلما
 .(3)اآلخر  مف أحدىما ينصؼ مف إلى المحكج كالشقاؽ المباينة

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 ككؿُّ  الجيراف أك األىؿي  يبعث أف في حالة اتٌساع النزاع كاليأس مف إمكانية الحياة، فالعبلج

كىمان  رجبلن  األمر ييمُّيـ مف كىمان  الزكج جانب مف حى  كالقرابة فييما العدالة بشرط الزكجة جانب مف كحى
 بيف كتكفيقان  إصبلحان  يريدا إف كىما النية، حسف تكفر مع البيكت كنظاـ العائبلت شؤكف في كالخبرة
ال الخير، إلى كييدل سيكفؽ فاهلل  ،اهلل  كجو قاصديف الزكجيف  ليما الخير مف يككف فقد كا 

 . (4)كبلن مف سعتو  الطبلؽ، كسكؼ يغني اهلل 

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
 ألفٌ  النشكز؛ خكؼ حاؿ غير كىي الٌشقاؽ، خكؼ حاؿ كىي الزكجية، لمحياة ثالثةه  حاؿه  ىذه

 بينيما، مكدةه  كىناؾ عمييا، سمطافه  نكع لو زكجيا، حيث إفَّ  بيت في كالزكجة يككف النشكز خكؼ
 عند إال عقابنا يصمح الى  إذ الجميؿ، اليجر العبلج مف كاف كلذلؾ العبلج، سبؿ مف المكدة تمؾ فتككف
 شؽٍّ، في الزكجيف مف كاحدو  كؿُّ  كيككف المكدة، تٍنشعب عندما يككف فإنَّو الٌشقاؽ أمَّا المحبة، قياـ

                                                           
 (.842/ ص2المصدر السابؽ، )ج (1)
 (.28/ص2التفسير المنير، الزحيمي، )ج (2)
 .(888/ 2) الدرر، البقاعي، نظـ(3) 
 ، بتصرُّؼ.(081 / ص1ج)الكاضح، محمد محمكد الحجازم،  التفسير (4)
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 مف يككف أف بد الى  العبلج كاف كليذا كدُّىا، تىنىافىرى  القمكب ألف الزكج؛ إصبلحيا يتكلى الى  حاؿ كىذه
 كالبٍعث (،33)النساء:َأْىِمَيا مّْنْ  َوَحَكًما َأْىِموِ  مّْنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوإ: بقكلو  اهلل بٌينو كقد آخر، طريؽ
 المتنافرة، لمنفكس معالجان  طبيبان  يصمح إنسافو  كؿُّ  ليس ألٌنو التخيُّر؛ مع اإلثارة ىنا كىك اإلثارة، معناه
كىـ كعمؿ كالفٍصؿ، الحٍكـ حؽُّ  لو مف كالحكـ و الحى بيف  اإلصبلحي  أحدىما: أمريف أحد إلى يٌتجي

فٌ  الزكجية، الحياةى  مستقر إلى الشاردة النفكس كردُّ  األزكاج،  نٌية الزكجيف عند يككف أف يقتضي ذلؾ كا 
 َبْيَنُيَما إلمَّوُ  ُيَوفّْقِ  ِإْصلًحا ُيِريَدإ ِإن : قاؿ كلذا فيو، يمانعاف الى  األقؿ عمى أك الخبلؼ إزالة

 بينيما، مكٌفؽه  اهلل  فإف إزالتيا؛ في يرغباف النفرة كجكد مع الزكجيف كبل كاف إذا (، أم33)النساء:
 أك فيو ليدخؿ قمبو مف جزءان  كاحدو  كؿ يفتح أف يقتضي كالتكفيؽ اآلخر، مع يمتقي قمب كؿَّ  يجعؿ بأف

 .(1)الثاني  القمب معو يمتحـ

 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
 (.1181، ص0زىرة التفاسير، محمد أبك زىرة، )ج (1)
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 الفصل الثاني
الدراسة التحليلية ألدهدا  ومقاصد 

 (57-36)سىرة النساء من آية 
 

 باحث:مأربعة وفيو 
 ، وإلناس.آدإب إلمسمم مع إهلل  إَلول: بحثإلم
 بالعباد، وشيادة إلرسل عمى إلناس. رحمة إهلل  ي:إلثان بحثإلم
 إلتيسير ورفع إلحرج من سمات إلشريعة إإلسلمية.لثالث: إ بحثإلم
 تصحيح إلتصورإت إلخاطئة َلىل إلكتاب.لرإبع: إ بحثلمإ
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 املاخ  األل 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (39-36م      )
 ، لا ناظ داة املض   مع اهلل 

 :انوفيو مطمب
 ، وبعض فضائل إَلعمال.شروط إلعبادة إلصحيحة إلمطمب إَلول:
 .، وإلبخل، وإلرياء: إلتحذير من إلكبر وإلخيلءيإلمطمب إلثان
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 ، وبعض فضائل إَلعمال.إلصحيحةشروط إلعبادة  إلمطمب إَلول:

 َوإْلَمَساِكينِ  َوإْلَيتَاَمى إْلُقْرَبى َوِبِذي ِإْحَساًنا َوِباْلَوإِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشِرُكوإ َوَل  إلمَّوَ  َوإْعُبُدوإ:قال إهلل 
اِحبِ  إْلُجُنبِ  َوإْلَجارِ  إْلُقْرَبى ِذي َوإْلَجارِ   ُيِحبُّ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َوَما إلسَِّبيلِ  َوإْبنِ  ِباْلَجْنبِ  َوإلصَّ

  (.:7)إلنساء:(:7) َفُخورًإ ُمْختَاًل  َكانَ  َمنْ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)المسافر بمعنى َوإْبِن إلسَِّبيلِ   :قكؿ اهلل  .1

ىك المىرىح األشرُّ كالبطر ُمْختَالً  :قكؿ اهلل  .2
(2). 

، كاليتيـ فقد انفرد شيء ككؿُّ  النفراده، يتيمان  سيمي َوإْلَيتَاَمى  :قكؿ اهلل  .3  مف الناس في تيتَـّ
 .(3)األـ  ًقبؿ مف البيائـ كفي األب ًقبؿ

 .(4)منؾ  القريب إْلُقْرَبى ِذي َوإْلَجارِ   :قكؿ اهلل  .4
 .(5)النسب  قرابة بيا المراد أك عنؾ، البعيد إْلُجُنبِ  َوإْلَجارِ   :قكؿ اهلل  .5
اِحبِ    :قكؿ اهلل  .6 ، تعمُّـ أك سفر، في رافقؾ الذم كىك ِباْلَجْنبِ  َوإلصَّ  في جاكرؾ أك عمـو

  .(6) جنبو إلى تككف الرجؿ امرأة ىي: كقيؿ الصبلة،
 .(7) المنقطع المسافر إلسَِّبيلِ  َوإْبنِ   :قكؿ اهلل  .7

 ثانيًا: إلبلغة

 .إْلُجُنبِ  َوإْلَجارِ  إْلُقْرَبى ِذي َوإْلَجارِ   :قكلو  في اإلطناب .1
 .الناس احتقار إلى المؤدّْم الكبر بذٍـّ  تعريضه  َفُخورًإ ُمْختَاًل  : قكؿ اهلل  .2
 إلى أحسنكا: المحذكؼ كتقدير الحذؼ، فيو ِإْحَساًنا َوِباْلَوإِلَدْينِ : الحٍذؼ في قكؿ اهلل   .3

 . (8)إحسانان  الكالديف

                                                           
 (.040/ ص1معجـ مقاييس المغة، الرازم، )ج (1)
 (.001/ ص0األعظـ، أبك الحسف مرسي، )ج كالمحيط المحكـ(2) 
 .(801/ 1) قتيبة، ابف الحديث، غريب (3)
 .(55/ 1) التفاسير، محمد الخطيب، أكضح(4) 
 (.1/55المرجع السابؽ، ) (5)
 (.1/55المرجع السابؽ، ) (6)
 (.1/55المرجع السابؽ، ) (7)
 (.10/ ص2التفسير المنير، كىبة الزحيمي، )ج (8)
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 إآليات ثالثًا: إلمناسبات بين

 عمى كالحٍجر اليتامى، كاختبار األسرة، ركابط تنظيـ في السكرة أكؿ مف السابقة اآليات
 الحقكؽ ببعض التذكير ىنا كناسب ،اهلل  رقابة مع باإلحساف النساء معاممة ككيفية السفياء،
 رياءن  ال  هلل بإخبلص يككف بأف اإلنفاؽ كترشيد كالصداقة كالجكار القرابة رابطة كتقكية العامة

 .(1)األساس  ألنيا اهلل  بعبادة باألمر اإلرشاد ىذا صدر كقد كسمعةن،

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
جبللو اهلل  بتعظيـ إشعار القمب مع ،اهلل  ينبغي عمى المسمـ عبادة  كالعمف، السر في كا 

كحده،  هلل  العمؿ يككف حتى شيئان  بو كعدـ اإلشراؾ مع اإلخبلص هلل  كحده، منو كالخشية
تألُّـو كفي  أك تأفُّؼو  غير مف يجب كما بخدمتيما كقكمكا حقكقيما، في تقٌصركا كال لمكالديف كأحسنكا

 لذكم (، كأحسنكا80: )اإلسراء َكِريًما َقْوًل  َلُيَما َوُقلْ  َتْنَيْرُىَما َوَل  ُأف   َلُيَما َتُقلْ  َفَل  اآلية الكريمة:
 أسرةه  تكٌكنت كاألقارب لمكالديف أحسف إذا اإلنساف فإفٌ  كأبنائيما؛ كالخاؿ كالعـ كاألخت كاألخ القربى
 بعد العمؿ ىذا كاف إذا سٌيما ال الدكلة، تتككف كمنيا المجتمع نكاةي  كىي متساندة، متعاكنةه  قكيةه 

 .لو كاإلخبلص باهلل  اإليماف
 عجزو  أك لضعؼو  أمكاليـ فقدكا فقد كالمساكيف ليـ، عائؿ كال آباءىـ فقدكا فقد لميتامى كأحسنكا

 الجكار، حؽُّ  عميكـ لو إذ القريب، لمجار كأحسنكا الشر، في إسراؼو  أك خمكؿو  أك لكسؿو  ال آفةو  أك
 ككذا كاف صحابة رسكؿ اهلل  الدار، النسب أك في عنكـ البعيد كالجار اإلسبلـ، كحؽُّ  القرابة، كحؽُّ 

 بن إهلل عبد عند كنت): مجاىد أنَّو قاؿ يعطفكف عمى جيرانيـ كلك كانكا مف الكافريف؛ فقد جاء عف
 من رجل فقال إلييودي، بجارنا فابدأ فرغت إذإ غلم، يا: فقال - شاةً  يسمخ وغلمو  عمرو
 أنو رئينا أو خشينا حتى بالجار، يوصي  إلنبي سمعت إني: قال إهلل؟ أصمحك إلييودي: إلقوم

 .(2)( سيورثو
السبيؿ كىك  كابف قصيرة، مدةن  كلك عرٍفتو كمف السفر، في كالرفيؽ بالجٍنب كالصاحبي 

 الديف إرشادات مف إلييـ اإلحساف ىؤالء كؿ أكلى، باب مف كالمقيط كمالو أىمو عف سفره في المنقطع
ماؤكـ عبيدكـ كأٌما كدعائمو، ذا بالماؿ، عميو بالمساعدة أك بالعتؽ إلييـ فأحسنكا كا   كٌمفتمكىـ كا 
 فيـ تشربكف مما كليشربكا تأكمكف مما كليأكمكا يطيقكف، ال ما تكمَّفكىـ كال أعماليـ، عمى فأعينكىـ
 بيذا األرقَّاء يعامؿ اإلسبلمي الديف كىكذا الرحمة الحقيقية كالتكافؿ بيف الناس، تككف كىكذا إخكانكـ،

 الكصايا ىذه يخالؼ مف كأف االمتثاؿ في العٌمة القرآف الكريـ ذكر كٌمو ىذا بعد ثـ األحرار، باؿ فما

                                                           
 (.10/ ص2التفسير المنير، الزحيمي، )ج (1)
 (.182/ ح22/ ص1ركاه البخارم في األدب المفرد، باب جار الييكدم، )ج (2)
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  َفُخورًإ ُمْختَاًل  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ : قكلو  مف المفيكـ اآلتي الكصؼ عميو ينطبؽ

 .(1)( 01)النساء:

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
، ليا شركطه لقىبكليا عنده  ، كعبادة اهلل الخبلئؽ ألمرو مٌيـو كىك عبادتو  لقد خمؽ اهلل  .1

ىذه الشركط عٌدىا ديننا الحنيؼ كىي أف تككف العبادة مكافقةن لمكتاب كالسنَّة، كأف يككف العمؿ 
 .، بيذه الشركط يككف العمؿ مقبكالن عند اهلل خالصان لكجو اهلل 

فٌ  برُّ  التي يجب أف يتحٌمى بيا المسمـ اإلنساف صفاتمف  .2  الكالديف كطاعتيما كاإلحساف إلييما، كا 
ب اإلسبلـ فييا كحث عمييا، كأكدتيا نصكصو المتكاترة القاطعة األمكر التي رغٌ  ىذا العمؿ مف أجؿّْ 

حسانان  بالكالديف خيران  فقد أكصى اهلل  ؛الحاسمة التي ينبغي لؤلسرة تربية أكالدىا عمييا في عدة  كا 
ىذه الكصية باألمر بعبادتو كالنيي عف الشرؾ بو، كخص األـ بالذكر مكاضع مف كتابو الكريـ، كقرف 

 ِبوِ  ُتْشِرُكوإ َوَل  إلمَّوَ  َوإْعُبُدوإ: قاؿ اهلل  ،في بعض ىذه الكصايا تذكيران بما كابدتو مف مشقة كعناء
 بكالديو مف أمّْ  الناسً  كمف ىنا كاف المسمـ الممتـز أبرَّ  (،63: )إلنساء ِإْحَساًنا َوِباْلَوإِلَدْينِ  َشْيًئا

ٌف اإلسبلـ عٌد عقكؽ الكالديف مف السبع المكبقات، قاؿإنساف آخر في الكجكد :   اهلل رسكؿ ، بؿ كا 
 متكئا وكان إلوإلدين، وعقوق باهلل، إإلشرإك: قال إهلل، رسول يا بمى: قمنا إلكبائر، بأكبر أنبُئكم )أل

 يقكليا، زاؿ ، فماإلزور وشيادة إلزور، وقول أل إلزور، وشيادة إلزور، وقول أل: فقال فجمس
 . (2)يسكت( ال: قمت حتى

إٌف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية في أكامرىا كنكاىييا جٍعؿ المجتمع اإلسبلمي مجتمعان مترابطان  .3
متكاتفان مف النكاة األكلى لممجتمع كىي األسرة، إلى الحيّْ كالمجتمع بأسره، كقد حٌض اإلسبلـ عمى 

ٌف القرآف الكريـ حٌث عمى احتراـ نسج  العبلقات الطيبة مع الناس عاٌمة كمع الجيراف خاصٌة؛ بؿ كا 
 َوإْلَيتَاَمى إْلُقْرَبى َوِبِذي ِإْحَساًنا َوِباْلَوإِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشِرُكوإ َوَل  إلمَّوَ  َوإْعُبُدوإ :الجيراف؛ فقاؿ 

اِحبِ  إْلُجُنبِ  َوإْلَجارِ  إْلُقْرَبى ِذي َوإْلَجارِ  َوإْلَمَساِكينِ   ِإنَّ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َوَما إلسَِّبيلِ  َوإْبنِ  ِباْلَجْنبِ  َوإلصَّ
عمى احتراـ الجار فقاؿ  ، كقد حٌض رسكؿ اهلل (63: )إلنساء َفُخورًإ ُمْختَالً  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  َل  إلمَّوَ 

 كان ومن جاره، يؤذ فل إآلخر وإليوم باهلل يؤمن كان )من :في الحديث الذم يركيو أبك ىريرة 
 أو خيرإ فميقل إآلخر وإليوم باهلل يؤمن كان ومن ضيفو، فميكرم إآلخر وإليوم باهلل يؤمن

 ، ككذا حضَّ اإلسبلـ عمى مساعدة المسافر النازؿ بأرض المسمميف.(3)ليصمت(

                                                           
 ، بتصرُّؼ.(080/ ص1ج)الكاضح، الحجازم محمد محمكد، التفسير (1)
 (.2581/ ح0/ ص2أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب األدب، باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر، )ج (2)
/ 2جاره، )ج يؤذ فبل اآلخر كاليـك باهلل يؤمف كاف أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب األدب، باب مف (3)
 (.1412/ح11ص
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 .وإلرياء، وإلبخل، إلتحذير من إلكبر وإلخيلء : يإلمطمب إلثان

 َوَأْعَتْدَنا َفْضِموِ  ِمنْ  إلمَّوُ  آتَاُىمُ  َما َوَيْكُتُمونَ  ِباْلُبْخلِ  إلنَّاَس  َوَيْأُمُرونَ  َيْبَخُمونَ  إلَِّذينَ : قال إهلل 
 إآْلِخرِ  ِباْلَيْومِ  َوَل  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمُنونَ  َوَل  إلنَّاسِ  ِرَئاءَ  َأْمَوإَلُيمْ  ُيْنِفُقونَ  َوإلَِّذينَ ( 37) ُمِييًنا َعَذإًبا ِلْمَكاِفِرينَ 

 ِممَّا َوَأْنَفُقوإ إآْلِخرِ  َوإْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  آَمُنوإ َلوْ  َعَمْيِيمْ  َوَماَذإ( 38) َقِريًنا َفَساءَ  َقِريًنا َلوُ  إلشَّْيَطانُ  َيُكنِ  َوَمنْ 
 (.39 -37:)إلنساء  (39)َعِميًما ِبِيمْ  إلمَّوُ  َوَكانَ  إلمَّوُ  َرَزَقُيمُ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
عمى خبلؼ ما أنا  يمف راءيت الرجؿ مراءاة كرياءن: أىريتو أنٌ  ِرَئاَء إلنَّاس: قكؿ اهلل  .1

 .(1)عميو

 .(2)كخميبلن  صاحبان  َقِريًنا  :قكؿ اهلل  .2

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
ميؽ مف ترىيبو  أتـٌ  ذلؾ كفي   اهلل  عباد عمى االختياؿ كىك اإلحساف، مف المانع الخي
 ، منو نعمةه  كالفضؿ كاحدةو، نفسو  مف الكؿَّ  ألفٌ  لذلؾ؛ مقتضى ال فإٌنو بيـ، ازدراءن  عمييـ كاالفتخار
، بالتكاضع شكرىا فيجب  كالفخر االختياؿ كاف تزكؿ، كلٌما أف مف خكفان  بالفخار كفرىا كيحذر لتدـك
 مف خكفان  البخؿ عمى حامميف فكانا عمييا، كاالعتماد إلييا كالرككف الفانية باألعراض الفرح عمى

 .(3)الجمية  الرديئة األخبلؽ مف بجممة ليـ كاصفان  قاؿ زكاليا؛

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
 كيأمركف ،اهلل  رزقيـ مما كالعطاء اإلنفاؽ عف يمتنعكف شٌنع القرآف عمى ىؤالء الذيف

مخزينا ميينان،  عذابنا ليـ أعددنا كعطاءه، فٍضمو كييخفكف عمييـ، اهلل  ًنعىـ كيجحدكف بالبخؿ، غيرىـ
 كال كعمبلن  اعتقادنا باهلل  يصٌدقكف كال كسمعةن، رياءن  أمكاليـ ينفقكف لمذيف كذلؾ العذاب ىذا كأعتدنا
 فبئس مبلزمان  لو الشيطاف يكف كمف الشيطاف، إلييا يدعك مما السيئة األعماؿ كىذه القيامة، بيكـ

 مما كأنفقكا كعمبلن  اعتقادان  اآلخر كاليكـ باهلل  صدَّقكا لك يمحقيـ ضررو  كالقريف، كأمُّ  المبلـز
خبلص، باحتساب اهلل  أعطاىـ  .(4)ذلؾ  عمى كسيحاسبيـ يعممكف، كبما بيـ عميـ  كاهلل كا 

 

                                                           
 .361ص الخطية، نصر اليكريني، األصكؿ في المصرية لممطابع النصرية المطالع(1) 
 .(63/ 5) الزحيمي، المنير، التفسير (2)

 .(278/ 5) الدرر، البقاعي، نظـ(3) 
 ، بتصرُّؼ يسير.(84/ 1)نخبة مف أساتذة التفسير، الميسر، التفسير (4)
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 رإبعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

عقكبة المتكبر في الدنيا قبؿ اآلخرة؛ فالقرآف  لقد حذر اإلسبلـ مف الكبر كالخيبلء، كغٌمظ اهلل  .1
يحذرنا مف عاقبة فرعكف كقاركف كىاماف، حيث أٌف ىؤالء كانكا أئٌمة الكفر كأئٌمة الكبر كالبطر 

 َما إْلَمأَلُ  َأيَُّيا َيا ِفْرَعْونُ  َوَقالَ كالتعالي عمى الناس، فنقؿ القرآف ما قالو فرعكف عف نفسو: 
(، كنقؿ عف قاركف عندما أمره المصمحكف بعدـ 38: )القصصَغْيِري ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َعِمْمتُ 

(، 78: )القصص ِعْنِدي ِعْممٍ  َعَمى ُأوِتيُتوُ  ِإنََّما َقالَ  :االغترار بالماؿ كالجاه كالسمطاف قكلو
مف عقكبة الكبر فقاؿ:  فكاف اليبلؾ ليـ كألمثاليـ مف الظالميف المتكبريف، كلقد حٌذر النبي 

 يكون أن يحبُّ  إلرجل إن: رجلٌ  قال كبر، من ذرة مثقال قمبو في كان من إلجنة يدخل )ل
 وغمط إلحق، بطر إلكبر إلجمال، يحبُّ  جميلٌ  إهلل إن: قال حسنًة، ونعموُ  حسناً  ثوُبو

يبلء فخسؼ اهلل  ، كذلؾ أخبر النبي (1)إلناس(  رجل بينما) بو: قصة رجؿو كاف يمشي خي
 يوم إلى يتجمجل فيو بو، إهلل خسف إذ جمتو، مرجل نفسو، تعجبو حمة، في يمشي
 .(2)(إلقيامة

في حؽّْ الذيف  ، فقاؿ اهلل كذلؾ حٌذر اإلسبلـ مف البخؿ كعدـ اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل 
 َلُيمْ  َشرّّ  ُىوَ  َبلْ  َلُيمْ  َخْيرًإ ُىوَ  َفْضِموِ  ِمنْ  إلمَّوُ  آتَاُىمُ  ِبَما َيْبَخُمونَ  إلَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوَل يبخمكف بأمكاليـ: 

ُقونَ   )آؿَخِبيرٌ  َتْعَمُمونَ  ِبَما َوإلمَّوُ  َوإَْلَْرضِ  إلسََّماَوإتِ  ِميرَإثُ  َوِلمَّوِ  إْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبوِ  َبِخُموإ َما َسُيَطوَّ
 ِمنْ  إلمَّوُ  آتَاُىمُ  َما َوَيْكُتُمونَ  ِباْلُبْخلِ  إلنَّاَس  َوَيْأُمُرونَ  َيْبَخُمونَ  إلَِّذينَ :كقاؿ أيضان ، (181:عمراف
 من أْدوأ دإءٍ  وأيُّ ): (3)المنكدر ابف (، كقاؿ37:)النساء ُمِييًنا َعَذإًبا ِلْمَكاِفِرينَ  َوَأْعَتْدَنا َفْضِموِ 
 .(4)(إلُبْخل

كذلؾ األمر فإٌف الرياء مف األدكاء الخطيرة التي يجب عمى المسمـ أف يتجنَّبيا، كقد حٌذر 
 مخبران عنو في الحديث القدسي، قاؿ مف ىذا المرض كسٌماه بالشرؾ الخفي، فقاؿ النبي  النبي 
، (5)(وشركو تركتو غيري؛ معي فيو أشرك عملً  عمل من إلشرك، عن إَلغنياء أغنى أنا) : اهلل

                                                           
 (.51/ ح50/ ص1أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب تحريـ الكبر كبيانو، )ج (1)
 (.2825/ ح101/ ص8أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب المباس، باب مف جٌر ثكبو مف الخيبلء، )ج (2)
بف المنكدر بف عبد اهلل بف اليدير القرشي التيمي، أبك عبد اهلل كيقاؿ أبك بكر ، المدني، كلد سنة بضع ىك محمد  (3)

 مسمـ ك البخارم عده أصحاب الطبقات مف الطبقة الثالثة: مف الكسطى مف التابعيف، كركل لو، كثبلثيف مف اليجرة
  (.118/ ص8كغيرىما، انظر األعبلـ لمزركمي، )ج

/ 0ج) ف،المسممي لنكائب الخمس أف عمى الدليؿ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب فرض الخمس، باب كمف (4)
 .(51ص
 .(8522/ح8825 ص /2في صحيحو، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل، )ج مسمـ ركاه (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 ومن بو، إهلل سّمع سّمع منحديثان ىك مف أخطر األحاديث عمى العامميف فقاؿ: ) كذكر النبي 

 ألف اهلل  فإنو ال ييقبؿ عنده  ، فمف يعمؿ العمؿ ال يبغي فيو كجو اهلل (1)(بو إهلل يرإئي يرإئي
 ال يقبؿ العمؿ إال إذا كاف خالصان لكجيو الكريـ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.1055/ ح140/ ص2أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الٌرقاؽ، باب الرياء كالسمعة، )ج (1)
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 املاخ  ا ثان 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (42-40م      )
 با عااد، لعهاد  ا زصل ر ى ا ناظ رمح  اهلل 

            

 وفيو مطمبان:
 بعباده. رحمة إهلل إلمطمب إَلول: 
 .أمتو ىعم وشيادة إلنبي ، أقوإميم ى: شيادة إلرسل عمإلمطمب إلثاني
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 بعباده. رحمة إهلل  إلمطمب إَلول:

نْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظِممُ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ  :قال إهلل   َعِظيًما َأْجرًإ َلُدْنوُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَيا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِ 
(84) :(.84)إلنساء 

 :أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)بمعنى كؿ شيء كزنو ِمْثَقالَ  :قكؿ اهلل  .5

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات

 الكاردة المنييات مف كالتحذير المأمكرات امتثاؿ في  اهلل مف الترغيب اآليات ىذه مكضكع
 شرا ذرة مثقاؿ يعمؿ كمف يره، خيرا ذرة مثقاؿ يعمؿ فمف:  قكلو كنظيرىا السابقة، اآليات في
 . (2)يره

  :ثالثًا: إلقرإءإت
نْ  :في قكؿ اهلل  كالنصب في كممة حسنة؛  الرفع في ( اختمفكا04 )النساء: َحَسَنةً  َتكُ  َوإِ 

ف: كنافع كثير ابف فقرأ ، كالنصب حسفه لتقدـ ذكر مثقاؿ ذرة، (1)نصبان  الباقكف رفعان، كقرأ حسنة تؾ كا 
ف كالتقدير ف: عمى يضاعفيا، كالرفع ذرة مثقاؿ الحسنة تكف كا   حسنة تقع إف أك حسنة، تحدث كا 
 .يضاعفيا

 :رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 أف الظمـ كمف الظمـ، النقص كمف نقص، كؿ عف كمنزهه  كماؿ، بكؿ ميٌتصؼه  إٌف اهلل 

يستحؽ، قاؿ  ما بغير كاف ميما أحدان  يعاقب أك جٌدا، بسيطان  كلك شيئان  عممو أجر مف أحدان  ينقص
 : َُشْيئاً  َنْفٌس  ُتْظَممُ  َفل إْلِقياَمةِ  ِلَيْومِ  إْلِقْسطَ  إْلَموإِزينَ  َوَنَضع ( :كقاؿ 08األنبياء ،) :  َْفَمن 

 . (2،8الزلزلة: ) (>َيَرُه ) َشرِّإ َذرَّةٍ  ِمْثقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  (;َيَرُه) َخْيرإً  َذرَّةٍ  ِمْثقالَ  َيْعَملْ 

 كأنػزؿ ريسػبلن  ليػـ كأرسػؿ كالشػر، الخيػر بعػض تدرؾ كمشاعره  عقكؿه  كليـ الخمؽ خمؽ كاهلل 
 فيمػػا ككقػػع ذلػػؾ، بعػػد سػػيئةن  اجتػػرح فمػػف كاإلنػػذار، التحػػذير فػػي المبالغػػة مػػع ىػػدايتيـ لتمػػاـ كيتيبػػان  معيػػـ
 كما ربُّؾ بظبلـ لمعبيد. لنفسو الظالـ ىك كاف كيؤذيو يضره

                                                           
 (.204/ ص8جميرة المغة، أبك بكر األزدم، )ج (1)
 (82/ 2) المصدر السابؽ،(2) 

 



 

  

54 

 

 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
حسانو  فضمو كمف  : فقط، قاؿ اهلل  بمثميا السيئة كيجزل عشرة، إلى الحسنة يضاعؼ أنو  كا 
 ِْمْثَميا ِإلَّ  ُيْجزى َفل ِبالسَّيَّْئةِ  جاءَ  َوَمنْ  َأْمثاِليا َعْشرُ  َفَموُ  ِباْلَحَسَنةِ  جاءَ  َمن :كاهلل  (،114)األنعاـ
 لدنو  مف كيؤتى يشاء، لمف ىذا بعد يضاعؼ  الخير  كثير الفضؿ كاسع فيك عظيمان  أجران

(1). 

 :خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
رحيـه بعباده مؤمنيـ ككافرىـ، إنسيـ كجنّْيـ؛ فيك الذم خمقنا، كىك أرحـ بنا مف  اهلل 

يخبرنا  (، كعف رحمتو 156)األعراؼ:  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي: أمياتنا،  قاؿ اهلل 
بين  وإحدةً  مائة رحمة، أنزل منيا رحمةً  إن هلل) : بأمكر عجيبة؛ فقد قاؿ النبي  المصطفى 

وإإلنس وإلبيائم وإليوإم، فبيا يتعاطفون، وبيا يترإحمون، وبيا تعطف إلوحش عمى  إلجنّْ 
 .(2)(، يرحم بيا عباده يوم إلقيامةوتسعين رحمةً  تسعاً   ر إهللولدىا، وأخَّ 

 بعممو الجنةى  كلف يدخؿ أحده  ،دخؿ عباده المؤمنيف الجنة يـك القيامةىي التي تي  كرحمتو 
 أن إل أنا، ول: قال إهلل، رسول يا أنت ول: قالوإ َعَمُمو، منكم أحدإً  ُينِجيَ  لن) : كما قاؿ 
، (3)( تبمغوإ إلقصد وإلقصد إلدلجة، من وشيء وروحوإ، وإغدوإ وقاربوإ، سددوإ برحمٍة، إهلل يتغمدني

مىات اهلل  يفكز ، كما عمى المسمـ إال أف يتعٌرض ليذه الرحمات كالنفحات كي ككثيرةه ىي رحى
 بالجناف في اآلخرة.

 
 

 
 
 
 

                                                           
 .376التفسير الكاضح، محمد محمكد الحجازم، ص  (1)
/ 2108/ ص4( ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب الرقاؽ، باب سعة رحمة اهلل تعالى كأنيا سبقت غضبو، )ج(2
 (.2752ح 
/ ح 98/ ص8( أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب األدب، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ، )ج(3

6463.) 
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 .أمتو ىعم وشيادة إلنبي ، أقوإميم ى: شيادة إلرسل عمإلمطمب إلثاني

 َيَودُّ  َيْوَمِئذٍ ( 85) َشِييًدإ َىُؤَلءِ  َعَمى ِبكَ  َوِجْئَنا ِبَشِييدٍ  ُأمَّةٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِجْئَنا ِإَذإ َفَكْيفَ  :قال إهلل 
 – 85: )إلنساء (86) َحِديثًا إلمَّوَ  َيْكُتُمونَ  َوَل  إَْلَْرُض  ِبِيمُ  ُتَسوَّى َلوْ  إلرَُّسولَ  َوَعَصُوإ َكَفُروإ إلَِّذينَ 
86.) 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 مثميا ترابان  يككنكا بأف األرض بيـ تتسٌكل أف لك أم إَْلَْرُض  ِبِيمُ  ُتَسوَّى َلوْ  :قكؿ اهلل  .1

 .(1)اليكؿ لًعظـ
 غير في الشيء بمعنى كضع الحدّْ، كتجاكز النقص: الظٍمـ َيْظِممُ  َل : قكؿ اهلل  .8

 .(2)مكضعو

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
ِجْئَنا ِإَذإ َفَكْيفَ  :كتكبيخو في قكؿ اهلل  السامع لتقريع المعمكـ السؤاؿ عف   

(3). 

