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  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةإهل

 أنت الرمحن 

 ال يطيب الدعاء إال باسمك

 بكوال يطيب القلب إال بح

 وال يطيب اللسان إال بذكرك

 وال تطيب احلياة إال برمحتك

 وال تطيب اجلنة إال برؤيتك
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 اإلٌــــــداء 
 

 ...  حممد  .برمحة ريبجاء األمة الذي إىل نيب 

 ...ومهد الطريق لسريي ،الذي تعب ألجلى روح أيبإىل 

 ...أمي يلالكثري  قدمتاليت  زهرة حيايتىل إ

 ...زوجي وأغلى الناس عندي ىل رفيق عمريإ

 ...أوالدي الشموع اليت أضاءت حيايتىل إ

 ...خويت وأخوايتإ إىل من أسعد برفقتهم منذ صغري

 ...عبد الرمحنأخيت القريبة لنفسي أم وأخص 

 ...عائلة زوجي الكرمية بصحبتهم يل أسعد إىل من

 ...أساتذيت الكرام أماميإىل من أناروا الطريق 

 ..هم يف اهلل.بتبإىل من كل من أح

 ...يف احلياة إىل كل من ركب الصعب وسار على الدرب

 ..."العصف املأكول إىل من ضحوا بأرواحهم فداء الوطن املعطاء "شهداء

 إليكم جميًعا أهدي ثمرة جهدي.
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 شكر َتقدير
 أما بعد:فالحمد هلل الذم بحمده تتـ النعمات، كبرحمتو تطيب الحياة، 

، [12لقمػػػػػػاف:] [ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ    ڀ    پ  ڀ  ]قػػػػػػاؿ تعػػػػػػال : 
، لكال أنت ما اىتدينا كال كفقنا، فإف كاجب العرفػاف بالجميػؿ يػديكنن  ف حمدنا كثيرنافالميـ لؾ الحمد 

أتقدـ بالشكر كالتقػدير إلػ  كػؿ مػف مػد لػن يػد العػكف، كأرػص بالػذكر مػف يممنػن أف أ ػن  ر ػالتن 
رياضض حمحا   مػ   ػراج ا مػؿ، أ ػتاذم كقػدكتن فاػيمت الػدكتكر: مف الجد كالعمػؿ، كأف أطرزىػا ي

الذم تشرفت بقبكلو اإلشراؼ يم  ر التن، كالذم كاف لو فاؿ اإلشراؼ يمييػا  -حفظو اهلل- قضسم
لػػن،  فػػن جميػػ  مراحػػؿ إيػػدادىا متابعػػتن كتػػدقيقنا، فكػػاف نعػػـ المرشػػد، كلػػـ يػػأؿ جيػػدنا فػػن إبػػدا  الن ػػ ً 

ا فػن كتابتيػا، بػؿ  ،كالحػث يمػ  الجػد كالمثػابرة كتقديـ المالحظات الطيبػت، ممػا شػجعنن لمماػن قػدمن
 فجزاه اهلل ينا كؿ رير، كلو منا كؿ التقدير كاالحتراـ.  ، كح ف ا دا

 كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كاالمتناف لأل تاذيف الكريميف ياكم لجنت المناقشت:  

  -حفظو اهلل-    عصضم العب  زى  الدكتكر: ا  تاذ فايمت

  -حفظو اهلل-      فضيز مسضن أب  عحرة كفايمت الدكتكر:

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالعرفػاف إلػ  كػؿ مػف ما مناقشت ىذه الر الت، المذيف تفاال بقبكلي
، إل  ن، كمف أيط  مف ح يمت فكره؛ لينير دربنحرفنا أ ب   نا برقو يايئ الطريؽ أمام نيممن

ؿ جػدارة أ ػاتذتن الكػراـ فػن كميػت أ ػكؿ الػديف، ليػـ منػا كػؿ تقػدير مف يممكنا أف نحمػؿ الر ػالت بكػ
اكاحتراـ، فجزاىـ اهلل رير الجزا ،   منا جميعنا الجامعت اإل الميت، كالتن نشػعر جميعنػا  كالشكر أيان

يػػا، كالتػػن أتاحػػت لػػن الفر ػػت فػػن إكمػػاؿ درا ػػتن، كأرػػص بالشػػكر يميػػد كميػػت أ ػػكؿ يلإباالنتمػػا  
فػػػن الدرا ػػػات العميػػػا، كأرػػػص العػػػامميف فػػػن المكتبػػػت المركزيػػػت بالجامعػػػت فػػػن  ػػػزة، الػػػديف، كالعػػػامميف 

كرانيكنس يم  مزيد ينايتيـ كحر يـ يم  ردمت طالب البحث العممػن، فجػزاىـ اهلل ريػر الجػزا ، 
كأرػػتـ بشػػكرم  ىمػػن الػػذيف قػػدمكا لػػن يػػد العػػكف، كأرػػص مػػنيـ زكجػػن العزيػػز، الػػذم كػػاف يشػػجعنن 

، اا كمادينػيػداد الر ػالت معنكينػإكالذم كقؼ بجانبن فن جميػ  مراحػؿ بت الر الت، لممان قدمنا فن كتا
التن قدمت الكثير  جمن، كأشكر كؿ مف  اىـ فن إرراج ىذه  كما أرص أمن الحبيبت، نب  الحناف

 رير الجزا . فجزاىـ اهلل جميعنا الر الت،
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  ةةةةامل دم

 قدة امل
 اإلن اف،كالمنعـ بفامو يم   كالنكل،ب رالؽ الح ،كا   الغفراف ،هلل العظيـ المناف الحمد

يم   ال الـكال الة ك  ييياف،الذم برحمتو ال يذؿ المر  كال  الرحمف،الذم جعؿ مف أ مائو الح ن  
ما مرت  يـ الـ يمي الكراـ،كيم   حبو الطيبيف  الزماف،النبن العدناف الذم برحمت ربو أنار 

 .ا ياـال نيف كدارت 

كالرجا  مكجب المزيد مف  رجاه،كيتككؿ يميو فن تحقيؽ ما  و،ربالمؤمف يرجك رحمت  إف
الح ن ، كمف ىذه ا  ما  ا مو تعال  الرحمف، الذم بمغ يدد آياتو فن التعرؼ يم  أ ما  اهلل 

 .فكرمكأثارت  اآليات،نن ىذه تكلطالما ا تكقفالقرآف الكريـ  بعنا كرم يف آيت، 

 (110)اإل را  :  .چ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳک    کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ  قاؿ تعال :

و كمزاياه، أيم  ، كىن مف الرحمت مشتؽ   فيك كليذا اال ـً مف أ ماًئو تعال  ر اًئ ي
 چگ  گ   ک  ک  گ چ  ، فن قكلو تعال :بيا  لذلؾ ك ؼ تعال  نبيَّوالمراتب، 

چ  فن قكلو تعال : -باد الرحمفالذيف  مَّاىـ ي-كىن  فتي يباًد اهلًل المقربيف إليو، [107]ا نبيا : 

ا فيك اال ـي الذم  {63}الفرقان: چ     ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  تعال  ارتص بو اهللي كأيان
رحمته يظيمته كا عت شًممت كؿ شن ،  ىنك  .لجمي  الرمؽ الرحمتً  الذم يعنن  عتي ك  ،دكف رمًقو

مقت جميعي  إل  أف المرمكقاتً  فن ذلؾ إشارةه ك  إل   مت التن م تيا جميعنا، كما يشيري الرح يا بيدً إنما ري
  {156}األعراف: چ  ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچذلؾ قكلو تعال : 

تعرؼ بيذا اال ـ كتذكر الرحمات  فجا ت آيات يديدة ،ا ـ الرحمفأنكر الكفار  كلقد
، كالتن بدئت با ـ الرحمف فن قكلو تعال : الرحمف""كمنيا  كرة  ،العظيمت التن ارتبطت بو

 ا ليذه ال كرة.قد جعمو اهلل تعال  ا من ك  [١الرحمف: ] [ڃ  ]

كاف ارتيارم لمكاكع ىذا فقد  ، كىذه ال كرة المباركت مف كق  يم  نف ن،ليذا اال ـ ماكلً 
 .البحث كىك )ا ـ الرحمف فن القرآف الكريـ(

منيج ك  ال ابقت،كالدرا ات  كأىدافو، ارتياره، كأ باب المكاكع،فيما يمن: أىميت  ك أبيِّف
 كرطت البحث. البحث،
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  ةةةةامل دم

  ال راسة: ىحية: أأ لً 

 تية:ح ر اآلال راسة في األ ىحيةأ تكحن

 الح ن . أ مائوكبا ـ مف  تعال ، الدرا ت بكتاب اهلل تتعمؽ -1

 التف ير المكاكين. لكافا لمكف مف أا تطبيقي  جانبن  تمثؿ -2

 .كاآلررةادتو فن الدنيا ك ع تعال ، كارتباطو باهلل ،باإلن افبمكاكع ىاـ لو يالقت  تتعمؽ -3

نما يعـ الجمي ، مما يدي -4 إل  الجمي   كتتعمؽ با ـ ال يرص فئت مف الناس دكف  يرىـ، كا 
 التقرب إليو؛ لطمب الرحمت كالمغفرة. 

 كمف رالؿ ال كر كالق ص القرآنن. تعرض لطائؼ ا ـ الرحمف فن ال ياؽ القرآنن، -5

 رتيار القكؿ ا مثؿ منيا. تديك لالطالع يم  أقكاؿ المف ريف فن اآليت، كا -6

 .ترتبط ب فت الرحمت التن ىن أيم  المراتب، كالتن مف أجميا بيعث محمد  -7

 : سبب اختيضر ح ض ع ال راسة:ضثضنيً 

مف  ا ـبؿ كب تعال ، رالؿ البحث فن مكاكع يتعمؽ بكتاب اهلل مف تعال  مرااة اهلل نيؿ -1
 الح ن .  مائوأ

 .فكرم ارتأثك  ،ا تكقفتنن آيات الرحمف لطالما -2

  يا.التعرؼ يؿ الرحمات العظيمت التن يشتمؿ يمييا القرآف الكريـ، كمعرفت أ باب نيم -3

إيجاد ما نكا ن بو أنف نا فن ظؿ الظركؼ ال عبت التن أييشيا كأىمن، كيمـك الم مميف  -4
 بالمجك  إل  رحمت اهلل تعال  كيدـ القنكت منيا أبدنا.

ب كرة قرآنيَّت تحمؿ كؿ ك ، الذم ارتص بو تعال ، "" الرحمفتعال  المكاكع با ـ اهلل تعمؽ -5
 مف كق  يم  نف ن. امكما لي-كىن  كرة الرحمف-معانن الرحمت

 أردتف المكاكع،اهلل الح ن  تجم  شتات  أ ما  ال ـ مف كجكد درا ت قرآنيت مكاكييت يدـ -6
 نافعت لمم مميف.  الميت بدرا ت جديدةالمكتبات اإل أثرمف أ
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 ل راسة:ا ى اف: أضثضلثً 

  منيا: ذكرأىداؼ يديدة أ لمبحث

  مف كتابت ىذا البحث. رجكما أ أ م  ،كالفكز برحمتو تعال ، مرااة اهلل ابتغا  -1

  لمدار يف كالرا بيف. اإل الميتالمكتبت  إلثرا  ؛درا ت قرآنيت مكاكييت جديدة تقديـ -2

 [ ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ]بأ ما  اهلل الح ن ؛ لقكلو تعال : الم مميف يم  الديا   حث -3

 .{081}األعراف:

ليذا اال ـ، كمف ثـ ربطو  المطائؼ الجميمت ربط ا ـ الرحمف باآليات، مف رالؿ يرض -4
 با حداث التن كاجيت ا مـ ال ابقت، حت  نتجنب ما حدث ليا.

   بياف مظاىر رحمت اهلل تعال  فن الرمؽ، كالككف، كاليكـ اآلرر. -5

 كبنا  شر يتو. ،يقيدة الم مـ تنقيت -6

 : ال راسضت السضبقة:ضعً راب

لـ أيثر يم  درا ت تجم  شتات ، االطالع كالبحث فن الشبكت العنكبكتيت ك يرىا بعد
إال أف ىناؾ بعض الدرا ات التن تناكلت بعض محاكره كمكاكع )ا ـ الرحمف فن  ،المكاكع

الرحمف  كىن ر الت ماج تير تعرض الر ائص المتعمقت با ـ القرآف الكريـ كشبيات الم تشرقيف(.
 كترد يم  زيـ الم تشرقيف حكؿ ىذا المكاكع. ،فن القرآف الكريـ

 :البمث نيج: حضخضحسً 

 بعد التحميؿ لآليات. ال تنباطنايتمدت الباحثت المنيج اال تقرائن ا

 البضمثة في البمث: حنيجسض ًسض: 

جـ المفيرس مف رالؿ اال تعانت بالمع ،التن كرد فييا ا ـ الرحمف اآليات جم قامت الباحثت ب -1
 القرآف الكريـ.  لفاظ

  .القرآنيت لفاظكالمباحث با ترداـ ا الباحثت العناكيف المنا بت لمف كؿ  تكاع -2

 .اإجمالي   اتف يرن  اآلياتلتف ير  ؛كتب التف ير القديمت كالحديثت تأمياب ا تعانت الباحثت -3
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  ةةةةامل دم

 ،ثـ المؤلؼ ،الكتاب  ـذكر اكذلؾ ب ،التكثيؽ فن الحاشيت دالعمميت ين با مانت التزمت الباحثت -4
 كر المؤلؼ فن متف الر الت.با ـ الكتاب فقط اف ذي اكتفت ك  ،ثـ الجز  كال فحت

حكـ العمما   كنقؿ ،ح ب قكايد الترريج ترريجياك ، المتعمقت بالمكاكع ا حاديثب اال تدالؿ -5
 .حدىماك فن أأ ،ال حيحيف فنالتن لـ تكف  ا حاديثيم  

 الراج  منيا بعد االطالع كالبحث. بتف ير اآليت، كبيافقت ا قكاؿ المتعمنقؿ  -6

 ، كبعض كتب التف ير القديمت.كتب المغت مفمعانن المفردات الغريبت  بياف -7

 القرآنيت. اآلياتمف  ا ـ الرحمفلطائؼ ا ترالص  -8

 المشيكرة.  ير لأليالـ ترجمت عمؿقامت الباحثت ب -9

 ،يالـكا  ،كالمراج  كالم ادر ،ا حاديثك ، لآليات فيارس إيدادقامت الباحثت ب -10
 لي يؿ يم  القارئ الك كؿ ال  المعمكمات. كالمكاكيات؛

 البمث خطةسضبًعض: 

 كفيارس. ،كراتمت ،ف كؿكثالثت  ،كتمييد ،لألىداؼ ال ابقت؛ اشتممت الرطت يم  مقدمت تحقيقنا
، لدرا تا ىداؼكأ، ارتيار مكاكع الدرا ت  ببك ، الدرا ت أىميت يم : كاشتممت :الحق حة

 .رطت البحثك ، البحث منيجك ، ال ابقت الدرا اتك 

  التحيي 

 ق اع  في أسحضء ا المسنى

 :ق اع كيشتمؿ يم  رمس 

 اهلل كميا ح ن . أ ما  :ا كل  القضع ة

 اهلل أيالـ كأك اؼ. أ ما  الثانيت: القضع ة

 .الح ن اهلل  أ ما دالالت  الثالثت: القضع ة

 اهلل تعال  تكقيفيت. أ ما  الرابعت: القضع ة

 اهلل  ير مح كرة بعدد. أ ما  الرام ت: القضع ة
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 األ ل الفصل
 اسم الرمحن حعنضه،   ر  ه في القرآن الكريم

 :مبحثيفيم   كيشتمؿ
 .حعنى اسم الرمحن،   ر  ه في القرآن األ ل: الحبمث

 :افمطمب كفيو
ا :ا كؿ المطمب  .معن  ا ـ الرحمف لغت كا طالحن

 كركد ا ـ الرحمف فن القرآف الكريـ. :ننالثا المطمب
 اقتران اسحي الجاللة الرمحن  الرميم.: يالثضن الحبمث

 :افمطمب كفيو

 اشتقاؽ ا من الجاللت الرحمف كالرحيـ. :ا كؿ المطمب
 الفرؽ بيف ا من الجاللت الرحمف كالرحيـ :الثانن المطمب

 
 الفصل الثضني

 اسم الرمحن في السيضق القرآن

 :رم ت مباحث  يم كيشتمؿ
 لطضئف اجتحضع اسحي الجاللة الرمحن  الرميم. األ ل: الحبمث

 :افمطمب كفيو
 .اجتماع ا من الرحمف الرحيـ فن الب ممت :ا كؿ المطمب

 . بعض ال كراجتماع ا من الرحمف الرحيـ فن  :الثانن المطمب
 عبض  الرمحن  أ ليضء الشيطضن: لثضنيا الحبمث

 :كفيو مطمباف
 يباد الرحمف. :كؿا  المطمب

 .أكليا  الشيطاف الثانن: المطمب
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 است اء الرمحن عمى العرش :لثضلثا الحبمث
 كفيو ثالثت مطالب:

  فت اال تكا  لمرحمف. :ا كؿ المطمب

 الرحـ معمقت بالعرش. الثانن: المطمب
  عت رحمت اهلل تعال . المطمب الثالث:

 تنزيو الرمحن عن ال ل : الرابع الحبمث
 الثت مطالب:كفيو ث

 .نفن اتراذ الرحمف الكلد :ا كؿ المطمب

 ارب المثؿ لمرحمف با نث . :الثانن المطمب
 إقامت الحجت يم  الكفار بأمر مف الرحمف. :الثالث لمطمبا

 النعم في سيضق الم يث عن الرمحن ذكر: لخضحسا الحبمث
 كفيو  تت مطالب: 

 إر اؿ الرحمف لمر ؿ. المطمب ا كؿ:

 ا تجابت الرحمف لمديا . انن:المطمب الث

 حفظ الرحمف لمعباد. المطمب الثالث:

 يكف الرحمف لمعباد. المطمب الراب :

 جعؿ الرحمف لممؤمنيف محبَّت فن القمكب. المطمب الرامس:

 ت.د الرحمف لعباده المؤمنيف بالجنكي :المطمب ال ادس

 لطضئف اسم الرمحن في أم اث الي م اآلخر.: الخضحس الحبمث
 و رم ت مطالب:كفي

 كيد الرحمف بالبعث. المطمب ا كؿ:

 الحشر إل  الرحمف. :المطمب الثانن

 الممؾ لمرحمف. المطمب الثالث:

 الشفايت بإذف الرحمف. المطمب الراب :
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 الرطاب كالكالـ بإذف الرحمف.المطمب الرامس: 

 

 الفصل الثضلث
 اسم الرمحن في الس ر،  القصص القرآني

 :مبحثيفيم   كيشتمؿ
       .القرآنيَّة اسم الرمحن في بعض الس ر لطضئف األ ل: الحبمث

 مطالب: ثالثت كفيو

  كرة مريـ. :ا كؿ المطمب

  كرة الرحمف.  :الثانن المطمب
  كرة الممؾ. :الثالث المطمب
 لطضئف اسم الرمحن في القصص القرآني.: يالثضن الحبمث

 مطالب: الثتيم  ث كيشتمؿ

 ف  كرة مريـ.ريـ مم: ا كؿ المطمب

 ق ت إبراىيـ مف  كرة مريـ. :الثانن المطمب

 ق ت يبادة العجؿ.: الثالث المطمب

 أ حاب القريت. ق ت: الراب  المطمب
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  انتمٍيد
 قُاعد يف أمساء اهلل احلسىن

 

 :قكايدكفيو رمس 

 .األ لى: أسحضء ا كميض مسنى القضع ة

 .الثضنية: أسحضء ا أعالم  أ صضف القضع ة

 .الثضلثة:  للت أسحضء ا المسنى القضع ة

 .الرابعة: أسحضء ا تعضلى ت قيفية القضع ة

 .الخضحسة: أسحضء ا غير حمص رة بع   القضع ة
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 التحيي 

 المسنى ا أسحضء في ق اع 

 مسنى كميض تعضلى ا األ لى: أسحضء القضع ة

"عرؼ بو ذات الشن ما يي اال ـ لغت: " 
(1)

" تدؿ بو يميو"كيي  ،
مؼ فن اشتقاقو يم  كارتي  (2)

 ف  احبو بمنزلت المرتف   ؛كىك العمك كالرفعت كال ممف  كىك قكؿ الب رييف: :أحدىما كجييف،
ت لمف كا  لو، فأ ؿ  ف اال ـ يالم ؛: مف ال مت كىن العالمتيفالككفي قكؿكىك  :كثانييما ،بو

 .كا كؿ أ   ،ك ـ ا ـ يم  ىذا
(3)

 

(4) كنقياود القب  الح ف اك  
قاؿ: اال ـ ا ح ف كا  ما  يي  ،ا ح ف تأنيث" :كالح ن  ،

 "الح ن 
(5)

 كىن:  ،مكاا  مف القرآف ربعتبالح ن  فن أ أ ما ه اهلل نعت  قدلك  ،

  .[3:1 ا يراؼ:] [  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ]: تعال  قكلو .3

  .[331:اإل را ] [  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک]: تعال  قكلوك  .4

 .[::طو][ ہ  ھ   ھ   ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ]: تعال  وقكلك  .5

 .[46:الحشر] [ى   ائ   ائ  ىۉ  ې  ې  ې   ې]: كقكلو تعال  .6

                                                           

 (.428المفردات فن  ريب القرآف، الح يف بف محمد، المعركؼ بالرا ب ا  فيانن )ص (1)
 (.1/452المعجـ الك يط، إبراىيـ م طف  كآرركف )( 2)
(، الجػػػام   حكػػػاـ القػػػرآف، أبػػػك يبػػػد اهلل القرطبػػػن 36-35انظػػػر: أ ػػػرار العربيػػػت، كمػػػاؿ الػػػديف ا نبػػػارم )ص( 3)
بف  ػال  (، مجمكع فتاكم كر ائؿ العثيميف، محمد 17-11(، ا ـ اهلل ا يظـ، د. يبد اهلل الدميجن )ص1/101)

 (. 10/766العثيميف )
 (.57/ 2) انظر: معجـ مقاييس المغت، أحمد بف فارس( 4)
 (.2/878ل اف العرب، محمد بف مكـر ابف منظكر ) (5)
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: بالغت فن الح ف  ايتو، كذلؾ  نيا متامنت أنياكمعن  ك ؼ أ ما  اهلل بالح ن   
(1) ال نقص فييا بكجو مف الكجكه. ،ل فات كاممت

، كمف فن أ مائو تعال  كميا كىك ك ؼ حا ؿ 
 ينيا:تعال  التن قاؿ اهلل  ،متامف لمرحمت الكاممتفيك ا ـ هلل تعال   ا مو )الرحمف( ذلؾ:

ا ،[156}األعراف: [ٿ   ٹ  ٹ ٹ] ككاف قد أشار إل  -  ر كؿ اهلل كقاؿ ينيا أيان

 (ِبَ َلِ َىض هِ َىذِ  ِحنْ  ِبِعَبضِ هِ  َأْرَممُ  َلمَّوُ ) :-امرأة مف ال بن تحنك يم  طفميا
(2)

 اهلل أف ل إ  أشارف ،
جعميا فيك الذم أرحـ بعباده مف أرحـ الكالدات بكلدىا.  حت  أنو تعال  ،تو يظيمترحمتعال  
(3) منياأرحـ كىك رحيمت 

كأف "كؿ الراحميف إذا جيمعت رحماتيـ كميـ، فمي ت بشن  يند رحمت اهلل  ،

".تعال 
 (4)

 

 كما فن ا ـ )الرحمف(، انفراده، يم  ا ـ كؿ بايتبار يككف  تعال اهلل أ ما  فن  فالحي ك 
ؿ، كما فن ا من  كما فكؽ كماؿ اآلرر إل  اال ـ بجم  فيح ؿ،  يره إل  جمعو بايتبار كيككف

 كـكالح العزيز، فن العزة كىك يقتايو، الذم الراص الكماؿ يم  داؿ   منيما كؿف (،الحكيـ العزيز)
 بالحكمت، مقركنت تعال  يزتو أف كىك آرر، كماؿ يم  داؿ   بينيما كالجم  الحكيـ،كمت فن لحكا

 تعال  حكمو ككذلؾ المرمكقيف، أيزا  مف يككف قد كما ،فعؿ ك ك  ،كجٍكرنا ظممنا تقتان ال فعزتو

.الذؿ يعترييما فإنيما ،كحكمتو المرمكؽ حكـ برالؼ الكامؿ، بالعز مقركناف كحكمتو
(5) 

                                                           

 ،(6)ص ن القكايػػد المثمػػ  فػػن  ػػفات اهلل كأ ػػمائو الح ػػ(، 3/269) مػػيفكر ػػائؿ العثيانظػػر: مجمػػكع فتػػاكم  (1)
 .بف العثيميفككالىما لمحمد 

(،  ػػحي  م ػػػمـ، كتػػػاب 8/8، )5999بػػػاب رحمػػػت الكلػػد كتقبيمػػػو كمعانقتػػػو، ح  ػػحي  البرػػػارم، كتػػاب ا دب، (2)
(، ك ػياؽ البرػارم: يػف يمػر بػف 4/2109، )2754التكبت، باب فن  عت رحمت اهلل تعال  كأنيا  بقت  اػبو، ح 

ا  ػػبن، فػػإذا امػػرأة مػػف ال ػػبن... إذا كجػػدت  ػػبي ا فػػن ال ػػبن أرذتػػو، فأل ػػقتو ببطنيػػ  الرطػػاب: قػػدـ يمػػ  النبػػن
ٍكفى ):  كأراعتو، فقاؿ لنا النبن ٍرأىةى  ىىًذهً  أىتىرى تن  اٍلمى لىدىىىا طىاًرحى مى  تىٍقًدري  كىًىنى  كىالمَّوً  الى : قيٍمنىا (النَّاًر؟ ًفن كى وي  الى  أىفٍ  يى  تىٍطرىحى

مَّ  المَّوً  رى يكؿي  فىقىاؿى  مىٍيوً  المَّوي   ى مَّـى  يى ـي  لىمَّوي ): كى ى لىًدىىا ًذهً ىى  ًمفٍ  ًبًعبىاًدهً  أىٍرحى  .(ًبكى
 (.16/448( انظر: مجمكع الفتاكل، ابف تيميت )3)
 (.8/211مجمكع فتاكل كر ائؿ العثيميف ) (4)
 (.3/270) المرج  ال ابؽ( انظر: 5)
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 ،كالثنا  ،المدح يم  جميعيا دالَّت يانتعال  بالح ن : أ كمف دالالت ك ؼ أ ما  اهلل
".مجد بيا دكف  يرىاكيي  ،حمدكيي  ،ثن  يميو"كىن التن يحب  بحانو أف يي  تعال ، هلل كالتمجيد

(1) 
  

مدح بو، كليذا كانت كميا أ مائو الح ن  إال ا ـ يي  فنكليس : "قاؿ ابف تيميت
.ح ن  كالح ف محبكب ممدكح"فكميا  ،ح ن ، كالح ن  برالؼ ال كأل

(2)
  

ا:كمف  يمن بف أبن طالب، أف  حديث بدليؿ ،يتامف الشر فييا ا ـه  أنو ليس دالالتيا أيان
ْيتُ ) كاف إذا قاـ إل  ال الة، قاؿ:  ر كؿ اهلل  َ اأَلْرَض، السََّحأَ اتِ  َفَطرَ  ِلمَِّذي َ ْجِييَ  َ جَّ

 (3)(.ِإَلْيكَ  َلْيَس  َ الشَّر   َيَ ْيكَ  ِفي وُ ُكم   َ اْلَخْيرُ ( كفيو قكلو: )...َمِنيًفض

كال  ااؼ إليو فعالن ال يي  ، إليوفالشر ليس  ... ما ه كميا ح ن أ" :قاؿ ابف القيـ
نما يدرؿ فن مفعكالتو ،اك فن  ال بفعمو  ،فالشر قائـ بمفعكلو المبايف لو ،كفرؽ بيف الفعؿ كالمفعكؿ ،كا 

 ".الذم ىك فعمو
(4)

 

 ا أعالم  أ صضف أسحضء :يةالثضن القضع ة

  ، كىن أك اؼ هلل تغاثكيي  بيا ناج أيالـ يي  ، فينكأك اؼ أيالـ اهلل  أ ما 
 المعانن مف يميو دلت ما كبايتبار ،أيالـ (5) الذات يم  داللتيا بايتبارىن ك  .بكمالو كجاللو ئقتال

                                                           

فتػػػاكل كر ػػػائؿ  ػػػماحت الشػػػير محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف يبػػػد المطيػػػؼ آؿ الشػػػير، محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ آؿ الشػػػير  (1)
(5/118.) 
 (.5/409النبكيت، ابف تيميت ) منياج ال نت (2)
 (.1/534، )771(  حي  م مـ، كتاب  الة الم افريف كق رىا، باب الديا  فن  الة الميؿ كقيامو، ح3)
 (.164-1/163( بدائ  الفكائد، ابف القيـ الجكزيت )4)
يمػػـ، كالثػػانن: ( لمػػذات أربعػػت معػػانن فػػن المغػػت العربيػػت: ا كؿ: بمعنػػ   ػػاحبو، مثالػػو: ذات يمػػـ، أم:  ػػاحبت 5)

بمعنػػػ  التػػػن، مثالػػػو: ذات أراػػػعت كلػػػدىا، أم: التػػػن أراػػػعت كلػػػدىا، كالثالػػػث: بمعنػػػ  جيػػػت، مثالػػػو: قكلػػػو تعػػػال : 
لمتككيػػد،  [ أم: جيػػت اليمػػيف كجيػػت الشػػماؿ، الرابػػ : أف تكػػكف زائػػدة18الكيػػؼ:] [ک  گ  گ  گ  گ]

ػػا ا ػػتقاـ ا ، فمػػك قمنػػا قػػدمنا مكػػت يكمن لمعنػػ . أمػػا ذات بمعنػػ  نفػػس الشػػن  كحقيقتػػو، فيػػذه مثالػػو: قػػدمنا مكػػت ذات يػػـك
  فػػن شػػرح ارتيمػػؼ فييػػا، فمػػنيـ مػػف أنكػػر ا ػػتعماليا، كمػػنيـ مػػف أجازىػػا، كا ظيػػر جػػكاز ا ػػتعماليا. انظػػر: المجمػػ

 (.76-75)ص ، كاممت بنت محمد الككارممحمد بف العثيميفل القكايد المثم 
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 الثانن كبااليتبار،  اهلل كىك كاحد م م  يم  لداللتيا ؛ مترادفت ا كؿ بااليتبار كىن، أك اؼ
 لم م  أ ما  كميا ،القديرك  العميـ،ك  ،فالحن ، الراص معناه يم  منيا كاحد كؿ لداللت ؛متباينت
.كىكذا القدير معن   ير العميـ كمعن  العميـ، معن   ير الحن معن  لكف ، اهلل كىك كاحد

(1)
 

يـ يثبتكف إنف ،ا  ما يت مف ىذه كىذا التق يـ المذككر ناب  مف مكقؼ أىؿ ال نت كالجما
فمثالن مف  ،ال فاتف ما تامنتو ىذه ا  ما  م اأيان  كيثبتكف، تعال  ا  ما  يم  أنيا أ ما  هلل

فيثبتكف أنو ي م   ،رحيـ كيقكلكف: يا تعال ،هلل  اا من  رحيـفيثبتكف ال ،)الرحيـ(تعال  أ ما  اهلل
، ككؿ رحمتا ـ مشتؽ مف ال رحيـ، فالرحيـييا ا ـ الدؿ يم ، فت لو الرحمتكيثبتكف أف  ،رحيـبال

معمكـ فن العربيت الذم أشتؽ منو، كىذا أمر  ،فالبد أف يتامف ذلؾ المعن  ،ا ـ مشتؽ مف معن 
 اكالمغات جمعين 

(2)
كقكلو تعال : ، {8}األحقاف: [ڌ  ڌ   ڎ] قكلو تعال : ذلؾيدؿ يم  ك ، 

 المت ؼ ىك الرحيـ أف يم ت لد ثانيتالاآليت فإف  ،{88}الكهف: [ھ   ھ  ھ  ے  ]
 لو لمف إال  مي  كال يمـ، لو لمف إال يميـ: قاؿيي  ال أنو كالعرؼ المغت أىؿ كما أجم  ،بالرحمت
 .كىكذا ب ر لو لمف إال ب ير كال  م ،

(3)
 

مـ يمحقو معن   تامفجامد ال ي نو ا ـ  ؛تعال  الدىر ليس مف أ ما  اهلل فأ :كبيذا يي
كما  ،كالزمف كقتإال أنو ا ـ لم ،تعال كالثنا  يم  اهلل  المدحا يفيد كال ك فن  ،الح ن بأ ما  اهلل 

 ،{42}اجلاثوة:[ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ]: قاؿ  بحانو يف منكرم البعث

كا ياـمركر الميالن  يريدكففقكلو: )كما ييمكنا إال الدىر( 
(4)

إال  ،فيفنينا أنيـ قالكا: كما ييمكنا"، أم: 

".أف يككف ليـ رب يفنييـ كييمكيـ ا منيـكطكؿ العمر، إنكارن  ،مر الميالن كا ياـ
(5)

 

                                                           

، كانظر: مك كيت فقػو القمػكب، محمػد بػف إبػراىيـ (8الح ن  )ص ن  فات اهلل كأ مائو( انظر: القكايد المثم  ف1)
 (.1/374التكيجرم )

 (.     13-12( انظر: أ ما  اهلل ك فاتو كمكقؼ أىؿ ال نت منيا، محمد بف العثيميف )ص2)
 (.3/271( انظر: مجمكع فتاكل كر ائؿ العثيميف )3)
 (.3/272( انظر: المرج  ال ابؽ )4)
 (.22/78أكيؿ أم القراف، محمد بف جرير الطبرم )جام  البياف يف ت (5)
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 ال َّْىرُ  َ َأَنض ال َّْىرَ  َيُسب   آَ مَ  اْبنُ  ُيْؤِذيِني:   قضل افن الحديث القد ن: )  أما قكلو 
(َ النََّيضرَ  المَّْيلَ  ُأَقمِّبُ  اأْلَْحرُ  ِبَيِ ي

(1)
 أقمب: )كلوق" ف يدؿ يم  أف الدىر مف أ ما  اهلل تعال ؛  فال ،

 رالؽ أ مو كأف ،محذكؼ (أنا الدىر) قكلو فن المااؼ أف يم  دالت قكيت قرينت( الميؿ كالنيار
 طمؽيي  ،كذلؾ كاف فإذا ،زماف كالنيار كالميؿ ،امطمقن  الزماف يف يبارة ا  ؿ فن الدىر  ف ؛الدىر
 الدىر اهلل :يقاؿ فال، بالفت  بامقمَّ  يككف كالدىر ، الالـ بك ر كالنيار الميؿ بمقمِّ  أنو تعال  اهلل يم 
."بالمقمَّ   ير بالمقمِّ   ف؛ امطمقن 

(2)
 

الح ن     ه"أ ما  :قاؿ ابف القيـمميتيا، يى ال ينافن  فن أ ما  اهلل تعال الك ؼ ك   
؛ يتيـمميى أك اؼ العباد فإنيا تنافن برالؼ  ،ميتمى العى كالك ؼ بيا ال ينافن  ،ىن أيالـ كأك اؼ

 ".برالؼ أك افو تعال  ،فنافتيا العمميت المرت ت ، ف أك افيـ مشتركت
(3)

 

ا كىك ين ا دكف أف يمحظ معن  ال فت، فقد يككف ا مو يم، كيمين ادن فاإلن اف ي من ابنو محم"
 متامنت  نيا ؛تعال  اهلل أ ما  برالؼ ،مف أكا  الناس، أك يبد اهلل كىك مف أكفر الناس

 يم  يدؿ كالحكيـ، العزة يم  يدؿ كالعزيز ،ك فاتو ذاتو لعمك العمن ىكتعال   فاهلل لممعانن،

 "كىكذا الحكمت
(4)

 فن  بؽ بما قيا يا يمكف كال كاحد، آف فن امعن  كك فيت مميتيى تعال   فأ ماؤه، 

ٺ  ]: تعال  قاؿ كما ،وكأفعال ،ك فاتو ،أ مائو فن شن  كمثمو ليس  بحانو  نو؛ المرمكؽ حؽ

ورى: [ٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ ٿ  .{00}الشُّ

 

 
                                                           

 (.4/1762، )2246(  حي  م مـ، كتاب ا لفاظ مف ا دب ك يرىا، باب النين يف  بب الدىر، ح1)
 (.19/167يمدة القارم شرح  حي  البرارم، محمكد بف أحمد العينن ) (2)
ن ا ػػميتو ك ػػفيتو، فمػػف حيػػث ىػػك  ػػفت جػػرل فػػالرحمف ا ػػمو تعػػال  كك ػػفو، ال تنػػاف (.1/162بػػدائ  الفكائػػد )( 3)

 ػػػـ العمػػػـ. بػػػدائ  الفكائػػػد فػػػن القػػػرآف  يػػػر تػػػاب ، بػػػؿ كركد اال تابعنػػػا يمػػػ  ا ػػػـ اهلل تعػػػال ، كمػػػف حيػػػث ىػػػك ا ػػػـ كرد
(1/24.) 
(، ككالىمػػػا لمحمػػػد 2/184(، القػػػكؿ المفيػػػد يمػػػ  كتػػػاب التكحيػػػد )10/766مجمػػػكع فتػػػاكم كر ػػػائؿ العثيمػػػيف ) (4)

  ال  العثيميف.



 ق اعد يف أمساء اهلل احلشنى   
 

14 
 

 التمه د

  و للة أسحضء ا تعضلى عمى ذاتو  صفضت الثضلثة: القضع ة

متنكيت فن الداللت يم  ال فات؛ فاال ـ يدؿ  الح ن  متفقت فن الداللت يم  الذات،   ما ا     
ف، ككؿ ا ـ يدؿ يم  ا بطريؽ التامبقت، كيدؿ يم  أحدىميم  الذات كال فت المعينت بالمطا

  .زاـال فت التن دؿ يمييا بااللت
 بو الم م  يم  داؿ ا ـ فكؿ مدلكلو، جمي  يم  المفظ داللتىن : المطابقت داللت معن ك 

 .اال ـ ىذا منيا المشتؽ ال فت كيم  اهلل، كىك

 الذات  يم اال ـ داللتأم  مدلكلو، بعض يم  المفظ داللتىن : التامف داللتمعن  ك 
 .التامف داللت مف كحدىا ال فت يم  أك ،كحدىا

 كليذا ،الزمو مف لكف ،اال ـ لفظ مف ال ،فيـيي  شن  يم  داللتوىن : االلتزاـ داللت معن ك 
     .االلتزاـ داللت  ميناه:

 يم  داللتو فبايتبار ،الرمؽ  فت يم  كيدؿ تعال ، اهلل ذات يم  يدؿ ا ـ :الرالؽمثاؿ        
 كحده الرالؽ يم  داللتو كبايتبار ،مدلكلو جمي  يم  دؿ المفظ  ف ؛مطابقت داللت ي م  ،يفا مر 
 العمـ يم  داللتو كبايتبار معناه، بعض يم  دؿ  نو؛ تامف داللت ي م  ،كحده الرمؽ يم  أك

(1) التزاـ. داللت ي م  ،كالقدرة
   

 مف يرمؽ كال ،ريقد ال مف يرمؽ ال  نو ؛اقادرن  ايالمن  يككف أف إال ارالقن  يككف أف يمكف فال"        

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  ] : كليذا قاؿ تعال ،اقادرن  ايالمن  يككف أف بد فال، يعمـ ال

 كالقدرة العمـ فذكر ،{04}الطَّالق: [ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث       

."ذلؾ يم  كيقدر يرمؽ، كيؼ يعمـ أف إال ،رمؽ ىناؾ يككف أف يمكف كال رمؽ؛ أنو ذكر أف بعد
 (2)

 

                                                           

 (.99، 8/98كع فتاكل كر ائؿ العثيميف )انظر: مجم (1)
 (.3/165تف ير القرآف لمعثيميف، محمد العثيميف ) (2)
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اكمثال كيم   فت الرحمت  ،ا ـ يدؿ يم  الذات فيك ،الرحمفا مو تعال  : و أيان
 ،كيم   فت الرحمت كحدىا بالتامف، كيدؿ يم  الحياة ،بالمطابقت، كيدؿ يم  الذات كحدىا

كقدرتو. ،كيممو ،بدكف حياة الراحـ ؛  نو ال تكجد رحمتبااللتزاـ ،كالقدرة ،كالعمـ
 (1) 

يم  الذات كال فت بالمطابقت إذا  داللتكىكذا فإف اال ـ مف أ مائو تعال  لو دالالت، 
بجمي  مدلكلو، كبالتامف إذا ف رناه ببعض مدلكلو، كبااللتزاـ إذا ا تدلمنا بو يم   يره مف  هف رنا

ـ.التن يتكقؼ يمييا ىذا اال  ،ا  ما 
 (2)

 

 ت قيفية ا أسحضء ألة الرابعة:الحس

"نص الشارع المتعمؽ ببعض ا مكر" :التكقيؼ
(3)

 يم  نفيو أك إثباتو تكقؼ ما: "نلتكقيفاك  ،
  نو ؛مجاؿ ذلؾ فن لمعقؿ فميس منيما، بدليؿ إال نفيو كال إثباتو يجكز ال بحيث ،كال نت الكتاب
 ."ذلؾ كرا  شن 

(4) 

(5) الحؽىك مذىب أىؿ ال نت كالجمايت كىك  ،يفيتتكق تعال  كالقكؿ بأف أ ما  اهلل
، قاؿ 

ـ اإليماف ب فات اهلل تعال  يمييال مؼ رحمت اهلل  : "كمذىب اإلماـ مكفؽ الديف ابف قدامت
 ،مف  ير زيادة يمييا ،أك يم  ل اف ر كلو  ،التن ك ؼ بيا نف و فن آياتو كتنزيمو ،كأ مائو

..."كال نقص منيا
(6)

  

 ينقص؛  ف كال فييا يزاد فال كال نت، الكتاب بو جا  ما يم  فييا الكقكؼ فيجب ىذا كيم 
 ك ف ،النص يم  ذلؾ فن الكقكؼ فكجب ا  ما ، مف تعال  ي تحقو ما إدراؾ يمكنو ال العقؿ

                                                           

 (.201تف ير أ ما  اهلل الح ن ، يبد الرحمف ال عدم )ص( 1)
ارينن (، لكام  ا نكار البييت ك كاط  ا  رار ا ثريت، شمس الديف أبػك العػكف ال ػف1/162انظر: بدائ  الفكائد ) (2)
 (.201(، تف ير أ ما  اهلل الح ن ، يبد الرحمف ال عدم )ص124/ 1)
 (.2/1051المعجـ الك يط ) (3)
 (.8مذكرة يم  العقيدة الكا طيت، محمد بف  ال  العثيميف )ص (4)
 (.118المجم  فن شرح القكايد المثم  )ص انظر: (5)
 (.11ذـ التأكيؿ، ابف قدامت المقد ن )ص (6)
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  مكؾ فكجب تعال ، حقو فن جنايت نف و بو   م ما إنكار أك نف و، بو يي ـ لـ بما تعال  ت ميتو
 .دلت يميو الن كص ما يم  االقت ارك  ذلؾ، فن ا دب

(1)
 

لو    هللاأم: أف ، { 181}األعراف: [  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ] :تعالىقكلو  ايكمن

 الشريعت أطمقتو قد با ـ إال تعال  اهلل  م يي  كال يمييا، من كص أ ما  "كىن ،الح ن  ا  ما 

 "يميو كدلت
(2)

فميس  ،أح ف ا  ما  كأكمميا أ ماؤه الدالت يم   فاتو ىن: " قيـلقاؿ ابف ا، 
 "كال يؤدم معناىا ،كال يقـك  يرىا مقاميا ،فن ا  ما  أح ف منيا

(3)
تعال  أف نديكه اهلل كقد أمر   ، 

 أك ،نف و بيا  م  التن بأ مائوتعال   اهلل ديكاا" أم:(، بيا فاديكه: )تعال  ؿاقبيذه ا  ما ، ف
 يم  يدؿ كمما، ا طالحيت ال تكقيفيت تعال  اهلل  أ ما أف يم  دليؿ ففيو، لو ر ك  بيا  ماه
 يا قاؿيي  أف كيجكز ، رن يا يقاؿ يجكز أف كال ،ادجكٌ  يا قاؿيي  أف يجكز أنو ،القكؿ كيؤكده ىذا  حت
".طبيب يا قاؿيي  أف يجكز كال ،حكيـ يا قاؿيي  أف كيجكز ،ياقؿ يا قاؿيي  أف يجكز كال، يالـ

(4 )
 

ا  اكمني ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک   ڇ ] تعال : قكلوأيان

يم  يباده أف ما حرمو أم: { 33}األعراف: [ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

 كما منيا ظير ما الفكاحش) أكليا التن ت الرم ا نكاع ىذه ىك ،ر مو أل نت كيم  ،كتبوفن 
 كثالثيا ،كثانييا العمف، أك ال ر فن أكاف  كا  ،كا فعاؿ ا قكاؿ مف اقبيحن  كاف ما :أم ،(بطف

، الظمـ ىك :كالبغن مع يت، يعتبر فعمو الذل ،القبي  الشن  ىك: كاإلثـ ؽ(،الحبغير  كالبغن اإلثـ)
 :رام ياك الشرك باهلل تعالى بدون حجة وبرهان،  رابعيا:ك  ،ز الحدكتجاك  ،الناس يم  كالتطاكؿ

                                                           

 (. 208-1/207يدة الم مـ فن اك  الكتاب كال نت، د.  عيد بف كىؼ القحطانن )انظر: يق (1) 
 (.1/755التف ير الك يط لمزحيم ، د. كىبت بف م طف  الزحيمن ) (2)
 (.1/168بدائ  الفكائد ) (3)
(، بيػػػاف 276/ 2لبػػػاب التأكيػػػؿ فػػػن معػػػانن التنزيػػػؿ، يػػػال  الػػػديف الشػػػيحن، أبػػػك الح ػػػف، المعػػػركؼ بالرػػػازف ) (4)

 (.1/461المعانن، مال حكيش آؿ  ازم يبد القادر )
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أك  ،أك المحمالت ،بالعباداتيتعمؽ  قكالن  ف، أم: أف يقكلك بدكف يمـتعال  يم  اهلل  القكؿ
.ما يقكلكفأك  يرىا بدكف يمـ ب حت  ،المحرمات

(1)
 

 الدليؿ فقد يندالغيبيت  ا مكر فن الركض مف كتحذر تحـر اآليات ىذه كانت فإذا 
 الغيبيت، ا مكر مف ايتبارهب ،تعال  اهلل أ ما  باب فيو يدرؿ كالتحذير التحريـ ذلؾ فإف الشرين،

 فن الكاردة ا  ما  يم  االقت ار يجب كلذلؾ، الشرين النص طريؽ في إال عرؼتي  ال التن
 . كاىا ما كترؾ ،الن كص

(2) 
 

حض قضل عب  قط، إذا أصضبو ىم ) قاؿ:  يف النبن م عكد ابف حديثما دؿ يميو  اكمني
 مكحك، ع ل فيَّ  ، نضصيتي بي ك، حضض فيَّ كك ابن أحتِ ك ابن عب ِ أ  مزن: الميم إني عب ُ 

ا حن أم ً  ك، أ  عمحتوُ ك، أ  أنزلتو في كتضبِ قضضؤك، أسألك بكل اسم ى  لك، سحيت بو نفسَ 
 (كك، أ  استأثرت بو في عمم الغيب عن َ خمقِ 

(3)
 فعؿ مف لي ت أ ما ه أف فن  ري  فالحديث ،

  ماؾ :قاؿ كال ،لنف ؾ رمقتو: يقؿ كلـ (،نف ؾ بو  ميت) :الحديث فن وقكلك ، كت مياتيـ اآلدمييف
 تكمـ التن ،كتبو فن نف و  م  كما، نف و بو ك م  اال ـ بذلؾ تكمـ   أنو يم  دليؿ ،رمقؾ بو
.بأ مائو حقيقت بيا

 (4)
 

 ىك ،و نبيً  ك نت تعال  اهلل كتاب فن جا ت كما ،تعال  اهلل أ ما  إثباتأف  :كبيذا يمـ

 .  الرب معرفت كماؿ كمف التكحيد، تماـ مف إنو إذ ب،جكا أمر
(5)  

 

 
                                                           

 (.5/266،267) لمقرآف الكريـ انظر: التف ير الك يط( 1)
 (.32( انظر: مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد ا  ما  كال فات، محمد بف رميفت التميمن )ص2)
بدالػو حػزف أف ي ػأؿ اهلل  حي  بف حبػاف، كتػاب الرقػائؽ، بػاب ا دييػت، ذكػر ا مػر لمػف أ ػابو( 3)  ذىابػو ينػو كا 

 .نؤكط(، ك ححو محققو شعيب ا ر 3/253، )972إياه فرحا، ح
 (.277شفا  العميؿ فن م ائؿ )القاا ، كالقدر، كالحكمت، كالتعميؿ(، ابف القيـ الجكزيت )صانظر:  (4)
 (.150البييقن كمكقفو مف اإللييات، أحمد بف يطيت الغامدم )صانظر:  (5)
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 تعضلى أسحضء ا ع م مصرالخضحسة:  القضع ة

 ما كمنيا يميو،الناس    اهلل أطم  ما منيافإف  ،ح رىا يمكف الكثيرة    هلل ا أ ما 
(1) العمـمف أىؿ  جميكرال قكؿ ىك كىذا. بيا فن يمـ العيب ينده ا تأثر

كرد ، كا تدلكا يميو بما 
  ف أحاديث  حيحت تدؿ يم  ذلؾ، منيا ما يمن:م

 َأْنَزْلَتوُ  َأ ْ  َنْفَسَك، ِبوِ  َسحَّْيتَ  َلكَ  ُى َ  اْسمٍ  ِبُكلِّ  َأْسأَُلكَ ):   الغـ كالحزففن ديا قكلو  أكالن:
(ِعْنَ كَ  اْلَغْيبِ  ِعْممِ  ِفي ِبوِ  اْستَْأَثْرتَ  َأ ِ  َخْمِقَك، ِحنْ  َأَمً ا َعمَّْحَتوُ  َأ ْ  ِكتَضِبَك، ِفي

(2)
 مفكجو الداللت ، 

: الق ـ ا كؿ: ما  م  بو نف و، فأظيره لمف شا  مف ثالثت أق اـ أ ما  اهلل  جعؿأنو الحديث: 
ؼ بو يباده، كالق ـ مالئكتو أك  يرىـ، كلـ ينزلو فن كتابو، كالق ـ الثانن: ما أنزلو فن كتابو، فعرَّ 

 يطم  يميو أحد مف رمقو فمـ ، يبو يمـ فن بواهلل  تأثر ما االثالث: 
(3)

:  القيـ ابف اؿق،  
 كأف كت عيف، ت عت مف أكثر أ ما ه أف يم  دليؿ ،(أك ا تأثرت بو فن يمـ الغيب يندؾ): قكلو"ك 

". يره يعمميا ال ينده، الغيب يمـ فن بيا ا تأثر ك فات أ ما  لو
(4)

 

 ِحنْ  ِبُحَعضَفضِتكَ  َ َأُع ذُ  َسَخِطَك، ِحنْ  َضضكَ ِبرِ  َأُع ذُ  ِإنِّي المَُّيمَّ )فن  جكده:   هؤ ديا ثانينا:  
(َنْفِسكَ  َعَمى َأْثَنْيتَ  َكَحض َأْنتَ  َعَمْيَك، َثَنضءً  ُأْمِصي ل ِحْنكَ  ِبكَ  َ َأُع ذُ  ، ُعُق َبِتكَ 

(5)
  مف كجو الداللت، 

 يف بالعجز ايتراؼفيو  (ال أح   ثنا ن يميؾ، أنت كما أثنيت يم  نف ؾ) : قكلو :الحديث
 دكف الجممت إل  ثنا ه ردف حقيقتو، بمكغ يم  يقدر ال  كأنو ،يم  اهلل تعال  الثنا  تف يؿ
.كتف يالن  جممتن  شن  بكؿ المحيط تعال ، اهلل إل  ذلؾ ؿككَّ ك  ،التف يؿ

(6)
 

                                                           

 (، ك يأتن نقؿ كالـ النككم فن االتفاؽ يم  ذلؾ.  130رح القكايد المثم  )ص المجم  فن ش انظر: (1)
بدالػو   حي  بف حبػاف، كتػاب الرقػائؽ، بػاب ا دييػت، ذكػر ا مػر لمػف أ ػابو (2) حػزف أف ي ػأؿ اهلل ذىابػو ينػو كا 

 .نؤكط(، ك ححو محققو شعيب ا ر 3/253، )972إياه فرحا، ح
 .(1/166بدائ  الفكائد )انظر:  (3)
 (. 277شفا  العميؿ )ص( 4)
 (.1/352، )486 حي  م مـ، كتاب ال الة، باب ما يقاؿ فن الرككع كال جكد، ح (5)
 (.4/90 نف أبن داكد، أبك محمد، محمكد بف أحمد العينن )رح انظر: ش (6)
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كلك أح   جمي  أ مائو  ،ال يح   ثنا  يميو فأربر أنو " :قاؿ ابف تيميت
 ." ح    فاتو كميا

(1 )
  

ا   قاؿ كليذا كت عيف، ت عت مف أكثر كال نت الكتاب فن الكاردة ا  ما  أفب كما ا تدلكا أيان

 يمكنو لـ ،كت عيف ت عت فنتعال   اهلل أ ما  ح ر الذم القائؿ : "كىذا ابف تيميت
ذا ،القرآف مف ا ترراجيا  التن ىن :قاؿيي  أف يمكف لـ ،بو القكؿ يجب دليؿ تعيينيا يم  يقـ لـ كا 

 حالو يجيؿ ا ـ فكؿ ،المحظكر مف المأمكر تمييز إل   بيؿ ال  نو؛  يرىا دكف بيا الديا  زيجك 
ف، المحظكر مف يككف أف كيمكف ،المأمكر مف يككف أف يمكف  ذكر لو با ـ إال تديك ال: قيؿ كا 

( 2) ".كت عيف ت عت مف أكثر ىذا: قيؿ ،كال نت الكتاب فن
  

 َأْمَصضَىض َحنْ  َ اِمً ا ِإل ِحَئةً  اْسًحض َ ِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  لمَّوِ  إنَّ ) أنو قاؿ: كأما ما ثبت ينو  

(اْلَجنَّةَ  َ َخلَ 
(3 )

 يذا العدد كما ذىب إليو ابف حـزبتعال   اهلليم  ح ر أ ما   يدؿ فال،  
(4)

، 
 (نتالج درؿ أح اىا مف اا من  كت عكف ت عت اهلل أ ما  إف): العبارة لكانت الح ر المراد كاف كلك
 .ذلؾ نحك أك

(5)
 

فميس  ،اتفؽ العمما  يم  أف ىذا الحديث ليس فيو ح ر   مائو " :قاؿ النككم
نما مق كد الحديث ،معناه أنو ليس لو أ ما   ير ىذه الت عت كالت عيف أف ىذه الت عت  :كا 

بح ر فالمراد اإلربار يف دركؿ الجنت بإح ائيا ال اإلربار  ،كالت عيف مف أح اىا درؿ الجنت

                                                           

 (.333-332/ 3در  تعارض العقؿ كالنقؿ، تقن الديف أحمد ابف تيميت ) (1)
 (.2/380حمد بف تيميت )أ الفتاكل الكبرل، (2)
(،  ػػحي  م ػػمـ، كتػػاب 9/118، )7392 ػػحي  البرػػارم، كتػػاب التكحيػػد، بػػاب إف هلل مائػػت ا ػػـ إال كاحػػدا، ح( 3)

 (.4/2063، )2677  كالتكبت كاال تغفار، باب فن أ ما  اهلل تعال  كفاؿ مف أح اىا، حكالدياالذكر 
قػاؿ:  يحؿ  حػد أف يجيػز أف يكػكف لػو ا ػـ زائػد؛  نػو  ا فقط، كالحيث قاؿ: "   أنيا ت عت كت عكف ا من ( 4)

 (.1/50الظاىرم )حـز  )مائت  ير كاحد(". المحم  باآلثار، ابف
 (.3/276مجمكع فتاكل كر ائؿ العثيميف ) (5)
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"ا  ما 
(1)

 " فت ت عت كت عيف (مف أح اىا) :قكلوأم: أف "، 
(2)

 اا من  كفكت ع ت عت :المرادف ،
 .الجنت درؿ أح اىا مف بأف مك كفت

 اإلمصضء حن أق ال العمحضء في حعنى 
(3)

:  

 فن ان    لثبكتو ؛ا ظير ىك كىذا حفظيا، همعنا" :المحققيف مف ك يره،  البخضري قضل

".الربر
(4) 

 : قضل الخطضبي  
أف ال يقت ر  :بمعن  ،يحتمؿ كجكىا أحدىا: أف يعدىا حت  ي تكفييا" (5)

، في تكجب المكيكد يمييا مف الثكاب ،كيثنن يميو بجميعيا ،يم  بعايا فيديك اهلل بيا كميا
 ،مف أطاؽ القياـ بحؽ ىذه ا  ما  كالعمؿ بمقتااىا :كالمعن  ،كثانييا: المراد باإلح ا  اإلطاقت

ثالثيا:  ،فإذا قاؿ الرزاؽ كثؽ بالرزؽ ككذا  ائر ا  ما  ،كىك أف يعتبر معانييا فيمـز نف و بكاجبيا

(6) ا".كقيؿ أح اىا يمؿ بي .المراد بو اإلحاطت بمعانييا
 

: ياألصيم قضل  
(7)

 ف ذلؾ قد يق  لمكافر ؛ كحفظيا يدىا ال ،بيا العمؿ  ما لأل اإلح ا " 

."المنافؽ
 (8)

 

                                                           

 (.17/5المنياج شرح  حي  م مـ بف الحجاج، أبك زكريا محين الديف النككم ) (1)
 (.2/478يبد الرؤكؼ المناكم ) فيض القدير شرح الجام  ال غير، (2)
 (.2/904ل اف العرب، محمد بف مكـر بف منظكر ) اإلح ا  لغت: "العد كالحفظ، كأح   الشن  أحاط بو". (3)
 (. 11/226فت  البارم شرح  حي  البرارم، أحمد بف حجر الع قالنن ) (4)
، لػػو الت ػػانيؼ قيينػػا، أديبنػػا، محػػدثناػ(، كػػاف فىػػ388( الرطػػابن: حمػػد بػػف محمػػد الرطػػاب الب ػػتن، أبػػك  ػػميماف )5)

البديعػػت منيػػا:  ريػػب الحػػديث، كأيػػالـ ال ػػنف فػػن شػػرح البرػػارم. أنظػػر: كفيػػات ا ييػػاف كأنبػػا  أبنػػا  الزمػػاف، أبػػك 
 (.215-2/214العباس شمس الديف أحمد بف رمكاف )

 ػػػحي  البرػػػارم  فػػػت  البػػػارم شػػػرح(، كانظػػػر: 556-2/555 ػػػبؿ ال ػػػالـ، محمػػػد ابػػػف إ ػػػماييؿ ال ػػػنعانن ) (6)
(11/225.) 
ىػ(، يالـ بالحديث كالفقػو.  392ا  يمن: يبد اهلل بف إبراىيـ، أبك محمد، ا مكم المعركؼ باال يمن )تكف : ( 7)

مف أىؿ أ يمت فن المغرب، مات بقرطبت، لو كتاب الدالئؿ يم  أميات الم ػائؿ فػن ارػتالؼ مالػؾ كالشػافعن كأبػن 
 (.4/63ديف بف محمكد الزركمن )حنيفت. انظر: ا يالـ، رير ال

حػديث أبػن  ػعيد الرػدرم، أف ر ػكؿ (. كفػن  ػحي  البرػارم مػف 13/378)فت  البارم شرح  حي  البرارم  (8)
. قػػاؿ: )يرػػرج فػػيكـ قػػـك تحقػػركف  ػػالتكـ مػػ   ػػالتيـ...( كفيػػو قكلػػو: )يقػػرؤكف القػػرآف ال يجػػاكز حنػػاجرىـ(  اهلل

، 5058ب إثػػػػـ مػػػػف را ل بقػػػػرا ة القػػػػرآف أك تأكػػػػؿ بػػػػو أك فرػػػػر بػػػػو، ح ػػػػحي  البرػػػػارم، كتػػػػاب فاػػػػائؿ القػػػػرآف، بػػػػا
 ككجػػو الداللػػت مػػف الحػػديث: "أف مػػف قػػرأ القػػرآف كلػػـ يعمػػؿ بػػو، لػػـ ترفػػ  قرا تػػو إلػػ  اهلل تعػػال ، كال جػػازت (.6/197)

 (.10/421شرح  حي  البرارم، يمن بف رمؼ بف بطاؿ ) حنجرتو، فمـ يكتب لو أجرىا، كراب مف ثكابيا".
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 : بطضل نبا قضل  
 أ ما تعال   هلل أف بالعمؿ فالذم، بالعمؿ كيق  بالقكؿ يق  اإلح ا " (1)

 أ ما  كلو، يندىا كالراكع بيا اإلقرار فيجب ،كنحكىا ،كالقدير ،كالمتعاؿ ،كا حد ،بيا يرتص
 يتحم  أف لمعبد  تحبفيي  ،كنحكىا ،كالعفك ،كالكريـ ،كالرحيـ، معانييا فن بيا  تحب االقتدا يي 
 فيح ؿ القكلن اإلح ا  كأما .العممن اإلح ا  يح ؿ فبيذا ،بيا العمؿ حؽ ليؤدم ؛معانيياب

 ."بيا كال ؤاؿ ،كحفظيا ،بجمعيا
(2)

 

 أ ما  اهلل تعال : فن بياف مراتب اح ا    القيم ابن اإلحضم قضل 

  .كيددىا ألفاظيا ح ا إ :ا كل  المرتبت"

 .كمدلكليا معانييا فيـ :الثانيت المرتبت

."بيا ياؤهد :الثالثت المرتبت
 (3)

 

ىك القكؿ  ف القكؿ الذم ذكره ابف القيـ أ كبعد االطالع يم  أقكاؿ ا ئمت تبيف
ح اؤىا، الجنت درؿ أح اىا مف ،اا من   عيفكت ت عت تعال  هلل فإفا مثؿ، "  معرفت :ىك كا 

(4) ".بمقتااىا هلل كالتعبد ،كمعناىا ،لفظيا
 

 

                                                           

ىػػ(، كػاف مػف أىػؿ العمػـ كالمعرفػت، 449ابف بطاؿ: يمن بف رمؼ بف بطاؿ، أبك الح ف، كييعػرؼ بػابف المجػاـ )( 1)
بالحديث العنايت التامػت، شػرح ال ػحي  فػن يػدة أ ػفار. انظػر:  ػير أيػالـ النػبال ، االمػاـ شػمس الػديف محمػد  ينن

 (.18/47الذىبن )
 (. 13/378)فت  البارم شرح  حي  البرارم ( 2)
 (.30الح ن ، ابف القيـ الجكزيت )صفن قكايد ا  ما  ( فائدة جميمت 3)
 (.6/181( مجمكع فتاكل كر ائؿ العثيميف )4)
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  انفصم األَل
ََرَدي يف انقرآن،  ،اسم انرمحه ةعىاي

 َاقرتاوً باسم انرحيم
 

 :مبحثيفكيشتمؿ يم  

 .اسم الرمحن حعنضه،   ر  ه في القرآن الحبمث األ ل:

 .اقتران اسحي الجاللة الرمحن  الرميم الحبمث الثضني:
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 املبحث األ  

 اس  ال مح  معناه،   ر  ه يف ال    
 

 :يفكيشتمؿ يم  مطمب

 .ضسم الرمحن لغة  اصطالمً االحطمب األ ل: حعنى 

 .الحطمب الثضني:  ر  ه في القرآن
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 الحبمث األ ل

 حعنى اسم الرمحن،   ر  ه في القرآن الكريم

عبر معناه يف احتياج يي كيشمؿ جمي  الرمؽ بالرحمت، الرحمف ا ـ راص باهلل تعال ، 
 رالقيـ.رحمت لا جميعن الرمؽ 

  بحث يم  ثالثت مطالب:كيشتمؿ ىذا الم

 ض اصطالمً  الحطمب األ ل: حعنى اسم الرمحن لغةً 

 :الرمحن لغةً : حعنى اسم أ لً 

لككنيـ رارجيف  ؛لمقرابت كمنو ا تعير الرحـ ،تشتكن رحميا كـالمرأة، كامرأة رح رحـ :رمم

 .{80}الكهف: [ۇ  ۆ    ]: ل قاؿ تعاك "، قاؿ: رىًحـه كريٍحـه مف رحـ كاحدة، يي 
(1)

 

 :القكـ ـكتراح، يميو متحتر ك  ورحمت كقد ،مثمو متحر كالم، كالتعطؼ، الرقت: متالرح" :رمم

 (2) ".المغفرة :متكالرح ،بعاا بعايـ ـرح
 

 بنيتأ مف بنا  الففع  ىف ؛الرحمت فن بعدىا  ايت ال التن الرحمت ذك" :المغت أىىؿ يند كمعناه
 ."المبالغت

(3) 
 

  ض:مً ثضنيًض: حعنى اسم الرمحن اصطال

 يم  كالعاطؼ ، كاه مف كؿ ينيا يق ر التن ، ايتيا الرحمت فن البالغ الحقيقن المنعـ" :الرمحن

 ."بفجكره الفاجر رزؽ مف ينقص كال ،بتقكاه التقن رزؽ فن يزيد ال ،ليـ بالرزؽ رمقو جمي 
(4)

 

                                                           

 (.347انظر: المفردات فن  ريب القرآف )ص (1)
 (.120(، كانظر: مرتار ال حاح، محمد بف أبن بكر الرازم )ص3/1611( ل اف العرب )2)
يرابو، إبراى (3)  (. 4/73يـ بف ال رم، أبك إ حاؽ الزجاج )معانن القرآف كا 
 (.467كتاب الكميات، أبك البقا  أيكب الكفكمن )ص (4)
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  حن أق ال العمحضء في حعنى اسم الرمحن:

:الزجاج قاؿ
(1)

ؿ الكتب فن مذككر تعالى، هللا أى ما  مف ا ـ الرحمف"  مف يعرفكنو يككنكا كلـ ،ا يكى

(2) ".تعال  اهلل  ما أ
 

م:ا ىزىر  قاؿ
(3)

 (4) ".اهلل لغير رحمف :قاؿيي  أىف يجكز فال ،شن  كؿ رحمتو ك عت الذم حمفر ال" 

:الح ف قاؿ
 (6) ".بو تعال  اهلل  ير  يي م ال ،ممتن  ا ـ الرحمف" (5)

 اسم الرمحن في القرآن الكريم:  ر   نيلحطمب الثضا

يبيناف كركد ا ـ الرحمف فن ال كر  كالجدكالف التاليافلقد كثر كركد ا ـ الرحمف فن القرآف الكريـ، 
 كيدد كركده فن كؿ  كرة منيا.المكيت كالمدنيت، 

 .الجدكؿ ا كؿ: يبيف كركد ا ـ الرحمف فن ال كر المكيت كالمدنيت

 

 

                                                           

ق(، يػالـ بػالنحك كالمغػت، كلػد كمػات فػن 311( الزجاج: إبراىيـ بف ال رم بف  ػيؿ، أبػك إ ػحاؽ الزجػاج )تػكف : 1)
ا يػالـ، ريػر الػديف بػف محمػكد الزركمػن بغداد، مف كتبو: معانن القرآف، إيػراب القػرآف، ك يرىػا مػف الكتػب. انظػر: 

(1/40.) 
يرابو ) (2)  (.4/73معانن القرآف كا 
أحػػد  ػ(،ىػػ 370)تػػكف :  ن ػػبت إلػػ  جػػده ا زىػػر ،( ا زىػػرم: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف ا زىػػرم اليػػركم، أبػػك من ػػكر3)

فرحؿ فن طمبيا، كمػف كتبػو:  ، يينن بالفقو فاشتير بو أكالن، ثـ  مب يميو التبحر فن العربيت،ا ئمت فن المغت كا دب
 (.5/311تيذيب المغت، ك ريب القرآف، ك يرىا مف الكتب. انظر: ا يالـ )

 . كي م   ير اهلل تعال  باإلاافت، كا ـ )يبد الرحمف(.(3/1612( ل اف العرب )4)
فػن زمنػو،  ىػػ(، كػاف إمػاـ أىػؿ الب ػرة، كحبػر ا مػت110 الح ف بػف ي ػار الب ػرم، أبػك  ػعيد، تػابعن )تػكف : (5)

كىك أحػد العممػا ، الفقيػا ، الف ػحا ، الشػجعاف، الن ػاؾ، كلػد بالمدينػت، كتػكفن بالب ػرة، قػاؿ الغزالػن: "كػاف الح ػف 
انظر: ا يػالـ الب رم أشبو الناس كالمنا بكالـ ا نبيا ، كأقربيـ ىدينا مف ال حابت"، كلو كتاب فن )فاائؿ مكت(. 

(2/226.) 
 (.3/1612( ل اف العرب )6)
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 لس ر الحكية:أ ًل:  ر   اسم الرمحن في ا

 مكية رقمها السورة اآلية

 مكية 1 الفاتحة ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

 مكية 3 الفاتحة [ڀ  ڀ  ]

 مكية 31 الرعد [ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ] 

 مكية 111 اإلسراء [ ک  گ  گ    کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک]

 مكية 18 مريم [ ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک]

 مكية 26 مريم [ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ڀ  ڀ  ٺ  ]

 مكية 44 مريم [ گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ]

 مكية 45 مريم [ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ]

 مكية 58 مريم [ ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ]

 مكية 61 مريم [   ىۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ى]

 مكية 69 مريم [ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ          چ  چ  ڇ  ڇ       ]

 مكية 75 مريم [   ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ى]

 مكية 78 مريم [ ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ]
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 مكية رقمها السورة اآلية

 مكية 85 مريم [ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ]

 مكية 87 مريم [ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ]

 مكية 88 مريم  چے  ے  ۓ  ۓ  چ 

 مكية 91 مريم [            ]

 مكية 92 مريم [             ]

 مكية 93 مريم [            ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ]

 مكية 96 مريم [ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ]

 مكية 5 طه [ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ]

 مكية 91 طه [ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ]

 مكية 118 طه [ ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ]

 مكية 119 طه [ ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼      ﮽   ]

 مكية 26 األنبياء [ ٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ]

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ]

 [ ٺ

 مكية 36 األنبياء
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 مكية رقمها السورة اآلية

ہ  ہ  ہ  ھ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ]

 [ ھ  ھ

 مكية 42 األنبياء

 مكية 112 األىبواء [ ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ  ىې   ې  ې      ى]

 مكية 26 الفرقان [ ک  گ   گ   گ     گ    کڑ  ڑ  ک  ک]

 مكية 59 الفرقان [ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ]

 مكية 61 الفرقان [ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک]

 مكية 63 الفرقان [ ۇ     ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ         ]

 مكية 5 الشعراء [ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ]

 مكية 31 النمل  [ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ]

 مكية 11 يس [   ﮷ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ]

 مكية 15 يس [ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ]

 مكية 23 يس [ ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ]

 مكية 52 يس [ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ]

 مكية 2 فصلت [ ٻ  ٻ  ٻ  پ  ]
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 مكية رقمها السورة اآلية

 مكية 17 الزخرف [ڻ  ڻ ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ]

 مكية 19 الزخرف [ ﮶ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ]

 مكية 21 الزخرف [ ﮾ ﮿     ﯀  ﯁     ]

 مكية 33 الزخرف [ ی  ی   ی    ی   جئ  حئ]

 مكية 36 الزخرف [ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ٹ  ٹ     ٹ ]

 مكية 45 الزخرف [ ې  ې  ې  ى  ى  ائ]

 مكية 81 الزخرف [ ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ]

 مكية 33 ق  چ  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  چ  

 مكية 1 الرحمن [ ڃ]

 مكية 3 الملك [ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ]

 مكية 19 الملك [ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ]

 مكية 21 الملك [   ﮳ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲ ]

 مكية 29 الملك [   ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ]

 مكية 37 النبأ [   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ]
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 مكية رقمها السورة اآلية

 مكية 38 النبأ [ چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ]

 الرمحن في الس ر الح نية: ثضنًيض:  ر   اسم

 مدنية رقمها السورة اآلية

 مدنية 163 البقرة [حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب      جئی  ی           ی]

 مدنية 22 الحشر [    ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ]

  كركد ا ـ الرحمف فن كؿ  كرة. كالجدكؿ الثانن يبيف يدد
 كية،  ع    ر   اسم الرمحن فييض:أ ًل: الس ر الح

 ع   ح اضع ال ر   الس رة م ح اضع ال ر   ع   الس رة  

 1 النمؿ 9 2 الفاتحت 1

 4 يس 10 1 الريد 2

 71 ف مت 11 1 اإل را  3

 7 الزررؼ 12 16 مريـ 4

 1 ؽ 13 4 طو 5

 1 الرحمف 14 4 ا نبيا  6

 4 الممؾ 15 5 الفرقاف 7

 2 نبأال 16 1 الشعرا  8
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 ثضنًيض: الس ر الح نية  ع    ر   اسم الرمحن فييض:

فن القرآف الكريـ، كالبحث كاال تق ا  فن مكاا  كركده فن  الرحمفبعد التأمؿ فن ا ـ 
كفن  كىن مكزيت يم  ثمانن يشرة  كرة،مرة، م يف أنو كرد  بعنا كر اآليات الكريمت، تبيف لمباحثت

كرد معرفنا با لؼ كالالـ، كلـ ترد اشتقاقات ال ـ الرحمف فن القرآف الكريـ، كىك مشتؽ مف  ياميعج
 الرحمت.

  ق  راعت البضمثة بعض األح ر في إع ا ىض لمج  ل،  ذلك كحض يمي:

، كالفرقاف،   را ، كمريـ، كطو، كا نبياتـ ايتماد القكؿ بمكيت بعض ال كر مثؿ: )الفاتحت، كاإل .1
كالشعرا ، كالنمؿ، كيس، كف مت، كالزررؼ، كؽ، كالممؾ، كالنبأ( أك مدنيتيا مثؿ: )البقرة، 

كالحشر( بنا ن يم  قكؿ الجميكر فن ذلؾ.
 (1) 

بنا ن يم  ترجيحات بعض  (3) ، كالريد(2) مثؿ: الرحمفال كر  تـ ايتماد القكؿ بمكيت بعض .2
 فن ذلؾ. العمما  

كركد ا ـ الرحمف فن  كرة الفاتحت؛ بنا ن يم  القكؿ بأف الب ممت آيت  فن تـ ايتماد العدد اثنيف .3
 (4) منيا، كىك قكؿ طائفت مف أىؿ العمـ.

 

                                                           

 ار قكلو: "المدنن باتفاؽ يشركف  كرة، كالمرتمؼ فيو اثنتا يشرة  كرة، ح( نقؿ ال يكطن يف أبك الح ف بف ال1)
 (.1/44كما يدا ذلؾ مكن باتفاؽ". اإلتقاف فن يمـك القرآف )

 اهلل تعال  نقؿ أقكاليـ فن ذلؾ فن  كرة الرحمف. مشيئت(  يأتن ب2)
ـ ايتماد القكؿ بمكيتيا. انظر: مػدارؾ التنزيػؿ كحقػائؽ التأكيػؿ، أبػك البركػات، ( ارتمؼ العمما  فن  كرة الريد، كت3)

(، اتقاف البرىػاف فػن 7/63(، التف ير القرآنن لمقرآف، يبد الكريـ يكنس الرطيب )2/141يبد اهلل بف أحمد الن فن )
 (. 385يمـك القرآف، د. فاؿ يباس )ص

 رة الفاتحت.اهلل تعال  الحديث ينو فن  ك بمشيئت  (  يأتن4)

 ع   ح اضع ال ر   الس رة  ع   ح اضع ال ر   الس رة  

 1 الحشر 2 1 البقرة 1
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 الس ر الحكية:بع  حالمظة  يض البضمثةيلإالتي ت صمت النتضئج  أىم 

 ،ينا ب مف تراطبيـ مف المشركيفأكال: أف ال كر المكيت ركزت يم  القاايا العقائديت، كىذا 
 الذيف يعبدكف ا  ناـ، كمف ىذه القاايا:

ې  ې  ې   ]، كالرد يم  منكرم التكحيد، كما فن قكلو تعال :يم  كحدانيت اهلل  التأكيد. 1

خرف:[ ى  ى  ائ   .{45}الزُّ

اهلل  كبرا ت تمؾ التن تت ؿ بديكة ا نبيا  أقكاميـ إل  تكحيد ،كثرة ق ص ا نبيا   .2

 فن قكلوكما  ، بيو ديكة إبراىيـ ككر فييا ا ـ الرحمف، ، كترؾ يبادة ا  ناـ، كقد ذي 

لقكمو،  كديكة ىاركف  ،{44}مريم:[ گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ   گک  ک  ک  گ] تعال :

كمف الق ص ا ررل: ق ت ، {91}طه:[ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ]  فن قكلو تعال :ما 

 :تعال  ، كقكلو{18}مريم: [ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ک] :تعال  لو، كما فن قك  مريـ

كق ت أ حاب القريت، كما فن  ،{26}مريم: [ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ]

 كقكلو، {15}يس: [ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ]: تعال  قكلو

 [ې  ې  ې  ې    ى   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ] :تعال 

  .{43}يس:

 قكلو تعال :كما فن  ،مريـ: فن  كرة ىنك  كلد،لمتكرار اآليات التن تحدثت يف اتراذ الرحمف . 3

 :تعال  كقكلو، {91}مريم: [        ] :تعال  كقكلو ،{88}مريم: [ے  ے  ۓ  ۓ  ]

 :تعال  قكلوكما فن  ،فن  كرة ا نبيا ، ك {92}مريم: [ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ]

 قكلو تعال : ، كما فن كرة الزررؼ فنك ، {26}األىبواء: [ٹ  ٹ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ]

خرف: [ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ]  :تعال  كقكلو ،{17}الزُّ
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خرف: [﮶ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ] ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ]: تعال  ، كقكلو{19}الزُّ

خرف:} [ک      گ  .{81الزُّ

 تعال :فن قكلو كما  ،بالبعث ه تعال كيدذكر ك التذكير باليكـ اآلرر، كالرد يم  منكرم البعث،. 4

ذكر الحشر، ك ، {52}يس:[ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ]

كحشر ، {85}مريم:[ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ] :تعال  فن قكلوكما  ،كمنو حشر المؤمنيف

 [ڃ  ڃ  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ]: تعال  قكلوفن كما  ،الكفار

ک  گ   گ     کڑ  ڑ  ک  ک] :تعال  فن قكلوكما  ،الممؾ يـك القيامت، كذكر {88}مريم:

ذف ، ك {26}الفرقان:[ گ     گ   ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ] :تعال  فن قكلوكما  ،الشفايتا 

﮸ ] كقكلو: ،{87}مريم:[ ھ   ھ      ھ ﮷   ﮶     ﮵   ﮴   ﮳   ﮽     ﮲  ﮼       ﮻   ﮺    [﮹    

ذف، {119}طه: ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ] :تعال  فن قكلوكما  ،كالكالـ الرطاب كا 

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ] :تعال  كقكلو ،{37}النَّبي: [ڄ  ڄ  

 .{38}النَّبي: [ڌ  

ۓ  ڭ   ]: تعال  لوفن قك كما يباد الرحمف، ، فقد ذكرت  فات ك ؼ يباد الرحمف. 5

  ڱڱ] :تعال  قكلوك  ،{63}الفرقان:[ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 ر، كرشن الرحمفلذكجزا  مف اتب  ا تذكر ك  ،{58}مريم:[ ۀڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  

﮶ ] :تعال  فن قكلو، كما منيـ ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮺    ﮷ے  ۓ   ۓ  ﮹        ﮸ 

ڈ  ڈ    ]فن قكلو تعال :  ، كما فات أكليا  الشيطاف تذكر  :كبالمقابؿ ،{11}يس:[ ﮻  

كر ا ـ الرحمف كقد ذي - {61}الفرقان:[ گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  

كقكلو  ،{38}األىبواء: [ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ] كقكلو تعال : -فن ىذه اآليتمرتيف 
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مف كفر كذكرت جزا   ،{8}الشعراء: [ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ] تعال :

 [  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ې     ى] فن قكلو تعال : ، كمايف ذكره بالرحمف، كأيرض

[ ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب]تعال :  قكلوك  ،{75}مريم:

خرف: خرف: [ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ] :كقكلو تعال  ،{33}الزُّ   .{38}الزُّ

 ثضنيض: أن الس ر الحكية أشضرت إلى األح ر التضلية:

 [ڀ  ڀ] قكلو تعال :فاتحت الكتاب، كما فن فن  مقترننا با ـ الرحيـكركد ا ـ الرحمف . 1

ا مقترننا ككركده ، كقد كرد مقترننا بو فن الب ممت ،{3}الفاحتة: فن آيات أررل، كما فن قكلو بو أيان

ٻ  ٻ  ٻ  ] كقكلو تعال : ،{31}النمل: [ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ]تعال : 

لت: [پ    {4}فصِّ

ڈ     ژ  ژ  ] الرحمف، كما فن قكلو: م  ا مو اال تكا  يم  العرش الفعؿ ا تكل فن ذكر. 2

ڄ  ڄ  ] كما فن قكلو: ،فن آيات أررل م  لفظ الجاللت اهلل تعال كذكره مقترننا ، {5}طه: [ڑ  

 كفن  يرىا مف اآليات. ،{3}يوىس: [  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

حيث كرد فييا أربعنا كرم يف مرة، كىن مكزيت يم  ، كركد ا ـ الرحمف فن ال كر المكيت كثرة. 3
كأكثر كركده فن  كرة مريـ التن ابتدأت بذكر الرحمت، حيث ذكر فييا ا ـ رمس يشرة  كرة، 

كا نبيا ، كيس، و، فييا ا ـ الرحمف: ط ذكرر ا ررل التن الرحمف  ت يشرة مرة. كمف ال ك 
 كرة ذكر فييا رمس مرات، ك  ،الفرقاف كرة كالممؾ، حيث ذكر فييـ ا ـ الرحمف أرب  مرات، ك 

  الزررؼ ذكر فييا  ب  مرات، كالنبأ مرتيف. كجا ت كميا لمرد يم  الكفار؛ ب بب إنكارىـ لمرحمف.

مف معانن اإلح اف  اال ـم  ما يحممو ىذا  ،فييا ا ـ الرحمفالمكاا  التن كرد   متمال. 4 
 كالرحمت، كذلؾ فن العديد مف المكاا ، كما يمن: 
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بأف يترؾ الشرؾ  ،الذم ىك مثاؿ الرحمت، يك ن أباه فن أ مكب متمطؼ  يـإبراى قكؿ-أ

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ]ؿ القرآف لطفو كأرالقو، كما فن قكلو: كالكفر، كبرطاب  جَّ 

 {45}مريم:[ ڻ  

م  تعال  ذكره ك ،نعاـمنا ب ال ـ الرحمف الداؿ يم  اإل ادهنعمو يم  يبلاهلل تعال   ذكر-ب
 [ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ] فن قكلو: ، كماؿلر ر اؿ اإ

خرف: [ ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ]فن قكلو: ، كما لمديا ا تجابتو م  تعال  ذكره ك  ،{28}الزُّ

ں  ڻ  ڻ  ] فن قكلو تعال :، كما فن الميؿ كالنيارلمعباد تعال  حفظو  كذكر، { 112}األىبواء:

ې   ې  ]قكلو:  ، كما فن يباده المؤمنيفك  لنبيو يكنو كذكر ، {42}األىبواء:[   ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ

فن  المحبتلعباده المؤمنيف جعمو ك  ،{004}األىبواء: [ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ  ىې      ى

[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ] فن قكلو تعال :، كما القمكب

ائ       ائ           ىۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ى]فن قكلو تعال : ، كما بالجنت ليـ كيدهك  ، {96}مريم:

 .{61}مريم:[ ەئ    ەئ
 الس ر الح نية:بع  حالمظة  النتضئج التي ت صمت ليض البضمثة  

فن قكلو فن ال كر المدنيت، حيث كرد مرتيف فييا، كذلؾ فن  كرة البقرة  قمت كركد ا ـ الرحمف. 1

قكلو كفن  كرة الحشر فن  ،{163}البقرة: [حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب      جئی  ی           ی]: تعال 

 .{22}احلرش: [ہ  ھ  ھ   ہۀ  ہ   ہ] تعال :

 ا ـ الرحيـ.. كركد ا ـ الرحمف فن ال كر المدنيت مقترننا ب2
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  املبحث الثاني
 اقرتا  امسي اجل ل  ال مح   ال ح  

 
 :يفمطمبكيشتمؿ يم  

 .الحطمب األ ل: اشتقضق اسحي الجاللة الرمحن  الرميم

 .الرمحن  الرميمالجاللة الحطمب الثضني: الفرق بين اسحي 
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 الثضني الحبمث 
 اقتران اسحي الجاللة الرمحن  الرميم

، كبا ـ الرحيـ فن القرآف الكريـ، كلـ يقترف بغيرىما اهللاقترف ا ـ الرحمف بمفظ الجاللت لقد 
 كيشتمؿ ىذا المبحث يم  مطمبيف:. مف ا  ما 

 الحطمب األ ل: اشتقضق اسحي الجاللة الرمحن  الرميم

، فيك الرحمف، كىك الرحيـ، كقد كرد ذكرىما فن كالرحيـ ا ماف مف أ مائو تعال الرحمف 
 مكاا  يديدة مف القرآف.

 ؟بمعرٌ ىؿ ىك ا ـ يربن أـ  ،كارتيمؼ فن ا ـ الرحمف

 لـ اؤىـكف ح العرب فطنت كىـ اقريشن   ف؛ بعربن كليس معرب، يبرانن ا ـ الرحمف فقيؿ: إ

ا ـ  ونإ كقيؿ: ،{81}الفرقان:  [ک  ک] :ينيـ تعال  اهلل حكاه ما :كقالكا ،ليـكر ذي  حت  ،يعرفكه

 الرحمت. مف مشتقاف فيما ،يربييف ا ميف كانا فإذا ،احركفيم المتزاج؛ كالرحيـ يربن
(1)

 

 :اشتقضقيحض في الق ل: أ لً 
(2)

 

 الرحمت مف مشتقتاف  فتاف: الرحيـ الرحمف"
(3)

 لـ العرب ؛  فمشتق ا ليس الرحمف :كقيؿ، 
 دكف ال فت جيمكا بأنيـ :ينو اب ابف العربنكأج ،{81}الفرقان: [ک  ک]: قكليـ فن تعرفو

   "الرحمف؟ كمف: يقكلكا لـ كلذلؾ المك كؼ،
                                                           

(، فػت  القػدير، محمػد 1/52( انظر: تف ير المػاكردم، أبػك الح ػف يمػن بػف محمػد الب ػرم، الشػيير بالمػاكردم )1)
 (.1/46(، فت  البياف فن مقا د القرآف، محمد  ديؽ راف الح ينن )1/21بف يمن الشككانن )

(، 1/30المعػػػركؼ بال ػػػميف الحمبػػػن )( الػػػدر الم ػػػكف فػػػن يمػػػـك الكتػػػاب المكنػػػكف، أبػػػك العبػػػاس، شػػػياب الػػػديف، 2)
(، إرشػػػاد ال ػػػارم لشػػػرح  ػػػحي  البرػػػارم، أحمػػػد بػػػف محمػػػد 8/155كانظػػػر: فػػػت  البػػػارم شػػػرح  ػػػحي  البرػػػارم )

(. كاشػػتقاؽ الكػػالـ لغػػت: ا رػػذ فيػو يميننػػا كشػػماالن، كاشػػتقاؽ الحػػرؼ مػف الحػػرؼ: أرػػذه منػػو، كييقػػاؿ: 7/2الق ػطالنن )
 (.4/2302ررج. ل اف العرب )شقَّؽى الكالـ، إذا أررجو أح ف م

: "ىمػػا ك ػػفاف هلل تعػػال ، كا ػػماف مػػف أ ػػمائو الح ػػن ، مشػػتقاف مػػف الرحمػػت يمػػ  كجػػو   ( قػػاؿ الشػػنقيطن3)
. أاػػكا  البيػػاف فػػن إياػػاح القػػرآف بػػالقرآف، "المبالغػػت، كالػػرحمف أشػػد مبالغػػت مػػف الػػرحيـ... كيمػػ  ىػػذا أكثػػر العممػػا 

(، تف ػػير القػػرآف الحكػػيـ، محمػػد 4/277: لبػػاب التأكيػػؿ فػػن معػػانن التنزيػػؿ )(، كانظػػر1/5محمػػد ا مػػيف الشػػنقيطن )
 (. 1/3(، التف ير المظيرم، محمد ثنا  اهلل المظيرم )1/38رشيد راا )
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 .ـ"كفرى فن كتعنت ،كيناد حكدج ىك إنما ىذا إنكارىـ أف الظاىرك "
(1)

 

 الق ل الراجح:

مبنن  ،الرحمف مشتؽ مف الرحمت : "قاؿ القرطبن، متمف الرح مشتؽف الرحمف إ
 ثن  الرحيـكما يي  ،جم ثن  كال يي مذلؾ ال يي ذك الرحمت الذم ال نظير لو فييا، ف :يم  المبالغت، كمعناه

 "جم كيي 
(2)

 الرَّْمَحنُ  َأَنض :   المَّوُ  َقضلَ : )قكلو ، ما ركم فن الحديث القد ن دؿ يم  اشتقاقوكي ،
("َقَطْعُتوُ  َقَطَعَيض َ َحنْ  ، َ َصْمُتوُ  َ َصَمَيض َفَحنْ  اْسِحي ِحنَ  اْسًحض َلَيض َشَقْقتُ  الرَِّممُ  َ ِىيَ 

(3)
كجو الداللت  ،

 فالقاط  ليا منقط  مف رحمت اهلل ،أثر مف آثار الرحمت مشتبكت بيا" الرحـ أف: مف الحديث

"تعال 
(4)

يظيـ  :الك ؿ مف اهلل كنايت يفف. كالكا ؿ ليا ي مو اهلل تعال  برحمتو كيظيـ إح انو، 
ا  عافو بما يريد، كىك القرب منو ك  ،ا كاف أيظـ ما يعطيو المحبكب لمحبو الك اؿممٌ ف ،إح انو

 رؼ أف ذلؾ كنايت يف يظيـ إح انو لعبده.عي ف ،ككانت حقيقت ذلؾ م تحيمت فن حؽ اهلل تعال 
(5)

 

 دليؿ يم  أف ا ـ الرحمف يربن مأركذ مف الرحمت. الحديثفن ك 
(6)

 

   تعضلى ثضنيض: الرمحة الحضضفة إلى ا
رة فن الرقت المجردة، كتارة فن  تعمؿ تارقت تقتان اإلح اف إل  المرحكـ، كقد تي  :الرحمت

ذا ك ي  ، فإنيا  فت حقيقيت يت ؼ بيا تعال  تميؽ  اهلل اؼ بياإلح اف المجرد يف الرقت، كا 

                                                           

 (.1/41( تف ير القرآف العظيـ، إ ماييؿ بف يمر بف كثير )1)
 (.1/104الجام   حكاـ القرآف، أبك يبداهلل محمد القرطبن )(2)  

(.  ػػػػححو ا لبػػػػانن فػػػػن  م ػػػػمت 2/133، )1694أبػػػػن داكد، كتػػػػاب الزكػػػػاة، بػػػػاب فػػػػن  ػػػػمت الػػػػرحـ، ح (  ػػػػنف3)
 (.2/49، )520ا حاديث ال حيحت، ح

 (.22/93، بدر الديف العينن )شرح  حي  البرارم يمدة القارم (4)
 (.9/13( انظر: إرشاد ال ارم لشرح  حي  البرارم )5)
 (.2/83حمد الرطاب )( انظر: معالـ ال نف، أبك  ميماف 6)
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، كىذا بالرحمتبكمالو كجاللو، كليس معناىا إح اننا أك إرادة اإلح اف، بؿ ىما مف مقتا  ات افو 
 (1)ىك مذىب أىؿ ال نت كالجمايت.

ترؾ يقكبت مف ك ، لعبادهإرادة الرير كاإلح اف : حمتبالر  تعال  كمف مقتا  ات افو
.كا  دا  الرير كاإلح اف إل  مف ال ي تحؽ ،ي تحؽ العقاب

 
 

 اسحي الجاللة الرمحن  الرميم الثضني: الفرق بين الحطمب
 ا تغراؽاجتماييما مثؿ يي ك  ،ا من الرحمف الرحيـ باجتماع المرتص كحده ىك تعال  إف اهلل

 تعال  كالعباد.حقيقت العالقت بيف اهلل كيقرر ، كمجاالتيا ،كحاالتيا ،متالرح معانن كؿ
(2)

ك يتبيف 
 :الفرؽ بيف اال ميف فيما يمن

 كيظمتو، الشن  كثرة فن مبالغت  يغت فعالف  ف الرحمت؛ يظيـ" :بمعن  الرحمفا ـ أف  :أكالن 
 فن  تعمؿتي  فعيؿ  يغت  ف ؛الرحمت دائـ :بمعن  كالرحيـ ك كراف، كغاباف الدكاـ منو يمـز كال

 ."اإلح اف الدائـ ،الرحمت العظيـ: قيؿ فكأنو ،كظريؼ ككريـ ،الدائمت ال فات
(3)

 

 الرحيـا مو ك  ،بالرحمت تعال  ات افو حيث مف ،الذاتيت ال فت يم  يدؿ الرحمفا مو  أف": انيناث

 "المرحكـ ال  الرحمت إي الو حيث مف ،الفعميت ال فت يدؿ
(4)

 داؿمف الرح" :ـالقي ابف قاؿ، 
 كالثانن ،لمك ؼ كؿا  فكاف ،بالمرحكـ تعمقيا يم  داؿ كالرحيـ ، بحانو بو القائمت ال فت يم 
"برحمتو رمقو يرحـ نوأ يم  داؿ كالثانن ، فتو الرحمت أف يم  داؿ كؿ فا ،لمفعؿ

(5)
 قاؿكما  ،

 ىك الرحمف أف مـفعي  ،بيـ فمرح قط يجن  كلـ ، {23}األحزاب: [جث  مث  ىث] :تعال 

.برحمتو الراحـ ىك كرحيـ ،بالرحمت المك كؼ
(6)

 

                                                           

 (.247نيت، محمد بف العثيميف، )صيشرح العقيدة ال فار (1) 
 (.1/22انظر: فن ظالؿ القرآف،  يد قطب ) (2) 
 (.1/19 فكة التفا ير، محمد يمن ال ابكنن ) (3) 
 (.1/68)حافظ بف أحمد حكمن معارج القبكؿ بشرح  مـ الك كؿ،  (4)
 (.1/24( بدائ  الفكائد )5)
 (.1/24: المرج  ال ابؽ )( انظر6)
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 ماافنا أك، بأؿ التعريؼ اعرفن م إال يي تعمؿ الالرحمف أف  :لثناثا
(1)

كما  ،اكالرحيـ قد يأتن  ير معرفن  ،

  .{23}األحزاب: [جث  مث  ىث] تعال : قاؿ

  يره  م  بوال يجكز أف يي ك تعال ، باهلل  مرتصأف الرحمف ا ـ رابعنا: 
(2)

  ير بو ك ؼيي  كالرحيـ" ،

 "رحمف :قاؿيي  كال ،رحيـ رجؿ قاؿ:فيي  تعال ، اهلل
(3)

بالرحيـ فن قكلو تعال :  من الر كؿ كما  ي ، 

﮷     ] ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 .{048}التوبة: [﮸ ﮹   

 "ئقيابدقا المنعـ :الرحيـ كمعن  النعـ، بجالئؿ المنعـ :الرحمف معن رام نا: "
(4)

قاؿ  ،

 كالتتمت الرحيـ أردفو كأ كليا، ،كيظائميا ،النعـ جالئؿ فتناكؿ فالرحم قاؿ المٌ : "الزمرشرم
 ".كلطؼ منيا دؽ ما ليتناكؿ ؛كالرديؼ

(5)
مكل  النعـ كميا ظكاىرىا " تعال  يم  أنوكذلؾ يدؿ  

"جالئميا كدقائقيا ،كبكاطنيا
(6)

 

 ،{8}طه: [ڈ   ژ  ژ  ڑ  ] :تعال  قاؿ كما ،متالعا الرحمت يم  يدؿ" لرحمفا : اد نا

 [جث  مث  ىث]: تعال  اهلل قاؿ كماف، بالمؤمني الرا ت الرحمت يم  يدؿ كالرحيـ

 ."{43}األحزاب:
(7) 

 

                                                           

 (.1/34( انظر: الدر الم كف فن يمـ الكتاب المكنكف )1)
(، 9/48(، المك كيت القرآنيت، إبراىيـ اإلبيارم )1/225انظر: محا ف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف القا من ) (2)  

 (. 1/56التف ير المنير، د. كىبت م طف  الزحيمن )
 (.9/339ترمذم، أبك العال، محمد يبد الرحمف المباركفكرم )تحفت ا حكذم بشرح جام  ال (3)
 (.1/225محا ف التأكيؿ ) (4)

أنػكار التنزيػؿ  (، كانظػر:1/8الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ، أبك القا ػـ، محمػكد بػف يمػرك الزمرشػرم )(5)  
 (. 8/155رح  حي  البرارم )فت  البارم ش، (1/27كأ رار التأكيؿ، أبك  عيد، نا ر الديف يبد اهلل البيااكم )

 (.10/362ارشاد ال ارم لشرح  حي  البرارم ) (6)
 (.1/67معارج القبكؿ بشرح  مـ الك كؿ إل  يمـ ا  كؿ ) (7) 
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 يرىا مف اآليات التن اقترف فييا ا ـ فن كما فن الب ممت، ك  الرحيـ يم مقدـ  الرحمف: أف بعنا ا
 أرص  نو ؛بالرحمف كك فوتعال ،  اهلل با ـ بدأ": ريابف كثقاؿ  ،الرحمف با ـ الرحيـ

."فا رص با رص ابتدأ فميذا ا  ما ، بأشرؼ تككف إنما أكالن  الت ميت  ف الرحيـ، مف كأيرؼ
(1)

 

كرحمف أشد  ،الرحمف الرحيـ ا ماف مشتقاف مف الرحمت يم  كجو المبالغت"أف: تبيف ي كبيذا
 ".مبالغت مف رحيـ

(2)

                                                           

 (. 1/40تف ير القرآف العظيـ ) (1)
(، كانظػػر: تحفػػت ا حػػكذم بشػػرح جػػام  الترمػػذم 1/67معػػارج القبػػكؿ بشػػرح  ػػمـ الك ػػكؿ إلػػ  يمػػـ ا  ػػكؿ ) (2) 

(9/338.) 
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  انثاوي انفصم
 اسم انرمحه يف انسياق انقرآن

 

 كيشتمؿ يم   تت مباحث:

 الحبمث األ ل: لطضئف اجتحضع اسحي الجاللة الرمحن الرميم

 الحبمث الثضني: عبض  الرمحن  أ ليضء الشيطضن

 الحبمث الثضلث: است اء الرمحن عمى العرش

 الحبمث الرابع: تنزيو الرمحن عن ال ل 

 م في سيضق الم يث عن الرمحنر النعكالحبمث الخضحس: ذ

 الحبمث السض س: لطضئف اسم الرمحن في أم اث الي م اآلخر
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  املبحث األ  
 لطائف اجتماع امسي اجل ل  ال مح  ال ح  

 

 كيشتمؿ يم  مطمبيف:

 الحطمب األ ل: اجتحضع اسحي الرمحن الرميم في البسحمة.

 عض الس ر.في بالحطمب الثضني: اجتحضع اسحي الرمحن الرميم 
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 الحطمب األ ل: اجتحضع اسحي الرمحن الرميم في البسحمة

 النحتكىن مف باب  ،الب ممت ىن ارت ار لقكؿ: ب ـ اهلل الرحمف الرحيـ 
(1) 

 ،فن المغت

(2) قاؿ: "ب مؿ الرجؿ إذا قاؿ ب ـ اهلل"يي 
"شن  كؿ قبؿ كذكره ،اهلل بت ميت أبدأكمعناىا: " ،

(3)
كيشرع  ،

إال  كرة التكبت. كىن باالتفاؽ بعض آيت ، كفن بدايت ال كر القرآنيت ،بدايت ا يماؿ اإلتياف بيا فن

كيم   ،{31}النمل: [ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ]مف  كرة النمؿ فن قكلو تعال : 

 .مف كؿ  كرةك اتحت، مف  كرة الفأنيا آيت  رالؼ بيف العمما  فن
(4)

 

ي تدين  كىك أمر لطيؼ ،الرحيـ ،الرحمف ، : اهللكييالحىظ اشتماؿ الب ممت يم  ثالثت أ ما
مف دكف   تدؿ يم  رحمتو  كالتن-ا  ما انتباه كؿ متأمؿ كمتدبر، فقد ارتص اهلل تعال  ىذه 

 .كبيا يبدأ العباد أيماليـ ،كجعميا فن الب ممت، كالتن بيا تي تيؿ ال كر القرآنيت ،ا  ما  ا ررل

: يقكؿ  ،كحاكلكا بيانيا ،ذه المفتت القرآنيتمف ا تريتيـ ىم كنجد الشعراكم  
 تذكرنا ىن الب ممت ففن الفاتحت، فن الرحيـ لرحمفا  ير معن  ليا الب ممت فن الرحيـ كالرحمف"

 فاهلل ،مع يت فعمنا قد كنا إف اهلل با ـ ن تعيف أف نياب كال ن تحن ال حت  ،ك فرانو  اهلل برحمت
 كيؼ قاؿ مع يت، فن منا كاحد  قط فإذا ،أيمالنا كؿ فن ادائمن  با مو ن تعيف أف يريدنا 
 بو كت تعيف لؾ فيغفر، الرحمت باب مف    يميو درؿأ :لو نقكؿ ي يتو؟ كقد اهلل، با ـ  تعيفأ

 يترؾ ال اهلل يدؿ  ف؛ يدلو مف اهلل تعال  برحمت ت تعيذ مع يت فن ت قط حيف كأنت، فيجيبؾ

.أح اىا" إال كبيرة كال ، غيرة
(5)

 

                                                           

 (.1/137( انظر: التحرير كالتنكير )1)
 (.1/57(، كانظر: المعجـ الك يط )35( مرتار ال حاح )ص2)
 (. 1/115( جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )3)
 (.52-1/51( كما بعدىا، معالـ التنزيؿ )1/138( انظر: التحرير كالتنكير )4)
 (.1/52راكم )الركاطر، محمد متكلن الشع –( تف ير الشعراكم 5)
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 رحيـ، رحمف  نو؛ اهلل با ـ يمؿ كؿ فن اال تعانت مف تمنعنا ال المع يت: " ثـ قاؿ 
 ." بو اال تعانت فن المع يت مف كحشتؾ أزاؿ قد اهلل فيككف

(1)
 

كثير الرحمت لعباده بجالئؿ النعـ، كنعمتن اإليجاد كاإليماف، كالرحيـ: أم " :فالرحمف: أم
".كالعمـ، كقكة ال م  كحدة الب ر لزيادة فن الجماؿده بدقائقيا، كاكثير الرحمت لعبا

 (2)
 

الم تحؽ أف    ما  الثالثت؛ ليعمـ العارؼ أف"كالحكمت فن تر يص الت ميت بيذه ا
الذم ىك مكل  النعـ كميا، ياجميا كآجميا،  ،يي تعاف بو فن جمي  ا مكر ىك المعبكد الحقيقن

 (3) ".جميميا كحقيرىا

ذا"   فن ا كل  الكميت يمثؿ ،معو كأدب اهلل تكحيد مف يميو ينطكم كما ،تعال  اهلل با ـ البد  كاف كا 
 ،الرًحيـ الرحمف  فتن فن ،كمجاالتيا ،كحاالتيا ،الرحمت معانن ا تغراؽ اإل المن، فإف الت كر

 ."كالعباد اهلل تعال  بيف العالقت حقيقت كيقرر الت كر، ىذا فن الثانيت الكميت يمثؿ
(4)

 

 المطمب يم  م ألتيف، كما يمن: كيشتمؿ ىذا

 .ةالحسألة األ لى:  ر   البسحمة في س رة الفضتم

 ميتف ي ، شن  كؿ أكؿ يم  طمقتأي  ثـ ،بو فتت يي  أف شأنو مف ما أكؿ فن ا  ؿ: الفاتحت
 ما كأكؿ ،الم حؼ مف الكاتب يكتبو ما أكؿ ىن إذ ،بيا ت افتي  لككنو ؛الكتاب فاتحت ال كرة ىذه

العزيز. الكتاب مف التالن يتمكه
 (5)

 بدأكيي  ،الم احؼ فن بكتابتيا بدأيي " نو  ؛الكتاب أـ ميتك ي  

                                                           

 (.1/54( تف ير الشعراكم )1)
 (.1/28تف ير حدائؽ الركح كالريحاف فن ركابن يمـك القرآف، محمد ا ميف العمكم ) (2)
 (.1/28المرج  ال ابؽ ) (3)
 (.1/22فن ظالؿ القرآف )( 4)
 (.1/17انظر: فت  القدير ) (5)
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" ال الة فن بقرا تيا
(1)

 َأم   ِلمَّوِ  اْلَمْح ُ ) : اؿ ر كؿ اهللققاؿ:   ، كما جا  يف أبن ىريرة

.(اْلَحثَضِني َ السَّْبعُ  اْلِكتَضبِ  َ ُأم   ِلْمُقْرآنِ 
(2) 

  ذكره  ابقا فن معن  )الرحمف الرحيـ( فن الب ممت، فقاؿما  كتاب  الشعراكم 
 كال عدتي  ال بنعـ كأمدؾ ،يدـ مف أكجدؾ الذم العالميف، برب مقترنت الفاتحت فن (الرحيـ الرحمف")
 ليس الربكبيت أف ذلؾ ربكبيتو، فن  اهلل برحمت أرذتيا التن النعـ ىذه يم  تحمده أنت ،ح  تي 

 (3)."رحمت مف فييا ما بقدر الق كة مف فييا
 فيك لرمقو، ربكبيتو فن اهلل رحمت بمعن  (الرحيـ الرحمف) تأتن الفاتحت ففن" :ثـ قاؿ

(4) ".إليو يمجأ مف لكؿ التكبت بكابأ كيفت  ،العا ن ميؿيي 
 

 فن كاف المٌ   نو(؛ الرحيـ الرحمف) بأنو( العالميف رب) بعد تعال  نف و ك ؼ" أم:
  فاتو فن يجم لً  ؛التر يب مف فتامٌ  مالً بالرحمف الرحيـ،  قرنو ،رىيبت العالميف برب  افواتِّ 

(5) ". كأمن طايتو يم  أيكف فيككف ،إليو كالر بت ،منو الرىبت بيف
 

 بالرحمت العنايت أفعمـ ليي  ؛بعد ذكرىا فن الب ممت الفاتحت فن (الرحيـ الرحمف)تكرير  فائدةك 
 يم  ؛ ليدؿالرحمت ذكر بتكرير  وفنبٌ  ،أكثر يياإل الحاجت كأفٌ  ،ا مكر مف  يرىا مف أكثر

.وقرم يم  بيا المتفاؿ ىك وكأنٌ  ،كثرتيا
(6)

 

 

 

 

                                                           

(، تحفػػت 8/156  البػػارم شػػرح  ػػحي  البرػػارم )( كىػػك مػػف كػػالـ اإلمػػاـ البرػػارم، فػػت6/17 ػػحي  البرػػارم ) (1)
 (.8/438ا حكذم بشرح جام  الترمذم )

(، 5/297، )3124، بػػاب كمػػف  ػػكرة الحجػػر، حأبػػكاب تف ػػير القػػرآف يػػف ر ػػكؿ اهلل   ػػنف الترمػػذم، كتػػاب( 2)
 (.1/607، )3178ك ححو ا لبانن فن  حي  الجام  ال غير كزيادتو، ح 

 (.1/54اطر )الرك  –تف ير الشعراكم  (3)
 (.1/54المرج  ال ابؽ )( 4)
 (.1/139الجام   حكاـ القرآف ) (5)
 (.1/20انظر: لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ ) (6)
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 الحسألة الثضنية:  ر   البسحمة في س رة النحل 

ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ]: قكلوكردت الب ممت فن  كرة النمؿ، كما فن 

 .{31-29}النمل: [ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ

(1) الممكت كالـ مف ىك(، " ميماف مف إنو: )قكلو كجو الداللت:
 أىؿ مراطبت بو ابتدأت، 