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 لمسؤاؿ سببان  كاف فيو العدؿ كاستقصائو إظيار مف ذكره كما اآلخر اليكـ مف تحذيره تـ كلما

 .(4)اآليات  ىذه في المكذبيف حاؿ عف

 رإبعًا: إلقرإءإت
 (04)النساء: ُيَضاِعْفَيا  :في قكلو   .5

سقاطيا األلؼ إثبات في القيٌراء اختمؼ  يضعّْفيا: عامر كابف كثير ابف كالتشديد؛ فقرأ كالتخفيؼ كا 
 كىما كاحد فييما المعنى: عمي أبك بألؼ، قاؿ خفيفة يضاعفيا: الباقكف ألؼ، كقرأ بغير العيف مشٌددة
 عمى بنكه كما الفعؿ عميو بنكا كلكنيـ اثنيف، عمؿ بو تريد ال فاعمت " تجيء (5)سيبكيو كقاؿ لغتاف،

                                                           
 (82 / ص2ج) الزحيمي، المنير، التفسير (1)
 .158مختار الصحاح، أبك بكر الرازم، ص (2)
 .(82/ 2) الزحيمي، المنير، التفسير(3) 
 .(828/ 2)الدرر، البقاعي،  نظـ (4)
بٌسط عمـ عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، ييكنى أبك بشر، الممقب سيبكيو: إماـ النحاة، كأكؿ مف ىك  (5)

كأبي الخطاب  كيكنس بف حبيب الخميؿ بف أحمد أخذ النحك كاألدب عفىػ، 124ىػ، كتكفي سنة 102كلد سنة  ،النحك
 (.21/ ص2، انظر األعبلـ، الزركمي، )جكعيسى بف عمر األخفش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
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 كضٌعفت، ضاعفت،: ذلؾ كنحك: قاؿ كسافرت اهلل، كعافاه كعاقبتو، ناكلتو،: قكليـ كذلؾ أفعؿ،

 .(1)حسنان  كاف قرأت فبأٌييما لغتاف أٌنو عمى ىذا كنٌعمت، فدؿٌ  كناعمت

 (42)النساء: ُتَسوَّى : قكلو .2

 كأبك كعاصـ كثير ابف فقرأ؛ في الفعؿ تيسكَّل كالتخفيؼ كضمّْيا كالتشديد التاء فتح في اختمفكا
 مشٌددة التاء مفتكحة تىسَّكل: عامر كابف نافع السيف، كقرأ خفيفة التاء مضمكمة تيسىكل" "لك عمرك

 كؿٌ  في مشٌددة ميمالةه  كالكاك خفيفة السيف، التاء مفتكحة تىسىكل لك: كالكسائي حمزة السيف، كقرأ
 . (2)القرآف

 خامسًا: إلتفسير إإلجمالي 
 يػكـ الكفػرة ىػؤالء حػاؿ فكيػؼ ،كالعقػاب عنػد اهلل  الثػكاب فػي العػاـ النظػاـ ىػك ىػذا كاف إذا

 ككيػػؼ حػػاؿ قكمػػؾ عنػػد شػػيادتؾ عمػػييـ، يكمئػػذ أنبيػػاؤىـ فػػي ىػػذا اليػػـك المييػػب، عمػػييـ كشػػيد القيامػػة
 كيسػكل كالبيػائـ األرض فػي يػدفنكا أف رسػكلو  كعصػكا بػاهلل  كفػركا الػذيف كيػكدُّ  األىػكاؿ، يبلقكف
 حينمػا ألنيػـ قػكليـ؛ في يكذبكف كال حديثا اهلل يكتمكف ال أٌنيـ كالحاؿ ىـ كاألرض سكاء، فيككنكف بيـ

 لػك يتمنَّػكف عمػييـ األمػر فمشدة بالشرؾ، عمييـ كالشيادة بأعماليـ كأرجميـ أيدييـ عمييـ تنطؽ يكذبكف
 .(3)األرض بيـ تيسكل

 سادسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
ف شران  إٌف كؿَّ نبيٍّ مف األنبياء  .1 سيشيد عمى قكمو يكـ القيامة بما عممكا، إف خيران فخير، كا 

 يجازم  كأنو ظمـه، أحده  عمى يجرم ال اآلخرة في أف بٌيف  أنو ىك النٍَّظـ فشر؛ ككجو
 الذيف الرسؿ بشيادة يجرم ذلؾ أف اآليات فبٌينت حقّْو، قدر عمى كيزيده إحسانو عمى المحسف
ةي عمى لتككف الخٍمؽ عمى الحٌجةى  اهلل  جعميـ  كحسرتيو أعظـ، لو أبمغ، كالتبكيت الميسيء الحجَّ
 لمكفار كعيدان  ىذا كيككف أعظـ، الطاعة كأظير الرسكؿ مف ذلؾ قًبؿ مف سركره  كيككف أشد،
 قاؿ الذيف لممطيعيف (، ككعدان 04 )النساء:َذرَّةٍ  ِمْثقالَ  َيْظِممُ  ل إلمَّوَ  ِإنَّ فييـ:  اهلل قاؿ الذيف
نْ  فييـ: اهلل   (4)( 04)النساء:ُيضاِعْفيا َحَسَنةً  َتكُ  َوإِ 

                                                           
 .(111 ص /0ج) السبعة، أبك عمي الفارسي، لمقراء ( الحجة1)

 (118/ ص0( المصدر السابؽ، )ج(2
 .081( التفسير الكاضح، محمد محمكد الحجازم، ص (3

 ( بتصرؼ.110/ ص0محاسف التأكيؿ، محمد القاسمي، )ج (4)
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جعؿ يكـ القيامة لمجازاة الخبلئؽ إنسيـ كًجٌنيـ، ىذا اليكـ العصيب الذم يقؼ فيو  إف المكلى  .8

، فحاؿ المشركيف كالكافريف في ىذا اليـك كما صٌكره الخبلئؽ لمحساب كالعرض عمى اهلل 
كاؿ ىذا اليكـ، (، فييـ يشاىدكف أى04) النبأ:  ُترَإًبا ُكْنتُ  َلْيَتِني َيا إْلَكاِفرُ  َوَيُقولُ القرآف الكريـ: 

كنار جينـ تتربَّص بيـ، كعرؽه يتصبَّب مف الخبلئؽ، كحرّّ شديده، فيتمنَّى الكاحد منيـ لك يصبح 
، كاألصعب عمييـ أف تشيد عمييـ أيدييـ  ىك كالتراب سكاء مف ىكؿ ما يجد في ىذا اليـك

 َوَأْرُجُمُيمْ  َوَأْيِديِيمْ  أَْلِسَنُتُيمْ  مْ َعَمْييِ  َتْشَيدُ  َيْومَ  :كأرجميـ كألسنتيـ بما كانكا يعممكف، قاؿ اهلل 
 حديثان. (، كال يكتمكف رب العٌزة 80: )النكر  َيْعَمُمونَ  َكاُنوإ ِبَما
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 املاخ  ا ثا  

 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  
 (43 آل  ا نضاء )ا

 ا ص م  ا ث ضا لرفع احلزج م  مساع ا غز ع  
 

 إلتدرج من سمات إلشريعة إإلسلمية. :وإحد وفيو مطمب
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 إلتدرج من سمات إلشريعة إإلسلمية. إلمطمب إَلول:

َلةَ  َتْقَرُبوإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا:قال إهلل   ِإلَّ  ُجُنًبا َوَل  َتُقوُلونَ  َما َتْعَمُموإ َحتَّى ُسَكاَرى َوَأْنُتمْ  إلصَّ
نْ  َتْغَتِسُموإ َحتَّى َسِبيلٍ  َعاِبِري  َلَمْسُتمُ  َأوْ  إْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَمى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِ 
 َغُفورًإ َعُفوِّإ َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َوَأْيِديُكمْ  ِبُوُجوِىُكمْ  َفاْمَسُحوإ َطيًّْبا َصِعيًدإ َفَتَيمَُّموإ َماءً  َتِجُدوإ َفَممْ  إلنَّْساءَ 
 (.43: )إلنساء

 أوًل: أسباب إلنزول
 وسقانا فدعانا طعاماً  عوف  بن إلرحمن عبد لنا صنع): قاؿ طالب  أبي بف عمي . عف1

 ما نعبد ونحن تعبدون ما أعبد ل إلكافرون أييا يا قل: َفَقرْأت فقدَّموني إلصلة وحضرت خمرإً 
َلةَ  َتْقَرُبوإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :  إهلل فأنزل تعبدون،   "(1) ُسَكاَرى َوَأْنُتمْ  إلصَّ

  َطيًّْبا َصِعيًدإ َفَتَيمَُّموإ :. قكؿ اهلل 8

 بالبيدإء كّنا إذإ حتى أسفاره، بعض في  إهلل رسول مع خرجنا) :أنيا قالت عائشة، عف
 عمى وليسوإ معو إلناس إلتماسو، وأقام عمى  إهلل رسول فأقام لي عقدٌ  إنقطع إلجيش، بذإت أو

 أقامت عائشة؟ صنعت ما ترى أل: فقالوإ بكر  أبي إلى إلناُس  فأتى ماء، معيم وليس ماء
 عمى رأسو وإضع  إهلل ورسول بكر أبو فجاء ماء، معيم وليس معو وبالناس  إهلل برسول
: قالت ماء؟ معيم وليس ماء عمى وليسوإ معو وإلناس إهلل رسول أحبست :فقال نام، قد فخذي

 من يمنعني فل خاصرتي، في بيده يطعن وجعل يقول أن إهلل شاء ما وقال بكر  أبو فعاتبني
 فأنزل ماء، غير عمى أصبح حتى  إهلل رسول فنام فخذي، عمى   إهلل رسول مكان إل إلتحرك

 قالت. بكر أبي آل يا بركتكم بأول ىي ما: ( 2)حضير بن أسيد فقال فتيمموإ، إلتيمم آية  إهلل
 .(3)تحتو( إلعقد فوجدنا عميو إلذي كنتُ  إلبعير فبعثنا:  عائشة 

 

                                                           
(، كقاؿ أحمد شاكر: حديث 0481، ح802، ص2ركاه الترمذم في سننو، كتاب، باب كمف سكرة النساء، ) ج (1)

 حسف صحيح غريب.
 حيث مكانتو، أبيو عف ككرث إسبلمو، قبؿ المدينة في لؤلكس زعيما كاف جميؿ صحابي الحضير بف أسيد ىك(2) 
 صاحب ككاف كابر عف كابران  المكاـر كرث كقد األشداء مقاتمييـ كمف الجاىمية في العرب أشراؼ كبار مف كاحدا كاف
التيمـ، انظر أسد الغابة، ابف األثير،  آية نزكؿ سبب كىك ثاقب كرأم كناصعة قكية مستقيمة كشخصية صاؼ فكر
 (.804/ ص1)ج

 .(122 ص/) النزكؿ، النيسابكرم، أسباب (3)



 

  

61 

 

 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
  ثانيًا: إلجوإنب إلمغوية

نيب. المني إنزاؿ أك بالجماع الجنابة أصابتو مف ُجُنًبا  :قكلو  .1  المفرد عمى يطمؽ: كالجي
 .(1) القرابة في منؾ البعيد كىك أجنب، كغيره، كرجؿه 

 لقضاء الميعدُّ  المكاف كالمراد كالكادم، األرض مف المنخفض المكاف إْلَغاِئطِ   :قكلو  .8
 .(2)أك أغكاط  غيطاف كالجميع كانخفض اطمأف ما: األرض مف الحاجة، كالغائط

 .(3)كناية عف الجماع  إلنَّْساءَ  َلَمْسُتمُ   :قكلو  .0

 كمعناه كتيمٍَّمتيو كتأمٍَّمتيو أمَّان  أؤيمُّو الشيء أمٍَّمت: منو كيقاؿ لمشيء التعمُّد َفَتَيمَُّموإ :قكلو  .0
 .(4)لو  كقصدت تعمَّدتو كمو

 .(5)أم ترابان طيبان، كالصعيد كجو األرض َطيًّْبا َصِعيًدإ :قكلو  .2

 ثالثًا: وجوه إلبلغة
 .(6)حييّّ ستٌير يكٌني كناية عف الجماع، فإف اهلل  إلنَّْساءَ  َلَمْسُتمُ  :قكلو    

 رإبعًا: إلمناسبات بين إآليات

 النيي، كاجتناب األمر امتثاؿ في كرٌغب الشرؾ، عف مضى فيما  اهلل نيى لما
 الجنابة، كحاؿ السكر حاؿ في لو شريؾ ال كحده هلل  عبادة ىي التي الصبلة عف ىنا نيى

 كامؿ صبلتو في اإلنساف يككف حتى كذلؾ ليجتنبكه، السكر قبؿ لممؤمنيف مكٌجوه  كالخطاب
 .(7)كالمعنكية  المادية كاألخباث األرجاس أك األنجاس مف كطاىرا العقمية، القكل

 خامسًا: إلقرإءإت

  إلنَّْساءَ  َلَمْسُتمُ  :قكلو  .1

خراجيا األلؼ إدخاؿ في اختمفكا  كأبك كنافع كثير ابف فقرأ المستـ؛ قكلو  مف كا 
 )لمستـ( بغير: كالكسائي حمزة كقرأ بإثبات األلؼ، )أك المستـ( :عامر كابف كعاصـ عمرك

                                                           
 (.121/ ص1انظر: العيف، الفراىيدم، )ج (1)
 (.102/ ص8انظر: غريب الحديث، أبك إسحاؽ الحربي، )ج (2)
 (.801/ ص1انظر: العيف، الفراىيدم، )ج (3)
 (.182/ ص8انظر: غريب الحديث، القاسـ بف سبلـ، )ج (4)
 (.24/ ص2انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ) ج (5)
 (.820/ ص1انظر: صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (6)
 (.21/ ص2انظر: التفسير المنير، الزحيمي، )ج (7)
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 عف يأت لـ االثنيف فعؿ أفٌ : كدليمو كالمرأة، لمرجؿ الفعؿ جعؿ أثبتيا أنو لمف فالحجة ألؼ؛

 جامعت: قكليـ ذلؾ عمى األدلة كأكضح )المفاعمة(، كب )فاعمت( ب إال العرب فصحاء
 كدليمو. المرأة دكف لمرجؿ فعبل جعميا أنو: طرحيا لمف كالحجة جمعت، منيـ يسمع كلـ المرأة
 .(1)ناكحتـ: يقؿ (، كلـ05:)األحزاب إْلُمْؤِمناتِ  َنَكْحُتمُ  ِإذإ : قكلو

 :سادسًا: إلتفسير إإلجمالي
 المصمي معو يدرم ال الذم السٍُّكر حاؿ في الصبلة فعؿ عف المؤمنيف عباده  اهلل ينيى

 إلى بابو  مف المسجد مجتازان  يككف أف إال لمجنب المساجد ىي التي مكاضعيا قرباف كعف يقكؿ، ما
 .الخمر تحريـ قبؿ ىذا كاف كقد مكث، غير مف بابو 

 مف يمتنعكف فكانكا السكر، حاؿ في الصبلة قرباف ىك الممنكع أف الصحابة  فيـ كقد
 المائدة آية سكرة أف نزلت إلى شربكا، العشاء صمُّكا فإذا العشاء، صبلة بعد ما إلى المسكر شرب

 ِمنْ  ِرْجٌس  َوإَْلَْزَلمُ  َوإَْلَْنَصابُ  َوإْلَمْيِسرُ  إْلَخْمرُ  ِإنََّما آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :بتحريـ الخمر، قاؿ اهلل 
 .كمَّو الشراب (، فترككا54: )المائدة ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  إلشَّْيَطانِ  َعَملِ 

 كقد الصبلة، في تقكلكف ما تعممكا حتى السكر حاؿ تصمكا ال المؤمنكف أييا يا: اآلية كمعنى
 في التدرج مراحؿ مف الثالثة المرحمة في اآلية نزكؿ ككاف باتٌان، تحريمان  السكر لتحريـ تمييدا ىذا كاف

 .(2)الخمر  تحريـ تشريع

 إال المساجد، كىي مكاضعيا كذلؾ تقربكا كال األكبر، الحدث أصابكـ إف الصبلة تقربكا كال
ف باالغتساؿ، تتطيركا حتى باب، إلى باب مف مجتازا منكـ كاف مف  ال مرضو  حاؿ في كنتـ كا 

 فمـ النساء، جامعتـ أك الغائط، مف منكـ أحد جاء أك سفر، حاؿ أك الماء، استعماؿ عمى معو تقدركف
 يتجاكز العٍفك كثير  فاهلل منو، كأيديكـ بكجكىكـ فامسحكا طاىران، ترابان  فاقصدكا لمطيارة ماءن  تجدكا
 .(3)عميكـ كيسترىا سيئاتكـ، عف

  سابعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

ذا نظرنا لآلية الكريمة فقد التدرُّج سيٌنة ككنيةه مف سنف اهلل  .1 ، كنامكسه مف نكاميس الككف، كا 
أف يمتنعكا عف شرب الخمر طالما ىـ في انتظار الصبلة كىي تيمثّْؿ  جاءت بأمر لمصحابة 

بعد نزكؿ ىذه اآلية  المرحمة الثالثة قبؿ األخيرة مف مراحؿ تحريـ الخمر، فكاف الصحابة 
                                                           

 .180الحجة في القراءات السبع، ابف خالكيو، ص  (1)
 (.21/ ص2الزحيمي، )جالتفسير المنير،  (2)
 .(22ص /1ج) ، نخبة مف أساتذة التفسير،التفسير الميسر (3)
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يؤخّْركف شرب الخمر إلى ما بعد صبلة العشاء، إلى أف أصبحكا يعافكنيا كيكرىكنيا، حينيا أنزؿ 

 َوإَْلَْزَلمُ  َوإَْلَْنَصابُ  َوإْلَمْيِسرُ  إْلَخْمرُ  ِإنََّما آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :اؿ اهلل آية المائدة، ق اهلل 
 بعباده. كىذا مف رحمة اهلل (، 90)المائدة: ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  إلشَّْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجٌس 

كدليؿ  ، (1)بالماء بنيَّةو مخصكصة  البدف تعميـ: معناه الغيسؿالغسؿ لمجنب، ك  لقد شرع اهلل  .8
نْ  : اهلل مشركعيتو قكؿ نما يككف الغسؿ إذا نزؿ المني  (،6: )المائدة َفاطَّيَُّروإ ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوإِ  كا 

عندما جاءت لتسأؿ عف ذلؾ،  (2)ألـ سميـ بشيكةو سكاءن بجماعو أك احتبلـ، كالدليؿ قكؿ النبي 
 ل إهلل إن إهلل رسول " يا: فقالت  إهلل رسول إلى سميم أم جاءت) :قالت سممة  أـ فعف

 إلماء، رأت :إذإ  إلنبي قال إحتممت؟ إذإ غسل من إلمرأة عمى فيل إلحق، من يستحيي
 يمينك، تربت نعم،: قال إلمرأة؟ أو تحتمم إهلل رسول يا: وقالت وجييا، تعني سممة، أم فغطَّت

  (3)ولدىا( يشبييا فبم

يحب أف تيؤتى ريخصو كما تيؤتى عزائمو، كقد أكضحت اآلية الكريمة ىذا المفيكـ بقكلو  اهلل  .3
  : ْن  َتِجُدوإ َفَممْ  إلنَّْساءَ  َلَمْسُتمُ  َأوْ  إْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَمى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِ 
(، أم 43: )النساءَغُفورًإ َعُفوِّإ َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  َوَأْيِديُكمْ  ِبُوُجوِىُكمْ  َفاْمَسُحوإ َطيًّْبا َصِعيًدإ َفَتَيمَُّموإ َماءً 

عيد  نيبان مف جماعو كنحكه، كمف يريد أف يتكٌضأ فمـ يجد الماء فمو أف يتيٌمـ بالصَّ أف الذم يككف جي
عؿ لمنبي  ال  يريد لنا اليسر كال يريد لنا العسر كىك  مسجدان كطيكران، فاهلل  الطٌيب الذم جي

 يكمؼ نفسان إال ما تطيؽ كتحتمؿ؛ كفاصمة اآلية الكريمة تحمؿ ىذا المعنى العظيـ.
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.180/ ص1المطيرة، حسيف العكايشة، )ج كالسنة الكتاب فقو في الميسرة الفقيية المكسكعة(1) 
، كىي أـ األنصار صحابية كانت مف السابقات إلى اإلسبلـ في يثرب مف أـ سميـ بنت ممحاف الخزرجية(2) 

/ 8، كىي الرُّميصاء كقيؿ الغميصاء، انظر أسد الغابة، ابف األثير، )ج خادـ النبي أنس بف مالؾ الصحابي
 (.184ص
 (.104/ ح02/ ص1أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب الحياء في العمـ، ) ج (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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 املاخ  ا زابع
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (47-44م      )
 تصخ ح ا ثص راع اخلاطئ  ألهل ا لثاة

 مطمبان: وفيو
 ، وإنحرإفيم إلعقدي.إلمطمب إَلول: إَلعمال إلمشينة َلىل إلكتاب

 لممنحرفين من أىل إلكتاب عقدّيًا. إلمطمب إلثاني: تيديد إهلل 
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 ، وإنحرإفيم إلعقدي.إلمطمب إَلول: إَلعمال إلمشينة َلىل إلكتاب

َلَلةَ  َيْشَتُرونَ  إْلِكتَابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوإ إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ :قال إهلل   إلسَِّبيلَ  َتِضمُّوإ َأنْ  َوُيِريُدونَ  إلضَّ
 إْلَكِممَ  ُيَحرُّْفونَ  َىاُدوإ إلَِّذينَ  ِمنَ ( 89) َنِصيرًإ ِبالمَّوِ  َوَكَفى َوِليِّا ِبالمَّوِ  َوَكَفى ِبَأْعَدإِئُكمْ  َأْعَممُ  َوإلمَّوُ  (88)

 َوَلوْ  إلدّْينِ  ِفي َوَطْعًنا ِبأَْلِسَنِتِيمْ  َليِّا َورَإِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْيرَ  َوإْسَمعْ  َوَعَصْيَنا َناَسِمعْ  َوَيُقوُلونَ  َمَوإِضِعوِ  َعنْ 
 ُيْؤِمُنونَ  َفَل  ِبُكْفرِِىمْ  إلمَّوُ  َلَعَنُيمُ  َوَلِكنْ  َوَأْقَومَ  َلُيمْ  َخْيرًإ َلَكانَ  َوإْنُظْرَنا َوإْسَمعْ  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا َقاُلوإ َأنَُّيمْ 
 (.:8-88)إلنساء:(:8) َقِميًل  ِإلَّ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية

 .(1)الشيء  مف الحظ أم إْلِكتَاِب  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوإ: قكؿ اهلل  .1

 .(2)االنحراؼ عف الجادَّة  إلسَِّبيلَ  َتِضمُّوإ َأنْ  :قكؿ اهلل  .8

 .(3)تغيير الكبلـ عف مكضعو  أم َمَوإِضِعوِ  َعنْ  إْلَكِممَ  ُيَحرُّْفونَ :قكؿ اهلل  .0

 .(4)كالطيش  الرعكنة مف َورَإِعَنا: قكؿ اهلل  .0

 .(5)بالكذب  تحريفان  ِبأَْلِسَنِتِيمْ  َليِّا: قكؿ اهلل  .2

 .(6): القكؿ السيئ كالقٍدح الطعف ىك إلدّْينِ  ِفي َوَطْعًنا :قكؿ اهلل  .1

  ثانيًا: وجوه إلبلغة 
َلَلةَ  َيْشَتُرونَ  :االستعارة في قكؿ اهلل  .1  .  (7)ِبأَْلِسَنِتِيمْ  َليِّا  :، كفي قكلو إلضَّ
 .(8)لمتعجب  استفياـ َترَ  أََلمْ   :قكؿ اهلل  .2
 
 

                                                           
 (.434/ ص5انظر: مقاييس المغة، أبك الحسيف الرازم، )ج (1)
 (.228/ ص2تح المكصمي، )جانظر: سرُّ صناعة اإلعراب، أبك الف (2)
 .70مختار الصحاح، زيف الديف الرازم، ص (3)
 (.2359/ ص6العربية، الفارابي، )ج كصحاح المغة تاج الصحاح (4)
 .801الكمّْيات، أبك البقاء الحنفي، ص (5)
 (.105/ ص2تيذيب المغة، أبك منصكر اليركم، )ج (6)

 (.259/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج(7) 
 .(94/ 5) الزحيمي، المنير، التفسير (8)
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 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات

 بشديد المخالؼ كحذر الشرعية، األحكاـ بامتثاؿ الثكاب جزيؿ إلى  اهلل أرشد أف بعد
 دينيـ، أحكاـ بعض ترككا الذيف الكتاب أىؿ بعض حاؿ ذكر كالترىيب، الترغيب خبلؿ مف العقاب
 مف كيحذّْرىـ بو، أيمركا ما التزاـ كجكب إلى المؤمنيف لينبّْو باليدل، الضبللة كاشتركا كتابيـ، كحٌرفكا
 حينما اآلخرة في الييكد أكلئؾ استحقو الذم العقاب مثؿ دينيـ، أحكاـ بترؾ عمييـ العقاب إيقاع

 .(1)جينـ  نار في بيـ كييزىجُّ  التراب، في يدفنكا أف يتمنكف

 :رإبعًا : إلتفسير إإلجمالي
 التكراة، مف جاءىـ ممَّا العمـ مف حظَّان  أيعطكا الذيف الييكد أمر  -  –أٌييا الرسكؿ تعمـ ألـ
رسالتؾ،  صدؽ عمى الدالة كالبراىيف الحجج مف لدييـ ما كيترككف باليدل، الضبللة يستبدلكف
  مثميـ، كاهلل ضاٌليف لتككنكا؛ المستقيـ الطريؽ عف تنحرفكا أف الميتدكف المؤمنكف أيَّيا لكـ كيتمنكف

 ينصركـ نصيران  بو ككفى يتكالكـ، كلٌيان  باهلل ككفى لكـ، الييكد ىؤالء المؤمنكف بعداكة أييا منكـ أعمـ
اهلل  عمى افتراء عميو ىك عٌما كتغييره اهلل  كبلـ تبديؿ عمى دأبكا فريؽه  الييكد أعدائكـ، فمف عمى
، لمرسكؿ كيقكلكف   :سمعؾ راعنا: كيقكلكف سمعت"، ال منَّا كاسمع أمرؾ كعصينا قكلؾ "سمعنا 
 كالطعف لغتيـ، حسب بالرعكنة عميو الدعاء يريدكف كىـ بذلؾ، ألسنتيـ يمككف كأفيمنا، عنا افيـ: أم
 كانظرنا ، مسمع غير دكف كاسمع عصينا، بدالن مف كأطعنا، سمعنا: قالكا أنيـ كلك اإلسبلـ، ديف في
 كفرىـ بسبب؛ رحمتو مف طردىـ اهلل  كلكف قكالن  كأعدؿ اهلل  عند ليـ خيران  ذلؾ لكاف راعنا بدؿ

 .(2)ينفعيـ  ال قميبلن  تصديقان  إال بالحؽ يصدقكف فبل ، محمد نبكة كجحكدىـ

 :خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
 منيجيـ؛ كسبب عمى كسار سمككيـ، سمؾ مف كلكؿٌ  كاالىا، كما المدينة لييكد التكبيخ كالتقريع

 اشتركا كالمنكرات؛ فيـ الجرائـ مف الكثير جمعت التي المستيجنة كمكاقفيـ الشائنة، تصرفاتيـ ذلؾ
 لئلسبلـ عداكتيـ كأعمنكا القكيـ، كالمنيج الحؽ طريؽ عف المسمميف إضبلؿ كأرادكا باليدل، الضبللة

لكنو الصحيحة، مكاضعو عف اإللييٌ  الكبلـ يٌحرفكف كالمسمميف، كىـ  يخمطكنو أك باطبلن، تأكيبلن  كيؤكّْ
 كتشكّْه اإلليٌية، الذات سيميكَّ  تمسُّ  الحالٌية التكراة فإفٌ  المنفّْرة، أك المشكَّىة أك المغمكطة البشر بكتابات

                                                           
 (.256/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (1)
 .116المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر، ص  (2)
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 القيامة، يكـ إلى المتتابعة  لعائنو عمييـ الييكد عف  : " يخبر(1)أنبيائيـ، قاؿ ابف كثير  سيٍمعة
 مف بأيدييـ ما كيترككف  رسكلو عمى اهلل  أنزؿ عما كيعرضكف باليدل الضبللة يشتركف أنيـ
 .(2)الدنيا" حطاـ مف قميبلن  ثمنان  بو ليشتركا  محمد صفة في األكليفاألنبياء  عف العمـ
  
  

 
 
 

  

                                                           
عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر البصرم ثـ الدمشقي صاحب التفسير المشيكر كالمعركؼ بتفسير ابف  (1)

سمع مف عمماء دمشؽ كأخذ عنيـ مثؿ  ، ىػ بعد كفاة أبيو706رة، ثـ رحؿ إلى دمشؽ مع أخيو سنة كثير. كلد بالبص
 العربية ، انظر المكسكعةاآلمدم كابف تيمية الذم كانت تربطو بو عبلقة خاصة تعرض ابف كثير لؤلذل بسببيا

 .http://www.mawsoah.net العالمية
 (.323ص /2تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، )ج (2)
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 لممنحرفين من أىل إلكتاب عقدّيًا. إلمطمب إلثاني: تيديد إهلل 

 ُوُجوًىا َنْطِمَس  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدًّْقا َنزَّْلَنا ِبَما آِمُنوإ إْلِكتَابَ  ُأوُتوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا:قال إهلل 
  (;8) َمْفُعوًل  إلمَّوِ  َأْمرُ  َوَكانَ  إلسَّْبتِ  َأْصَحابَ  َلَعنَّا َكَما َنْمَعَنُيمْ  َأوْ  َأْدَبارَِىا َعَمى َفَنُردََّىا

 (.;8)إلنساء:

 :أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1) نمحك ما فييا مف العيف كاألنؼ كالحاجب ُوُجوًىا َنْطِمَس  :قكؿ اهلل   

   :ثانيًا: وجوه إلبلغة
 الذم لمكبلـ فاستعير الحبؿ، فتؿ: المَّيّْ  أصؿ ؛ ألفِبأَْلِسَنِتِيمْ  َليِّا :االستعارة في قكؿ اهلل  .1

 المطمكسة بالصحيفة الكجكه مسخ شٌبو ُوُجوًىا َنْطِمَس  :ظاىره، كقكلو  غير بو قصد
رادة الكجكه بذكر مرسؿ مجاز اآلية ىذه فيسطكرىا، كفييا  كغميضت حركفيا أيشكمت التي  كا 

 .(2)الكمية  كالعبلقة أصحابيا،
 الذم األلـ إلى بالمساف يككف الذم الذكؽ لفظ استعير إْلَعَذإبَ  ِلَيُذوُقوإ ككذلؾ قكلو   .2

 .االنقطاع كعدـ الدكاـ صفة كلو اإلنساف، يصيب
 .َأْدَبارَِىا...... ُوُجوًىا :الطباؽ في قكلو  .3

.....َلَعنَّا َنْمَعَنُيمْ  :جناس االشتقاؽ في قكلو  .4
(3). 

 :ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 بشديد المخالؼ كحٌذر الشرعية، األحكاـ بامتثاؿ الثكاب جزيؿ إلى  اهلل أرشد أف بعد
 دينيـ، أحكاـ بعض ترككا الذيف الكتاب أىؿ بعض حاؿ ذكر كالترىيب، الترغيب خبلؿ العقاب مف

 مف كيحذرىـ بو، أيمركا ما التزاـ كجكب إلى المؤمنيف لينٌبو باليدل، الضبللة كاشتركا كتابيـ، كحرفكا
 حينما اآلخرة في الييكد أكلئؾ استحقو الذم العقاب مثؿ دينيـ، أحكاـ بترؾ عمييـ العقاب إيقاع

 .(4)جينـ  نار في بيـ كيزج التراب، في يدفنكا أف يتمنكف
 
 

                                                           
 .02كممات القرآف، السعدم، ص (1)
 .(808/ 8) كبيانو، محيي دركيش، القرآف إعراب (2)
 (.825/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (3)
 .(51/ 2) الزحيمي، المنير، التفسير(4) 
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 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 :رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي

 صٌدقكا الكتاب أىؿ ألىؿ الكتاب كىك خطابيـ: يا كىنا تيديده كاضحه كصريحه مف اهلل 
 فنمحك صنيعكـ بسكء نأخذكـ أف قبؿ مف الكتب مف معكـ لما مصدقان  القرآف مف نٌزلنا بما كاعممكا
 مف الييكد لعنَّا كما كخنازير قردةن  بمسخيـ المفسديف ىؤالء أك نمعف الظيكر، ًقبىؿ كنحكليا الكجكه

 ككاف رحمتو، مف كطردىـ عمييـ، اهلل فغضب ينتيكا، فمـ فيو الصيد عف نيكا الذيف السبت أصحاب
 .حاؿ كؿ في نافذان  اهلل  أمر

 :خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
ألكلئؾ الطغاة مف أىؿ الكتاب بالطمس كتغيير معالـ الكجكه إف ىـ ظٌمكا عمى  تيديد اهلل 

لما بيف أيدييـ مف التكراة، قاؿ صاحب كفرىـ كعنادىـ كعدـ إيمانيـ بالقرآف الذم ىك مصدؽه 
 الٌطٍمس حقيقة عمى الحٍمؿ يحتمؿ كىك عظيـه، أمره  بيـ يحؿٌ  بأف تيديده  التحرير كالتنكير: "كىذا

 يككف أف كيحتمؿ لذلؾ، صالحةه  اهلل  قدرة فإف محياىـ بو يفسد ما عمييـ اهلل  يسمط بأف
 .(1)الحكاس" مجامع الكجكه فإف المدارؾ استقامة مف اإلنساف كماؿ بو ما إزالة عمى مجازان  الٌطمس

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                           
 (.85/ ص2التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، )ج (1)
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 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 
 

 املاخ  اخلامط
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء

 (50-48)م      
 ا ثخذ ز م  ا غْزك، لا ُعْجب 
 وفيو مطمبان:

 .، خطورتو وأنوإعوإإلشرإك باهلل : إَلولإلمطمب 
 .ذمُّ إلمّدإحين أنفسيم، وإلُمْعجبين بأعماليم :إلثانيإلمطمب 
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 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ، خطورتو وأنوإعوإإلشرإك باهلل : إَلولإلمطمب 
 َفَقدِ  ِبالمَّوِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َل  إلمَّوَ  ِإنَّ  :قال إهلل 

 (.>8)إلنساء:(48) َعِظيًما ِإْثًما إْفَتَرى

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)اختمؽ  إْفَتَرى :قكؿ اهلل 

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
 .(2)مكضعيف  في َترَ  أََلمْ  : في قكؿ اهلل  التعجب بو يراد الذم االستفياـ 

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 مسكؽ فالكبلـ الدنيا، في بعقاب الييكد تيديد مف قبميا بما متعمقةن  الجممة ىذه تككف أف يجكز  

عبلميـ اإلسبلـ، في الييكد لترغيب  كلك إيمانيـ، حصكؿ عند عنيـ اهلل  يتجاكز بحيث بأنيـ كا 
 كفرىـ بعظـ ليـ المؤاخذة عف الدنيا في التجاكز بالغفراف فالمراد عمييـ، نازالن  الطمس عذاب كاف

 ينفعيـ فبل بيـ يحؿُّ  الدنيا بعذاب لممشركيف تيديدان  اآلية كتتضمف عنيـ، العذاب يرفع أم كذنكبيـ،
 . (3)العذاب  حمكؿ بعد اإليماف

 رإبعًا : إلتفسير إإلجمالي
 كعمى سمؼ، قد ما ليـ ييغفر ينتيكا إف كىك أٌنو الكتاب، أىؿ دعكة عمى السابقة اآلية اشتممت

 لباب فتحه  الكريـ النص ىذا كفي أجمعيف، الناس مف لعنيـ أك كقتميـ، بإجبلئيـ الدنيا في شديد إنذار
 اهلل إف: النص كمعنى الرحمة، نفسو عمى كتب ألنو لعباده؛ نفسو عمى   اهلل كتبيا التي المغفرة
 ال شديده  انحراؼه  الشرؾ ألف الربكبية؛ في أك العبادة في بو يشرؾ لمف يغفر أف شأنو مف ليس تعالى
 .(4)اإلشراؾ  بعد المطمؽ التكحيد إلى يعكد أف إال الغفراف، يقبؿ

 
 
 
 

                                                           
 (.182/ ص12تيذيب المغة، أبك منصكر اليركم، )ج (1)
 (.20/ ص2(، التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، )ج825/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (2)
 .(24ص/ 2ج) كالتنكير، ابف عاشكر، التحرير (3)
 .(1842/ 0) التفاسير، محمد أبك زىرة، زىرة (4)



 

  

71 

 

 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

 لجميع الجامع  باهلل يشرؾ تحذير ىذه األمة مف خطكرة الشٍرؾ كعكاقبو الكخيمة، " كمف
 دكنو يستحقر ما ارتكب أم عظيمان  إثمان  افترل فقد كاف شرؾو  أمَّ  كالجبلؿ الجماؿ مف الكماؿ صفات
 .(1)قطعان"  المغفرة بو تتعمؽ فبل اآلثاـ

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.28/ ص0ركح المعاني، األلكسي، )ج (1)
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 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ذمُّ إلمّدإحين أنفسيم، وإلُمْعجبين بأعماليم. :إلثانيإلمطمب 

( 49) َفِتيًل  ُيْظَمُمونَ  َوَل  َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكّْي إلمَّوُ  َبلِ  َأْنُفَسُيمْ  ُيَزكُّونَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ  :قال إهلل 
 (.50–49:)إلنساء (50) ُمِبيًنا ِإْثًما ِبوِ  َوَكَفى إْلَكِذبَ  إلمَّوِ  َعَمى َيْفَتُرونَ  َكْيفَ  إْنُظرْ 

 :: إلجوإنب إلمغويةأولً 
 .(1)النكاة  شؽ في التي أك السحاة ليؼ، مف دقيؽ حبؿ َفِتيًل  :قكؿ اهلل  .1

:  قكلو كمنو يفتريو؛ الكذب افترل: بعضيـ الكذب، كقاؿ مف الًفٍرية، َيْفَتُرونَ  :قكؿ اهلل  .2
 ْإْفَترَإهُ  َيُقوُلونَ  َأم (02: يكنس )(2)اختمقو  أم. 