 قبؿ اشيئن  كتابو فن قدِّـيي  ال أف ب ميماف الالئؽ  ف ؛مغزاه فن التدبر إل  أفياميـ إليقاظ ؛مشكرتيا
 بو ابتدأت فمذلؾ ،لكتابا رارج كىك ،ورتم مف ؤرذتي   ميماف ا ـ معرفت كأف تعال ، اهلل ا ـ
ا- ك ألكىا ،(إنو مف  ميماف: )فقالت ؛الكتاب ذلؾ ممف : ألكىا يـكأنَّ " (2) ".اأيان   فن ما :-أيان
نو ب ـ اهلل الرحمف الرحيـ(") :فقالت ؛الكتاب ذلؾ .كا 

 (3)
  

: كتابو بقكؿ ابتدأ ميماف أف  (اهلل ب ـقكلو: ) يم  فيـ مف تقديـ قكلو: )إنو مف  ميماف(فيي 

 (الرحيـ الرحمف اهلل ب ـ)
(4)

ما؛ ك إما لذلؾ االبتدا ،  ،بالكريـ ك ؼ الكتابك  ،  يظيـ يند مف  نوا 

. ل ميماف إجالالن  فعظمتو ،كنفك يـ نف يا فن
(5) 

 

 ييتبى  أف ، ميماف النبن بكتب راص االفتتاح ىذاك  كقد افتت   ميماف كتابو بالب ممت،

 .اإل الـ فن الباؿ ذكات ا مكر الفتتاح نت ي  ذلؾ ف ار ـ،الرحي الرحمف: بك فن الجاللت ا ـ
(6)    

 

 

                                                           

بمقيس: بنت اليدىاد بف شرحبيؿ، ممكت  بأ مف حمير، يمانيت مف أىؿ مأرب، أيشير إلييا فن القرآف الكريـ، كلـ ( 1)
ليت بعيد مف أبييا ) ي مِّيا، ليػت أمػر الػيمف كي فن مأرب(، كطم  بيا يمرك بف أبرىت، فزحػؼ يمييػا، فانيزمػت، ثػـ كي

كمو، كزحفت بالجيكش إل  بابؿ كفارس، فرا  ليا الناس، كيادت إل  اليمف، فاترذت مدينت ) بأ( قايدة ليا. كقػد 
 (.74-2/73. انظر: ا يالـ، الزركمن )ذكر القرآف الكريـ ق تيا م   ميماف 

 (.19/259ير كالتنكير )التحر ( 2)
 (.8/113تف ير الماتريدم، محمد بف محمد الماتريدم ) (3)
 (.3/345انظر: لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ ) (4)
 (.13/191( انظر: الجام   حكاـ القرآف )5)
 (.19/260( انظر: التحرير كالتنكير )6)
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  بعص الس رالحطمب الثضني: اجتحضع اسحي الرمحن الرميم في 

كلـ يقت ر كركدىما يم  الب ممت،  الكريـ، الرحمف الرحيـ فن القرآف اجتماع ا منر قد كثي 
 القرآنيت. فن بعض اآليات ىذاف اال مافكرد بؿ 

  :المطمب يم  ثالث م ائؿ كيشتمؿ ىذا

  الت مي  في اآليةالحسألة األ لى: اجتحضع اسحي الرمحن الرميم حع 

، العظيمت بالرحمت المت ؼ الرحمف الرحيـ كىك، اإللو الكاحد الذم ال شريؾ لو ىك  اهلل

ىئ        يئ          حئ      مئ   جئی  ی           ی] قكلو تعال :   ذلؾ، كيدؿ يمالنعـ جمي  كجكد آثارىا مف التن

 .{163}البقرة: [جب  حب    

  يره  م يي  أف ي   كال ،لو شريؾ فال -تا لكىيفن  يف افراده   أربركجو الداللت: 
ثباتو ، يره بنفن لمكحدانيت كتقريره-اإلين   كال كفركييا، أ كليا النعـ لجمي  المكل  ،الرحيـ الرحمف كا 

ما نعمت إما  كاه ما كؿ فإف ال فت، بيذه  كاه شن   (1) يميو. منعـ كا 
 

ما نعمت إماتعال ،  اهلل يدا ما شن  كؿ كماداـ": قاؿ الشعراكم  فال ،يميو ـمنعى  كا 
 أفاض  يره أف :معناه يميو ـالمينعى   ف ؛إلو إنو :يميو ـالمنعى  فن قاؿيي  كال ،إلو بأنيا النعمت ك ؼتي 

 فال ،إليو مكىكبت أك ىبت كانت فإذا ،إليو ىكبمك  يميو كالمينىعـ ،مكىكبت النعمت  فك ؛ نعمو يميو

(2) ".اإلين  تككف أف ي  
 

 كالعمك، القير يفيد الكاحد اإللو ذكر أف :حنيض :لطضئفكفيو  ،الرحمف فن اآليتا ـ  كرذي  كقد
شعارن  لمقمكب، اتركيحن  ؛الرحمت فن المبالغت ىذه بذكر ذلؾ بفعقَّ   كأنو ، ابو  بقت رحمتو بأف اكا 
(3) كاإلح اف لمرحمت إال مؽالر رمؽ ما

 لمحؽ الكاتميف الكافريف أكلئؾ تذكر الكحدة" أف : حنيض، 

                                                           

 (. 1/147) التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ، مدارؾ(1/210حقائؽ  كامض التنزيؿ ) انظر: الكشاؼ يف( 1)
 (.2/683تف ير الشعراكم ) (2)
 (.4/152أبك يبد اهلل، فرر الديف الرازم )، انظر: مفاتي  الغيب( 3)
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 ،التكبت فن تر بيـ بعدىا كالرحمت كلعنتو، يقكبتو يقييـ ،اهلل تعال  ير  ممجأ يجدكف ال بأنيـ
 "فامو مف اليأس كبيف بينيـ كتحكؿ

(1)
 فال ،ىك إال إلو ال اكاحدن إذا كاف  تعال  اهللأف   حنيض: ،

 ضعرً يي  أف ينبغن فال ،الرحمت الكامؿ: أم( الرحيـ الرحمف) كذلؾك  ، يره معو ؾشرى يي  أف ينبغن
 مف المؤمف فح ب ينده، مقربكف أنيـ يظف ممف ، يره رحمت يم  اايتمادن  رحمتو أ باب يف العبد
.شن  كؿ عتك ً  التن ،تعال  اهلل رحمت

(2)  
  التنزيل في اآلية رميم حعاجتحضع اسحي الرمحن ال الحسألة الثضنية:

ىك  القرآف أف شؾ الف النعـ، أجؿ مف نزكلوك  ، نبيو يم  الكريـ القرآف  اهلل أنزؿ 

لت:   [ٻ  ٻ  ٻ  پ] تعال : قكلوكيدؿ يم  ذلؾ  القيامت. يكـ إل  باقيتال نعمتال   {2}فصِّ

 كأحاطيـ ب،الكت يمييـ كأنزؿ ، الر ؿلعباده  أر ؿأنو  اهلل أربر  كجو الداللت:
 كاليقيف. اإليماف أ باب ليـ كىيأ ينجييـ، ما بكؿ

(3)
 

 فن ياكتب تعال  اهلل أف" :فن قكلو: )تنزيؿ مف الرحمف الرحيـ( تلمنزٌ  آياتو ككف مف لمرادكا

 ،إليو كيبمغيا  محمد يم  بيا ينزؿ ثـ ،الكممات تمؾ يحفظ بأف  جبريؿ مركأ ،المحفكظ حالمك 

 ."تنزيالن  لذلؾ من ي ،  جبريؿ نزكؿ بكا طت الكممات ىذهيـ تفي ح ؿ امٌ فم
(4)

 

 كاق  ،كالدنيكيت الدينيت لمم ال  مدارالتنزيؿ إليذاف بأف ا :فن اآليتالرحمف  ا ـ  لطيفة

 [  گ  گ ک  ک  گ]: تعال  قكلو ينو ينبئ ح بما ،الربانيت الرحمت بمقتا 

                                                           

 (2/59(، كانظر: التف ير المنير )2/34) أحمد بف م طف  المرا ن تف ير المرا ن،( 1)
 (.2/45تف ير القرآف الحكيـ )انظر:  (2)
 (.582)ص التفا ير، محمد بف محمد الرطيب انظر: أكا ( 3)
يمػػر الحنبمػػن  ػػراج الػػديف ، أبػػك حفػػص، فػػن يمػػـك الكتػػاب (، كانظػػر: تف ػػير المبػػاب27/537مفػػاتي  الغيػػب ) (4)
(17/97.) 
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{117}األىبواء:
 (1)

النعـ الكثيرة مف  بو ح ؿ فقد ،كأجميا تعال  ورحمت أيظـ مف الكتاب ىذا إنزاؿف ،
 .الكثير كالرير كالرحمت، كالشفا ، كالنكر، كاليدل، ،العمـ

دالتاف يم  كماؿ الرحمت، فالتنزيؿ   فتافا ا رحيمن رحمانن فككنو تعال  : "قاؿ الرازم   
لقرآف مشتمؿ يم  كا ...يم  أيظـ كجكه النعمت المااؼ إل  ىاتيف ال فتيف ال بد كأف يككف داال  

كيم  كؿ ما يحتاج إليو ا  حا  مف ا  ذيت، فكاف  ،كؿ ما يحتاج إليو المرا  مف ا دكيت

(2) ".أيظـ النعـ يند اهلل تعال  يم  أىؿ ىذا العالـ إنزاؿ القرآف يمييـ
 

  الغيب  الشيض ة في اآلية اجتحضع اسحي الرمحن الرميم حع الحسألة الثضلثة:

، ال فات بجميؿ نف و  بحانو ك ؼفقد  نزلو،مي   فات بعظمت الكريـ القرآف ـيظي  لقد
الرحمف الرحيـ، كيدؿ ىك ك فيك اإللو الكاحد، يالـ الغيب كالشيادة،  ،الدالت يم  يظمتو كجاللو

 {22}احلرش: [ہ  ھ  ھ   ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ] :قكلو تعال    ذلؾيم

 ككؿ  كاه، لمكجكد إلو كال  يره، رب فال ،كى إال إلو ال الذم نوأ اهلل  برأر كجو الداللت:
الغيب يالـ كأنو فباطؿ، دكنو مف عبديي  ما

  
 لنا المشاىدات الكائنات جمي  يعمـ: أم ة،يادكالش

 ،رككبي ك غير ،كحقير جميؿ مف ،ال ما  فن كال ا رض فن شن  يميو يرف  فال ،ينا كالغائبات
الذر حت 

(3)
المرمكقات. لجمي  الشاممت الكا عت الرحمت ذك نوأك  ،الظممات فن 

 (4) 
 الرمؽ يف  اب مالً  الشامؿ، العمـ بعمكـ نف و ك ؼ ثـ"ت، الكحدانيبتعال  فك ؼ نف و 

"حن كؿ إل  كك مت ،شن  كؿ ك عت التن رحمتو كبعمكـ يشاىدكنو، كما
 (5)

ما أفاد ذلؾ ، ك

                                                           

ركح البيػاف، أبػك  (،8/2أبك ال عكد، العمادم بف م طف  )، انظر: ارشاد العقؿ ال ميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ (1)
شػػياب الػػديف محمػػكد ، فػػن تف ػػير القػػرآف العظػػيـ كال ػػب  المثػػانن المعػػانن (، ركح8/226إ ػػماييؿ الرمػػكتن ) الفػػدا ،

 (.12/348ا لك ن )
 (.538-27/537مفاتي  الغيب ) (2)
 (.2/343الذر ىك: " غار النمؿ". معجـ مقاييس المغت )( 3)
 (.28/109(، التف ير المنير )8/108انظر: تف ير القرآف العظيـ ) (4)
 (.854تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف، يبد الرحمف بف نا ر ال عدم )ص( 5)
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ىك ق ر الرحمت يميو تعال ؛ لعدـ االيتداد قكلو: )ىك الرحمف الرحيـ(، ك امير الف ؿ )ىك( فن 

  لق كًرىابرحمت  يره؛ 
(1)

 {156}األعراف: [ٿ   ٹ  ٹ ٹ]تعال :  فن قكلو، كما 

مف  ،ال يغيب يف يممو شن  أفيمكـ العمـ يقتان  أف" :فن اآليتالرحمف  ا ـ  لطيفة

"اآلررةديف إل  يقاب المعان كيميؿ ،إل  رحمتو تاجيفحيرحـ المفيك أحكاؿ رمقو كحاجتيـ إليو، 
 (2)

، 

في تقر فن "  : يد قطب قاؿ .الرجا  برحمتوك  كبذلؾ يتعادؿ الركؼ مف مراقبت اهلل تعال  لو،
 ،كالفزع كالطمأنينت ،كيتعادؿ الركؼ كالرجا  ،كاال تركاحتعال  الامير شعكر الطمأنينت لرحمت اهلل 

كال يريد الشر بيـ بؿ يحب اليدل، كال  ،فن ت كر المؤمف ال يطارد يباده كلكف يراقبيـ فاهلل 
."يتركيـ بال يكف كىـ ي اريكف الشركر كا ىكا 

(3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.28/119انظر: التحرير كالتنكير ) (1)
 (.120-28/119) المرج  ال ابؽ (2)
 (.6/3533فن ظالؿ القرآف ) (3)
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  املبحث الثاني
 عبا  ال مح   أ ل اء الش طا 

 

 كيشتمؿ يم  مطمبيف:

 عبض  الرمحنالحطمب األ ل: 

 أ ليضء الشيطضن الحطمب الثضني:
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  الحطمب األ ل: عبض  الرمحن

المتقكف، اهلل تعال  "كىـ أكليا  ، الرحمف يباد فيـ إل  ا مو الرحمف،  اهلل  أاافيـد لق
فعمكا المأمكر، كترككا المحظكر، ك بركا يم  المقدكر، فأحبيـ كأحبكه، كران ينيـ كراكا  الذيف

(2) و"كىـ جديركف باالنت اب إلي" ،(1) ينو"
ف كاف كؿ الرمؽ  ،ليـ يـ إليو رفعتن تاافإف،  يباده، كا 

(3) ليـ اتبشيرن يـ إل   فت الرحمت تاافا  ك 
 جافكف،يي  ال بينيـ، فيما رحما  بأنيـ يشعر الك ؼكىذا " ،

 ."كركحانيت ك الـ، ،اطمئناف فن ىـ بؿ يتناحركف، كال
(4)

 كيشتمؿ ىذا المطمب يم  م ألتيف: 

  الحسألة األ لى: صفضت عبض  الرمحن

تدؿ يم  قكة إيمانيـ، التن ، كال فات الكريمت، أ حاب المناقب الحميدةىـ يباد الرحمف 
 .المزايا جعمتيـ يتشرفكف باالنت اب إل  رالقيـىذه ك قمكبيـ،  ك فا  نفك يـ، كطيارة

لمجمايت التن  اكاقعي   احي   مثالن  ،كحياتيـ ،ك مككيـ ،كمقكمات نفك يـ ،ب فاتيـ المميزةكىـ 

(5) التربكم القكيـ.يريدىا اإل الـ، كلمنفكس التن ينشئيا بمنيجو 
 

 ،{81}الفرقان: [ڑ  ک  ک] كما فن قكلو تعال : ،الرحمفا ـ لما أنكر المشرككف ك 

فقد يا اهلل يا رحمف،  :فيقكؿ ،الرحمفتعال  كىك يديك م  اهلل  ،ينيانا يف الشرؾ امحمدن  إف :كقالكا
بعبادهعرفكا الرحمف لي ؛ليـ  فات يباد الرحمفاهلل تعال  أف يذكر  ،نا ب لتجاىميـ ىذا اال ـ

(6)
، 

 كمف ىذه ال فات: 

 

                                                           

 (.286بف تيميت )صا ،لرحمف كأكليا  الشيطافا( الفرقاف بيف أكليا  1)
 (.2/339التفا ير )  فكة (2)
، (، تف ػػير ال ػػراج المنيػػر13/420) فػػن تنا ػػب اآليػػات كال ػػكر، إبػػراىيـ بػػف يمػػر البقػػاين انظػػر: نظػػـ الػػدرر (3)

 (.3/28) محمد بف أحمد الشربينن
 (.10/5312) ، محمد بف أحمد، المعركؼ بأبن زىرةزىرة التفا ير( 4)
 (.5/2577انظر: فن ظالؿ القرآف ) (5)
 (.3/629) لكالـ العمن الكبير  ر التفا يرانظر: أي( 6)
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  الت اضع  سح  النفسالصفة األ لى: 

م    مككوكفن  ،، ال يرتاؿ كال يتكبر، كيبرز ىذا التكاا  فن ىيئتومتكاا المؤمف 
 اإلن اف ضييعرِّ  الذم ىك المشن ؛  فرتكب أك ارتياؿ دكف ، كينتك  فؽيمشن بر  فيك ،اآلرريف
 ،ان اني  إ اا تطراقن تم  فن المج ثييحد المشن فن الربانن ا دب كىذا ددة،متع مجتمعات لمقابمت

(1) الجمي  بيف ميي كِّ 
 قاؿ كىك م  ىذا التكاا  فن المشن، يتكاا  فن تعاممو م  اآلرريف. ،

  {63}الفرقان: [ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ]تعال : 

يمشكف يم  ا رض بالتكاا  فن مشييـ، فقاؿ: )باده ي اهلل ك ؼ  كجو الداللت:
قاركينت ال "اليىٍكف: ، ك (ىكنا "كالكى

(2)
 كال  ير م تكبريف ،كالكقار ،كال كينت ،بالحمـ" يمشكف :أم ،

."متجبريف، كال  اييف فييا بالف اد
(3)

 

 كالميفمعاشرة الناس كمراطبتيـ،  ي تدين كىك ،ا رض فن انتقاؿ" نو  ؛المشن كذكر

 "الطمب  ايت فييا مطمكب
(4)

ف يم  ا رض، ىك دليؿ يم  التكاا ، كليف الجانب، كالمشن الييٌ " ،
(5) ".الرمؽك ماحت 

  
ىـ الذيف يمشكف يم  ا رض فن  ككف  ،اكيباد الرحمف الذيف يرااىـ لنف و يبادن "

ـك الذم ىك مذم ،المرح ،الفركر ،كىذا ىك اد مشن المرتاؿ ،كتكاا ، كرشكع كا تكانت
."الحاؿ

(6)
 

ىذه يم   الجادة القا دة، ترم   فاتيا ،كالنفس ال كيت المطمئنت"قاؿ  يد قطب 
."كقكة فييا كقار ك كينت، كفييا جد ،جادة قا دة ،مشيت  احبيا، فيمشن مشيت  كيت مطمئنت

(7)
 

                                                           

 (.17/10500الشعراكم )تف ير انظر:  (1)
 (.329(، مرتار ال حاح )ص6/21س المغت )قاييمعجـ م( 2)
 (.19/293جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )( 3)
 (.10/43ركح المعانن )( 4)
 (.10/55القرآنن لمقرآف ) التف ير (5)
 (.8/5251) يت، أبك محمد، مكن القي ناليدايت فن بمكغ النيا (6)
 (.5/2577فن ظالؿ القرآف )( 7)
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ذك : )بقكلو  ك فيـ فقد  يرىـ، م  شأنيـ أما مشييـ، فن شأنيـ ىك ىذاك   راطبيـ ااً 
الجاىؿ مقابمت مف كي ممكف ،اإلثـ مف فيو ي ممكف ارطابن  راطبكىـ" :أم(،  الما قالكا جاىمكفال

(1)
 

 العقؿ كرزانت ،الجاىؿ يف كالعفك ،باإلح اف الم ن  كمقابمت ،الكثير بالحمـ ليـ مدح كىذا ،بجيمو
 "الحاؿ ىذه إل  أك ميـ الذم

(2)
ف" ،  كاف كلقد مكف،يجي كال ييدكف المتقيف، الحكما  دأب ذلؾ كا 

."مماحي  إال الجاىؿ شدة تزيدهال   النبن
(3)    

 االحتفاظ م  ق كة، كال  مظت  ير مف لينت، ح نت معاشرةن  الناس عاشركفيي أنيـ " :كالمراد
ذا ذلت، كال ا تاعاؼ  ير كمف الدنايا، يف كترفعيا كيزتيا، النفس ب مك  لـ الجيمت، إلييـ أ ا  كا 

ن باإل ا ة، يقابمكىـ (4) ". ريرا إال يقكلكا كلـ ك فحكا، يفكا ماكا 
 

 لتر ي يـ" إشارةن  ؛إل  ا مو الرحمف اهلل تعال  أاافيـأف  ا ـ الرحمف فن اآليت:يفة لط  

 "يمييـ امنعمن  مرحكميف لككنيـ ؛يداىـ مف يم  لتفايميـ أك ،برحمتو
(5)

شعارنا ، مك كفكف "بأنيـ  كا 

 ."يمييـ تعال  رحمت اهلل كمكيكدكف بكماؿ ،بكماؿ الرحمت يم  الرمؽ
(6)

 

 عن  سحضع آيضتو مرمحنلالصفة الثضنية: السج   

الذيف أنعـ اهلل تعال   ،يظيمت، كىن الر الت التن جا  بيا أنبياؤه نعمت يمينا  اهلل أنعـ

 كمف. {7}الفاحتة: [ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ]كىداىـ ال راط الم تقيـ، كما فن قكلو تعال :  ،يمييـ

فن تعال   ك يرىـ مف المرم يف هلل ،النبييف مف يمييـ أنعـ الذيف م  كاف ، تعال اهلل أطاع

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ] :قاؿ تعال  .كرككييـ ك جكدىـ ،يباداتيـ كطاياتيـ

                                                           

مؽ  (1) الجاىؿ: "ىك ال فيو الذم ال يزف الكالـ، كال يا  الكممت فن مكاعيا، كال يدرؾ مقاييس ا مكر، ال فن الري
 (.17/10502تف ير الشعراكم )  كال فن ا دب".

 (.586ف )صتي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المنا( 2)
 (.10/5312زىرة التفا ير ) (3)
 (.2/1811مزحيمن )لالتف ير الك يط  (4)
 (.6/93(، كانظر: معالـ التنزيؿ )10/43( ركح المعانن )5)
 (.7/45( التف ير المظيرم )6)
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 [ۀڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ    ڱک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

  {58}مريم:

)الذيف : فقاؿ تعال  ،المرم يف يف إنعامو كتفامو يم  يباده اهلل  رأرب كجو الداللت:
(1) يمييـ مف النبييف(اهلل أنعـ 

 مف الرشد لطريؽ فيداىـ بتكفيقو، يمييـ تعال  اهلل أنعـ الذيف :أم ،

 يتذر  كمف الفيمؾ، فن  نكح م  حممنا مف يتذر  كمف ،آدـ تذري مف ،ا نبيا 

 ،تعال  باهلل لإليماف :( أمىدينا كممف: )ثـ قاؿ إ رائيؿ، ذٌريت كمف ،الرحمف رميؿ  إبراىيـ
آدـ ذريت مف بو ين  فالذم ككحينا، لر التنا كارترنا ا طفينا ممف :( أمكاجتبينا) ،بطايتو كالعمؿ

 كالذم ،ـ إبراىيىك  ح نك  م  حممنا مف ذريت مف بو ين  كالذم ،إدريس ىك 

 ذريت مف بو ين  كالذم ، كا  ماييؿ ،كيعقكب ،إ حاؽىك  إبراىيـ ذريت مف بو ين 

.مريـ كأمو كيي   ،كزكريا ،كىاركف ،مك  : إ رائيؿ
(2)

  

تم  يمييـ آيات الرحمف )إذا ت :تعال  فقاؿ ،فن طاياتيـثـ أربر تعال  يف إرال يـ 
  جدكا كبراىينو، ،كدالئمو ،ججوح المتامف ،تعال  اهلل كالـ  معكا إذا" :مأ كبكيا( رركا  جدنا

 (3) ".العظيمت النعـ مف فيو ىـ ما يم  ،كشكرنا كحمدنا ،كا تكانتن  راكينا لربيـ
 

ال جكد ب ، كذلؾكاآليت دالت يم  شكرىـ نعـ اهلل تعال  يمييـ، كتقريبو إياىـ بالراكع لو
(4) ركؼا مف التعظيـ كالمرتمطن  البكا  الناشئ يف انفعاؿ النفس انفعاالن بك  ،يند تالكة آياتو

كما دؿ  ،
 إل  ا ريعن  بكجكىيـ  قطكا بؿ  جدكا، يقؿ لـ( ك كار )ر :فن قكلو طبيعنال رم الق االنفعاؿيميو 
لمتفكير. كال فيو لمعقؿ رؿد ال فعيمـ أنو ،ضا ر 

 (5)
  

                                                           

تعػال   ( حرؼ الجر )مف( فن قكلو تعػال : )مػف النًبيػيف( ىػك لمبيػاف، كلػيس لمتبعػيض، إذ إف كػؿ النبيػيف أنعػـ اهلل1)
 (.   8/746يمييـ بيذه النعمت الجميمت. انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )

 (.3/191(، لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )18/214انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )( 2)
 .(5/215تف ير القرآف العظيـ )( 3)
 (.16/133( انظر: التحرير كالتنكير )4)
 (.15/9129) ( انظر: تف ير الشعراكم5)
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 وآيات تالكة يندمف اإليماف ما يجعميـ  بمغكا قد ،يمييـتعال   اهلل نعـ م  أنيـ تعال  فبيَّ ف
 ،كتفكر فن آياتو تعال  مف اهلل تعال ؛  ف مف تدبر اكركفن  ارشكين  ،اكبكيٌ  ا جدن  فيررك  ،تعال 

 ،{64}الفرقان: [ۉ  ۉ  ۅ  ۅ     ۋ] كما فن قكلو: ،يبكن كأف ىايند ي جد أف   

  اجديف ربيـ كيذكركف الميؿ،  الة ي مكف الرالؽ، اإللو م  المناجاة بمذة  تمتعكفي" الذيف :أم
 كال دؽ، اإلرالص يم  دليالن  الميؿ، كتككف جكؼ فن تحمك العبادة  ف ؛طائعيف قانتيف، قائميف

 "تعال  اهلل مف التقرب كحب
(1)

بالتكجو إل  ربيـ،  ،مشغكلكف يف النـك المري ف تعال  أنيـ فبيَّ ، 
  .كتعميؽ أركاحيـ كجكارحيـ بو

كىذا ليس يند يباد الرحمف فقط  كالمعن : أف القرآف الكريـ لو أ مكبو التأثيرم يف العقكؿ كالقمكب،
 بؿ يند الكافريف ك ير الناطقيف بالمغت العربيت، فإف منيـ مف يبكن يند  ماع آيات اهلل تعال .

ح انو ،بعباده رحمتو مف  وآيات أف ا ـ الرحمف فن اآليت: لطيفة   إل  بيا ىداىـ حيث ،إلييـ كا 
رحمت بعباده؛  ف فيو أنو  إال اشاق   حمموالذم تالتكميؼ  كم  ككف ،الاالؿ مف كأنقذىـ  الحؽ،

  .كاآلررة عادة ليـ فن الدنيا ال

  معكا إذا بيـ ذلؾ فأحرل ،كي بحكف يبككف ،كالرحمت الرحمف آيات  معكا إذا أنيـ  لطيفة أخرى:

كالمكيظت. التركيؼ آيت
 (2)

 

 الحسألة الثضنية: جزاء الحتبع لذكر الرمحن
بالمنازؿ العاليات  ، فقد جزاىـ اهلل تعال ميدةبال فات الحإف يباد الرحمف الذيف يت فكف 

ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ]. كما قاؿ تعال : فن الجنت، كىك جزا  مف جنس العمؿ

ينالكف  ،أكلئؾ المت فكف با ك اؼ الجميمت ال اميت"أم:  {78}الفرقان: [ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 (كيمقكف فييا تحيت ك الما) ،لو  بحانوكطايتيـ  تعال ، ىـ يم  أمر اهللر ب ب ؛الدرجات العاليت

                                                           

 (. 2/1812التف ير الك يط لمزحيمن ) (1)
 (.3/124( انظر: تف ير ابف يرفت، محمد بف محمد ابف يرفت )2)
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"تمقكف بالتحيت كال الـ مف المالئكت الكراـكيي  :أم
(1)

، بشرىـ اهلل تعال  بمغفرة كأجر كريـيؤال  ف ،
  :كدركؿ الجنت ب الـ. كيدؿ يم  ذلؾ

﮶ ] قكلو تعال : أكالن: ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮻     ﮷ے  ۓ   ۓ  ﮺   ﮹        [﮸ 

 {11}يس:

فن  ،ىك كيدمو  كا  ال يؤمنكف اإلنذار فن جانب الذيفأف  اهلل أربر ا لمٌ كجو الداللت: 

 فأيقب ببياف جدكل اإلنذار  ،{01}يس: [ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ]قكلو تعال : 

 (بالغيبمف اتب  الذكر كرشن الرحمف )إنما تنذر  فن قكلو: لممتب  لذكره،
(2)

 ينف  إنما :كالمعن  ،
 يف يغيب حيفتعال   اهلل كراؼ، أحكاـ مف فيو ما كاتب  ،الكريـ بالقرآف فآم مف محمد يا إنذارؾ
تعال   اهلل طب  قد الذم المشرؾ كال ،اإليماف كيظير بطف الكفريي  الذم المنافؽ ال الناظريف، أب ار

.قمبو يم 
(3)

 

 اتب  الذم ىذا بشر" :أم، ره بمغفرة()فبشثـ ذكر تعال  جزا  مف اتب  الذكر فن قكلو: 

(4) نت"الج كىك ح ف :أم( كريـ كأجر) ،يظيمت( بمغفرة) لذكرا
كقد جمعت اآليت بيف قكلو: ، 

 .التبشيرأمرىـ اإلنذار، كياقبتو أف المتبعيف لمذكر أكؿ  )تنذر(، كقكلو: )بشر(، كفيو بياف
(5)    

خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج   ] قكلو تعال : ثانيان:

 .{32-34}ق:[ مخ    جخ  حخ   محجح

)ىذا ما  :تعال  فقاؿ ،الذم كيد بو يباده المتقيفالثكاب يف  اهلل أربر  كجو الداللت:
ىذا الذم تركنو مف نعيـ، ىك ما  بؽ " :الجنت قاؿ ليـ يند دركؿيي : أم (لكؿ أكاب حفيظ تكيدكف

                                                           

 (.2/340(  فكة التفا ير )1)
 .(22/352( انظر: التحرير كالتنكير )2)
 (.20/496انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف ) (3)
 (. 11/275( فت ي البياف فن مقا د القرآف )4)
 (.22/353( التحرير كالتنكير )5)
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 ،كأكامره ،فظ لحدكده: حاأم (حفيظ) ،اع إليو بالتكبترجٌ  :أم (ابأكٌ )أف كيد اهلل تعال  بو كؿ 
نما ينفذىا، كيقؼ يندىا ،بحيث ال يتجاكزىا ،كنكاىيو  " كا 

(1)
، ثـ أربر يف يبده ا كاب الحفيظ، 

لقكة  ؛راؼ الرحمف فأطايو دكف أف يراه" :أمكجا  بقمب منيب(  فقاؿ: )مف رشن الرحمف بالغيب

"راش  ،راا  ،يقينو، كجا  بقمب تائب
(2)

 كقيؿ: مرمص، ،تعال  اهلل طايت يم مقبؿ  أم: بقمب ،
 أف كيحتمؿ .نف و ليكل اتاركن  ،لجاللو امتكااعن  ،لو امكالين  ،لحرمتو ايارفن  يككف أف :المنيب المتكي

(3) ال ميـ القمب :المنيب القمب يككف
 {82فات:ا}الصَّ  [ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ]قكلو تعال :  فن كما، 

 ." ميـ مف الشرؾ " :أم
(4)  

."راا  لديو ، ميـ إليو ،يـك القيامت بقمب منيب كلقن اهلل  :أم" :قاؿ ابف كثير       
(5)

 

تعال  بالغيب:  رشيتومف المراد ك  .بيذا النعيـ العظيـ مف رشيو بالغيبكيد  كالمعن : أف اهلل 
كىن رشيتو  الحقيقيت، الرشيت ىن، كىذه فن حاؿ المغيب يف أييف الناستو رشي يم  المالزمت

(6) بالغيب اإليمافبيا  المراديككف  أف يحتمؿكما  ،الشيادةتعال  فن الغيب ك 
 بالغيب فإف اإليماف، 

ذا تعال ، اهلل يبادة يف ت تنكؼ ، المطمئنت رااعت ادائمن  النفس يجعؿ  بالغيب اإليماف كاف كا 
 .اإليماف لب ىك فذلؾ النفس، فن الرشيت يكلد

كمراقبتو إياىـ فن  ،يمييـتعال   ىـ الذيف يعرفكف حؽ اهلل ،الذيف يرشكف ربيـ بالغيبك   
كىذه أيم  درجات ال مكؾ م  اهلل تعال ، كما أنيا  ،تعال  ا منيبكف إل  اهللال ر كالعمف، كىـ دائمن 

(7) العمما منزلت 
)ادرمكىا كما قاؿ تعال : ادرمكىا ب الـ،  :كقيؿ ليـ ،ا تحقكا دركؿ الجنت ، كبيذا

                                                           

 (.13/348) لمقرآف الكريـ ( التف ير الك يط1)
 (.3/229(  فكة التفا ير )2)
(. 17/21(، الجام   حكػاـ القػرآف )9/105، أحمد بف محمد الثعمبن )يف تف ير القرآف ( انظر: الكشؼ كالبياف3)

 ف االيتبػػار بمػػا ثبػػت منيػػا فػػن القمػػب". الكشػػاؼ يػػف حقػػائؽ كي ػػؼ القمػػب باإلنابػػت، كىػػن الرجػػكع إلػػ  اهلل تعػػال ؛ 
 (.4/390 كامض التنزيؿ )

 (. 28/147( مفاتي  الغيب )4)
 (.7/379( تف ير القرآف العظيـ )5)
 (.806( انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص 6)
 (.8/235( انظر: أاكا  البياف فن إيااح القرآف بالقرآف )7)
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ـ يميكـ اهلل  مِّ يي  ،ا يميكـمن أك م مَّ ، العذاب كزكاؿ النعـ  الميف مف م:أب الـ ذلؾ يكـ الرمكد( 
".كمالئكتو

 (1)
 

 كمغفرتو.تعال   تجمب رحمتو ،تعال  توكرشيع الذكر ااتب أف ا ـ الرحمف فن اآليت: لطيفة 

م  يممو تعال  فالمؤمف يرش  اهلل  ،ال تقتان يدـ رشيتوتعال  رحمتو أف "  لطيفة أخرى:

 ."لرحمتفيك يرجك ا ،برحمتو
(2)

 

 ء الشيطضنيضالثضني: أ ل الحطمب

 ،تعال  كأمر بقتاليـ؛  نيـ ي دكف يف  بيؿ اهلل ،أكليا  الشيطاف اهلل اىـ  مٌ 

ڃ  ڃ               ]بقكلو تعال : ينيـ ، كقد أربر تعال  كيشرككف بو، كيظيركف الف اد فن ا رض

 .{78ساء:}الن[ ڍ  ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 كيشتمؿ ىذا المطمب يم  م ألتيف:

 الحسألة األ لى: صفضت أ ليضء الشيطضن

كىـ  كأرالقيـ. نفك يـ قب تدؿ يم  التن ، ال فات الذميمتأ حاب ىـ  أكليا  الشيطاف
ال التن ك اإل الـ،  ينفر منيالمجمايت التن  اكاقعي   احي   مثالن  كأرالقيـنفك يـ ك  الذميمت،ب فاتيـ 

 :منيا، ذميمتال يـ فات قد ذكر اهلل تعال ك  ،نيجو التربكم القكيـم تمثؿ

 : الكفر بضلرمحنالصفة األ لى

 التن ياتاآل يمييـ تمك، كياليدل إل  ديكىـي وقكم إل    نبيور ؿ أأنو   اهلل أربر  
؛    تيزا  بنبيو، كااللذكره اإلنكارلـ يقابمكا ذلؾ إال بالكفر ك  وي قكمى  كلكفَّ  ،وإلي تعال  اهلل أكحاىا

                                                           

 (.18/42) (، كانظر: المباب فن يمـك الكتاب4/390الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ ) (1)
 (.22/354التحرير كالتنكير )( 2)
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لذكر أليتـ  يغابكفم  أنيـ ،  الرحمفبذكر يكفركف كىـ  ،فامولكيدـ معرفتيـ  ،لجيميـ بمقامو
 كيدؿ يم  ذلؾ: .كتكذيبيـ كفرىـ م  كؿ ذكر جديد يأتييـ يتجددك ، ب ك 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ] قاؿ تعال :: أكال

 .{31}الرعد:[ ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤڤ

ا، فقد  بقو ر ؿ إل  الناس ليس بدين   إر اؿ محمد  أف- بحانو-فبيَّ  :كجو الداللت
أم كذلؾ اإلر اؿ الذم أر منا بو الر ؿ  (كذلؾ أر مناؾ)فقاؿ تعال :  ،كثيركف إل  أقكاميـ

بو إر اؿ ا نبيا  ال ابقيف كالمشبو،    ال ابقيف أر مناؾ، فالشبو ىك إر اؿ النبن
(1)

ثـ ، 
أر مناؾ فن أمت قد تقدمتيا " :أم (فن أمت قد رمت مف قبميا أمـ) :فقاؿ ،تعال  ىذا اإلر اؿر ف َّ 

 "كأنت راتـ ا نبيا  ،فين آرر ا مـ ،أمـ كثيرة
(2)

 مكت، نبمشرك تعريض ، كفن ذكر ا مـ ال ابقت
.ـا مـ التن  بقتي أ اب ام ف ي يبيـ طغيانيـ، فن ا تمركا إذا أنيـ

(3) 
ف تعال  فائدة ىذا ثـ بيَّ  

 "إلييـتعال   اهلل ر الت تبمغيـ": أم( إليؾ أكحينا الذم يمييـ لتتمكااإلر اؿ، فقاؿ: )
(4) 

 

 كىـ" أم: بالرحمف( يكفركفكىـ فقاؿ: ) القكـ مقابؿ ىذه الر الت، ثـ بيَّف تعال  حاؿ
"بيا بكفكذِّ كيي  ،تعال  اهلل تكحداني يجحدكف

(5)
 .اليمامت  احب إال حمفر ال يعرفكف ال، كقيؿ: إنيـ 

(6)
 

ح انو  بؿ  ،كالشكر بالقبكؿ-إلييـ و ر كلاؿ ر إالتن أيظميا -فمـ يقابمكا رحمتو كا 
 تعال  كيؼ أرذىـ اهلل ،بمف رال مف قبميـ مف القركف المكذبت كايعتبر  كلـقابمكىا باإلنكار كالرد، 

                                                           

 (.8/3948( انظر: زىرة التفا ير )1)
 (.2/154(، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )2/529( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )2)
 (. 7/480) الكريـلمقرآف  ( انظر: التف ير الك يط3)
 (.4/395( تف ير القرآف العظيـ )4)
 (.5/3738(، كانظر: اليدايت إل  بمكغ النيايت )16/445( جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )5)
نًػػيف )6) مى (، الػػكجيز فػػن 2/355( انظػػر: تف ػػير القػػرآف العزيػػز، أبػػك يبػػد اهلل، محمػػد المػػرم، المعػػركؼ بػػابف أبػػن زى

 (.572أبك الح ف، يمن الكاحدم )ص تف ير الكتاب العزيز،



 اس  ال مح  يف الش اق ال        

 

62 
 

 الفضل الثاني

بذنكبيـ
(1)

 (2) العاقبت ليـ ك تباييـ فن الدنيا كاآلررة. عؿكج ،يمييـ  مور ، كن ر 
 

ف كانت كؿ  ر الت الر ك  فإنيا ذات  فت  ،مف قبمو م بكقت بر االت النبييف  كا 
 نأال كى ،وبمعجزة تنا ب ما نبغ فيو قكم. فقد أر مو اهلل تعال  ارت ت بو را ت، كشأف فريد

 .  كؿلمر  الكبرل المعجزة يكف الكريـ، القرآف

 قؿ ىك ربن الأف يعمف إيمانو، فقاؿ تعال : ) الكفر، أمر اهلل تعال  نبيو  يـكبعد إيالن
ىك  ،كأنكرتـ معرفتو ،إف الرحمف الذم كفرتـ بو :قؿ يا محمد ليؤال  المشركيف" :أم (إلو إال ىك

ليو متاب) ،ال معبكد لن  كاه ،ربن الذم آمنت بو ليو أم يميو كحده ايت (يميو تككمت كا  مدت، كا 
مما يمقاه مف كفار قريش مف  فيثيبنن يم  مجاىدتكـ، كالغرض ت ميت النبن  ،تكبتن كمرجعن

(3) ".ادالجحكد كالعن
 

َوَما ] :تعال  قاؿ كما ،الرحمت مف ناشئ  الر ؿ إر اؿ أف: ا ـ الرحمف فن اآليتلطيفة   

ًة لِْلَعاَدِيَ   المناف  مدار ىك الذم ،الكحن ىذا نعمت يشكركا لـ أنيـ، ك {117}األىبواء: [َأْرَسْلنَاَك إاِلا َرمْحَ

(4) كالدنيكيت الدينيت
 تعال  اهلل يككف أف أنكركا  نيـ ؛أشد بو كفرىـف أك  الرحمف، ا ـأنيـ أنكركا ك  ،

 .رحماننا
(5)

 

كممت ربن تن جـ م  ك : " فقاؿ ،)قؿ ىك ربن(قكلو: فن  م عراك الش ىاذكر   لطيفة أخرى
م كمدِّ  ،كلك لـ يفعؿ  كل رمقن كتربيتن، كىك المتكلن تربيتن ،الذم ينعـ بالنعـ كميا ،مفكممت الرح

 ."كال أشرؾ بو أحدا ،بالحياة كمقكماتيا؛ لكاف يكفن ذلؾ  يبده كحده
(6)

 

                                                           

 (.418( انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص1)
 (.13/171( انظر: التف ير المنير )2)
 (.2/77(  فكة التفا ير )3)
 (.6/283انظر: محا ف التأكيؿ )( 4)
 (.13/141انظر: التحرير كالتنكير )( 5)
 (.12/7334( تف ير الشعراكم )6)
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ] : قكلو تعال :ثانيا

  .{36}األىبواء: [ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ

الم تيزئيف مف المشركيف  يف : أربر اهلل الداللت كجو
(1)

ذا)، فقاؿ:   كفركا الذيف رآؾ كا 
 مقبميف  ير منؾ، م تيزئيف إال :أم ىزكا، إال المقا  فن يترذكنؾ ال" :، أم(إف يترذكنؾ إال ىزكا

 مفيد باال تثنا  كاإلثبات كالنفن ،قكؿ مف يندؾ ما بتعرؼ شر ؾ يم  كال ديكتؾ، يم 
 فن إليو كاإلن ات الحؽ، ل ماع فراغ نفك يـ فن يندىـ فميس أحكاليـ، كؿل اال تيزا  اؽال تغر 

قبا جد "ؿكا 
(2)

 "فييـ: )إنا كفيناؾ الم تيزئيف(تعال  كىؤال  ىـ الذيف قاؿ اهلل " ،
(3)

كمف ا تيزائيـ ، 
الذم يذكر  النبكة نأىذا ىك مديأم: " (أىذا الذم ي ب آليتكـ)ا: ا كتعجبن يقكلكف ا تنكارن أنيـ 

"آليتكـ ب ك  كيعيبيا
(4)

ىـ بذكر الرحمف : )كىـ كالحاؿ أنيـ كما أربر اهلل تعال  ينيـ فن قكلو، 
 ،، أك بذكر الرحمف الذم رمقيـ كافركف؛ إذ قالكا ما نعرفوكافركف بالقرآفكىـ  :أم ،كافركف(
 ،الرحمفبذكر يكفركف أف يذكر آليتيـ بال ك ، كالحاؿ أنيـ  أنيـ يعيبكف يم  النبن  :كالمعن 

.عاب يمييـفيـ أحؽ بأف يي 
(5)

 

ا دلت ، حيف تقيرىـ كاال تيزا الجاىميف، الذيف ال يح نكف  ير ال فاىت  الح ىك  كىذا

كالبراىيف
(6)

(7) مك   مف فريكف كمثؿ كمثميـ ،
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ]، فن قكلو تعال : 

                                                           

، كيتغػػيظ منػػو ؛ ل ػػبِّو آليػػتيـ، كت ػػفيو قي ػػد بالم ػػتيزئيف: أبػػك جيػػؿ كأاػػرابو، ممػػف كػػاف ي ػػرر مػػف ر ػػالتو ( 1)
 (.7/194أحالميـ. انظر: محا ف التأكيؿ )

 (.9/4862( زىرة التفا ير )2)
 (.8/326( فت  البياف فن مقا د القرآف )3)
 (.9/209) لمقرآف الكريـ ( التف ير الك يط4)
البيػاف فػن  فػت ، (9/46) فػن تف ػير القػرآف العظػيـ كال ػب  المثػانن (، ركح المعػانن3/481  القػدير )( انظػر: فػت5)

 .(8/326مقا د القرآف )
 (.9/897( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )6)
 (.9/4862( زىرة التفا ير )7)
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خرف: [ک  ک   كال  ،كال جاه ،الذم ال يز لو ،ير مف ىذا الاعيؼ الحقيرأنا ر" :أم {52}الزُّ

". مطاف
(1 )

 

يكفركا بو،  أف-اهلليبيد مف يبيد  كىـ-أنف يـي تكثركف يم   فأربر تعال  أنيـ ال
 ذم أ اب فطرتيـ كتقديرىـال ، كىذا يكشؼ يف مدل الف اديما أنزؿ ليـ مف قرآفكيعراكا 

.لألمكر
 (2)

 

 ،كي كر أق   جيميـ ،رحمتو يدؿ يم  يظيـ الذكر ىذا تنزيؿأف  يت:ا ـ الرحمف فن اآل يفةلط  

(3) .إلييا الناس أحكج كىـ منيا، أنف يـ كيحرمكف يمييـ، تتنزؿ التن الرحمت يف يعراكف كىـ
 

 {8}الشعراء: [ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ]: قكلو تعال : لثاثا

 ينو أيراكاتعال   اهلل مف جديد قرآف جا ىـ ماكم الكفارأف  أربر اهلل  كجو الداللت:
كما يأتييـ مف ذكر مكيظت أك " :مأ( مف الرحمف محدث ذكر مف يأتييـ كما)تعال : ، فقاؿ ككذبكه

 كتنكي  ،التذكير لتكرير ؛إنزالو دمجدَّ )محدث(   يكحيو إل  نبيو ،طائفت مف القرآف مف الرحمف
".يميو كانكا ما يم  اكا  رارن  ،ينو اإيراان  جددكا إال( معرايف ينو كانكا إال) ،التقرير

 (4)
 

 كفيـ تدبره، إل  ىميـ يكجيكا كلـ ،فيو الفكر إيماؿ كترككا ،ا تمايو يف أيراكا :أم
يعقمكف. ال فأكثرىـ ،قمكبيـ يم  تعال  اهلل طمس كلكف كالفطنت، كا الذ أىؿ كىـ ،كمغازيو أ راره

 (5) 
 إل  لإلشارة ؛الق ر أدكات أقكل ىن التن ،كاال تثنا  النفن ب يغت إيراايـ يف ركيبَّ "

".كالتكذيب العناد يم  كا  رارىـ كالاالؿ، الكفر فن يتكىـ
 (6)

 

                                                           

 (.3/149(  فكة التفا ير )1)
 (.4/2379فن ظالؿ القرآف )انظر: ( 2)
 (.10/233تف ير الك يط لمقرآف الكريـ )( انظر: ال3)
 (.4/133( أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ )4)
 (.19/46( انظر: تف ير المرا ن )5)
 (.10/233( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )6)
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 ،فييـ را ر إيراايـ أف إفادة ؛أيراكا إال: قاؿيي  أف دكف كربره كانكا بفعؿ اإلتياف كفن"
 [ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  ڀ   ] :تعال  بقكلو ذلؾ قبؿ ينيـ أربر إذ ،م تمر قديـ كأنو

 الذكر طريقيا التن  الر كؿ ديكة يف منيـ إيراض ىك اكاقعن  إيمانيـ ككف فانتفا ، {3}الشعراء:
".القديـ إيراايـ يم  كجدىـ بو، يؤمنكا لـ الذم الذكر بعد ذكر أتاىـ فإذا ،بالقرآف

 (1)
 

 ، يره مف أبمغ مكقعو يككف أف العادة جرت الذم المحدث، الذكر يف إيراايـ ذا"كى

."المكايظ فييـ تنج  كال فييـ، رير ال  نيـ ؛كىذا  يره، يف بإيراايـ فكيؼ
 (2)

 

 المشركيف أيناؽ ليا ترا  آيت ينزؿ أف يم  قادر  هللاأف " فن اآليت: مفا ـ الرح  لطيفة
 ال اأبدن  كلكنيـ ،كيتذكركف ييتدكف لعميـ ،بيـ رحمت ؛آيت بعد آيت القرآف ينزؿ فيك ىذا كم  كتذؿ،

."معراكف ىـ بؿ يؤمنكف، كال عظكفيت
(3)

 

 الذكر مؤتن ك ؼ ، ففنقكمو إيراض يم   نبنلا ت ميتأف اهلل تعال  أراد   لطيفة أخرى:
 يدرككف ال كانكا فإذا ليـ، رحمترير ك  ىك يما يعراكا أف ،المعرايف لحاؿ تشني  بالرحمف
.ييـيم ح رات  و نف  تذىب فال  الحيـ

 (4)
  

 السج   لمرمحن  ركتالصفة الثضنية: 

 يديكىـ يندما ،أدب ك ك  تطاكؿ مف المشرككف أكلئؾ يميوايتاد  امَّ ي اهلل  أربر
ل  ، هلل العبادة إرالص إل    الر كؿ  كتكاثرت، رحماتو تعاظمت الذم ،لمرحمف ال جكد كا 
 إال الرحمف نعرؼ ما: يقكلكف كانكا أنيـ بعايـ تطاكؿ مف بمغ كلقد" ، فمـ يجد منيـ إجابت،آالؤه

                                                           

 (.19/98( التحرير كالتنكير )1)
 (.589( تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص2)
 (.2/744) ( التف ير الكاا 3)
 (.19/98( انظر: التحرير كالتنكير )4)
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 ."الكذاب م يممت بو يعنكف باليمامت، الذم ذاؾ
(1)

ڈ  ڈ    ژ  ] قكلو تعال :دؿ يم  ذلؾ، يك  

 . {61}الفرقان: [گژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  

ڈ  ڈ    ژ  ]: لمرحمف فقاؿل جكد اربر اهلل تعال  يف رفض الكفار أ كجو الداللت:

ذا" :أم [ژ  ڑ  ڑ  ک  ک       كال ينفعيـ ال ما تعال  اهلل دكف مف يعبدكف الذيف ليؤال  قيؿ كا 

 طريؽ يم  قالكا كا كثاف، اآلليت دكف ارال ن  ،لمرحمف كتعظيمكـ راكيكـ اجعمكا: يارىـ

ڦ  ڦ  ] :فريكف قكؿ ىذاكنحك  .لو فن جد الرحمف نعرؼ ال نحف أم الرحمف؟ كما: التجاىؿ

{114}األعراف: [ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ] : مك   لو قاؿ حيف {23الشعراء:} [ڦ
"(2)

، 

 .منو إنكاره لرب العالميففعمـ 

 :قكلو: )كما الرحمف(فن معن   م دالماكر  ىاذكر  كمف الكجكه التن

 مف امأركذن  ككاف-تعال  اهلل أ ما  فن الرحمف تعرؼ تكف لـ العرب أف: الكجو ا كؿ
  .(أن جد لما تأمرنا )كما الرحمف ا:لك قا ،اال ـ بيذا تعال  هلل ال جكد إل  يكادي  افممٌ -الكتاب

 ،الكريـ لقرآفا فن اال ـ ىذا  معكا افممٌ  الرحمف، ي م  كاف الكذاب م يممت أف الكجو الثانن:
 .لو ال جكد مف إليو يكادي  ما فأنكركا ،م يممت ح بكه

(3)
  

 كذيبالت يم  منيـ مبنن كىذا. إيانا أمرؾ لمجرد": أم (تأمرنا لما أن جدقكلو: )كمعن  

"طايتو يف كا تكبارىـ،   بالر كؿ
(4)

ا يف اإليماف نفكرن  (ا جدكا لمرحمف)كزادىـ قكؿ القائؿ  ،

                                                           

(. م ػيممت الكػذاب: ىػك م ػيممت بػف ثمامػت بػف كبيػر بػف حبيػب الحنفػن 10/214) لمقرآف الكػريـ ( التف ير الك يط1)
ىػػػػ(، كلػػػد كنشػػػأ باليمامػػػت، فػػػن القريػػػت الم ػػػماة اليػػػـك بالجبيمػػػت، كتمقػػػب فػػػن الجاىميػػػت  12الػػػكائمن، أبػػػك ثمامػػػت، )ت: 

 (.7/226. كييرؼ برحماف اليمامت. انظر: ا يالـ )بالرحمف
 (.19/32( تف ير المرا ن )2)
 (.153-4/152( انظر: تف ير الماكردم )3)
 (.585( تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص4)
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 .كال جكد
(1)

 

أف ال جكد فيو راكع كا تكانت هلل تعال ، لطمب المغفرة كالرحمت،  :فن اآليت ا ـ الرحمف لطيفة 
 ف يقربنا منو.أال  تعأقرب ما يككف العبد مف ربو كىك  اجد، كىذا مف رحمت اهلل  أفك 

  كحده الم تحؽ لم جكد.ىك  ،أف الرحمف الداؿ يم  اإلنعاـ  لطيفة أخرى:

  الحسألة الثضنية: جزاء الحعرض عن ذكر الرمحن

مف اهلل جزا ىـ   يمقكف-ذكرهكأيراكا يف  ،كفركا باهلل تعال الذيف - أكليا  الشيطافإف 
كذلؾ ، ت ب  الشياطيف قرنا  ليـدىـ فن الااللت، ك مي، ك الدنيا فنيايٍّؽ يمييـ النعـ  تعال ، بأف

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ]. كما قاؿ تعال : كىك جزا  مف جنس العمؿفاالن يف جزا  اآلررة، 

[ ک  گ  گ    گ  گ   کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ڈڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

  :الجزا  الذم أيده اهلل تعال  ليـ فن الدنياكفيما يمن ، {88}البقرة:

 : تضييق النعم عمى الحعرضاأل لاء الجز 

دؿ ي. ك كفركا الذيف يم  الدنيا  لك َّ  بعباده، كرحمتو لطفو لكالك  ،بعباده لطيؼه    اهلل فإ

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ] قكلو تعال :يم  ذلؾ 

خرف: [ىئ  يئ  جب  حب    . {33}الزُّ

يككف الناس أمت كاحدة يم  الكفر، فقاؿ أف ال  أف حكمتو اقتات  ف اهلل بيَّ  كجو الداللت:
 كميـ ي يركا أف لكال يم  امتناع ذلؾ، أم: "لك( ) دؿَّ ف كاحدة( أمت الناس يككف أف كلكال) تعال :
  يطيت-كالرزؽ الرير مف  عت فن الكفار رأكا إذا-فيو كير بكف الكفر يم  فيجتمعكف ،اكفارن 

                                                           

 (.3/317( انظر: لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )1)
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 مف  قفان  لبيكتيـ بالرحمف يكفر لمف )لجعمنا تعال : قكلو كىك ،لمتنعـ المفيدة ا  باب أكثر الكفار
".يمييا كيرتقكف ي عدكف( يظيركف يمييا، )فات مف كدرجات م ايد يعنن (كمعارج فات

 (1)
 

 الكفر يككف بحيث تعال ، باهلل بالكفر مت مت الثرا  أ بابأف اهلل تعال  لـ يجعؿ  :أم
 أ باب من  تعال  وأن يم  ىذا فدؿَّ  ،ذلؾ لييأ لو أ بابوعال  تكلك أراد اهلل  لمغن ، كمجمبتن  ا ببن 

ف ،كأىمو باإليماف منو الطفن  ؛ا رض فن الكفر تعميـ قميؿ أك ، جزئن كفر كقكع يمن  لـ كاف كا 
 ،الرا  كاإلرادةالفرؽ بيف كىذا ي ،ا منو تعال  لنامكس ترتيب الم ببات يم  أ بابياحفظن  ؛كثير

(2) ما فعمكه.تعال  كلك شا   ،الكفر لعباده تعال  فال يرا 
 

كاف لكؿ مف يكفر بالرحمف، ك  كلك كاف ا مر حقيقتكىذه اآليت جا ت بأداة الشرط )لك(، 
ؿ الناس إل  الكفر، كتزاحمكا يم  طريقو، حت  يككف تحكَّ ل ،ح اب اؽ إليو بغير ىذا العطا ، يي 

مناس، يرل فيو الطب  الغالب يمييـ، عب ل  ارتبارىذا ف يكك ف .كؿ كافر نالويليـ ىذا الماؿ الذم 

 .مف حب الماؿ كفتنتو
(3)

 

 تن كرحم ا منولطفن ، كفركا الذيف يم  الدنيالـ يك    اهلل تعال  أف ا ـ الرحمف فن اآليت:  لطيفة
  حت  ال ير بكا بالكفر؛ ب بب حب الدنيا. بعباده

   ذكر النعـ الكثيرة فن اآليت.ممنا ب ذكر ا ـ الرحمف الداؿ يم  اإلنعاـ،  أف  لطيفة أخرى:

 في ضاللوالحعرض  : احيضلالثضنيالجزاء 

 ؛ـيميميك  ـأف يمد لي ـفإف  نت الرحمف فيي كالعناد، فن االلت الشرؾ كامف كانإف 
أك الدنيا، كىك إما يذاب  ،كينادىـ جزا  كفرىـ ،العذاب مف يأتييـ ما يكيدكفحت  ليـ ا ا تدراجن 

                                                           

(، المبػػػاب فػػػن يمػػػـك الكتػػػاب 27/631كانظػػػر: مفػػػاتي  الغيػػػب ) (،4/109( لبػػػاب التأكيػػػؿ فػػػن معػػػانن التنزيػػػؿ )1)
(17/255.) 
 (.25/205( انظر: التحرير كالتنكير)2)
 (.13/129( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )3)
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ائ  ائ   ەئ  ەئ    ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ى] قكلو تعال :لؾ . كيدؿ يم  ذيذاب اآلررة

  {78}مريم: [ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ   وئ   وئ  ۇئ

كالااللت  الااللت( فن كاف مف )قؿيف يباده الااليف، فقاؿ:  أربر اهلل  كجو الداللت:
"لمفعؿ تاريـ ففييا كبير، االؿ ككأنيا ،الاالؿ مف مبالغت"

(1)
فن  م تغرؽ أنو إل  إشارة؛ 

 .منو لو مررج فال يميو، كاشتمؿ احتكاه، قد ظرؼ كأنيا ،الااللت
(2)

 

)فميمدد(  الـ فن قكلو:اقيؿ:  الرحمف( لو )فميمددثـ أربر تعال  يف جزا  االليـ، فقاؿ: 
 الـنيا يؿ: إ، كقفييا يتركو أف االلتو جزا  جعؿ أنو فأربر اهلل تعال  الربر، :كمعناه الـ ا مر

مدا. العمر فن لو مد يـفالمَّ  ،الااللت فن كاف مف: كتقديره ،الديا 
 (3)

 

 الراجح:  ق لال

كيميو أكثر  المف ريف فن اآليت، تبيف أف القكؿ ا كؿ ىك ا كجو، االطالع يم  أقكاؿ بعد
المتبادر مف معن    نو ؛فن الااليف تعال  راد بيا اإلربار يف  نت اهلليي الالـ أف المف ريف، كىك 

ىئ  ی  ]: قكلو تعال جا  منا ب م   ياؽ اآليت التن جا ت بعده، فن  وك ن، اآليت الكريمت

  {78}مريم: [ی  ی  ی

الؿ ىك إمياليـ، كربما أف جزا  الا   أفمديا ، فالمعن : لك كا  كانت )الالـ( لألمر أك 
 فن ذلؾ حكـ اقتااىا اهلل تعال ، منيا:

ې  ى  ى  ]: تعال ، كما قاؿ الؿالا   يم تعال   اهلل بإنعاـ يغتركا ال أف مم مميفل اتنبيين أكالن: 

أطاؿ  أف اهلل  :أم، {37}فاطر: [ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ

                                                           

 (.13/7923( تف ير الشعراكم )1)
 (.8/764( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )2)
(، فػػػت  القػػػدير 3/145لفػػػرج، جمػػػاؿ الػػػديف يبػػػد الػػػرحمف الجػػػكزم )( انظػػػر: زاد الم ػػػير فػػػن يمػػػـ التف ػػػير، أبػػػك ا3)
(3/410 .) 
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 الشرؾ يم  كاكأ ر  ،جيبكهي فمـ النذير ـىكجا  فن الدنيا ؛ ليتذكر فييا مف يريد أف يتذكر، ـىأيمار 
 (1) النار. مف يررجيـك  ،ين رىـ ن ير مفكما ليـ  ،النار ابيذ فميـ كالمعا ن،

 

ى   ائ  ] :تعال  قاؿكما ، ثانينا: أف ىذا يقكبت مف ارتار طريؽ الااللت، كترؾ طريؽ اليدل

ف: [وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ەئ  ەئ تعال   اهلل أماؿ الحؽ، يف مالكا افممَّ " :أم، {8}الصَّ

 افا قن  كاف مف كاليدل لمرير يكفؽ ال كاهلل أم (الفا قيف كـالق ييدم ال كاهلل) ،اليدل يف قمكبيـ
 .تعال " اهلل طايت يف ارارجن 

(2) 
 

 فن ا ينت،  نف يـ مرريف الااللت، فن منيمكيف كانكا مف"أف يبيِّف اهلل تعال   كبذلؾ
 كال المذات، بأنكاع كيمتعيـ فييا، ييشيـ كيطيب الدنيا، نعيـ ليـ يب ط كاآلثاـ، المعا ن  مكؾ
."العيف رأل بو يدكاكي  ما يشاىدكا أف إل  ،ليـ اا تدراجن  يميميـ يزاؿ

 (3)  
، فقاؿ ليـ يند مجن  الكقت الذم حدده اهلل تعال  كيدال مف نويشاىدك ف تعال  ما كقد بيَّ 

ما ) تعال  حت  يركا ما يحؿ بيـ مف كيد اهلل" :أم (كيدكفحت  إذا رأكا ما يي تعال : ) إما العذاب كا 
إما يذاب الدنيا بالقتؿ كا  ر، أك يذاب اآلررة بما يناليـ يكـ القيامت مف الشدائد  :أم (ايتال 

حيف تنكشؼ  ف يعممكف يندئذو  :أم (ف يعممكف مف ىك شر مكانا كأاعؼ جندان ) ،كا ىكاؿ

"كف؟ا، ىؿ ىـ الكفار أـ المؤمن ارن كأن ، كأقؿ فئتن تعال  يند اهلل أم الفريقيف شر منزلتن  ،الحقائؽ
(4)

 

 ال ،جندنا كأاعؼ ،مكاننا شر كأنيـ قدركه، ما يكس يم  ا مر أف يعممكف حينئذو  :أم

  {73}مريم: [ۓ   ۓ ﮲  ﮳   ]كما فن قكلو تعال :  ،نديَّا كأح ف ،مقامنا رير

                                                           

 (.4/358( انظر: أي ر التفا ير لكالـ العمن القدير )1)
 (.3/350(  فكة التفا ير )2)
 (.16/78( تف ير المرا ن )3)
 (.2/206(  فكة التفا ير )4)
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 رذالف مف فيو ما م -ىك إنما لممشركيف  اهلل مف المد ىذا أف ا ـ الرحمف فن اآليت: لطيفة 
 كلكف الدنيا، فن العذاب ليـ كلعجؿ بذنكبيـ،  رذىـ  اهلل شا  لك إذ الرحمت،ب محفكؼ -ليـ

 .اهلل تعال  إل  كيكدة أنف يـ، إل  نظر ليـ ليككف ؛فييا أميميـ
(1)

 

الرحمف يميؿ الااليف برحمتو الكا عت، فما الظف بعباده المؤمنيف الذيف إذا كاف  أنو أخرى: لطيفة 
 يحبيـ كيحبكنو. 

  : تسمط الشيطضن عمى الحعرضلثثضالجزاء ال

 أيرض كمف، ناؿ ريرنا كثيرنا فقد ،و كاتبعوقبم فمف ،لمعباد رحمت أيظـالكريـ ىك  القرآف إف
 دؿ يم  ذلؾ قكلو تعال :يك  ا.ككاف الشيطاف لو قرينن  أبدا، بعدىا ي عد ال ر ارة ر رفقد  ،ينو

خرف [ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ]   {38:}الزُّ

يف  المعرايف يف ذكره، فقاؿ: )كمف يعشالكفار  جزا يف  اهلل  برأركجو الداللت: 
 كمف يتعاـ يف ذكر الرحمف، كيعرض يف قرآنو، كيتجاىؿ ىدل الر كؿ"كالمعن : (، ذكر الرحمف

 (نقيض لو شيطانا) يميو، كي تحكذ يم  قمبو ا ي تكلا رجيمن نييئ كن بب لو شيطانن  :أم  
الذم أيرض يف  ،ا ليذا اإلن افا كم احبن : فذلؾ الشيطاف يككف مالزمن أم (يك لو قريفف) ،كيقمو

(2) ".القرآف، مالزمت القريف لقرينو، كالشن  لظمو
 

 إيرااو ب ببىذا  كاف إنماف ،ابي كأامو الشياطيف مف تبقرين ابتاله مف أفتعال   فأربر
 يقارنو، اشيطانن  لو ضقيَّ  أف ا يراض ىذا تيقكب فكاف ، ر كلو يم  أنزلو الذم ذكره يف هكيشكِّ 

(3) فالحو. كطريؽ ربو،  بيؿ يف في ده
 

يجد  تعال  أنو حيف يغفؿ قمبو يف ذكر اهلل، لإلن اففن رمقو تعال  فيذه مشيئت اهلل 
فيمزمو، كي ب  لو قريف  ك  يك كس لو، كيزيف لو ال ك . كىذا الشرط كجكابو  الشيطاف طريقو إليو

ؽ ال بب، كما قااه عبراف يف ىذه المشيئت الثابتت، التن تتحقؽ معيا النتيجت بمجرد تحقفن اآليت ي
                                                           

 (.8/764( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )1)
 (.13/80يط لمقرآف الكريـ )( التف ير الك 2)
 (.7/161(، محا ف التأكيؿ )377قيـ )صال، ابف ( انظر: تف ير3)
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، بينما تعال  أف ي دكا قرنا ىـ يف  بيؿ اهلل ،ككظيفت قرنا  ال ك  مف الشياطيف اهلل فن يممو.

 [ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ]، كما قاؿ تعال : كف أنيـ ميتدكفىؤال  يح ب

خرف: ثـ ال يديو يفيؽ أك  ،أف ي ده يف ال بيؿ القا د، أ كأ ما ي نعو قريف بقريفكىذا  .{37}الزُّ

(1) حت  ي طدـ بالم ير ا ليـ.، يكىمو أنو  ائر فن الطريؽ القا د القكيـ بؿ ،الاالؿلو يتبيف 
 

 ينياىـ م  أنو تعال  ،الشياطيف مف قرنا  ينو لممعرايف يقيض أف اهلل  كبذلؾ تبيَّف
 ليـ يبؽ فمـ الكفر، يم  لت ميميـ ؛التكفيؽ كمنعيـ رذليـ أنو فيذا يدؿ يم  ـ،رطكاتي اتباع يف
  .قرنا  ليـ الشياطيف ل ك 

إل  الرحمف إاافت تشريؼ -كىك القرآف الكريـ-أف إاافت الذكر :فن اآليت ا ـ الرحمف يفةلط  

(2) كثنا  يميو
  كالرشاد. إل  النكر لمعالميف، ييدييـرحمت كما أنو ، 

ـ بأف يبايد بيني   ف الذيف  يطر يمييـ الشيطاف، لفن حاجت ما ت لرحمت اهللأ أخرى: لطيفة 
 .كبينو بالتح يف بالقرآف الكريـ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.5/3189( انظر: فن ظالؿ القرآف )1)
 (. 25/209( انظر: التحرير كالتنكير )2)
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  املبحث الثالث
 است اء ال مح  على الع ش

   

 لب:امطثالثت كيشتمؿ يم  

 .صفة الست اء لمرمحنالحطمب األ ل: 

 .الرمم حعمقة بضلعرش الحطمب الثضني:

 تعضلى. سعة رمحة ا الحطمب الثضلث:
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 الحبمث الثضلث
 است اء الرمحن عمى العرش 

 كا تكائو لو، بربكبيتو  ذاته   الرب امتدح الذم ،العالميف رب يرش بو اإليماف يجب مما
 العرش  فت يف  اهلل كأربر ،كثيرة مكاا  فنالكريـ  القرآف فن العرش كرذً  جا  كقد، يميو

كريـ، كما ك  ،{48}النمل: [ڎڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ]ـ، كما فن قكلو: يظي يرش بأنو

، كما  كمجيد، {008}ادًمنون: [ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ]فن قكلو: 

ڎ  ڎ  ]، كما أربر تعال  أف لو حممت، كما فن قكلو: {08}الربوج: [ڭ     ڭ  ڭ   ]فن قكلو: 

 .{07}احلاقَّة: [ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ژ   ڈڈ

 كنحكىا ،كا نعاـ ،الفمؾ ظير يم  المرمكؽ كا تكا  العرش يم   بحانو ا تكاؤه كليس
فا تكاؤه  أما اهلل  ،محتاج كمعتمد يميو ،يميو م تكو  ىك ما إل  مفتقر فالمرمكؽ المراكب، مف

 ،كيف كؿ شن  ،غفو يف العرشكال حاجتو إل  العرش، بؿ ىك م ت ،يم  العرش ال ي تمـز افتقاره
. كاه ما كؿ يف الغنن فيك

(1)
 

 كيشتمؿ ىذا المبحث يم  ثالثت مطالب:

 الحطمب األ ل: صفة الست اء لمرمحن
إحداىما: أف ي تكم الرجؿ كينتين شبابو كقكتو،  اال تكا  فن كالـ العرب يم  معنييف:

 كقد يميو، كا تقراره يمكهىك:  يرشو  يم تعال  اهللا تكا  ك ، (2)كثانييما: أف ي تكم يف ايكجاج
 إل  يرجعاف كاالرتفاع كال عكد .كاالرتفاع كال عكد، كاال تقرار بالعمك تف يره ال مؼ يف جا 

.تعال  اهلل مرمكقات أيظـ مف كىك يميو، تعال  اهلل ا تكل ماىك:  كالعرش ،العمك معن 
 (3)

  

                                                           

 (.191( انظر: شرح العقيدة الطحاكيت، يبد الرحمف بف نا ر البراؾ )ص1)
 (.3/2163اف العرب )(، ل 13/85انظر: تيذيب المغت ) (2)
 (.37-36( انظر مذكرة يم  العقيدة الكا طيت )ص3)
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 تعال  هلل  فت العرش يم  اال تكا  :فيقكلكف ل نتا أىؿ كأما ،باال تيال  اال تكا  المعتزلت كأكلت"

"كيؼ بال
 (1)

ڈ     ژ  ژ  ] قكلو تعال : الرحمف فنيف ا تكا   ؾمال اإلماـ ئؿ ي كقد  ،

، اال تكا "ؿ: فقا ،{8}طه: [ڑ  ينو كال ؤاؿ كاجب، بو كاإليماف مجيكؿ، كالكيؼ معمـك

".بديت
(2) 

  

 اهلل كيؼ يعمـ ال فإنو ككيفيتيا، ال فت كنو تعرؼ مف يئس قد العقؿ: "القيـكقاؿ ابف 
   (3) البشر". يعقمو كيؼ بال :أم، كيؼ بال :ال مؼ قكؿ معن  كىذا ،تعال  اهلل إال تعال 

"كيال ارتف " :: )الرحمف يم  العرش ا تكل(فمعن  قكلو
 (4)

 بجاللو يميؽ ا تكا كىك  ،

تمثيؿ. أك تشبيو، أك ،كيؼ بال، كيظمتو
 (5)

  

  چ  چ     چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ چ  تعال : قكلوأربر يف ىذا اال تكا  فن كما 

بأنو تعال  نف و ك ؼ  أم: ،{89}الفرقان: چ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

 ،ككؿ يميو كيؤكده، فإف مف أحدث ىذه ا جراـ العظيمتليقرر كجكب الت؛ كا رض تال ماكالؽ ار
 تدركياالتن ال  بقدرتو-كاحدةيم  إبداييا دفعت ا قادرن ، كقد كاف ال تت تمؾ ا ياـ فن بيذا اإلبداع

بأف نتككؿ يميو جدير-العقكؿ
 (6)

يربر  ،بو اربيرن مف ىك   أؿ يف رمؽ ما ذكرنثـ أمر تعال  أف  ،

                                                           

 (.16/180(، كانظر: التف ير المنير )1/442( شرح ق يدة اإلماـ ابف القيـ، أحمد بف إبراىيـ بف يي   )1)
ـ بف (، كانظر: االيت اـ، إبراىي290( أ كؿ الديف يند اإلماـ أبن حنيفت، محمد بف يبد الرحمف الرميس )ص2)

 (.1/173مك   الغرناطن، الشيير بالشاطبن )
 (. 3/335( مدارج ال الكيف، ابف القيـ الجكزيت )3)
 (. 16/96( تف ير المرا ن )4)
(، التف ير الك ػيط 2/211(،  فكة التفا ير )16/96(، تف ير المرا ن )5/241( انظر: تف ير القرآف العظيـ )5)
(9/87 .) 
 (.19/31( انظر: تف ير المرا ن )6)
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 بحقيقتو يربرؾ ايالمن  ،كاال تكا  الرمؽ مف كرذي  يما فا أؿ" :( أمربيرا وب ا أؿؿ: )فافق ،بحقيقتو

 ."المتقدمت الكتب فن كجده مف أك ،جبريؿ أك ،تعال  اهللكىك 
(1) 

 بضلعرش حعمقةالحطمب الثضني: الرمم 
 "القرابت :الرحـ"

(2)
ا قربا التراحـ بيف إل   نيا داييت ؛ 

(3)
 فمف ك ؿ رحمو فقد كيده، 

 .بالثكاب العظيـ، كمف قطعيا تكيده بالعذاب ا ليـ تعال 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ] تعال : فقاؿ ،قطعيار مف كحذَّ ، ب مت الرحـ اهلل مر أكقد 

(4)"تقطعكىا كال ،كا رحاـ  مكىا ،تعال اتقكا اهلل " :أم ،{0}النساء: [ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٹ
، 

 ."انين يف قطعيم  تعظيـ حؽ الرحـ كاليكفن اآليت دليؿ "
(5)

 

 المَُّو، َ َصَموُ  َ َصَمِني َحنْ : َتُق لُ  ِبضْلَعْرشِ  ُحَعمََّقةٌ  الرَِّممُ ) : ، فقاؿينيا الر كؿ كأربر 
(المَّوُ  َقَطَعوُ  َقَطَعِني َ َحنْ 

(6)
ن ارتباط الرحـ بالعرش، فيف فيو إربار كجو الداللت مف الحديث: أف  ،

مف  منن ك مو اهلل، ) :تقكؿ قكائمو مف بقائمت آرذة م تم كو" :أم( الرحـ معمقت بالعرش): قكلو

 "ينايتوكماؿ  ينو قط  :أم( كمف قطعنن قطعو اهلل
(7)

 ،الرحـ تعظيـ شأفيم   يدؿالحديث ك  ،
ثـ قاطعييا.ك كفايمت كا مييا،  ا 

 
 

 

 

                                                           

 (. 3/317(، كانظر: لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )4/129) أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ( 1)
 (.3/1614(، ل اف العرب )5/34( تيذيب المغت )2)
 (.153( انظر: مرت ر ا  ئمت كا جكبت ا  كليت يم  العقيدة الكا طيت، يبد العزيز بف محمد ال مماف )ص3)
 (.2/139ال ميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ )( إرشاد العقؿ 4)
 (.1/337( لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )5)
 (.4/1981، )2555(  حي  م مـ، كتاب البر كال مت كاآلداب، باب  مت الرحـ كتحريـ قطيعتيا، ح6)
 (.4/53( فيض القدير، زيف الديف محمد، المديك بعبد الرؤكؼ المناكم )7)
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  الحطمب الثضلث: سعة رمحة ا تعضلى

  ، كك   جؿ شأنو كؿ شن  رحمتن ذك رحمت كا عت، فقد ك عت رحمتو كؿ شن  اهلل  
  رحمتو. ، كقد كتب يم  نف و الرحمت، ككيد بيا يباده المؤمنيف، الذيف ي تغفركنو، كيرجكفكيممنا

   :ىن مكاا  مف القرآف يدةفن  يف  عت رحمتو  أربر قدلك 

  .{088}األعراف: [ٿ   ٹ  ٹ ٹ] قكلو تعال : .1

 .[9 افر:] [ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ] قكلو تعال : .2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ] :قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  .3

  {027األىعام:} [ڀ

 ِحضَئةَ  َخَمَقَيض َيْ مَ  الرَّْمَحةَ  َخَمقَ  المَّوَ  ِإنَّ ):  فقاؿ، يف  عت رحمتو تعال  ثـ أربر ر كلو 
 اْلَكضِفرُ  َيْعَممُ  َفَم ْ  ، َ اِمَ ةً  َرْمَحةً  ُكمِِّيمْ  ِقوِ َخمْ  ِفي َ َأْرَسلَ  َرْمَحًة، َ ِتْسِعينَ  ِتْسًعض ِعْنَ هُ  َفَأْحَسكَ  ، َرْمَحةٍ 
 ِحنَ  المَّوِ  ِعْن َ  الَِّذي ِبُكلِّ  اْلُحْؤِحنُ  َيْعَممُ  َ َل ْ  اْلَجنَِّة، ِحنَ  َيْيَأْس  َلمْ  الرَّْمَحةِ  ِحنَ  المَّوِ  ِعْن َ  الَِّذي ِبُكلِّ 

(النَّضرِ  ِحنَ  َيْأَحنْ  َلمْ  اْلَعَذابِ 
(1)

رحمت اهلل ك يمـ  عت الكافر ل فأ :(لـ ييأس مف الجنت)معن  ك  ،

 .تعال  برحمتو ا فيح ؿ لو الرج ،عذابيم  ما يعممو مف يظيـ اليممو بيا لغط   ،تعال 
(2)

 

يديك لمتأمؿ  ، عت رحمت اهلل تعال  كآثارىاظير فيو يي  اكالمن كقد ذكر  يد قطب 

ەئ    ەئې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ېۅ  ۉ  ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ]قكلو تعال : كالتفكر، فن 

كيعجز اإلن اف  ،كرحمت اهلل تتمثؿ فن مظاىر ال يح ييا العد: " قاؿ ، {4}فاطر: [وئ    وئ 

كفيما  رر لو مف  ،كت جيميا فن ذات نف و كتككينو، كتكريمو بما كرمو ،يف مجرد مالحقتيا
كيجدىا ...كىك كثير ،كمما ال يعممو ،مموكفيما أنعـ بو يميو مما يع ،كمف تحتو ،كمف فكقو ،حكلو

                                                           

 (. 8/99، )6469كتاب الرقاؽ، باب الرجا  م  الركؼ، ح(  حي  البرارم، 1)
 (.23/67) شرح  حي  البرارم ( انظر: يمدة القارم2)
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يجدىا فن  ،مكافلو فن كؿ شن ، كفن كؿ كا ، كفن كؿ حاؿ، كفن كؿ تعال   مف يفتحيا اهلل 
عد الناس كلك فقد كؿ شن  مما يي  ،كيجدىا فيما حكلو، كحيثما كاف ككيفما كاف ،كفن مشايره نف و

نو فن كؿ شن ، كفن كؿ كا ، كفن كؿ يتعال  كيفتقدىا مف يم كيا اهلل  ،فقده ىك الحرماف
 نعمتعده الناس يالمت الكجداف كالراكاف! كما مف كلك كجد كؿ شن  مما يي  ،حالت، كفن كؿ مكاف

، تعال  اهللرحمت  تحفيا محنتكما مف  ،تنقمب ىن بذاتيا نقمت حت ، رحمتومعيا تعال  اهلل  يم ؾ

".إنما الايؽ فن إم اكيا ،تعال  كال ايؽ م  رحمت اهلل .تككف ىن بذاتيا نعمت.. حت 
 (1)

 

تامؾ  تعال  أف تحس برحمت اهلل! فرحمت اهلل تعال  كمف رحمت اهلل":  ثـ قاؿ
 كرجاؤؾ فييا كتطمعؾ إلييا ىك ،كلكف شعكرؾ بكجكدىا ىك الرحمت ،كتفيض يميؾ ،كتغمرؾ
أك  ،جابؾ ينياكالعذاب ىك العذاب فن احت ،كثقتؾ بيا كتكقعيا فن كؿ أمر ىك الرحمت ،الرحمت

(2) ".اكىك يذاب ال ي بو اهلل يم  مؤمف أبدن ، أك شكؾ فييا ،يأ ؾ منيا
 

أربر  قدلك  ،ىكذا كتب اهلل تعال  يم  نف وك  ،كمف  عت رحمت اهلل تعال  أنيا  بقت  ابو

﮳     ےھ   ھ  ھ  ے  ] قكلو تعال :فن   بؽ رحمتو لغابويف  اهلل  ﮲   ۓ  ۓ 

﮶  ﮵    ﮼   ﮷﮴  ﮻   ﮺   ﮹   ﮿    ﮸  ﮾   كربؾ أييا الر كؿ  فكر " :أم {88}الكهف: [﮽ 

ككرمو،  ،كجكده، كرجعكا إل  رحاب يفكه ،لذنكب يباده، ذك رحمت كا عت بيـ، إذا ىـ أنابكا إليو
فيرحميـ كا   الرحمات، كيتجاكز ليـ يف يظيـ الرطيئات، كلك شا  أف يؤارذىـ بما اجترحكا مف 

لعجؿ  ؿ، لباطكمجادلتيـ با   بتيـ العدا  لر موكإيراايـ يف آياتو، كمنا ،المعا ن
."الدنيا فنليـ العذاب 

(3) 
 ،برحمتو الكا عتمـ يعجؿ ليـ العذاب ف ،أميميـ إل  أف تابكافعمـ أنو تعال  

 التن  بقت  ابو.

                                                           

 (5/2921،2922( فن ظالؿ القرآف )1)
 (5/2923) المرج  ال ابؽ( 2)
 (.15/169( تف ير المرا ن )3)
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 َفْي َ  ِكتَضِبوِ  ِفي َكَتبَ  اْلَخْمقَ  المَّوُ  َقَضى َلحَّض) :، فقاؿيف  بؽ رحمت ربو ثـ أربر نبيو 

(َغَضِبي َغَمَبتْ  َرْمَحِتي ِإنَّ  اْلَعْرشِ  َفْ قَ  ِعْنَ هُ 
(1)

 أف ق ط الرمؽ مف :الحديث جو الداللت مف، ك 
أكثر مف ق طيـ مف الغاب، كأنيا تناليـ مف  ير ا تحقاؽ، كأف الغاب ال يناليـ إال الرحمت 

أف ي در منو شن  مف  قبؿ ،اكناشئن  ،اكفطيمن  ،اكرايعن  ،ابا تحقاؽ، فالرحمت تشمؿ الشرص جنينن 

ذلؾ. اما ي تحؽ معي ،ي در ينو مف الذنكب ماكال يمحقو الغاب إال بعد  ،الطايت
 (2)

 

 لم عت فعالف فبنا ف ا ـ الرحمف يدؿ يم   عت الرحمت، أ :فن اآليتالرحمف  ا ـ  لطيفة
 قد رمكقاتبالم محيط العرش  ف ؛اكثيرن  اال ـ بيذا العرش يم  ا تكاؤه فقرى يي  كليذا ،كالشمكؿ
 بأك   ،المرمكقات أك   يم  الرحمف فا تكل ليـ، كا عت بالرمؽ محيطت كالرحمت، ك عيا

(3) شن  كؿ رحمتو ك عت فمذلؾ ،ال فات
 رمقو جمي  ليعـ ؛الرحمف  موام   اال تكا  فذكر، 

.برحمتو
(4)

 

ڄ  ] ن قكلو:مقترننا فن آيات أررل م  لفظ الجاللت اهلل تعال ، كما فكما أف اال تكا  ذيكر 

، كفن  يرىا مف اآليات ،{3}يوىس: [  ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڃ  ڃ  ڃ  ]مف اآليات، كما فن قكلو تعال :  منا ب ل ياؽ ما  بقو الرحمفم  ا مو  كاقترانو

كفييا إربار  {2-4}طه: [چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .لمشقا  رحمت لمناس، كلـ يأتً التنزيؿ جا  أف 

 

                                                           

 (.4/106، )3194(  حي  البرارم، كتاب الجمعت، باب مف انتظر حت  تدفف، ح1)
 (.15/111) رم شرح  حي  البرارميمدة القا( انظر: 2)
 (.37ابف القيـ )ص ( انظر: تف ير3)
 (.1/40( انظر: تف ير القرآف العظيـ )4)
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  املبحث ال ابع
 تنز ه ال مح  ع  ال لد

 

 لب:امطثالثت كيشتمؿ يم  

 .نفي اتخضذ الرمحن لم ل  الحطمب األ ل:

 .ضرب الحثل لمرمحن بضألنثىالحطمب الثضني: 

 .إقضحة المجة عمى الكفضر بأحر حن الرمحن :الحطمب الثضلث
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 الرابع الحبمث
 رمحن عن ال ل تنزيو ال 

  ،اال م فن كال ا رض فن شن  كمثمو ليس ،كالبنات ،كالبنيف ،ا زكاج يف تنزه اهلل 
  .امتداد إل  يحتاج ال الذم الدائـ الباقن كىك أحد، إل  يحتاج ال الذم العزيز كفي

 كيشتمؿ ىذا المبحث يم  ثالثت مطالب:

 الرمحن لم ل الحطمب األ ل: نفي اتخضذ 

نما كلدا، تعال  هلل جعمكا يم  أف يقت ركاكأنيـ لـ  ،المشركيف  فاىت يف  اهلل أربر  كا 
 يعتمدكف  حي  نقمن دليؿ ليـ كليس ،بؿ كجعمكا المالئكت بنات اهلل تعال  ،اإلناث مف جعمكه

  :كيدؿ يم  ذلؾ . الر ؿ كذبت التن ،ا مـ مف  بقيـ مف شأف الكفر فن كشأنيـ ،يميو

﮺  ] قكلو تعال : :أكالن  ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲   ے  ے  ۓ  ۓ 

﮿  ﯀  ﯁                                   ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   

 {.93-88 }مريم: .[       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

اترذ  كقالكا)، فقاؿ: فن حقو تعال يف االديا ات الباطمت  أربر اهلل كجو الداللت: 
.كمشركن العرب، الذيف ن بكا هلل تعال  الكلد ، كالن ارل يكدالي قكؿ كىكالرحمف كلدا( 

 (1)
 

مر العظيـ المنكرا أك  ،لعجبكاإلد: ا( إدا اشيئن  جئتـ )لقد: ي ا مف ادَّ ثـ قاؿ مراطبن 
(2)

،
 

"اا يظيمن لقد جئتـ أييا القائمكف بمقالكـ ىذا شيئا منكرن "أم: 
(3)

 ال ماكات تكاد) :اقاؿ م تنكرن ثـ ، 
 كأف القكؿ، ىذا مف تتشقؽ أف ال ماكات تكاد :أم، (ىدا الجباؿ كترر ا رض كتنشؽ منو يتفطرف

                                                           

ييكد المدينت حيث قالكا: ييزير ابف اهلل، كن ارل نجراف حيث قػالكا: الم ػي  ابػف اهلل، كقػاؿ مشػركك العػرب: ( ىـ 1)
 (.1/141فن تف ير القرآف ) لـ التنزيؿانظر: معاالمالئكت بنات اهلل. 

 (.7/380( انظر: تاج العركس مف جكاىر القامكس )2)
 (. 16/86( تف ير المرا ن )3)
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 لشدة ؛ارطيرن  اىدمن  الجباؿ كتتيدـ شديد، مريب ب كت كت قط أجزاؤىا، كتتناثر ،ا رض تت دع
جالالن  ،لمرب اإيظامن  نكرانو،  شريؾ ال كاحد إلو كأنو ،تعال  اهلل تكحيد يم  مرمكقات  نيف ؛لو كا 

.لو
(1)

 العظاـ، ا جراـ ىذه تتحمميا لـ ،مح ك ت ب كرة رتك  ي  لك الشنعا  الكممت ىذه" فأ :كالمراد 
 لكال كأنو الكممت، ىذه قائؿ يم  تعال  اهلل  اب إل  تنبيو ذلؾ كف  ،شدتيا مف أجزاؤىا كتفرقت

(2) ".ليمؾ  بحانو حممو
  

 كما كلدا لمرحمف ديكا )أففقاؿ: ، مما يحدث ليذه ا جراـ العظاـا ؿ ما ذكره  ابقن ثـ يمَّ 
 :، أمالمحذكفت التعميؿ الـ تقدير م  ،قبمو لما التعميؿ بمنزلت" فيك كلدا( يترذ أف لمرحمف ينبغن
(3) يتفطرف ال مكات تكاد

 تعال  هلل أف زيمكا قد الااليف ىؤال   ف ؛تنيد كالجباؿ تتشقؽ، كا رض ،

"العالميف يف  ن    نو ؛كلدا الرحمف رذيت أف كما يميؽ ي   ما أنو كالحاؿ كلدا،
(4)

 ال نوك  ،
(5) لو يبيد الرالئؽ جمي ف ،رمقو مف لو كؼ 

 ًإف)كما قاؿ تعال : لعبكديتو،  عيفكجميعيـ راا ،
 مف ،كا رض ال مكات فن معبكد مف ما :أم (يبدا فالرىحم آًتن ًإال كىا ٍرضً ات ال ماك  ًفن مف كؿ

 يفعؿ كما ،اراشعن  امطيعن  ،امنقادن  ايبدن  ،جأكيم إليو يأكم :أم ،الرحمف نتيأك  إال ،كالناس المالئكت

.را ت القيامت يكـ يم  حممو مف كمنيـ العبيد،
 (6)

  

 كيميو أكثر المف ريف، فإف الكافر ،أف قكؿ مف حممو يم  يـك القيامت ىك ا كل  ترى البضمثة: 
 ارااعن  ،لرالقو يأتنالكؿ فيكـ القيامت  ، كلكفكالطايتالراكع التقرب هلل تعال  بي تنكؼ يف 

 .مطيعنا

 
                                                           

 (.2/1504( انظر: التف ير الك يط لمزحيمن )1)
 (. 16/86( تف ير المرا ن )2)
ف اهلل تعػال  يم ػكيا، كمػا فػن ( قكلو: )تكاد ال ػمكات تتفطػرف( أم: تقػرب أف تنفطػر، كلكػف لػـ تنفطػر بالفعػؿ؛  3)

  [.41فاطر:] [ڳک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ]قكلو تعال : 
 (.9/74( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )4)
 (.7/4599ليدايت إل  بمكغ النيايت )ا (،5/236( انظر: تف ير القرآف العظيـ )5)
 (.21/567( انظر: مفاتي  الغيب )6)
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  {48}األىبواء: [ٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ] ثانياى: قكلو تعال :

باتراذ اهلل اديائيـ ك ، الباطمتفن أقكاليـ  المشركيفيف تمادم  اهلل أربر  كجو الداللت:
  قالت الييكد: إف اهلل أم:  (لداك  الرحمف اترذ كقالكا): فقاؿ تعال  ، كمنو المالئكت،الكلد تعال 

 [ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ]كنظير ذلؾ قكلو تعال :  اىر الجف، فكانت منيـ المالئكت، 

 [ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ]: تعال  بقكلو اهلل تعال  يمييـ ردَّ  ، كقد{088ات:اف}الصَّ 

 يـ يم كيظمتو، ما دلَّ  تعال  كتقد ت أ ماؤه، فعممكا مف جد اهلل ،أم: تعالت يظمتو، {3}اجلّن:

(1) كلداأك  بطالف مف يزيـ أف لو  احبتن 
 : فت بو، فقاؿ تعال كي  مالئكتو يمااهلل تعال  ينزه ثـ  ،

، يباد مكرمكف بؿ ىـ، ئكت كما ك فيـ بو ىؤال  الكافركفما المالأم: ) بحانو بؿ يباد مكرمكف( 
(2) تعال  أكرميـ اهللفقد 

  ايت فن كأنيـ الرذائؿ، يف كالتطيير ،الفاائؿ مف بو ر يـ لما كذلؾ" ،

"ه كامر  كاالمتثاؿ ،تعال  اهلل م  ا دب
(3)

فن منازؿ ياليت، كمقامات كما أكرميـ اهلل تعال  ينده  ،
 . اميت

(4)
 

، كالحؽ أف تعال  فن زيميـ أف المالئكت بنات اهللقد كذبكا ف يىؤال  المشرك أف كالمعن :

(5) "كمكرمكف ينده ،كمقربكف إليو ،كف لو تعال المالئكت ىـ يباد مرمكق
إف اهلل تعال  أكـر ف ،

 باإليماف. مف يباده اأكـر كثيرن ك بالنبكة كالر الت،  ر موأكـر كا طف  كما  ،المالئكت

﮵ ] ثالثان: قكلو: ﮴   ﮳   ﮲   ﮸   ﮶ے  ۓ   ۓ  ﮻    ﮹﮷  ﮺   

خرف: [                       ﮼﮽ ﮾  ﮿     ﯀  ﯁        {41-09}الزُّ

                                                           

 (.890فن تف ير كالـ المناف )ص انظر: تي ير الكريـ الرحمف( 1)
 (.18/428( انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )2)
 (.521( تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص3)
 (.2/238( انظر:  فكة التفا ير )4)
 (.9/200( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )5)
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تعال ،  اهلل إل  الكلديف افترا  المشركيف بأنيـ لـ يكتفكا بن بت  أربر اهلل كجو الداللت: 
 .بيـ فا ترفكا ،اإناثن  المكرميف مالئكتو جعمكاك  بؿ

 رمؽ يشيدكا لـ أنيـ :أم (رمقيـ أشيدكا) :تعال  ليـ بأ مكب التكبير كالتقرير فقاؿ 
 :ذلؾقاؿ لمف  بأ مكب التيديد كالكييدقاؿ ليـ ثـ ، باإلناث ك فيـ يم  رؤكاتج فكيؼ المالئكت،

 إل  يجدكا كلف القيامت، يـك كافترائيـ قكليـ يف  ألكفيي أنيـ : أم ،كيي ألكف( شيادتيـ كتب تي )
(1)  بيالن. االيتذار

 

لك )ناـ: ك يرىا مف ا   ،يبادة المالئكت ـقاؿ أكلئؾ المشرككف المفتركف لمف أنكر يمييك 
قاؿ تعال  فن الرد ك  ،منا يدـ يبادتيـ ما يبدناىـالرحمف لك شا   :أم (ـما يبدناى شا  الرحمف

ما ىـ فن ك يبادتيـ ليـ، يف ليس ليـ أم يمـ براا اهلل تعال   :أم( ما ليـ بذلؾ مف يمـ) :يمييـ
 ،أك النبنالكتاب إذ العمـ يأتن مف طريؽ  ،يقكلكف بالررص كالكذب :أم ،فك قكليـ ذلؾ إال يرر 

(2) نبنكال كتاب يندىـ كال 
 كأف ينيـ، رااه يم  دليالن  ليـ تعال  اهلل إمياؿ كاجعمكالمعن : أنيـ  ،

 .بو كا مر ذلؾ
(3) 

 لمشيئتيـ يجعمكف كال ،تعال  اهلل مشيئت مف المنكرة كأقكاليـ ،الاالت أفعاليـ يجعمكف فيـ
 كمف .أنف يـ يم  أك الناس يم  يجنكنيا جنايت لكؿ كتبرير ،تعال  باهلل مكرىذا ك  ،ىنا اكجكدن 
 ،كحده مشيئتال تعال  هلل يجعمكف بأنيـ ،منطقيـ يم  جركا لك الااليف ىؤال  فإف أررل، جيت

(4) ، كال مطاف المطمؽ؟النافذة المشيئت  احب كحده،تعال   اهلل يعبدكا فمماذا ال
 

 تعال ، منو فركيياك  النعـ أ كؿ أف حنيض: : فيو لطضئف ،فن اآليتا ـ الرحمف  كقد ذكر
 ال فحينئذو  ،كنعمو رمقو كبعض جعمو فقد ،نعمو مفكىك  كلدا إليو أااؼ فمف ،العالميف رمؽ

                                                           

 (.10/6643( انظر: اليدايت إل  بمكغ النيايت )1)
 (.4/633انظر: أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير )( 2)
 (.5/177( انظر: الجكاىر الح اف فن تف ير القرآف، يبد الرحمف بف محمد الثعالبن )3)
 (.13/119( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )4)
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(1) الرحمف ا ـ ي تحؽ
ىـ بالقكؿ: باتراذ الرحمف افترا  أف  حنيض:، اكبيرن  ااهلل يف ذلؾ يمك   ، فتعال 

جعؿ المالئكت أف اهلل تعال    حنيض:، يكيؿ إلثميـ، فيو تعظيـ كتفم  ك فو تعال  بالرحم ،الكلد
، فنا ب ا ـ الرحمف الداؿ يم  اإلنعاـ يمييـفامو مف يباده المكرميف، كىذا يدؿ يم  

 كاإلح اف. 

 الحطمب الثضني: ضرب الحثل لمرمحن بضألنثى

 كىك  ،ذلؾ مف أنؼ بيا أحدىـ رشِّ بي  فإذا ا نث ، مف تشاؤميـ المشركيف يم  نكريي  مما  
قكلو كيدؿ يم  ذلؾ .  اهلل إل  ن بكنياكي البنت، مف أنفكفمف االليـ ي كىـ ،كظيـ حينئذو 

خرف: [ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ]تعال :    {07}الزُّ

فقد اربكا ، جيؿ الكفار ك فمتيـ يف المنطؽ ال ميـيف   اهلل ربر أكجو الداللت: 
ذا بشر أحدىـ بما ارب لمرحمف مثال( ك ) :با نث  فن قكلو لمرحمف مثالن  بالجنس الذم جعمو أم: ا 

 اشبين  :، أملمرحمف مثالن 
(2)

ذا بشر أحدك " كالمعن : ، تعال ،  هلل با نث  التن جعميا مثالن  المشركيف ا 
أ كد ار كجيو كأنو  :ظؿ كجيو م كدا كىك كظيـ( أم)، لوبن بت البنات 

 (3)
 ،مف الكآبت كالحزف 

 "ر بوشِّ ا مف  ك  ما بي ا ك م  ظن  ي ممتمئكىك 
(4)

 "مف القكـ رجالن  تكارم"ك  ،
(5)

كنظيره فن  كرة ، 

  .{88}النحل: [ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ   ڄ ] النحؿ، فن قكلو تعال :

                                                           

 .(2/496( انظر: تف ير اإليجن جام  البياف فن تف ير القرآف، محمد بف يبد الرحمف اإًليجن )1)
(، مػدارؾ التنزيػؿ 5/88(، أنػكار التنزيػؿ كأ ػرار التأكيػؿ )4/242( انظر: الكشاؼ يػف حقػائؽ  ػكامض التنزيػؿ )2)

 (.3/267كحقائؽ التأكيؿ )

فبيػاض الكجػػكه يبػػارة يػف الم ػػرة، ك ػػكادىا  ،[106آؿ يمػػراف:] [ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ]( قػاؿ تعػػال : 3)
يم  المح كس، كا كؿ أكل ؛  ف ذلؾ حا ؿ ليػـ،  ػكدنا كػانكا  يبارة يف الم ا ة، كحمؿ بعايـ البياض كال كاد

ػػػا. انظػػػر: تف ػػػير القػػػرآف الحكػػػيـ ) (، الت ػػػييؿ لعمػػػـك التنزيػػػؿ، محمػػػد بػػػف أحمػػػد الغرنػػػاطن 4/42فػػػن الػػػدنيا أك بيان
(1/429.) 
 (.3/142(  فكة التفا ير )4)
 (.25/77( تف ير المرا ن )5)
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 ككانكا، الذككر دكف بناتتعال   هلل ن بكا إذ ،بيا اكتشنيعن  مقالتيـ ف ادكفن اآليت بياف ل
 ! اهلل إل  ن بكنيايك  البنت، مف نفكفأي فكيؼ، البنات يكره ممف

ىا، كقد أربر يأنفكف لقا  كال-ميالد البنت-يايقكف بيذه النعمت لجيميـ كاالليـإنيـ ثـ 
ذا ك تعال  أنيا بشرل، كما قاؿ تعال : )   الرير.ب بشرمـ بذلؾ أف قدكميا يفعي  .با نث ( بشر أحدىـا 

ك فو  م -بياالتن ي ك  حاليـ -المثؿ با نث  اربيـ لمرحمف أف  :ا ـ الرحمف فن اآليت لطيفة 
  تعال  بالرحمف، فيو تعظيـ كتيكيؿ إلثميـ.