 :: وجوه إلبلغةثانياً 
 .(3)مكضعيف  في َترَ  أََلمْ  : في قكؿ اهلل  التعجب بو يراد الذم االستفياـ .1

َيْفَتُرونَ  َكيفَ  إنُظرْ  :في قكؿ اهلل  األمر بمفظ التعجب .8
(4)  .  

قامتو، َيْفَتُرونَ : في قكؿ اهلل  الخطاب تمكيف .0  الدكاـ عمى لمداللة الماضي مقاـ كا 
 .(5)كاالستمرار

 :ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 مسكؽ فالكبلـ الدنيا، في بعقاب الييكد تيديد مف قبميا بما متعمقةن  الجممة ىذه تككف أف يجكز

عبلميـ اإلسبلـ، في الييكد لترغيب  كلك إيمانيـ، حصكؿ عند عنيـ اهلل  يتجاكز بحيث بأنيـ كا 
 كفرىـ بعظـ ليـ المؤاخذة عف الدنيا في التجاكز بالغفراف فالمراد عمييـ، نازالن  الطمس عذاب كاف

 ينفعيـ فبل بيـ يحؿ الدنيا بعذاب لممشركيف تيديدا اآلية كتتضمف. عنيـ العذاب يرفع أم كذنكبيـ،
 . (6)العذاب حمكؿ بعد اإليماف

 

                                                           
 .1041القامكس المحيط، الفيركز آبادم، ص (1)
 .(175/ 15) المغة، أبك منصكر اليركم، تيذيب (2)
 (.84/ ص5(، التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، )ج259/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (3)
 (.85/ ص5التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، )ج (4)
 (.259/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (5)
 .(80ص/ 5ج) كالتنكير، ابف عاشكر، التحرير (6)
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 الثانيىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 :إلتفسير إإلجماليرإبعًا : 

 كعمى سمؼ، قد ما ليـ يغفر ينتيكا إف كأنو الكتاب، أىؿ دعكة عمى السابقة اآلية اشتممت
 لباب فتحه  الكريـ النص ىذا كفي أجمعيف، الناس مف لعنيـ أك كقتميـ، بإجبلئيـ الدنيا في شديد إنذار
 اهلل إف: النص كمعنى الرحمة، نفسو عمى كتب ألنو لعباده؛ نفسو عمى  اهلل كتبيا التي المغفرة
 ال شديده  انحراؼه  الشرؾ ألف الربكبية؛ في أك العبادة في بو يشرؾ لمف يغفر أف شأنو مف ليس تعالى
 (1)اإلشراؾ  بعد المطمؽ التكحيد إلى يعكد أف إال الغفراف، يقبؿ

 كالناس اهلل عند مستيجنةه  فيي لآلباء كاف ما عمى كاالعتماد كاالدعاء بالقكؿ التزكية أما
(، 24)النساء:َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكّْي إلمَّوُ  َبلِ :يقكؿ اهلل  الفاضح، كلذا مبعثيا الغركر الكاذب، كالجيؿ

 عبرة بسيطان، فبل كاف ميما أعمالكـ جزاء مف شيئان  تنقصكف كال الصالح، لمعمؿ بتكفيقو عباده مف
 .(2)الكتاب، فيذا محض كذبو كافتراء ككفى بو ذنبان كاضحان جميان  أىؿ يا أنفسكـ بتزكيتكـ

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
 بتزكية عبرة كال نفسو، قدر مف يغض بمسانو نفسو المزٌكي فإف نفسو؛ اإلنساف تزكية مف المنع .1

نما نفسو، اإلنساف  َفَل : بقكلو ذلؾ عف صراحة اهلل  نيى كقد لو، اهلل  بتزكية العبرة كا 
 بف محمد ذلؾ؛ فعف عف  النبي نيى ككذلؾ (،08: )النجـ إتََّقى ِبَمنِ  َأْعَممُ  ُىوَ  َأْنُفَسُكمْ  ُتَزكُّوإ
  إهلل رسول إن: سممة أبي بنت زينب لي فقالت برة، إبنتي )سّميت: قاؿ( 3)عطاء  بف عمرك
 إلبر بأىل أعمم إهلل أنفسكم، تزكوإ ل :  إهلل رسول فقال برة، وسميت إلسم، ىذإ عن نيى

 .(4) زينب( سموىا: فقال نسمييا؟ بم: فقالوإ منكم،

 

 

 

 

                                                           
 .(1708/ 4) التفاسير، محمد أبك زىرة، زىرة (1)
 .(385/ 1) الكاضح، محمد الحجازم، انظر: التفسير (2)
 عبد أبك كنيتو لؤم، بف عامر بني مكلى المدني القرشي العامرم عمقمة بف عياش بف عطاء بف عمرك بف محمد (3)

 كعطاء األدب في سممة أـ بنت كزينب البيكع، في المسيب بف كسعيد الكضكء، في عباس بف اهلل عبد عف اهلل، ركل
 بف كمحمد كثير بف كالكليد حمحمة، بف عمرك بف كمحمد كيساف بف كىب عنو المريض، كركل كفارة في يسار بف

/ 195/ ص2حبيب، انظر رجاؿ صحيح مسمـ، ابف منجكيو، )ج أبي بف كيزيد يحيى، بف كعمرك عجبلف،
 (.1484ت

 إلى برة اسـ كتغيير حسف، إلى القبيح االسـ تغيير صحيحو، كتاب اآلداب، باب استحبابركاه اإلماـ مسمـه في (4)  
 (.2142/ ح1687/ ص3كنحكىما، )ج كجكيرية زينب إلى
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة  

 
 
 

 الفصل الثالث
الدراسة التحليلية ألدهدا  ومقاصد 

 (74-51)سىرة النساء من آية 
 وفيو خمسة مباحث:

 إلصفات إلذميمة َلىل إلكتاب، وجزإء إلمنحرفين منيم. :إلمبحث إَلول

 توجييات ربانية إلى إَلمة إلمسممة.إلمبحث إلثاني: 

 .، وإلتحذير من إلنفاق وعاقبتو: إلحاكمية هلل إلمبحث إلثالث

 : بعض صفات إلمؤمنين إلصادقين.إلمبحث إلرإبع

 إلمبحث إلخامس: توجييات في إلجياد، وإلترغيب فيو.
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 
 

 املاخ  األل 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (57-51م      )
 ا صفاع ا ذم    ألهل ا لثاة، لجشاء املنخزفني منه 

 وفيو ثلثة مطالب:
 إلمطمب إَلول: إلتحذير من خطورة كتم إلحق، وإلتماىي مع إلباطل.
 إلمطمب إلثاني: ذمُّ إلحسد، وإلتحذير من خطورتو عمى إلمجتمعات.

إلثالث: جزإء إلمنحرفين من أىل إلكتاب عقدّيًا، ومقارنتو بنعيم إلمطمب 
 .إلجنة
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 : إلتحذير من خطورة كتم إلحق، وإلتماىي مع إلباطل.إلمطمب إَلول

 ِلمَِّذينَ  َوإلطَّاُغوِت َوَيُقوُلونَ  ِباْلِجْبتِ  ُيْؤِمُنونَ  إْلِكتَابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوإ إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ :قال إهلل 
 َلوُ  َتِجدَ  َفَمنْ  إلمَّوُ  َيْمَعنِ  َوَمنْ  إلمَّوُ  َلَعَنُيمُ  إلَِّذينَ  ُأوَلِئكَ ( 51) َسِبيًل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  ِمنَ  َأْىَدى َىُؤَلءِ  َكَفُروإ
 (.53-51)إلنساء:(53) َنِقيرًإ إلنَّاَس  ُيْؤُتونَ  َل  َفِإًذإ إْلُمْمكِ  ِمنَ  َنِصيبٌ  َلُيمْ  َأمْ ( 52) َنِصيرًإ

 أوًل: أسباب إلنزول
 أىل خير أنت قريش لو قالت مكة (1)إَلشرف  بن كعب قدم )لما: قال عباس  عن إبن

 منا خير أنو يزعم قومو إلمنبتر من (2)إلصنبور ىذإ إلى ترى أل قالوإ نعم،: قال وسيدىم، إلمدينة
 ُىوَ  َشاِنَئكَ  ِإنَّ : فأنزلت: قال منو، خير أنتم: قال إلسقاية، وأىل إلسدإنة، وأىل إلحجيج أىل ونحن
 َوإلطَّاُغوتِ  ِباْلِجْبتِ  ُيْؤِمُنونَ  إْلِكتَابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوإ إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ :(، وأنزلت7:)إلكوثرإَْلَْبَترُ 
 .(3)(96-95)إلنساء:َنِصيرًإ َلوُ  َتِجدَ  َفَمنْ  : قولو  إلى

 إلمغويةثانيًا: إلجوإنب 
 .  (4)كؿُّ معبكدو أك ميطاعو مف دكف اهلل  َوإلطَّاُغوتِ  ِباْلِجْبتِ   :قكؿ اهلل  .1

 .(5)أمَّ شيء تافوو قدر النٍقرة في ظير النكاة  َنِقيرًإ  :قكؿ اهلل  .8

 ثالثًا: إلجوإنب إلبلغية
َنِصيبٌ  َلُيمْ  َأمْ  : في قكؿ اهلل  كالتقريع التكبيخ منو يراد الذم االستفياـ      

(6). 
 
 
 

                                                           
 الييكدية فاعتنؽ النضير، بني ييكد مف كأمو جاىمي، شاعر نبياف، بني مف الطائي األشرؼ بف كعب ىك (1)

 مف االنتقاـ عمى قريشان  كحٌرض العداء، المسمميف ناصب كلكنو اإلسبلـ كأدرؾ معيـ، كسكف أخكالو في كشرؼ
 بأمر األنصار مف خمسة لو فانتيدب كالمسممات، المسمميف ، كآذل اهلل رسكؿ كىجا بدر، في ىزيمتيـ بعد المسمميف

 (.225/ ص5حصنو، انظر األعبلـ، الزركمي، )ج باب عمى فقتمكه   النبي
 (.436/ ص2امتناع، انظر غريب الحديث، إبراىيـ الحربي، )ج كال عنده غناء ال الذم الفرد الضعيؼ (2)
 .67الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ، مقبؿ الكادعي، ص (3)
 .53كممات القرآف تفسيره كبياف، حسنيف مخمكؼ، ص (4)
 .48كممات القرآف، السعدم، ص (5)
 .(259ص/ 1ج)صفكة التفاسير، الصابكني،  (6)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ناسبات بين إآلياتمرإبعًا: إل

شيئان مف أحكاؿ الكفار في اآلخرة كأنيـ يتمنكف لك تسٌكل بيـ األرض كال يكتمكف  لما ذكر 
، ثـ ذكر طائفة مف اهلل حديثان، أعقبو بذكر ما عميو الييكد مف الكفر كالجحكد كالتكذيب بآياتو 

 .(1) منيا  أعد ليـ مف العذاب المقيـ في دار الجحيـ أعاذنا اهلل عقائد أىؿ الكتاب الزائغة كما

 خامسًا: إلتفسير إإلجمالي
أمر أكلئؾ الييكد الذيف أيعطكا حظِّا مف العمـ  -أييا الرسكؿ-ألـ تعمـ كىك  الخطاب لمنبي 

يحمميـ عمى  مف األصناـ كشياطيف اإلنس كالجف تصديقان   يصدقكف بكؿ ما ييعبد مف دكف اهلل
ىؤالء الكافركف أٍقكـي، كأعدؿي طريقنا مف أكلئؾ الذيف : التحاكـ إلى غير شرع اهلل، كيقكلكف لمذيف كفركا 

مف   مف رحمتو، كمف يطرده اهلل أكلئؾ الذيف كىثيرى فسادىـ كعَـّ ضبلليـ، طردىـ اهلل  ،آمنكا
تكه لما أعطكا أحدنا منو شيئنا، كلك كاف بؿ أليـ حظ مف الممؾ، كلك أك  ،رحمتو فمف تجد لو مف ينصره

 .(2) مقدار النقرة التي تككف في ظير النَّكاة

 سادسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
تحذير القرآف الكريـ مف خطكرة كتـ الحؽ، كالتماىي مع الباطؿ، حيث أف ىؤالء األحبار مف 

تماىكا مع الباطؿ مع عمميـ ، ك أىؿ الكتاب يعرفكف الحؽ، كمع ذلؾ كتمكه حسدان منيـ لمنبي 
 الجبت تفسيره في المفسركف ذكره ما : " كمجمكع(3)ببطبلنو، كآمنكا بالجبت كالطاغكت، قاؿ الثعالبي

 . "(4) اهلل دكف مف كأطيع عيبد ما كؿُّ  أنو يقتضي كالطاغكت
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.256/ ص1الصابكني، )ج صفكة التفاسير، (1)

 .86التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، ص(2) 
أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ، ميفسّْر ، ـ(1471 - 1384ىػ، 876 - 786الثعالبي، أبكزيد ) (3)

اتفؽ الناس في  ،كلد الثعالبي في الجزائر، كرحؿ في طمب العمـ إلى المشرؽ ثـ عاد إلى ببلده بعمـ غزير، جزائرم
مامتو؛ فقد كاف عالمنا زاىدنا  http://www.mawsoah.net.المكسكعة العربية العالمية ، انظر عيده عمى صبلحو كا 

 .(248/ 2) القرآف، الثعالبي، تفسير في الحساف الجكاىر(4) 
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلمطمب إلثاني: ذمُّ إلحسد، وإلتحذير من خطورتو عمى إلمجتمعات.

 إْلِكتَابَ  ِإْبرَإِىيمَ  آلَ  آَتْيَنا َفَقدْ  َفْضِموِ  ِمنْ  إلمَّوُ  آتَاُىمُ  َما َعَمى إلنَّاَس  َيْحُسُدونَ  َأمْ  :قال إهلل 
 ِبَجَينَّمَ  َوَكَفى َعْنوُ  َصدَّ  َمنْ  َوِمْنُيمْ  ِبوِ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُيمْ ( 54) َعِظيًما ُمْمًكا َوآَتْيَناُىمْ  َوإْلِحْكَمةَ 
 (.55-54نساء:)إل(55) َسِعيرًإ

 :أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)عنو  كصددت عنو عدٍلت َعْنوُ  َصدَّ  :قكؿ اهلل 

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
 تسمية باب مف  محمد بو المراد إلنَّاَس  َيْحُسُدونَ  َأمْ  :في قكؿ اهلل  المرسؿ المجاز

 .(2)كاآلخريف  األكليف كماالت فيو جمعت أنو ًإلى ًإشارة العاـ باسـ الخاص

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 أـ ليـ نصيب، :قكلو عميو عطؼ كالصغار، الذؿ إلزاميـ مف كاف كذلؾ: التقدير كاف كلما

 أم الناس فيـ يحسدكف دائـ، كائفه  أبدان  كصغارىـ الزـه  ذلُّيـ بؿ الممؾ، مف ما نصيب ليـ ليس أم
 .(3)كاآلخريف  األكليف مف كميـ الناس فضائؿ جمع الذم  محمدان 

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
عمى ما  يحسدكف محمدنا عف صفةو مف صفات ىؤالء الييكد كىي أنيـ  يخبر اهلل 

ة كالرسالة، كيحسدكف أصحابو عمى نعمة التكفيؽ إلى اإليماف، فقد مف نعمة النبكٌ   أعطاه اهلل
عمييـ كما أكحي إلييـ مما لـ يكف كتابا  مف قىٍبؿي الكتب، التي أنزليا اهلل  أعطينا ذرية إبراىيـ 

فمف ىؤالء الذيف أكتكا حظِّا مف العمـ، مىف صدَّؽ برسالة  ،كاسعان  كان مقركءا، كأعطيناىـ مع ذلؾ ممٍ 
كحسبكـ  ،، كعمؿ بشرعو، كمنيـ مف أعرض كلـ يستجب لدعكتو، كمنع الناس مف اتباعومحمد 
 .(4) لمكذبكف نار جينـ تسعَّر بكـأييا ا

 
 

                                                           
 (.80/ ص7العيف، الفراىيدم، )ج (1)
 .(259ص/ 1ج) التفاسير، الصابكني، صفكة (2)

 .(302/ 5) لدرر، البقاعي،ا نظـ(3) 
 .86انظر التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، ص (4)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

لقد حٌذرت اآليات الكريمات مف الحسد، ىذا الفعؿ الذم ىك أساس كؿ شر، كما أخرج إبميس 
 يأكؿ كىك مغمكـه  كصاحبو مذمكـه  ، كالحسدإال لحسده آدـ  عميو لعنة اهلل مف رحمة اهلل 

 .(1)الحطب النار تأكؿ كما الحسنات

 
  

  
 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 
  

  

 

  
 

  

                                                           
 .(251/ 5) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، (1)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلمطمب إلثالث: جزإء إلمنحرفين من أىل إلكتاب عقدّيًا، ومقارنتو بنعيم إلجنة.

 َغْيَرَىا ُجُموًدإ َبدَّْلَناُىمْ  ُجُموُدُىمْ  َنِضَجتْ  ُكمََّما َنارًإ ُنْصِميِيمْ  َسْوفَ  ِبآَياِتَنا َكَفُروإ إلَِّذينَ  ِإنَّ : قال إهلل 
اِلَحاِت  َوَعِمُموإ آَمُنوإ َوإلَِّذينَ ( 56) َحِكيًما َعِزيزًإ َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  إْلَعَذإبَ  ِلَيُذوُقوإ  َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُمُيمْ  إلصَّ
 (57) َظِميًل  ِظلِّ  َوُنْدِخُمُيمْ  ُمَطيََّرةٌ  َأْزَوإجٌ  ِفيَيا َلُيمْ  َأَبًدإ ِفيَيا َخاِلِدينَ  إَْلَْنَيارُ  َتْحِتَيا ِمنْ  َتْجِري

 (.57 – 56: )إلنساء

 :أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)احترقت كتبلشت ُجُموُدُىمْ  َنِضَجتْ  :قكؿ اهلل  .1

 . (2)كاألنجاس كالنفاس كالحيض عادة؛ يستقذر مما ُمَطيََّرةٌ  َأْزَوإجٌ  :قكؿ اهلل  .2

 شيُّ  كمعناه صميا، صبله: كيقاؿ أصبله، مصدر: اإلصبلء َنارًإ ُنْصِميِيمْ   :قكؿ اهلل  .3
 .(3)النار عمى المحـ

 :ثانيًا: وجوه إلبلغة
 . َكَفُروإ...  آَمُنوإْ  :في قكؿ اهلل  الطباؽ .1
 .َظِميلً  ِظلِّ  :في قكؿ اهلل  االشتقاؽ جناس .2
 إلى بالمساف، يككف الذم الذكؽ لفظ أستعير إلَعَذإبَ  ِلَيُذوُقوإْ  :االستعارة في قكؿ اهلل  .3

 .(4)االنقطاع  كعدـ الدكاـ صفة كلو اإلنساف، يصيب الذم األلـ

 :ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 أم ُجُموُدُىمْ  َنِضَجتْ  ُكمََّما: لذلؾ ردان  قكلو  استأنؼ ماحقةن، ميفنيةن  النار كانت كلما 
 في يككف الذم الميت كالمحـ فصارت يؤكؿ، أف أدرؾ الذم النضيج المحـ حالة إلى ًبحٌرىا صارت
 بأف منيا بدالن  النضيجة غير أم غيرىا جمكدان  ليـ جعمنا أم َبدَّْلَناُىمْ  باأللـ ييحىسُّ  فبل الجرح،
 عمييا.  النار تسميط قبؿ عميو كانت ما إلى أعدناىا

 

                                                           
 .53كممات القرآف، حسنيف مخمكؼ، ص (1)
 .(102/ 1) التفاسير، محمد الخطيب، أكضح (2)

 .(89/ 5) كالتنكير، ابف عاشكر، التحرير(3) 
 (.256/ 1التفاسير، الصابكني، )صفكة  (4)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 أم آَمُنوإ َوإلَِّذينَ : فقاؿ المؤمنيف بثكاب الترغيب أتبعو الكافريف بعقاب الترىيب ذكر كلما

كا اِلَحاِت  َوَعِمُموإ باإليماف أقرُّ  مف الناجية الفرؽ جميع قبؿ الجنة يدخمكف فيو لصدقيـ بيانان  إلصَّ
 .(1)المكقؼ  أىؿ

 :رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
  اهلل  دخميـيمف آياتو ككحي كتابو كدالئمو كحججو سكؼ   الذيف جحدكا ما أنزؿ اهللإٌف 

كفي المقابؿ  ،نارنا يقاسكف حرَّىا، كمما احترقت جمكدىـ بدٍَّلناىـ جمكدنا أخرل؛ ليستمر عذابيـ كألميـ
كاستقامكا عمى الطاعة  محمد كالتصديؽ برسالة رسكلو  الذيف اطمأنت قمكبيـ باإليماف باهلل ف

رىا ، كليـ فييا أزكاج طيٌ سندخميـ جنات تجرم مف تحتيا األنيار، ينعمكف فييا أبدنا كال يخرجكف منيا
 .(2) ف كؿ أذل، كندخميـ ظبل كثيفنا ممتدنا في الجنةمً    اهلل

 :خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
، كرفضكا لقد حٌذرت اآليات الكريمة أىؿ الكتاب الذيف انحرفكا في عقيدتيـ، كحاربكا ديف اهلل 

مف الدخكؿ في نار جينـ التي أعٌدىا اهلل لمكافريف، ىذه النار التي كقكدىا الناس  رسالة النبي 
فسيككف مآلو كمصيره إلى جنةو  كالحجارة، أما مف آمف كصٌدؽ كاتبع النكر الذم جاء بو محمد 

عرضيا السماكات كاألرض أعدت لممتقيف، حيث ينعمكف بالظبلؿ كاألزكاج المطيرة كغيرىا مف 
 ائـ الغير منقطع.النعيـ الد

 
  
 
 

 

 
 

 

   

 

                                                           
 .(305/ 5) الدرر، البقاعي، نظـ (1)
 .86التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، ص (2)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
  

 
 

 

 
 

  ثان :املاخ  ا
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء  

 (59 -58م      )
 ت ج هاع ربان   إىل اأُلمَّ  امُلض   

 :انمطمب وفيو
 إلحثُّ عمى أدإء إَلمانة، وإلعدل بين إلناس.إلمطمب إَلول: 

طاعة أولي إَلمر ما لم تكن ، و ورسولو مطمقاً إلمطمب إلثاني: وجوب طاعة إهلل 
 .في معصية إهلل 
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 إلحثُّ عمى أدإء إَلمانة، وإلعدل بين إلناس.إلمطمب إَلول: 

َذإ َأْىِمَيا ِإَلى إَْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوإ َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  إلمَّوَ  ِإنَّ  :قال إهلل   َتْحُكُموإ َأنْ  إلنَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوإِ 
 .(58)إلنساء:(>9) َبِصيرًإ َسِميًعا َكانَ  إلمَّوَ  ِإنَّ  ِبوِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعمَّا إلمَّوَ  ِإنَّ  ِباْلَعْدلِ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 عيٍرؼ كفي عميو، الشخص ييؤتمف ما كىي: أمانة جمع األمانات إَْلََماَناتِ :قكؿ اهلل  .1

 .(1)صاحبو  بإذف أخذتىو ما كؿُّ  ىي: الناس

 .(2)طريؽ أقرب مف صاحبو إلى الحؽ إيصاؿ  ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموإ َأنْ   :قكؿ اهلل  .8

 .(3) بمعنى رجع أكالن  يؤكؿ آؿ تَْأِويًل  :قكؿ اهلل  .0

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
 كتأكيد لمتفخيـ إف ب كتأكيده اإلخبار بصيغة األمر إيراد َيْأُمُرُكمْ  إلمَّوَ  ِإنَّ  قكؿ اهلل  .1

 كاالمتثاؿ. العناية كجكب

 َكانَ  إلمَّوَ  ...ِإنَّ  ِبوِ  َيِعُظُكمْ  ِنِعمَّا إلمَّوَ  َيْأُمُرُكْم... ِإنَّ  إلمَّوَ  ِإنَّ : في قكلو التكرار السـ اهلل  .8
 .(4)النفس  في الميابة لغرس  َبِصيرًإ َسِميًعا

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 أداء كىك كأجمّْيا األعماؿ تمؾ بعض ذكر الصالحات، كعممكا آمنكا الذيف ثكاب  اهلل ذكر لما
طاعة الناس بيف بالعدؿ كالحكـ األمانات  .(5)األمر كأكلي كالرسكؿ  اهلل كا 

 رإبعـًا: إلتفسير إإلجمالي
 ييفرّْطكا فبل أصحابيا، إلى عمييا اؤتيمنكا التي األمانات ميختمؼ بأداء المؤمنيف  اهلل يأميري 

فالخير كؿُّ الخير كالنعمة كؿُّ  بينيـ، قىضكا إذا كالقسط بالعدؿ الناس بيف بالقضاء كيأمرىـ أيضان  فييا،

                                                           
 .(121/ 5) الزحيمي، المنير، التفسير(1) 
 .(133/ 1) المغة، أبك الحسيف الرازم، مقاييس (2)

 .(107 ص/) فارس، البف المغة، مجمؿ(3) 
 (.121/ ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج (4)
 .(122ص/ 5ج) المصدر السابؽ، (5)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
سميعه ألقكالكـ بصيره بأعمالكـ أٌييا  كأكامره كمكاعظو، فاهلل  النعمة في االلتزاـ بيٍدم اهلل 

 .(1)المؤمنيف، كسيجازيكـ عمييا يـك القيامة 

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
إٌف أداء األمانات مف أعظـ أمكر ىذا الديف الحنيؼ، كميزة ليذه األمة عف غيرىا، كصفةه مف  .1

بأداء األمانات إلى أىميا حتى  صفات المؤمنيف الصادقيف، كاآلية الكريمة فييا أمره مف اهلل 
في مكضعو آخر مخبران عف صفة مف صفات  مع غير المسمـ؛ فاآلية ىنا عاٌمة، كقد قاؿ اهلل 

(، 8)المؤمنكف: رَإُعونَ  َوَعْيِدِىمْ  َِلََماَناِتِيمْ  ُىمْ  َوإلَِّذينَ  :، قال إهلل المؤمنيف الصادقيف
قبؿ أف يياجر إلى المدينة كاف عنده أمانات لرجاؿو مف قريش، فأٌدل ىذه األمانات  كالنبي 

 إَلمانة )أدّْ : قاؿ  حتى قبؿ بعثتو بالصادؽ األميف؛ كلذا قبؿ أف يياجر، كلذا سيمّْي النبي 
 .(2)خانك(  من تخن ول إئتمنك، من إلى

لقد جاء اإلسبلـ الحنيؼ كأرسى دعائـ العدؿ كالخير بيف البشرية، كلقد حثَّ عمى العدؿ حتى  .2
، قاؿ اهلل  : مع المخالفيف أك مع غيرنا مف المسمميف؛ كاآلية الكريمة تحٌدثت بشكؿو كاضحو

َذإ  َألَّ  َعَمى َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َوَل ، كفي آية أخرل ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموإ َأنْ  إلنَّاسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َوإِ 
يتَاءِ  ِباْلَعْدلِ  َيْأُمرُ  إلمَّوَ  ِإنَّ :(، كقاؿ 2: )المائدة  ِلمتَّْقَوى َأْقَربُ  ُىوَ  إْعِدُلوإ َتْعِدُلوإ ْحَساِن َوإِ   َوإإلِْ
(، كلقد 54: )النحؿ َتَذكَُّرونَ  َلَعمَُّكمْ  َيِعُظُكمْ  َوإْلَبْغيِ  َوإْلُمْنَكرِ  إْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَيْنَيى إْلُقْرَبى ِذي

َذإأمرنا اإلسبلـ أف نعدؿ حتى مع أقاربنا  (، 128: )األنعاـ ُقْرَبى َذإ َكانَ  َوَلوْ  َفاْعِدُلوإ ُقْمُتمْ  َوإِ 
 ِباْلَبيَّْناتِ  ُرُسَمَنا َأْرَسْمَنا َلَقدْ ليذه المعاني العظيمة كالجميمة  األنبياء  كلقد أرسؿ اهلل 

(، فيذا ىك الميزاف الذم أمرنا 82: )الحديد  ِباْلِقْسطِ  إلنَّاُس  ِلَيُقومَ  َوإْلِميزَإنَ  إْلِكتَابَ  َمَعُيمُ  َوَأْنَزْلَنا
 إسبلمنا باتباعو، فالعدؿ ىك أساس الممؾ.

 

 

 

 
 

                                                           
 بتٌصرُّؼ. (87 )ص ، نخبة مف أساتذة التفسير،التفسير الميسر(1) 
 (، كالحديث صحيحه عمى شرط مسمـ.53ص/ 2)ج ،حاكـال ،المستدرؾ عمى الصحيحيف(2) 
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طاعة أولي إَلمر ما لم تكن في معصية ، و إلثاني: وجوب طاعة إهلل ورسولو مطمقاً إلمطمب 
 .إهلل 
 ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ  إَْلَْمرِ  َوُأوِلي إلرَُّسولَ  َوَأِطيُعوإ إلمَّوَ  َأِطيُعوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا : قال إهلل 

 (=9) تَْأِويًل  َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ  َذِلكَ  إآْلِخرِ  َوإْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوإلرَُّسولِ  إلمَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ 
 (.=9: )إلنساء

 أوًل: أسباب إلنزول
 َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ  إَْلَْمرِ  َوُأوِلي إلرَُّسولَ  َوَأِطيُعوإ إلمَّوَ  َأِطيُعوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا: قكؿ اهلل  .1

 َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ  َذِلكَ  إآْلِخرِ  َوإْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوإلرَُّسولِ  إلمَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي
 (=9: )إلنساء  تَْأِويًل 

سرّية وإستعمل عمييا رجًل من إَلنصار  بعث إلنبي )قال:  عن عمي بن أبي طالب 
أن تطيعوني؟ قالوإ: بمى. قال: فاجمعوإ لي  وأمرىم أن يطيعوه،  فغضب فقال: أليس أمركم إلنبي 

حطبًا، فجمعوإ لو، فقال: أوقدوإ نارإ، فأوقدوىا، فقال: إدخموىا، فيمُّوإ وجعل بعضيم يمسك بعضاً 
فقال:  ر فما زإلوإ حتى خمدت فسكن غضُبو، فبمغ إلنبيَّ من إلنا ويقولون: َفَرْرنا إلى إلنبي 

 .(1) ("لو دخموىا ما خرجوإ منيا إلى يوم إلقيامة، إلطاعة في إلمعروف" فنزلت ىذه إآلية إلكريمة

 ثانيًا: إلمفردإت إلمغوية
 يد مف الشيء ينتزع أف يريد فريؽو  كؿ فيو اختمفتـ َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ : قكؿ اهلل  .1

  .(2)اآلخر الفريؽ
 آخر في إليو يؤكؿ ما الشيء تأكيؿ ألفَّ  عاقبةن؛ أحسف تَْأِويًل  َوَأْحَسنُ : قكؿ اهلل  .8

 .(3)األمر

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
بيف بطاعة أمر تركو؛ مف كرىَّب فيو، كرغَّب بالعدؿ  أمر كلٌما  ليـ الحاممة لذلؾ المتنصّْ

 كتابو في بو أمركـ فيما أم اهلل  فقاؿ: يا أييا المؤمنكف أطيعكا عمييـ كالشفقة بيـ الرفؽ عمى

                                                           
، كالحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، (68 ص/)النزكؿ، مقبؿ الكادعي،  أسباب مف المسند الصحيح (1)

 سرية إنيا: كيقاؿ المدلجي، مجزز بف كعمقمة السيمي، حذافة بف اهلل عبد ، باب سرية النبي كتاب أصحاب
 (. 4340/ح161/ص5األنصار، )ج

 .(496/ 1) الجزائرم، التفاسير، أيسر (2)
 (.1/496المرجع السابؽ، ) (3)
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الرسكؿ  كأطيعكا: فقاؿ العامؿ بإعادة  نبيو رتبة كعظـ الحسنى، األسماء مف لو ما مستحضريف

 بو عٌبر كليذا لذلؾ، مقتضو  الرسالة منصب ألف كتابو؛ مف كبٌينو اهلل  عف سنَّتو في لكـ حدَّه فيما
 طاعة مف معصية يكف لـ فيما طاعتيـ فإف الحٌكاـ، أم منكـ األمر ك أطيعكا أكلي النبي، دكف
 فإنيـ العاممكف كىـ أيضان، األمر أكلي مف كالعمماء ؛ اهلل طاعة مف كطاعتو ، اهلل رسكؿ
 . (1) كرسكلو اهلل بأمر يأمركف

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
كطاعة أكلي األمر مف المؤمنيف ما لـ  كطاعة رسكلو  المؤمنيف بطاعتو  يأمر اهلل 

 حؽَّ  تؤمنكف كنتـ ، فإف كاف ىناؾ اختبلؼ فردُّكه إلى الكتاب كالسٌنة إفتكف في معصية اهلل 
 بالرأم، كالقكؿ التنازع مف لكـ خيره  كالسنة الكتاب الحساب، فالرجكع إلى كبيـك  باهلل اإليماف
 .(2)كمآال  بةعاق كأحسف

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
بيذه الصفة؛  مطمقان، كربط اإليماف بو  كرسكلو  لقد أكجب اإلسبلـ العظيـ طاعة اهلل  .1

(، كال 25: )النساءِمْنُكمْ  إَْلَْمرِ  َوُأوِلي إلرَُّسولَ  َوَأِطيُعوإ إلمَّوَ  َأِطيُعوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا:فقاؿ 
يستقيـ حاؿي المجتمع اإلسبلمي إال إذا امتثؿ ىذه المعاني العظيمة، بؿ كال ينبغي ألم إنساف 

 َكانَ  َوَما  :، قاؿ اهلل كرسكلو  ميما عمت مكانتو أف ييقدّْـ رأيو كحكمو عمى حكـ اهلل 
: )األحزاب  َأْمرِِىمْ  ِمنْ  إْلِخَيَرةُ  َلُيمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمرًإ َوَرُسوُلوُ  إلمَّوُ  َقَضى ِإَذإ ُمْؤِمَنةٍ  َوَل  ِلُمْؤِمنٍ 

 َوَما َفُخُذوهُ  إلرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما  :فقاؿ  شٌدد عمى كجكب طاعة النبي  (، كاهلل 01
 كأمر رسكلو  الذيف يمتثمكف أمره  (، كلقد كعد اهلل 8: )الحشرَفاْنَتُيوإ َعْنوُ  َنَياُكمْ 

 إلمَّوُ  َأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمنْ   :بالخير العميـ في اآلخرة، فقاؿ 
دّْيِقينَ  إلنَِّبيّْينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  اِلِحينَ  َوإلشَُّيَدإءِ  َوإلصّْ ٌف ك (، 15: )النساء  َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوإلصَّ ا 