 الحطمب الثضلث: إقضحة المجة عمى الكفضر بأحر حن الرمحن

ف أح ف ىن أ ،الرطاب كح ف ،الكالـ مف اإللطاؼ كجو يم  إف إقامت الحجت يم  القكـ
دؿ يم  ذلؾ يك  .كجاللو بكمالو يميؽ ال ما كؿ كيف ،كاالديا  الكذب مف يقكلكف لنفن ماا  اليب 

خرف: [ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ] قكلو تعال :   {80}الزُّ

قؿ إف ) :، فقاؿيمزميـ بو الحجت أف يقكؿ لمكفار قكالن  ر كلو  أمر اهلل كجو الداللت: 
:قكليفيم   تفن ىذه اآلي (إف)مؼ فن معن  ارتي (، ك كاف لمرحمف كلد فأنا أكؿ العابديف

(1)
 

 (العابديف فأنا أكؿ)قكلو:  معن ، كالذيف قالكا: إنيا شرطيت ارتمفكا فن (إف شرطيتأف ) القكؿ ا كؿ:
: فأنا أكؿ كقيؿ، كال كلد فإنو كاحد ال شريؾ لو ،تعال : فأنا أكؿ العابديف هلل يم  قكليف: قيؿ

 لو.كلكف ال كلد  ،العابديف لذلؾ الكلد

ابتدا   (فأنا أكؿ العابديف)كاف لمرحمف كلد، كيككف قكلو:  ، كمعناه: ما(إف نافيتأف ) القكؿ الثانن:
  .كالـ

 

 

                                                           

 (.4/114(، لباب التأكيؿ فن يمـك التنزيؿ )7/223) آف الكريـفن تف ير القر  معالـ التنزيؿانظر: ( 1)
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 الق ل الراجح: 

 اآلتن: بعد االطالع يم  ا قكاؿ تبيف 

نفن لمكلد يم  أبمغ كجو، كأتـ يبارة، كأح ف أ مكب، كىذا ىك الظاىر فيو "القكؿ ا كؿ أف  أ ًل:

 "مف النظـ القرآنن
(1)

ذا ،  كجو يم  كلكف ،الشؾ كجو يم  يكف لـ ،الكجو ىذا مف الكالـ وجِّ كي  كا 

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ] :تعال  كما قاؿ الرطاب، كح ف ،الكالـ مف اإللطاؼ

 .و، كأف مرالفيو فن الاالؿ المبيفأف الحؽ مع الر كؿ قد يمـ ك ، {42}سبي: [ڇ
(2)

 

 كاف إف" :المبالغت فن نف  الكلدك  ،كالتمثيؿ  بيؿ الفرضيم    مالزمرشر  قاؿ
 مف أكؿ فأنا ،تدلكف بيا كااحت كحجت كردكنو،ت  حي  ببرىاف كثبت ذلؾ ك   كلد، لمرحمف
." لتعظيـ أبيو ؛الممؾ كلد الرجؿ يعظـ كما لو، كاالنقياد طايتو إل  كأ بقكـ الكلد، ذلؾ يعظـ

(3) 
 كال

كىك كما تقكؿ لمف ، فقاؿ: " القرطبن كقد بيَّف ذلؾ الكلد، نف  فن أ مكب أبمغ ىذا أف شؾ
ال  بيؿ إل   :تناظره: إف ثبت ما قمت بالدليؿ فأنا أكؿ مف يعتقده، كىذا مبالغت فن اال تبعاد، أم

 "ايتقاده
(4)

كجكد الكلد كيبادتو، بؿ المراد نفييما يم   ياال يمـز من)إف( بمعن  الشرط، فتبيف أف  ،
 .أبمغ الكجكه

ف ىذا القكؿ إ" :الشنقيطن  قاؿانن تؤيده آيات كثيرة فن القرآف الكريـ. أف القكؿ الث ثضنًيض:
ال إشكاؿ فيو، فككف )إف كاف( بمعن  ما كاف كثير فن  اا كااحن جار يم  ا  مكب العربن جريانن 

ما " :أم {49}يس: [ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ       ٺ  ٺ   ]كقكلو تعال :  ،القرآف كفن كالـ العرب

." يحت كاحدة كانت إال
 (5)

 

                                                           

 (.12/378) فن مقا د القرآف (، فت  البياف4/648( فت  القدير )1)
 (.21/651( انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )2)
 (.266-4/265( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )3)
 (.16/119( الجام   حكاـ القرآف )4)
 (.     7/150) فن إيااح القرآف بالقرآف   البياف( أاكا5)
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ف، كلد تعال  هلل يككف أف نف  إل  يؤدياف : القكليففتبيف أف  أف كىك- ا كؿ القكؿ كاف كا 
 فنكىذا ا  مكب  .المف ريف جميكر كيميو ،اآليت معن  مف المتبادر ىك- لمشرط (إف) حرؼ

. قراره كايترافو، كذلؾ بإقامت الحجت يميو مف كاق  إإفيامو فنمحاجت الر ـ، ىك أبمغ ا  اليب 
 .كجكد الكلد كيبادتو، بؿ المراد نفييما يم  أبمغ الكجكه ذلؾ ال يمـز مفك 

مؤازرة  كفيو ،)قؿ(بأ مكب ا مر    نبيوتمقيف أف اهلل تعال  أراد  :ا ـ الرحمف فن اآليت  لطيفة
ربار ب، لمنبن  ، كذلؾ رحمتن ، كين ره بإذنو يمكنو مف إقامت الحجت يمييـك  ،معو أف اهلل تعال كا 

 .منو تعال  بنبيو 
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 املبحث اخلامص 
 ذك  النع  يف س اق احلد ث ع  ال مح 

 

 لب:امط تت كيشتمؿ يم  

 .ارسضل الرمحن لمرسلالحطمب األ ل: 

 .استجضبة الرمحن لم عضءالحطمب الثضني: 

 .مفظ الرمحن لمعبض  الحطمب الثضلث:

 .ع ن الرمحن لمعبض  الرابع: بالحطم

 .ة في القم بجعل الرمحن لمحؤحنين حمب مب الخضحس:الحط

 .ة ع  الرمحن لمحؤحنين بضلجنالحطمب السض س: 
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 الحطمب األ ل: إرسضل الرمحن لمرسل

ت ربيـ كبرا ت المؤمنيف، الذيف ا تحقكا رحم ،رحمتن لمعالميفإر اؿ الر ؿ إف  
 :كأحبائو. كيدؿ يم  ذلؾ قكلو تعال تعال  بال ير يم  منيجو الحكيـ، كبذلؾ أ بحكا مف أكليائو 

خرف:[ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ]   {28}الزُّ

 مف كا أؿ)أف ي أؿ مف كاف قبمو مف الر ؿ، فقاؿ:  نبيو   أمر اهلل  كجو الداللت:

يم  قكليف: يفالم ؤكل ىؤال مؼ فن كارتي  (ر منا مف قبمؾ مف أر منا
 (1)

  نبياا  ىـ :أحدىما 
(2)

.كاإلنجيؿالتكراة ، الكتابأىؿ  ىـ كثانييما:، 
 (3)

 

  الق ل الراجح:

 ،، كيميو أكثر المف ريفل أف القكؿ الثانن ىك ا ك تبيَّف  أقكاؿ المف ريفبعد االطالع يم    

 ف أىؿ الكتاب  ؛الذيف ماتكا قبمو الكتاب؛ ليربركه يف ديكة الر ؿ  فالمق كد  ؤاؿ أىؿ

كرد فن القرآف  دكق، ؿ ف ؤالو ليـ ك ؤالو لمر يقرؤكف كتبيـ، ذيف ال ؿ ىـ أمـ الر 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ]تعال :قاؿ ، كما الكتاب أىؿب ؤاؿ  أمر فييا يديدة آيات الكريـ

فا أؿ الذيف يقر كف كتب " ، أم: {92}يوىس: [ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۈۆ  ۆ

                                                           

(، مدارؾ التنزيؿ كحقػائؽ التأكيػؿ 7/216(، معالـ التنزيؿ )6670-10/6669( انظر: اليدايت إل  بمكغ النيايت )1)
(3/275.) 
، فكػػاف ( ىػـ ا نبيػا  الػذيف جمعػكا لػو ليمػت أ ػرم بػو ببيػػت المقػدس، فػأميـ ك ػم  بيػـ، فقػاؿ اهلل تعػال  لػو:  ػميـ2)

 (. 21/612أشد إيماننا كيقيننا باهلل تعال ، كبما جا  مف ينده فمـ ي أليـ. انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )
 ( "يف قتادة )كا أؿ مف أر منا مف قبمؾ مف ر منا( يقكؿ:  ؿ أىؿ التكراة كاإلنجيؿ: ىؿ جا تيـ الر ػؿ 3)

 (.612-21/611)إال بالتكحيد؟". جام  البياف فن تأكيؿ القرآف 
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"ال ي تطيعكف إنكاره ،زلناه إليؾ حؽنا أا نبيا  كالييكد كالن ارل، فإنيـ يعممكف أف م
(1)

)كال ، 

.يميو"ـ يم  اليقيف الذم أنت مف الشاكيف، كمعناه: دي " :أم تككنف مف الممتريف(
 (2)

 

ليت مف اآليف يبادة  الكتاب أىؿ مؤمننؿ  أأف ي  لور ك  أمر اهلل تعال أف  كالمعن :
 دكنو مف تعال  اهلل جعؿ ىؿي أليـ أم:  دكف(، فقاؿ: )أجعمنا مف دكف اهلل آليت يعبدكف اهلل تعال 

 إلو ال اهلل كىك ،رمقو مف  يره بعبادة يأذف أفتعال   هلل : حاشابقكليـ يجيبكف ك كؼ يعبدكف؟ آليت

ا  ناـ يبادة يم  إ رارىـ فن الفاحشرطئيا  إل  قريش أذىاف تنبيو أجؿ مف كىذا ىك، إال
 (3)

، 
يالميـ بأنو  أربر اهلل تعال  ينيـ ك  ،ا يم  الذيف زيمكا بذلؾ منيـرد   ؛ حد  يره عبادةب يأذف لـكا 

مر:[ گ  ڳ ک  ک  گ  گ   گ]فن قكلو تعال :   {3}الزُّ
(4)

 تعال  اهلل إل  يتقربكف ـيأن أم:، 

باآلررة يقركفكىـ ال  ،الدنيا فن يـتمعيش ليـ ي م  لكن ؛ا كثاف بعبادة
 (5)

 

مف نبيو  اهلل  أراد بؿ ،لـ يشؾ حت  ي أؿ   ؿ ك ر  ف ال ؛ال ؤاؿ نف و المق كد ليسك 
 كميا ا دياف أف رليل ؛حرؼتي  لـ التن كتبيـ درسيك  ،ممميـ يف بحثيك  ،أديانيـ فن ظرأف ين 

  اهلل  ير يبادة نف  كيم  الرالص، التكحيد يم  متفقت


 (6)
 ؿالر  جمي أف بياف  كفن ىذا، 

 يف كنيكا لو، ال شريؾ كحده تعال  اهلل يبادة مف إليو الناس ا الر كؿ دي ما إل  ديكا 

(7) ا  ناـ يبادة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ] قاؿ تعال : كما ،

                                                           

 (.11/154( تف ير المرا ن )1)
 (.2/404( تف ير ال معانن، أبك المظفر، من كر بف محمد ال معانن )2)
 (.4/644( أنظر: أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير)3)
 (.   5/184( انظر: الجكاىر الح اف )4)
 (.   4/102( انظر: تف ير القرآف العزيز )5)
 (. 3/396كاا  )( انظر: التف ير ال6)
 (.25/94(، تف ير المرا ن )7/211( انظر: تف ير القرآف العظيـ )7)
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 المكجكدة كاإلنجيؿ اة،كالتكر  ،فآالقر  فن امنح رن  بالتكحيد ا مر ليسأم:   {48}األىبواء: [ٺ

بالتكحيد. إليو كح ن كنا ،أر مناه ؿك ر  كؿ بؿ ،أظيرىـ بيف
 (1)

 

 الذم ،  هلل التكحيد بإرالص جا كا الر ؿ جمي  فأ فن اآليت: الرحمفا ـ   لطيفة
كىذا فيو وحده ال شريك له،   كاحد، كىك يبادة اهلل  ، كأف منيجيـاهلل إال إلو ال كممت تامنتو

 اآلررة. ـ مف الظممات إل  النكر، ك عادة فن الدنيا ك اجيرحمت لمعالميف بإرر 

 الحطمب الثضني: استجضبة الرمحن لم عضء

 ،اهلل ىما ،أكثر مف باقن ا  ما  بو يرت اف ا ميف تعال  اهلل  اأ مأكثر  مف فإ
، بالرحمفتعال   اهلل ت ميت ينكركف ،الجاىميت أكىاميـ ب بب كقد كاف بعض المشركيف ،كالرحمف

دي  اهلل ككميا يي ، يف أف أ ما ه كميا ح ن كتب فجا ت آيات يديدة تبيف ىذا اال ـ الذم أنكركه،

ک  گ    کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک] قكلو تعال :كيدؿ يم  ذلؾ  .كاحدفالم م   ، تغاثتعال  بيا كيي 

 {001}اإلرساء: [ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڳگ  گ   گ  ڳ
 

مف أ مائو الرحمف ا ـ أف ب ،ال ـ الرحمفالمشركيف المنكريف    أربر اهلل كجو الداللت:
اديكا اهلل أك اديكا الرحمف أيا ما تديكا فمو )، فقاؿ: يامن شا كا بو، كبأم ا ـ  هيديك الح ن ، كأف 

الم ألت ديا ، كىك كرالمشي ىك الديا ك  ،(ا  ما  الح ن 
 (2)

النزكؿ بب ، ك 
 (3)

يندما  زلتنفقد  ،
حمد يديك إلينا كاحدنا، فيك اآلف يديك فن  جكده، فقالكا: كاف م  م  بعض المشركيف النبن 

يديك إلييف اثنيف، )اهلل، كالرحمف(، كما نعرؼ الرحمف إال رحمف اليمامت
(4) 

 أف نزلت اآليت مبينتف ،
كاحد  لم مٌ اهلل تعال  جميعيا  أ ما 

 
أك با ـ  ،ال فرؽ بيف ديائكـ لو با ـ اهلل"كالمعن :  ،

                                                           

 (.6/191( انظر: التف ير المظيرم )1)
 (. 1/248انظر: تف ير ابف القيـ )ىك  ؤاؿ اهلل تعال  جمب المناف ، كدف  الماار.  ديا  الم ألت: (2) 
 (.1/252انظر: تف ير ابف القيـ ) (3) 
 .(302باب نزكؿ القرآف، أبك الح ف الكاحدم )صأ انظر: (4) 
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"الرحمف، فإنو ذك ا  ما  الح ن 
(1)

ذاك  ؛  منيا،  نيما اال ماف؛ ىذاف ح ف كميا، أ ماؤه  نتح ا 
كالتعظيـ. كالتقديس، التحميد، بمعانن مت تقم كمعن  ح نيا أنيا

 (2)
 

 ينا ب مما مطمكب كؿ فن دي يي  أف ينبغنك  المق كد، بو ح ؿ بو ديكتمكه ا ـ أم  ف

اال ـ ذلؾ
 (3)

 تديك ا ـ "فأم: لفتت لطيفت فن ذلؾ، فقاؿ كقد كاف لمشير الشعراكم ، 
 فإف حاجتؾ، ينا ب بما فتديك الديا ، فن ذكا  يندؾ ليكف لكف ح ن ، كميا أ ما ه  ف بو؛

ف يممنن، يالـ يا: فقؿ اممن ي أردت ف قكنن، قكم يا: فقؿ ااعيفن  كنت كا   يا: فقؿ العزة أردت كا 

شن ". كؿ فيؾكت اهلل يا: فقؿ االرت ار أردت فإف ،كىكذا أيزنن يزيز
 (4)

 

 تجير كال: )فقاؿ ،رفاتاليتك ط فن  التو بيف الجير كا أف   كلومر اهلل تعال  ر ثـ أ
مؼ فن  بب نزكليا يم  قكليف:كارتي  ( بيال ذلؾ بيف بيا كابتغ ترافت كال ب التؾ

 
 

  معو فإذا بالقرآف،  كتو رف  بأ حابو  م  إذا كاف بمكت، مرتؼو  كر كؿ اهلل  تنزل :قيؿ
( ب التؾ تجير كال):  لنبيو تعالىاهلل  فقاؿ ،بو جا  كمف أنزلو، كمف القرآف، كا ب المشرككف

 كابتغ) تي معيـ، فال أ حابؾ يف (بيا ترافت كال) القرآف، كافي ب المشرككف في م  بقرا تؾ: أم
. الديا  فن تنزل، كقيؿ: ( بيال ذلؾ بيف

(5)
   

 الق ل الراجح:  

ف كاف القكؿ  ىـثر أكتبيف أف  ريفف أقكاؿ المبعد االطالع يم    ا كؿف رىا بالمعنييف، كا 

 ييف:جالمعركفت، كذلؾ لك العبادة أف المراد بال الة فن اآليت ىك ا كل ، كىك 
(6)

 

                                                           

 (. 5/117تف ير القرآف العظيـ ) (1) 
 (. 2/283(، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )2/700انظر: الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ ) (2) 

 (.468انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص( 3)
 (.14/8815تف ير الشعراكم ) (4) 
 (.1/674) ، د. رالد بف  ميماف المزيننانظر: المحرر فن أ باب نزكؿ القرآف (5) 
 (.1/676) المرج  ال ابؽانظر:  (6) 
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لما ني   ،، كلك كاف المراد بال الة الديا أف اهلل تعال  ني  يف الجير كالمرافتتالكجو ا كؿ: 

ھ   ے  ے    ھہ  ہ  ھ   ھ]عال : لقكلو ت ؛يف المرافتت بو؛  ف ىذا ىك المشركع فيو

ايالنيت يك  يرال ج"أم: ، {88}األعراف: [ۓ رال ن هلل  راؼ منو الريا ، بؿ رفيتن كا 

."تعال 
(1)

 

غكم، بينما إطالؽ ال الة يم  العبادة أف إطالؽ ال الة يم  الديا  إطالؽ لي الكجو الثانن: 
  الشرين.حممو يم  اال طالح  كجب، ف، كالمتكمـ بالقرآف ىك المشرعالمعركفت إطالؽ شرين

 بذلؾ يريد أنو ،بالديا  أك بالقرا ة  النبن  دع مف المشركيف  فيا تكىـ  كربما
 اهلل فأمره ،اك بك  فا تاظكا ،آليتيـ ذكر يف امجردن  تعال  اهلل بذكر يمييـ كالتطاكؿ يـباالحتكاؾ 

 فن ت مبيـ كيزيد ،حفائظيـ ثيري أف شأنو مف لما اتجنبن ؛ الجير ىذا ب التو يجير ال بأف تعال 
 أك ا ر   ديا ه يجعؿ ال نلك ؛بيا رافتي أالكما أمره  .قمكبيـ تمييف المق كد أف حيف فن ،كفرىـ

 بو لالىتدا  المتييئيف أ ماع يبمغ فال ،ا ر   كميا  التو
(2)

 يم  يدرؿ ال ارخ رجيالأف  كما ،
 بالديا  اليمس أما ،يالينا ندا ن  إذا نكدم إال ي م  ال ينو، بعيده تعال   اهلل بأف ااإلن اف شعكرن 

 مف لو يتشكؿ فال ثـ كمف ،تعال  اهلل بو يناجن ما ي م  أف يف  احبو يعزؿ فإنو بو كالمرافتت
 إليو. كقمبو يقمو كيشد ،تعال  باهلل شعكره ي ؿ ما ،المعانن مف ديائو

(3 ) 

رد ا يم   ؛ال ـ، فنا ب ذكره فن ىذه اآليتأنكركا ىذا ا أف المشركيف فن اآليت: ا ـ الرحمف  لطيفة
   لو. انكارىـ

اهلل تعال  بؿ كيحب  ،كي مو إل  رحمتو كمغفرتو ،أف الديا  يقرب العبد مف ربو  لطيفة أخرى:
 كىك متيقف مف اإلجابت. ،العبد الذم يديك ربو

 

                                                           

 (.1/291تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف ) (1) 
 (.15/238انظر: التحرير كالتنكير ) (2) 
 (.575-8/574انظر: التف ير القرآنن لمقرآف ) (3) 



 اس  ال مح  يف الش اق ال        

 

95 
 

 الفضل الثاني

 الحطمب الثضلث: مفظ الرمحن لمعبض 

فإف اإلن اف ميما بمغ مف ، كال حافظ  كاه، لنياربالميؿ كا لعباده الحافظىك  ف اهلل إ  
يباده منيـ الغافمكف  فكلكا، كنيارن  ليالن  كيرياه ،القكة كال مطاف، فيك اعيؼ محتاج لقكة مف يحفظو

ں  ڻ  ] :تعال  قكلوكيدؿ يم  ذلؾ  ، فال يمتفتكف إل  ىذه النعمت العظيمت.المعراكف يف ذكره

 {24}األىبواء: [ھ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

يم   ا ليـمكبرن  ،ربيـ ذكر يف لمعرايفي أؿ ا أف   نبيو  اهلل أمر كجو الداللت:
 ،مف يحر كـ كيحفظكـ بالميؿ كالنيار" :أم ار مف الرحمف(ني، فقاؿ: )مف يكمؤكـ بالميؿ كال فمتيـ

؟"الذم ت تحقكف حمكلو بكـ كنزكلو يميكـ ،مف بأس الرحمف كيذابو
(1)

  ف لميؿ يم  النيار؛ـ اكقدَّ  
اكقعن ا كأشد كقكين فيو  أكثر الدكاىن

 (2)
أنو ال أحد يحفظيـ مف يذاب الرحمف  كل  :كالمق كد، 

 كال يعجؿ ليـ العذاب. ،الرحمف، كىذا يدؿ يم  أنو يميميـ
أم:  معراكف( ربيـ ذكر يف ىـ بؿ)يراايـ يف الكالئ الحافظ، فقاؿ: إتعال  ثـ ذكر 

"ال يتأممكف فن شن  منيا :أم ،معراكف يف القرآف كمكايظو"
(3)

 تعال  اهلل بنعمت يعترفكفال ف ،

كآالئو. آياتو يف عراكفي بؿ-كالكال ة بالحفظ-يمييـ
 (4) 

 بأ و، يرافكا حت تعال   اهلل يذكركف فال نعـ،المي  يف النعـ أليتيـ قد القكـ ىؤال  فأ :أم
ا أيان ىـ ك  ،الحافظ الكالئ يف  ألكايي  حت  ،يـل اكحفظن  كال ةن  ا مف مف فيو كانكا ما عدكايي  أك
فييا يتأممكف الف، الحافظ الكالئ ىك تعال  أنو يم  الدالت ،كالنقميت العقميت الدالئؿعراكف يف يي 

(5)
؛ 

كال فن اإلنعاـ  ،التن ال حظ ليا فن حفظيـ ،كيترككف يبادة ا  ناـ ،ليعرفكا أنو ال كالئ ليـ  كاه"

                                                           

 (.17/36(، كانظر: تف ير المرا ن )3/482  القدير )فت (1)
 (.6/69انظر: إرشاد العقؿ ال ميـ )( 2)
 (.3/226لباب التأكيؿ فن يمـك التنزيؿ ) (3)
 (.5/302انظر: تف ير القرآف العظيـ ) (4)

 (.7/196(، محا ف التأكيؿ )17/37انظر: تف ير المرا ن ) (5) 
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"يمييـ
 (1)

قد يغفؿ اإلن اف يف الرطر الذم يتيدده، كين   ف كالر راف، الاالؿ فن  ايت، كىذا 
كاف لو بعض العذر يند نف و أك يند الناس، أما  ،ىذا الكجو فنالمكركه الذم يتر ده، فإذا ىمؾ 

، لـ يجد مف يعذرهالمشؤكـو إل  الرطر فال ينتبو، فإنو إذا لق  م يره نبَّ مف يي 
(2)

، كما قاؿ تعال : 

: كمف يعرض يف ا تماع القرآف أم  {07}اجلّن: [ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ]

ا.ا شاق  شديدن  ،ايذابن تعال  كا تعمالو، ي مكو اهلل 
 (3)

 

ا وكال تً  مفذلؾ فقط، بؿ  يم  تقت ر التعال  ككال تيو   بمقكمات نايمد  أنو :أيان
 .بمائيا  كال ما بنباتيا، كا رض بنكره، كالقمر باكئيا، فالشمس الحياة،

أف حفظ الرحمف لعباده، كريايتو ليـ، بؿ كالمداكمت يم  ذلؾ ليالن  ا ـ الرحمف فن اآليت:  لطيفة:
 .النعـ أتـ مفكىك  ،، يدرؿ تحت آثار رحمتو بعبادهاكنيارن 

الذم أفاض يمييـ -أف إيراايـ يف ذكره، كيدـ ايترافيـ بفامو، م  أنو الرحمف   لطيفة أخرى:
 يم  شدة قبحيـ.  يدؿ-النعـبيذه 

  : ع ن الرمحن لمعبض الرابع طمبالح

 كنتيقف بإجابتو.نرجكه  ،كال نتككؿ إال يميو ،بوإال  تعيف فال ن ،الم تعافىك  ف اهلل إ

الذم ي أؿ اهلل تعال ، كي تعيف بو فن كؿ أمر مف أمكره، كىك يم    وكنحف بذلؾ نقتدم بر كل

ائ  ائ       ىې   ې  ې      ى] كيدؿ يم  ذلؾ قكلو تعال : تعال  لو؛  نو يم  الحؽ. هيقيف بن ر 

  {004}األىبواء: [ەئ       ەئ  وئ  وئ

                                                           

 (.22/147مفاتي  الغيب ) (1)
 (.9/902ظر: التف ير القرآنن لمقرآف )( ان2)
 (.23/664جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )انظر: ( 3)
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يطمب  ،غ الر التل ا مانت كبمَّ كقد أدَّ إليو،  يف ديا  ر كلو  أربر اهلل كجو الداللت: 
 كرةرتـ  بيذا الديا  ك  ،(رب احكـ بالحؽ اؿفقاؿ تعال : )ق، بينو كبيف الم تيزئيف تعال حكمو 
  .ا نبيا 

)قاؿ(  ب يغت الماان أ حفصقر ك  ،)قؿ( أكثر القرا  ال بعت ب يغت ا مر هقرأكقد 
(1)

 ،
يقكؿ يم  جيت  أناهلل تعال  أمره أم:  ،أف يقكؿ ذلؾ مرأي  كقرا ة الجميكر تدؿ يم  أنو 

:الديا 
 

اإلجابتر اهلل تعال  لو بيذا الديا  دليؿ يم  مأك  ،)رب احكـ بالحؽ(
 (2)

إذا تعال  ف اهلل  ؛ 
 .وفقد امف لو إجابت ،ديا  دهف يبلقَّ 

 فيو قكالف: كمعن  قكلو تعال : )رب احكـ بالحؽ(

ذبكا فعي  ،كأنو ا تعجؿ العذاب لقكمو ،بالعذاب :أم اف ؿ بينن كبيف مف كذبنن بالحؽقيؿ: معناه: "

".أف تن رنن يمييـ كىك ،مف الجمي  يظير الحؽاف ؿ بينن كبينيـ بما  :كقيؿ: معناه ،يـك بدر
(3)

 

 الق ل الراجح:

التعجيؿ  :أف معن  قكلو تعال : )رب احكـ بالحؽ( فاالطالع يم  أقكاؿ المف ريف تبيَّ  بعد
جعؿ الن ر لعباده ك ، ذبكا ببدرجيب ذلؾ حيث يي ا تي  كقدكيميو أكثر المف ريف،  ،العذابب

 ،{89}األعراف: [گ  ڳ ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  ] تعال :كىك نظير قكلو  ،المؤمنيف

كأنيـ طمبكا ك  ،ال يككف إال بن ر المحقيف يم  المبطميف تعال أحكـ بيننا بالحؽ، كحكمو  :أم

.بيـ ال عت كحمكؿ نقمت اهلل ،بالكافريف نزكؿ العذاب
 (4)

 

                                                           

 (.1/213انظر: البدكر الزاىرة فن القرا ات العشر المتكاترة ) (1) 
 (.4/104انظر: المحرر الكجيز فن تف ير الكتاب العزيز ) (2) 
 (.196-22/195(، كانظر: مفاتي  الغيب )3/246لباب التأكيؿ ) (3) 
 (. 4/412انظر: فت  البياف ) (4) 
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كقد ق ر اال تعانت يميو تعال ،  لديائو: )كربنا الرحمف الم تعاف(،ا ثـ قاؿ  بحانو متممن 
"إذ ال ين رنا  ير ربنا ت فكف، ما  أ تعيف بغيره يم ال" كالمعن :

(1)
قكلو تعال :  نظيركىك  ،

حيف قاؿ: )إياؾ نعبد(   الحؽ : "الشعراكم ؿقا ، {8}الفاحتة: [ٿ  ٿ  ٿ  ٿ]

ق ر العبادة يم  ذاتو الكريمت؛  نو لك قاؿ: نعبدؾ كحدؾ، فين ال تؤدم المعن  نف و؛  نؾ قد 
ؾ كذا ككذا، كلكف إذا قمت: )إياؾ نعبد(، كقدمت إياؾ، تككف قد ح مت تقكؿ نعبدؾ كحدؾ كمع

".كحدها مر بأف العبادة هلل تعال  
 (2)

 

كالتكذيب فكنو مف الكفر يما يم  الم تعاف كحده فبيَّف تعال  أنو 
 (3)

 و فكنيما  ، كىك
ا لنزؿ بو لك كاف حق   دكيى ا ثـ ت كف، كأف المي كأف رايت اإل الـ ترفؽ أيامن  ،بأف الشككت تككف ليـ

.يمييـ كن ر ر كلو  ،ب أمانييـفريَّ ، فأجاب اهلل تعال  ديكة ر كلو  ،بيـ
(4)

  

كتكق  الفرج مف  ،بتفكيض ا مر إليو أمر النبن ال كرة الكريمت بكىكذا كانت راتمت 
 فيك النا ر كىك المعيف.، ينده

(5) 

 ،رحمت لمعالميف، فكذب بو المكذبكف ر كلو  أر ؿأف اهلل تعال   :فن اآليت الرحمف ا ـ  لطيفة
 كيعينو يم  ما ي فكف. ،الكفيؿ بأف يرحـ ر كلو الرحمفكاهلل تعال  ىك  الم تيزئكف،كا تيزأ بو 

 و تعال باالنقطاع إل  رب همر حيث أى  ،كرف  مقداره  نبيوت ميت أف اهلل تعال  أراد   لطيفة أخرى:
 ايت  ا يدؿ يم كىذ ،رالص مف أذيتيـ شرؼ اال تجابتليح ؿ لو م  ال؛ فن دف  أذيت القكـ

العنايت
  

كالرحمت.
 (6)

  

 

                                                           

 (.17/176التحرير كالتنكير ) (1) 
 (.1/78تف ير الشعراكم ) (2) 
 (.11/351انظر: الجام   حكاـ القرآف ) (3) 
 .(9/102(، ركح المعانن )13/628) (، المباب فن يمـك الكتاب4/63انظر: أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ ) (4) 
 (.2/253(،  فكة التفا ير )11/351لجام   حكاـ القرآف )انظر: ا (5) 
 (.5/59انظر:  رائب القرآف كر ائب الفرقاف، نظاـ الديف الح ف الني ابكرم ) (6) 
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 : جعل الرمحن لمحؤحنين حمبة في القم ب خضحسالحطمب ال

ليـ القبكؿ فن ا رض كفن اهلل تعال   يجعؿ ،لمؤمنيف الذيف يعممكف ال الحاتا إف

ٱ  ٻ  ٻ  ] كلو تعال :قكيدؿ يم  ذلؾ  فيحبيـ اهلل تعال ، كيحبيـ المؤمنكف. ،ال ما 

  {96}مريم: [ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

 :أنو  يجعؿ لعباده المؤمنيف محبت فن قمكب العباد، فقاؿ تعال  اهلل  أربر كجو الداللت:

 ) يجعؿ ليـ الرحمف كدا(
(1)

يم  أشير ا قكاؿ  كقد نزلت فن يمن ،
(2)

 المحبت" ، كالكد ىك:
"لمف شا  مف يباده ،القمكبفن تعال  الذم يجعمو اهلل  ،كالقبكؿ

(3)
 الذيف أمنكا باهلل"ف أ: كالمعن  ،

 ، يجعؿ ليـ الرحمف فن دنياىـ كفن آررتيـ كدا ،حؽ اإليماف، كيممكا ا يماؿ ال الحات تعال 
" إليمانيـ كيمميـ ال ال ؛ :  يجعؿ ليـ محبت كمكدة فن القمكبأم

(4)
مف  ير تكدد منيـ، "، 

 ."ا بينيـ، كيحبيـ اهلل تعال كيتحابكف فيميحبيـ الناس، 
(5)

   

فإف اإليماف ي فن قمكبيـ، كينير ب ائرىـ، فينجذب بعايـ لبعض، بمقتا  الطير 
 بيف الناس ارنيؤ ك الجام  كاإلرالص الذم يؤلؼ القمكب، 

(6)
:  الر كؿ  قكؿكيدؿ يم  ذلؾ  ،

ْنِبَيضءُ  َيْغِبُطُيمُ  ُشَيَ اءَ  َ لَ  ِبَأْنِبَيضءَ  ُىمْ  َحض أُلَنضًسض المَّوِ  ِعَبض ِ  ِحنْ  ِإنَّ )  اْلِقَيضَحةِ  َيْ مَ  َ الش َيَ اءُ  اأَل
 َعَمى المَّوِ  ِبُر حِ  َتَمضب  ا َقْ مٌ  ُىمْ : َقضلَ . ُىمْ  َحنْ  ُتْخِبُرَنض المَّوِ  َرُس لَ  َيض: َقضُل ا. َتَعضَلى المَّوِ  ِحنَ  ِبَحَكضِنِيمْ 

نَُّيمْ  َلُن رٌ  ُ ُج َىُيمْ  ِإنَّ  َفَ المَّوِ ، َيَتَعضَطْ َنَيض لٍ َأْحَ ا َ لَ  َبْيَنُيمْ  َأْرَمضمٍ  َغْيرِ   ِإَذا َيَخضُف نَ  لَ ، ُن رٍ  َعَمى َ اِ 

                                                           

ی  جئ  حئ  ]لمَّا رتـ اهلل تعال  اآليت قبميا بأف المشركيف آتكف يـك القيامت مفرديف، كما فػن قكلػو تعػال :  (1) 

كأنيـ  ر ذلؾ بأنيـ مغاكب يمييـ، فأيقب تعال  بذكر حاؿ المؤمنيف ال الحيف،كأشع، [95مريـ: ] [مئ  ىئ
 (.16/174التحرير كالتنكير )انظر: يم  العكس مف حاؿ المشركيف، بأنيـ يككنكف يكمئذو بمقاـ المكدة كالتبجيؿ. 

 (.5/544ف ال يكطن )(، الدر المنثكر، جالؿ الدي12/122انظر: المعجـ الكبير،  ميماف بف أحمد الطبرانن ) (2)
 (.4/40( كانظر: الجكاىر الح اف )1/486الت ييؿ لعمـك التنزيؿ ) (3) 
 (.9/76التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (4)

 (.16/170التف ير المنير ) (5) 
 (. 9/4694زىرة التفا ير )انظر:  (6) 
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(النَّضُس  َمِزنَ  ِإَذا َيْمَزُن نَ  َ لَ  النَّضُس  َخضفَ 
(1)

إربار يف  : أف فيوالحديث كجو الداللت مف، 
 الكريـ،القرآف  :بالركح ىنا المرادقيؿ:  ،هلل(: )قكـ تحابكا بركح افن قكلوالمتحابيف فن اهلل تعال ، 

ورى: [ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ]قكلو تعال :  كمنو كما يحي   ، نو يحين بو القمب؛  {84}الشُّ

كيمكف أف  ،ـمكاالة الم مميف كم ادقتيمف يميو القرآف الكريـ  يـحثٌ بما  اتحابك  أم: ،بالركح البدف
كمنو  ،فن قمكبيـ مف المحبت الرال ت هلل تعال تعال  أكق  اهلل تحابكا بما  :، أمالمحبت :يراد بالركح

كحو  ماه ر أم: أف اهلل تعال   ،{07}مريم: [ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ]قكلو تعال : 

نيـ ات نكر، كقكلو: )ك منكرة أك ذ :)إف كجكىيـ لنكر( أم :كقكلو ،كتقريبنالو  محبتن  ؛يم  المجاز كا 

 نكر. مف بريم  منا :أم ،(لعم  نكر
(2) 

 قكليف: ) يجعؿ ليـ الرحمف كدا( معن  فن  ذكر اإلماـ الرازم قد ك 

باب، أنو تعال   ييحدث ليـ فن القمكب مكدة، مف  ير تكدد منيـ، كال تعرض لأل  القكؿ ا كؿ:
 ،القمكب، مف قرابت، أك  داقت، أك ا طناع معركؼ، أك  ير ذلؾ التن يكت ب الناس بيا مكدات

نما ىك ار ا  كليائو بيذه الكرامت، كما قذؼ فن قمكب أيدائيـ تراع منو تعال  كابتدا ؛ تر ي ن كا 
جالالن الريب كالييبت؛ إيظامن  ككاف  ، ف ال كرة مكيت ؛كال يف فن  يجعؿ إمالمكانيـ.  ا ليـ كا 

ما أف يككف ذ ،بيف الكفرة ممقكتيف المؤمنكف حينئذو  لؾ فكيدىـ اهلل تعال  ذلؾ إذا جا  اإل الـ، كا 
 .كينشر مف ديكاف أيماليـ ،ح ناتيـيحببيـ إل  رمقو بما يعرض مف  ،يـك القيامت

  يعطييـ الرحمف محبكبيـ فن الجنت. :كمعناه، ما يحبكف القكؿ الثانن: أنو تعال   ييب ليـ
(3)

 

 

 
                                                           

ؿ ا لبػػانن:  ػػحي  لغيػػره.  ػػحي  (. قػػا3/311، )3529 ػػنف أبػػن داكد، كتػػاب اإلجػػارة، بػػاب فػػن الػػرىف، ح (1) 
 (.3/93التر يب كالترىيب، محمد نا ر الديف ا لبانن )

، (3204-10/3203يبػد اهلل الطيبػن ) انظر: شرح الطيبن يم  مشكاة الم ػابي ، شػرؼ الػديف الح ػيف بػف (2) 
 (.323-9/322)محمد العظيـ آبادم، أبك الطيب يكف المعبكد شرح  نف أبن داكد، 

 (.4/511( ،  رائب القرآف كر ائب الفرقاف )568-21/567مفاتي  الغيب )انظر:  (3)
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 الق ل الراجح:

 أكثركيميو   ،تبيف أف القكؿ ا كؿ ىك ا كل  ،أقكاؿ المف ريفبعد االطالع يم  
 َق ْ  المَّوَ  ِإنَّ  ِجْبِريلَ  َنضَ ى َعْبً ا َأَمبَّ  ِإَذا َ َتَعضَلى َتَبضَركَ  المَّوَ  نَّ إِ : ) قكلو ، كيدؿ يم  ذلؾالمف ريف

 َأِمب  هُ،فَ  ُفاَلًنض، َأَمبَّ  َق ْ  المَّوَ  ِإنَّ  السََّحضءِ  ِفي ِجْبِريلُ  ُيَنضِ ي ُثمَّ  ِجْبِريُل، َفُيِمب وُ  َفَأِمبَّوُ  ُفاَلًنض، َأَمبَّ 
(اأْلَْرضِ  َأْىلِ  ِفي اْلَقُب لُ  َلوُ  َ ُي َضعُ  السََّحضِء، َأْىلُ  َفُيِمب وُ 

(1)
محبت اهلل أف  كجو الداللت مف الحديث: ،

ؾ باال تغفار إي اؿ الرير إليو بالتقرب كاإلثابت، ككذا محبت المالئكت، كذلبتككف  لمعبد  تعال
فن قمكبيـ،  :فن أىؿ ا رض، أم :أم، (القبكؿ فن ا رض )كيكا  لوكقكلو:  كالديا  ليـ كنحكه،

كا  لو القبكؿ فن ، كقيؿ: يي اهلل  يند يك محبكبف ،العباد قمكبفن  كييعمـ منو أف مف كاف مقبكالن 
حياتو نليس يند جمي  الرمؽ، كالذم يكا  لو بعد مكتو أكثر منو فك ا رض يند ال الحيف، 

(2)
 ،

.لو بت اهلل تعال ح  ميالمت يملمعبد فمحبت الناس 
(3)

  

يباده إل  مف أقبؿ يميو، كما أنو ييعرض بقمكبيـ يمف  بييقبؿ بقمك   اهلل  أم: "أف

."ال بأيدييـتعال  أيرض ينو، فقمكب العباد بيد اهلل 
 (4)

  

:ىـر بف حياف قاؿ
(5)

 ،بقمكب المؤمنيف إليو   اهلل بقمبو، إال أقبؿ اهلل  يم يبد  بؿ"ما أق 
 ".و مكدتيـ كرحمتيـحت  يرزق

(6)
 

                                                           

 (.9/142، )7485 حي  البرارم، كتاب التكحيد، باب كالـ الرب م  جبريؿ، كندا  اهلل المالئكت، ح (1)
 (.25/155انظر: يمدة القارئ ) (2)
 (.10/431انظر: إرشاد ال ارم ) (3)
 (.417ابف القيـ الجكزيت )ص ركات المحبيف كنزىت المشتاقيف، (4)
ق(، كىك قائػد فػات ، مػف كبػار الن ػاؾ مػف  26ىـر بف حياف: العبدم ا زدم، مف بنن يبد القيس، )تكف : بعد (5)

لن بعض الحركب فن أياـ يمر كيثماف بأرض فػارس، كمػات فػن  التابعيف، كاف أمير بنن يبد القيس فن الفتكح، ككي
 (.8/82إحدل  زكاتو. انظر: ا يالـ )

 (.417ركات المحبيف كنزىت المشتاقيف )ص (6)
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كلمتعبير " فقاؿ:، يكـ القيامت الرحمف لعباده المؤمنيف كديف   يد قطب  أربرقد ك 
كىك كد يشي  فن المأل  ،نداكة رريت تمس القمكب، كركح را  يممس النفكس ،بالكد فن ىذا الجك

."بو الككف كمو كيفيض فيمتمئ ،ا يم ، ثـ يفيض يم  ا رض كالناس
 (1)

 

 بأفمف نعمو تعال  يم  يباده، الذيف جمعكا بيف اإليماف كالعمؿ ال ال ، أف كيدىـ كىذا 
ذا كاف ليـ فن القمكب كد ايجعؿ ليـ كد   ليـ  تتي ر  ،فن قمكب أكليائو، كأىؿ ال ما  كا رض، كا 

 ح ؿ.كثير مف أمكرىـ، كح ؿ ليـ مف الريرات، كالديكات، كاإلرشاد، كالقبكؿ، كاإلمامت، ما 
(2)

 

كالمكدة التن  أف المحبت :أم ،أف المكيكد مف آثار رحمت اهلل تعال  :فن اآليتالرحمف ا ـ  طيفة ل
 ، أثر مف آثار رحمت اهلل تعال  بيف الناس.كيتكادكف بيف البشر، يتحابكف بيا

لو أثر فن القمكب كالنفكس، كىذا يعبر  ،فن ال ماكات كا رض ي أف الكد الذم يش  لطيفة أخرى:
 ، كقد ارتص بيا يباده المؤمنيف.العظيمت الكا عت يف رحمتو

 س:  ع  الرمحن لعبض ه الحؤحنين بضلجنةالحطمب السض 

أنو كيدىـ بدركؿ الجنت، كقد  ،يم  يباده المتقيف إف مف أجمؿ النعـ التن أنعميا اهلل 
دف، جنات ي منيا أنيا ايت فن الجماؿ، دالت يم  يظمت الرالؽ،  كميا ،أك اؼ تك فيا بجمم

  {80}مريم: [ائ       ائ    ەئ    ەئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ى] تعال :لو ك يدؿ يميو قك 

جنات  :أم( التن كيد الرحمف الجنت، فقاؿ: )جنات يدف  ك ؼ اهلل كجو الداللت: 
قامت، رمكد"  ـربي مف تعال  باهلل المؤمنكف تمقاه اكيدن  كانت التن كىن ا،أبدن  أىميا ينيا يتحكؿ ال كا 

 "اييانن  منو يتحققكا أف كقبؿ يركه، أف دكف الغيب، يم  الكيد بيذا فآمنكا الدنيا، فن
(3)

كنظير ذلؾ ، 

                                                           

 (.4/2321فن ظالؿ القرآف ) (1)
 (.1/501انظر:  تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف ) (2) 
 (.2/202(، كانظر:  فكة التفا ير )8/748التف ير القرآنن لمقرآف ) (3)
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﮶  ﮷   ھ ] : تعالقكلو  ﮵   ﮴    ﮳   ﮲    ،{74}التوبة: [ے  ے  ۓ  ۓ 

  {8}غافر: [ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ]  كقكلو تعال :

 ف:يفن معن  الكيد بالغيب كجي ذكر اإلماـ الرازمقد ك 

  .يشاىدكنيا ال ينيا  ائبكف ىـ أك ،ينيـ  ائبت كىن إياىا كيدىـ تعال  أنو :كجو ا كؿال

 برالؼ ال ر فن يعبدكنو الذيف :أم ،بالغيب ايبادن  يككنكف لمذيف ه تعال كيدي : الثاننالكجو 
 ال ر فن يعبدكنو كال ،الظاىر فن يعبدكنو فإنيـ ،المنافقيف

(1)
. 

 الق ل الراجح:

 ، كيميو أكثر المف ريف،أف الكجو ا كؿ ىك ا كل تبيَّف  أقكاؿ المف ريفيم   بعد االطالع  
  اب بما يؤمنكف أم" غت:لمأنو مما تؤيده المغت، فمعن  الغيب فن ا، ك كىذا بيِّف فن  ياؽ اآليات

كالنار". ،كالجنت ،البعث أمر مف  النبن بو أربرىـ مما ،ينيـ
 (2)

 

 فال اآلررة، فن دائـ آرر نعيـ يف أربرنا إذا ،المتنا ؽ يبالعج الككف ىذا لنا رمؽ فالذم"
 ثقتن ؛ ا يبي   اإيمانن  باآلررة نؤمف لذلؾ ا،ين  اب ما يم  دليالن  لنا دالمشاىى  مف كنأرذ ن دؽ، أف بد
".الدنيا فن منيا اطرفن  رأينا التن ، تعال قدرتو فن منا

 (3)
 

 فيو قكالف:ك  ،اف كيده مأتيا()إنو ك لعباده، فقاؿ: بالجنت تعال  كيده دؽثـ  

 .: )مأتيا( مفعكؿ مف اإلتيافالقكؿ ا كؿ

: )مأتيا( بمعن  آت، فيك مفعكؿ بمعن  فايؿ. القكؿ الثانن
(4)

 

 

                                                           

 (.21/552انظر: مفاتي  الغيب ) (1) 
 (.5/3321،3322ل اف العرب ) (2)
 (.15/9136تف ير الشعراكم ) (3)
 (.11/126انظر: الجام   حكاـ القرآف ) (4)
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 :الق ل الراجح

أف القكؿ ا كؿ ىك ا كل  فن معن  قكلو: )مأتيا(، تبيَّف  أقكاؿ المف ريف  بعد االطالع يم

فما داـ الرحمف " : الشعراكم قاؿ، ما ييفيـ مف ظاىر اآليت كىذا اإلتياف،كىك أنو مفعكؿ مف 
ا ال شؾ فيو، ككيده ا ككاقعن تبارؾ كتعال  ىك الذم كيد، فال بد أف يككف كيده )مأتيا( أم: محققن 

"نأتيو نحف، فين ا ـ مفعكؿ :أمتعال  ال يترمؼ ك )مأتيا( 
(1)

 نت مفعكالن جكاف كيده بالكالمعن : "، 

"يد الجنت فإنو يأتييامف كي ا، ك حتمن  كحا الن 
 (2)

  

ائ  ائ  ەئ      ]فن قكلو تعال :  رحمتو،   الجنت مَّ أف اهلل تعال   فن اآليت: ا ـ الرحمف  لطيفة

أيده تعال  مف النعيـ العظيـ الذم  فييا  ف؛ {017}آل عمران: [ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 ِلِعَبضِ ي َأْعَ ْ تُ )قضل ا:  قاؿ:  يف النبن لعباده ال الحيف، كما جا  يف أبن ىريرة 

ضِلِمينَ  .(َبَشرٍ  َقْمبِ  َعَمى َخَطرَ  َ َل  َسِحَعتْ  ُأُذنٌ  َ َل  رََأتْ  َعْينٌ  َل  َحض الصَّ
 (3)

رحمتو  كىذا يدؿ يم  
ح انو بعباده المؤمنيف.   تعال ، كا 

  دكاـ نعيميا ك ركرىا. يم  يدؿ ما رحمتو، إل  إاافتيا فن أف أخرى: لطيفة 

  

  

                                                           

 (.15/9137تف ير الشعراكم ) (1)
 (.2/462التف ير الكاا  ) (2)
 ،7498[، ح15]الفت :  [ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ]قكؿ اهلل تعال : باب  حي  البرارم، كتاب التكحيد،  (3)
(9/144.) 
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 ث الشا ض بحامل
 لطائف اس  ال مح  يف أحداث ال    اآلخ 

 

 ت مطالب:كيشتمؿ يم  رم 

  .الحطمب األ ل:  ع  الرمحن بضلبعث

 .الحطمب الثضني: المشر إلى الرمحن

 .الحمك لمرمحن الحطمب الثضلث:

 .الشفضعة بإذن الرمحن الحطمب الرابع:

  . الكالم بإذن الرمحنالخطضب  :الخضحسالحطمب 
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 الحطمب األ ل:  ع  الرمحن بضلبعث 

 تزكؿ ثـ، يت ا لكف كذيرو  دىشو  كفن القبكر ينتفاكف، مف الكفار فإذا ال كر فن رنفى يي  

  وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ] كيدؿ يم  ذلؾ قكلو تعال : .الرحمف أنو كيد فيدرككف الدىشت، ينيـ

 {84}يس: [ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ 

بالكيؿالذيف تنادكا  ،الكفار يف اهلل أربر كجو الداللت: 
 (1)

ما شاىدكا مف أىكاؿ المكقؼ لً ؛ 
بعثيـيند 

 
البعث فن كالـ العرب يعنن: اإلر اؿ، كاإلثارة، كاإلحيا . كا رير ىك ك  ،مف القبكر

المق كد فن اآليت
(2)

كفيو قكالف:: (مف بعثنا مف مرقدنا يا كيمنا) :قاؿ تعال   .
 (3)

 

عثكا بعد النفرت فإذا بي  ،يرف  ينيـ العذاب بيف النفرتيف فيرقدكف اهلل تعال  أف القكؿ ا كؿ:
  .ديكا بالكيؿ ،ياينكا القيامتك  ،ا ريرة

 ار يذاب القبر فن جنبيا  ،ف الكفار إذا ياينكا جينـ كأنكاع يذابياأ القكؿ الثانن:
مف بعثنا مف مرقدنا( يا كيمنا)كالنكـ، فقالكا: 

 (4) 

الق ل الراجح:
  

 ، كيميو أكثر المف ريف.ا كؿ ىك ا كل  ؿتبيف أف القك  ع يم  أقكاؿ المف ريفبعد االطال
أركاحيـ  دتفري  ،القيامت مكقؼل البعث نفرت ال كر فن فرني  المَّ  فك كالمشر  ىؤال قاؿ " قاؿ الطبرم:

 بيف نكمت ذلؾإف : قيؿ كقد ،(مرقدنا مف بعثنا مف كيمنا يا) :نامكىا نكمت بعد كذلؾ أج اميـ، إل 

                                                           

نػو فػن القػرآف الكػريـ مػا جػا  إال لمػف ( الكيػؿ كممػت تي 1) قػاؿ لكػؿ مػف كقػ  فػن ىمكػت، أك بمٌيػت ال ييتػرحـ يميػو معيػا، كا 
 (. 192-5/191ا تحؽ العذاب بجرمو. انظر: تيذيب المغت )

 (.1/307(، ل اف العرب )2/201انظر: تيذيب المغت ) (2)
 (.4/10تأكيؿ فن معانن التنزيؿ )(، لباب ال7/21(، معالـ التنزيؿ )8/130( انظر: الكشؼ كالبياف )3)
ػػػا فتنبيػػػكا، فجمعػػػكا فػػػن ال ػػػؤاؿ بػػػيف 4) ( قػػػاؿ الني ػػػابكرم: "كػػػأنيـ شػػػككا فػػػن أنيػػػـ كػػػانكا مػػػكت  فبيعثػػػكا، أك كػػػانكا نيامن

 (.5/540ا مريف: البعث كالمرقد".  رائب القرآف كر ائب الفرقاف )
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"النفرتيف
(1)

 َقضلَ  َيْ ًحض َأْرَبُع نَ  ُىَرْيَرةَ  َأَبض َيض َقضُل ا. َأْرَبُع نَ  النَّْفَخَتْينِ  َبْينَ  َحض) :  قكلو يميو كيدؿ ،
 َحضءً  لسََّحضءِ ا ِحنَ  المَّوُ  ُيْنِزلُ  ُثمَّ  َأَبْيُت. َقضلَ  َسَنةً  َأْرَبُع نَ  َقضُل ا. َأَبْيتُ  َقضلَ  َشْيرًا َأْرَبُع نَ  َقضُل ا. َأَبْيتُ 

 َعْجبُ  َ ُى َ  َ اِمً ا َعْظًحض ِإلَّ  َيْبَمى ِإلَّ  َشْىءٌ  اإِلْنَسضنِ  ِحنَ  َ َلْيَس  َقضَل:. اْلَبْقلُ  َيْنُبتُ  َكَحض َفَيْنُبُت نَ 
 (.اْلِقَيضَحةِ  َيْ مَ  اْلَخْمقُ  ُيَركَّبُ  َ ِحْنوُ  الذََّنبِ 

(2)
 

 كيتنادكف البعث، ىذا فيفزييـ ا،نشكرن  يتكقعكف ال كانكا  نيـ ؛ىـتأرذأف المفاجأة كالمعن : 
 مف العجب كيأرذىـ  إليو؟ رذكاأي  الذم ،الجديد العالـ ىذا فن بيـ راديي  ماذا يدركف ال  نيـ ؛بالكيؿ
 ك دؽ الرحمف كيد ما ىذا) :الجكاب كيجيئيـ !الطكيؿ النكـ ىذا مف أررجتيـ التن ،اليقظت تمؾ

 (المر مكف
(3)

يتذكركف ما  معكه مف الر ؿ ،أك الكافريف ،أك المتقيف ،مالئكتكالـ ال، كىك: "

 ".أك بعايـ بعاا ،فيجيبكف بو أنف يـ 
(4)  

"كىن حالت رركجيـ مف ا رض ،إشارة إل  الحالت المرئيت لجميعيـ" (ىذا) :كقكلو
(5)

 ،
 بكيد أتكنا الذيف ،المر مكف بو اإلربار فن ك دؽ ،الرحمف بو كيد ما تركف الذم ىذاكالمعن : "

".ككييده تعال  اهلل
 (6)

 

  ـ الرحمف.النا ب إنكارىـ يأف ذكر تكذيبيـ لمبعث  ا ـ الرحمف فن اآليت: يفةلط  

                                                           

 يف: "ا كل : نفرت ال عؽ، في بقيا فزع ثـ  ػعؽ،المق كد بالنفرت. (20/531( جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )1)
 (.96الحديد، محمد بف العثيميف )ص –كالثانيت: نفرت البعث، كبينيما أربعكف". تف ير الحجرات 

(. كجػػو الداللػػت مػػف 4/2270، )2955(  ػػحي  م ػػمـ، كتػػاب الفػػتف كأشػػراط ال ػػايت، بػػاب مػػا بػػيف النفرتػػيف، ح2)
يػػرة ىػػك أنيػا )أربعػػكف( مجممػت، كقػػد جػا ت مف َّػػرة مػػف ركايػت  يػػره فػن  يػػر م ػػمـ الحػديث: أف الػػذم يجػـز بػػو أبػك ىر 

مب، كىك أكؿ ما ييرمؽ مػف اآلدمػن، كىػك الػذم  )أربعكف  نت(. كيجب الذنب ىك العظـ المطيؼ الذم فن أ فؿ ال  
دىـ. انظػر: ، فػإف اهلل حػـر يمػ  ا رض أج ػايبق  منو؛ ليعاد تركيب الرمؽ يميو، كىذا ال يرػص ا نبيػا  

 (.92-18/91شرح النككم يم  م مـ )
 (.12/941( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )3)
 لمقػػػػرآف الكػػػػريـ (، التف ػػػػير الك ػػػػيط4/430(، كانظػػػػر: فػػػػت  القػػػػدير )3/107( مػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ كحقػػػػائؽ التأكيػػػػؿ )4)
(12/41.) 
 (.23/38( التحرير كالتنكير )5)
 (.4/383أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير ) (، كانظر:23/20( تف ير المرا ن )6)
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لين ؼ المظمكـ مف ظالمو،  ؛لمبعث مقتايو ، رحمتوالعاـ الرحمت لرحمفأف ا ـ ا  لطيفة أخرى:

.بذلؾلتربرنا  ؛ كقد رحمنا بإر اؿ الر ؿ ،يمموح ب  ن افكؿ إكيجازم 
 (1) 

 الحطمب الثضني: المشر إلى الرمحن

إل   ييحشركف المتقكففيم  ح ب حالو،  كررج الناس مف قبكرىـ، كؿه  ،نفر فن ال كرإذا 
مف شدة ا ىكاؿ،  ؛يم  ركبيـأما المشرككف فيـ جاثكف  بكرامت كح ف ا تقباؿ، ،الرحمف كفدا

 كيدؿ يم  ذلؾ: . منتظريف لحكـ الكبير المتعاؿ

 {88}مريم: [ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ]كلو تعال : قأكال: 

حشريف  أربر اهلل  كجو الداللت:
 
الحشر: "ىك الاـ كالجم ، ك  المتقيف يكـ القيامت، 

و تارة: الحشر إل  مكقؼ القيامت"كيراد ب
(2)

 :أمإل  الرحمف كفدا( يكـ نحشر المتقيف : )تعال  قاؿ ،
حشركف إليو يكـ القيامت يي  ،نييو كاجتناب بامتثاؿ أمره ،ياأف المتقيف الذيف كانكا يتقكنو فن دار الدن"

" فن حاؿ ككنيـ كفدا
(3)

مكفالميكر الركباف  :كالكفد، 
 (4)

 ،اياطلمع ؛القدـك يم  العظما  :كأ ؿ الكفكد ،

كالزائر ركتعظيميـ، المزك  ففيو إشارة إل  تبجيميـ
 (5)

 ،كرميفمي  تعال  أنيـ يأتكف إل  اهلل"كالمراد:  ،
".حاط بالعنايت كالترحيبفتي  ،ككف الكفكد التن تفد يم  الممكؾكما ت

 (6)
  

، فن الكالـ حذؼ" (كفدا )إل  الرحمفكتتجم  ىذه العنايت بدركؿ جنت الرحمف، فن قكلو: 

"إل  جنت الرحمف كدار كرامتو :أم
 (7)

فن قكلو   إبراىيـنبيو يف  تعال  هأربر  ما ىذاكنظير  ،
                                                           

 (.16/143( انظر: نظـ الدرر فن تنا ب اآليات كال كر )1)
 (.4/105(، كانظر: تيذيب المغت )380تف ير القرآف الكريـ، ابف القيـ )ص (2)
 (.3/512( أاكا  البياف )3)
يرابػػو )(، معػػانن القػػر 6/4881(، ل ػػاف العػػرب )14/140( انظػػر: تيػػذيب المغػػت )4) (. كقيػػؿ: ركبانػػان؛ 3/346آف كا 

ًلمػا دؿ يميػو المعنػ  الم غػكم لكممػت كفػد: كىػـ القػػادمكف، كيػادتيـ الركػكب، كقيػؿ: ميكرمػكف؛  ف العػادة إكػراـ الكفػػكد. 
 (.1/485انظر: الت ييؿ لعمـك التنزيؿ )

 (.7/113( انظر: محا ف التأكيؿ )5)
 (.3/180( التف ير الحديث )6)
 (.11/151حكاـ القرآف )( الجام   7)
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{99فات:ا}الصَّ  [ەئ   ى  ى   ائ  ائ    ەئ]تعال : 
  

إل  بمد " قاؿ: )إل  ربن(، كالمراد:أنو أم: 

".أيبد فيو ربن
(1)

 

ح ليا شر تن ،راكبيف يم  مراكب ،إل  جنت الرحمف كدار كرامتو حشركفيي أنيـ كالمعن : 
القمكب ر ليا كتي  ،النفكس

 (2)
نعاميـ كما يفد" ، "الكافدكف يم  أبكاب الممكؾ، ينتظركف إكراميـ كا 

 (3)
، 

  برحمتو تعال . ينزؿ منازؿ اإلكراـك ، الرحمفيفد إل  جناب  ،كفد كريـفالمتقكف ىـ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ               ] قكلو تعال :ثانيا: 

  {89-88}مريم: [ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  

 أم: (كالشياطيف رنيـ، فقاؿ: )فكربؾ لنحشالمشركيفيف حشر   أربر اهلل كجو الداللت:
حشر الشياطيف، كذلؾ أنو يي قرنائيـ مف يعنن المشركيف المنكريف لمبعث م   ،يـ فن المعادلنجمعنَّ 

فن  م مت وكؿ كافر م  شيطان
 (4)

كأزكاجيـحشركف تعال  ينيـ أنيـ يي  هفيما أربر كنظيره ، 
 (5)

 فن 

  {44ت:افا}الصَّ  [ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی]قكلو تعال : 

 بعد بعثيـ مف قبكرىـ ،ابنف و الكريمت أنو ال بد أف يحشرىـ جميعن  أق ـ  : أف اهلل كالمعن
كليركا  منقكص، ليأرذ الكؿ جزا ه  ير ؛التن ىن  بب إ كائيـ كاالليـ ،شياطينيـكمعيـ 

ك يتن ؿ منيـ  ،كأيم  أب ارىـ ،بأنف يـ أف الشيطاف أاميـ
(6)

ڑ  ] قكلو تعال : فن، كما 

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڳگ  گ  گ  گ     ڳ   ڳ  ڑ   ک  ک  ک  ک

                                                           

 (.8/217( محا ف التأكيؿ )1)
 (.9/71( انظر: التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )2)
 (.6/118(، كانظر: التف ير المظيرم )16/84( تف ير المرا ن )3)
(، لبػػاب التأكيػػؿ فػػن معػػانن التنزيػػؿ 2/346(، مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ )5/245( انظػػر: معػػالـ التنزيػػؿ )4)
(3/193.) 
(، فػػػت  القػػػدير 15/73الجػػػام   حكػػػاـ القػػػرآف )انظػػػر: ( ممػػػا قيػػػؿ فػػػن معنػػػ  أزكاجيػػػـ: قرنػػػاؤىـ مػػػف الشػػػياطيف. 5)
(4/448.) 
 (.2/465( انظر: التف ير الكاا  )6)
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ۓ      ۓھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ

﮵  ﮶  ﮳   ﮴   ﮻  ﮼   ﮷﮲  ﮺   ﮹   ليس  أف الشيطاف أم: .{44}إبراهوم: [﮸ 

مف بمغيثيـ  :أم ،فميس ىك بم رريـ ،إال أف دياىـ بالك ك ت فا تجابكا لو ،لو يمييـ  مطاف
.تعال  يذاب اهلل

 (1)
 

لنحارنيـ حكؿ جينـ  )ثـ: قاؿأربر تعال  أنو بعد أف يحشرىـ، ييحارىـ إل  جينـ، فثـ 

قكالف: ا(جثيَّ ) معن  فنك  ،جثيا(
(2) 

 .القياـ يم  يقدركف ال فيو ىـ ما لشدة أنيـأم:  ،كبيـر  يم  اجثي  : القكؿ ا كؿ

 جمايات. :بمعن  جثي ا القكؿ الثانن:

 راجح: الق ل ال

 كمييما  حيحاف؛ كذلؾ مف كجييف:القكليف أف تبيَّف  عد االطالع يؿ أقكاؿ المف ريفب

 يم  جمكس، كمنو: تجاثكا قـك :أم اؾ، كىك: قكـ جثيٌ : أف المعن  الم غكم يدؿ يم  ذلالكجو ا كؿ

أم: جمايت. يانبي تتب  أمت كؿ ، كجثنكبالر  
 (3) 

ف كاف را   "الثانن: أف قكلو: )جثيَّا(، الكجو  ا بالكفرة؛  نيـ الذيف أ كاىـ الشياطيف كأامكىـ، كا 

"إل  الجمي  ا برار كالفجار؛  ف الحشر لمجمي ، كالجمي  يركف جينـ ؼايكلكف أي 
 (4)

، كالجمي  
 .ال يطيقكف القياـ يم  أرجميـ، ك تجاثكف يم  ركبيـي

 ف البارؾ  (؛اجثيَّ ) : لقكلو تعال ؛إنو تعال  يحارىـ يم  أذؿ  كرة: "قاؿ الرازم 
ىذا المعن  حا ؿ لمكؿ  :فإف قيؿ، أك  كرتو  كرة العاجز ،يم  ركبتيو  كرتو  كرة الذليؿ

                                                           

 (.2/366( انظر: تف ير القرآف العزيز )1)
 (.3/475(، أاكا  البياف )11/133( انظر: الجام   حكاـ القرآف )2)
 (.1/546نظر: ل اف العرب )( ا3)
 (.9/4674( زىرة التفا ير )4)
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فيو جرياف العادة أف الناس فن مكاقؼ  كال بب، {48}اجلاثوة: [ڭ  ڭ           ڭ  ۇ]بدليؿ قكلو تعال : 

كالقمؽ، أك لما يدىميـ مف  ظارنتااللما فن ذلؾ مف  ؛يتجاثكف يم  ركبيـ ،المطالبات مف الممكؾ
ذا كاف ىذا يام  ، الذم ال يطيقكف معو القياـ يم  أرجميـ ،شدة ا مر فكيؼ يدؿ يم   ،ا لمكؿكا 
أنيـ يككنكف مف كقت الحشر إل  كقت الحاكر فن المكقؼ  :المراد الكفار؟ قمنا: لعؿمزيد ذؿ 

".حقيـكذلؾ يكجب مزيد الذؿ فن  ،يم  ىذه الحالت
 (1)

 

زلكا كما يي  ،زؿ ال عدا  يف ا شقيا  فن الحشرفإف قمت: ىال يي : "كقاؿ الزمرشرم 
كردكا حاركا حيث تجاثكا حكؿ جينـ، كأي ؟ قمت: لـ يفرؽ بينيـ فن المحشر، كأي  ينيـ فن الجزا

إل   منيا كرم يـ، فيزدادكا لذلؾ  بطتن  تعال  ليشاىد ال عدا  ا حكاؿ التن نجاىـ اهلل ؛معيـ النار
 ، كماكح رتيـ كأيدائيـ، فتزداد م ا تيـ تعال  ا إل   ركر، كيشمتكا بأيدا  اهللك ركرن  ، بطت

".كشماتتيـ بيـ ،تعال  يغيظيـ مف  عادة أكليا  اهلل
 (2)

 

 كىن ،حارت حكؿ جينـيأرذ مف كؿ طائفت مف تمؾ الطكائؼ التن أي  أنو تعال  أربر ثـ
ايتيَّ كاف أشد يم  الرحمف أييـ  ،جاثيت تنتظر حكـ اهلل تعال  فييا

 (3)
قكلو: )لننزيف فن 

 
مف كؿ 

ممف أحارناىـ  الكفر، أىؿمف شي   تشيع كؿ مف :المرادك (، أييـ أشد يم  الرحمف يتيَّا شيعت

 حكؿ جينـ
(4)

الغكاة" مف  اكينا تبعت أم شايت، التن فتائالط" :ىن :الزمرشرم قاؿ ،
(5)

 ،

كليس ليـ تكبت، كأ حاب ا ىكا  ،ىـ أ حاب البدعك "
 (6)

ڃ  ] فن قكلو تعال :أربر ينيـ كما  ،

  .{089}األىعام: [چ  چ  چ  چ  ڇ

                                                           

 (.109-13/108(، كانظر: المباب فن يمـك الكتاب )21/557( مفاتي  الغيب )1)
 .(3/33يف حقائؽ  كامض التنزيؿ ) ( الكشاؼ2)

 (.200(، كانظر: مرتار ال حاح )ص2/583) العاتن: "الجبار". المعجـ الك يط (3)
 (.16/148كالتنكير )انظر: التحرير  (4)
 (.3/34( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )5)

 (.1/338الركض الدانن )المعجـ ال غير(،  ميماف بف أحمد الطبرانن ) (6)
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 أي اىـ كالف اد، الغن طكائؼ مف طائفت كؿ مف كلنميزفَّ  ،كالمعن : لن تررجفَّ 
درالو بتعذيبو، فيبدأ فأيتاىـ، كأيتاىـ فأي اىـ،  ،كاإلاالؿ ،الكفر فن مراتبيـ ح ب يم  النار كا 

كالاالؿ"
 (1)

قاؿ: ىؤال  ا، كيي ا، كأشد أمرن قدـ فن إدراؿ النار مف ىك أكثر جرمن يي  اهلل تعال أم: أف ، 
 (2) .رالكف فن قادةالىـ 

كلك رص ذلؾ  ،مف أىؿ الع ياف كثيريف كفن ذكر ا شد تنبيو يم  أنو تعال  يعفك "
 درؿ كال  م  الترتيب، أك يي كيطرحيـ فن النار ي ،أيتاىـف أنو يميز طكائفيـ أيتاىـ :فالمراد ،بالكفرة
 ".التن تميؽ بو طبقتو

(3)
 الااؿ يذاب  ف أيظـ؛ بعذاب ريص كفره فن تمردنا أشدىـ كاف "فمف

 كيتجبر كعذاب يتمرد مف يذاب كليس لغيره، اتبعن  ؿيىا مف يذاب فكؽ يككف أف يجب الماؿ
( 4) الغفمت". م  بو يقتدم مف كعذاب الباطؿ فن الشبو ييكرد مف يذاب كليس المقمد،

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ] كما فن قكلو تعال :ا، كىـ فن تمؾ الحاؿ يمعف بعايـ بعان 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ

ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ ڍ    ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 . {39-38}األعراف: [ڈ  ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

حت   ، نيـ امكا باتباييـ ؛لعنت ا مـ التن  بقتيا إل  النار ،النار أمت رمتكمما دأم: 
 كالىـ إل  النار قالت أرراىـ دركالن ، ا فن النارإذا تدارككا كتالحقكا جميعن 

 
قالت ا تباع أم: دركالن، 

العذاب بأشد  ، فأاعؼ يمييـارذ مف دكنؾ إلين  نيـ شريكا لنا أف نت ؛لمقادة: ربنا ىؤال  أامكنا
كلكف ال  ،لمتاب  كالمتبكع يذاب ماايؼ :( أملكؿ اعؼ)اهلل تعال :  قاؿك  ،مما تعذبنا بو

مقدار ذلؾ. تعممكف
 (5)

تطمبكف بو أف يككف  ،ما كاف لكـ يمينا أدن  فاؿف": كقالت أكالىـ  رراىـ 

                                                           

 (.3/476أاكا  البياف ) (1)
 (.3/306انظر: تف ير ال معانن ) (2)

 (.5/275( ، كانظر: إرشاد العقؿ ال ميـ )8/185فت ي البياف ) (3) 
 (.16/75(، تف ير المرا ن )3/193(، كانظر: لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )21/557اتي  الغيب )مف (4)
 (.393انظر: الكجيز فن تف ير الكتاب العزيز )ص (5)
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ايترفتـ بتمب كـ بالاالؿ المقتا  لو، فذكقكا العذاب كقد  ،م  أف الذنب كاحد ،يذابكـ دكف يذابنا
".بك بكـ لو ميما يكف  ببو

 (1)
 

مف يدؿ يم   عت الرحمت، التن  م  المتقيفكر ا ـ الرحمف أف ذ :ا ـ الرحمف فن اآليت  لطيفة
يـ ظراجيف منو رحمتو كيحيث يفد المتقكف إل  الرحمف؛  ،الفاؿ كاإلنعاـ يم  يباده المتقيف شأنيا

الطيب؛ رحمت بعمميـ  الجنت التن  يرثيا المتقكفكىن ، ح انو، كالفكز بعطاياه فن دار راكانوإ
 مف اهلل تعال .

 ف شديد  ؛يتكىـ يم  قب  يدؿ المتجبريف ذكر ا ـ الرحمف م  العا يفأف  أخرى:  لطيفة

كالطغيافال بالكفر بو  ،حقيؽ بالشكر لو كاإلح اف ،الرحمت بالرمؽ
 (2)

 يم  اياتين  كاف ذاإ ، "ك نو
 فن ممعف  نو لمرحمت؛ شاكر  ير ىك إذ ،إمعاننا الشر فن ممعف فيك يميو، اجريئن  الرحمف

ميا".كمير  رىامي د يم  اال تكبار
 (3)

  

يع كف كيتجبركف، م  يمميـ بقدرتو يمييـ، كىك م  ىذه القدرة ، المجرمكفىؤال  ك 
 تعال  بيـ. رحمت اهلل المجرمكف، كتمؾ  فيؤاللعميـ يتكبكا إليو،  ،بإميالو ليـيرحميـ 

 الحطمب الثضلث: الحمك لمرمحن

، ككؿ ممؾ لغيره فيك لمرحمف يكمئذو ىك كال يشركو فيو أحد  ،الممؾ الثابت الذم ال يزكؿ
كيدؿ يم  ذلؾ  لشدة اليكؿ كالعذاب الذم يق  يمييـ فيو. ؛يم  الكافريف ىذا اليكـ ي يره زائؿ، ك 

  {48}الفرقان: [ک  گ   گ   گ     گ    کک  ڑ  ڑ  ک]قكلو تعال : 

 كك فو الحؽ(، " )الممؾ يكمئذو يف ممكو يكـ القيامت، فقاؿ:   اهلل أربركجو الداللت: 

"الثابت الذم ال يترمؼ حكمو، كال يككف لغيره أبدا :بأنو الحؽ، أم
 (4)

  ف كؿ ممؾ يزكؿ يكمئذو "؛ 

                                                           

 (.8/150تف ير المرا ن ) (1) 
 (.16/148انظر: التحرير كالتنكير ) (2) 
 (.9/4675زىرة التفا ير ) (3) 

 (.10/5269) المرج  ال ابؽ( 4)
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"كيبطؿ، كال يبق  إال ممكو
 (1)

 ،أمالؾ المالكيف ذم يزكؿ كينقط  ليس بممؾ، فبطمت يكمئذو الممؾ ال، ف
كحده تعال  مؾ الحؽ هللمكو، كبقن المي ؾ كمي ممى كزاؿ كؿ 

 (2)
كما  ،يبؽ  حد مف المرمكقيف ممؾ ، كلـ

.كا شراؼ ك يرىـ ،كا حرار كالعبيد ،كانكا فن الدنيا، بؿ قد ت اكت الممكؾ كرياياىـ
 (3)

 

المالؾ ليذا الككف فن  أنو تعال  ىكىذا اليكـ بالذكر، م   الممؾ لو فن ثبكت   "كرص
لمرد يم  الكافريف الذيف زيمكا أف أ ناميـ  تشف  ليـ يكـ القيامت، كلبياف أف ؛ ىذا اليـك كفن  يره

الكاحد  تعال  زائؿ، أما الممؾ الثابت الحقيقن فيك هلل  كرمالدنيا إنما ىك ممؾ  فن   يرهممؾ 

القيار"
 (4)

فرد تالمتعال  هلل ، أم: {08}غافر: [ی  ی   ی     ىئېئ     ىئ    ىئ]فن قكلو تعال   كما ،

.بالممؾ، الذم قير كؿ ما  كاه
 (5)

 

ا يم  الكافريف يكمن )ككاف  مطانو كممكو، فقاؿ:  وثـ ك ؼ تعال  ىذا اليكـ الذم تجم  في
كف ؿ لمقاا ، كىك يم    نو يكـ يدؿ ؛كاف ذلؾ اليكـ شديد اليكؿ يم  الكافريف"ك  :م( أي يرا

"لما يناليـ فيو مف الكرامت كالبشرل ر؛المؤمنيف ي ي
 (6)

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ] تعال :نظيره قكلو ك ، 

ثر: [ەئ  وئ   وئ  ۇئ يم  أنو  دؿَّ  (يم  الكافريف  ير ي ير)ا قاؿ تعال : لمَّ : أم ،{01-9}اددَّ

 نو فن نف و كذلؾ لمجمي  مف  ؛كيحتمؿ أف يككف إنما ك فو تعال  بالع ر يم  المؤمنيف، ي ير
.ىكؿ الكفار فيو أكثر كأشد المؤمنيف كالكافريف، إال أف

(7)
  

ا كي ير مغف ينو؟ قمت: لمَّ  ،فإف قمت: فما فائدة قكلو  ير ي ير": قاؿ الزمرشرم
ؤذف بأنو ال يككف يمييـ كما يككف ليي  (؛ ير ي ير)قاؿ:  ،فق ر الع ر يمييـ (يم  الكافريف)قاؿ 

                                                           

 (.3/275( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )1)
 (.13/24( انظر: الجام   حكاـ القرآف )2)
 (.581( انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص3)
 (.10/190( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )4)
 (.3/89(،  فكة التفا ير )10/6413( انظر: اليدايت إل  بمكغ النيايت )5)
 (.19/7( تف ير المرا ن )6)
 (.5/512( انظر: الجكاىر الح اف )7)
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، كبشارة المؤمنيف كت ميتيـ ،كزيادة  يظيـ ليجم  بيف كييد الكافريف ؛اا ىينن المؤمنيف ي يرن  يم 
."الدنيا أمكر، كما ييرج  تي ر الع ير مف ارج  أف يرج  ي يرن راد أنو ي ير ال يي كيجكز أف يي 

 (1)
 

فن الرحمت لعباده ذلؾ اليكـ م  ككف الممؾ فيو هلل تعال  المبالغ  أف ا ـ الرحمف فن اآليت:  لطيفة

ليـ  شديدان  أم(، يم  الكافريف ي يرا يكمان )
(2)

،
 
كالمذنبيف،  ،الع اة وينال العذاب الذمأف ك 

ال شفا  يي  كال، تعال  ، ىك مم كس برحمت اهللكالمنحرفيف راد منو إال تطيير ىذه النفكس الربيثت، كا 
 الع اة.العذاب الذم يمقاه  مما يت ؿ بيذا ،كلي ت النقمت كال التشفن المريات،ىذه القمكب 

(3)
 

ال يررج مف ف،  ابوك بقت  ،رحمتو كؿ شن  عتك أف ا ـ الرحمف الذم   لطيفة أخرى:
العذاب.كحقت يميو كممت  ،رحمتو إال مف  مبت يميو الشقاكة

 
 

الرحمف ما ي ترين  م  ا موالممؾ  منا بت ذكرفن  كقد ذكر الشير الشعراكم 

ع الممؾ يكـ القيامت هلل تعال  مف مظاىر الرحمت بنا، فال تأرذىا اجتما: "لالىتماـ، فقاؿ 
كتعال  يطمئنؾ: ال  تبارؾ ككأف الحؽ ،يم  أنيا احتكار أك جبركت؛  نيا فن يد الرحمف الرحيـ

".الحؽ لمرحمف فالممؾ يكـ القيامت ليس  حد تراؼ أف تق  تحت  طكتو، إنما الممؾ يكمئذو  ،تقمؽ
(4)

 

 ،(ككاف يكما يم  الكافريف ي يرا)حمانيتو تعال  أف يقكؿ  بحانو: كمف ر : "ثـ قاؿ
ال لك فاجأنا ف ينبينا إل  الرطر قبؿ الكقكع فيو، كىذه رحمت بنا أف ين حنا ربنا كيعدؿ لنا، كا 

". عبنابالعقكبت لكاف ا مر 
 (5)

 

 

 

                                                           

 (.4/647( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )1)
 (.6/213( انظر: إرشاد العقؿ ال ميـ )2)
 (.10/10( انظر: التف ير القرآنن لمقرآف )3)
 (.17/10422( تف ير الشعراكم )4)
 (.17/10422( المرج  ال ابؽ )5)
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  الشفضعة بإذن الرمحن :الرابع الحطمب
ا.زكجن مثمو إليو كجعمو  اَـّ  ، أم:الشن الشفايت لغتن: مف شف  

 (1)
 

."التك ط لمغير بجمب منفعت أك دف  مارة"الشفايت ا طالحا: 
 (2)

 
كقد جعؿ اهلل تعال  الشفايت رحمت منو لعباده يكـ القيامت، كما أثبت ذلؾ أىؿ ال نت كالجمايت، 

مت، فن أىؿ الكبائر ك يرىـ، كمنو أياا شفايت  يره مف  الحن ا   نبينا تكمف ذلؾ شفاي
]َمْن َذا  :كىن شفايت مشركطت بإذنو تعال  لمف يشا  مف يباده فن حؽ مف يشا  كما قاؿ تعال 

.{488}البقرة: الاِذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلا بِإِْذنِِه[
 (3)

   

يف يبد اهلل بف يمرك، أف كما أف ا يماؿ ال الحت تشف  ل احبيا يكـ القيامت، كما جا  
، َحَنعتو "القاؿ:  ر كؿ اهلل  صيضم  القرآن يشفعضن لمَعب  ي م القيضحة، يق ل الصيضم: أي َربِّ

الطعضَم  الشي ات بضلنيضر، فشفِّْعني فيو،  يق ل القرآن: حنعتو الن َم بضلميل، فَشفِّْعني فيو"، قَضل: 
"."فيشفعضنِ 

 (4)
 

 ذيكر ا ـ الرحمف م  الشفايت، كيدؿ يميو ما يمن:   كقد
﮲    ہڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ] قكلو تعال : أكالن: ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  

 .{019-018}طه: [﮳ ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹     ﮺  ﮻  ﮼      ﮽ 
يـك  الذم يديكىـ إل  الح اب ،لمداينالناس ف اتباع يأربر اهلل تعال  كجو الداللت: 

ينادييـ أيتيا العظاـ "فيؿ، الممؾ ا راأم:  يتبعكف الداين ال يكج لو( يكمئذو )فقاؿ تعال :  القيامت،
النررة، كا ك اؿ المتفرقت، كالمحكـ المتمزقت، قكمن إل  ربؾ لمح اب كالجزا ، في معكف ال كت 

كقيؿ: ال يكج  ،ا كال شماالن أم: ال يحيدكف ينو، كال يميمكف يمينن  (ال يكج لو)كمعن   ،كيتبعكنو
"اديكىـ جميعن لديا  الممؾ يف أحد، أم: ال يعدؿ بديائو يف أحد، بؿ ي

 (5)
كنظيره قكلو تعال : ، 

                                                           

 (.1/487) المعجـ الك يط انظر:( 1)
(، نػكر التكحيػد كظممػات الشػرؾ فػن اػك  الكتػاب كال ػنت، د.  ػعيد بػف 1/173تف ير العثيميف الفاتحت كالبقرة )( 2)

 (.30كىؼ القحطانن )ص
(، كقػػد ف ػػؿ المؤلػػؼ فػػن مكاػػكع الشػػػفايت 176شػػرح العقيػػدة الطحاكيػػت، ابػػف أبػػن العػػػز الحنفػػن )صانظػػر: ( 3)

 (. 180، 171)ص
ركاه أحمػػد ": و الشػػير أحمػػد شػػاكر، كقػػاؿ الييثمػػنقػػ(، ك ػػححو محق6/188(، )6626م ػػند أحمػػد، ح)( 4)

 (3/181)كمنب  الفكائد مجم  الزائد  ."كالطبرانن فن الكبير، كرجاؿ الطبرانن رجاؿ ال حي 
 .(4/100( أاكا  البياف )5)
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م رييف فن مشييـ نحك المق د، إما " :أم {8}القمر: [ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ  ڀ     ڀ]

."دكف تمكؤ كال تأرر ،، كي يركف نحك الداين ليـ كىك إ رافيؿكهأك طم  كنح ،لركؼ
 (1)

 
لمرحمف(: )كرشعت ا  كات  قاؿ:ف ،مئذو أربر يف رشكع ا  كات لمرحمف يك  ثـ

راكع كامؿ فن النفس كالج ـ، كأ مو فن القمب": الرشكعك 
"(2)

ك كنت أ كات " كالمعن :، 
."فك ؼ ا  كات بالرشكع، كالمعن   ىميا ،الرالئؽ لمرحمف

 (3)
 

و ال كت الرفن،  مكط  ا قداـ إل  المحشر، كأ" كىك (فال ت م  إال ىم ا)ثـ قاؿ: 
"كأرفاهإليو إذا أ ره  ،بحديثو إل  فالف ىمس فالف قاؿ:يي 

 (4)
 :اليمس": كقاؿ الزمرشرم ،

".الحركؼ الميمك تكمنو  ،كر الرفنذال
 (5) 

أم: أف الجمي  يكـ القيامت فن رشكع ك ككف، فال ىمس كال كالـ، فال يتكمـ أحد كال يشف  
 (لو الرحمفال تنف  الشفايت إال مف أذف  يكمئذو )تعال :  قاؿ، إال بإذنو تعال  فن ىذا اليكـ لغيره
أم: كران لممشفكع قكال( كران لو ) ،أذف أف يشف  لو :إال شفايت مف أذف لو الرحمف، أم"أم: 

."()ال إلو إال اهللأىؿ فيو قكال، كىك الذم كاف فن الدنيا مف 
 (6) 

  ت ال تككف نافعت لممشفكع لو إال بشرطيف:فايالش كالمعن : "أف
 .لمشاف  بالشفايت تعال  اهلل إذف -1
لو". ليأذف بشفايت الشاف  ؛يف قكؿ  در مف المشفكع لوتعال  هلل ا راا -2

 (7)
 

كالالـ الدارمت  ،كىك الشاف  ،يائد إل  مف أذف لو الرحمف" (كران لو قكال) :قكلوكقيؿ: 
لو"، ا إكرامن  : جؿ الشاف ، أم ؛ف قكؿ الشاف ران الرحم :يم  ذلؾ الامير الـ التعميؿ، أم

{0}الرشح: [ہ  ۀ   ہ  ہ  ] :تعال كقكلو 
 

 كقد أراد ما أذف لمشاف  بأف يشف  إالتعال  اهلل فإف ، 
."ا يم  كرامت الشاف  يند اهلل تعال ينكانن  ،قبكؿ شفايتو، ف ار اإلذف بالشفايت كقبكليا

 (8)
 

                                                           

 (.3/2539) لمزحيمن التف ير الك يط(1) 
 (.1/220زىرة التفا ير )(2) 
 (.18/374جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )(3) 
 (. 6/261( ، كانظر: الكشؼ كالبياف )18/374جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )(4) 
 (.3/89الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )(5) 

 (.3/176زاد الم ير ) (6)  
 (.153-16/152تف ير المرا ن )(7)  
 (.311-16/310التحرير كالتنكير ) (8)  
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  {87}مريم: [ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ] قكلو تعال : :اثانين 

فن  الكاكالشفايت إال مف اترذ يند الرحمف ييدا، ك بأنو ال يممؾ   أربر اهلل كجو الداللت: 
: راجعت إل  قكليفالشفايت( ال يممككف ) :قكلو

(1) 

ف المجرميف ال يشفعكف فن أ فيـ منو با حرليي ك  ،راجعت إل  المجرميف أنيا :القكؿ ا كؿ
منكيت مف فشفايتيـ فن  يرىـ م ، نيـ إذا كانكا ال ي تحقكف أف يشف  فييـ  يرىـ لكفرىـ؛  يرىـ

: لكف مف اترذ يند الرحمف ييدا يممككف الشفايت، أم كالمعن  اال تثنا  منقط ،ك  ،باب أكل 
ذنو ليـ ،إياىـ تعال  بتمميؾ اهلل  .كا 

اال تثنا  مت ؿ، أم: ال يممؾ ك ، اراجعت إل  المتقيف كالمجرميف جميعن  أنيا القكؿ الثانن:
  .مف ييدا كىـ المؤمنكفالرح إال مف اترذ يند ،مف جميعيـ أحد الشفايت

  الق ل الراجح: 

مف  ير  اتراذ العيدا تثن  القكؿ ا كؿ تبيف أف  بعد االطالع يم  أقكاؿ المف ريف
ابتدا  قكؿ جديد. ( مف اترذ يند الرحمف ييدا)قكلو: فالعيد، المجرمكف إذ ال يترذ الكفار  ،جن و
 ، كىـد )إال مف اترذ يند الرحمف ييدا(ال يممككف الشفايت  ح ىؤال  الكفار" : القرطبنقاؿ 

أم لكف مف اترذ يند الرحمف  ،فيك ا تثنا  الشن  مف  ير جن و ،فيممككف الشفايت ،الم ممكف
"ييدا يشف 

(2)
ال يممؾ " : ا لك نقاؿ  المتقيف التراذ العيد.ا تثن  فإنو الثانن القكؿ أما ، 

."بالعيدكىك المراد  ،ىؿ معو أف يشف  تأي إال مف ات ؼ منيـ بما ،العباد أف يشفعكا لغيرىـ
 (3)

 

"المؤمنيفكف إال لمف اترذ يند الرحمف ييدا يعنن: افعال يشف  الش"المعن  أنو: ك 
 (4)

،  كا  
 كاف اال تثنا  مت ؿ، أك منقط ، كيدؿ يم  ذلؾ ما يمن:

 

                                                           

 (.516-3/515انظر: أاكا  البياف )  (1)
 (.11/153الجام   حكاـ القرآف )(2) 
 (.8/452ركح المعانن )(3) 
 (.5/255معالـ التنزيؿ )(4) 
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﮴  ] قكلو تعال :ينيا أربر كما  ،االشفايت لمف اترذ يند الرحمف ييدن  أف -3 ﮳    ﮲ 

  .{019 }طه: [﮵ ﮶    ﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼      ﮽ 
 [َفََم َلنَا ِمْن َشافِِعيَ ] :قكلو تعال  ينيـال تنفعيـ شفايت الشافعيف، كما أربر  فيالمجرمأف  -4

".كالمؤمنيف ،كالنبييف ،مف يشف  لنا مف المالئكت" :أم ،{011}الشعراء:
 (1)

 
 ِلُكلِّ ): قاؿ ر كؿ اهلل باهلل تعال ، كما  متو مقركنت بعدـ الشرؾ   أف شفايت الر كؿ -3

لَ  ُحْسَتَجضَبةٌ  َ ْعَ ةٌ  َنِبي   نِّي َ ْعَ َتوُ  َنِبي   ُكل   َفَتَعجَّ  َيْ مَ  أِلُحَِّتي َشَفضَعةً  َ ْعَ ِتي اْخَتَبْأتُ  َ اِ 
(َشْيًئض ِبضلمَّوِ  ُيْشِركُ  َل  ُأحَِّتي ِحنْ  َحضتَ  َحنْ  المَّوُ  َشضءَ  ِإنْ  َنضِئَمةٌ  َفِييَ  اْلِقَيضَحةِ 

 (2)
ككجو الداللت  ،

را تن فن جيت   متو؛  جؿ أف ي رفيا ادرر ديكتو  الرسول أنمف الحديث: 
 :كىن أق اـ ،اشيئن  ال يشرؾ باهلل مات مف أمتو من -انشا  اهلل-كىن كا مت  الشفايت،

درجات  رف أك  ،تعجيؿ دركليـ الجنتأك  ،ترفيؼ لبثيـ فيياأك  ،قكـ النار يدـ دركؿ
.فييا

(3)
  

 ؛فكأنو ىيأ النجاة لممنقطعيف ،كجعميا شفايت لممذنبيف ،مف فاؿ كرمو أنو جعميا  متو"ك 
".ليمحقيـ بال ابقيف

 (4)
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ]قكلو تعال :  ثالثان:

  {78-77}مريم: [ٺ
ال يما إذا كانكا أقكيا  بماؿ أك  ،افريفيف نف يات الكاآليت الكريمت  تكشؼكجو الداللت: 

كقد نزلت ىذه  .ت يمييا بأ مكب حكيـردَّ ، ك كأقكاليـ الباطمت تبجحيـ،ا مف ألكاف  اقت لكنن ، كقد كلد
الكافر اآليت فن

 (5)
 كديكاه أنو  يؤت  فن اآلررة ماالن  تعال ، ، الذم جم  بيف كفره بآيات اهلل

                                                           

 (.6/120معالـ التنزيؿ ) (1) 
، 199 ػػػػحي  م ػػػػمـ، كتػػػػاب اإليمػػػػاف، بػػػػاب ارتبػػػػا  النبػػػػن  ػػػػم  اهلل يميػػػػو ك ػػػػمـ ديػػػػكة الشػػػػفايت  متػػػػو، ح (2) 

(1/189.) 
 (.46-10/45انظر: تحفت ا حكذم ) (3) 
 (.3/366كشؼ المشكؿ مف حديث ال حيحيف، أبك الفرج، جماؿ الديف الجكزم ) (4) 
ؽ ىػػػػ، كىػػػك مػػػف قػػػريش أحػػػد الحكػػػاـ فػػػن  3الكػػافر ىػػػك: العػػػاص أك العا ػػػن بػػػف كائػػػؿ بػػػف ىاشػػػـ ال ػػػيمن، ت (5) 

ا ليشاـ بف المغيرة، كأدرؾ اال الـ، كظؿ ي م  الشرؾ، كييعد مف الم تيزئيف، كمف الزنادقت الذيف الجاىميت، كاف نديمن
 (.3/247ماتكا كفارنا كثنييف، كىك كالد يمرك بف العاص. انظر: ا يالـ )
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ككلدا
(1)

ف كانت  -كىذه اآليت ، " تشمؿ كؿ كافر، زيـ أنو يم  الحؽ،  فإنيا-معيفنازلت فن كافر كا 
".كأنو مف أىؿ الجنت

 (2)
 

 ف رؤيت الشن  مف أ باب  حت الربر ينو ر المكل  بقكلو: )أفرأيت(؛ كيبَّ 
(3)

ككانكا  ،
يعطييـ فن  تنفعيـ فن الدنيا، كأنو تعال   كما ،تنفعيـ فن اآلررة كثرة أمكاليـ كأكالدىـ  يركف بأف

ا. كما أيطاىـ فن الدني ،اآلررة
(4)

 

 :ىكك ، أـ اترذ يند الرحمف ييدا( أطم  الغيب)ا: ا لو كتكذيبن ، تكبيرن تعال  قاؿ اهللك 
الكافر بو، ىذا االديا  الذم يدييو،  تعال ، يم  اهلل ن، ينكر فيو يم  ىذا المتألإنكارم ا تفياـ"

فيؿ اطم  الغيب، كقرأ ما  ،الدنيا الماؿ كالكلد فن أكتنمثؿ ما  ،ككلدا كأنو  يؤت  يكـ القيامت ماالن 
"ا بذلؾ؟ييدن  تعال  أـ أنو اترذ يند اهللتعال ،  يمـ اهلل فن طر لو 

(5)
 

الذم تكحد  ،قد بمغ مف يظمت شأنو أف ارتق  إل  يمـ الغيبأك ":  الزمرشرمقاؿ 
إال بأحد ىذيف  يوإل ك ؿال يت ،كتأل  يميو اهؤتادي  أف يي ر، كالمعن : أف ما بو الكاحد القيا

ما ييد مف يالـ الغيب: الطريقيف  ."إما يمـ الغيب، كا 
(6)

  

"يح ؿ لو كاحد منيما، فتككف ديكل ال برىاف يمييا كلـ"
 (7)

ا؛ إذ فيك لـ ير الغيب ييانن "، 
"تعال  كالقمب، كىك ال ييد لو يند اهلل ،كالنفس ،ىك مطمكس الفكر

(8)
ۇ  ۇ       ]، كما قاؿ تعال : 

ىذا ييد ال يمتد إل  الظالميف، فمف  مـ مف ذريتو مف " :مأ، {042}البقرة: [ۆ  ۆ  ۈ

                                                           

 بب النزكؿ يكا  ذلؾ: "يف رباب، قػاؿ: )كػاف لػن يمػ  العػاص بػف كائػؿ ديػف، فأتيتػو أتقااػاه، فقػاؿ لػن:  (1) 
نن لمبعكث مف بعػد لف أقايؾ حت  تكفر بمحمد، قاؿ: فقمت لو: إن ن لف أكفر بمحمد حت  تمكت ثـ تيبعث، قاؿ: كا 

 (.4/2153المكت؟  ف كؼ أقايؾ إذا رجعت إل  ماؿ ككلد(". فنزلت ىذه اآليت:  حي  م مـ )
 (.1/499تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف ) (2)
 (.4/506انظر:  رائب القرآف كر ائب الفرقاف ) (3)
 (.3/192ف الحكيـ )تف ير القرآ (4)
 (.8/767التف ير القرآنن لمقرآف ) (5)

(، ركح البيػػػاف 4/18(، كانظػػػر: أنػػػكار التنزيػػػؿ كأ ػػػرار التأكيػػػؿ )3/39الكشػػػاؼ يػػػف حقػػػائؽ  ػػػكامض التنزيػػػؿ ) (6) 
(5/354.) 

 (.16/80تف ير المرا ن ) (7)
 (.9/4683زىرة التفا ير ) (8)
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."منوتحت ىذا العيد، كيأرذ ميراثو  يناكم ف  الظمـ، كاف أىالن 
 (1)

 

يعنن  كقيؿ: ،محمد ر كؿ اهلل ،قاؿ ال إلو إال اهلل يعنن:" كفن اتراذ العيد أقكاؿ: قيؿ:
".يد إليو أنو يدرمو الجنتي قيؿ:ا قدمو، ك  الحن  يمؿ يمالن 

 (2)
 

 الق ل الراجح:

 اهلل ياىد أف القكؿ الثالث ىك ا كل ، كالمعن : تبيَّف االطالع يم  أقكاؿ المف ريف بعد
ڈ     ڈڎ] فن قكلو تعال :، البقرة  كرة فن لآليت نظير كذلؾ لكجكد .الجنت يدرمو أف تعال 

 أشار إل  ذلؾ الشنقيطن ، كقد{81}البقرة: [  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 (3)

، 

ر"ييد إليكـ أنو ال يعذبكـ إال ىذا المقدا" :أم( قكلو: )أترذتـ يند اهلل ييدناف
(4)

،
 

لـ تأرذكا " :كالمعن 
ياىدكـ يميو، كىك كحده الذم يممؾ العقاب كمقداره، بأال يعاقبكـ إال بيذا القدر، كىك أف  امنو ييدن 

".ا معدكدةالنار لف تم كـ إال أيامن 
 (5)

 

لذا يم  يباده، كرحمتو بيـ، أف الشفايت ىن مف فاؿ اهلل تعال   ا ـ الرحمف فن اآليت: لطيفة 
  .كاإلح اف ذكرت م  ا ـ الرحمف الداؿ يم  اإلنعاـ

  ت اهلل تعال .ا تكجب رحمك  ييدا ا تحؽ الشفايت،مف اترذ يند الرحمف أف   لطيفة أخرى:

 

 

 

 
                                                           

 (.1/139التف ير القرآنن لمقرآف ) (1)
(، التف ػػير 3/146(، زاد الم ػػير )5/254(، كانظػػر: معػػالـ التنزيػػؿ )3/197لبػػاب التأكيػػؿ فػػن معػػانن التنزيػػؿ ) (2)

 (.6/116المظيرم )
 (3/493انظر: أاكا  البياف ) (3)  
 (.1/341(، محا ف التأكيؿ )1/104مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ) (4)  
 (.1/286زىرة التفا ير ) (5)  
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 بإذن الرمحن  : الخطضب  الكالمالخضحسالحطمب 

الرحمف كىك  ،كما بينيما ،كا رض تال ماكارب  ، فيككرحمتوجاللو يف    اهلل ربرأ
ا ،الذم شممت رحمتو كؿ شن  كتقـك  ،يقفكف راشعيف متييبيف ،يأتيو العباد يكـ القيامت أفكاجن

لجاللو  ؛إذنوإال ب الرطاب كالكالـفن ذلؾ اليكـ حؽ أحد كال يممؾ الركح أمامو  فكفنا، ك المالئكت 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ]كيدؿ يم  ذلؾ قكلو تعال : كىيبتو. 

  .{38-37}النَّبي: [چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چڃ  چ  چ

كما ، الذم رمقيا كدبرىاكما بينيما،  ،أنو رب ال ماكات كا رض  اهلل  ذكر كجو الداللت:
 : كما بينيما ،كا رض بال مكاتالمراد  كبيَّف أف ،(كما بينيما رض)رب ال مكات كا فن قكلو: 

كما فن قكلو تعال :  ،راد بو  اكنو ف ا ـ المكاف قد يي  ؛م  ما فييا مف المكجكدات ،اىا مٌ م

فإف الظمـ مف ، {28}احلج: [ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ]

ال مف أحكاؿ  ،مف أحكاؿ ذات القريت  فات  كاف القريت ال  فت لذاتيا، كالركا  يم  يركشيا
 :كىك كا رض بال مكاتالمراد بما بيف ثـ بيَّف  ا بو كال المعنييف. كانيا، فكاف إطالؽ القريت مرادن 

 و كأمطارحبأ كما فن الجك مف  ،مف المالئكت بال مكاتكما فن  ،ما يم  ا رض مف كائنات

ربكبيتو يم  جمي  الم نكيات.ـ عمَّ ف ك يرىا،
 (1) 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ] تعال : بعد قكلوذكر تعال  أنو رب ال ماكات كا رض، كما بينيما كقد 

ح انن  ،منو تفاالن  ؛بذلؾ الجزا  العظيـتعال  جازاىـ اهلل " :أم {38 }النَّبي: [ٹ يم   ،اكافين  اكا 

 ."أيماليـ ح ب
(2)

 

نعامو ئوطاذكر ي بعد ،كما بينيما ،كا رض أنو مالؾ ال ماكات ذكرأم: أنو تعال   ؛ كا 
أنو لـ "يعممكا نعاـ، كىذا العطا  الكافر، ك يباده بيذا اإلليعممكا أنو تعال  ىك المالؾ المنعـ يم  

                                                           

 (.30/49لتحرير كالتنكير )انظر: ا  (1) 
 (.3/485 فكة التفا ير )  (2) 
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لمنفعت ت ؿ إليو، بؿ ىك الغنن، كلو ما فن ال ماكات كما  ا بعبادتو لحاجت تق  لو، أكيمتحف أحدن 
ذا لـ يقكمكا كأف منفعت ما امتحنكا بو مف العبادات راجعت إل  أ، فن ا رض نف يـ إذا كفكا بيا، كا 

".إلييـ ابأدائيا كاف الارر راجعن 
 (1)

  

الرحمفأنو تعال   أربرثـ 
 (2)

ال يممككف منو الرحمف ): فقاؿ ،ارطاب منو كفال يممك، كأنيـ 

 .الممؾ نفن لال تطايت فنفناال تطايت، ك  القدرة كالممؾ فن ىذه اآليت بمعن  .رطابا(
(3)

 

( فيو ثالثت أقكاؿ:ال يممككف منو رطابا: )كالامير فن قكلو
 (4)

 

أما المؤمنكف  ،فيال يراطب المشركأنو تعال   كالمعن : ،ا كؿ: أنو راج  إل  المشركيفالقكؿ 
  .ذلؾ منيـ  تعال يقبؿ اهللك  ،فيشفعكف

فن  ل تعا أف المؤمنيف ال يممككف أف يراطبكا اهلل :نو راج  إل  المؤمنيف، كالمعن أ الثانن:القكؿ 
ثبت أنو يدؿ ال يجكر، ثبت أف العقاب الذم أك مو إل  الكفار يدؿ،  لمَّا نو  ؛أمر مف ا مكر

 .المؤمنيف يدؿ، فبأم  بب يراطبكنوإل  كأف الثكاب الذم أك مو 

أحد مف المرمكقيف يممؾ مراطبت اهلل فال  ،كا رض تال ماكاالثالث: أنو امير  ىؿ القكؿ 
 .تعال 

 :  الق ل الراجح

 راج  (ال يممككف)الامير فن قكلو: المف ريف فن اآليت تبيَّف أف  بعد االطالع يم  أقكاؿ
  .كيميو أكثر المف ريف، كا رض تال ماكا ىؿ 

                                                           

 (.10/400تف ير الماتريدم ) (1) 
)رب(، ك)الػػرحمف( فييمػػا ثػػالث قػػرا ات، ا كلػػ : برفػػ  بػػا  رب كنػػكف الػػرحمف، كالثانيػػت: برفػػض البػػا  كالنػػكف،  (2) 

شػػر المتػػكاترة، يبػػد الفتػػاح بػػف يبػػد الغنػػن كالثالثػػت: برفػػض البػػا  كرفػػ  النػػكف. انظػػر: البػػذكر الزاىػػرة فػػن القػػرا ات الع
(. كرب مبتػدأ كالػػرحمف ربػره، كىػك الكجػػو الثػانن مػف أكجػػو الرفػ ، كلػو أكجػػو أرػرل مػف اإليػػراب. 335القااػن )ص

 (.665-10/664انظر: الدر الم كف )
 (.30/50انظر: التحرير كالتنكير ) (3) 
 (.117-20/116تاب )( ، المباب فن يمـك الك31/24انظر: مفاتي  الغيب ) (4) 
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: ليس فن أم ىؿ ال ماكات كا رض،  (ال يممككف)كالامير فن : "قاؿ الزمرشرم
يت رفكف فيو  ،اب كالعقاب رطاب كاحدكيأمر بو فن أمر الثك تعال ، راطب بو اهلل أيدييـ مما يي 

أك ال يممككف أف يراطبكه بشن  مف نقص العذاب  ،ت رؼ المالؾ، فيزيدكف فيو أك ينق كف منو

."أك زيادة فن الثكاب، إال أف ييب ليـ ذلؾ كيأذف ليـ فيو
 (1)

 

ال يممككف رطابو،  :أم، كا رض تال ماكاكالكاك  ىؿ ": البيااكم قاؿك 
فال ي تحقكف يميو  ، نيـ مممكككف لو يم  االطالؽ ؛يقاب أك يو فن ثكابكااليتراض يم

".بإذنوكذلؾ ال ينافن الشفايت  ،اايتراان 
 (2)

 

 كالرطاب فيو قكالف:و، ا يم  مالك؛  ف المممكؾ ال يممؾ شيئن مراطبتو كفال يممككالمعن : 

الكالـ، أم: ال يممككف أف  عن بم كقيؿ: .الشفايت إال بإذنويممككف قيؿ: بمعن  الشفايت، أم: ال 

.بإذنو بحانو إال  يراطبكه
 (3)

 

ؿ دكيا(، فالرطاب بمعن  الشفايت، رطابأف القكليف  حيحاف فن معن  ) : ترى البضمثة

بمعن  الكالـ، الرطاب أياا ك ، {488}البقرة: [ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ]يميو قكلو تعال : 

ف أ" :أم ،{018}هود: [ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ] كيدؿ يميو قكلو تعال :

."يتكمـ أحد إال بإذف اهلل تعال فال  ،جمي  الرالئؽ ي كتكف فن ذلؾ اليكـ
 (4)

 

 ،يدـ مراطبت اهلل تعال  يكـ القيامت  الدالت يم كجو الجم  بيف ىذه اآليتفإف قيؿ: ما 

،  كبيف ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]تعال :  كلوفن ق كما يرىا مف اآليات الدالت يم  الكالـ فن ذلؾ اليـك

يكـ القيامت أف "اب: جك ال ،{000}النحل: [پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

 ؛ففن بعض ا حكاؿ ال يقدركف يم  الكالـ ،كفيو أىكاؿ يظيمت ،كلو أحكاؿ مرتمفت ،يكـ طكيؿ
                                                           

 (.4/691الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ ) (1) 
 (.5/281أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ ) (2) 
 (5/446(، فت  القدير )4/391انظر: زاد الم ير ) (3) 
 (.2/502لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ ) (4) 
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ينيـ تمؾ رفؼ كفن بعايا تي  ،ؤذف ليـ فن الكالـ فيتكممكفكفن بعض ا حكاؿ يي  ،لشدة ا ىكاؿ
. "نكركفكيي  ،جادلكفكيي  ،حاجكفا ىكاؿ فيي 

(1) 

مؼ فن معن  ارتي ك  )يـك يقكـ الركح كالمالئكت( ثـ ذكر تعال  قياـ الركح كالمالئكت، فقاؿ:
يم  أقكاؿ أك ميا القرطبن الركح فن ىذا المكا 

(2)
كالشككانن، 

 (3)
 إل  ثمانيت أقكاؿ منيا:

 ا بعد العرش أيظـ منو.ما رمؽ اهلل تعال  مرمكقن  ،ئكتالمال ممؾ مف ف الركحالقكؿ ا كؿ: إ

  :ف القرآف الكريـ قد ك فو بذلؾ فن آيات منيا؛  جبريؿ  ف الركح ىكلثانن: إالقكؿ ا

ژ   ژ  ] قكلو تعال : ، فن الكحن ىك جبريؿبجا  فن  كرة البقرة أف الذم ينزؿ  ما -3

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ڑ

 لكحن اهلل لجبريؿ، فيك يدك   اقؿ أييا النبن: مف كاف يدك  " ، أم:{97}البقرة: [ڱ

يم  قمبؾ أييا  الكريـ لو بالكحن كالقرآفنزَّ  تعال  الذم يشمؿ التكراة ك يرىا، فإف اهلل تعال ،
 ،مو مف الكتب، كالتكراة كاإلنجيؿا لما تقدَّ ا كمكافقن كأمره، مؤيدن  تعال  بإذف اهلل ،النبن
".كأ كؿ ا رالؽ كالعبادات تعال ، التن تديك إل  تكحيد اهلل ،يرىماك 

(4)
  

 قكلو ، فنؾ الذم ينزؿ بالكحن القرآنن بالركحالممى ما جا  فن  كرة النحؿ، أنيا ك فت  -4

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ] تعال :

، كاإلاافت فيو إاافت ركح القدس: ىك جبريؿ ، "ك {014}النحل: [ی

ك م   ،لطيارتو كبركتو ؛ ؼ بالقدسككي  ،الركح المقدس أم ،المك كؼ إل  ال فت

                                                           

 (.2/503لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )(1) 
 (.187-19/186م   حكاـ القرآف )الجاانظر: (2) 
 (.5/447فت  القدير ) انظر: (3) 
 (.43-1/42) لمزحيمن التف ير الك يط (4) 
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منيما مادة الحياة لمبشر، فجبريؿ مف حيث ما  لمشابيتو الركح الحقيقن فن أف كال   ؛اركحن 
ا ج اـ".تحيا بو  يحمؿ مف الر الت اإللييت تحيا بو القمكب، كالركح

 (1)
 

 [ڳ  ڳ     ڱ     ڱ] بالركح ا ميف فن قكلو تعال :ما جا  فن  كرة الشعرا  أنو  يمن  -5

يم   تعال ، مف يند اهلل الكريـ نزؿ بيذا القرآف الركح ا ميف جبريؿ ك " ،{093}الشعراء:

."يميوكىك أميف يم  ما نزؿ بو، حفيظ ، قمب ر كؿ اهلل 
 (2)

 

، قبؿ أف تيرد إل  ا ج اد.أركاح بنن آدـ نياالقكؿ الثالث: إ

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ]؛ لقكلو تعال : القرآفالركح ىك  أف راب :القكؿ ال

ورى: [ڀ  ٺ ا مف ركحن )أكحينا إليؾ ، قبمؾ حيف أكحينا إل  الر ؿ" أم: ،{84}الشُّ

 ف الركح يحيا بو الج د، كالقرآف تحيا بو القمكب  ؛اكىك ىذا القرآف الكريـ،  ماه ركحن  (،أمرنا
".كالعمـ الغزير ،لما فيو مف الرير الكثير ؛ ركاح، كتحيا بو م ال  الدنيا كالديفكا

 (3)
 

 الق ل الراجح:

 ،تبيَّف أف معن  الركح فن ىذا المكا  ىك جبريؿ ،بعد االطالع يم  ا قكاؿ ال ابقت 
 لكجييف:كذلؾ 

  بؽ ذكره. كما ،بعض ال كر القرآنيت بذلؾ فن لوالقرآف الكريـ  ك ؼالكجو ا كؿ: 

يم  ايتبار أنو  ىكت ميت جبريؿ بركح القدس " :يم  أف  ريفجميكر المفإجماع  الكجو الثانن:

."الًرجسر مف كأنو مطيَّ  ،بدكف تكلد مف أب كأـ ،مقتركحانن الرً 
 (4)

 

 .( ف ا قكلو: )يكـ يقـك الركح كالمالئكتقياـ الركح كالمالئكت فن ىيئت ذكر تعال   ثـ
                                                           

 (.8/237التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (1) 
 (.5/2617فن ظالؿ القرآف ) (2) 
 (.762تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص (3) 
 (.2/137التف ير الحديث ) (4) 



 اس  ال مح  يف الش اق ال        

 

127 
 

 الفضل الثاني

كال ؼ فن ، ا فكفن كقيؿ: ، افكقيؿ:  فا، ا كاحدن يقكمكف  ف  قيؿ:  ( فيو أقكاؿ:كمعن  ) ف ا 
ا  ؿ م در، فينبئ يف الكاحد كالجم . 