َوَمن َيْعِص إلّمَو َوَرُسوَلُو َوَيَتَعدَّ   :قاؿ  كرسكلو  الشقاء في معصية اهلل  الشقاء كؿُّ 
 قاؿ في الحديث: (، كالنبي 10 :النساء)  ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُو َنارًإ َخاِلًدإ ِفيَيا َوَلُو َعَذإٌب مُِّيينٌ 

 دخل أطاعني " من: قال ى؟يأب ومن إهلل، رسول يا: أبى" قالوإ من إل إلجنة يدخمون أمتي كل)
 .(3)( أبى فقد عصاني ومن إلجنة،

                                                           
 (.5/310البقاعي، )نظـ الدرر،  (1)
 بتٌصرُّؼ. (87 )ص ، نخبة مف أساتذة التفسير،التفسير الميسر (2)
، أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسٌنة، باب االقتداء بسنف النبي  (3)
 (.7280/ح92/ص9)ج
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ؿَّ العبادات في جماعةو كالصبلة كالصياـ  .2 لقد حثَّ ديننا عمى الجماعة كشٌدد عمييا، فجعؿ جي

، كلقد أكصى اإلسبلـ العظيـ عمى أف ييؤمّْر الجماعةي المؤمنة كالحجٍّ كالجياد في سبيؿ اهلل 
عمييـ أميران يقكد الدّْفة ليكصميـ إلى برّْ األماف، كحٌث اإلسبلـ عمى طاعة كالة األمر ما لـ تكف 

 ِمْنُكمْ  ْمرِ إَْلَ  َوُأوِلي إلرَُّسولَ  َوَأِطيُعوإ إلمَّوَ  َأِطيُعوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :في معصية اهلل 
ىذه المعاني فكانكا ال يخرجكا إلى سفرو أك غزكو إال كأٌمركا  (، كلقد فيـ الصحابة 25: )النساء

في  ل طاعة لبشرٍ : ) ؛ فقد قاؿ النبي عمييـ، كال يجكز طاعة األمير في معصية اهلل 
 الكريمة.، فيذا ىك المقصكد مف اآلية (1)(ما إلطاعة في إلمعروفمعصية إهلل، إنّ 

األمة إلى ما ييصمح حاليا، كيجعؿي المجتمعى اإلسبلميى فييا قكٌيان متماسكان ال  لقد أرشد اهلل  .3
تييزُّه العكاصؼ ميما كانت، كالنفكس البشرية تتفاكت في الفيـ كالعمـ، كالبدَّ مف التنازع 

 َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  ِإنْ فَ  :إلى ما ييزيؿ االختبلؼ كالتنازع؛ فقاؿ  كاالختبلؼ، فأرشدىـ اهلل 
: )النساء تَْأِويًل  َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ  َذِلكَ  إآْلِخرِ  َوإْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوإلرَُّسولِ  إلمَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ 
 يعمـ ما يصمح لعباده. (؛ فيك 25

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
(، كقاؿ األلباني 0215/ح004/ص14أخرجو ابف حٌباف في صحيحو، كتاب السّْير، باب طاعة األئمة، )ج (1)

 معٌمقان: الحديث صحيح.
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   املاخ  ا ثا
 ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاءا دراص  

 (65-60    )م   
 ، لا ثخذ ز م  ا نفاق لراقاثه.احلاك    هلل 

 وفيو مطمبان: 
 إلتحذير من إلكفر وإلنفاق. إلمطمب إَلول:

 من صفات إلمؤمنين. إلمطمب إلثاني: إلرضا وإلتسميم بحكم إهلل 
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 إلتحذير من إلكفر وإلنفاق. إلمطمب إَلول:

 َأنْ  ُيِريُدونَ  َقْبِمكَ  ِمنْ  ُأْنِزلَ  َوَما ِإَلْيكَ  ُأْنِزلَ  ِبَما آَمُنوإ َأنَُّيمْ  َيْزُعُمونَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ  :قال إهلل 
َذإ( 4:) َبِعيًدإ َضَلًل  ُيِضمَُّيمْ  َأنْ  إلشَّْيَطانُ  َوُيِريدُ  ِبوِ  َيْكُفُروإ َأنْ  ُأِمُروإ َوَقدْ  إلطَّاُغوتِ  ِإَلى َيَتَحاَكُموإ  َوإِ 

َلى إلمَّوُ  َأْنَزلَ  َما ِإَلى َتَعاَلْوإ َلُيمْ  ِقيلَ   ِإَذإ َفَكْيفَ ( 5:) ُصُدوًدإ َعْنكَ  َيُصدُّونَ  إْلُمَناِفِقينَ  رََأْيتَ  إلرَُّسولِ  َوإِ 
( 6:) َوَتْوِفيًقا ِإْحَساًنا ِإلَّ  َأَرْدَنا ِإنْ  ِبالمَّوِ  َيْحِمُفونَ  َجاُءوكَ  ُثمَّ  َأْيِديِيمْ  َقدََّمتْ  ِبَما ُمِصيَبةٌ  َأَصاَبْتُيمْ 

 (7:) َبِميًغا َقْوًل  َأْنُفِسِيمْ  ِفي َلُيمْ  َوُقلْ  َوِعْظُيمْ  َعْنُيمْ  َفَأْعِرْض  ُقُموِبِيمْ  ِفي َما إلمَّوُ  َيْعَممُ  إلَِّذينَ  ُأوَلِئكَ 
 (.7:-4:)إلنساء:

 أوًل : أسباب إلنزول
 قيس لو يقال إَلنصار من رجلٍ  في أُنزلت إآلية ىذه أنّ  لنا ُذكر): رحمو اهلل قاؿ( 1) قتادة عف

 ليحكم بالمدينة كاىنٍ  إلى فتنافرإ فيو، تدإرءإ حق   في بينيما كانت مدإرأةٍ  في إلييود من رجل وفي
 عمم وقد ،إهلل  نبي إلى يدعوه إلييوديُّ  وكان عمييما، ذلك  إهلل فعاب  إهلل نبي وتركا بينيما،

 فأنزل إلكاىن؛ إلى ويدعوه مسممٌ  أّنو يزعم وىو عميو يأبى إَلنصاريُّ  وجعل يجور عميو، لن أّنو
 إلكتاب، أىل من ىو إلذي إلييودي وعمى مسمم، أّنو يزُعم إلذي عمى وعاب تسمعون، ما  إهلل

 َيُصدُّونَ   :قولو  إلى ِإَلْيَك.... ُأْنِزلَ  ِبَما آَمُنوإ َأنَُّيمْ  َيْزُعُمونَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ   :فقال إهلل 
 . (2)ُصُدوًدإ َعْنكَ 

 ثانيًا : إلجوإنب إلمغوية
ـى  َيْزُعُمونَ  :قكؿ اهلل  .1  .(3)قكلو  في شيؾٌ  إذا كزيٍعمان  زىٍعمان  يىٍزعيـ زىعى
  . (4) اهلل دكف مف مىا عيبد إلطَّاُغوتِ : قكؿ اهلل  .8
دىٍدتي  عنو عىدىٍلتيو أم ُصُدوًدإ: قكؿ اهلل  .0  . (5)بنفسي  عنو كصى

 

 

                                                           
، مفسره ك  كالنسب، محدثه  كأياـ العرب كالمغة العربية كعالـ في تابعيّّ  ،قتادة بف دعامة السَّدكسي، أبك الخطاب (1)
لد عاـ عبلمةك  حافظه   (.189/ ص5جىػ، انظر األعبلـ لمزركمي، )118ىػ، كتيكفّْي عاـ 61، كي
 اإلسناد. صحيح مرسؿه  كقاؿ الطبرم: الحديثي  ،(97ص/5)ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم،(2) 
 .(364/ 1)العيف، الفراىيدم،  (3)

 .(43/ 6) األعظـ، أبك الحسف المرسي، كالمحيط المحكـ(4) 
 .(80/ 7) العيف، الفراىيدم، (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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  ثالثًا : وجوه إلبلغة

 .(1)التعجُّب  بو ييراد استفياـه  َيْزُعُمونَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ  :قكؿ اهلل       

 : إلمناسبات بين إآلياترإبعاً 
 عف  اهلل األمر، كشؼ كأكلي الرسكؿ  كطاعة  اهلل بطاعة السابؽ اإلليي األمر بعد
 .(2)غيره  حكـ يريدكف بؿ بحكمو، يرضكف كال ،الرسكؿ  يطيعكف ال الذيف المنافقيف مكقؼ

 خامسًا: إلتفسير إإلجمالي

القرآف  إليو كىك أينزؿ بما اإليماف بحاؿ ىؤالء المنافقيف الذيف يدَّعكف نبيَّو  ييخبر اهلل 
 بينيـ الخصكمات فصؿ في يتحاكمكا أف يريدكف ، كىـقبمؾ  مف الرسؿ إلى أينزؿ الكريـ، كبما

الشيطاف  بالباطؿ، لكفٌ  يكفركا أف أيمركا مف ًقبؿ اهلل  كقد الباطؿ، مف اهلل  شرع ما غير إلى
 الصادؽ المؤمف أف عمى دليؿه  اآلية ىذه كفي الحؽ كاليداية كالرشاد، طريؽ عف يبعدىـ أف يريد

 حكـ كاختار مؤمف أٌنو زعـ فمف األمكر، مف أمر كؿ في بو كالحكـ اهلل، لشرع ينبغي عميو االنقياد
 .زعمو في كاذب فيك اهلل، حكـ عمى الطاغكت
ذا لى اهلل  أنزؿ ما إلى تعالكا: ليـ كقمت ىؤالء نصحت كا   الذيف أبصرت كىديو،  رسكلو كا 
 المنافقيف أكلئؾ حاؿ يككف إعراضان شديدان، فكيؼ عنؾ يعرضكف الكفر، كييبطنكف اإليماف ييظيركف

 ما أنيـ لؾ كيؤكدكف يعتذركف، جاؤكؾ يا محمد  ثـ بأيدييـ، اقترفكه ما بسبب مصيبةه  بيـ حٌمت إذا
، كىـ كاذبكف في دعكاىـ؛ فيؤالء الذيف بيف كالتكفيؽ اإلحساف إال تمؾ بأعماليـ قصدكا  عمـ الخصـك

 مؤثران  قكالن  ليـ كقؿ عميو، ىـ ما سكء مف كحذٍّْرىـ عنيـ، فتكؿٌ  النفاؽ، مف قمكبيـ في ما حقيقة  اهلل
 .(3)ليـ لعميـ يرجعكا كيتكبكا  زاجران  فييـ

 سادسًا : تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
إٌف مف أكبر المصائب كالجرائـ أف ييصرَّ اإلنساف عمى خطئو ككفره عنادان لمحؽّْ، كاعتقادان أٌنو  .1

، كىك يدرم أٌف ما يقكـ بو أمره خطيره ييكدم بو إلى الميالؾ، فاآلية الكريمة ىنا  عمى صكابو
رفضكا لكٌنيـ  تحٌدثت صراحةن عف أكلئؾ الذيف يزعمكف زكران كبيتانان أنيـ آمنكا بمحمد 

التحاكـ إليو عنادان لمحؽّْ كلكٍبرو في أنفسيـ، فيؤالء عمى خطرو عظيـو كداىـو إف لـ يرعك 
بميس عبرةه كعظةه؛ فإبميس  كيتكبكا كيعكدكا عف أفعاليـ الذميمة الشٍَّينة، كلنا في قصة آدـ كا 

                                                           
 (.137/ص5)جالتفسير المنير، الزحيمي، (1) 
 (.132/ص5المصدر السابؽ، )ج (2)
 ( بتصرُّؼ.81التفسير الميسَّر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص (3)
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طىًئو جحكدان يعمـ أٌف ما فعمو مف االمتناع عف السجكد آلدـى خطيره ككبير، لكٌنو أصرَّ عمى خى 

كأكامره كنكاىيو مع  لمحؽّْ كتكبُّران عميو، لذا فاإلنساف المؤمف بحؽٍّ ىك مف ينقاد لحكـ اهلل 
 في الدنيا كاآلخرة.  الرضا كالحبّْ لما يصنع حتى يناؿ رضا اهلل 

لقد فضح القرآف الكريـ حاؿ المنافقيف الذيف يظيركف اإليماف كيبطنكف الكفر كالحقد عمى  .8
 نيف، كاآليات الكريمة كٌضحت صفةن مف صفاتيـ كىي رفض الحكـ بما أنزؿ اهلل المؤم

ما  كالرضا بحكـ البشر كالطكاغيت، كعندما تحؿُّ عمييـ مصيبةه بما فعمكا يقكلكف لمنبي 
يعمـ أنيـ يكذبكف، فيـ بيذه الصفات استحقُّكا صفة النفاؽ  أردنا إال إحسانا كتكفيقان، كاهلل 

ر مف الكفر؛ فالكافر معمكـه يسييؿ مجابيتو، لكٌف المنافؽ غير معمكـه يعيش التي ىي أخط
بيننا كيٌدعي اإليماف زكران كبيتانان، لذا استحؽَّ ىؤالء المنافقيف أف يككنكا في الدرؾ األسفؿ مف 

 النار يـك القيامة.

يجب أف  إف أكلى خطكات النجاح كالفبلح ىك االعتراؼ بالخطأ كالذنب، كاالعتراؼ بالذنب .0
رٍّ  يسبؽ التكبة؛ فكثيره مف الناس مف ييقًدـ عمى التكبة بشكؿ عاٍـّ ىامشيٍّ غير ميدقّْؽو كال ميتىحى

 َظَمُموإ ِإذْ  َأنَُّيمْ  َوَلوْ  :كال نادـ، فيرجع لبلنتكاسة مرة أخرل، كاآلية الكريمة كاضحة في طرحيا
كىك لك أٌف  َرِحيًما َتوَّإًبا إلمَّوَ  َلَوَجُدوإ إلرَُّسولُ  َلُيمُ  ْغَفرَ َوإْستَ  إلمَّوَ  َفاْسَتْغَفُروإ َجاُءوكَ  َأْنُفَسُيمْ 

لكجدكا اهلل تكابان عفٌكان  ىؤالء اعترفكا بظيمميـ كخطأىـ كجاؤكؾ يا رسكلنا يستغفركف اهلل 
 )سيد :يغفر ذنكبيـ كزاٌلتيـ، كحديث سيد االستغفار خير دليؿو عمى ذلؾ، قاؿ النبي 

 عيدك عمى وأنا عبدك، وأنا خمقتني أنت، إل إلو ل ربي أنت إلميم: تقول أن إلستغفار
، بنعمتك لك أبوء صنعت، ما شرّْ  من بك أعوذ إستطعت، ما ووعدك  بذنبي لك وأبوء عميَّ
 من بيا فمات ُموقناً  إلنيار من قاليا " ومن: قال"  أنت إل إلذنوب يغفر ل فإنو لي، فاغفر
 قبل فمات بيا، موقن وىو إلميل من قاليا ومن إلجنة، أىل من فيو يمسي أن قبل يومو
اعتراؼه  )وأبوء بذنبي فاغفر لي...(: ، ففي قكلو (1)إلجنة( أىل من فيو يصبح، أن

  .بالذنكب كالمعاصي كندـه عمييا، كىك بداية الطريؽ إلى التكبة النصكح هلل 

 

 
 

 

  
 

                                                           
 (.1041/ح18/ص2أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب الدعكات، باب أفضؿ االستغفار، )ج (1)
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 من صفات إلمؤمنين. إلمطمب إلثاني: إلرضا وإلتسميم بحكم إهلل 

 َجاُءوكَ  َأْنُفَسُيمْ  َظَمُموإ ِإذْ  َأنَُّيمْ  َوَلوْ  إلمَّوِ  ِبِإْذنِ  ِلُيَطاعَ  ِإلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َأْرَسْمَنا َوَما: قال إهلل
 َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  َل  َوَربّْكَ  َفَل ( 8:) َرِحيًما َتوَّإًبا إلمَّوَ  َلَوَجُدوإ إلرَُّسولُ  َلُيمُ  َوإْسَتْغَفرَ  إلمَّوَ  َفاْسَتْغَفُروإ
 (9:) َتْسِميًما َوُيَسمُّْموإ َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيِجُدوإ َل  ُثمَّ  َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموكَ 
 (.9: -8::)إلنساء

 : أسباب إلنزولأولً 
 أّنو يحدّْث كان أّنو  إلزبير بن إلعّوإمأبيو  عن بن إلزبير عروة )أخبرنيقاؿ:  (1)عف الزىرمّْ 

 فقال كلىما، بيا يسقيان كانا إلَحَرة ِشرَإجِ  في  إلنبي  إلى بدرإً  شيد قد إَلنصار من رجلً  خاصم
 إبن كان إهلل أنْ  رسول يا: وقال إَلنصاريُّ  فغضب ،"جارك إلى أرسل ثم إسق: "لمزبير  إلنبي

 إلى يرجع حتى إلماء إحبس ثم إسق: " لمزبير  قال ثم  إهلل رسول وجوُ  عمّْتك؟ فتمون
 فيو أرإد برأيٍ  إلزبير  عمى أشار ذلك قبل وكان حقَّو، لمزبير   إهلل رسول فاستوفى ،"إلجدر
 صريح في حّقو  لمزبير  إستوفى إهلل  رسول إَلنصاري أحفظ فمما ولو، لألنصاريّْ  َسَعة

 ُيْؤِمُنونَ  َل  َوَربّْكَ  َفَل :ذلك في إل ُأنزلت إآلية ىذه أحسب ما وإهلل: إلزبير قال: عروة قال إلحكم،
 .)(2)َتْسِميًما َوُيَسمُّْموإ َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيِجُدوإ َل  ُثمَّ  َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموكَ  َحتَّى

 : إلجوإنب إلمغويةثانياً 
، بيف كاختيًمؼ، كشجر فيو األمر اختيًمط َبْيَنُيمْ  َشَجرَ : قكؿ اهلل  .1  األمر اختمؼ إذا القـك

 .(3)بينيـ 

 .(4)شكَّان  أك ًضيقان  َحَرًجا :قكؿ اهلل  .8

 

 

                                                           
 ألؼ أسند الزىرم أكثر مفكقد ، معاكية في آخر خبلفةىػ 22أبك بكر المدني، كلد سنة  محمد بف مسمـ الزىرم (1)

ىػ، انظر األعبلـ لمزركمي، 180، تيكفي رحمو اهلل سنة حديث 8844كمجمكع أحاديث الزىرم كميا  الثقات حديث عف
 (.58/ ص8)ج

سناد الحديث صحيحه عمى شرط 1015/ح02/ص0أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، )ج (2) (، قاؿ شعيب األرناؤكط: كا 
 الشيخيف.

 .(281 ص/) فارس، ابفالمغة،  مجمؿ(3) 
 (801/ 1) الحربي، الحديث، إبراىيـ غريب (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9


 

  

93 

 

 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
  ثالثًا : وجوه إلبلغة

 الرسكؿ لشأف الخطاب، كتعظيـه  عف التفاته  فيو إلرَُّسولُ  َلُيمُ  َوإْسَتْغَفرَ  :قكؿ اهلل  .1
 ليما. كتفخيمان  كاستغفاره

 أمره  كىك الشجر، مف تشابؾ ما استعار ألٌنو استعارةه؛ َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما :قكؿ اهلل  .8
 .(1)معقكؿ  معنى كىك بينيـ القائـ االختبلؼ أك التنازع إلى محسكسه 

 رإبعًا: إلمناسبات بين إآليات
 كآثركا ،الرسكؿ  إلى التحاكـ عف أعرضكا الذيف المنافقيف مكقؼ تندّْدي  السابقة اآليات كانت

 ، بؿالرسكؿ  طاعة فرضية كىك عاـو  مبدأو  تقرير  اهلل أراد كىنا الطاغكت، إلى التحاكـ عميو
 . (2)مرسؿ رسكؿو  ككؿ

 خامسًا: إلتفسير إإلجمالي

 ىؤالء أف كلك كقضائو، اهلل  لو بأمر لييستجابي  إال رسمنا  مف رسكؿو  مف بعثنا كما 
 يغفر أف اهلل  سائميف تائبيف حياتؾ في أييا الرسكؿ جاؤكؾ السيئات، باقتراؼ أنفسيـ ظممكا الذيف
 ال ىؤالء كىنا يقرر القرآف حقيقة ظاىرة كىي أف .رحيمان  تٌكابان  اهلل لكجدكا ليـ، كاستغفرت ذنكبيـ، ليـ

كىمان  يجعمكؾ حتى حقيقةن  يؤمنكف  بعد سنّْتؾ إلى كيتحاكمكا حياتؾ، في نزاع مف بينيـ كقع فيما حى
ٍكميؾ، إليو انتيى مما ًضيقان  أنفسيـ في يجدكا ال ثـ مماتؾ،  بما فالحكـ تاما، انقيادا ذلؾ مع كينقادكا حي
 الرضا مع اإليماف صميـ مف الحياة شؤكف مف شأف كؿ في كالسنة الكتاب مف  اهلل رسكؿ بو جاء

 .(3)كالتسميـ 

 سادسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
ىك  فاهلل  ؛كحده في الحكـ كالتشريع ه إفرادىك القاىر فكؽ عباده كخمقو، كينبغي  اهلل  .1

ال شريؾ لو   فكما أف اهلل ،كمو كتشريعوال شريؾ لو في حي ، ـ كاألمركٍ ؿ لو الحي ـ العدٍ كى الحى 
، كاآليات ـ كالتشريعكٍ ال شريؾ لو في الحي  فإنو كذلؾ ،ؽشؤكف الخمٍ  ؾ كفي تدبيرمٍ في المي 

، كقرنتو باإليماف الحؽّْ؛ قاؿ اهلل  الكريمة تحدثت عف ذلؾ بصراحةو   َوَربّْكَ  َفَل   :ككضكحو
 َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيِجُدوإ َل  ُثمَّ  َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  َل 

                                                           
 (.130،132،136،137/ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج (1)
 (.138/ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج (2)
  ( بتصرُّؼ.81التفسير الميسَّر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص (3)
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، لذا يجب عمى المسمـ أف ىك حٍكـ اهلل  (، كحٍكـ الرسكؿ 12)النساء:َتْسِميًما َوُيَسمُّْموإ

 في كؿ شيء كىك عبلمة مف عبلمات اإليماف. ينقاد لحكـ اهلل 

كىـ   بٌينت اآليات الكريمة صفةن أخرل ألىؿ اإليماف، كىي أٌنيـ ال يىٍحكمكف بشريعة اهلل  .8
كّْمكنيا كىـ في أتْـّ الرضا  كالتسميـ كاالذعاف، كال يككف ىناؾ إيمافه إال إذا ليا كارىكف، بؿ ييحى

بو مع الحب كالتسميـ، كىذا ما ينبغي أف يككف عميو  انقاد اإلنساف طكاعيةن ًلما أمر اهلل 
 العبد المؤمف.
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 زابعاملاخ  ا 
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء

 (70-66    ) م  
 صفاع املامنني ا صادقنيبعض 

 

 :انوفيو مطمب
 ون.إل إلمؤمن إلشدإئدفي  تُ ل يثبُ  إلمطمب إَلول:
 . ورسولو إَلجر إلحاصل من طاعة إهلل  إلمطمب إلثاني:
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 ون.إل إلمؤمن إلشدإئدفي  تُ ل يثبُ  إلمطمب إَلول:

 ِمْنُيمْ  َقِميلٌ  ِإلَّ  َفَعُموهُ  َما ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  إْخُرُجوإ َأوِ  َأْنُفَسُكمْ  إْقُتُموإ َأنِ  َعَمْيِيمْ  َكَتْبَنا َأنَّا َوَلوْ  :قال إهلل 
ًذإ( 66) َتْثِبيتًا َوَأَشدَّ  َلُيمْ  َخْيرًإ َلَكانَ  ِبوِ  ُيوَعُظونَ  َما َفَعُموإ َأنَُّيمْ  َوَلوْ   َعِظيًما َأْجرًإ َلُدنَّا ِمنْ  آَلَتْيَناُىمْ  َوإِ 
 (. 67-66)إلنساء:(68) ُمْسَتِقيًما ِصرَإًطا َناُىمْ َوَلَيَديْ ( 67)

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)الفرض  كىك الكتاب َعَمْيِيمْ  َكَتْبَنا :في قكؿ اهلل 

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
ُـّ  ال اإليماف أفٌ   اهلل أكضح أف بعد  ىنا ذكر بينيـ، شجر فيما الرسكؿ  بتحكيـ إال يت
ـٌ تٌكج لضعؼ ذلؾ في الناس مف كثير تقصير  بطاعتو  اآلمرة السابقة اآليات  اهلل إيمانيـ، ث
 .(2)النفكس  إليو تطمح الذم األسمى األمؿ ىك الذم الطاعة، جزاء ببياف كرسكلو 

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
 أف الطاغكت إلى المتحاكميفعمى  أنَّنا أكجبنا ييخبر القرآفي الكريـ ميعنّْفان ىؤالء المنافقيف أٌنو لك

 استجابكا أنيـ كلك منيـ، قميؿه  عدده  إال لذلؾ استجاب ما ديارىـ مف يخرجكا بعضان أك أف بعضييـ يقتؿ
 الدنيا في عظيمان  ثكابان  عندنا مف كألعطيناىـ إليمانيـ، كأقكل ليـ، نافعان  ذلؾ لكاف بو يينصحكف لما

 .(3)القكيـ  اهلل  طريؽ إلى ككفقناىـ كألرشدناىـ كاآلخرة،

 رإبعًا : تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
، كالمكقؼ اإليجابي لممؤمنيف الصادقيف الذيف المكقؼ السمبي لممنافقيف مف االستجابة ألمر اهلل  .1

سبلميـ حتى في  ييعظّْمكف أمر اهلل  في نفكسيـ، كيىٍثبيتيكف عمى مكاقفيـ، كينصركف دينيـ كا 
المممَّات كالصعاب، كحٌتى لك تعرَّضكا مف أجؿ ذلؾ لمقٍتؿ أك األٍسر أك غير ذلؾ مف أصناؼ 
العذاب، فالقميؿ ىك الذم يثبيت أماـ الًمحف كالمصائب كاالبتبلءات، كىـ مف يستحقُّكف رضا اهلل 

 آلخرة.  في الدنيا كا 

 
 

                                                           
 .(159/ 5) المغة، أبك الحسيف الرازم، مقاييس (1)
 (.317/ ص5انظر نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، )ج (2)

 (، بتصرُّؼ.81التفسير الميسَّر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص (3) 
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 . ورسولو إَلجر إلحاصل من طاعة إهلل  إلمطمب إلثاني:

دّْيِقينَ  إلنَِّبيّْينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  إلمَّوُ  َأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمنْ :قال إهلل   َوإلصّْ
اِلِحينَ  َوإلشَُّيَدإءِ   (70)َعِميًما ِبالمَّوِ  َوَكَفى إلمَّوِ  ِمنَ  إْلَفْضلُ  َذِلكَ ( 69) َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوإلصَّ

 (70-69)إلنساء : 

 أوًل: أسباب إلنزول
 إلنَِّبيّْينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  إلمَّوُ  َأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمنْ   :في قكؿ اهلل 

دّْيِقينَ  اِلِحينَ  َوإلشَُّيَدإءِ  َوإلصّْ  .(69)إلنساء:  َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوإلصَّ

 نفسي، من إليَّ  َلحبُّ  إنك إهلل رسول يا: فقال  إلنبي إلى رجلٌ  )جاء: قالت عائشة  عف
نك ني ولدي، من إليَّ  وأحبُّ  ومالي أىمي من إليَّ  َلحب وإ   أصبر فما فأذكرك إلبيت في َلكون وإ 
ذإ إليك فأنظر آتيك حتى ني إلنبيّْين مع ُرفعت دخمت إلجنة إذإ أنك عرفت وموتك موتي ذكرت وإ   وإ 
 َوَمنْ إآلية  بيذه  جبريل نزل حتى شيئا  إلنبي عميو يرد فمم أرإك أل خشيت إلجنة دخمت إذإ

دّْيِقينَ  إلنَِّبيّْينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  إلمَّوُ  َأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  اِلِحينَ  َوإلشَُّيَدإءِ  َوإلصّْ  َوإلصَّ
َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ 

(1). 

 ثانيًا: إلجوإنب إلمغوية
دّْيِقينَ  :في قكؿ اهلل  دّْؽي  الذم كيككف التىٍصديًؽ، الدائـ :صدّْيؽ جمع َوإلصّْ  قكلىو ييصى

 .(2)بالعمؿ

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 في قدَّمو ما ككاف المكعكظ، في لًغمىظو  يككف قد الكعدي  ككاف بمكاعظو، العمؿ في رٌغب كلما

 ما إجماؿ مفصبلن  ليا، كمو المقاـ التي الطاعة مطمؽ في بالكعظ ترقيقو بعد رغب مجمبلن؛ أمران  كعظو
عظمتو،  مستحضران  زكاجره عند كالكقكؼ أكامره امتثاؿ في اهلل  يطع كمف: فقاؿ كعد عمييا
 فأكلئؾ نيايتيا بمغ مف سٌيما ال ذلؾ، يقتضي الرسالة منصب فإف أراده، ما كؿٌ  في أم كالرسكؿ 

 إلييا كصؿ رؤيتيـ أك زيارتيـ أراد إذا بحيث فيك حزبيـ، مف معدكد أم عمييـ أنعـ الذيف مع
ف درجاتيـ في يككف أف يمـز أنو ال بسيكلة، ،  النبييف مف: بقكلو بينيـ ثـ قاصرة، اعمالو كانت كا 

                                                           
 ، قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح.(84 ص/)النزكؿ، مقبؿ الكادعي،  أسباب مف المسند الصحيح (1)
 .(1241/ 0) العربية، أبك نصر الفارابي، كصحاح المغة تاج الصحاح(2) 
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 فكانكا كأفعاليـ، أقكاليـ في ىـ ، كصدقكااهلل  عف أتاىـ ما الناس أكؿ صٌدقكا الذيف كالصٌديقيف

 .(1)، كالصالحيف مف ىذه األمة  اهلل سبيؿ في قيتمكا الذيف كالشيداء بعدىـ، لمف قدكةن 

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 في فكانكا كقٍدرىـ، شأنيـ عظيـ الذيف فأكلئؾ  رسكلو كىٍدم  اهلل ألكامر يستجب كمف

 بو جاءت بما تصديقيـ كىميؿ الذيف كالصدّْيقيف األنبياء مف بالجٌنة عمييـ  اهلل أنعـ مف صحبة
 في رفقاء ىؤالء كحسيف المؤمنيف، كصالح اهلل  سبيؿ في كالشيداء كعىمىبلن  كقكالن  اعتقادان  الرسؿ 

 كمف عباده، أحكاؿ يعمـ عميمان   باهلل ككفى كحده، اهلل  مف الجزيؿ العطاء ، كذلؾجٌنة اهلل 
 .(2)الصالحة  األعماؿ مف بو قاـ بما الجزيؿ الثكاب منيـ يستحؽ

 : تحقيق إلمقاصد وإَلىدإفخامساً 
: فأخبرت اآليات بذلؾ صراحةن، قاؿ اهلل  كطاعة رسكلو  األٍجري المتٌحصَّؿي بسبب طاعة اهلل  .8

 ْدّْيِقينَ  إلنَِّبيّْينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  إلمَّوُ  َأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمن  َوإلشَُّيَدإءِ  َوإلصّْ
اِلِحينَ    (70) َعِميًما ِبالمَّوِ  َوَكَفى إلمَّوِ  ِمنَ  إْلَفْضلُ  َذِلكَ ( 69) َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوإلصَّ
ديقيف كالشيداء (، 70،69)إلنساء: كأمُّ فٍضؿو أعظـ مف أف ييحشر العبد المؤمف مع النبٌييف كالصّْ

الفكز كالفبلح كالسعادة في الداريف الدنيا  كرسكلو  ، فًبطاعة اهلل كالصالحيف في جٌنة اهلل 
نب حيث يقكؿ كاآلخرة، أٌما غير ذلؾ فيك الخسراف كؿُّ الخسراف، كالحديث مشيكره في ىذا الجا

كلُّ أمتي يدخمون إلجّنة إل من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول إهلل ؟ قال " من أطاعني : )النبي 
 .(3)( دخل إلجنة، ومن عصاني فقد أبى

مع اختبلؼ الدرجات فيما بينيـ  ىـ أفضؿ كأكـر الخمؽ عمى اهلل  المعمكـ عندنا أٌف األنبياء  .0
 تعالى اهلل أكلياء كسائر كأئمتيا األمة سمؼ اتفؽ الصالحيف؛ "كقد، كىي أفضؿ مراتب عنده 
تمييا مٍرتبة الصدّْيقية كىي المرتبة  ،(4)بأنبياء"  ليسكا الذيف األكلياء مف أفضؿ األنبياء أف عمى

ميا إال مؤمفه صادؽه مع اهلل  ، كلقد حاز عمى شرؼ ىذه المنزلة صاحب رسكؿ التي ال يحصّْ
 بأبي بكرو الصدّْيؽ؛ كذلؾ لشدَّة تصديقو باهلل ، كلقد سٌماه النبي بف أبي قحافة عبد اهلل  اهلل 
  كرسكلو عائشة خاصةن في رحمة اإلسراء كالمعراج، فعف  بالنبيّْ  ُأسري لما) :قالت  إلى 

                                                           
 .(319/ 5) كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ(1) 
 (، بتصرُّؼ.81التفسير الميسَّر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص  (2)
/ 92/ ص9، )جأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسٌنة، باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل  (3)
 (.7280ح

 .(228 ص/) الشامية، سميماف العسيرم، الداحضة الشبو عمى الشيابية المرسمة الصكاعؽ(4) 
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 وسعى وصدقوه، بو آمنوإ كان ممَّن ناٌس  فارتدَّ  بذلك، إلناس يتحدث أصبح إَلقصى إلمسجد
 إلى إلميمة بو ُأْسري أنو يزعم صاحبك إلى لك ىل: فقالوإ ، بكر أبي إلى إلمشركين من رجالٌ 
 أّنو تصدقو َأوَ : قالوإ صدق، لقد ذلك قال لئن: قال نعم،: قالوإ ذلك؟ أوقال: قال إلمقدس؟ بيت
 من أبعد ىو ما في َلصدُّْقو إني نعم،: فقال يصبح؟ أن قبل وجاء إلمقدس بيت إلى إلميمة ذىب
   )(1) إلصديق بكرٍ  أبا ُسمّْي فمذلك روحٍة، أو غدوةٍ  في إلسماء خبر في أصدقو ذلك

كىي مف أفضؿ المنازؿ؛ فالشييد  يأتي بعد مرتبة الصدّْيقية مرتبة الشيداء في سبيؿ اهلل 
، لذا استحؽَّ أف يككف مع النبيّْيف كالصٌديقيف، كلقد رٌتب ييضحي بنفسو كمالو في سبيؿ اهلل 

؛ فعف بي الن  ُأُحدٍ  إلى  إلنبي صعد): قاؿ  مالؾ بف أنس ىذه الدرجات في حديثو مشيكرو
  نبيّّ  إل عميك فما ُأُحد إْثُبت :قال برجمو، َفَضرَبو بيم، َفَرَجفَ  ،وعمر وعثمان  بكر أبو ومعو

لؤلفضمية، كذلؾ يأتي بعد ىذه المراتب  ، فيذا الترتيب مف النبيّْ (2)( شييدإن أو صدّْيق أو
الثبلث مرتبة الصالحيف مف المؤمنيف كىي المرتبة األخيرة مف ىذه المراتب، ككيمُّيا كريـه بإذف اهلل 

 كاآلية الكريمة أكضحت ذلؾ، قاؿ اهلل ،: َْأْنَعمَ  إلَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمن 
دّْيِقينَ  ِمَن إلنَِّبيّْينَ  ْيِيمْ َعمَ  إلمَّوُ  اِلِحينَ  َوإلشَُّيَدإءِ  َوإلصّْ  (.69)النساء: َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوإلصَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
(، كالحديث صحيحه عمى شرط 0022/ح21/ص0، )ج أخرجو الحاكـ في مستدركو، كتاب معرفة الصحابة  (1)

 الشيخيف كلـ يخرّْجاه.
العدكم  القرشي حفص أبي الخطاب بف عمر ، باب مناقبأخرجو البخارمُّ في صحيحو، كتاب أصحاب النبي  (2)
(.0121/ح11/ص2، )ج 
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 امطاملاخ  اخل
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء

 (74-71)    م   
 ت ج هاع يف اجلهاد، لا رتغ ب ف ه

 ثلثة مطالب: يوفو 
 إَلمنية سمة إلمجاىد إلمؤمن.  إلحتياطاتإلمطمب إَلول: أخذ 

 سمة إلمنافقين. عن إلجياد إلمطمب إلثاني: تثبيط إلمؤمنين
 .أجر إلمجاىدين في سبيل إهلل  إلمطمب إلثالث:
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 إَلمنية سمة إلمجاىد إلمؤمن. إلحتياطاتإلمطمب إَلول: أخذ 

   (.5;)إلنساء:(5;) َجِميًعا إْنِفُروإ َأوِ  ثَُباتٍ  َفاْنِفُروإ ِحْذَرُكمْ  ُخُذوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا :قال إهلل 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
ذىري  ِحْذَرُكمْ  ُخُذوإ: قكؿ اهلل  .1 ميخيؼ  مف احتراز: ىك الحى

(1) . 

 .(2)كاالستنصار  االستنجاد: النٍَّفر َفاْنِفُروإ :قكؿ اهلل  .8

 .(3)الجماعة  كىي ثيبىة، جمع ثَُباتٍ  :قكؿ اهلل  .0

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
 بأعظـ ىنا أىمىرى  ،رسكلو  كطاعة بطاعتو  كأكصى كالمنافقيف، النفاؽ مف  حٌذر لما
حياء كممتو إًلعبلء اهلل  سبيؿ في الجياد كىك كالقربات الطاعات  كالتأىب باالستعداد كأمر دينو، كاً 

 كحٌذر المنافقيف مف لمعزائـ المثبطيف الجياد عف المتخمفيف حاؿ بٌيف ثـ الكفار، مباغتة مف حذران 
 .(4)شرىـ مف المؤمنيف

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
كـ مف كاحترسكا خذكا حذركـ، أيُّيا المؤمنكف المؤمنيف كيرشدىـ بقكلو يا يخاطب اهلل   عديكّْ

عداد الجيكش بتنظيـ كيككف الحرب، يمنع قد لو فاالستعداد لمبلقاتو؛ دائمان  كاستعدكا  المناسبة، العدة كا 
ذا ال ذلؾ، الحاؿ اقتضى إف جماعات إليو فاخرجكا حذركـ أخذتـ كا   كاخرجكا العامة التعبئة فأعمنكا كا 
 دعا إذا حتى ةالعسكري الفنكف شبابيا كتعميـ عسكرٌيان  األمة تنظيـ إلى إشارةه  ىذا كفي مجتمعيف إليو

 .(5)السبلح  يحمؿ الكؿَّ  كجدنا الكطف داعي

 رإبعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
 ىذه كأكَّؿ شريؼ، لغرضو  الحرب تككف أف كأكجبت القتاؿ، قكاعد اآليات الكريمة ىذه حدَّدت
ذىر، القكاعد التزاـ ، أمّْ  في لمبلقاتو البلـز كاإلعداد العدك، تحركات كمراقبة الحى  العدكُّ  يباغتنا فقد كقتو

تان  السابؽ االستعداد يككف كعندىا كاألزمات، الظركؼ بعض لحظة، كيستغؿُّ  أم في  ألغراضو ميفكّْ

                                                           
 .(137 /التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف العابديف المناكم، )ص (1)
 .(92/ 5) كاألثر، ابف األثير الجزرم، الحديث غريب في النياية (2)

 (.810/ ص8، نشكاف اليمني، )جشمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك(3) 
 (.265/ ص1)ج الصابكني، ،صفكة التفاسير (4)
 (، بتصرُّؼ.398التفسير الكاضح، محمد الحجازم، )ص (5)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 ألفٌ  المعارؾ؛ كاقتحاـ المكت يخشى ال اإليماف الصادؽ المينكرة، كالمؤمف اليزيمة بو كميمحقان  الدنيئة،
ؿى  ذىر؛ أٍخذ اإلقداـ مع بغيين لكف يتأخر، كال ساعةن  يتقدَّـ ال اإلنساف أىجى ذىر ألفٌ  الحى  في داخؿه  الحى

 في يشترككف فبل اليزيمة، كدعاة كالجكاسيس الجبناء بعض مف الداخمية الجبية تخمك كألٌنو ال القىدىر،
كف القتاؿ،  اليمـ كيثٌبطكف المغرضة، الكاذبة اإلشاعات كيىًشيعكف األعداء، كيمالئكف الزٍَّحؼ، مف كيفرُّ
ذىري  ينبغي كىؤالء كالعزائـ،  .(1)فالحذر مف كؿّْ ما سبؽ مطمكب ككٍشفيـ، تمامان، كاألعداء منيـ الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (، بتصٌرؼ000/ ص1التفسير الكسيط، كىبة الزحيمي، )ج (1)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 سمة إلمنافقين. عن إلجياد إلمطمب إلثاني: تثبيط إلمؤمنين

نَّ :قال إهلل   َمَعُيمْ  َأُكنْ  َلمْ  ِإذْ  َعَميَّ  إلمَّوُ  َأْنَعمَ  َقدْ  َقالَ  ُمِصيَبةٌ  َأَصاَبْتُكمْ  َفِإنْ  َلُيَبطَّْئنَّ  َلَمنْ  ِمْنُكمْ  َوإِ 
 َمَعُيمْ  ُكْنتُ  َلْيَتِني َيا َمَودَّةٌ  َوَبْيَنوُ  َبْيَنُكمْ  َتُكنْ  َلمْ  َكَأنْ  َلَيُقوَلنَّ  إلمَّوِ  ِمنَ  َفْضلٌ  َأَصاَبُكمْ  َوَلِئنْ ( 6;) َشِييًدإ
 (.7;-6;)إلنساء:(7;) َعِظيًما َفْوزًإ َفَأُفوزَ 

 :لجوإنب إلمغويةأوًل: إ
 .(1)المنافقيف يعني الجياد عف كيتخمَّفكف يتثاقمكف مف أم َلُيَبطَّْئنَّ  :قكؿ اهلل 

 :ثانيًا: وجوه إلبلغة
َلْيَتِني َيا كىك كمقكًلو َمَودَّةٌ  َوَبْيَنوُ  َبْيَنُكمْ  َتُكنْ  َلمْ  َكَأنْ  :االعتراض في قكؿ اهلل  .1

(2). 

مُِّصيَبةٌ  َأَصاَبْتُكمْ  :جناس االشتقاؽ في قكؿ اهلل  .8
(3)  . 

 :ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
ف بقكلو عميو عطؼ حذر، كال حـز غير عف الجياد إلى الخارج منكـ أفٌ  التقدير كاف كلما  كا 

 غيره كيأمر نفاقو، أك اإليماف في لضعفو الجياد عف نفسو في يتثاقؿ لمف المؤمنكف الذيف أييا منكـ
 العدك جرأة إلى المؤدم الضعؼ يثمر فإنو الغش، عيف كىك عميكـ لمشفقة إظياران  مؤكدان  أمران  بذلؾ

 منيـ، لمتحذير المنافقيف تبكيت مف اآليات ىذه مقاصد أجؿٌ  مف ىك لما مبينان  التبلشي، إلى المفضي
 .(4) كذلؾ يككف أف ينكر اإليماف ادعى ما كؿ ألف مؤكدان  يخفكف، ما ببعض ككصفيـ

 :رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي 
 اليمـ، يثبّْطكف الذيف كالمنافقيف الجبناء مف األمـ مف أمةه  تخمك فبل الداخمية الجبية أما
قكف  إيمانيـ لضعؼ الحرب مف قمكبيـ كانخبلع الشديد لمدنيا لحبيـ عنو كيقعدكف القتاؿ عف كيعكّْ

كىًر عزيمتيـ، كالمعنى أٌف مف بينكـ   أصابتكـ فإف الحرب، عف كيقعدكف اليمـ جماعةه يثبّْطكفكخى
 معكـ، نكف لـ حيث كتفضَّؿ عمينا اهلل  أنعـ قد: قالكا مثبلن  القٍتؿ أك كاليزيمة في الحرب مصيبةه 
 مف نصيبنا فأخذنا معكـ كنا ليتنا يا: قالكا العدك عمى كانتصار اهلل  مف فضؿ أصابكـ كلئف

                                                           
 .(993 ص/) الكميات، أبك البقاء الحنفي، (1)
 (.150/ ص5التفسير المنير، كىبة الزحيمي، )ج (2)
 (.269/ص 1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (3)

 .(324/ 5) الدرر، البقاعي، نظـ(4) 
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 يككنكا أف تقتضي يظيركنيا التي كالمكدة الصمة إذ كصمةه  مكدةه  كبينيـ بينكـ تكف لـ كأنو الغنيمة،
 .(1)كالحقد الحسد مف عندىـ كما بقمكبيـ أعمـ  كاهلل كالضٌراء، السٌراء في معكـ

 :خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
المنافقكف، كىـ مكجكدكف في  كىـ الميبىطّْئيف أك الميثبّْطيف فئةه مف األمة في أفٌ  بٌينت اآليات إلى .1

،  مف فييـ معيـ، غيرىـ كييٍقعدكف القتاؿ، ليس ىذا فحسب بؿ عف كديدف ىؤالء القعكد كؿ زمافو
بلئيا األمة جنس رسالتيا، كيبطنكف  في باإلخبلص كيتظاىر لمجماعة، اإليماف ييٍظير كممَّف كديخى

زىت كنصران  فٍتحان  الجماعة حقَّقت إف انتيازيكف، جماعة فيـ الحقد كالكٍره لمجماعة المؤمنة،  كأحرى
مة مقطكع كأٌنو فأٍغنىـ مف ىذه الغنائـ، معيـ كنتي  ليتني يا: ىؤالء المنافقيف يقكؿ غنيمةن،  الصّْ
: كقاؿ كىزيمةو فىًرح قتؿو  مف بمصيبةو  األمة أصيبت الجياد، ك إف عمى يعاقد كلـ باألمة كالمكدَّة

 الحذر. أشدٌ  منيـ الحذر يجب المنافقكف فيؤالء حاضران، معيـ أكف لـ إذ عميَّ  اهلل أنعـ قد

مف زمف النبي  لقد حرص المنافقكف في كؿّْ زمافو كمكاف عمى أف يككنكا في صؼّْ أعداء اهلل  .2
  إلى يكمنا ىذا، كلقد فضحت اآليات صفةن أخرل مف صفات ىؤالء المنافقيف، كىي أنَّو إف

بخيبة األمؿ كالحسرة، كيقكؿ الكاحد في نفسو لك أٌني _ ييصابكا  تيصٍبؾ حسنةه يا محمد _ 
_ كغيرىا  دو ف أصابؾ يا نبيَّنىا سٌيئةه _كالجراحات في أيحي كينت معيـ ألصٍبتي مف ىذه الغنائـ، كا 

نْ : في سكرة أخرل عٌقب بقكلو يفرحكا لميصابكـ، كىك ديدف ىؤالء، لكفَّ اهلل   َتْصِبُروإ َوإِ 
(، أم أٌنكـ أٌييا المؤمنكف إف تصبركا عمى 120: عمراف )آؿ َشْيًئا َكْيُدُىمْ  َيُضرُُّكمْ  َل  َوَتتَُّقوإ

ككـ بإذف اهلل  أذل ىؤالء، كتتَّقكا اهلل  كيدىـ إلى نحكرىـ، كىي  ، كسيردُّ اهلل لف يضرُّ
يطة كالحذر منيـ. صفةه ليؤالء المنافقيف بٌينيا اهلل   لممؤمنيف كي يأخذكا الحى

 
 
 

  

 
 
 
 

                                                           
 (، بتصرُّؼ.052التفسير الكاضح، محمد الحجازم، )ص (1)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 .أجر إلمجاىدين في سبيل إهلل  :إلمطمب إلثالث

 إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتلْ  َوَمنْ  ِباآْلِخَرةِ  إلدُّْنَيا إْلَحَياةَ  َيْشُرونَ  إلَِّذينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفْمُيَقاِتلْ :قال إهلل 
 (.8;:)إلنساء (8;) َعِظيًما َأْجرًإ ُنْؤِتيوِ  َفَسْوفَ  َيْغِمبْ  َأوْ  َفُيْقَتلْ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1) كالدار اآلخرة يبيعكف الدنيا ألجؿ اهلل  َيْشُروَن إْلَحَياَة إلدُّْنَيا ِباآْلِخَرةِ : قكؿ اهلل 

 ثانيًا: وجوه إلبلغة 
 أم لممبادلة، الشراء لفظ استعار ِباآْلِخَرةِ  إلدُّْنَيا إْلَحَياةَ  َيْشُرونَ  :االستعارة في قكؿ اهلل 

 .(2)بالباقية  الفانية يبيعكف

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 اآلخرة، المجاىد قٍصد أفٌ  عًمـ الدنيا، الجياد عف القاعد حاؿ محطٌ  أف بيف الحؽُّ  كلما

 المؤمنكف. كىـ كلجاجة برغبة يبيعكف الدنيا باآلخرة الذيف اهلل  سبيؿ في فميقاتؿ: بقكلو فعٌقب

بقكلو  عميو عطؼ بالدنيا، اآلخرة في رضي فقد الجياد عف قعد مف فإٌنو: التقدير كاف كلما
 عمى ىذا فييقتؿ كالجبلؿ الجماؿ بصفات المحيط الممؾ كممة إعبلء يريد اهلل  سبيؿ في يقاتؿ كمف
 يؤتيو فسكؼ فىيىٍسمىـ الكفار يٍغمبٍ  أك نفسو عمى كالقدر القضاء يغمب أف بعد النٌية تمؾ عمى كىك الكجو
 .(3)األجر العظيـ  اهلل 

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
ذا  ال الذيف الجبناء المنافقيف فيكـ أف عرفتـ كقد لو، كاالستعداد العدك نحك كاجبكـ ىذا كاف كا 

 الفانية دنياىـ باعكا الذيف المخمصكف المسممكف أكلئؾ  اهلل سبيؿ في فميقاتؿ أبدان، زمافه  منيـ يخمك
 السفمى، كفركا الذيف ككممة العميا ىي اهلل  كممة تككف حتى الدائـ كنعيميا الباقية باآلخرة

ما  اهلل  سبيؿ في االستشياد إما الحسنييف إحدل ينتظركف اهلل  سبيؿ في كالمقاتمكف  النصرة كا 
سىنان  أجران  اهلل  يؤتييـ سكؼ الحاليف كبل كفي األعداء، عمى كالغمبة  .(4)حى

                                                           
 .54كممات القرآف، حسنيف مخمكؼ، ص (1)

 (.269/ص 1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج(2) 
 .(326/ 5) الدرر، البقاعي، نظـ (3)
 (، بتصرُّؼ.052التفسير الكاضح، محمد الحجازم، )ص (4)
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 الثالثىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 تحقيق إلمقاصد وإَلىدإفخامسًا: 

في الدنيا بالنصر كالتمكيف، كفي اآلخرة  إٌف اإلسبلـ العظيـ كٌرـ المجاىديف في سبيؿ اهلل 
 بالدرجات العيبل مف الجٌنة، كلقد بٌينت اآليات أف المؤمف الحؽَّ ىك الذم يدافع كيقاتؿ في سبيؿ اهلل 

، كىك الذم يككف في الصفكؼ األكلى إذا تعٌرض كطنيو كبمديه لمغٍزك مف األعداء، إلعبلء كممتو 
 إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتلْ  َوَمنْ  ِباآْلِخَرةِ  إلدُّْنَيا إْلَحَياةَ  َيْشُرونَ  إلَِّذينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفْمُيَقاِتلْ  :قاؿ اهلل 

فاآلخرة عند ىؤالء المؤمنيف مقدَّمةه عمى  (،8;)إلنساء: َعِظيًما َأْجرًإ ُنْؤِتيوِ  َفَسْوفَ  َيْغِمبْ  َأوْ  َفُيْقَتلْ 
 الدنيا؛ ألٌف نعيـ اآلخرة باؽو، كنعيـ الدنيا زائؿ، كالمؤمف الفىًطف يقدّْـ الباقي عمى الزائؿ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

117 

 

 الرابعىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 الدراسة التحليلية ألدهدا  و مقاصد 

 (87-75)سىرة النساء من آية 
 وفيو أربعة مباحث وىي:

 ، وأىميتو في إإلسلم.إلمبحث إَلول: إلجياد في سبيل إهلل 

 إلمبحث إلثاني: توجييات ربانّية لممجتمع إلمسمم.

 ، وبعض صفاتيم.إلمبحث إلثالث: وإجبات إلرسل 
 إلمبحث إلرإبع: قوإعد نورإنية يتحّمى بيا إلمؤمن.
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ىالتحلولوةىالدرادة
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 املاخ  األل 
  ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء

 (76-75   )م  
 اجلهاد يف صا ل اهلل، لأه  ثه يف ا ص  

 
 .إإلسلم سنام ذروة إهلل  سبيل في مطمٌب وإحد: إلجياد وفيو
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 الرابعىالفصل

ىالتحلولوةىالدرادة
 .إإلسلم سنام ذروة إهلل  سبيل في إلجياد :إَلول إلمطمب

 إهلل، وأىميتو في إإلسلمإلجياد في سبيل 
 إلَِّذينَ  َوإْلِوْلَدإنِ  َوإلنَّْساءِ  إلرَّْجالِ  ِمنَ  َوإْلُمْسَتْضَعِفينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي تَُقاِتُمونَ  َل  َلُكمْ  َوَما :قال إهلل 
 َنِصيرًإ َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َوِليِّا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َأْىُمَيا إلظَّاِلمِ  إْلَقْرَيةِ  َىِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلونَ 

 َأْوِلَياءَ  َفَقاِتُموإ إلطَّاُغوتِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتُمونَ  َكَفُروإ َوإلَِّذينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتُمونَ  آَمُنوإ إلَِّذينَ ( 9;)
 (:; ،9;: )إلنساء  (:;) َضِعيًفا َكانَ  إلشَّْيَطانِ  َكْيدَ  ِإنَّ  إلشَّْيَطانِ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
ٍبثو  إلشَّْيَطانِ  َكْيدَ  :قكؿ اهلل    . (1)مٍكره كخي

 ثانيًا: وجوه إلبلغة
 . إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُمونَ  َل  َلُكمْ  َوَما :االستفياـ التكبيخي في قكؿ اهلل  .1
 ِفي ُيَقاِتُمونَ  َكَفُروإ َوإلَِّذينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتُمونَ  آَمُنوإ إلَِّذينَ  :المقابمة في قكؿ اهلل  .8

إلطَّاُغوتِ  َسِبيلِ 
(2). 

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
كىؤالء  المؤمنيف الصادقيف بقكلو كما لكـ ال تقاتمكف في سبيمي يخاطب اهلل    

كالتعذيب رٌبنا أخرجنا مف ىذه القرية المستضعفيف مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف يقكلكف مف شدة األلـ 
رنا.  الظالـ أىميا، كاجعؿ لنا مف لدنؾ كلٌيان يمي أمكرنا كيحمى أعراضنا، كاجعؿ لنا نصيران يىٍنصي

ر اآليات الكريمة مبدأن عظيمان كىك أٌف المؤمنيف يقاتمكف في سبيؿ اهلل       كدفاعان عف  كىنا تيقرّْ
ٌنيـ يقاتمكف في سبيؿ الطاغكت الذم ىك الظمـ كالجبركت كالطغياف بيضة اإلسبلـ، أٌما الكافريف فإ

 .(3)كالتعدم عمى حقكؽ األمـ كاألفراد، فقاتمكا أييا المؤمنكف أكلياء الشيطاف؛ فكٍيده ضعيؼه كاىي 

 رإبعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
لمدفاع عف األرض كاإلنساف، كحماية األكطاف مف عبث  لقد شيًرع الجياد في سبيؿ اهلل  .1

ذيركة  العابثيف، كالذَّكد عف المستضعفيف كالنساء كاألطفاؿ؛ لذلؾ فالجياد في سبيؿ اهلل 

                                                           
 (.533/ ص2، الفرابي، )جالصحاح تاج المغة كصحاح العربية (1)
 (.150/ص5التفسير المنير، الزحيمي، )ج (2)
 (، بتصرُّؼ.398،399التفسير الكاضح، محمد الحجازم، )ص (3)
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 َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُمونَ  َل  َلُكمْ  َوَما :سناـ اإلسبلـ، كاآليات الكريمة تحدَّثت بذلؾ، قاؿ اهلل 

 إْلَقْرَيةِ  َىِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلونَ  إلَِّذينَ  َوإْلِوْلَدإنِ  َوإلنَّْساءِ  إلرَّْجالِ  ِمنَ  َوإْلُمْسَتْضَعِفينَ  إلمَّوِ 
(، كىنا أمره 82)النساء: َنِصيرًإ َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َوِليِّا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َأْىُمَيا إلظَّاِلمِ 

 مع كّنا): قاؿ ، تشنيعه عمى تركو، فعف معاذ بف جبؿ مؤمنيف بالجياد في سبيمو لم
 سنامو، وذروة وعموده إَلمر برأس أنبأُتك شْئتَ  إن: لي فقال تبوك غزوة في  إهلل رسول
 ُذْروة وأما فالصلة، وأّما عموده فاإلسلم، إَلْمر رأس أّما :إهلل، قال رسول يا أجل: قمت

 .(1) فالجياد( سنامو

عفاء مف المسمميف الذيف يخشكف عمى دينيـ كأنفسيـ كأمكاليـ  .2 لقد رٌخص اإلسبلـ لمضُّ
كا بدينيـ مف الظالميف، كاآليات الكريمة تحٌدثت بذلؾ، قاؿ اهلل  : كأكالدىـ، أف يخرجكا كيفرُّ

إلَِّذينَ  َوإْلِوْلَدإنِ  َوإلنَّْساءِ  إلرَّْجالِ  ِمنَ  َوإْلُمْسَتْضَعِفينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُمونَ  َل  َلُكمْ  َوَما 
 ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َوِليِّا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوإْجَعلْ  َأْىُمَيا إلظَّاِلمِ  إْلَقْرَيةِ  َىِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلونَ 
 خير دليؿو عمى ذلؾ، حيث إٌنو  (، كلنا في سيرة رسكؿ اهلل 75)النساء: َنِصيرًإ َلُدْنكَ 

أف يخرجكا مف مٌكة إلى الحبشة، ككاف ذلؾ في بداية الدعكة حيث كاف  رٌخص لمصحابة 
في حالة ضعؼو كفقرو كعازةو، فاألمر جائزه ما خاؼ المؤمف عمى دينو كعقيدتو،  الصحابة 

 َكِثيرًإ ُمرَإَغًما إَْلَْرضِ  ِفي َيِجدْ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَياِجرْ  َوَمنْ   :كفي آيةو أخرل قاؿ اهلل 
 َعَمى َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  إْلَمْوتُ  ُيْدِرْكوُ  ُثمَّ  َوَرُسوِلوِ  إلمَّوِ  ِإَلى ُمَياِجرًإ َبْيِتوِ  ِمنْ  َيْخُرجْ  َوَمنْ  َوَسَعةً 
 (.100: )النساء  َرِحيًما َغُفورًإ إلمَّوُ  َوَكانَ  إلمَّوِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، قاؿ الذىبي معمّْقان: صحيحه عمى شرط 8042/ ح21/ ص8أخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب الجياد، )ج (1)

 البخارم كمسمـ.
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 خ  ا ثان اامل
 ا دراص  ا ثخ      ملكاصد لأهداف ص ر  ا نضاء

 (82-77   )م   
 ت ج هاع ربانّ      جث ع املض  

 مطالب: ثلثةوفيو 
 .إلمطمب إَلول: إدإرة إلصرإع مع إَلعدإء

 ذإ إلوجيين. إلمطمب إلثاني: لعن إهلل 
 إلمطمب إلثالث: إَلمر بتدبُّر إلقرآن إلكريم.
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 .إدإرة إلصرإع مع إَلعدإء إلمطمب إَلول:

َلَة َوآُتوإ إلزََّكاَة َفَممَّا ُكِتَب َعَميْ :قال إهلل  ِيُم أََلْم َتَر ِإَلى إلَِّذيَن ِقيَل َلُيْم ُكفُّوإ َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموإ إلصَّ
ْشَيًة َوَقاُلوإ َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَمْيَنا إْلِقتَاَل إْلِقتَاُل ِإَذإ َفِريٌق ِمْنُيْم َيْخَشْوَن إلنَّاَس َكَخْشَيِة إلمَِّو َأْو َأَشدَّ خَ 

ْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمتَاُع إلدُّْنَيا َقِميٌل َوإآْلِخَرُة َخْيٌر ِلَمِن إتََّقى َوَل ُتْظَمُمونَ  ( َأْيَنَما 77 َفِتيًل )َلْوَل َأخَّ
ْن َتُكوُنوإ ُيْدِرْكُكُم إْلَمْوُت َوَلْو ُكنْ  ْن ُتِصْبُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوإ َىِذِه ِمْن ِعْنِد إلمَِّو َوإِ  ُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َوإِ 

َيْفَقُيوَن َحِديثًا  ُتِصْبُيْم َسيَّْئٌة َيُقوُلوإ َىِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلّّ ِمْن ِعْنِد إلمَِّو َفَماِل َىُؤَلِء إْلَقْوِم َل َيَكاُدونَ 
َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن إلمَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَّْئٍة َفِمْن َنْفِسَك َوَأْرَسْمَناَك ِلمنَّاِس َرُسوًل  ( َما78)

 (.79-77)إلنساء:(79َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييًدإ )

 أوًل : أسباب إلنزول
بمكَّة فقالوإ:  وأصحابًا لو َأَتوإ إلنبيَّ  أّن عبد إلرحمن بن عوف ) :عن إبن عباس 

 فل بالعْفو ُأمْرتُ  إنّْي: " فقال  َأِذلًَّة، ِصْرَنا آمنَّا فممَّا مشركون ونحن ِعزَّةٍ  في كنَّا إنَّا إهلل رسول يا
لنا فمما تقاتموإ،  َلُيمْ  ِقيلَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ   إهلل فأنزل فَكفُّوإ بالقتال ُأِمرنا إلمدينة إلى إهلل حوَّ

َلةَ  َوَأِقيُموإ َأْيِدَيُكمْ  ُكفُّوإ  .((1)(5;)إلنساء:.... إلزََّكاةَ  َوآُتوإ إلصَّ

 ثانيًا : إلجوإنب إلمغوية

 (2)النكاة  شؽ في يككف ما: الفتيؿ َفِتيًل  : قكؿ اهلل  .1

 مف كنحكه البيت أمتعة مف حكائجو في اإلنسافي  بو يىستمتع ما َمتَاُع إلدُّْنَيا : قكؿ اهلل  .2
  (3)شيء  كؿٌ 

 (4)بيٍرج  كاحديىا الحيصيكف، بمعنى البركج ُبُروجٍ  :قكؿ اهلل  .3

بلط، كبالفتح أك مً  ميت بو الحائط مف جصٍّ طي شيء  يد بالكسر: كؿُّ الشّْ  مَُّشيََّدةٍ : قكؿ اهلل  .4
يد، بالتشديد: كالمشَّ  ،المعمكؿ بالشيديد: شً كالمى  ،صوتقكؿ: شاده يشيده شيدا: حصَّ  المصدر
 .(5) المطكؿ

 

                                                           
 (، قاؿ الذىبي: صحيحه عمى شرط البخارم.8088/ ح81/ ص8أخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب الجياد، )ج (1)
 .(045/ 0) كاألثر، ابف األثير، الحديث غريب في النياية (2)
 .(20/ 8) العيف، الفراىيدم، (3)
 .(04/ 11) المغة، أبك منصكر اليركم، تيذيب(4) 
 .(052/ 8) ، أبك نصر الفارابي،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (5)
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  ثالثًا: وجوه إلبلغة

إهلل َكَخْشَيةِ  إلناس َيْخَشْونَ  :قكؿ اهلل  في الميٍجمؿ المرسؿ التشبيو    
(1). 

 رإبعًا: إلمناسبات بين إآليات
 في بالقتاؿ كأمر المبطّْئيف، حاؿ كذكر الحذر، كأخذ لمقتاؿ باالستعداد اهلل  أمر أف بعد

 فمٌما مكة، في المشركيف يريدكف قتاؿ كانكا جماعة حاؿ ىنا ذكر الضعفاء، إنقاذ أجؿ كمف سبيمو 
 .(2)المتناقض  المكقؼ ذلؾ عمى  اهلل فكبَّخيـ كالضعفاء، المنافقكف كرىو القتاؿ، عمييـ فيرض

 خامسًا: إلتفسير إإلجمالي
 اإلذف يأتي أف قبؿ القتاؿ في رغبكا الذيف إلى تنظر بقكلو : ألـ يخاطب القرآف الكريـ النبيَّ 

يتاء الصبلة إقامة عمى كاحرصكا عنو، أيديىكـ فكيفُّكا القتاؿ، كقت يأت لـ: ليـ فقيؿ بو  فمما الزكاة، كا 
 كقالكا أشدَّ خشيةن، أك اهلل  كخكؼ الناس يخافكف منيـ طائفةه  إذا القتاؿ عمييـ اهلل  فرض

ـى : مستغربيف : قالكا كلذلؾ آلجاليـ؛ تعجيبلن  القتاؿ فٍرض في أفٌ  متكىّْميف القتاؿ يا ربَّنا عمينا كتٍبت ًل
رتنا لك  فمتاع استشيادكـ، إلى أٌدل كلك لمقتاؿ تقٌدمكا ليـ فقؿ الدنيا، في لنعيش قريبو  زمفو  إلى أخَّ

 عمى كستجزكف المَّو اتقى لمف كأعظـ خيره  كاآلخرة اآلخرة، متاع بجكار قميؿ عىظيـى  ميما الدنيا
َـّ إف ميما شيئان  الجزاء مف تينقصكف كال الدنيا في أعمالكـ فإٌنو  منو تيربكف الذل المكت صغير، ث

ف مشيدةو، حصكفو  في إقامتكـ كانت آتيكـ ال محالة، كلك : يقكلكف إيمانيـ لضعؼ الخائريف ىؤالء كا 
ف _، اهلل _  عند مف ىي كغنيمةه  فكزه  أصابيـ إف  مف ىذا لؾ يقكلكا ىزيمةه  أك جٍدبه  أصابيـ كا 

 اختبار عنده كمف اهلل  تقدير مف ىك تكرىكف أك تحبُّكف مٌما يصيبكـ ما كؿُّ : ليـ فقيؿ عندؾ،
إلييـ، كتحقّْؽ اآليات الكريمة قاعدةن  بو يتحدث صحيحان  قكالن  ييدرككف ال الضعفاء ليؤالء فما كابتبلء،

 عميؾ، المَّو  فضؿ فمف كسبلمةو  كنعمةو كعافيةو  رخاءو  مف - النبي أييا - يصيبؾ ما أٌنوربَّانية كىي 
ف البشرية النفس لتصكير لمنبي  كالخطاب نفسؾ، فمف كمكركه كمشقَّةو  شدَّةو  مف أصابؾ كما  لـ كا 
 كعمى تبميغؾ عمى شييد كالمَّو جميعان، لمناس عندنا مف رسكالن  كأرسمناؾ السيئة، يستكجب ما منو يقع

 .(3)عميمان  بو ككفى إجابتيـ،
 
 

                                                           
 .(269ص/ 1ج)صفكة التفاسير، الصابكني،  (1)
 (.160/ ص5ج)التفسير المنير، الصابكني،  (2)
 ، بتصرُّؼو يسير.122المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر، ص  (3)
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 سادسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

محتدـه كمستمر، كاألمُّة المسممة تمرّّ اليكـ بحالةو مف الضعؼ  إفَّ الصراع مع أعداء اهلل  .1
كاليكاف، بعكس أعدائيا الذيف يتسمحكف بأحدث أنكاع األسمحة الفتٌاكة؛ كذلؾ نتيجة بيعد 

إذا كجدكا في أنفسيـ ضعفاي أف يأخذكا المسمميف عف مصدر عٌزتيـ ككرامتيـ، فكجب عمييـ 
تيـ، كيككنكا عمى قٍدر المكاجية مع أعدائيـ، كاآليات فترة إعدادو كتجييزو حتى تقكل شكك

َلةَ  َوَأِقيُموإ َأْيِدَيُكمْ  ُكفُّوإ َلُيمْ  ِقيلَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ  الكريمة بٌينت ذلؾ، قاؿ اهلل   َوآُتوإ إلصَّ
ًئد اإلسبلـ في ميده،  (، فمك أٌف النبيَّ 77)النساء: ...إلزََّكاةَ  استجاب لطمب ىؤالء لكي
َـّ أًذف ليـ بالجياد بعد أف تمٌكف اإلسبلـ في  فالنبيُّ  رٌبى الجيؿ، كزرع األخبلؽ فييـ، ث
 قمكبيـ.

مىؽى اهلل  .2 ، فكؿُّ إنسافو مكتكبه أجمو كرزقو الخٍمؽى، كحٌدد ليـ آجاالن لمعكدة إليو  لقد خى
إلنساف عمى الجياد كالمنايا دفاعان عف حياًض ىذه األٌمة، فإٌف كشقيّّ أك سعيد، فإذا أقدـ ا

ؿ، كىذا ىك مقصد  ر األىجى بيف اإلنساف كأحجـ فإٌف إحجامو ال ييؤخّْ ذا جى بلن، كا  إقدامو ال يقدّْـ أىجى
اآليات الكريمة حيث إٌف اآليات شٌنعت عمى أكلئؾ الذيف أحجمكا عف الجياد خكفان عمى 

  ُمَشيََّدةٍ  ُبُروجٍ  ِفي ُكْنُتمْ  َوَلوْ  إْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوإ َأْيَنَما:حياتيـ، فقاؿ اهلل 
(، فالمكت كأسه ككؿُّ الناس شاربو، كلك كاف الجياد يقٌدـ أجبلن لكاف المكت مف 78)النساء:

الذم خاض المعارؾ كتعٌرض لممنايا، لكنَّو مات  نصيب الصحابي الجميؿ خالد بف الكليد 
 .عمى فراشو، فمماذا الخكؼ مف المكت طالما أٌنو في سبيؿ اهلل 
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 ذإ إلوجيين. إلمطمب إلثاني: لعن إهلل 

( َوَيُقوُلوَن 80َعَمْيِيْم َحِفيًظا )َمْن ُيِطِع إلرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع إلمََّو َوَمْن َتَولَّى َفَما َأْرَسْمَناَك :قال إهلل 
َفَأْعِرْض َعْنُيْم َطاَعٌة َفِإَذإ َبَرُزوإ ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُيْم َغْيَر إلَِّذي َتُقوُل َوإلمَُّو َيْكُتُب َما ُيَبيُّْتوَن 

 (.81-80)إلنساء:(81َوَتَوكَّْل َعَمى إلمَِّو َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكيًل )

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)عندؾ  مف خرجكا إذا َفِإَذإ َبَرُزوإ ِمْن ِعْنِدكَ :قكؿ اهلل  .1
 الطاعة أمر يديركف فيـ خرجكا أم إذا َبيََّت َطاِئَفٌة ِمْنُيْم َغْيَر إلَِّذي َتُقولُ :قكؿ اهلل  .2

 .(2)يخالفكا  أف فييبيّْتكف شاٌقةن، فيجدكنيا رءكسيـ في بيا أيمركا التي

 ثانيًا: إلجوإنب إلبلغية
ُيَبيُّْتونَ ...  َبيَّتَ  :في قكؿ اهلل  االشتقاؽ جناس    

(3). 