(1)
  

ى  ائ  ]كيدؿ يميو قكلو تعال : -كاهلل أيمـ-أف القكؿ ا رير ىك ا كل   ترى البضمثة:

."م طفيف، أك ذكم  فكؼ كثيرة" :أم {44}الفجر: [ائ  ەئ  ەئ
 (2)

 

ن"  المالئكت تعظيـ هلل ف ؼ   ،ما ي طؼ الناس فن المقامات التن يككف فييا أمر يظيـكا 

."لوكراكع  تعال 
 (3)

  

 اال تثنا  فيو قكالف:ك  (إال مف أذف لو الرحمف )ال يتكممكفقاؿ: ثـ 

اآليت دلت يم  أف الركح كالمالئكت ال  ،إل  الركح كالمالئكت، كيم  ىذا التقديريائد  القكؿ ا كؿ:
 ،قكؿ ال كاب: ثانييماا: ح كؿ اإلذف مف اهلل تعال ، متكممكف إال يند ح كؿ شرطيف إحداىي

نيـ ال ينطقكف إال بعد كركد اإلذف فن الكالـ، ثـ بعد كركد ذلؾ اإلذف يجتيدكف، كال أ كالمعن :
ال يشفعكف إال فن حؽ  أك المعن : أنيـ يتكممكف إال بالكالـ الذم يعممكف أنو  دؽ ك كاب،

  .كذلؾ الشرص كاف ممف قاؿ  كابا ،ت لوشفايالص أذف الرحمف فن شر

.كا رض ال ماكاتبؿ إل  جمي  أىؿ  ،القكؿ الثانن: أف اال تثنا   ير يائد إل  المالئكت فقط
(4)

 

 الق ل الراجح: 

أف أم:  ،أف القكؿ الثانن ىك ا كل المف ريف فن اآليت تبيَّف  بعد االطالع يم  أقكاؿ
الرمؽ أف كالمعن :  .كالمالئكتالذيف مف جممتيـ الركح ، كا رضكات اال م ىؿأال  ائد اال تثنا  ي

 فن الكالـ منيـ لعظمتو تعال  مف ىكؿ ذلؾ اليكـ إال مف أذف لو الرحمف إجالالن ال يتكممكف؛ كميـ 

                                                           

(،  20/118(، المبػػاب فػػن يمػػـك الكتػػاب )19/187(، الجػػام   حكػػاـ القػػرآف )31/25انظػػر: مفػػاتي  الغيػػب ) (1) 
 (.9/93ارشاد العقؿ ال ميـ )

 (.20/330المباب فن يمـك الكتاب )(2) 
 (.30/52التحرير كالتنكير )(3) 
 (.10/310(، ركح البياف )4/389(، لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )31/25انظر: مفاتي  الغيب ) (4)
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.، فإنو يتكمـ بإذف اهلل تعال ا كابن كقاؿ 
 

يـ مف الناس مف يكممأف يم   كقد دؿ الحديث ال حي 
 َبْيَنوُ  َلْيَس  َرب وُ  َسُيَكمُِّحوُ  ِإلَّ  َأَم ٍ  ِحنْ  ِحْنُكمْ  َحض) : ، كما فن قكلوكىـ المؤمنكف يكـ القيامتاهلل تعال  

(َيْمُجُبوُ  ِمَجضبٌ  َ لَ  ُتْرُجَحضنٌ  َ َبْيَنوُ 
(1)

ىك رطاب قكلو: )ما منكـ( كجو الداللت مف الحديث: أف ، 

نيفجمي  المؤمكالمراد  لم حابت،
(2)

إزالت اآلفت يف أب ار المؤمنيف المانعت " :معن  رف  الحجابك  ،

.تعال " ليا مف رؤيتو
(3)

بالمؤمنيف، فإف الكفار محجكبكف يف رؤيت اهلل تعال  يـك  راصكىذا  

 .{08[ }ادطَّففني:ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ] القيامت، كما فن قكلو تعال :

ينا ب ا ـ  ، كرحمتو الكا عتالكافر ئوعطاتعال  ل اهلل ذكرأف  :اآليتالرحمف فن ا ـ  يفةلط  
 .، كيدؿ يم  الرحمت الكا عتكاإلح اف نعاـاإل  يمالذم يدؿ الرحمف 

تعال . يوا ي تحقو يمف أحدن  ال  إذف اهلل تعال  لعباده يككف برحمتو البالغت،أف   لطيفة أخرى:
 (4)

                                                           

 [23-22القيامػػػت: ] [پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ   ٺ  ٺ] ػػػحي  البرػػػارم، كتػػػاب التكحيػػػد، بػػػاب قػػػكؿ اهلل تعػػػال :  (1)
 (.9/132، )7443ح

 (.2/150انظر: شرح كتاب التكحيد مف  حي  البرارم، يبد اهلل بف محمد الغنيماف )(2) 
 (.25/133يمدة القارئ )(3) 
 (.10/310ركح البياف ) انظر:  (4) 
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  انفصم انثانث
 نطائف اسم انرمحه يف انسُر

 َانقصص انقرآوي
 

 :كيشتمؿ يم  مبحثيف

 .الحبمث األ ل: لطضئف اسم الرمحن في الس ر القرآنية

 .الحبمث الثضني: لطضئف اسم الرمحن في القصص القرآني

 

 



 لطائف اس  ال مح  يف الش ر  ال ضط ال   ني    
 

131 
 

 الفضل الثالث

 

 

 

 

 

 املبحث األ  
 لطائف اس  ال مح  يف الش ر ال   ن   

 

 كيشتمؿ يم  ثالثت مطالب:

 .حريم س رة في الرمحن اسم لطضئف: األ ل الحطمب

 .الرمحن س رة في الرمحن اسم لطضئف: الثضني الحطمب

 .الحمك س رة في الرمحن اسم لطضئف: الثضلث الحطمب
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 الحبمث األ ل
 لطضئف اسم الرمحن في الس ر القرآنية 

ک    ] :تعال  ا أنكر الكفار ا ـ الرحمف، كقالكا فيما أربر اهلل تعال  ينيـ فن قكلولمٌ 

، ككاف أكثر كركده فن ؼ بيذا اال ـعرِّ القرآنيت تي  ال كرقد جا ت العديد مف ف ،{81}الفرقان: [ک
 .يمييا  كرة الزررؼ، ثـ الفرقاف، ك يرىا مف ال كر  كرة مريـ،

مريـ  ، كمنيا  كرةكقد تناكلت الباحثت بعض ىذه ال كر، كذكرت لطائؼ ا ـ الرحمف فييا
لرحمانيت، كما اشتممت يميو مف ذكر بعض كظالليا ا ،ال كرةجك  التن نا ب ا ـ الرحمف فييا

كما  ،بو اال ـ كبدئيابيذا  نا ب ا ـ الرحمف ت ميتياالتن  ، ك كرة الرحمفالرحمات العظيمت
الممؾ التن نا ب ذكر الرحمف فييا ، ك كرة ااشتممت يميو مف ذكر بعض الرحمات العظيمت أيان 

 اؾ اهلل تعال  لرمقو يف اليالؾ أك الزكاؿ، اشتممف جميعنا يم  معن  إم كالتن ياؽ اآليات قبميا، 
  .كفن ذلؾ بياف لرحمتو تعال  برمقو

 كيشتمؿ ىذا المبحث يم  ثالثت مطالب:

 حريمس رة لطضئف اسم الرمحن في  الحطمب األ ل:
التن جا ت فن  ياؽ إر ا  ديائـ التكحيد، كدف   (1)  كرة مريـ إحدل ال كر المكيت 

يئ   جب      حب  خب      مب  ] :بعد قكلو تعال  فن آرر  كرة الكيؼن الترتيب فالشبيات حكلو، كقد جا ت 

 ،{001}الكهف: [يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس    ىتىب  يب  جت  حت    خت      مت

رؾ ا مر بتكحيد اهلل تعال ، كيدـ الشكح  إليو مف ربو، كفييا كأنو مي ،  إثبات بشريت الر كؿ افييك 
(2) بو

 افجا ت  كرة مريـ بعدىا تتميمن ، 
(3)

كبياننا ليذه المعانن ك يرىا مف معانن التكحيد، كمف ذلؾ  ،
                                                           

 :  (، كقاؿ ابف ياشكر11/72فن تف يره: الجام   حكاـ القرآف ) نقؿ اإلجماع يم  ذلؾ القرطبن ( 1)
باآليات قبميا، "كىن مكيت يند الجميكر، كيف مقاتؿ: أف آيت ال جدة مدنيت، كال ي تقيـ ىذا القكؿ الت اؿ تمؾ اآليت 

  (.16/57كىك بعيد". التحرير كالتنكير ) إال أف تككف أيلحقت بيا فن النزكؿ
 (.16/54( انظر: التحرير كالتنكير )2)
 (.3/317( انظر: البحر المديد )3)
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 ،ككانت ال مت البارزة فييا نفن ألكىيت يي   "، يي   بف مريـ تناكليا لق ت ميالد 
ظيار بشريتو، كنفن بنكتو هلل تعال  "تعال  كيبكديتو هلل ،كا 

(1)
 اهلل تعال  يف الكلدثـ تقرير تنزيو  ،

، تعال  قد كاف العرب فن الجاىميت يعتقدكف ن بت الكلد هلل، ففن  كرة مريـ كفن  يرىا مف ال كر
بؿ كين بكف لو البنات دكف البنيف، كذلؾ م  تحقيرىـ ليف كتشاؤميـ بيف، كما حك  اهلل تبارؾ 

كقكلو تعال :  ،{88}مريم: [ے  ے  ۓ  ۓ  ] :تعال  كما فن قكلو ،كتعال  ذلؾ ينيـ

[. ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ]

   .{88-87}النحل:
 اسم الرمحن في س رة حريم:

فقد كرد ىذا اال ـ  ،فيياكثرة كركد ا ـ الرحمف  المباركت،فن ىذه ال كرة  االنتباهمما يمفت  
كبذلؾ تككف  كرة مريـ أكثر  ،كامالن  فن القرآفكركده ثمث قرب مف أم ما ي ،فييا  تت يشر مرة

اال ـ، كما ذي اال كر التن كرد فييا ىذا  مكاا ، منيا قكلو تعال   تفن أربع كرت الرحمت فييا أيان

، كىك ا تيالؿ يافن بظاللو الرحمانيت {4}مريم: [ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   ]فن مطم  ال كرة: 

 يم  مدرؿ ال كرة كبدايتيا.

مراياة منيا:  ،كالمعانن الكثير ،كالحكـ ، مر مف المطائؼاىذا  أف كرا  كمما ال شؾ فيو 
كما اشتممت يميو ال كرة مف ذكر  ،المتمثؿ فن ق  يا كمعانييا ،جك ال كرة كظالليا الرحمانيت

 .يأتن بيانو فيما يمنك ير ذلؾ كما   ،بعض الرحمات العظيمت

ف ات افو  بحانو كمق كدىا: بيا كرة مريـ: " يففن الكالـ  قاؿ اإلماـ البقاين 

"بشمكؿ الرحمت
(2)

كقد تكرر فن ىذه ال كرة  فت الرحمف  ت يشرة : "كقاؿ ابف ياشكر ،
 ،تعال  ب فت الرحمف مرة، كذكر ا ـ الرحمت أرب  مرات، فأنبأ بأف مف مقا دىا تحقيؽ ك ؼ اهلل

                                                           

 (.204( يقيدة التكحيد فن القرآف الكريـ، محمد أحمد ممكاكم )ص1)
 (.  2/256( م ايد النظر لإلشراؼ يم  مقا د ال كر، إبراىيـ بف يمر البقاين )2)
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"كالرد يم  المشركيف الذيف تقعركا بإنكار ىذا الك ؼ
(1)

كر كتف يؿ رحمت فن ذفمما كانت ال كرة ، 
    .عمـ منو  فت الرحمتذكر فييا ا ـ الرحمف الذم يي نا ب أف يي  ،تعال  اهلل

  في س رة حريم: ظالليض تجميضت الرمحة بيضن 

ذا ما  التن تتجم  فييا ك  ،نجدىا  كرة الرحمت قمنا بجكلت  ريعت فن رحاب ىذه ال كرةكا 

كالظؿ الغالب فن ":  يد قطب لؾ يقكؿ كمعانييا، كفن ذ ،كظالليا ،ن ألفاظيابكاكح تاـ فك 
نؾ لتحس لم ات الرحمت النديتت.... الجك ىك ظؿ الرحم  ،كدبيبيا المطيؼ فن الكممات ،كا 

 ،احفين  ،ا رين  ،افيو ررا  كفيو يمؽ: راين  ،حت  جرس ألفاظيا كفكا ميا.... كالظالؿ ،كالعبارات
 ،امدَّ  :فن الغالب ييا الفا مت مشددة داالن فأما المكاا  التن تقتان الشد كالعنؼ، فتجن  ف ،انجين 

(2) ا.أزَّ  ،اا: يزَّ أك زاين  ،اا، ىدَّ إدَّ  ،اادَّ 
 

ذا انتقمنا إل  يرض تحميمن أيمؽ ليذه الظالؿ الرحمانيت فن ال كرة، فإننا نجدىا بدايت  كا 

ف مف بنت يمرا مريـ  يي  تعال  كأـ نبن اهلل  ، الحتالمرأة فن ا ـ ال كرة )مريـ(، تمؾ ال
اهلل تعال  ق ت كالدة أميا ليا كر ككانت مف بيت طاىر طيب فن بنن إ رائيؿ، كقد ذ ، اللت داكد

إل   تردـ م جد بيت المقدس، ككانكا يتقربكف بذلؾ :فن  كرة آؿ يمراف، كأنيا نذرتيا محررة، أم

فن بنن   مريـكنشأت  ، {37}آل عمران:[ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ] ،اهلل تعال 

المشيكرات بالعبادة العظيمت كالتبتؿ،  ، رائيؿ نشأة يظيمت، فكانت إحدل العابدات النا كاتإ

نبن بنن إ رائيؿ إذ ذاؾ، كيظيميـ الذم يرجعكف إليو فن  ككانت فن كفالت زكج أرتيا زكريا 

(3) مف الكرامات اليائمت ما بيرهدينيـ، كرأل ليا زكريا 
 ذكرىا ،كفن ق تيا رحمات يظيمت، 

 . اهلل تعال  فن ىذه ال كرة ك يرىا

الشتا  فاكيت  ننيميا ف... ": كمف فاائميافقاؿ:  ،بعض فاائميا لآباد الفيركزكقد لرص 

ت ،ال يؼ ركح اهلل ككممتو مف  ير    ياف جبريؿ إلييا، ككالدتيا لعي كتكميـ المالئكت ليا، كا 
                                                           

 (.  60-16/59التنكير )( التحرير ك 1)
 (.  4/2300( فن ظالؿ القرآف )2)
 (.5/194( انظر: تف ير القرآف العظيـ )3)
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يمييا مف النرؿ  ناقط الرطب الجني ، كت امس الرجاؿ؛ كبياف برا تيا يم  ل اف الطفؿ الر 
جرا  النير ال ر  مف تحت قدميا، كتفايميا يم  ن ا  العالميف، كتطييرىا مف  ماليابس، كا 

ير ا نبيا ، كقبكؿ الحؽ تعال  إياىا باإلنعاـ ش  كالع ياف، كتكفيميا لزكريا ،كالعيب ،الحيض
."نص القرآف نىا بالمدح فكاإلح اف، كتربيتيا بفنكف اإلكراـ كاالمتناف، كتكرار ذكر 

(1) 
 

نجد  { 4}مريم:[ ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   ]قكلو تعال : ك  ،ثـ إذا انتقمنا إل  مطم  ال كرة

ىذا الذم نذكره لؾ يا محمد، ىك جانب مف ق ت أف "كالمعن :  ،اا كجمي  الحديث يف الرحمت كااحن 

"اه إياىا، كطرؼ مف مظاىر الرحمت التن ارت  ناه بيا، كمنحنيبدنا زكريا
(2)

كالحكمت فن  ،
 :نالذم نزلت فيو مف العيد المكن ى ،ا فن ذلؾ الكقتكر ك ن  ذكر ق ت ىذه الرحمت لمنبن 

(3) كمعرفتوثار مف ذكره كاإلك ، مما يديك إل  محبت اهلل تعال ،تعال  بأكليائو رحمتوبياف 
 وككأن ،

ف تعال  كقد بيَّ  ،أكليائن كيبادم ف رحمتن قريبت مف  ؛يا محمد ال تحزف   يقكؿ لنبيوتعال  

أف نادانا "كقت  :أم ،{3}مريم:[ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ]فقاؿ فن اآليت بعدىا:  ،ظرؼ ىذه الرحمت

."ا منا الذريت ال الحتكتارع إلينا فن رفا  ك تر، ممتم ن 
(4)

  

ذكر فييا ا ـ فنا ب أف يي  ،تعال  اهللفمطم  ال كرة م رح فن أنيا فن ذكر كتف يؿ رحمت 
  عمـ منو  فت الرحمت.لرحمف الذم يي ا

اثـ إذا انتقمنا إل  ق ص ال كرة التن حكتيا كقد ذكر اهلل  ،يمييا ، نجد جك الرحمت مريمن
 كىن يم  كجو اإلجماؿ:  ،تعال  فييا  ت ق ص

ٻ   ٻ  ٻ  پ  ]  كقد ا تيمت بقكلو تعال : ، كابنو يحي  ،ق ت زكريا

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ]قاؿ تعال :  ، ي  كابنيا ي ،ثـ ق ت مريـ ،{4[ }مريم:پ

                                                           

 (.6/109( ب ائر ذكم التمييز فن لطائؼ الكتاب العزيز، أبك طاىر، مجد الديف محمد الفيركزأبادم )1)
 (. 9/13( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )2)
 (.  489فن تف ير كالـ المناف )ص ( انظر: تي ير الكريـ الرحمف3)
 (. 9/13( التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )4)
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كما جا  فييا قكلو  ،كر فييا ا ـ الرحمف فن مكاعيفكذي ، { 08}مريم:[ ڃ     ڃ  چ  چ  چ

﮵ ]تعال :  ﮴     ﮳   ﮲   ﮹   ﮶ۓ  ﮸   ثـ ق ت إبراىيـ  ،{40}مريم:[ ﮷ 

كذكر فييا ا ـ الرحمف  ، {20}مريم:[ ڤ  ڤڦ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ]قاؿ تعال :  ،كأبيو

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ] كما رتمت الق ت بقكلو تعال : ،فن مكاعيف ايان أ

ثـ ، {81-29}مريم:[. ی     ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  یىئ  ی

جث  مث ىث  يث  حج    يتحت      خت  مت  ىت] :قاؿ تعال  ،و ىاركف يرأمك   ك ق ت 

ثـ ق تن ،  {83}مريم:[ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  ڀ    ] كجا  فييا قكلو تعال : ، {80}مريم:[ مج

دريس [ ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿ]قاؿ تعال :  ،إ ماييؿ كا 

 ،اثـ قاؿ تعال  تعقيبن  ، {88}مريم:[ چ       ڇ ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چ] :تعال  كقاؿ ،{82}مريم:

ل  ا نبيا   يرىما إشارةن  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ] ة:ممف ذكركا فن ىذه ال كر  ،إلييما كا 

ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ          ڱک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

نعامو يمييـ ،بيـ رحمت اهلل تعال ظير مدل كىك تعقيب ي، {88}مريم:[  ۀڻ   كىك ما تكحيو ، كا 

بآيات الرحمت التن تنزؿ مف لفرط تأثرىـ أنيـ  كمعن  اآليت: ،ا ق  يـ المذككرة فن ال كرةأيان 
ف  هلل ا، كي جدكف شكرن اهلل تعال يبككف لشعكرىـ برحمت فيـ  يند الرحمف، تعال  يم  ما أنعـ، كا 

.ذلؾ مف شأف ال الحيف
(1) 

كأنيا رحمت يامت  ،تذكير برحمت اهلل تعال  بأكليائو ،كفن ذكر ىذه الق ص فن ىذه ال كرة
ف ارتمفت  كرىا ،فن حياتيـ جميعنا ، محمد كراتـ ا نبيا   ،كفن ذلؾ ت ميت ل يد ا كليا  ،كا 

 يم  ما يمقاه مف الشدة كالمعاناة فن الديكة. لووتصبيًرا 

                                                           

 (.  9/4663انظر: زىرة التفا ير ) (1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ] كأريران إذا انتقمنا إل  رتاـ ال كرة نجد قكلو تعال :

  .اجمي  ك  اكالحديث فيو يف الرحمت كااحن ، {98}مريم: [پ  پ   پ  پ  

 ت العظيحة التي اشتحمت عمييض س رة حريم:ذكر بعض الرمحض

ما يدؿ يم   عت رحمتو  ،فن ىذه ال كرة مف نعمو العظيمت يم  أكليائو   ذكر اهلل 
كرامو ليـ ،تعال  بيـ  منيا يم  كجو اإلجماؿ ما يمن:ك  ،كا 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  ]كما فن قكلو تعال :  ،كقد  م  اهلل تعال  ذلؾ رحمت ،إجابت الديا أكالن: 

كمعن   ،فن طمبو لمذريت ال الحتفقد أجاب اهلل تعال  ديا  يبده زكريا  ،{4}مريم:[ پ

ذكر الرحمت: بمك يا كا  ابتيا
(1)

ٹ  ٹ  ٹ  ]قكلو: ، كقد ذكر تعال  يم  ل اف زكريا 

 "يكدتنن اإلجابت فيما ما  كلـ تريبننيقكؿ لربو: " :أم ، {2}مريم:[ ڤ  ڤ   ڤ
(2)

كفن  ،

كمنَّت  ،الديا  مف يباده الاعفا  المحتاجيف رحمت يظيمت-كىك القكم كالغنن- إجابت اهلل تعال
 تعرض لفامو، ككرمو العظيـ.  كفيو ،ظاىرة

كأكليائو، كيباده ال الحيف، أما  ، نبيا  اهلل تعال -كمنو المعجزات كالكرامات-ثانيا: ررؽ العادة 

ت يم   دؽ نبكتيـ، كىن أيظـ مف ؛ يالمجرييا اهلل تعال  يم  يد أنبيائو فيي  المعجزات
ظيارنا كأما الكرامات فيي  ،تالكراما جرييا اهلل تعال  يم  يد أكليائو؛ رحمت بيـ، كتثبيتنا إليمانيـ، كا 

لمنزلتيـ
(3)

 كمريـ، ، كقد كق  فن ىذه ال كرة الكريمت مف ذلؾ كثير، فمنو ما كق  فن ق تن زكريا

، كقد اعؼ يظمو، فن حاؿ كبرهتعال  يحي   فكىبو اهلل فن أمر الذريت، أما زكريا 

 زكج.بدكف فكىبيا اهلل تعال  يي    ، كأما مريـاكشاب شعره، ككانت زكجتو يقيمن 

                                                           

 (.8/134(، فت  البياف )3/379( انظر: فت  القدير )1)
 (.3/182(، لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )5/218( معالـ التنزيؿ )2)
 (.784، 2/585الك يط ) المعجـ(، 87كا طيت )ص( انظر: مذكرة يم  العقيدة ال3)
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 فإف بيف الق تيف منا بت كمشابيت، كليذا ذكرىما فن آؿ يمراف: "قاؿ ابف كثير
ن المعن ، ليدؿ يباده يم  لتقارب ما بينيما ف ؛بيف الق تيف كىاىنا، كفن  كرة ا نبيا  يقرف

"كيظمت  مطانو، كأنو يم  ما يشا  قادر ،قدرتو
(1)

كقت حمميا بعي    ، كمنو ما كق  لمريـ 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ]أف جعؿ اهلل تعال  مف تحتيا جدكالن تشرب منو، كما قاؿ تعال :  

"ذبىك النير الذم يجرم بالما  الع"رم: كال َّ ،  {42}مريم:[ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
(2)

ا ، كالـ  كمنو أيان

ڇ  ڇ           ڇچ  ڇ]كىك  بن فن ميده؛ تبرئت  مو العذرا ، كما قاؿ تعال :  الم ي  

فأربرىـ "أم: ، {31-49}مريم:[.   ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 ."أنبيائوجممت يممو الكتاب، كجعمو مف  تعال  ، كأف اهللتعال  بأنو يبد اهلل
(3) 

 

قامت المعجزات كالبراىيف الكااحت؛ ليدايت الرمؽ إل  الحؽ مف ربيـ تعال ،  ،ثالثا: بعث الر ؿ، كا 

﮲     ۓھ  ھ  ھ    ے  ے  ہ  ھ     ]فن قكلو تعال :  كقد جا  ذلؾ فن ق ت مريـ ۓ 

﮵  ﮴     ﮹    ﮶﮳  ﮸   لحا ؿ : أف ىذا ا مر ا أم: قاؿ الممؾ لمريـ {40}مريم: [﮷ 

ي تدلكف بيا يم   ،معؾ ىك بمشيئت اهلل تعال  لحكمت، كذلؾ أف ىذا المكلكد  يككف آيت لمناس
ا  كىك كقكؿ اهلل تعال   فينجكا مف العذاب، منا، أم: لمف آمف بو، رحمتن كماؿ قدرتو تعال ، كأيان

 .{017}األىبواء: [  ک  ک  گ    گ  گ]نبينا: فن حؽ 
(4)

 

                                                           

 (194-5/193( تف ير القرآف العظيـ )1)
 (.15/9066( تف ير الشعراكم )2)
 (.492( تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص3)
 (.  389-3/388( انظر: أاكا  البياف )4)
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مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ]كذلؾ كما فن قكلو تعال :  ت،الحرابعا: الذريت ال 

(1)" كالعمـ بعد النبكة ،الماؿ كالكلد ،اا كثيرن ريرن " :ككىبنا ليـأم:  {81}مريم: [يب
 ثنا ن " :كجعمنا ليـ ،

(2) ا دياف".فن كؿ أىؿ  ،اا رفيعن ح نن 
 

تدكر أنيا يتبيف  ال كرة الكريمت،العرض لبعض النفحات الرحمانيت فن ىذا كمف رالؿ 
 ا نبيا ،منيـ  يباده،  ناؼ مف  تعال  قد ركزت يم  معانن رحمت اهللك  الرحمت،مكاكع  حكؿ

كفن المقابؿ نجد آرريف  ،كيزيؿ ينيـ ىمكميـ  ؤليـ،ليـ  تعال  يحقؽ اهلل ال الحكف،كمنيـ 
يعكا ا انجد أقكامن فالتن ك عت كؿ شن ،  ،أشقيا  محركميف بعيديف يف ىذه الرحمت الكا عت

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ]كما قاؿ تعال :  ا،ف كؼ يمقكف  يَّ  ،كاتبعكا الشيكات ،ال الة

﮲   ےھ  ے عذب فيو الذيف اتبعكا ، يي جينـنير فن  كالغن: ،{89}مريم: [ۓ  ۓ 

الشيكات
(3)

 كا اهللر يقدِّ  زكرنا، كلـالكلد  تعال  كن بكا هلل تعال ، يم  اهلل اجترؤا، كنجد أقكامنا آرريف 
 .ميـ الكيؿ يكـ يقفكف بيف يديوف قدره،حؽ  تعال 

 الرمحنس رة لطضئف اسم الرمحن في الحطمب الثضني: 

(4) مكيت كرة الرحمف  كرة  
، جا ت فن  ياؽ ذكر نعـ اهلل تعال  يم  رمقو، كتف يؿ 

يالـ بآال  : "رحمتو بيـ، فين كما يقكؿ  يد قطب إيالف ياـ فن  احت الكجكد الكبير، كا 

بداع رمقو تعال  اهلل نعمائو"كفن فيض  ،الباىرة الظاىرة، فن جميؿ  نعو، كا 
(5)

، كالرطاب فييا 

                                                           

 (.3/312( أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير )1)
 (.6/218البياف )( الكشؼ ك 2)
يرابو )18/218انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف ) (3)  (.3/336(، معانن القرآف كا 

 [ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڳ     گک  ک  گ  گ  گ]كىػػػػػػػك قػػػػػػػكؿ الجميػػػػػػػكر، كا ػػػػػػػتثن  بعاػػػػػػػيـ قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػال :  (4) 
. انظػر: المحػرر الػكجيز فػن تف ػير ، لكف اآليت م  أركاتيا نزكالن، كأ ػمكبنا، كماػمكننا، فيػن مكيػت كميػا[29الرَّحمف:]

(، إتقػػػاف البرىػػاف فػػػن 228/ 27(، التحريػػر كالتنػػكير )17/151(، الجػػػام   حكػػاـ القػػػرآف )5/223الكتػػاب العزيػػز )
 (.    395يمـك القرآف، د. فاؿ يباس )ص

 (.6/3445فن ظالؿ القرآف ) (5) 
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يمييما، حت  يعبدكه كحده ال  ، تذكيرنا ليما بنعـ اهلل تعال  مكجو لمثقميف اإلنس كالجف يم  ال كا
ادة. كلذلؾ شريؾ لو، فيك  بحانو كلن ىذه النعـ، كالمنعـ الحقيقن بيا، كىك كحده مف ي تحؽ العب

ھ  ھ  ھ  ]محظ فن ال كرة الكريمت تكرار طرح ىذا ال ؤاؿ يمييما فن قكلو تعال : يي 

محن:[ ھ فبأم اآلال  يا معشر ، كالذم تكرر فن إحدل كثالثيف مكاعنا منيا، كالمعن : {03}الرَّ

 (1) بيا!كأنتـ مغمكركف  ،النعـ ظاىرة يميكـك تكذباف؟  الثقميف، مف اإلنس كالجف
 

(2) كاآلال  ا كانت ال كرة مق كرة يم  تعداد النعـلمَّ ك   
نا ب ليا ىذه الت ميت، كالتن ىن ، 

 ينكاف الرحمت الكا عت الشاممت، رحمت أرحـ الراحميف.

 : قفة تأحل م ل تسحية الس رة

با ـ مف أ ما  اهلل ت ميتيا  مباركت:فن ىذه ال كرة ال يمفت النظر، كيديك إل  التأمؿمما 
 ال كرة فن ف، المفعـ بالرحمتكتتنا ؽ م  الجك العاـ لم كرة  كىن فن ذلؾ تتال ـ، مف()الرح تعال 

ىذا اال ـ كمدلكالتو،  لمعانن ،كاا   ادقت، كبيافترجمت نظميا، كألفاظيا، كمعانييا، 

كمق كدىا
(3)

 نو  (؛الرحمف)كيم  ذلؾ دؿ ا ميا ت، رحمالبعمكـ المكل  تعال  إثبات ات اؼ : 
 ناف.العاـ االمت

كباهلل  -عرضكالتنا ؽ، بيف ال كرة كا ميا،  ن كحت  يتا  ىذا الكجو مف التنا ب
 بعض الدالالت، كالنفحات الرحمانيت فن ال كرة.  -التكفيؽ

  :الرمحنفي س رة  ظالليض  ،تجميضت الرمحة

محن:[ ڃ]با مو تعال : افتتاحيا الباىر  فمف ذلؾ {0}الرَّ
 (4)

دكف  يره مف ا  ما ،  

نعمومف رحمت اهلل تعال  كمف فن جميعو  الكريمت، فن ال كرةبعده ذكر يم  أف ما داللت  كفيو
(5)

 ،
                                                           

 (.7/454انظر: تف ير القرآف العظيـ ) (1) 
 (.5/170تنزيؿ كأ رار التأكيؿ )انظر: أنكار ال (2) 
 (.3/45انظر: م ايد النظر لإلشراؼ يم  مقا د ال كر ) (3) 
 (.27/229"كىن ال كرة الكحيدة المفتتحت با ـ مف أ ما  اهلل تعال ، لـ يتقدمو  يره". التحرير كالتنكير )(4) 
 (. 301الحديد، محمد العثيميف )ص –انظر: تف ير الحجرات  (5) 
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ا (1) مف آثار رحمتو تعال -مما ينا ب ىذا الك ؼ-ما  يربر بو بعدهتشكيؽ إل  : كفيو أيان
 ،

 كىك مف برايت اال تيالؿ فن  كر القرآف الكريـ.

كقد  مف كق  ىذا اال ـ، كىيبتن  أل القمب رشيتن تحت  يمالشفاه بيذا اال ـ،  تكاد تتحرؾكال 
، مق كد بمفظو م ه فيك مطٍ  جا  يم  ىذا البنا  الممدكد، الذم يكقظ ا ذف، كالقمب، كالمشاير،

 كنظمو، كمعناه.    

الذم  كتقكـ يميو معانييا، كىك-التن جا ت بعده-كا ـ الرحمف ىك الاابط ليذه اآليات 
كمعن .ا ظن يم ؾ بأجزا  ال كرة كميا، لف

 (2)
    

 الرمحن:  ذكر بعض الرمحضت العظيحة التي اشتحمت عمييض س رة

ا، اشتماليا يم  ذكر بعض الرحمات العظيمت، التن  تجميات كمف الرحمت فن ال كرة أيان
 يا: بعاً  تفاؿ اهلل تعال  بيا يم  رمقو، كفيما يمن ذكري 

 تعميم القرآنأ ًل: 

محن:[ ڃ  چ  ]: قال تعالى كالرحمات، كقد بدأ تعال  بذكره فن أكؿ  رده لمنعـ  ،{4}الرَّ

الرحمف رحـ  رحمت، يظـأيا كأيظميا، فالقرآف الكريـ ىك جم   نو أ ؛التن اشتممت يمييا ال كرة
ييدييـ لكؿ رير، كيحذرىـ  بأح ف ا لفاظ، كأكا  المعانن، يمييـ وأنزل حيث بيا يباده،تعال  

(3) مف كؿ شر
كقاؿ ، {84}اإلرساء:[ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ]، كما قاؿ تعال : 

 (َ َعمََّحوُ  اْلُقْرآنَ  َتَعمَّمَ  َحنْ  َخْيُرُكمْ ): كؿالر 
(4)

الكريـ،  القرآف وىن تعمم، فأيظـ النعـ يم  العبد 

                                                           

 (.  27/230التحرير كالتنكير ) انظر: (1) 
 (.14/653انظر: التف ير القرآنن لمقرآف ) (2) 
 (.828انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص  (3) 
 .(6/192)، 5027 حي  البرارم، كتاب فاائؿ القرآف، باب ريركـ مف تعمـ القرآف كيممو، ح (4) 
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فك  ،كفيمو كتفيمو كيترتب يم  حفظ كتاب اهلل تعال  كتالكتو، ىك الذم يحرص المؤمف المبيب  ا 
.الدنيا كاآلررة يم  ذلؾ  عادتو فن

 (1)
 

 اإلنسان ق  خل   ثضنيًض:

محن:[ چ  چ ] قاؿ تعال : مناط " ف الرمؽ ىك  ؛كىن مف أيظـ النعـ،  {3}الرَّ

"كمرج  جمي  ا شيا  ،كؿ ا مكر
(2)

يم  أجمؿ  كرة، كأح ف اإلن اف كقد رمؽ اهلل تعال   ،

تقكيـ
(3)

 ، كما أنو{2}التِّني:[ ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ] كما قاؿ تعال : ،؛ ليميزه يف  ائر الرمؽ

لإلن اف، الذم رمقو مف  م اؿو كالفرار ورمقم تعالى قد  
(4)

، الذم رمقو مف فايم  رمؽ الج 

﮳ ]مف نار، كما فن قكلو تعال :   (5)مارجو  ﮲   محن: [ے   ۓ  ۓ  كفن ، {02}الرَّ

كذكره بعد ذكر تعميـ  داللت يم  اشتماؿ رمقو يم  الرحمت، ؛ذكر رمؽ اإلن اف بعد ا مو الرحمف
لعممو  بحانو  ؛كا  لو المنيج المنظـ لحياتو ،قبؿ أف يرمؽ الرمؽ تعال  ليدؿ يم  أف اهلل ؛القرآف

 كيحدد قانكف  يانتيا، فالقرآف ،كبما ي محيـ، كالمرترع لآللت الذم يعمـ ميمتيا ،بطبيعت رمقو
ككا   ،المنيج تعال  ذلؾ رمؽ اهللل ،منيج اإلن اف، كقانكف  يانتو فن حركت الحياةىك  الكريـ

(6) قانكف ال يانت قبؿ أف يرمؽ اإلن اف.
 

  تعميم البيضن ثضلثًض:

محن:[ ڇ  ڇ  ] :قال تعالى تعال  أنو يمـ اإلن اف البياف، كفن ذلؾ  ذكرف ،{2}الرَّ

ف مف فيـ يمككتيف طريؽ المنطؽ ال ميـ كالقكؿ الكاا ،  ،مف اإلف اح يما فن نف وتمكيف لو 
ا م تعد  ك  ،لحمؿ ا مانت أىالن  مما جعمويف ا جناس ا ررل، تمييز لو ذلؾ كفن ـ  يره لو، كال

                                                           

 (.  656انظر: أكا  التفا ير )ص (1) 
 (. 5/158فت  القدير ) (2) 
 (. 5/567. فت  القدير )"التعديؿ، ييقاؿ: قكمتو فا تقاـ"التقكيـ:  (3)

 (.567)ص الكميات ال م اؿ: "الطيف اليابس الذم لو  م مت، أم:  كت". (4) 
 (.11/51ج: "الميب المرتمط ب كاد النار". تيذيب المغت )مار ال (5) 
  (. 16/9976( ، )14/8831اطر )الرك  -انظر: تف ير الشعراكم (6) 
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ا رض لتمق  العمكـ كالرالفت فن
(1)

ذكر رمؽ اإلن اف، كتعميمو البياف م  ا مو الرحمف: أف  كجوك ، 
بتشريفو  ككرمو لإلن اف، ،ينا ب إنعامو تعال  كتفامو ،ا ـ الرحمف الداؿ يم  الفاؿ كاإلنعاـ

 بيذه ال كرة الح نت، كىذه الرتبت الكريمت فن الرمؽ، كىذا المنطؽ ال ميـ.

 رابعًض: آلء ا تعضلى في الك ن

بح اب فن نظاـ محكـ ك  كجرييما ،رمؽ الشمس كالقمرذكر تعال  مف آالئو فن الككف 

ااطرابارتالؿ أك  ، دكفدقيؽ
(2)

محن: [ڍ  ڍ   ڌ]، كما قاؿ تعال :  كفن ذلؾ  ،{8}الرَّ

كمعامالتيـ، كذلؾ كمو رحمت  يباداتيـ كابط يـ،أكقات فن معرفت تي ير مف اهلل تعال  يم  يباده
 كما أفما يعـ يمييـ مف نف  كبير فن ا تغالؿ أكقاتيـ، كتي ير أمكر حياتيـ، منو تعال  بعباده؛ لً 

كما دؿ يمييا لفظ )ح باف(-ناىيتىذه الحركت بيذا القدر المعمكـ، كبيذه الدقت المت
(3)

ىن مف رحمتو 
ل  ىالؾ  تعال  بيذا الككف، فأم رمؿ بيذا النظاـ الدقيؽ، يؤدم إل  رمؿ فن الككف بأكممو، كا 

كالشجرالنجـ رمؽ ثـ ذكر تعال   ،جمي  مف يم  ا رض، فيذه رحمت يظيمت مف اهلل تعال 
(4)

 ،

محن:[ ڎ   ڎ  ڈ  ]قاؿ:  (5) ال ما نجـ  :لنجـكالمراد با {8}الرَّ
أف  أربر اهلل تعال ف ،

                                                           

 (.14/129الك يط لمقرآف الكريـ )التف ير  انظر: (1) 
 (.14/130) المرج  ال ابؽانظر:  (2) 
بكممػػت  : "الح ػػباف: ىػػك الح ػػاب الػػدقيؽ جػػد ا الػػذم ال يرطػػئ أبػػدنا، كلػػذلؾ يػػأتن الحػػؽ قػػاؿ الشػػعراكم (3) 

اـ دقيػػؽ؛ إف ارتػػؿ فييػػا شػػن  يحػػدث رمػػؿ فػػن الكػػكف". تف ػػير )ح ػػباف( فػػن ا مػػكر الدقيقػػت، التػػن رمقػػت بقػػدر كنظػػ
 (.2/707الركاطر )–الشعراكم

يطؼ اهلل تعال  رمػؽ الػنجـ كالشػجر يمػ  رمػؽ الشػمس كالقمػر، كذلػؾ "أف جػرل الشػمس كالقمػر بح ػباف مػف  (4) 
 (.4/444جنس االنقياد  مر اهلل تعال ، فيك منا ب ل جكد النجـ كالشجر". الكشاؼ )

رتمػػؼ فػػن المػػراد بػػالنجـ، فقيػػؿ: الػػنجـ ىػػك النبػػات الػػذم ال  ػػاؽ لػػو كػػالبقكؿ، كقيػػؿ: الػػنجـ ىػػك نجػػـك ال ػػما . ا (5) 
(. كقػػػد تبػػػيف أف القػػػكؿ الثػػػانن ىػػػك 159-5/158(، فػػػت  القػػػدير )3/410انظػػػر: مػػػدارؾ التنزيػػػؿ كحقػػػائؽ التأكيػػػؿ )

چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ]ا كلػػػػ ، كيػػػػدؿ يميػػػػو قكلػػػػو تعػػػػال : 

 ، فدلت اآليت يم   جكد نجـك ال ما  كالشجر هلل تعال .[18الحج:] [ڍ   
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الثمربإيتا   كالشجربالتنقؿ فن البركج، النجـ  ،فيما يريده منيما لوينقاداف  النجـ كالشجر
(1)

كىذا  ،
  .كرحمتو بعباده ،يدؿ يم  نعمو كفامو

ىذه ال كرة المباركت: رمؽ ا رض كب طيا  جؿ  ااشتممت يميي التنكمف نعـ اهلل تعال  

(2) رمؽال
محن:[ ڱ  ڱ  ڱ  ]قاؿ تعال :  ، ، كما جعؿ فييا مف ريرات شت ، {01}الرَّ

كالفاكيت كالنريؿ ذات ا كماـ 
(3)

كالحب ذك الع ؼ ،
 (4)

ں   ڻ   ڻ  ڻ  ]قاؿ تعال :  

محن: [ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ڻ   {04-00}الرَّ

الناس كيقـك فجعؿ اهلل تعال  ا رض مميدة مب كطت؛ لت يؿ الحياة كالحركت يمييا، 
 . تعال كالغذا  لمرمؽ، كذلؾ لبقا  حياتيـ، ككؿ ذلؾ مف رحمتو ر فييا القكت بأيماليـ، كقدَّ 

ما جعؿ تعال  فييا مف مناف ، فن ىذه ال كرة: رمؽ البحار، ك  تكر ذي  التنكمف نعمو تعال    

محن:[ ڀ  ڀ  ڀ]قاؿ تعال : كما  [ ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ] :قكلوإل   {09}الرَّ

[ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ]كت يير ال فف العظيمت فييا، قاؿ تعال :  ،{44محن:}الرَّ 

محن:  .الشاىقت الجباؿىن ال فف المرفكيات الشرع كك  ،{42}الرَّ
(5) 

 

                                                           

 (.656انظر أكا  التفا ير )ص (1) 
 (.3/276انظر:  فكة التفا ير ) (2) 
 (.5/122مقاييس المغت )معجـ  ا كماـ ىن: أكييت الطم . انظر: (3) 
 (318(، المغرَّب )ص2/26انظر: تيذيب المغت )الع ؼ: كرؽ الزرع، كقيؿ التبف.  (4) 
(. كفػن جمػ  الجػػكارم، 8/180(، إرشػاد العقػؿ ال ػػميـ )4/446انظػر: الكشػاؼ يػػف حقػائؽ  ػكامض التنزيػػؿ ) (5) 

كتكحيد البحر، كجم  ا يالـ فائدة يظيمت؛  نو إشارة إل  يظمت البحر، كلك قاؿ: فن البحار لكانت كؿ جاريت فن 
ػػا، كدؿَّ ذلػؾ يمػػ  كمػػاؿ بحػر، كأمػػا إذا كػ اف البحػػر كاحػدنا، كفيػػو الجػػكارم التػن ىػػن كالجبػاؿ، فيكػػكف ذلػػؾ بحػرنا يظيمن

 (.29/354قدرة اهلل تعال . انظر: مفاتي  الغيب )
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اهلل تعال  يف رحمتو فن رمقو لمبحار، منيا العذب الفرات فأربر
(1)

، كمنيا المال  
ا جاج

(2)
ا أم:  نو تعال  ؛فيرتمطا اللكنيما يت ؿ أحدىما باآلرر، ك  ، (3) جعؿ بينيا برزرن

حاجزنا  

محن:ٺ  ٺ  ٺ  ٿ]: تعال  بقدرتو تعال ، قاؿ بينيما يف ؿ ، كذلؾ مف حكمتو { 41[ }الرَّ

ينتف  الناس بكؿ منيما فن مجاؿ االنتفاع فبق  المال  يم  ممكحتو، كالعذب يم  يذكبتو، تعال ؛ لي

بو
(4)

ك ير ذلؾ مف المناف  -كىن المؤلؤ كالمرجاف-تمف كمييما الطعاـ كالحمي جكا، كي ترر 
(5)

قاؿ  ،

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ]تعال : 

، كذلؾ {04}فاطر:[ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٿٿ   ٿ  ٿ

 .منو تعال  كفاؿه  كمو رحمته 

   خضحسًض: نعحة الفنضء

[ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ]يعنا مف الفنا  كالمكت، قاؿ تعال : كمنيا ما كتبو اهلل تعال  يم  رمقو جم

محن: كحده  إال اهللكأىؿ ال ماكات كذلؾ، كال يبق   ،أم جمي  أىؿ ا رض يذىبكف كيمكتكف ،{48}الرَّ

(6)  بحانو
محن: [ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ] بعدىا: ، كما قاؿ جؿ شأنو نعـ فن ذلؾ ك  ،{47}الرَّ

: أف كتابت المكت يم  الرمؽ فيو أم ىضر ذلؾ مف كجكه: ، كيظييظيمت منو تعال  اتكرحم ،جميمت
يظت لمظالميف كالممكؾ منيـ، حت  ال يتمادكا فن ظمميـ كيتكىـ، كيعممكا أف ممكيـ زائؿ، كأف 

ا ليـ،  أف المكت لمظالميف   ثضنييض:المكت قد يبا تيـ فن أم لحظت، فيككف ذلؾ كايظنا كرادين
أف المكت فيو أحياننا نجاة مف الظمـ، كالفتف،   ثضلثيض:ادىـ، كالطغاة راحت لمعباد مف شركرىـ كف 

 فقاؿ لما شعرت بالحرج كالايؽ،تمنييا المكت مف   ريـاهلل تعال  يف م كىك ما حكاهكالعذاب، 

                                                           

 (.5/3368الفرات: "أشد الما  يذكبت". ل اف العرب ) (1) 
 (.5/399)ا جاج: "الشديد الممكحت كالمرارة ، مثؿ ما  البحر". تاج العركس  (2) 
 (.7/455انظر: تف ير القرآف العظيـ ) (3) 
 (.14/136)لمقرآف الكريـ انظر: التف ير الك يط (4) 
 (.7/500انظر: أاكا  البياف ) (5) 
 (. 27/114انظر:  تف ير المرا ن ) (6) 
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،  {43}مريم:[ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۉ  ې  ې]: تعال 

 المَُّيمَّ  َفْمَيُقلْ  َفضِعالً  ُب َّ  َل  َكضنَ  َفِإنْ  َأَصضَبوُ  ُضر   ِحنْ  ْلَحْ تَ ا َأَمُ ُكمْ  َيَتَحنََّينَّ  َل : ) اهلل ؿقاؿ ر ك ك 
(ِلي َخْيراً  اْلَ َفضةُ  َكضَنتْ  ِإَذا َ َتَ فَِّني ِلي َخْيراً  اْلَمَيضةُ  َكضَنتْ  َحض َأْمِيِني

(1)
ا راحت   ، كفن المكت أيان

- شاقَّت ك عبتما يجعؿ الحياة معيا  يره، ملممرا  ببعض ا مراض الرطيرة، كالشمؿ مثالن ك 

 رابعيض -يافانا اهلل تعال  منيا جميعنا برحمتو ككرمو
(2)

الزماف الي ير  ك رؼ ،يم  العبادةالحث : 

يم  يباده؛  نو يقكؿ لممح ف:  تعال  المكت نعمت مف نعـ اهلل: "قاؿ الشعراكم إل  الطايت،
المكت  ،ا لمكافر: انتبو كاحذر، كيقكؿ أيان كثكاب يممؾ ،لتمق  جزا  إح انؾ ؛ يأتن المكت

."قادـ
(3)

  

 سض سًض: رمحة ا تعضلى بخمقو في ذكره ليم حض أع ه حن عذاب لحن كفر بو  عصضه:

كمنيا بيانو تعال  لرمقو ما أيده مف يذاب كنكاؿ، لمف كفر بو أك ي اه منيـ؛ ليككف فن  

ڻ  ڻ  ڻ  ]ت أفعاليـ. كما قاؿ تعال : كمالب  ،ذلؾ مكيظت ليـ، كتحذيرنا مف  مكؾ طريقيـ

محن:[ ۀ كييد كتيديد مف اهلل تعال  لعباده، بأنو  يحا بيـ ك يجازييـ يم   أم:، {30}الرَّ

، كيأتن إل  أحدىماثـ يفرغ مف  ،شأف يف أف اهلل تعال  يشغمو شأف اآليت: كليس معن أيماليـ، 
ال  ،حا بكـي مف اآليت الكييد، أم: المق كد ف، يدبر كؿ شن  فن آف كاحد  ىك  اآلرر، بؿ

 تفر ف لؾ كما بو شغؿ :قاؿيشغمو شن  يف شن ، كىك معركؼ فن كالـ العرب، يي 
(4)

كفن ، 
 ؛كييده تعال  لعباده بأنو  يحا بيـ: رحمتن بيـ كتفاالن؛ حت  ي تعدكا ليذا الح اب، كيعممكا لو

                                                           

 :رجػ(. قػاؿ ابػف ح7/121، )5671 حي  البرارم، كتػاب المراػ ، بػاب تمنػن المػريض المػكت، ح  (1) 
قكلو: )مف ار أ ابو( حممو جمايت مف ال مؼ يم  الار الدنيكم، فإف كجػد الاػر ا رػركم، بػأف رشػن فتنػت "ك 

 (. 10/128فن دينو لـ يدرؿ فن النين". فت  البارم )
، كنقميػػػػا ينػػػػو  يػػػػره مػػػػف المف ػػػػريف. مفػػػػاتي  الغيػػػػب الكجػػػػو الرابػػػػ  ىػػػػك مػػػػف الكجػػػػكه التػػػػن ذكرىػػػػا الػػػػرازم  (2) 

  (.9/106كيؿ )(، محا ف التأ29/355)
 (.13/7970الركاطر ) -تف ير الشعراكم  (3) 
الحديػد، محمػد  –(، تف ػير الحجػرات 7/458(، تف ير القرآف العظيـ )17/168انظر: الجام   حكاـ القرآف ) (4) 

 (.315العثيميف )ص 
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ا: نعمت أيظـ، كذلؾ  نو بيذه لينجحكا فيو، كفن إنجاز ىذا الكيد بح كؿ الح اب لمرمؽ  أيان
 يقابو.  المحا بت تتحقؽ العدالت اإللييت، كيأرذ كؿ يامؿ حقو، ككؿ م ن

كمف بيانو تعال  لما أيده مف يذاب كنكاؿ، فن حؽ مف كفر بو أك ي اه: ذكره تعال   

محن:[ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ]ـ، كما فييا مف أىكاؿ يظيمت، قاؿ تعال : ينلج  ،{23}الرَّ

قاؿ ليـ ذلؾ يي ، اىذه النار التن كنتـ تكذبكف بكجكدىا، ىا ىن حاارة تشاىدكنيا ييانن لمعن : "كا

"اا كتحقيرن كت غيرن  ،اا كتكبيرن تقريعن 
(1)

[ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ]، ثـ قاؿ تعال  بعدىا مباشرة: 

محن: "الحرارةفن  متناهً  ،كبيف ما  حار ،بيف نارىا يطكفكف"، أم: {22}الرَّ
(2)

ذبكف فن عيي  ، "تارة

يقط  ا معا   ،كىك الشراب الذم ىك كالنحاس المذاب ، قكف مف الحميـكتارة يي  ،الجحيـ

".كا حشا 
(3)

 

الكريـ  كفن ذكره تعال  آليات العذاب فن ىذه ال كرة الكريمت، ك يرىا مف  كر القرآف 
المعا نالشرؾ ك يف ليـ الزجر د؛ ًلما فن ذلؾ مف باعالب منو  رحمتن 

(4)
يم  التكبت  الحث، ك 

ا  اليب الناجحت فن  حدي أكالترىيب ىك   الح اب كالجزا ، يمقبؿ أف يقدمكا كالم اريت فييا، 
ف أ ، كأياان:ئوالتربيت، كالحث يم  العمؿ كاالناباط، حت  يمتـز المر  بعممو، كيحافظ يم  أدا

 ،اؽ طعـ الركؼ كالعذابكال يقدرىا إال مف ذ ،رزم المجرميف كتعذيبيـ نعمت تقربيا الفطرة البشريت"
"فمذا كاف تعذيبيـ يكـ القيامت نعمت ،الذم ينزلو المجرمكف بالمتقيف

(5)
قاؿ تعال  بعد ك ؼ ، كما 

محن:[ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ] :حاؿ أىؿ النار     .{28}الرَّ

كالمالحظ فن يرض آيات العذاب فن ال كرة الكريمت: أنيا جا ت يم  ن ؽ يتكافؽ  
، كىك جك الرحمت، كمف ذلؾ االرت ار، كترؾ التطكيؿ، كما فن ىاتيف كيراين الجك العاـ لم كرة

                                                           

 (.7/461تف ير القرآف العظيـ ) (1) 
 (.3/587التف ير الكاا  ) (2) 
 (.7/461عظيـ )تف ير القرآف ال (3) 
 (.7/462) انظر: تف ير القرآف العظيـ (4) 
 (.5/231أي ر التفا ير ) (5) 
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محن:[ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ]: اآليتيف ، حيث لـ مثالن    {22-23}الرَّ

محن:[ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ] يف ؿ بينيما بقكلو: كذلؾ  ف  ، فن آيات النعيـجا  كما ، {28}الرَّ

ا فن مقاـ ذكر الرحمت، أما الحديث الحديث يف العذاب أمر محزف؛ فييك ره فيو التطكيؿ، كر ك ن

لذلؾ،   كقد أشار الرازميف النعـ فيك أمر تر بو النفس، فيىح يف فيو اإلطناب كالتطكيؿ، 
ليق ر ذكرىا،  ؛كذكرىا جممتن  ،افيو تغميب جانب الرحمت، فإف آيات العذاب  ردىا  ردن فقاؿ: "

 [الجنس كتكرار يكد الامير إل  ،ؿ فقاؿ بالف ،ذكره يطيب لم ام   ف ؛اا فشيئن كالثكاب ذكره شيئن 

محن:[ ڍ  ڍ ] :بقكلو] تالجن محن:[ ژ  ڑ  ڑ     ک] ،{81}الرَّ  ف إيادة ذكر المحبكب  ؛{84}الرَّ

".محبكب، كالتطكيؿ بذكر المذات م تح ف
 (1)

 

 أطضعو: سضبعًض: رمحة ا بخمقو في ذكره ليم حض أع ه حن نعيم لحن آحن بو   

الرحمت فن  كرة الرحمف اشتماليا يم  ذكر ما أيده اهلل تعال  مف نعيـ  تجميات كمف 

مقاـ ربو كجناف لمف راؼ
(2)

محن:[ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ]كما قاؿ جؿ شأنو: ،  ثـ  ،{28}الرَّ

محن:[ چ  چ]ك فيما بقكلو تعال :  "أ  اف نارة ح نت" :أم، {28}الرَّ
(3)

 ا فناف كتر يص، 

الظؿ"كتمد  ،كتثمر ، نيا التن تكرؽ" ؛بالذكر
(4)

ما فييما مف نعـ كممذات، فقاؿ  ، ثـ ذكر 

محن:[ ڍ  ڍ   ڌ]تعال :   فييما ييناف ت رحاف كت قياف تمؾ ا شجار: "، أم{81}الرَّ

"كا   اف
(5)

محن:[ ژ  ڑ  ڑ     ک     ک]فقاؿ:  ،، ثـ ذكر فييما طعاميـ فييما مف " ، أم:{84}الرَّ

                                                           

 (.29/372مفاتي  الغيب ) (1) 
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ]كمػا قػاؿ تعػال :  قكلو: )مقاـ ربو( فيو كجياف: أحدىما: راؼ قيامو بيف يدم ربػو، (2) 

ۅ  ]ربػو تعػال  يميػو، كمراقبتػو  يمالػو، كمػا قػاؿ تعػال : كثانييما: راؼ قياـ ،  [40النَّازيات:] [ۇئ    ۇئ  ۆئ

 (.  506/ 7انظر: أاكا  البياف فن إيااح القرآف بالقرآف ) [33الريد: ] [  ىې  ې  ې ۅ   ۉ   ۉ  ې
 (.7/463تف ير القرآف العظيـ ) (3) 
 (.5/174أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ ) (4) 
 (.27/125تف ير المرا ن ) (5) 
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 "اكياب ن  ارطبن  ،اربيفيم  و بو كؿ ما يتفكَّ 
(1)

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ]فقاؿ:  ،فراشيـثـ ذكر   ،

محن: [ڱ  ں  ں  ڱڱ (2)"ماطجعيف أك متربعيف :أم ،يتنعمكف متكئيفكالمعن : " ،{82}الرَّ
 ،

إذ العميؿ ال ي تطي  أف ، كفراغ القمب ،االتكا  مف  فات المتنعـ الدالت يم   حت الج ـك 
(3) لمعقابر يتحرؾ تحرؾ المحاى  ،، كىك مشغكؿ القمبشن تند إل  أك ي  ي تمقن،

ك ؼ ، ثـ 

تبرؽ باإلالفرش بككنيا مبطنت 
(4)

مت   ،ثمرىما قريب إلييـ" :أم )كجن  الجنتيف داف(، ثـ قاؿ: 