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
 ككاف أرسمو، مف ذلؾ ليبمغ عصاه كمف أطاعو مف يحفظ أف  الرسكؿ شأف مف كاف كلما

 ف عممان  بذلؾ يحيط ال لككنو ذلؾ، عف اإلعراض إلى لو أشار قد  ما ببعض يخبره شرع اجتيد؛ كا 
 كىـ أمرنا مف بشيء أمرتيـ إذا كًخداعيـ: كيقكلكف فيو لنفاقيـ مبينان  أقكاليـ لبعض حاكيان  فقاؿ يخفكنو

 مف خرجكا فإذا بالتعميـ، لمتعظيـ كالتنكير ذلؾ، عمى ثابتكف نحف دائمان، لؾ منَّا طاعةه  بحضرتؾ
 .(4)غير الذم تقكلو لؾ مف الطاعة  التمرُّد، كزٌكرت غاية في ىـ عندؾ

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 بشيران  إال أرسمناؾ فما طاعتؾ عف أعرض كمف ،المَّو  أطاع فقد الرسكؿ  مف ييًطع

 كنذيران.

 كلكف كتنيى، تأمر فيما الطاعة إال مٌنا لؾ كليس ميطاعه، أٍمرؾ: المتردد الفريؽ ىذا كيقكؿ
 كنيى، أمر مف ليـ أنت تقكلو الذل غير أمران  منيـ طائفة دبَّرت عنؾ كابتعدكا عندؾ مف خرجكا إذا

                                                           
 .123 ص الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر، القرآف تفسير في المنتخب (1)
 (.4/2466تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ) (2)
 .(269ص/ 1ج)صفكة التفاسير، الصابكني،  (3)
 .(338/ 5)الدرر، البقاعي،  نظـ (4)
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 إلى أمرؾ كفكض عنيـ، كأعرض إلييـ، تمتفت فبل الخفاء، في يدبّْركنو ما عمييـ ييحصى  كالمَّو
 .(1)أمكرؾ  جميع إليو تفكض كحافظؾ ككيمؾ اهلل  يككف أف ككفى عميو، كتككؿ ،المَّو 

 :إلمقاصد وإَلىدإف خامسًا: تحقيق
لقد بٌينت اآليات الكريمة صفةن أخرل ليؤالء المنافقيف، كىي صفةي ذك الكجييف، كىك مف شرّْ 

تحتضنيؾ، كقمبه كاسع  يحًمؿي العطؼى كالمّْيف، كالسركرى كاالبتسامة، يده حانيةه الناس، يأتيؾ بكجوو مبتسـو 
ا، ال رحمة في  -ياكـ منو كا    أجارنا اهلل -ؤكيؾ، فإذا رأيتى كجيو الثاني يي  رأيتى عبكسنا، بغيضن

مي  ذا كقىٍفتى لتبحث عف دكافع  ،قوقمًبو، كال رأفةى في خي فيك يمثّْؿي شخصيتيف متناقضتيف في ثكبو كاحد، كا 
في بمكًف صاحب ىؤالء، فإنٌ  ؾ ستقؼ عند أىمّْيا، كىك دافع النَّفعية كالكصكلية كاالنتيازية، فيك يتمكَّ

 َفِإَذإ َطاَعةٌ  َوَيُقوُلونَ  : ، كلقد حٌذر اإلسبلـ مف ىذه الطائفة، قاؿ اهلل جكىا منوالمصمحة التي ير 
 َعَمى َوَتَوكَّلْ  َعْنُيمْ  َفَأْعِرْض  ُيَبيُّْتونَ  َما َيْكُتبُ  َوإلمَّوُ  َتُقولُ  إلَِّذي َغْيرَ  ِمْنُيمْ  َطاِئَفةٌ  َبيَّتَ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َبَرُزوإ
ميؽ الذميـ، كمف أكلئؾ الذيف  (، كالنبيُّ 21)النساء:َوِكيًل  ِبالمَّوِ  َوَكَفى إلمَّوِ  حٌذر األٌمة مف ىذا الخي

تجُد من شرّْ إلناس يوَم إلقيامة عند إهلل ذإ إلوجيين، إلذي يأتي ):  يتَّصفكف بيذا الكصؼ، قاؿ 
 .(2) (ىؤلء بوجو وىؤلء بوجو

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، بتصرُّؼو يسير.123المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر، ص(1) 
 (.6058/ ح18/ ص8أخرجو البخارمُّ في صحيحو، كتاب األدب، باب ما قيؿ في ذم الكجييف، )ج (2)
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 بتدبُّر إلقرآن إلكريم.إلمطمب إلثالث: إَلمر 

َأَفَل َيَتَدبَُّروَن إْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر إلمَِّو َلَوَجُدوإ ِفيِو إْخِتَلًفا َكِثيرًإ :قال إهلل 
(82):(.82)إلنساء 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 في إليو يؤؿ كما إدباره في كالنظر تأمُّمو: األمر تدبُّر  َأَفَل َيَتَدبَُّروَن إْلُقْرآنَ :قكؿ اهلل 

 .(1)كمنتياه  عاقبتو

 ثانيًا: إلجوإنب إلبلغية
 .(2)جيميـ فرط مف إْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَل :كاإلنكار في قكلو  التعجب بو الذم ييراد االستفياـ

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات
؛ ليس برسكؿو مف عند اهلل   أنو اعتقادىـ يظيركنو ما خبلؼ إبطانيـ سبب كاف كلما

 عدـ تدبُّرىـ لمقرآف الكريـ، فقاؿ إلى اإلنكار ذلؾ اآليات سبب أرجعت أظيركه، ما إال يعمـ ال لذا فإٌنو
  لكؿ كىك الجامع القرآف يتأممكف منو أفبل لممعاني كاالستخراج القرآف في النظر كجكب عمى داالن 
، ال نظاـو  عمى الباطؿ مف الحؽ تمييز مف عمميو ييراد ما  .(3)يككف فيو اعكجاج  ال كنيجو  يٍختؿُّ

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي 
  اهلل  كتاب المنافقكف أكلئؾ يتدبَّر كاالستفياـ ىنا لمتعجُّب مف أفعاؿ ىؤالء، كىك أفبل 
 الئتبلؼ اهلل  عند مف الكتاب ىذا كأفَّ  أمرؾ، كاتباع طاعتو كجكب في عمييـ حجتو  فيعممكا
 غيره عند مف كاف لك إذ ،اهلل  عند مف أٌنو عمى دليؿ فيذا لبعض، بعضو كتأييد كأحكامو، معانيو

 .(4)كثيران  اختبلفان  أحكامو كاختمفت معانيو، لتناقضت

 خامسًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
أنزؿ القرآف الكريـ لحكمةو عظيمةو بالغة األىمية، كىي أف يككف منياجان كدستكران تسير  إٌف اهلل  .1

عميو األٌمة، كىك مصدر عزّْ ىذه األٌمة ككرامتيا كنيضتيا، كال يتحقَّؽ ذلؾ إال إذا فيـ المسمـ 

                                                           
 (.1/540الكشاؼ، الزمخشرم، ) (1)
 (160/ ص5التفسير المنير، كىبة الزحيمي، )ج (2)

 .(339/ 5)الدرر، البقاعي، نظـ(3) 
 (، بتصرُّؼو يسير.123/122المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر، )ص  (4)
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يمة عمى منيا، كتدبَّرىا، كعمؿ بمقتضياتيا، كلقد شٌنعت اآليات الكر  معاني اآليات كمراد اهلل 

 ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  إْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَل   :أكلئؾ الذيف ال يتدٌبركف آيات القرآف الكريـ، قاؿ اهلل 
(، فيناؾ فرؽه كبيره ما بيف مف يقرأ القرآف 82)النساء: َكِثيرًإ إْخِتَلًفا ِفيوِ  َلَوَجُدوإ إلمَّوِ  َغْيرِ  ِعْندِ 

 لمختمة، كبيف مف يقرؤه لمنيضة.
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 املاخ  ا ثا  
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء 

 (84-83م     )
 ، لبعض صفاته .لاجااع ا زصل 

 

 :انمطمب وفيو
 .إإلشاعة، وأثرىا إلسيئ عمى إلمجتمع إلمسمم إلمطمب إَلول:

 شدإئد.ثبات إلقادة في إل :ثانيإلمطمب إل
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 .إإلشاعة، وأثرىا إلسيئ عمى إلمجتمع إلمسمم إلمطمب إَلول:

َذإ:قال إهلل  َلى إلرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ  ِبوِ  َأَذإُعوإ إْلَخْوفِ  َأوِ  إَْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُىمْ  َوإِ   ُأوِلي َوإِ 
 َقِميًل  ِإلَّ  إلشَّْيَطانَ  َلتََّبْعُتمُ  َوَرْحَمُتوُ  َعَمْيُكمْ  إلمَّوِ  َفْضلُ  َوَلْوَل  ِمْنُيمْ  َيْسَتْنِبُطوَنوُ  إلَِّذينَ  َلَعِمَموُ  ِمْنُيمْ  إَْلَْمرِ 

(<7):(.83)إلنساء 

 أوًل: أسباب إلنزول
 فإذإ إلمسجد، دخمت: قال نساءه،  إهلل نبي إعتزل لماقاؿ : ) عف عمر بف الخٌطاب 

 بالحجاب، يؤمرن أن قبل وذلك نساءه،  إهلل رسول طّمق: ويقولون (1)بالحصى  ينُكُتون إلناس
 أقد بكر، أبي بنت يا: فقمت ،عائشة  عمى فدخمت: قال إليوم، ذلك َلعممن: فقمت عمر، فقال
 ،(2)بعيبتك  عميك إلخطاب، إبن يا لك وما لي ما: فقالت ، إهلل رسول تؤذي أن شأنك من بمغ
 إهلل رسول تؤذي أن شأنك من بمغ أقد حفصة، يا: ليا فقمت عمر، بنت حفصة عمى فدخمت قال
 ،إهلل رسول أن عممت لقد وإهلل  إهلل رسول لطمَّقك أنا ولول يحبك، ل ، إلبكاء، أشدَّ  فبكت 

 غلم برباح أنا فإذإ فدخمت، ،(3)إلمشربة  في خزإنتو في ىو: قالت ؟  إهلل رسول أين: ليا فقمت
 رباح، يا: خشب، فناديت من نقير عمى رجميو مدل  ( 4)إلمشربة ُأْسُكفَّة عمى قاعدإً   إهلل رسول
، نظر ثم إلغرفة، إلى رباح فنظر ، إهلل رسول عمى عندك لي إستأذن : قمت ثم شيئا، يقل فمم إليَّ

 شيئا، يقل فمم إلّي، نظر ثم إلغرفة، إلى رباح فنظر ، إهلل رسول عمى عندك لي إستأذن رباح، يا
 إهلل رسول أن أظنُّ  فإّني   إهلل رسول عمى عندك لي إستأذن رباح، يا: فقمت صوتي، رفعت ثم
  ّإهلل رسول أمرني لئن وإهلل حفصة، أجل من جئت أّني ظن  عنقيا، َلضربنَّ  عنقيا بضرب 

 حصير، عمى مضطجع وىو  إهلل رسول عمى فدخمت إرقو، أن إلي فأومأ صوتي، ورفعت
ذإ غيره، عميو وليس إزإره عميو فأدنى فجمست،  في ببصري فنظرت جنبو، في أثر قد إلحصير وإ 

ذإ إلغرفة، ناحية في قرظاً  ومثميا إلصاع، نحو شعير من بقبضة أنا فإذإ  إهلل رسول خزإنة  وإ 
 ل لي وما إهلل، نبي يا: قمت إلخطاب"، إبن يا يبكيك "ما: قال عيناي، فابتدرت: قال ،(5)معّمق  أفيق
 في وكسرى قيصر وذإك أرى، ما إل فييا أرى ل خزإنتك وىذه جنبك، في أّثر قد إلحصير وىذإ أبكي
 أن ترضى أل إلخطاب، إبن "يا: فقال خزإنتك، وىذه وصفوتو،  إهلل رسول وأنت وإَلنيار، إلثمار

                                                           
/ 5)جالمفكر، انظر النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير،  الميمـك كفعؿ األرض بو يضربكف أم (1)
 (.113ص
 (.450/ ص3، انظر تاج العركس، الزبيدم، )جحفصة  بنتؾ بكعظ عميؾ المراد (2)
 (.257/ ص6الغرفة، انظر العيف، الفراىيدم، )ج (3)
 (.407/ ص1السفمي، انظر الجراثيـ، الدينكرم، )ج الباب عتبة ىي (4)
 (.65/ ص1بلـ، )جدباغو، انظر غريب الحديث، القاسـ بف س يتـ لـ الذم الجٍمد ىك (5)
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 وجيو في أرى وأنا دخمت، حين عميو ودخمت: قال بمى،: قمت إلدنيا؟ "، وليم إآلخرة لنا تكون

 معك، إهلل فإن طمَّقتين، كنت فإن إلنساء؟ شأن من عميك يشقُّ  ما إهلل، رسول يا: فقمت إلغضب،
 إل بكلم، إهلل وأحمد تكمَّمتُ  وقّمما معك، وإلمؤمنون بكر، وأبو وأنا، وميكائيل، وجبريل، وملئكتو،

 َطمََّقُكنَّ  ِإنْ  َربُّوُ  َعَسى: إلتخيير آية إآلية ىذه ونزلت أقول، إلذي قولي يصدق إهلل يكون أن رجوت
نْ (، 9: )إلتحريم  ِمْنُكنَّ  َخْيرًإ َأْزَوإًجا ُيْبِدَلوُ  َأنْ   َوَصاِلحُ  َوِجْبِريلُ  َمْوَلهُ  ُىوَ  إلمَّوَ  َفِإنَّ  َعَمْيوِ  َتَظاَىرَإ َوإِ 

 تظاىرإن وحفصة بكر، أبي بنت عائشة وكانت (،8: )إلتحريم َظِييرٌ  َذِلكَ  َبْعدَ  َوإْلَمَلِئَكةُ  إْلُمْؤِمِنينَ 
 يا: قمت ل،: قال أطمقتين؟ إهلل رسول يا: فقمت وسمم، عميو إهلل صمى إلنبي نساء سائر عمى

 نساءه،  إهلل رسول طمق: يقولون بالحصى، ينكتون وإلمسممون إلمسجد دخمت إني إهلل، رسول
 عن إلغضب تحّسر حتى أحدّْثو أزل فمم شئت، إن نعم: قال تطّمقين، لم أنك فأخبرىم أفأنزل
 فنزلت ونزلت،   إهلل نبي نزل ثم ثغرًإ، إلناس أحسن من وكان فضحك، َكَشرَ  وحتى وجيو،
 إهلل رسول يا: فقمت بيده، يمسو ما إَلرض عمى يمشي كأّنما  إهلل رسول ونزل بالجذع، أتشبث
 باب عمى فقمت وعشرين، تسعا يكون إلشير إن: قال وعشرين، تسعة إلغرفة في كنت إّنما

َذإ: إآلية ىذه ونزلت نساءه،  إهلل رسول يطمق لم صوتي، بأعمى فناديت إلمسجد،  َجاَءُىمْ  َوإِ 
َلى إلرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ  ِبوِ  َأَذإُعوإ إْلَخْوفِ  َأوِ  إَْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ   إلَِّذينَ  َلَعِمَموُ  ِمْنُيمْ  إَْلَْمرِ  ُأوِلي َوإِ 

 .(1)" إلتخيير آية  إهلل وأنزل إَلمر، ذلك إستنبطتُّ  أنا فكنتُ  (،7>: )إلنساء ِمْنُيمْ  َيْسَتْنِبُطوَنوُ 

 ثانيًا : إلجوإنب إلمغوية

 .(2)النَّاس  في بو كنادكا أظيركه أىم ِبوِ  َأَذإُعوإْ  :قكؿ اهلل  .1
 .(3) يستخرجكنو َيْسَتْنِبُطوَنوُ : قكؿ اهلل  .8

 ثالثًا : وجوه إلبلغة
 .(4) إلَخْوفِ  َأوِ  إََلْمنِ  :في قكؿ اهلل  الطباؽ .1

 

 

                                                           
ف :  كقكلو كتخييرىف النساء، كاعتزاؿ اإليبلء، في ركاه مسمـه في صحيحو، كتاب اإليبلء، باب (1)  تظاىرا كا 
 (.1479/ ح1105/ ص2، )جعميو
 .(94/ 3) المغة، أبك منصكر اليركم، تيذيب (2)
 (.191/ ص1الزاىر في معاني كممات الناس، أبك بكر األنبارم، )ج (3)
 (.269/ ص1صفكة التفاسير، الصابكني، )ج (4)
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 رإبعًا: إلمناسبات بين إآليات

 فيمو، مف كالتثبُّت ككعًيو القرآف بتدبُّر أىمىرى   فإٌنو قبميا، لما بالنسبة كاضحةه  اآلية مناسبة
 .(1)كغيرىا  األخبار كنٍقؿ الحياة، شؤكف كؿ في التثبُّت بضركرة لمتعمُّـ مدعاة كذلؾ

 : إلتفسير إإلجماليخامساً 
 أك المسمميف بقٌكة يتعٌمؽ أمرو  عمى اطَّمىعيكا تيخبر اآليات الكريمة أٌف ىؤالء المنافقيف إذا 
 أنبائيـ تكصيؿ أك قمكبيـ، في الرعب إلقاء أك بالمسمميف لمتغرير بو يجيركف كنشركه، أفشكه ضعفيـ

لى الرسكؿ  إلى كالخكؼ األمف أمر ردُّكا ىؤالء أفٌ  كلك أعدائيـ، إلى  ككبار القيٌكاد مف األمر أكلى كا 
ذاعتيا الكقائع استخراج يحاكلكف الذيف أكلئؾ لعًمـ جيتيـ مف الحقيقة معرفة كطمبكا ،الصحابة   كا 

 كمنع اإليماف، عمى قمكبكـ بتثبيت عميكـ المَّو  فضؿ كلكال كالقادة، الرسكؿ  جانب مف الحؽَّ 
 مف ينجي  كلـ الشيطاف، إغكاء أكثريكـ التَّبع كاالنتصار، الظفر أسباب مف بتمكينكـ كرحمتو الفتنة،
 .(2)القميؿ إال إغكائو

 : تحقيق إلمقاصد وإَلىدإفسادساً 
، كالدعكة إليو، كقد كانت مينة إٌف أعظـ مينةو عمى كجو ىذه األرض ىك التبميغ عف اهلل  .1

، كاآليات السابقة أرشدت إلى جزءو ميٍـّ مف ىذه المينة، كىي تكضيحي األنبياء األنبياء 
  ما أيٍشكؿ عمى الناس فٍيميو، كترتيب أمكر الدكلة في كؿّْ النكاحي السياسية كاالقتصادية
َلى إلرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ  :عسكرية كاألىمنٌية، قاؿ اهلل كال  إلَِّذينَ  َلَعِمَموُ  ِمْنُيمْ  إَْلَْمرِ  ُأوِلي َوإِ 

لى  (، فمرجعٌية األمة إلى نبٌييا 20)النساء: ِمْنُيمْ  َيْسَتْنِبُطوَنوُ  في كؿّْ شيء في حياتو، كا 
 .ىديو بعد كفاتو 

تفسُّخ كتفكُّؾ أمَّ دكلةو قائمةو قكيَّة إشاعة األخبار الكاذبة منيا أك إفَّ مف أخطر أسباب  .8
شاعة األٌمة تمزُّؽ مف الكريـ القرآف حذر الصادقة في داخؿ صفّْيا، كقد  كالدعايات األخبار كا 

 كعيو  مف حينئذو  بدَّ  كال الخبيثة، أىدافو كتحقّْؽي  العدكَّ  كتخدـ تجمّْع، كال تفرّْؽ التي الميغرضة
، ييرجع إلييا في كؿّْ أمرو مف أمكر الدكلة، حتى ال ييفسح المجاؿ  حازمةو، كقيادةو  شامؿو

                                                           
 .(181ص / 2ج) الزحيمي، المنير، كىبة التفسير (1)
 (، بتصرُّؼ.180، 180المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجبة مف عمماء األزىر، )ص (2)
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كفى بالمرء : ) ألصحاب األىكاء كالعابثيف أف يعيثكا في األرض فسادان، كقد قاؿ النبيُّ 

 ف ًقبىًمو.، فينبغي عمى المسمـ الحذىر، كأالَّ ييؤتىيىفَّ اإلسبلـ م(1)( إثمًا أن يحدّْث بكلّْ ما سمع

 شدإئد.ثبات إلقادة في إل :ثانيإلمطمب إل
 َبْأَس  َيُكفَّ  َأنْ  إلمَّوُ  َعَسى إْلُمْؤِمِنينَ  َوَحرّْضِ  َنْفَسكَ  ِإلَّ  ُتَكمَّفُ  َل  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفَقاِتلْ :قال إهلل 

 (.8>:)إلنساء (8>) َتْنِكيًل  َوَأَشدُّ  َبْأًسا َأَشدُّ  َوإلمَّوُ  َكَفُروإ إلَِّذينَ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية

  .(2)الشيء  عمى الحثُّ : التحريض َحرّْضِ  :قكؿ اهلل  .1
رىبى  عٍنو، نىكىؿى  َتنِكيلً  :قكؿ اهلل  .8 رى  كضى : تنكيبلن  بو كجبف، كنٌكؿى  نكص: نككال كعمـ كنىصى

ذّْري  صنيعان  بو صنع  .(3)غيرىه  ييحى
تيـ َكَفُروإ إلَِّذينَ  َبْأَس  َيُكفَّ :قكؿ اهلل  .0  .  (4)الحربية  ييكقؼ قكَّ

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
 كاف لغيرىـ، بأنفسيـ كتنشيطيـ الجياد عف لتقاعدىـ المقتضي نفاؽ المنافقيف  بٌيف كلما

 بالنفر األمر بعد  فقاؿ نافقكا، أك كافقكا إلييـ التفات غير مف  ألمره  يمضي ألف سببان  ذلؾ
ف باؽو  األمر أف إلى مشيران  المبطئ، منيـ أف كبياف كجميعان، ثيباتو   اهلل سبيؿ في فقاتؿ: الكؿُّ  بٌطأ كا 
 .(5)كحدؾ كنت كلك كمو األمر لو الذم أم

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
ذا  كالحٌؽ، المَّو  كممة سبيؿ في كقىاًتؿ عنيـ، فأعرض المنافقيف ىؤالء أمثاؿ بينكـ كاف كا 

ٌثيـ القتاؿ إلى المؤمنيف ادع ثـ نفسؾ، عف إال مسئكالن  فمست  كبيـ بؾ يدفع المَّو  لعؿٌ  عميو، كحي
 .(6)بالكافريف تنكيبلن  كأشدُّ  قكَّةن  أشدُّ  كىك كناصركـ، مؤيّْديكـ كالمَّو الكافريف، شٌدة

                                                           
 غير كىك ، المصطفى إلى الشيء نسب لمف النار دخكؿ إيجاب ذكر أخرجو ابف حبَّاف في صحيحو، فصؿ (1)
 (، كقاؿ األلباني: صحيح.04/ ح810/ ص1بصحتو، )ج عالـ
 .167المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، ص (2)
 (1065 ص/) المحيط، الفيركز آبادم، القامكس (3)
 (.1/516أيسر التفاسير، أبك بكر الجزائرم، ) (4)
 .(345/ 5) الدرر، البقاعي، نظـ (5)
 (، بتصرُّؼ.124، 123المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجبة مف عمماء األزىر، )ص (6)
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 رإبعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف

ينبغي عمى القيادة المسممة أف تككف في خندؽو كاحدو مع الجند في معاركيـ، يعيشكا أفراحيـ  .1
مىد في  كأحزانيـ، فثبات القيادة عمى المبادئ السامية ثباته لمجند، كبثَّان لركح الصبر كالجى

ٍند،  سىنىةى لمجي أٌما أف تككف القيادة المعارؾ كالمممَّات، كحينئذو يتمثَّؿ في القيادة المسممة القدكةى الحى
في القصكر العالية الميٍترفة، كالجنكد في الخنادؽ، فيذا ال ينبغي أف يككف في قيادة مسممةو 

 َنْفَسكَ  ِإلَّ  ُتَكمَّفُ  َل  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفَقاِتلْ   :ربَّانية، كالخطاب ىنا في اآلية الكريمة لمنبيّْ 
  (.20)النساء:..…إْلُمْؤِمِنينَ  َوَحرّْضِ 

إٌف لئلعبلـ في ىذا الزماف دكره عظيـه في حسـ المعارؾ العسكرية، كفي تأجيج الرأم العاـ،  .2
دىثه بفٍضؿ اإلعبلـ، كلقد كاف  كتجييش الجيكش، كأصبح العالـ قريةن صغيرةن ال يٍخفى فيو حى

أو  -إْىُجُيم ) : (1)قاؿ لحٌساف بف ثابت  ؛ فيك ىذا السبلح مكجكدان زمف النبي 
: )خمُّوإ بني إلكفار  (3)، كفي فتح مٌكة أنشد عبد اهلل بف ركاحة (2)(ىاِجِيم وجبريل معك

وُيْذىل إلخميل عن  ،ضْربًا ُيزيل إليام عن مقيمو، إليوم نضربكم عمى تنزيمو ،عن سبيمو
لشّْْعر بين يدي : يا إبن روإحة، أتقول إ خميمو...يا ربّْ إّني ُمْؤمٌن بقيِمو، فقال لو عمر 

، كفي زماننا ىذا (4)(: مو، يا عمر، ليذإ أشدُّ عمييم من وْقع إلنَّْبل؟ قال  رسول إهلل 
الفضائيات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كغيرىا، التي يجب أف تيستغؿَّ لصالح اإلسبلـ 

 بالكممة. كالمسمميف، كىك مف باب الجياد في سبيؿ اهلل 

 
 

 
 

                                                           
 األنصارمٌ  الٌنجار بف مالؾ بف عمرك بف عدمٌ  بف زيد بف عمرك بف حراـ بف المنذر بف ثابت بف حٌساف (1)

 .(55/ 2) العسقبلني،تمييز الصحابة، ابف حجر  في ، انظر اإلصابة المَّو رسكؿ شاعر النجارٌم، ثـ الخزرجيٌ 
 (.3213/ ح112/ ص4أخرجو البخارمُّ في صحيحو، كتاب بدء الخٍمؽ، باب ذٍكر المبلئكة، )ج (2)

 بف كعب بف ثعمبة بف األغر مالؾ ابف القيس امرئ بف عمرك بف القيس امرئ بف ثعمبة ركاحة بف بف المَّو عبد(3) 
. ركاحة أبك كنيتو كيقاؿ محمد، أبا المشيكر، يكنى الشاعر الخزرجٌي، األنصارم الخزرج بف الحارث بف الخزرج
 مف األكليف السابقيف مف عقب لو كليس أيضا، خزرجية اإلطنابة بف عمرك بف كاقد بنت كبشة عمرك، كأمو أبك كيقاؿ

الصحابة،  تمييز في بمؤتة، اإلصابة استشيد أف إلى بعدىا كما بدرا كشيد العقبة، ليمة النقباء أحد األنصار، ككاف
 .(72/ 4) ابف حجر،

 عمييـ يشؽ الذم بالشعر المشركيف تحريض أخرجو ابف حبَّاف في صحيحو، باب الشّْعر كالسجع، ذٍكر إباحة (4)
: صحيح.5788/ ح104/ ص13إنشاده، )ج  (، كقاؿ األلبانيُّ
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 ا زابعاملاخ  
 ا دراص  ا ثخ      ألهداف لمكاصد ص ر  ا نضاء

 (87-85    )م   
 ق ارد ن ران    ثخ ى بها املام .

 

 :مطمبان وفيو
 إإلسلم عمي معالي إَلخلق. إلمطمب إَلول: حثُّ 

 خر جزء من عقيدة إلمسمم.آلإلمطمب إلثاني: إإليمان باليوم إ
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 إإلسلم عمي معالي إَلخلق. إلمطمب إَلول: حثُّ 

 ِكْفلٌ  َلوُ  َيُكنْ  َسيَّْئةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َوَمنْ  ِمْنَيا َنِصيبٌ  َلوُ  َيُكنْ  َحَسَنةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َمنْ  :قال إهلل 
َذإ( 9>) ُمِقيتًا َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَمى إلمَّوُ  َوَكانَ  ِمْنَيا  إلمَّوَ  ِإنَّ  ُردُّوَىا َأوْ  ِمْنَيا ِبَأْحَسنَ  َفَحيُّوإ ِبَتِحيَّةٍ  ُحيّْيُتمْ  َوإِ 
 (.86-85)إلنساء:(:>) َحِسيًبا َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَمى َكانَ 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 ثانيان، لو فصرت فردان  كاف إذا الرجؿ، كشفعت الكتر، خبلؼ: الشفع َيْشَفعْ  :قكؿ اهلل  .1

 .(1)كشفيع  لو شافعه  فأنا متكسبلن، لو شافعان  كنت إذا لو كشفعت لو، شفع فأنا شفعان  فشفعتو
 .(2) مٍكفكؿه  نصيبه  أم ِكْفلٌ  :قكؿ اهلل  .2

 .(3)عميو  القادر الشيء ىك عمى المقيت ُمِقيتاً  :قكؿ اهلل  .3

 ثانيًا: وجوه إلبلغة 
ْنَيا َنِصيبٌ  لَّوُ  َيُكنْ  َحَسَنةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  مَّن: المقابمة في قكؿ اهلل  .1  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َوَمن مّْ

ْنَيا ِكْفلٌ  لَّوُ  َيُكنْ  َسيَّْئةً   بمعنييف ييؤتى أم كىي البديعية المحسّْنات مف كىذه (،22)النساء: مّْ
 .(4)الترتيب  عمى ذلؾ يقاًبؿ بما ييؤتى ثـ أكثر أك

 ثالثًا: إلمناسبات بين إآليات

 أصابيـ أطاعكؾ حيف أنَّيـ ىنا بٌيف القتاؿ، عمى المؤمنيف بتحريض  نبيَّو اهلل  أمر لما
 .(5)جيكد  مف بالجياد ترغيبيـ في بذٍلت ًلما عميو؛ تيؤجر نصيبان  الخير ىذا مف لؾ كأفٌ  كثير، خيره 

 رإبعًا: إلتفسير إإلجمالي
 إليصاؿ يىٍسعى  كمف الثكاب، مف نصيبه  بشفاعتو لو يكف الخير، عمى غيره لحصكؿ يىٍسعى  مف

  .كحفيظان  شاىدان  شيء كؿ عمى اهلل  ككاف كاإلثـ، الًكٍزر مف نصيب لو يكف غيره إلى الشرّْ 
ذا ـي  عميكـ سٌمـ كا   سمَّـ، ما بمثؿ عميو ردُّكا أك كبشاشةن، لفظان  سمَّـ مٌما بأفضؿ عميو فردُّكا المسم

 .(6)مجازيان  شيءو  كؿ عمى كاف  كاهلل. كجزاؤيه ثكابيو كلكؿٍّ 
                                                           

 .(869ص/ 2ج) المغة، أبك بكر األزدم، جميرة (1)
 (.373/ ص5العيف، الفراىيدم، )ج (2)
 .(407 ص /1ج) المغة، أبك بكر األزدم، جميرة (3)

 .(269ص/ 1ج)التفاسير، الصابكني،  صفكة(4) 
 (.182/ ص5التفسير المنير، كىبة الزحيمي، )ج (5)
 (، بتصٌرؼ.92التفسير الميٌسر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص (6)
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ىالتحلولوةىالدرادة
 :وإَلىدإفخامسًا: تحقيق إلمقاصد 

ذلؾ  لقد جاء اإلسبلـ العظيـ ليرتقي بأخبلؽ الناس قكالن كفعبلن كمضمكنان، كلقد بٌيف النبيُّ  .1
، كلقد حٌثت اآليات الكريمة عمى معالي األخبلؽ؛ (1)إَلخلق( صالح َلتمّْم بعثت )إنما فقاؿ:

كالتحٌية مف األمكر التي فمف ألقى عميؾ التحٌية، فحيّْ بأحسف منيا، أك رٌدىا بالمٍثؿ، كالٌسبلـ 
 تشيع األمف كاألماف بيف الناس، كتنشر المحٌبة بيف المجتمع المسمـ.

 أم السيئة، الشفاعة كتحريـ بالرشكة، المقترنة غير الحؽ، إلى الحسنة المكصمة الشفاعة إباحة .2
 الميضيّْعة أك ،اهلل  حدكد مف لحدٍّ  كالميسقطة كالعدكاف، كاإلثـ الباطؿ عمى التعاكف فييا التي
 الًبرّْ  في أم كرًضيىو الشٍَّرع استحسنو فيما بالرشكة، كالحسنة المصحكبة أك الحقكؽ، مف لحؽٍّ 

 .(2)المعاصي  في أم حرَّمو أك الشٍَّرع كرىو فيما كالسيئة كالطاعة،
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 (.273/ ح104ركاه البخارمُّ في األدب المفرد، باب حسف الخمؽ، )ص (1)
 .(185/ 5) المنير، الزحيمي، انظر التفسير (2)
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ىالتحلولوةىالدرادة
 خر جزء من عقيدة إلمسمم.آلإلمطمب إلثاني: إإليمان باليوم إ

 َحِديثًا إلمَّوِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ  ِفيوِ  َرْيبَ  لَ  إْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى َلَيْجَمَعنَُّكمْ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  إلمَّوُ  :قال إهلل 
(<;)إلنساء(:<;.) 

 أوًل: إلجوإنب إلمغوية
 .(1)شٌؾ  أم يحتمؿ ال ِفيوِ  َرْيبَ  َل : قكؿ اهلل 

 ثانيًا: إلمناسبات بين إآليات
 بالبلـ كأكٌده األعظـ، الحساب كقت قكلو: "ليجمعنكـ" بٌيف في ،لو  معارض ال أنو تبيف كلما

 بحرؼ عبر فشيئان، شيئان  باإلماتة التدريج كاف كلما لو، المنكريف إلنكار القسـ تقدير عمى داللة كالنكف
 كبيف بينكـ فيفصؿ أم فيو " ريب " ال: بقكلو أكٌده ثـ لممبالغة، كالياء القيامة"، يكـ "إلى: فقاؿ الغاية
 .(2)يستحؽ بما كبلن  فيجازم محاليـ، كبيف أحكاليـ كنقد المنافقيف مف بيـ أخبركـ مف

 ثالثًا: إلتفسير إإلجمالي
 لمحساب فيو، شؾَّ  ال الذم القيامة يكـ ليجمعٌنكـ الخٍمؽ، لجميع باأللكىية المتفرّْد كحده اهلل 
 .(3)بو أخبر فيما حديثان  اهلل  مف أصدؽ أحد كال كالجزاء،

 رإبعًا: تحقيق إلمقاصد وإَلىدإف
إفّْ ليذا الديف العظيـ قكاعدان كأركانان البدَّ لكؿّْ مسمـو أف يؤمف بيا إيمانان جازمان ال شؾَّ فيو كال 
ريب، كمف ىذه األركاف: اإليماف باليـك اآلخر كالقيامة كالبعث كالنشكر، كقد ربطت اآلية الكريمة بيف 

 لَ  إْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى َلَيْجَمَعنَُّكمْ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  إلمَّوُ  :كاإليماف باليكـ اآلخر، قاؿ اهلل  تكحيد اهلل 
(، ىذا الربط يديؿُّ عمى أٌف اإليماف باليكـ اآلخر 28)النساء:َحِديثًا إلمَّوِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ  ِفيوِ  َرْيبَ 

ة اإلسبلـ، فالمسمـ جزءه مف عقيدة اإلنساف المسمـ، كمف ال يؤمف باآلخرة ىك بعيده كؿَّ البعد عف دائر 
 الحؽُّ يعمـ أٌف ىناؾ آخرة كبٍعث كنشكر، لذا فيك يستعدُّ ليذا اليكـ باألعماؿ الصالحة.

 

                                                           
 .193التفسير الحديث، عزت دركزة، ص (1)
 .(352/ 5)الدرر، البقاعي، نظـ (2)
 (، بتصٌرؼ.92التفسير الميٌسر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ص (3)
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 إلخاتمة
ُـّ الصالحات، كاهللى تعالى أسأؿ أف يجعؿ ىذا البحث كىذا الجيد في  الحمد هلل الذم بنعمتو تت
مكازيف الحسنات، كأف ينفع بو أبناء األمة اإلسبلمية، كالصبلة كالسبلـ عمى معٌمـ الناس الخير محمد 

 :كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد 

 لباحث.فيذه أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا ا

 أوًل: نتائج إلبحث:
مف  أفَّ أفضؿ أنكاع التفاسير ىك التفسير التحميمي المقاصدم الذم ييتـ بمراد اهلل  .1

 إلنزاؿ القرآف الكريـ.مف أىـ األسباب اآليات، كىذا 
نشاء  النساء سكرةأفَّ  .2 تمٌثؿ جانبان مف الجيد الذم أنفقو اإلسبلـ في بناء الجماعة المسممة، كا 

 .كفي حماية تمؾ الجماعة، كصيانة ىذا المجتمع ،المجتمع اإلسبلمي
جاءت لمتيسير كالتخفيؼ كرفع الحرج عف ىذه األمة، كىي دليؿ محبة اهلل  أفَّ شريعة اهلل  .3

  ألمة حبيبو محمد. 
ظيـ رفع مف شأف األسرة المسممة، ككضع ضكابط كقكاعد تحمي ىذه األسرة اإلسبلـ الع أفَّ  .4

 مف التشتت كالضياع كاالنحراؼ.
نبَّو القرآف قد عمى أمة اإلسبلـ، ك  لمييكد المحدؽ خطرالأفَّ القرآف الكريـ حٌذر المسمميف مف  .5

 الذم ىك عنكافي ىذه األمة. عمى حسدىـ كبغضيـ لمنبي 
ال يقبؿ أف ييشرؾ  مؿ عامؿو إال إذا كاف خالصان لكجيو الكريـ، كأنَّو ال يقبؿ ع أفَّ اهلل  .6

 بو، كيغفر ما دكف ذلؾ لمف يشاء.
، كأفَّ كؿَّ الحمكؿ السممية السترجاع الببلد كالعباد األمة بالجياد في سبيؿ اهلل ىذه أفَّ عزَّ  .7

 كالييكد. ال فائدة منيا مع عدكٍّ مجرـو 
، كأف ترجع لمقرآف كالسٌنة في كؿّْ أمكرىا، تحكـ بما أنزؿ اهلل يجب عمى األمة المسممة أف  .8

يف.  ففييما النجاح كالفبلح في الدارى
التحذير مف خطر المنافقيف الذيف ال يرقبكف في مؤمف إالِّ كال ذٌمة، كأٌنو كجب عمى المسمميف  .9

 محاربة ىذه الظاىرة السيئة بكؿ قكةو ممكنة.
، كأفَّ كبلِّ   .10 معاممةي الزكجات معاممةن حسنةن طيبة، ككذا عمى النساء كاألزكاج احتراـ أزكاجيفَّ

 مف الرجؿ كالمرأة لو كاجبو كحقكقو عمى اآلخر.
أفَّ اإلسبلـ نادل بًبرّْ الكالديف، ككذا احتراـ الجيراف، كالقياـ برعاية اليتامى كاألرامؿ،  .11

 كمساعدة اآلخريف.
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يبلء، ككذا شنَّع اإلسبلـ صفة البيٍخؿ، كعدَّىا مف أفَّ اإلسبلـ ح .12 ذَّر مف خطكرة الكٍبر كالخي
 الصفات الذميمة التي يجب عمى المسمـ أف يتجنَّبيا.

أفَّ اإلسبلـ حثَّ أفراد المجتمع عمى احتراـ خصكصية اآلخريف مف ماؿو كغيره، حيث حرَّـ  .13
 يؽ التجارة المشركعة.القرآف أٍكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ إال أف تككف عف طر 

 ثانيًا: إلتوصيات
أكصي طمبة العمـ بزيادة االىتماـ بعمـ مقاصد القرآف الكريـ، كزيادة التعمُّؽ في ىذا البحر  .1

 الزاخر، كعمؿ مؤلفات خاصة بيذا العمـ الكاسع الذم ال ينضب.

مؿ بمقتضى أكصي اإلنساف المسمـ أف يقرأ القرآف بتدبُّرو لمعانيو، كاستخبلص مقاصده، كالع .8
 اآليات القرآنية، كقد قالكا: "فرؽه ما بيف مف يقرأ القرآف لمخٍتمة كبيف مف يقرؤه لمنٍيضة".

 أكصي الجامعة اإلسبلمية بطباعة السمسمة، كجٍعميا مرجعان يستفيد منو الباحثيف كطمبة العمـ. .0
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 الفهارس العامة
 
 أوًل: فيرس إآليات إلكريمة.

 : فيرس إَلحاديث إلنبوية إلشريفة.ثانياً 
 ثالثًا: إلمصادر وإلمرإجع.

 رإبعاُ: فيرس إلموضوعات.
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 .اآل اع ا لزمي ألاًل: فهزظ 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة رقم إآلية إآليـــة م.
 سورة إلبقرة 

1.   ُ27 185 ...إْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوَل  إْلُيْسرَ  ِبُكمُ  إلمَّوُ  ُيِريد 
2.   ْ34 211 ...آَتْيَناُىمْ  َكمْ  ِإْسرَإِئيلَ  َبِني َسل 
3.  َبا ِمْثلُ  إْلَبْيعُ  ِإنََّما  32 275 ...إلرّْ
4.   ََّبا َوَحرَّمَ  إْلَبْيعَ  إلمَّوُ  َوَأَحل  32 275 ...إلرّْ

 سورة إل عمرإن
5.   ْن  104 120 َيُضرُُّكمْ  َل  َوَتتَُّقوإ َتْصِبُروإ َوإِ 
6.    ُ12 159 ...َفاْسَتَجاَب َلُيْم َربُُّيْم َأنّْي ل ُأِضيع 
7.    50 180 ...ِبَما َيْبَخُمونَ  إلَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوَل 

 سورة إلنساء
8.   14 1 ...َخَمَقُكمْ  إلَِّذي َربَُّكمُ  إتَُّقوإ إلنَّاُس  َأيَُّيا َيا 
9.   َذإ  15 101 ...َعَمْيُكمْ  َفَمْيَس  إَْلَْرضِ  ِفي َضَرْبُتمْ  َوإِ 

10.   ُ14 11 ...ِلمذََّكرِ  َأْوَلِدُكمْ  ِفي إلمَّوُ  ُيوِصيُكم 
11.   ْ11 110 ...َيْظِممْ  َأوْ  ُسوًءإ َيْعَملْ  َوَمن 
12.   َ15 141 ...َلُكمْ  َكانَ  َفِإنْ  ِبُكمْ  َيَتَربَُّصونَ  إلَِّذين 
13.   َّ15 145 ...إلنَّارِ  ِمنَ  إَْلَْسَفلِ  إلدَّْركِ  ِفي إْلُمَناِفِقينَ  ِإن 
14.  17 157 ...َلُيمْ  ُشبّْوَ  َوَلِكنْ  َصَمُبوهُ  َوَما َقَتُموهُ  َوَما 
15.   َ16 158-157 ...َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبّْو 
16.  16 172-171 ...َمْرَيمَ  إْبنُ  ِعيَسى إْلَمِسيحُ  ِإنََّما 
17.  14 19 إلنَّْساَء... َتِرُثوإ َأنْ  َلُكمْ  َيِحلُّ  َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
18.   ْ14 23 ...َوَأَخَوإُتُكمْ  َوَبَناُتُكمْ  ُأمََّياُتُكمْ  َعَمْيُكمْ  ُحرَّْمت 
19.   ُ19 24 ...َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما ِإلَّ  إلنَّْساءِ  ِمنَ  َوإْلُمْحَصَنات 
20.   ُ19 25-24 ...َمَمَكتْ  َما ِإلَّ  إلنَّْساءِ  ِمنَ  َوإْلُمْحَصَنات 
21.   ْ22 25 ...َخْيرٌ  َتْصِبُروإ َوَأن 
22.   ٍ22 25 ...ُمتَِّخَذإتِ  َوَل  ُمَساِفَحاتٍ  َغْيرَ  ُمْحَصَنات 
23.   ُ25 28-26 ...ُسَننَ  َوَيْيِدَيُكمْ  َلُكمْ  ِلُيَبيّْنَ  إلمَّوُ  ُيِريد 
24.   ُ27 27 ...َعَمْيُكمْ  َيُتوبَ  َأنْ  ُيِريدُ  َوإلمَّو 
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 رقم إلصفحة رقم إآلية إآليـــة م.
25.   َّ30 29 ... َترَإضٍ  َعنْ  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإل 
26.  31 29 ...َأْمَوإَلُكمْ  تَْأُكُموإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
27.   ْ31 30 ... ُعْدَوإًنا َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمن 
28.   ْ11 31 ... َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوإ ِإن 
29.   لَ  َما َتَتَمنَّْوإ َوَل  33 32 ...إلمَّوُ  َفضَّ
30.   َ12 33 َنِصيَبُيْم... َفآُتوُىمْ  َأْيَماُنُكمْ  َعَقَدتْ  َوإلَِّذين 
31.     33 33 ... َمَوإِليَ  َجَعْمَنا َوِلُكل 
32.   ُلَ  ِبَما إلنَّْساءِ  َعَمى َقوَّإُمونَ  إلرَّْجال  38 36-34 ...َفضَّ
33.  43 35 ...َأْىِموِ  مّْنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوإ 
34.  42 35 ...َبْيَنُيَما إلمَّوُ  ُيَوفّْقِ  ِإْصلًحا ُيِريَدإ ِإن 
35.  46، 14 36 ...َشْيًئا ِبوِ  ُتْشِرُكوإ َوَل  إلمَّوَ  َوإْعُبُدوإ 
36.   َّ48 36 ...ُمْختَاًل  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  َل  إلمَّوَ  ِإن 
37.   َ49 37 ...إلنَّاَس  َوَيْأُمُرونَ  َيْبَخُمونَ  إلَِّذين 
38.   َّ53، 11 40 ...َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظِممُ  َل  إلمَّوَ  ِإن 
39.   ْن ، 53، 11 40 ...َحَسَنةً  َتكُ  َوإِ 

56 
40.   َّ53، 11 43-40 ...َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظِممُ  َل  إلمَّوَ  ِإن 
41.  59 43 ...َتْقَرُبوإ َل  آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
42.   ْ64 47-44 ...إْلِكتَابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوإ إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلم 
43.   َّ70، 11 48 ...ُيْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َل  إلمَّوَ  ِإن 
44.   ِ72 50 ...َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكّْي إلمَّوُ  َبل 
45.   ْ76 57-51 ...َنِصيًبا ُأوُتوإ إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلم 
46.    َّ83، 12 58 َأْىِمَيا... ِإَلى إَْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوإ َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  إلمَّوَ  ِإن 
47.  85 59 ...َوَأِطيُعوإ إلمَّوَ  َأِطيُعوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
48.   ْ89 65-60 ...آَمُنوإ َأنَُّيمْ  َيْزُعُمونَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلم 
49.   ْ91، 11 64 َأْنُفَسُيْم... َظَمُموإ ِإذْ  َأنَُّيمْ  َوَلو 
50.   92، 15 65 ...ِفيَما ُيَحكُّْموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  َل  َوَربّْكَ  َفَل 
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 رقم إلصفحة رقم إآلية إآليـــة م.
51.   ْ96، 15 66 ...َلُيمْ  َخْيرًإ َلَكانَ  ِبوِ  ُيوَعُظونَ  َما َفَعُموإ َأنَُّيمْ  َوَلو 
52.   ْ96 70-66 ...َأْنُفَسُكمْ  إْقُتُموإ َأنِ  َعَمْيِيمْ  َكَتْبَنا َأنَّا َوَلو 
53.   ْ98 69 ...َفُأوَلِئكَ  َوإلرَُّسولَ  إلمَّوَ  ُيِطعِ  َوَمن 
54.  101، 15 71 ...َفاْنِفُروإ ِحْذَرُكمْ  ُخُذوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
55.   ْ105، 15 74 ...إلدُّْنَيا إْلَحَياةَ  َيْشُرونَ  إلَِّذينَ  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفْمُيَقاِتل 
56.   ْ114، 15 77 ...َوَأِقيُموإ َأْيِدَيُكمْ  ُكفُّوإ َلُيمْ  ِقيلَ  إلَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلم 
57.   112 78 ...إْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوإ َأْيَنَما 
58.  َذإ  14 8 ...َوإْلَيتَاَمى إْلُقْرَبى ُأوُلو إْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوإِ 
59.   َ117 81 ...َبَرُزوإ َفِإَذإ َطاَعةٌ  َوَيُقوُلون 
60.   118 82 ...ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  إْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَل 
61.   َْلى إلرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلو  120 83 ...ُأوِلي َوإِ 
62.  َذإ  121 84-83 ...إْلَخْوفِ  َأوِ  إَْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُىمْ  َوإِ 
63.   ْ123 84 ...ُتَكمَّفُ  َل  إلمَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َفَقاِتل 
64.   ْ126 87-85 ...َنِصيبٌ  َلوُ  َيُكنْ  َحَسَنةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َمن 
65.   َّ12 90 ...َيِصُموَن ِإَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاقٌ  إلَِّذينَ  ِإل 

 سورة إلمائدة
66.  12 1 ...ِباْلُعُقودِ  َأْوُفوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 
67.   84 8 ...َعَمى َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنَُّكمْ  َوَل 
68.  62، 61 90 ...إْلَخْمرُ  ِإنََّما آَمُنوإ إلَِّذينَ  َأيَُّيا َيا 

 سورة إلنعام
69.  26 38 ...َشْيءٍ  ِمنْ  إْلِكتَابِ  ِفي َفرَّْطَنا َما 
70.   23 151 ...َظَيرَ  َما إْلَفَوإِحَش  َتْقَرُبوإ َوَل 
71.   ْ54 160 ...َأْمثاِليا َعْشرُ  َفَموُ  ِباْلَحَسَنةِ  جاءَ  َمن 

 سورة إلعرإف
72.   ُ27 157 ...َوإَْلَْغَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضع 

 سورة إبرإىيم
73.    ْذ  د 7 ... َشَكْرُتمْ  َلِئنْ  َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  َوإِ 
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 رقم إلصفحة رقم إآلية إآليـــة م.
 سورة إلنحل

74.  3 9 ... َوِمْنَيا إلسَِّبيلِ  َقْصدُ  إلمَّوِ  َوَعَمى 
 سورة إلسرإء

75.   َّق 9 ...ِلمَِّتي َيْيِدي إْلُقْرآنَ  َىَذإ ِإن 
76.   47 23 ...َتْنَيْرُىَما َوَل  ُأف   َلُيَما َتُقلْ  َفَل 
77.   ْ34 80 ...َوَأْخِرْجِني ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ  َأْدِخْمِني َربّْ  َوُقل 
78.   َْلةِ  َأْىَمكَ  َوْأُمر  53 132 ...َوإْصَطِبرْ  ِبالصَّ

 سورة إلنبياء
79.   ُ53 47 ...إْلِقياَمةِ  ِلَيْومِ  إْلِقْسطَ  إْلَموإِزينَ  َوَنَضع 

 سورة إلحج
80.  27 78 ...َحَرجٍ  ِمنْ  إلدّْينِ  ِفي َعَمْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما 

 سورة إلمؤمنون
81.   َ84 8 ...َِلََماَناِتِيمْ  ُىمْ  َوإلَِّذين 

 سورة إلنور
82.    َ57 24 ...أَْلِسَنُتُيمْ  َعَمْيِيمْ  َتْشَيدُ  َيْوم 

 سورة إلفرقان
83.   َ27 29-27 ...َيُقولُ  َيَدْيوِ  َعَمى إلظَّاِلمُ  َيَعضُّ  َوَيْوم 

 سورة إلقصص
84.   َ50 38 ...َعِمْمتُ  َما إْلَمأَلُ  َأيَُّيا َيا ِفْرَعْونُ  َوَقال 

 سورة لقمان
85.    ْ4 19 ...َمْشِيكَ  ِفي َوإْقِصد 

 سورة ص
86.   ٌ7 29 ...آَياِتوِ  ِلَيدَّبَُّروإ ُمَباَركٌ  ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَناهُ  ِكتَاب 

 سورة محمد
87.   ك 24 ... ُقُموبٍ  َعَمى َأمْ  إْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَل 

 سورة إلنجم
88.   73 32 ...َأْعَممُ  ُىوَ  َأْنُفَسُكمْ  ُتَزكُّوإ َفَل 
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 رقم إلصفحة رقم إآلية إآليـــة م.
 سورة إلحديد

89.    ْ84 59 ...َوَأْنَزْلَنا ِباْلَبيَّْناتِ  ُرُسَمَنا َأْرَسْمَنا َلَقد 
 سورة إلممك

90.   25 14 ...َوُىوَ  َخَمقَ  َمنْ  َيْعَممُ  َأَل 
 سورة إلقدر

91.  34 5 ...إْلَفْجرِ  َمْطَمعِ  َحتَّى 
 سورة إلزلزلة

92.   ْ53 78 ...َخْيرإً  َذرَّةٍ  ِمْثقالَ  َيْعَملْ  َفَمن 
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 : فهزظ األحاد   ا نا    ا غز ف .ثان ًا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

139 

 

 العامةىالفكارس

 إلصفحة درجة إلحديث كتاب إلحديث طرف إلحديث م
 ق صحيح سنف ابف ماجة ...إٌف هلل أىميف مف الناس)  .1
ٍيفً )  .2 ـٍ أىٍمرى  ق صحيح مكطأ مالؾ ...تىرىٍكتي ًفيكي
 4 صحيح صحيح البخارم ...ومنكـ عممي  ي أحدان نجّْ )لف يي   .3
 5 صحيح سنف البييقي إذا مٌر بيىدىؼ مائؿ... )كاف النبي   .4
 10 صحيح مسند أحمد (مف أخذ السبع األكؿ فيك حبر)  .5
 10 صحيح صحيح البخارم ...كأنا إال النساء سكرة نزلت )ما  .6
 11 صحيح مسند أحمد (أعطيت مكاف التكراة السبع)  .7
 11 إسناده جيد سنف الدارمي ...مف قرأ آؿ عمراف فيك غنيّّ )  .8
 11 صحيح المؤلؤ كالمرجاف ...عميؾ أقرأ قمت: قاؿ عميَّ  )اقرأ  .9

 11 صحيح اإلسناد المعجـ الكبير في النساء لخمس آيات ما يسرني )إفَّ   .10
 12 صحيح لغيره سنف الترمذم ...ال أسمع اهلل ذكر يا رسكؿ اهلل)  .11
-الصحيح المسند ...بعث جيشان  يكـ حنيفو  أف رسكؿ اهلل )  .12

 مف أسباب النزكؿ
 19 صحيح

 21 صحيح صحيح مسمـ ...أصدقتيا كـ: "قاؿ. امرأة تزكجت )إنّْي  .13
ديؽ تغمكا )ال  .14  21 صحيح مسند أحمد ...فإٌنيا النساء صي
 الجامع الغفار فتح بينيـ... كاف إال العيد قكـ نقض )ما   .15

 نبينا سنة ألحكاـ
 المختار

صحيح عمى 
 شرط مسمـ

23 

 33 صحيح اإلسناد سنف الترمذم ...نغزك كال الرجاؿ تغزك اهلل رسكؿ )يا  .16
 39 صحيح صحيح البخارم ...رعيتو عف كمسئكؿ راع )كيمُّكـ  .17
المستدرؾ عمى  يكنزه... ما بخير أخبرؾ )أال  .18

 الصحيحيف
 39 صحيح

المستدرؾ عمى  نظر... إذا تسرُّ  مف النساء )خيري   .19
 الصحيحيف

 39 صحيح

 40 صحيح صحيح مسمـ ...النساء معشر )يا  .20
 41 صحيح صحيح البخارم ...نكح المرأة ألربعتي )  .21
 41 صحيح صحيح مسمـ ...النساء في اهلل )فاتقكا  .22
المستدرؾ عمى  النساء... ضرب عف نييكا الرجاؿ )كاف  .23

 الصحيحيف
 41 صحيح



 

  

141 

 

 العامةىالفكارس

 إلصفحة درجة إلحديث كتاب إلحديث طرف إلحديث م
 41 صحيح صحيح البخارم العبد... جمد امرأتو أحدكـ يجمد ال)  .24
 47 صحيح صحيح البخارم ...عمرك بف اهلل عبد عند )كنت  .25
 48 صحيح البخارمصحيح  ...:قمنا الكبائر، بأكبر أنبئيكـ )أال  .26
 48 صحيح صحيح البخارم يؤذ... فبل اآلخر كاليكـ باهلل يؤمف كاف )مف  .27
 50 صحيح صحيح مسمـ مثقاؿ... قمبو في كاف مف الجنة يدخؿ )ال  .28
 50 صحيح صحيح البخارم حمة... في يمشي رجؿ )بينما  .29
 50 صحيح صحيح مسمـ الشرؾ... عف األغنياء أغنى )أنا  .30
 51 صحيح صحيح البخارم بو... اهلل سٌمع سٌمع )مف  .31
 54 صحيح صحيح مسمـ ...مائة رحمة، أنزؿ إف هلل)  .32
 54 صحيح صحيح البخارم ...عىمىميو منكـ أحدان  يينًجيى  )لف  .33
حسف صحيح  سنف الترمذم عكؼ... بف الرحمف عبد لنا )صنع  .34

 غريب
59 

 59 صحيح أسباب النزكؿ ... اهلل رسكؿ مع )خرجنا  .35
 62 صحيح صحيح البخارم اهلل... رسكؿ إلى سميـ أـ )جاءت  .36
 73 صحيح صحيح مسمـ ...بنت زينب لي فقالت برة، ابنتي )سٌميت  .37
الصحيح المسند  األشرؼ... بف كعب قدـ )لما  .38

 مف أسباب النزكؿ
 76 صحيح

المستدرؾ عمى  ائتمنؾ... مف إلى األمانة )أدّْ   .39
 الصحيحيف

 84 صحيح

 المسند الصحيح ...سرٌية كاستعمؿ بعث النبي )  .40
 النزكؿ أسباب مف

 85 صحيح

 98، 86 صحيح صحيح البخارم أبى... مف إال الجنة يدخمكف أمتي )كؿ  .41
 87 صحيح صحيح ابف حباف ...في معصية اهلل ال طاعة لبشرو )  .42
... في أينزلت اآلية ىذه أفٌ  لنا )ذيكر  .43 جامع البياف في  رجؿو

 تأكيؿ القرآف
 صحيح مرسؿه 

 اإلسناد
89 

 91 صحيح صحيح البخارم تقكؿ... أف االستغفار )سيد  .44
صحيحه عمى  مسند أحمد أبيو الزبير... عف بف الزبير عركة )أخبرني  .45

 شرط الشيخيف
92 

 المسند الصحيح ...رسكؿ يا: فقاؿ  النبي إلى رجؿه  )جاء  .46
 النزكؿ أسباب مف

 97 صحيح
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 إلصفحة درجة إلحديث كتاب إلحديث طرف إلحديث م
 98 صحيح صحيح البخارم ...إلى  بالنبيّْ  أيسرم )لما  .47
دو  إلى  النبي )صعد  .48  99 صحيح صحيح البخارم كمعو... أيحي
المستدرؾ عمى  غزكة... في  اهلل رسكؿ مع )كٌنا  .49

 الصحيحيف
صحيحه عمى 
شرط البخارم 

 كمسمـ

110 

المستدرؾ عمى  ...أٌف عبد الرحمف بف عكؼ )  .50
 الصحيحيف

صحيحه عمى 
 شرط البخارم

112 

 116 صحيح األدب المفرد ...شرّْ الناس يكـى القيامة عند اهللتجدي مف )  .51
 121 صحيح صحيح مسمـ قاؿ... نساءه،  اهلل نبي اعتزؿ )لما  .52
ييـ)  .53  124 صحيح صحيح البخارم (أك ىاًجًيـ كجبريؿ معؾ-اٍىجي
 124 صحيح صحيح ابف حباف )خمُّكا بني الكفار عف سبيمو ...  .54
 127 صحيح صحيح البخارم األخبلؽ( صالح ألتمّْـ بعثت )إنما  .55
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 أوًل: إلقرآن إلكريم

يرثانيًا: كتب إلتفس  

 م إلمقب تفاصيل إلكتاب
 ىػ(1270شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )المتكفى: 

العظيـ كالسبع المثاني، المحقؽ: عمي عبد البارم ركح المعاني في تفسير القرآف 
ىػ، عدد  1415بيركت، الطبعة: األكلى،  –عطية، الناشر: دار الكتب العممية 

 16األجزاء: 

  .1 األلكسي

إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )المتكفى: 
الكتاب اإلسبلمي،  ىػ(، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، الناشر: دار885
 القاىرة

 22عدد األجزاء: 

  .2 البقاعي

المؤلؼ: أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف ، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف
المحقؽ: الشيخ محمد عمي معكض  ،ىػ(875مخمكؼ الثعالبي )المتكفى: 

 بيركت -الناشر: دار إحياء التراث العربي ، كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد
 .ىػ 1418 -الطبعة: األكلى 

  .3 الثعالبي

المؤلؼ: جابر بف مكسى بف عبد القادر بف ، أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير
الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة ، جابر أبك بكر الجزائرم

 .5عدد األجزاء: ، ـ2003ىػ/1424الطبعة: الخامسة، ، العربية السعكدية

  .4 الجزائرم

 –الحجازم، محمد محمكد، التفسير الكاضح، الناشر: دار الجيؿ الجديد 
 ىػ 1413 -بيركت، الطبعة: العاشرة 

  .5 الحجازم

أكضح التفاسير، المؤلؼ: محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى: 
ىػ(، الناشر: المطبعة المصرية كمكتبتيا، الطبعة: السادسة، رمضاف 1402
 1ـ، عدد األجزاء:  1964فبراير  -ىػ  1383

  .6 الخطيب

 المؤلؼ: دركزة محمد عزت(، مرتب حسب ترتيب النزكؿ)التفسير الحديث 
 .ىػ 1383الطبعة: ، القاىرة –الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

  .7 دركزة

المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف ، التفسير الكبير كىكمفاتيح الغيب 
التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم  الحسف بف الحسيف

الطبعة: الثالثة ، بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ،ىػ(606)المتكفى: 
 .ىػ 1420 -

  .8 الرازم
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 م إلمقب تفاصيل إلكتاب

 د كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج
ىػ، عدد  1418الثانية ، دمشؽ، الطبعة :  –الناشر : دار الفكر المعاصر 

 30األجزاء : 

  .9 الزحيمي

 –الناشر: دار الفكر ، التفسير الكسيط لمزحيمي، د كىبة بف مصطفى الزحيمي
 مجمدات 3عدد األجزاء : ، ىػ 1422 -الطبعة : األكلى ، دمشؽ

  .10 الزحيمي

محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى: 
 10التفاسير، دار النشر: دار الفكر العربي، عدد األجزاء: ىػ(، زىرة 1394

  .11  أبك زىرة

عبد الرحمف بف ناصر السعدم، كممات القرآف، جمع كترتيب: محمكد بف 
 الجميؿ، راجعو: طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة الصفا.

  .12 السعدم

 ىػ(، في ظبلؿ القرآف،1385سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: 
 ىػ 1412 -القاىرة، الطبعة: السابعة عشر  -بيركت -الناشر: دار الشركؽ 

  .13 سيد قطب

الخكاطر، المؤلؼ: محمد متكلي الشعراكم )المتكفى:  –تفسير الشعراكم 
، عدد األجزاء: 1418  .20ىػ(،الناشر: مطابع أخبار اليـك

  .14 الشعراكم

الصابكني لمطباعة كالنشر محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، الناشر: دار 
 3ـ، عدد األجزاء:  1997 -ىػ  1417القاىرة، الطبعة: األكلى،  –كالتكزيع 

  .15 الصابكني

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم 
ىػ(،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، 310)المتكفى: 

ـ، عدد  2000 -ىػ  1420الرسالة، الطبعة: األكلى، الناشر: مؤسسة 
 24األجزاء: 

  .16 الطبرم

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى : 
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف »ىػ(، التحرير كالتنكير 1393

تكنس، سنة النشر:  –، الناشر : الدار التكنسية لمنشر «تفسير الكتاب المجيد
 30ىػ، عدد األجزاء :  1984

  .17  ابف عاشكر

محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى: 
ىػ(، محاسف التأكيؿ، المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، الناشر: دار 1332

 ىػ 1418 -بيركت، الطبعة: األكلى  –الكتب العمميو 

  .18 القاسمي

محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس أبك عبد اهلل 
ىػ(، الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي، 671الديف القرطبي )المتكفى: 

  .19 بيالقرط
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 م إلمقب تفاصيل إلكتاب

براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  القاىرة،  –تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ 1964 -ىػ 1384الطبعة: الثانية، 
 جزءا. 20عدد األجزاء: 

 الحسيني خاف صديؽ محمد الطيب األحكاـ، أبك آيات تفسير مف المراـ نيؿ
 أحمد - إسماعيؿ حسف محمد: ، تحقيؽ(ىػ1307: المتكفى) الًقنَّكجي البخارم

، 30/01/2003: النشر العممية، تاريخ الكتب دار: النشر المزيدم، دار فريد
 1: األجزاء عدد

  .20 القنكجي

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ، )ابف كثير(تفسير القرآف العظيـ 
، المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف، ىػ(774البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

الطبعة: ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 
 .ىػ 1419 -األكلى 

  .21 ابف كثير 

الزمخشرم جار اهلل )المتكفى: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، 
 –ىػ(،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الناشر: دار الكتاب العربي 538

 4ىػ، عدد األجزاء:  1407 -بيركت، الطبعة: الثالثة 

  .22 الكشاؼ

المجمس  الناشر:، المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر
الطبعة: الثامنة ، مؤسسة األىراـمصر، طبع  -األعمى لمشئكف اإلسبلمية 

 1عدد األجزاء: ، ـ 1995 -ىػ  1416عشر، 

لجنة مف 
عمماء 
 األزىر

23.  

نخبة مف أساتذة التفسير، التفسير الميسر، الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة 
 -ىػ 1430السعكدية، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة،  –المصحؼ الشريؼ 

 1ـ، عدد األجزاء:  2009

مجمكعة مف 
 العمماء

24.  

 -حسنيف محمد مخمكؼ، كممات القرآف تفسير كبياف، الناشر: دار ابف حـز
 لبناف -بيركت

  .25 مخمكؼ
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 ثالثًا: كتب إلعقيدة

 م إلمقب تفاصيل إلكتاب

سميماف بف سحماف بف مصمح بف حمداف بف مصمح بف حمداف بف مسفر بف 
العسيرم ، النجدم )المتكفى: محمد بف مالؾ بف عامر الخثعمي ، التبالي ، 

الناشر: ، الصكاعؽ المرسمة الشيابية عمى الشبو الداحضة الشامية، ىػ(1349
 1عدد األجزاء: ، دار العاصمة، الرياض، المممكة العربية السعكدية

 1 العسيرم

ًا: كتب إلحديثرإبع  

 م إلمقب إلتفاصيل

ًميدم أبك عبد محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم  الميكرقي الحى
ىػ(، الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ، 488اهلل بف أبي نصر )المتكفى: 

لبناف/ بيركت، الطبعة:  -المحقؽ: د. عمي حسيف البكاب، الناشر: دار ابف حـز 
 4×2ـ، عدد األجزاء: 2002 -ىػ 1423الثانية، 

  .1 األزدم

الجعفي، الجامع المسند الصحيح محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم 
المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح 
البخارم، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة 
)مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: 

 9ء: ىػ، عدد األجزا1422األكلى، 

  .2 البخارم

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى: 
المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر  ىػ(، األدب المفرد،256

 1،عدد األجزاء: 1989 – 1409بيركت، الطبعة: الثالثة،  –اإلسبلمية 

  .3 البخارم

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف  ٍسرى مكسى الخي
 ىػ(،السنف الكبرل، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا458)المتكفى: 

 -ىػ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ 2003

  .4 البييقي
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محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى 
(، 2، 1ىػ(،سنف الترمذم، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ 279)المتكفى: 

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر 3كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  (، كا 
 –(، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 5، 4الشريؼ )جػ 

 أجزاء. 5ـ، عدد األجزاء:  1975 -ىػ  1395مصر، الطبعة: الثانية، 

  .5 الترمذم

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ 
النياية في غريب الحديث ،ىػ(606الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

 ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -الناشر: المكتبة العممية ، كاألثر

 5عدد األجزاء: ، محمكد محمد الطناحي -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 

  .6 الجزرم

أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ 
 ىػ(405الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 
 4، عدد األجزاء: 1990 – 1411كلى، بيركت، الطبعة: األ –الكتب العممية 

  .7 الحاكـ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، ىػ(354الدارمي، البيستي )المتكفى: 

الطبعة: الثانية، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة األرناؤكط، المحقؽ: شعيب 
 18عدد األجزاء: ، 1993 – 1414

  .8  حباف ابف

(، غريب الحديث، 285 – 198إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ )
مكة  -المحقؽ: د. سميماف إبراىيـ محمد العايد، الناشر: جامعة أـ القرل 

 3، عدد األجزاء: 1405المكرمة، الطبعة: األكلى، 

  .9 الحربي

ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف 
عادؿ مرشد،  -ىػ(، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، المحقؽ: شعيب األرناؤكط 241

كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 
 ـ 2001 -ىػ  1421الطبعة: األكلى، 

  .10  حنبؿ ابف

الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف 
ىػ(، مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف 255التميمي السمرقندم )المتكفى: 

تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، الناشر: دار المغني لمنشر كالتكزيع،  الدارمي(،
 4ـ، عدد األجزاء: 2000-ىػ1412السعكدية، الطبعة: األكلى،  المممكة العربية

  .11 يالدارم
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 ىػ(224أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى: 

غريب الحديث، المحقؽ: د. محمد عبد المعيد خاف، الناشر: مطبعة دائرة 
ـ،  1964 -ىػ  1384الدكف، الطبعة: األكلى،  -المعارؼ العثمانية، حيدر آباد

 4عدد األجزاء: 

  .12  سبلـ ابف

يكسؼ بف محمد بف أحمد الرُّباعي الصنعاني )المتكفى : الحسف بف أحمد بف 
ىػ(، فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار، المحقؽ : مجمكعة 1276

بإشراؼ الشيخ عمي العمراف، الناشر : دار عالـ الفكائد، الطبعة : األكلى ، 
 4ىػ، عدد األجزاء :  1427

  .13 الصنعاني

ر المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطي
 ىػ(، المعجـ الكبير، المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي360)المتكفى: 

 25القاىرة، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: –دار النشر: مكتبة ابف تيمية 

  .14 الطبراني

ىػ(، المؤلؤ 1388محمد فؤاد بف عبد الباقي بف صالح بف محمد )المتكفى: 
 أجزاء في مجمد كاحد 3كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف، عدد األجزاء: 

محمد الحمبي )بدكف طبعة كبدكف تاريخ(،ثـ  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
: دار الحديث، القاىرة، -كما ىك كبنفس ترقيـ صفحاتو كأحاديثو  -صٌكره: 
 اث.ـ، تكزيع: دار الرياف لمتر  1986 -ىػ  1407بتاريخ: 

  .15 عبد الباقي

المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ، غريب الحديث
 –الناشر: مطبعة العاني ، المحقؽ: د. عبد اهلل الجبكرم، ىػ(276)المتكفى: 

 3عدد األجزاء: ، 1397الطبعة: األكلى، ، بغداد

  .16 قتيبة  ابف

كماجة اسـ أبيو يزيد )المتكفى: ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، 
ىػ(،سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 273

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي -الكتب العربية 
 2عدد األجزاء: 

  .17  ماجة ابف

ىػ(، مكطأ 179مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: 
 كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقياإلماـ مالؾ، صححو كرقمو 

 -ىػ  1406لبناف، عاـ النشر:  –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت 
 .1ـ، عدد األجزاء:  1985

  .18 مالؾ
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 ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 

اهلل صمى اهلل عميو  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ
 –كسمـ، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 5بيركت، عدد األجزاء: 

  .19 مسمـ

ًا: كتب عموم إلقرآنخامس  

 م إلمقب إلتفاصيل

 ىػ(370الحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد اهلل )المتكفى: 

، األستاذ المساعد  الحجة في القراءات السبع، المحقؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر
 بيركت -جامعة الككيت، الناشر: دار الشركؽ  -بكمية اآلداب 

 1ىػ، عدد األجزاء:  1401الطبعة: الرابعة، 

  .1  خالكيو ابف

المؤلؼ : محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى: ، إعراب القرآف كبيانو
سكرية ، )دار  -حمص  -الجامعية الناشر : دار اإلرشاد لمشئكف ، ىػ(1403
الطبعة : ، بيركت( -دمشؽ  -بيركت( ، ) دار ابف كثير  -دمشؽ  -اليمامة 
 10عدد المجمدات : ، ىػ 1415الرابعة ، 

  .2 دركيش

ىػ(، التفسير كالمفسركف، 1398الدكتكر محمد السيد حسيف الذىبي )المتكفى: 
 3الناشر: مكتبة كىبة، القاىرة، عدد األجزاء: 

  .3 الذىبي

 ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 

اإلتقاف في عمكـ القرآف، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: الييئة 
 .4ـ، عدد األجزاء:  1974ىػ/ 1394المصرية العامة لمكتاب، الطبعة: 

  .4 السيكطي

 ىػ(377أبك عمي )المتكفى: الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، 

 بشير جكيجابي -الحجة لمقراء السبعة، المحقؽ: بدر الديف قيكجي 

أحمد يكسؼ الدقاؽ، الناشر: دار المأمكف  -راجعو كدققو: عبد العزيز رباح 
 7ـ، عدد األجزاء: 1993 -ىػ1413دمشؽ / بيركت، الطبعة: الثانية،  -لمتراث 

  .5 الفارسي

بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي أبك الحسف عمي بف أحمد    .6 النيسابكرم
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ىػ(، أسباب نزكؿ القرآف، المحقؽ: عصاـ بف عبد المحسف 468)المتكفى: 
الحميداف، قاؿ المحقؽ: قمت بتكفيؽ اهلل كحده بتخريج أحاديث الكتاب تخريجا 
مستكفى عمى ما ذكر العمماء أك ما تكصمت إليو مف خبلؿ نقد تمؾ األسانيد، 

 ـ 1992 -ىػ  1412الدماـ، الطبعة: الثانية،  –دار اإلصبلح الناشر: 

 ىػ(1422ميٍقبؿي بفي ىىاًدم بًف ميٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى اليىٍمدىاني الكادًعيُّ )المتكفى: 

القاىرة، الطبعة:  –الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ، الناشر: مكتبة ابف تيمية 
 1ـ، عدد األجزاء: 1987 -ىػ1408الرابعة مزيدة كمنقحة، 

  .7 الكادعي

وأصولو إلفقو: كتب سادساً   

 م إلمقب إلتفاصيل
إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: 

 ىػ(،المكافقات، المحقؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف790
ـ، عدد األجزاء: 1997ىػ/ 1417الناشر: دار ابف عفاف، الطبعة: الطبعة األكلى 

7 

  .1 الشاطبي

ىػ(، الزكاج، الناشر: مدار 1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى: 
 1ىػ، عدد األجزاء: 1425الكطف، الطبعة: 

  .2 العثيميف

حسيف بف عكدة العكايشة، المكسكعة الفقيية الميسرة في فقو الكتاب كالسنة 
 -األردف(، دار ابف حـز )بيركت  -اإلسبلمية )عماف المطيرة، الناشر: المكتبة 

ىػ )ينظر التفصيؿ بأكؿ كؿ  1429 - 1423لبناف(، الطبعة: األكلى، مف 
 7جزء(، عدد األجزاء: 

  .3 العكايشة

: كتب إلمغةسابعاً   

 م إلمقب إلتفاصيل

ىػ(، معجـ المغة العربية 1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: 
 ـ 2008 -ىػ  1429الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، المعاصرة، 

.4عدد األجزاء:   

أحمد عبد 
 الحميد

1.  
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 ىػ(، جميرة المغة321أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى: 

بيركت، الطبعة:  –المحقؽ: رمزم منير بعمبكي، الناشر: دار العمـ لممبلييف 
 3ـ، عدد األجزاء: 1987األكلى، 

  .2 األزدم

 ىػ(328محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبارم )المتكفى: 

الناشر: ، المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، الزاىر في معاني كممات الناس
 2عدد األجزاء: ، 1992-ىػ 1412الطبعة: األكلى، ، بيركت –مؤسسة الرسالة 

  .3 األنبارم

محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار،  المؤلؼ:، الزاىر في معاني كممات الناس
 المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، ىػ(328أبك بكر األنبارم )المتكفى: 

 1992-ىػ  1412الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة 
 .2عدد األجزاء: 

  .4 األنبارم

أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي )المتكفى: 
ىػ(، الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، المحقؽ: عدناف 1094
 1بيركت، عدد األجزاء:  –محمد المصرم، الناشر: مؤسسة الرسالة  -دركيش 

  .5 الحنفي

 ىػ(276ينسب ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: 

الناشر: ، الدكتكر مسعكد بكبكقدـ لو: ، حققو: محمد جاسـ الحميدم، الجراثيـ
 2عدد األجزاء: ، كزارة الثقافة، دمشؽ

  .6 الدينكرم

 ىػ(395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 

 معجـ مقاييس المغة، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر

 .6ـ، عدد األجزاء: 1979 -ىػ 1399عاـ النشر: 

ازمالر   7.  

زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى: 
 ىػ(، مختار الصحاح، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد666

صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النمكذجية، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية 
 1ـ، عدد األجزاء: 1999ىػ / 1420

  .8 الرازم

محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم محٌمد بف 
ىػ، تاج العركس مف جكاىر القامكس، المحقؽ: مجمكعة مف 1205)المتكفى: 

 المحققيف، الناشر: دار اليداية

  .9 الزبيدم
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محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم 
ىػ(، تاج العركس مف جكاىر القامكس، المحقؽ: مجمكعة مف 1205)المتكفى: 

 المحققيف، الناشر: دار اليداية

  .10 الزبيدم

ىػ(، 538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )المتكفى: 
أساس الببلغة، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، الناشر: دار الكتب العممية، 

 ـ 1998 -ىػ  1419ناف، الطبعة: األكلى، لب –بيركت 
 2عدد األجزاء: 

  .11 الزمخشرم

مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف 
ىػ(،دار النشر: المكتبة العتيقة 544اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 

 2عدد األجزاء:  كدار التراث،

  .12 السبتي

ىػ(، الصحاح تاج 393الجكىرم الفارابي )المتكفى: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد 
المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ 

 .6ـ، عدد األجزاء:  1987 -  ىػ 1407بيركت، الطبعة: الرابعة  –لممبلييف 

  .13 الفارابي

 ىػ(395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 
 معجـ مقاييس المغة، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر

 6ـ، عدد األجزاء: 1979 -ىػ 1399عاـ النشر: 
فارس ابف  

 

14.  

 ىػ(395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: 
ار النشر: مجمؿ المغة البف فارس، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، د

ـ، عدد  1986 -ىػ  1406 -بيركت، الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة 
 2األجزاء: 

15.  

أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: 
ىػ(،كتاب العيف، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، الناشر: 170

 8األجزاء: دار كمكتبة اليبلؿ، عدد 

  .16 الفراىيدم

ىػ(، 817مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم )المتكفى: 
القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: 
محمد نعيـ العرقسيكسي، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 ـ 2005 -ىػ  1426لبناف، الطبعة: الثامنة،  –بيركت 
 1عدد األجزاء: 

 

الفيركز 
 آبادم

17.  
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)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر  مجمع المغة العربية بالقاىرة
 الناشر: دار الدعكة، المعجـ الكسيط، / محمد النجار(

مجمع 
المغة 
 العربية

18.  

كالمحيط ىػ(، المحكـ 458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت: 
بيركت،  –األعظـ، المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب العممية 

 11ـ، عدد األجزاء:  2000 -ىػ  1421الطبعة: األكلى، 

  .19 مرسي

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف 
التكقيؼ عمى ميمات ىػ(، 1031الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 

 القاىرة-عبد الخالؽ ثركت 38التعاريؼ، الناشر: عالـ الكتب 

 1ـ، عدد األجزاء: 1990-ىػ1410الطبعة: األكلى، 

  .20 المناكم

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم 
 –ىػ(،لساف العرب، الناشر: دار صادر 711الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 

 15ىػ، عدد األجزاء:  1414 -بيركت، الطبعة: الثالثة 

  .21  منظكر ابف

 ىػ(، سر صناعة اإلعراب392أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )المتكفى: 

ـ، 2000 -ىػ1421لبناف، الطبعة: األكلي  -الناشر: دار الكتب العممية بيركت
 2عدد األجزاء: 

  .22 المكصمي

 ىػ(370أبك منصكر )المتكفى:  محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم،
 –تيذيب المغة، المحقؽ: محمد عكض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 .8ـ، عدد األجزاء: 2001بيركت، الطبعة: األكلى، 

  .23 اليركم

المؤلؼ: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، ، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي
الناشر: ، المحقؽ: مسعد عبد الحميد السعدني، ىػ(370أبك منصكر )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، دار الطبلئع

  .24 اليركم

نصر )أبك الكفاء( ابف الشيخ نصر يكنس الكفائي اليكريني األحمدم األزىرم 
المىطىاًلعي النَّصرية لممىطىاًبًع ، ىػ(1291األشعرم الحنفي الشافعٌي )المتكفى: 

طيَّةً   ، تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكر طو عبد المقصكدالمصريًَّة في األصيكؿ الخى
 ـ 2005 -ىػ  1426الناشر: مكتبة السنة، القاىرة، الطبعة: األكلى، 

 1عدد األجزاء: 

  .25 اليكريني
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ىػ(، شمس العمكـ كدكاء كبلـ 573نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى: 
، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم  بف عمي مطير  -العرب مف الكمـك

 -د يكسؼ محمد عبد اهلل، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت  -اإلرياني 
ـ،  1999 -ىػ  1420سكرية(الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ 

 مجمد. 11عدد األجزاء: 

  .26 اليمني

: كتب إَلعلماً تاسع  

 م إلمقب إلتفاصيل

الكريـ بف عبد الكاحد  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد
ىػ(، أسد الغابة في 630الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 

 عادؿ أحمد عبد المكجكد -معرفة الصحابة، المحقؽ: عمي محمد معكض 

ـ،  1994 -ىػ 1415الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، سنة النشر: 
 8عدد األجزاء: 

  .1 الجزرم

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  شمس الديف
 القاىرة -ىػ(، سير أعبلـ النببلء، الناشر: دار الحديث748

 18ـ، عدد األجزاء: 2006-ىػ1427الطبعة: 

  .2 الذىبي

خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 
أيار /  -الناشر: دار العمـ لممبلييف، الطبعة: الخامسة عشر ىػ(،األعبلـ، 1396
 ـ 2002مايك 

  .3 الزركمي

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: 
ىػ(، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى 852

 1415 -بيركت، الطبعة: األكلى  –محمد معكض، الناشر: دار الكتب العممية 
 8ىػ، عدد األجزاء: 

  .4 العسقبلني

كيىو )المتكفى:   ىػ(428أحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ، أبك بكر ابف مىٍنجي

 بيركت -رجاؿ صحيح مسمـ، المحقؽ: عبد اهلل الميثي، الناشر: دار المعرفة 

 2، عدد األجزاء: 1407الطبعة: األكلى، 

ابف 
 منجكيو

5.  
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: كتب إلمقاصدعاشرإً   

 م إلمقب إلتفاصيل
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )المتكفى: 

ٍقًصدي األىٍسمىى 885 ًر، كييسىمَّى: "المى قىاًصًد السّْكى مىى مى اًعدي النَّظىًر لئلٍشرىاًؼ عى ىػ(، مىصى
الرياض،  –النشر: مكتبة المعارؼ في ميطىابىقىًة اٍسـً كيؿّْ سيكرىةو ًلمميسىمَّى"، دار 

 3ـ، عدد األجزاء:  1987 -ىػ  1408الطبعة: األكلى 

  .1 البقاعي

 نكر الديف بف مختار الخادمي، عمـ المقاصد الشرعية، الناشر: مكتبة العبيكاف
 1ـ، عدد األجزاء: 2001 -ىػ1421الطبعة: األكلى 

  .2 الخادمي

الشاطبي، الناشر: الدار العالمية أحمد الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ 
 1ـ، عدد األجزاء: 1992 -ىػ  1412 -لمكتاب اإلسبلمي، الطبعة: الثانية 

  .3 الريسكني

: كتب أخرىإلحادي عشر  

 م إلمقب إلتفاصيل

، عاتؽ بف غيث بف زكير بف زاير بف بكيةفي السيرة النَّ  الجغرافية المعالـمعجـ 
ىػ(، الناشر: دار 1431حمكد بف عطية بف صالح الببلدم الحربي )المتكفى: 
ـ، عدد  1982 -ىػ  1402مكة لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة، الطبعة: األكلى، 

 1األجزاء: 

 1 الحربي

  إلموإقع إإللكترونية
 م إلوصف إلموقع

veecos.net.www 

 

 

محاضرة لمدكتكر 
 مصطفى كينتف

1.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/ أحمد الريسوني _ )رجل_ دين(    .2 كيكيبيديا 
http//uddin www.zahar.com/v1/maqasid%20shariah.htm 3 زىر الشريعة.  
http://www.mibr.com/bhaoth7.php 4 مكقع منبر التربية.  
.http://www.mawsoah.net    المكسكعة العربية

 العالمية
5.  

http://www.veecos.net/portal/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.zahar.com/v1/maqasid%20shariah.htm
http://www.mibr.com/bhaoth7.php
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 رابعًا: فهزظ امل ض راع
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 فيرس إلموضوعات
 رقم إلصفحة إلموضوع

 أ  البسممة
 ب  القرآنية اآلية

 ج  اإلىداء
 د  كتقدير شكر
 ـى  مقدمة

  التمهيدي الفصل
 واألدهدا  واملقاصد  التحليلية بالدراسة التعريف

1-16 

 2 وإَلىدإف وإلمقاصد  إلتحميمية بالدرإسة إلتعريف:  إَلول إلمبحث
 3 التحميؿ كآليات كاصطبلحان  لغة التحميمية الدراسة تعريؼ: األكؿ المطمب
 6 التحميمية كالدراسة كاألىداؼ المقاصد بيف الفرؽ: الثاني المطمب
 7 السكر كأىداؼ مقاصد معرفة أىمية: الثالث المطمب
 9 إلنساء سورة إلى مدخل إلثاني إلمبحث
 10 النساء بسكرة التعريؼ: األكؿ المطمب
 11 النساء سكرة في المناسبات: الثاني المطمب
 13 السكرة كأىداؼ كمكضكعات محكر: الثالث المطمب

 األول الفصل
 (02-80) آية من النساء سىرة ومقاصد ألدهدا  التحليلية الدراسة 

17-43 

-68) آية من  إلنساء سورة وأىدإف لمقاصد إلتحميمية إلدرإسة:  إَلول إلمبحث
 18 إلمسممة إَلسرة تكوين و إلزوإج أحكام( 69

 19 المحصنات النساء نكاح تحريـ: األكؿ المطمب
 19 اآليات نزكؿ سبب: أكالن 
 19 المغكية الجكانب: ثانيان 
 19 الببلغة كجكه: ثالثان 
 20 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 20 القراءات: خامسان 
 20 اإلجمالي التفسير: سادسان 
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 رقم إلصفحة إلموضوع
 21 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سابعان 
 22 المغكية الجكانب: أكالن 
 22 اإلجمالي التفسير: ثانيان 
 23 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: ثالثان 

 –:6) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة:  إلثاني إلمبحث
 24 باإلنسان ولطفُ  كرمٌ  فييا  إإلليية إلتشريعات( >6

 25 .اإلسبلمية الشريعة خصائص مف الحرج كرفع التيسير: األكؿ المطمب
 25 المغكية الجكانب: أكالن 
 25 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 25 لآليات اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 26 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: رابعان 

 27 .كالشيكات اليكل أىؿ اتّْباع مف التحذير: الثاني المطمب
 27 المغكية الجكانب: أكالن 
 27 اإلجمالي التفسير: ثانيان 
 27 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: ثالثان 

 -=6) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة: إلثالث إلمبحث
 29 يوإزييا وما إلكبائر حكم( 77

 30 نفسو اإلنساف كقتؿ بالباطؿ، الناس أمكاؿ أكؿ تحريـ: األكؿ المطمب
 30 المغكية الجكانب: أكالن 
 30 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 30 القراءات: ثالثان 
 31 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 31 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 33 .نفسو قدر عرؼ امرأن  اهلل رحـ: الثاني المطمب

 33 النزكؿ أسباب: أكالن 
 33 المغكية الجكانب: ثانيان 
 34 الببلغة كجكه: ثالثان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 34 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 34 القراءات: خامسان 
 35 اإلجمالي التفسير: سادسان 
 36 كاألىداؼ المقاصد  تحقيؽ:  سابعان 

-78)آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلرإبع إلمبحث
 37 أسبابيا و إإلسلمي، إلمجتمع في إلقوإمة قوإعد( 79

 38 .الناشز المرأة تيذيب كطرؽ المرأة، عمي الرجؿ قكامة: األكؿ المطمب
 38 المغكية الجكانب: أكالن 
 38 الببلغة كجكه: ثانيان 
 38 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 39 اإلجمالي التفسير: رابعان 
 40 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سابعان 

 42 الشقاؽ بسبب الزكجيف بيف التفريؽ أحكاـ: الثاني المطمب
 42 المغكية الجكانب: أكالن 
 42 الببلغة كجكه: ثانيان 
 42 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 42 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 42 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 الثاني الفصل

 (57-36) آية من النساء سىرة ومقاصد ألدهدا  التحليلية الدراسة 
44-73 

-:7) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إَلول إلمبحث
 45 .وإلناس ، إهلل مع إلمسمم آدإب( =7

 46 .األعماؿ فضائؿ كبعض الصحيحة، العبادة شركط: األكؿ المطمب
 46 المغكية الجكانب: أكالن 
 46 الببلغة: ثانيان 
 47 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 47 اإلجمالي التفسير: رابعان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 48 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 49 كالرياء كالبخؿ، كالخيبلء، الكبر مف التحذير:  الثاني المطمب

 49 المغكية الجكانب: أكالن 
 49 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 49 اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 50 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: رابعان 

-84) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلثاني إلمبحث
 52 إلناس عمى إلرسل وشيادة بالعباد، إهلل رحمة( 86

 53 بعباده اهلل رحمة: األكؿ المطمب
 53 المغكية الجكانب: أكالن 
 53 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 53 :القراءات: ثالثان 
 53 :اإلجمالي التفسير: رابعان 

 54 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 55 .أمتو عمى  النبي كشيادة أقكاميـ، عمى الرسؿ شيادة: الثاني المطمب

 55 المغكية الجكانب: أكالن 
 55 الببلغة كجكه: ثانيان 
 55 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 55 القراءات: رابعان 

 56 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 56 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سادسان 

( 87 إآلية) إلنساء  سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلثالث إلمبحث
 58 إإلسلمية إلشريعة سمات من إلحرج ورفع إلتيسير

 59 اإلسبلمية الشريعة سمات مف التدرج: األكؿ المطمب
 59 النزكؿ أسباب: أكالن 
 60 المغكية الجكانب: ثانيان 
 60 الببلغة كجكه: ثالثان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 60 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 60 القراءات: خامسان 
 61 اإلجمالي التفسير: سادسان 
 61 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سابعان 

-88) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلرإبع إلمبحث
 63 إلكتاب َلىل إلخاطئة إلتصورإت تصحيح( ;8

 64 المغكية الجكانب: أكالن 
 64 الببلغة كجكه: ثانيان 
 65 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 65 :اإلجمالي التفسير:  رابعان 

 65 :كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 67 .عقدٌيان  الكتاب أىؿ مف لممنحرفيف  اهلل تيديد: الثاني المطمب

 67 المغكية الجكانب: أكالن 
 67 الببلغة كجكه: ثانيان 
 67 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 68 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 68 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
->8)آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلخامس إلمبحث

 69 وإلُعْجب إلشْرك، من إلتحذير(  94

 70 المغكية الجكانب: أكالن 
 70 الببلغة كجكه: ثانيان 
 70 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 70 اإلجمالي التفسير:  رابعان 

 71 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 72 بأعماليـ كالميٍعجبيف أنفسيـ، المٌداحيف ذُـّ : الثاني المطمب

 72 المغكية الجكانب:  أكالن 
 72 الببلغة كجكه:  ثانيان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 72 اآليات بيف المناسبات:  ثالثان 
 73 اإلجمالي التفسير:  رابعان 

 73 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
  الثالث الفصل

 (80-21) آية من النساء سىرة ومقاصد ألدهدا  التحليلية الدراسة
74-106 

-95) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إَلول إلمبحث
 75 منيم إلمنحرفين وجزإء إلكتاب، َلىل إلذميمة إلصفات( ;9

 76 .الباطؿ مع كالتماىي الحؽ، كتـ خطكرة مف التحذير: األكؿ المطمب
 76 النزكؿ أسباب: أكالن 
 76 المغكية الجكانب: ثانيان 
 76 الببلغية الجكانب: ثالثان 
 77 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 77 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 77 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سادسان 
 78 المجتمعات عمى خطكرتو مف كالتحذير الحسد، ذُـّ : الثاني المطمب

 78 المغكية الجكانب: أكالن 
 78 الببلغة كجكه: ثانيان 
 78 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 78 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 79 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 80 الجنة بنعيـ كمقارنتو عقدٌيان، الكتاب أىؿ مف المنحرفيف جزاء: الثالث المطمب

 80 المغكية الجكانب: أكالن 
 80 الببلغة كجكه: ثانيان 
 80 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 81 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 81 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 82 ->9) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة: إلثاني إلمبحث
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 إلُمسممة إَُلمَّة إلى ربانية توجييات( =9

 83 .الناس بيف كالعدؿ األمانة، أداء عمى الحثُّ : األكؿ المطمب
 83 المغكية الجكانب: أكالن 
 83 الببلغة كجكه: ثانيان 
 83 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 83 اإلجمالي التفسير: رابعػان 

 84 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 في تكف لـ ما األمر أكلي كطاعة مطمقان، كرسكلو اهلل طاعة كجكب: الثاني المطمب
   اهلل معصية

85 

 85 النزكؿ أسباب: أكالن 
 85 المغكية المفردات: ثانيان 
 85 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 86 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 86 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
-4:) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلثالث إلمبحث

 88 .وعاقبتو إلنفاق من وإلتحذير ، هلل إلحاكمية( 9:

 89 .كالنفاؽ الكفر مف التحذير: األكؿ المطمب
 89 النزكؿ أسباب:  أكالن 
 89 المغكية الجكانب:  ثانيان 
 90 الببلغة كجكه:  ثالثان 
 90 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 90 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 90 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ:  سادسان 
 92 .المؤمنيف صفات مف  اهلل بحكـ كالتسميـ الرضا: الثاني المطمب

 92 النزكؿ أسباب: أكالن 
 92 المغكية الجكانب:  ثانيان 
 93 الببلغة كجكه:  ثالثان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 93 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 93 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 93 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سادسان 

-::) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلرإبع إلمبحث
 95 إلصادقين إلمؤمنين صفات بعض( 4;

 96 .المؤمنكف إال الشدائد في يثبيتي  ال: األكؿ المطمب
 96 المغكية الجكانب: أكالن 
 96 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 96 اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 96 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ:  رابعان 

  97 كرسكلو   اهلل طاعة مف الحاصؿ األجر: الثاني المطمب
 97 النزكؿ أسباب: أكالن 
 97 المغكية الجكانب: ثانيان 
 97 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 98 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 98 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلخامس إلمبحث

 100 فيو وإلترغيب إلجياد، في توجييات( 8;-5;)

 101 .المؤمف المجاىد سمة األمنية االحتياطات أخذ: األكؿ المطمب
 101 المغكية الجكانب: أكالن 
 101 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 101 اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 101 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: رابعان 

 103 المنافقيف سمة الجياد عف المؤمنيف تثبيط: الثاني المطمب
 103 المغكية الجكانب: أكالن 
 103 الببلغة كجكه: ثانيان 
 103 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 103 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 104 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
  105 اهلل سبيؿ في المجاىديف أجر: الثالث المطمب

 105 المغكية الجكانب: أكالن 
 105 الببلغة كجكه: ثانيان 
 105 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 105 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 106 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 الرابع الفصل

 (28-82) آية من النساء سىرة  مقاصد و ألدهدا  التحليلية الدراسة 
107-132 

-9;) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إَلول إلمبحث
 108 إإلسلم في وأىميتو إهلل، سبيل في إلجياد( :;

 109 .اإلسبلـ سناـ ذركة  اهلل سبيؿ في الجياد: األكؿ المطمب
 109 المغكية الجكانب: أكالن 
 109 الببلغة كجكه: ثانيان 
 109 اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 109 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: رابعان 

-;;)آية من  إلنساء سورة وأىدإف لمقاصد إلتحميمية إلدرإسة إلثاني إلمبحث
 111 إلمسمم لممجتمع ربانّية توجييات( 6>

 112 النزكؿ أسباب:  أكالن 
 112 المغكية الجكانب:  ثانيان 
 113 الببلغة كجكه: ثالثان 
 113 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 113 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 114 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سادسان 
 115 الكجييف ذا  اهلل لعف: الثاني المطمب

 115 المغكية الجكانب: أكالن 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 115 الببلغية الجكانب: ثانيان 
 115 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 115 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 116 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 117 الكريـ القرآف بتدبُّر األمر: الثالث المطمب

 117 المغكية الجكانب: أكالن 
 117 الببلغية الجكانب: ثانيان 
 117 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 117 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 117 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
-7>) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلثالث إلمبحث

 119 صفاتيم وبعض ، إلرسل وإجبات( 8>

 120 المسمـ المجتمع عمى السيئ كأثرىا اإلشاعة،: األكؿ المطمب
 120 النزكؿ أسباب: أكالن 
 121 المغكية الجكانب:  ثانيان 
 121 الببلغة كجكه:  ثالثان 
 122 اآليات بيف المناسبات: رابعان 

 122 اإلجمالي التفسير: خامسان 
 122 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: سادسان 
 123 الشدائد في القادة ثبات: الثاني المطمب

 123 المغكية الجكانب: أكالن 
 123 اآليات بيف المناسبات: ثانيان 
 123 اإلجمالي التفسير: ثالثان 
 124 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: رابعان 

-9>) آية من  إلنساء سورة ومقاصد َلىدإف إلتحميمية إلدرإسة إلرإبع إلمبحث
 125 إلمؤمن بيا يتحمى نورإنية قوإعد( ;>

 126 المغكية الجكانب: أكالن 
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 العامةىالفكارس

 رقم إلصفحة إلموضوع
 126 الببلغة كجكه: ثانيان 
 126 اآليات بيف المناسبات: ثالثان 
 126 اإلجمالي التفسير: رابعان 

 127 كاألىداؼ المقاصد تحقيؽ: خامسان 
 129 إلخاتمة

 129 البحث نتائج: أكالن 
 130 التكصيات: ثانيان 

 167-131 العامة الفهارس
 132 الكريمة اآليات فيرس: أكالن 
 138 الشريفة النبكية األحاديث فيرس: ثانيان 
 142 المراجع فيرس: ثالثان 
 156 المكضكعات فيرس: رابعان 

 168  الدراسة ممخص
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 الردالةىملخص

 رسالةممخص إل
 (87-24الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة النساء الحزب التاسع مف اآلية )عنوإن إلبحث/ 

 .أيمف أحمد عٌيادإسم إلباحث/ 

، كمعرفة أىدافيا كمقاصدىا، كقد تيديؼ ىذه الدراسة لمبحث كالتنقيب في آيات اهلل 
 استخدمت المنيج التحميمي كالمكضكعي في ىذا البحث.

كتحتكم الرسالة عمى الفصؿ التمييدم كأربعة فصكؿ، باإلضافة إلى النتائج كالتكصيات، كقد 
ةن كاصطبلحان، كتعريفات العمماء لممقاصد تحدٍثت في الفصؿ التمييدم عف المقاصد كاألىداؼ لغ

كاألىداؼ، باإلضافة إلى التعريفات التربكية لممقاصد كاألىداؼ، كالفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ، 
كتطٌرقتي أيضان إلى مقدمة عف سكرة النساء مف ناحية أسماء السكرة، كمكية أـ مدنية كفضميا، 

يا مف السكر كما بعدىا، ثـ كلٍجتي إلى الفصؿ كعطفت إلى الحديث عف مناسبات السكرة لما قبم
األكؿ الذم كاف فيو عٌدة عناكيف منيا أحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسبلمية، كحكـ الكبائر كما 
يكازييا، كقكامة الرجؿ عمى المرأة، أما الفصؿ الثاني فتكمٍمتي فيو عف بعض اآلداب التي يجب عمى 

بالعباد في التشريعات، كتطٌرقتي في ىذا الفصؿ إلى مكضكعو  المسمـ أف يتحٌمى بيا، كرحمة اهلل 
ليـ بالعذاب المييف إف  آخر كىك التصكرات الخاطئة ألىؿ الكتاب عف ديف اإلسبلـ، كتيديد اهلل 

كالعٍجب بالنفس، ثـ بدأت بالفصؿ الثالث  ، كما حٌذرتي فيو مف الشرؾ باهلل لـ يؤمنكا بمحمدو 
ميمة ألىؿ الكتاب، كجزاء المنحرفيف منيـ، باإلضافة إلى بعض التكجييات بالحديث عف الصفات الذ

الربانية ليذه األمة، كتحذير ىذه األمة مف خطر النفاؽ كالمنافقيف، كتكممت فيو عف الحاكمية 
، أما الفصؿ الرابع كاألخير فتحدثت فيو عف ، كال يككف إال بشرعو كالحكـ، كأنو ال يككف إال هلل 

كفضمو كبعض أحكامو، ككاجب األنبياء تجاه أقكاميـ، كاإليماف باليكـ اآلخر  سبيؿ اهلل  الجياد في
ـٌ تطٌرٍقتي إلى أىـ النتائج كالتكصيات التي خميص إلييا ىذا  الذم ىك جزءه مف أركاف اإليماف، كمف ث

 البحث.    
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ىالدرادةىملخص
 اإلنجلوزوةىباللغة

 ممخص إلدرإسة بالمغة إإلنجميزية
Abstract 

Title: Analytical Study of the Objectives and Aims of Al Nisaa Chapeter 

in Nineth Quarter (Hizb) of the Holy Quran. From verse number 24 to 

verse number 87. 

This study aims at studying deeply the verses of the holy Quran and 

identifying its objectives. The researcher used the objective, analytic and 

deductive approach to interpretation. 

This study consists of an introduction and four chapters as well as the 

conclusions and recommendations. In the introduction the researcher 

discusses the objectives and aims both linguistically and conceptually. This 

is in addition to the educational definitions and the definitions of Muslim 

scholars of both objectives and aims and the differences between them. The 

introduction also discusses Al Nisaa chapter, its titles, whether it was 

revealed in Mecca or Madina, its good attributes and the occasion in which 

the chapter was revealed as well as its relation to the preceding and 

following chapters. 

Chapter one discusses the provision of sharia relevant to marriage and 

the deadly sins or other equal sins. Finally, it discusses the concept of men 

as the protectors and maintainers of women. The second chapter discusses 

the morals of Muslims, Allah's mercy in the heavenly law, and the wrong 

concepts of Jews and Christians about Islam, and Allah's threat to them to be 

doomed to Hell if they don't believe in the message of the Prophet 

Mohammed. The chapter also warns from the bad consequences of 

blasphemy and arrogance. The third chapter discussed the bad qualities of 

Jews and Christians and the punishment of deviants from among them. It 

also explains some heavenly guidelines for the Muslim nation and warning 

the nation from the dangers of hypocrisy and hypocrites. Finally the chapter 

explains the concept of governance which should be only for Allah and His 

heavenly law. The fourth chapter discusses the concept of Jehad for the sake 

of Allah and its attributes and provisions in Shariaa. The chapter also 

discusses the duties of the prophets towards their nations, belief in the Day 

of Judgment as one of the cornerstones of faith. Finally the study ends up 

with the most important conclusions and recommendation.  

 