ڳ  ڳ  ] :كقاؿ، {43}احلاقَّة: [ۓ  ڭ]تناكلكه يم  أم  فت كانكا، كما قاؿ تعال : ؤكا اش

."أ  انيابؿ تنحط إليو مف  ،ال تمتن  ممف تناكليا" :أم ،{02ىسان:}اإل [ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
(5)

 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ]تعال  أك اؼ ن ا  الجنت فييا، فقاؿ: ثـ ذكر 

محن: [ے طرفيف يم  أزكاجيف، فال ينظرف إل   فر مف ر اليف الح نت: أنيف يق  :أم ،{88}الرَّ

 يرىـ مف الرجاؿ
 (6)

اأ ، كأنيف كلـ يجامعيف أحد قبؿ أزكاجيف ال  ،يف يم  يذارل، لـ ره أبكا يان

الجفكال مف  ،مف اإلنس
 (7)

[ ڭ  ۇ      ۇ  ]، ثـ  زاد تعال  فن ك فيف كمدحيف، فقاؿ 

محن: كىك أشد  ، غار المؤلؤ :كالمرجاف، كبياض المرجاف ،فن  فا  الياقكتبأنيف "أي  ،  {88}الرَّ

"بيااا
 (8)

 ،ممتنعات يف االجتماع باإلنس كالجف لـ يطمثيف ،الطرؼ قا رات فٌ ا كي  نيف لمٌ ؛ "

" ال يككف قد م و يد المس ،كالمرجاف الم كف فن  دفو ،فيف كالياقكت الذم يككف فن معدنو
(9)

 

                                                           

 (.18/344(، المباب فن يمـك الكتاب )4/230لباب التأكيؿ ) (1) 
 (.13/340فت  البياف ) (2) 
 (.27/126(، تف ير المرا ن )14/117انظر: ركح المعانن ) (3) 
 (.8/307انظر: تيذيب المغت ) اإل تبرؽ: ما  مظ مف الديباج. (4) 
 (.7/465تف ير القرآف العظيـ ) (5) 
 (.6/3458ف )انظر: فن ظالؿ القرآ (6) 
 (.3/282انظر:  فكة التفا ير ) (7) 
يرابو ) (8)   (.5/103معانن القرآف كا 
 (29/377مفاتي  الغيب ) (9) 
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المؤمنيف مف جناف، كما  عبادهلتعال   ه اهلل رد ما أيدَّ  فنمتتابعنا ما زاؿ ال ياؽ الكريـ ك 

ائ  ائ  ]ث يف نعيـ أقؿ فن المرتبت مما  بقو، فقاؿ  بحانو: فييا مف نعـ، كلكنو انتقؿ لمحدي

محن:[ ەئ  الجنتاف ا كليافأما ك ،  حاب اليميف  فن المنزلت كالقدر جنتاف أررياف :أم ،{84}الرَّ

كالجف؟فبأم شن  مف النعـ اإللييت تكذباف أييا اإلنس المذككرتاف قبميما فيما لم ابقيف المقربيف، 
(1)

 

كالجف؟
(1)

محن: [ۆئ  ]: بقكلو: ثـ ك فيما تعال    كداكاف مف شدة الرارة مف " :أم، {82}الرَّ

 "مالر مف 
(2)

[ ىئ   ىئ  ی  ]، ثـ ذكر  بحانو ما فييما مف نعـ كممذات، كما قاؿ تعال : 

محن: "بالما  ال تنقطعاف ففكارتا"، أم: {88}الرَّ
 (3)

 الفاكيت المذيذةثـ ذكر ما اشتممت يميو مف أنكاع  ،

محن: [ٻ ٱ  ٻ  ٻ      ] فقاؿ:  [ڀ  ڀ  ڀ] ثـ قاؿ فن  فات ن ائيف: ،{88}الرَّ

محن: "الكجكهح اف كالشيـ، فات كا رالؽ ل رات اريِّ "أم:  ،{71}الرَّ
 (4)

، ثـ ذكر  فت أررل ليف 

محن:[ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ]فقاؿ:   ."محبك ات م تكرات فن الرياـ" أم: ،{74 }الرَّ
(5)

 

بما يقارب ك ؼ تعال  ك فيما  فأربر تعال  يف رحمتو فن ك ؼ الجنتيف، بأنو
، كىذه رحمت يظيمت ا فن ال عن لنيميما بتقكل اهلل تعال تر يبن ك  ،لبياف ح نيما ؛الجنتيف ا كلييف

ا أف فن  كؿ مف الجنات المذككرات ما ال مف اهلل تعال  فن تر يب يباده لنيؿ جنتو، كأربرنا أيان
.كالطمأنينت ،كالراا ،ميا فن  ايت الراحتييف رأت، كال أذف  معت، كال رطر يم  قمب بشر، كأى

 

نعامو يم  يباده بيذا الرير العظيـ. ت يظيمت مف اهلل تعال ، فن تفاموكىذه رحم  كا 

ما أيده مف نعيـ -فن ىذه ال كرة المباركت، ك يرىا مف  كر القرآف-كفن ذكر اهلل تعال 
 ،لتر يب ليـ فن العمؿ ال ال منو  بحانو بيـ؛ لما فن ذلؾ مف ا  ىؿ الطايت مف يباده، رحمتن 

ا مف الت ميت  كاالجتياد فيو، كال بر يم  مشاقو؛ ابتغا  مرااة ربيـ، كثكابو كفامو، كلما فيو أيان
                                                           

 (.3/2565مزحيمن )ل انظر: التف ير الك يط (1) 
 (.17/185الجام   حكاـ القرآف ) (2) 
 (.7/457معالـ التنزيؿ ) (3) 
 (. 23/74البياف ) (، كانظر: جام 507تف ير ابف القيـ )ص (4) 
 (.1/713(، كانظر: تف ير الجالليف )17/188الجام   حكاـ القرآف ) (5) 
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رحمت بغيرىـ كما فيو مف الرال ت ليـ فن اآلررة،  اليـ فن ترؾ شيكاتيـ فن الدنيا، بأنيـ  ينالكني
 نيا، كتحقيرىا فن أيينيـ بمقارنتيا بنعيـ اآلررة.مف أىؿ المعا ن؛ لما فن ذلؾ مف تزىيدىـ فن الد

مف جنات يظيمت -يم  ارتالفيـ فن ال الح–فيما أيده اهلل تعال  لعباده ال الحيف ك 
: رحمت يظيمت كراا كطمأنينتجا  ك فيا فن ىذه اآليات، كما  ىميا فييا مف  عادة كمتعت، 

  .كمو مف دالئؿ ا مو الرحمف كآثارهمنو جؿ كيال بعباده، كتكـر يمييـ، كتمطؼ بيـ، كذلؾ 

 ،، كآال ه فن اآلررةالككف، كآال ه فن الرمؽكفن رتاـ ال كرة التن ا تعرات آال  اهلل فن 

ح انوبعد ت بي  با ـ الجميؿ الكريـ، اليجن   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ] قاؿ:ف ،ذكر  عت فامو كا 

محن: [ژ الباىر، كالمجد الكامؿ، كاإلكراـ تعاظـ ككثر ريره، الذم لو الجالؿ "أم:  ،{78}الرَّ

." كليائو
 (1)

 

رتـ نعـ  ،(كيبق  كجو ربؾ ذك الجالؿ كاإلكراـ: )ا رتـ تعال  نعـ الدنيا بقكلولمَّ " :أم
كنا ب ىناؾ ذكر البقا  كالديمكمت لو تعال   (،تبارؾ ا ـ ربؾ ذم الجالؿ كاإلكراـ) :اآلررة بقكلو

النما  كالزيادة يقب امتنانو يم  المؤمنيف فن  :البركت كىنبعد ذكر فنا  العالـ، كنا ب ىنا ذكر 
 ."كما آتاىـ مف الرير كالفاؿ فن دار النعيـ ،دار كرامتو

(2)
 

كالمالحظ: أف اهلل تعال  بدأ ال كرة الكريمت بذكر ا مو الرحمف، كما أربر ينو ىذا اال ـ، 
 رتـ ال كرة بالمدح الذم ا تحقو ىذا اال ـ. ثـ

 

 

 

 في الس رة: [ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ]تعضلى:  تكرار ق لو
                                                           

 (1/831تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )(1) 
 (.3/284 فكة التفا ير ) (2) 
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تكراركمف تجميات الرحمت كنفحاتيا فن ال كرة: 
 (1)

، [ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ] قكلو تعال : 

(2) كذلؾ فن إحدل كثالثيف مكاعنا فييا
، كقد جا ت كالفا مت بيف اآليات، ككالتذييؿ ليا؛ لمداللت 

برمقو تعال رحمتو  ألكافيم  اشتماليا يم  لكف مف 
(3)

كما تقدـ -ت  فن آيات العذاب منيا ، ح
ييـ يم  آال ه، كنبَّ يباده  ذكَّريدَّد فييا نعما ه ك "  نو ؛كقد كرر تعال  ذكرىا فن ال كرة -بيانو

ليعرؼ مكا  ما أ داه إلييـ  ؛قدرىا، كقدرتو يمييا، كلطفو فييا، كجعميا فا مت بيف كؿ نعمت
(4)"منيا

التذكير بيا يم ا كتأكيدن  ،ياا لتقريرن فكرر تعال  ذكرىا بعد النعـ   ،
(5)

ا تكبير يم   ، كفيو أيان

التكذيب بيا
(6)

كقد ، (7)ح ف فن مثؿ ىذا المكا كىك التكرار  ائغ فن كالـ العرب، أ مكب ك ، 
كىك ينكرىا كيكفرىا:  ،كتاب  يميو ا يادم ،بقكؿ القائؿ لمف أح ف إليو (الرحمف)يكا ما فن  كرة شبَّ 

أفتنكر ىذا؟ ألـ أحممؾ كأنت راحؿ؟  ،ا فك كتؾأفتنكر ىذا؟ ألـ تؾ يريانن  ،يتؾا فأ نألـ تؾ فقيرن 

(8) ذلؾ.ك نحك  أفتنكر ىذا؟
 

                                                           

، الثانن يديـ القيمت كالمعن ، كىك ليس مكجكدنا فن  (1)   القرآف الكريـ. التكرار فن المغت ق ماف: محمكد كمذمـك
، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13كىن يم  الترتيب: اآليػات )(2) 
(، كقػػػد تكػػػررت اآليػػػت فػػػن أكؿ 77، 75، 73، 71، 69، 67، 65، 63، 61، 59، 57، 55، 53،51، 49، 47

ئ   ػػػنعو، كذلػػػؾ مػػػف قكلػػػو تعػػػال :  ػػػب  مػػػرات منيػػػا مػػػف ال ػػػكرة يقػػػب آيػػػات فييػػػا تعػػػداد يجائػػػب رمػػػؽ اهلل، كبػػػدا
،  [24الػرَّحمف:][ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ]تعػال :  إل  قكلو ، [5الرَّحمف:] [ڍ  ڍ   ڌ]

فكانت  بعنا، يم  يدد ال مكات ) ػب ( كا رض ) ػبعت( كا يػاـ ) ػبعت(، ك يرىػا ممػا اطػرد فيػو ىػذا العػدد؛ لحكمػت 
الفنػػا  كالمػػكت، ثػػـ  ػػبعت منيػػا يقػػب آيػػات فييػػا ذكػػر النػػار  يعمميػػا  ػػبحانو، ثػػـ ذكرىػػا تعػػال  مػػرة كاحػػدة يقػػب نعمػػت

كشدائدىا يم  يدد أبكاب جينـ، ثـ ثمانيت منيا فػن ك ػؼ الجنػاف كأىميػا يمػ  يػدد أبػكاب الجنػت، ثػـ ثمانيػت أرػرل 
 .(2/465الغرناطن) انظر: مالؾ التأكيؿ القاط  بذكم اإللحاد كالتعطيؿ، أبك جعفر بعدىا لمجنتيف المتيف دكنيما.

 (.13/7969) الركاطر –انظر: تف ير الشعراكم (3) 
 (.194ال نايتيف، أبك ىالؿ الع كرم )ص (4) 
 (. 7/443انظر: معالـ التنزيؿ ) (5) 
 (. 14/96) انظر: ركح المعانن (6) 
 (. 9/180انظر: الكشؼ كالبياف ) (7) 
 (. 16/537لفتاكل، ابف تيميت )(، مجمكع ا7/443(، معالـ التنزيؿ )9/180انظر: الكشؼ كالبياف ) (8) 
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 :بيذه ال كرة لكف مف ألكاف  كر الجماؿ، كمثاليا اكأما تكرارىا مف الناحيت البال يت: فإني
لتككف  ؛افتيم  رأس كؿ زاكيت يند منعطؼ الطريؽ، أك يم  رأس كؿ م المكجكدة شجرة الكرد 

(1) بمثابت الداللت.
 

كفن تكرارىا يم  ىذا النحك مف الكثرة فن ال كرة؛ داللت يم  يظـ النعـ، كالرحمات 
ا منا بت كمنا قت م  جك ال كرة المفعـ بالرحمت، كا ميا  :المذككرة فييا ككثرتيا، كفيو أيان

 )الرحمف(.

رىجى رى يكؿي المًَّو  كقد أررج الترمذم يف جابر ـٍ  يكرىةى الرٍَّحمىًف يى  رى مىٍيًي اًبًو فىقىرىأى يى مى  أىٍ حى
ًليىا ًإلى  آًرًرىىا فى ىكىتيكا فىقىاؿى  َلَقْ  َقرَْأُتَيض َعَمى اْلِجنِّ َلْيَمَة اْلِجنِّ َفَكضُن ا َأْمَسَن َحْرُ  ً ا ِحْنُكْم ُكْنُت ) :ًمٍف أىكَّ

َباِن[ ]َفبَِأيِّ َآاَل  :ُكمََّحض َأَتْيُت َعَمى َقْ ِلوِ  ُكََم ُتَكذِّ محن:ِء َربِّ َقضُل ا: َل ِبَشْىٍء ِحْن ِنَعِحَك َربََّنض ُنَكذُِّب  ،{03}الرَّ

 .(َفَمَك اْلَمْح 
(2)

 

 س رة الحمكلطضئف اسم الرمحن في الحطمب الثضلث: 

(3) فن قكؿ الجمي "  كرة الممؾ مكيت"
لتن تعالج مكاكع ، اشأنيا شأف  ائر ال كر المكيت"، 

 "لبر دة فن أ كليا الكالعقي
(4)

كقاايا الرمؽ كالبعث، كالثكاب كالعقاب، ك ير ذلؾ مما تناكلتو ىذه  ،
ال كرة، كالتن تغر و فن يقؿ المؤمف كقمبو، كلعؿ ذلؾ ك يره كاف  ببنا فن تر يب الشارع الحكيـ 

 ِلَصضِمِبَيض َتْشَفعُ  آَيةً  ُث نَ َثالَ  اْلُقْرآنِ  ِحنَ  إَن ُس َرةٌ )قاؿ:  النبن  المؤمف فن قرا تيا كتدبرىا، فعف

 .({1}ادلك: [ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ]: َلوُ  ُيْغَفرَ  َمتَّى
(5)

 

                                                           

 (.  1/25انظر: البال ت العربيت، د. يبد الرحمف حبنكت الميدانن ) (1) 
 ، (5/399، )3291كمػػػػف  ػػػػكرة الػػػػرحمف، ح ، بػػػػابتف ػػػػير القػػػػرآف يػػػػف ر ػػػػكؿ اهلل   ػػػػنف الترمػػػػذم، كتػػػػاب (2) 

(، 2/515) ،3766ح يحيفؿ الػػذىبن: "يمػػ  شػػرط البرػػارم كم ػػمـ"، انظػػر: الم ػػتدرؾ يمػػ  ال ػػحكقػػا(، 2/515)
 (. 2/914(، )5138فن  حي  الجام  ال غير كزيادتو لو، ح )كح نو ا لبانن 

 (.  18/205الجام   حكاـ القرآف )( 3)
 (.3/390(  فكة التفا ير )4)
 (، ك ححو ا لبانن.1244 /2، )3786(  نف ابف ماجو، كتاب ا دب، باب ثكاب القرآف، ح5)
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ىك: - يد قطبككما يراه - تدكر حكلو آياتياكمحكرىا الذم   كرة الممؾ،مفتاح ك  

كيف حقيقت الممؾ " : قاؿ ،{1}ادلك: [ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ    ] :مطمعيا الجام 

التن  ،تتفرع  ائر ال كر التن يراتيا ال كرة، ك ائر الحركات المغيبت كالظاىرة ،حقيقت القدرةك 
(1) ".نبيت القمكب إلييا

 

فمف الممؾ كمف القدرة كاف رمؽ المكت كالحياة، "فقاؿ:  ،ذلؾ ف  يد قطب بيَّ ثـ   
ككاف  ،ا لمشياطيفجكمن كجعميا ر  ،كتزيينيا بالم ابي  ،ككاف رمؽ ال ماكات ،ككاف االبتال  بيما
 ،لمبشر ككاف جعؿ ا رض ذلكالن  ،ككاف العمـ بال ر كالجير ،كرزنتيا ،كىيئتيا ،إيداد جينـ بك فيا

ككاف  ،ككاف إم اؾ الطير فن ال ما  ،كالنكير يم  المكذبيف ا كليف ،ككاف الر ؼ كالحا ب
ككاف  ،كا فئدة ،كا ب ار ،م كىبت ال  ،ككاف اإلنشا  ،ككاف الرزؽ كما يشا  ،القير كاال تعال 

الذر 
(2)

ككاف الما  الذم  ،ككاف يذاب الكافريف ،ككاف االرت اص بعمـ اآلررة ،فن ا رض كالحشر
يحا اتيا. ككاف الذىاب بو يندما يريد ،بو الحياة  ،فكؿ حقائؽ ال كرة كمكاكياتيا، ككؿ  كرىا كا 

 [پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ ]م تمدة مف إيحا  ذلؾ المطم  كمدلكلو الشامؿ الكبير: 

يحا اتيا، {1}ادلك: تتكال  فن ال ياؽ، كتتدفؽ بال تكقؼ، مف رة مدلكؿ المطم   ،كحقائؽ ال كرة كا 

."المجمؿ الشامؿ
 (3)

 

  اسم الرمحن في س رة الحمك:

ذا تأممنا محكر ال كرة كمفتاحيا   ف كقارناه بكركد ا ـ الرحم-كما بينو  يد قطب-كا 
كات امنا كات اقنا بينيما، كذلؾ أنو  ،فإننا نمحظ يالقت كااحت-كقد كرد فن أربعت مكاا  منيا-فييا 

كم  ات افو بيذه -تعال  لمَّا أربر يف قدرتو المطمقت، كت رفو التاـ فن ممكو، بيَّف لعباده أنو 

                                                           

 (.6/3631( فن ظالؿ القرآف )1)
(، ل ػػػػػاف العػػػػػرب 15/6الػػػػػذر : "يػػػػػدد الذريػػػػػت، تقػػػػػكؿ: أنمػػػػػ  اهلل ذىٍرأؾ، كذىٍركؾ، أم: ذريتػػػػػؾ". تيػػػػػذيب المغػػػػػت ) (2)
(3/1491.) 
 (.6/3631فن ظالؿ القرآف ) (3)



 لطائف اس  ال مح  يف الش ر  ال ضط ال   ني    
 

154 
 

 الفضل الثالث

ال  ال ترمك مف مت ؼ ب فات أررل كالرحمت كالمغفرة، كأف قدرتو تع-ال فات مف الممؾ كالقدرة
 . ح  ال تي  ا جميمتن نعمن ، كينشأ ينو كتفاالن  بقدرتو الباىرة رحمتن كأف ت رفو فن ممكو ، رحمتو

كممكو ليـ، كفيو تبشير  ،كفن ذلؾ كمو تمطؼ منو تعال  برمقو، كذلؾ م  قدرتو يمييـ
  كتحبب منو إلييـ  بحانو.-فيـ أحؽ رمقو بيا-لعباده المؤمنيف برحمتو بيـ 

يف  له إم اكو كذلؾ فن ركده داللت يم  أف ىذا الرمؽ قائـ برحمت اهلل تعال ، كفن ك 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ]تعال :  كما قاؿ، اليالؾ كالزكاؿ

لك ياجؿ الرمؽ " ل عات أنوأم:  {61}النحل:[ ﮷ ﮸   ﮶ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ےے

 ف العجمت مف شأف مف  ؛لكنو حميـ ال يعجؿ بالعقكبت ىمؾ جمي  مف فن ا رض، ك  ،بالعقكبت

(1) ه.يراؼ فكات الفر ت، كرب ال ماكات كا رض ال يفكتو شن  أراد
  

 تعرض يمن ن فيمافن ىذه ال كرة، ك  دكر كركد ا ـ الرحمفكالمعانن ي ئؿالدالىذه  حكؿك 
كيالقتو -ا  ما مف  دكف  يره-فييا ا ـ الرحمف  ذكرم  بياف كجو كلطيفت ، التاليتمكاا  ال

  ال كرة، م  يرض لبعض أقكاؿ المف ريف فييا.كمحكر  ،ب ياؽ اآليات

ڃ  ڃ           ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ] قكلو تعال : الح ضع األ ل:

 { 3}ادلك: [ڃ  چ  چ

 ممكو،فن  كمظاىر ت رفو قدرتو،فن ىذه اآليت يف بعض آثار   اهلل أربركجو الداللت: 
بعايا فكؽ "أم:  ،طبقاتالمحكـ، مف ككنيا: ال ب  يم  ىذا النحك البدي   تاكارمقو لم م كىك

"بعض
(2)

 . تفاكت أك فطكر ، ليس فييا

                                                           

 (. 2/389أاكا  البياف ) (1)
 (.5/309(، فت  القدير )19/227(، المباب فن يمـك الكتاب )4/314زاد الم ير ) (2)
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"كاليالئمو اكأف بعض الشن  يفكت بعان  : يدـ التنا ب،كحقيقت التفاكت"
(1)

 كأما الفطكر ،

(2) كؽالشقفيك: ال دكع ك 
ورى: [ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ ]، كمنو قكلو تعال :   :أم {5}الشُّ

(3) ".كجاللو حمفيتشققف مف يظمت الر "
 

: تفاكت( أممف  حمفرمؽ الر  فنما ترل ) كقد أربر تعال  بأ مكب مف التحدم، فقاؿ:
حكاـ  ،الذم رمؽ  ب   ماكات  ىك تقاف تككينيا، كا    نعيا،بعايا فكؽ بعض، م  تنا قيا، كا 

ا مف االرتالؼ، أك االاطراب، أك يدـ ال ب  شيئن  تكاال مارمؽ  فنال يرل اإلن اف بحيث 

(4) النظاـ كاإلبداع. بمنتي بؿ كميا محكمت، جاريت  ،التنا ب
 

كأ ؿ  ،تفاكتناال ماكات  تعال  "كالمعن : ما ترل فن رمؽ اهلل: قاؿ ابف ياشكر
 الجممت تذييالن  لتككف ؛ر برمؽ الرحمففعبَّ  ،كال فن رمؽ الرحمف مف تفاكت ،الكالـ: ما ترل فييف

متحقؽ فن  ،تعال    التفاكت يما رمقو اهللفا ف انت طباقا(؛رمؽ  ب   مكاتو )لمامكف جممت: 

".رمؽ ال ماكات ك يرىا
 (5)

 

  فت تفاكت( مف اآليت:مف  حمفرمؽ الر  فنما ترل ) جممتكقد جعؿ الزمرشرم
رل فييف مف تفاكت، فكا  مكاف : ما تكأ ميا-أم باإلاافت إل  ككنيا طباقان -ثانيت لم مكات
ا يم   بب  المتيف مف التفاكت: ا لرمقيف، كتنبيين تعظيمن حمف(، كذلؾ رمؽ الر : )الامير قكلو

المتنا بكىك أنو رمؽ الرحمف، كأنو بباىر قدرتو ىك الذم يرمؽ مثؿ ذلؾ الرمؽ 
 (6)

كقد نقمو ينو  ،
 .المف ريف بعض

(7 )
 

                                                           

 (4/576كشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )ال( 1)
 (.23/506انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف ) (2)
 (.4/592أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير ) (3)
 (.15/10انظر: التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (4)
 (.29/17التحرير كالتنكير )( 5)
 (.4/576انظر: الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )( 6)
 (15/10التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )(، 29/7) (، تف ير المرا ن30/582انظر: مفاتي  الغيب ) (7)
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أف الجممت ، كماؿ إل  إليو الزمرشرم ما ذىب  أبك حيافاإلماـ  قد تعقبك 

(1) تفاكتؾ فن رمقو تعال  درى أم: أنو ال يي  ،م تأنفت
كلك "حيث قاؿ:  القا منكتبعو فن ذلؾ  ،

لتنا ب رمقو  ؛بعمكمو ا، مقرران م تأنفن  تفاكت(مف  حمفرمؽ الر  فنما ترل )جعؿ قكلو تعال : 
تقانو، كتناىن  كآيت:  مف تر ي و بك فيت ما قبمو، كيككفأكل   لكاف-قبموما  فيشمؿ-ح نوكا 

ٍء َخَلَقهُ ] ."{88}النمل: [  ىتىب  يب  جت    حت  خت   مت]كآيت:  ،{7}السجدة: [الاِذي َأْحَسَن ُكلا ََشْ
 (2)

 

فن ىذه اآليت إل  ا مو -تكمنو ال ماكا –كيم  كال التقديريف؛ فإف فن إاافت الرمؽ
 كحكـ: تعال  )الرحمف( دكف  يره مف ا  ما  لطائؼ 

إلشعار بأف كمنيا: ا-تقدـ قريباقد ك -مف التعظيـ لرمقيف ما ذكره الزمرشرم  فحنيض:
ىذا الرمؽ البدي ، ىك ما اقتاتو رحمتو تعال  بعباده، لكن تجرل أمكرىـ يم  حالت تالئـ نظاـ 

(3) معيشتيـ
 ،النظاـا الرتالؿ لكاف ذلؾ التفاكت  ببن  ،تفاكتتعال   نو لك كاف فيما رمؽ اهلل "؛ 

 ."كمشاؽفيتعرض الناس بذلؾ  ىكاؿ 
(4)

 

يجادىا، ت ير يم  أف جمي  مرمكقاتو لتنبيوا  حنيض:  يم  ىذا النمط البدي  فن  نعيا كا 

البقاينقاؿ  ،{88}النمل: [ ىتىب  يب  جت    حت  خت   مت] كما قاؿ تعال : مف التنا ب كيدـ التفاكت،

جمي  المرمكقات جار يم  ىذا، كؿ شكؿ  ليشعر أف ؛كلـ يقؿ: ما ترل فيو مف تفاكت": 
ينا ب شكمو، ال تفاكت فن شن  مف ذلؾ كال ااطراب، فأيط  الظاىر مف التعميـ ما لـ يكف 

الرحمت  مف-المب كطتا دلت  هبما فن ىذ-الرحمف كما أشعر ر كص ا ـ  ،يعطيو اإلامار

 ."لمرالئؽ لمف رزؽ االيتبار
(5) 

 

                                                           

 (.10/221انظر: البحر المحيط فن التف ير ) (1)
 (. 9/287محا ف التأكيؿ ) (2)
 (.15/10(، التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )29/18انظر: التحرير كالتنكير ) (3)
 (.29/18كير )التحرير كالتن( 4)
 (.20/288نظـ الدرر )( 5)
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 جميعنا،التن م تيا  ،مقت جميعيا بيد الرحمتكقات إنما ري إل  أف المرم" :ةار شاإل  حنيض:

{156}األعراف:[ ٿ   ٹ  ٹ ٹ] كما يشير إل  ذلؾ قكلو تعال :
". 

(1)
 

كما تقدـ -فيذه بعض اإلشارات فن لطائؼ كركد ا ـ الرحمف فن ىذه اآليت، كمنيا: 
ا أيان فإنو  -مف التفاكتكلذلؾ رم  -تعال  مؽ برحمت اهللأف ىذا الرمؽ ري باإلاافت إل   -م بقان 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ] :كما قاؿ تعال  ،  ابو الزكاؿ كاليالؾ ذلؾ كلكال تعال ، قائـ برحمت اهلل

 [﮷ ﮸   ﮶ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ےۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے

  :مف ذلؾك  يذا المعن ،أمثمت ليدة تعال  فن ىذه ال كرة اهلل كقد ارب ، {61}النحل:

م اؾ الطير فن ،لعذاب يف الكفارإم اكو ا ف تعال  أف أحؽ رمقو بيذه كبيَّ  ،ال ما  جك كا 
فن اآلررة، كما  يأتن بيانو فن  ينيـ ، كمف ذلؾ إم اكو العذاب ا كبرالرحمت ىـ أىؿ طايتو

 المكاا  التاليت، فكأنو تعال  بيَّف أكالن أنو رمؽ ىذا الرمؽ برحمتو، ثـ دلَّؿ يم  ذلؾ، كاهلل أيمـ. 

 [ۀ    ۀ  ہ  ہ  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ] :الح ضع الثضني

  {19}ادلك:

تعال ، كت رفو فن ممكو،  توقدر يف مظير آرر مف مظاىر  أربر اهلل كجو الداللت: 
فكقيـ  يرالط ل إ لـ يركاأك )فقاؿ تعال : كمنيا:  كرة الطير فن ال ما  يقبض كيب ط أجنحتو، 

"اد ال ؼ المذككر قبمو :كالمراد بو ىنا ،كالقبض: اد الب طف(، "يقباك   افاتو 
(2)

يطؼ ، ك 
 ف ا  ؿ فن الطيراف ىك  ؛، كلـ يعطؼ با ـ قاباات( افات) يم  اال ـ (كيقباف)بالفعؿ 

أف اال ـ لمدكاـ كالثبكت، كالفعؿ لمتجدد  فنىذا جار يم  القايدة ك ب ط الجناح، كالقبض طارئ، 

(3) الحركت الدائمت فن الطيراف ىن  ؼ الجناح، كالجديد يميو ىك القبض.كالحدكث، ف
 

                                                           

 (.15/1051التف ير القرآنن لمقرآف ) (1)
 (.29/39التحرير كالتنكير ) (2)
 (.242-8/241انظر: أاكا  البياف )( 3)
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، ك رر ليا تعال  التن  ررىا اهلل ،يتاب كحث يم  النظر إل  حالت الطير" فن اآليتك  
ت ؼ فيو أجنحتيا لمطيراف، كتقبايا لمكقكع، فتظؿ  ابحت فن الجك، مترددة فيو  الجك كاليكا 

(1) ".بح ب إرادتيا كحاجتيا
  

ىن مراياة  ياؽ اآليات قبميا، كقد جا ت ىذه اآليت بعد يدة آيات  :ا ـ الرحمف فن اآليت لطيفة 
اشتممف جميعنا يم  معن  إم اؾ اهلل تعال  لرمقو يف اليالؾ أك الزكاؿ، كفن ذلؾ بياف لرحمتو 

 ل  لو، كيممو تعال  بو، كت رفو تعال  التاـ فيو. عاتعال  برمقو، كقيكميتو ت

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ]اآليات ىن قكلو تعال :  كىذه

 [ک  ک  گ  گ   گ     گ ژ              ڑ    ڑ  ک  ک    ژ    ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ

ۀ      ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ]ثـ قاؿ تعال  بعدىا:  ،{18-16}ادلك:

 { 19}ادلك: [ۀ  ہ  ہ

حت   تاطرب مكافريف بو، بر ؼ ا رض بيـتركيؼ مف اهلل تعال  لففن ىذه اآليات 
 ـيـ كتيمكيتتمف

(2)
كقيؿ: ري  فييا  ،كقيؿ:  حاب فيو حجارة، ، أك إر اؿ الحا ب كىك الحجارة

(3) يم  مف  بقيـ مف الكفرة ياكما أر ميمييـ، ير ميا مف ال ما   حجارة
، كأف اهلل تعال  أم ؾ 

  منو  بحانو. ـ، كذلؾ م  قدرتو يم  إيقايو بيـ، كما يم ؾ الطائر فن ال ما ؛ رحمتن ذلؾ يني

ب بب  ؛أنو قادر يم  تعذيبيـ ،كىذه أياا مف لطفو كرحمتو برمقو: "قاؿ ابف كثير 
(4) ".كيؤجؿ كال يعجؿ ،كيبادتيـ معو  يره، كىك م  ىذا يحمـ كي ف  ،كفر بعايـ بو

 

كلعؿ مما : "ا المعن  المشترؾ فن اآليات، فقاؿ ليذ الشنقيطنكقد تنبو 
، بعد الرحمف( ما يم كيف إالكيقباف اتو  اف)ي تدين االنتباه تكجيو النظر إل  الطير فن اليكا  

                                                           

 (.877تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص (1)
 .(877)صانظر: المرج  ال ابؽ (2)
 (.5/313فت  القدير )(، 14/241انظر: فت  البياف ) (3)
 (.8/200تف ير القرآف العظيـ )( 4)
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ما يم كيا  ،كتعمؽ الطير المشاىد إليكـ ،بأف ا رض معمقت فن اليكا  ،التركيؼ بر ؼ ا رض
يقاع الر ؼ بيا، كإتعال  إال اهلل  ف الجمي  ما يم كو إال اهلل تعال ،  ؛ قاط الطير مف اليكا ، كا 

 ."كىك القادر يم  الر ؼ بيا، كيم  إ قاط الطير
(1)

 

المفان  اليكلكفن ىذا إيما  إل  أف الذم أم ؾ الطير يف : "كقاؿ ابف ياشكر
 ، مكا بطايتوكلك ا تع ،فمك لـ يشرككا بو ،ىك الذم أىمؾ ا مـ الذيف مف قبؿ ىؤال  ،إل  اليالؾ

 .اليكل" نجاىـ مف اليالؾ كما أنج  الطير مف 
(2)

 

لو يف   كذلؾ فن إم اكو  برمقو،كفن ىذه اآليات الكريمات تتجم  رحمتو تعال  
تعال ،  فبقاؤىما ىك برحمت اهلل ،كات كا رضالذىبت ال مفمكال رحمتو  بحانو  ،اليالؾ كالزكاؿ

)ما يم كيف إال لطيفت ا ـ الرحمف فن قكلو تعال :  ي االبياف ل ياؽ اآليات، تتا  جم كبيذا
  .الرحمف(

مئ  ىئ  يئ    حئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ] : الكأما قكلو تع

 أف  ياؽ اآليات قبمو يدكر حكؿ مكاكع إفراد اهلل فيو: فنالحظ، {79}النحل:[ جب  حب     خب

كارب ا مثاؿ ،ةبالعباد تعال 
(3)

 متامنت كلذلؾ جا ت جمي  اآليات قبمو، الحقيقت لتقرير ىذه ؛
المعبكد :)اهلل( أم لفظ الجاللت

(4)
ذكر رمؽ اإلن اف ك ، كمم  الب رذكر قياـ ال ايت كالتن رتمت ب ،

 فنيطير بجناحيف تعال  أطكاره المرتمفت، ثـ الطير الم رر بيف ال ما  كا رض، ككيؼ جعمو  فن

.قدرتو ما يم كو إال ىك بكامؿ ،جك ال ما 
(5)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ] :ىن اآلياتكىذه  

  ڤٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٿپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ڍ    ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

                                                           

 (.8/242أاكا  البياف ) (1)
 (.29/39التحرير كالتنكير ) (2)
 (23-21ابف القيـ الجكزيت )انظر: ، شرح ا مثاؿ الماركبت فن اآليت. ا مثاؿ فن القرآفابف القيـ الجكزيت  ذكر (3)
 (. 23يت )صانظر: شرح العقيدة الكا طيت، ابف تيم (4)
 (.14/117) انظر: تف ير المرا ن (5)



 لطائف اس  ال مح  يف الش ر  ال ضط ال   ني    
 

161 
 

 الفضل الثالث

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ     ڎڌ  ڎ  ڌڍ

ہ   ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ    ۈ﮲ ﮳    ﮴   ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  ۓھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ

  ۇئۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ

مئ  ىئ  يئ  جب    حئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ

 {79-73}النحل:. [حب     خب

 .{21}ادلك:[ ﮴ ﮵  ﮶      ﮷ ﮸    ﮳ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲ ] :الثضلثالح ضع 

أك بإر اؿ الحا ب مف  ؼ الكافريف بو بالر ؼبعد أف ركَّ  أف اهلل كجو الداللت: 
(1) ب قبميـرىـ بم ائر مف كذَّ ال ما ، كذكَّ 

(2) كالتكبيرالتقري   ، ياد ليـ لي أليـ بق د:
لكـ  : ىؿ

)إف  ثـ قاؿ تعال :دكنن، مف يدف  ينكـ ذلؾ العذاب، إف كق  بكـ؟ كمف الذم ين ركـ مف 
ما ىـ فيو مف    الكفارجممت معترات مقررة لما قبميا، ناييت يمكىن  الكافركف إال فن  ركر(،

(3) بويظيـ مف جيت الشيطاف يغرىـ  فن  ركرالكافركف إال  ، كالمعن : ماالاالؿ
 جيت مف أك، 

(4) تارظنيـ أنيا تنف  أك ك  ،ايتمادىـ يم  ا  ناـ
﮲   ]، كما قاؿ تعال :  ے   ے  ۓ  ۓ 

﮸     ﮴﮳ ﮷    ﮶   مف  ،ما يعتقدكف: أف اهلل تعال  ينكر يمييـ أم ،{43}األىبواء: [﮵ 

(5) تعال . يمنعيـ اهلل دكف أف مف العذاب، أف آليتيـ تمنعيـ
 

                                                           

 (.6/3643انظر: فن ظالؿ القرآف ) (1)
 (.314-5/313انظر: فت  القدير ) (2)
 (.5/314) المرج  ال ابؽانظر:  (3)
 (.23/514انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف ) (4)
 (.9/4870انظر: زىرة التفا ير ) (5)
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مرائؿ تتكىميا، كىك برالؼ ذلؾ أك ىك  ير : ظف النفس كقكع أمر ناف  ليا بر"كالغرك 
"كاق 

(1)
باقتاا  حاليـ اإليراض ينيـ،  :لإليذاف" ؛ف الرطاب إل  الغيبتم فن اآليت كااللتفات، 

".كتعميؿ  ركرىـ بو ،لذميـ بالكفر ؛كاإلظيار فن مكا  اإلامار
 (2)

 

ان فن  ياؽ بياف رحمت ىن مراياة  ياؽ اآليات قبميا، كالذم يم :ا ـ الرحمف فن اآليت لطيفة 
 ،بالعمكـ لممؤارذة ـ، كذلؾ ر ـ ا تحقاقيـاهلل تعال  برمقو فن إم اكو تعال  اليالؾ كالزكاؿ يني

ۓ  ۓ    ےڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے]كما قاؿ تعال : 

  .{61}النحل:[ ﮷ ﮸   ﮶﮲ ﮳  ﮴   ﮵ 

الزيغ، كذلؾ لما يبدر منيـ مف الع ياف كأكل  الرمؽ بيذه المؤارذة ىـ أىؿ الكفر ك 

فيككف معن  الرحمت فن حقيـ أظير مف ىذه الحيثيت، ككأف اهلل ، كالمحاربت  كامر اهلل تعال  كدينو

كيدف  ينكـ اليالؾ كالزكاؿ  كل  عت رحمتن، أك  ،تعال  يقكؿ لمكافريف بو: مف ىذا الذم ين ركـ
  يرم أنا الرحمف؟ -كـ لوم  ا تحقاق-مف ىذا الذم يدف  ينكـ العذاب

 ؛كلـ يامرر كأظي: "فن إظيار ا ـ الرحمف ىنا، فقاؿ كقد ذكر لنا البقاين 
ا إل  التيديد بأنو لك قطعيا يف أحد ممف ا يم  ا تحاار ما لو مف شمكؿ الرحمت، كتمكيحن بعثن 

 (3) ".كمو و الغابيمَّ  ،أكجده
   

فار، الذيف تمردكا يم  طايت اهلل تعال  كيبادتو، أف ىذه اآليت جا ت فن حؽ الك : لطيفة أخرى
فمك جن  بمفظ الجاللت فييا،  شعر أف اهلل تعال  ن رىـ بعبادتيـ لو، كليس ا مر كذلؾ، بؿ ىـ 

نما كاف ن رىـ رحمتن  م تحقكف لمعقاب،  مف اهلل تعال ، الذم ك عت كؿ شن  رحمتو.  كا 

فجا  بمفظ  ،{7}حممد: [ٴۇ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ]كأما قكلو تعال : 

اهلل الذم قمتـ لو  أف كمعناه: ،الرطاب مكجو لممؤمنيف ف  -أيمـكاهلل  –كذلؾ  تعال  الجاللت اهلل
                                                           

 (.29/43التحرير كالتنكير )( 1)
 (.14/243فت  البياف ) (2)
 (.20/255نظـ الدرر ) (3)
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[ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ] :فن حؽ نبيو  قكلو تعال مثمو ك  ،بحؽ العبكديت  ين ركـ

ك لـ ين ره منكـ أحد، كمثمو تعال ، كل ف ين ره اهلل لربوعبكديت بالقاـ  أف النبن  :أم {41}التوبة:

ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ]قكلو تعال : 

إف ن ركـ فمف  ،كتككمتـ يميو ،أم اهلل الذم قمتـ بحؽ يبكديتو يميكـ {161}آل عمران:[ ک

 .يغمبكـ أحد

 .{29:}ادلك[ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ] الح ضع الرابع:

كيقكؿ ليـ: )قؿ ىك الرحمف آمنا ، لكافريفا يرد يم بأف  نبيو   اهلل أمر كجو الداللت:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ]كقد جا  ىذا ا مر فن اآليت بمنا بت قكلو تعال  فن اآليت التن ت بقيا:  بو(

{28}ادلك:[ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 (1)  

 النبنؾ يتمنكف ىال كانكا-مف بذا تيـ- نيـ  ؛ذلؾ مشركيفأف يقكؿ لم كىك أمر لمنبن  

 ، يويميديكف ككانكا   : [ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ]بذلؾ، كما قاؿ تعال 

{31}الطُّور:
(2)

"الشعرا قبمو مف  فييمؾ كما ىمؾ مف ،ننتظر بو نكائب الزماف": أم: يقكلكف، 
(3)

 ،

فمف قؿ أرأيتـ إف أىمكنن اهلل كمف معن أك رحمنا ): أف يرد يمييـ كيقكؿ ليـ نبيو  اهلل  فأمر
مد: "إف أماتنن اهلل تعال  كمف معن مف قؿ ليـ يا مح :أم،  (يجير الكافريف مف يذاب أليـ

كقكيو  تعال  أليـ قا  اهلل، فمف يجيركـ مف يذاب بتأجيؿ آجالنا كانت ارنا المؤمنيف، أك رحمنا

؟"لكفركـ ؛بكـ
(4)

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ڱ  ]قاؿ تعال : كما  ،

                                                           

 (.29/54( انظر: التحرير كالتنكير )1)
(، المبػػاب فػػن يمػػـك 18/221) الجػػام   حكػػاـ القػػرآف(، 4/583( انظػػر: الكشػػاؼ يػػف حقػػائؽ  ػػكامض التنزيػػؿ )2)

 (.29/51(، التحرير كالتنكير )19/258الكتاب )
 (.4/413زيؿ )( الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التن3)
 (.9/295( محا ف التأكيؿ )4)
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خرف: [ہ  ہ فإنا منيـ )بأف نمتؾ قبؿ أف تعذبيـ  ذىبف بؾنفإما " أم: ، {24-20}الزُّ

 (فإنا يمييـ مقتدركف)مف العذاب  (الذم كيدناىـ)فن حياتؾ  (أك نرينؾ)بالقتؿ بعدؾ ( منتقمكف
(1) ".مت  نشا  يذبناىـ قادركف

 

إال بالتكبت  تعال  أنف كـ، فإنو ال منقذ لكـ مف اهللأم رم كا " :ابف كثير قاؿك 
 كال ينفعكـ كقكع ما تتمنكف لنا مف العذاب كالنكاؿ، ف كا  يذبنا اهلل دينو،كاإلنابت، كالرجكع إل  

".فال مناص لكـ مف نكالو كيذابو ا ليـ الكاق  بكـ ،أك رحمنا تعال 
 (2)

 

بأف  :كمف معو باليالؾ  ائيـ يم  النبناهلل تعال  يم  المشركيف فن دي كبعد أف ردَّ 
أف  أمر اهلل تعال  نبيو -ا مبدئي اككاف ىذا رد  -  العذاب ينيـ شيئناىذا التمنن ال يفيدىـ فن دف

ا ليس كما زيمتـ، فإنو تعال  لف ييمكنا كما  ا لمرد، كتكميالن لمجكاب، بأف ا مر أيان يربرىـ تتميمن
 حؽ رمقو برحمتو ىـ المؤمنكف بو المتككمكف يميو. تتمنكف؛  نو تعال  الرحمف، كأ

 فيك يرحمنا، ،ىك الذم ك فو الرحمفتعال  اهلل أف  :أم ،)قؿ ىك الرحمف(فقاؿ تعال : 
دكف  يره مف ا  ناـ. ،كتككمنا يميو كحده بونحف آمنا ك 

 (3) 
 ،اف ي تبيف لكـ مف الااؿ من: "أم )ف تعممكف مف ىك فن االؿ مبيف(ثـ قاؿ تعال : 

 "؟الدنيا كاآلررة فنكلمف تككف العاقبت  م،كمف الميتد
(4)

مف شأنو أف يرمرؿ " أ مكب تيديدم كىك 
فيتعراكا  ،فك أف يككنكا ىـ الاال مرافتن  ؛كيديكىـ إل  مراجعت مكقفيـ ،اإل رار يم  الجحكد

و ال كفن الكقت ذات ،()فمف يجير الكافريف مف يذاب أليـ لمعذاب الذم  بؽ ذكره فن اآليت:
، حت  ال تأرذىـ العزة باإلثـ. كىك أ مكب فن الديكة ينا ب بعض بييـ بأنيـ االكف فعالن ايج

(5) ".حاالت النفكس
 

                                                           

 (.17/268( المباب فن يمـك الكتاب )1)
 (.8/202( انظر: تف ير القرآف العظيـ )2)
 (.15/30(، التف ير الك يط لمقرآف الكريـ )29/54( انظر: التحرير كالتنكير )3)
 (.8/203(، كانظر: تف ير القرآف العظيـ )29/25( تف ير المرا ن )4)
 (.6/3648فن ظالؿ القرآف )( 5)
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ىن مراياة  ياؽ اآليات قبميا، كالذم يدكر حكؿ معن  مف معانن  :ا ـ الرحمف فن اآليت لطيفة 
كأحؽ رمقو بيذه -ما تقدـ م بقناك-رحمت اهلل تعال  برمقو، كىك إم اكو تعال  اليالؾ كالزكاؿ ينيـ

حت  بأىؿ -كذلؾ أنو تعال  لمَّا ذكر فن ىذه ال كرة رحمتو تعال  برمقو  ،الرحمت ىـ أىؿ طايتو
 كذلؾ بإم اكو اليالؾ ينيـ، نا ب أف ينبو يم  أف أحؽ الناس بيذه الرحمت، كدف -مع يتو منيـ

ا ف أم ؾ اهلل تعال  ينيـبيَّف أف أىؿ الكفر ك  ا ذل ينيـ ىـ أىؿ طايتو، كأيان  برحمتو النفاؽ، كا 
 العذاب فن الدنيا، فإنيـ معذبكف فن اآلررة. 

   كر  فت الرحمف ىنا يشير إل  رحمتو العميقت الكبيرة بر كلوكذً : "قاؿ  يد قطب
إبراز ال مت  إل النبن كيكجو  ،يكفأك كما يدَّ  ،فيك لف ييمكيـ كما يتمن  الكافركف ،كالمؤمنيف معو

، يميو كحده  كيميو تككمنا() التككؿك مت  ،(بو آمنا) اإليماف مت الرحمف، تن تربطيـ بربيـ ال
كيم    وىك الذم يتفاؿ يم  ر كل   كاهلل ،كبيف الرحمف بالقرب  بينيـ ركالتعبير يشي

 يقكؿ لو: ال ترؼ مماككأنما  ،فيأذف لو بإيالف ىذه القرب ، كيكجيو إل  ىذا اإليالف ،المؤمنيف
كأنت مأذكف منن فن أف تظير ىذه  ،منت بكف إلنٌ  ،فأنت كمف معؾ مك كلكف بن ،يقكلو الكفار

".كتكريـ تعال  كىذا كد مف اهلل ...ليـفقؿ  ،الكرامت كىذا المقاـ
 (1)

 

كلعؿ كثرة كركد معن  إم اؾ اهلل العذاب يف رمقو فن ىذه ال كرة، كاف  ببنا فن ت ميتيا 
 ﴾ٱ  ٻ  ٻ     ٻ ﴿ َقرَأَ  َحنْ )أنو قاؿ:  بف م عكد  حابن الجميؿ االيف بالمانعت، كما جا  

يَيض   المَّوِ  َرُس لِ  َزَحضنِ  ِفي ُكنَّض، اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِحنْ  ِبَيض اُ  َحَنَعوُ  َلْيَمةٍ  ُكلَّ   {1}ادلك:  اْلَحضِنَعَة، ُنَسحِّ
نََّيض (َ َأَطضبَ  َأْكَثرَ  َفَق ْ  َقرََأَىض َحنْ  ُس َرةٌ  َ َجلَّ  َعزَّ  المَّوِ  ِكتَضبِ  ِفي َ اِ 

(2)
 ،كذلؾ مف رحمت اهلل بالمؤمنيف 

 كاهلل أيمـ.

 

 

 

                                                           

 (.3648-6/3647فن ظالؿ القرآف ) (1)
، 10479 ػػنف الن ػػائن الكبػػرل، كتػػاب يمػػؿ اليػػـك كالميمػػت، بػػاب الفاػػؿ فػػن قػػرا ة تبػػارؾ الػػذم بيػػده الممػػؾ، ح (2)
"كرجالػػو ثقػػات".  :(، كقػػاؿ الييثمػػن6/212(، )6216الطبرانػػن فػػن معجمػػو ا ك ػػط، ح ) جػػو(. كأرر 9/262)

 (.7/127كائد كمنب  الفكائد )مجم  الز 
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 الحبمث الثضني
 لطضئف اسم الرمحن في القصص القرآني

قاؿ  ،ا ثرقاؿ: ق  ت أثره، كالق ص: تتب  ا ثر، يي " كىك القصمف  الق ت لغت:

 "{82}الكهف: [چ  چ  چ   چ] تعال :
(1)

م  دقت التتب ؛ ي ص تدؿككممت ق ت أك ق "، 

كىـ الذيف  ا ثر،ككاف ليذه الميمت رجاؿ معركفكف بقٌ ا ن  ،تتبَّعو أم:ا ثر   نيا مف قص
 ."يتتبعكف الكاق 

(2)
 

ا الق تك   ،أك منيما معا ، تمد مف الرياؿ أك الكاق حكايت نثريت طكيمت تي ىن"... : ا طالحن
."بن  يم  قكايد معينت مف الفف الكتابنكتي 

 (3)
 

مف أرض  العزة  ربنقميا  كرة حقيقيت،  ا، بؿ ىنت كيرنا فني   تلي  تالقرآني تكالق 

 .{84}آل عمران: [  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ] تعال : كما قاؿ ،الكاق 

نما يككف  ،بحتت تدكينيوت جيؿ الحدث التاريرن مف زاكيت  تالقرآني تت الق ليس ميمك " كا 
لمزماف كالمكاف فن أ مب ا حياف،  مف  ير ذكر كىن تتحقؽ ،يم  مكاطف العظت كالعبرة التركيز

 "كحت  ا  ما  أحياننا
(4)

 .{000}يوسف:[   ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ائ  ەئ] تعال : كما قاؿ ،

إنذار الكافريف بذكر ما حؿ بأ الفيـ ا كليف مف العقاب ا ليـ  اق د بيكبعض الق ص يي 
بيا بشارة الم مميف بح ف  ق ديي  رركالبعض اآل ،فن الدنيا، كأف ياقبت الكفر  يئت ال محالت

اآلررة، كت ميتيـ كتثبيتيـ بذكر ق ص أ الفيـ، كينايت اهلل بيـك العاقبت فن الدنيا 
 (5)

ق د كما يي  ،
 اكيشريف يامن  ثالثتن  تا تمر رالؿ فترة ر التو التن ؛  نو تثبيت فؤاد ر كؿ اهلل  ابيا أيان 

                                                           

 (.5/11(، كانظر: معجـ مقاييس المغت )671المفردات فن  ريب القرآف )ص (1) 
 (.14/8852تف ير الشعراكم ) (2) 
 (.2/740الك يط ) عجـالم (3) 
 (.303فن التف ير المكاكين، م طف  م مـ )ص ثمباح (4) 
 (.1/233يبد اهلل بف يبد الرحمف الجربكع ) : أثر اإليماف فن تح يف ا مت اإل الميت،رانظ (5) 
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ت بو فؤاد الحؽ  بحانو ما ييثبِّ ؿ ، فيينز لتثبيت ككؿ لحظت كانت تحتاج ،تعرَّض  حداث ًج اـ

ر كلو 

 (1)
 .{041}هود:[ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ] ، كما قاؿ تعال :

بحر زارر بالدركس كالعبر، ي تحؽ مف أكلن ا لباب التأمؿ كالتدبر، كذلؾ  نيا تنزيؿ  فالق ص
 كيشتمؿ ىذا المبحث يم  أربعت مطالب:مف يميـً حكيـ. 

 س رة حريم فيالحطمب األ ل: قصة حريم 
بنت يمراف   مريـق ت كىن -التن تقدـ الحديث ينيا-فن  كرة مريـ كقد ذكرىا اهلل 

 فنمألكؼ اليم  تمؾ ال كرة العجيبت، التن جا ت يم   ير  لعي    ككالدتيا البتكؿ 
التن ذكرىا  أيجب الق ص ين مفف ،كالتن جعميا اهلل تعال  كابنيا آيت لمعالميف ،شريالـ الب

  القرآف الكريـ.
حاؿ  فنا كلدن أنو أكجد منو  ،زكريا ق تفن عد أف ذكر ب  فإنو  ،منا بت لما قبميا كىن 

 تق فن  أيظـ فن الغرابت كالعجب بما ىك فأردفو-منوككاف ذلؾ مما يتعجب -كبره كيقـ زكجو

.ا مف  ير أبأنو أنجب منيا كلدن ك كى ، ـمري
 (2)

 

 :لكريـا د ا ـ الرحمف فن ىذه الق ت فن مكاعيف مف القرآفكقد كر 

الطاىرة   مريـ بنت يمرافيتحدث يف ك  كىك المشيد ا كؿ مف الق ت، :الح ضع األ ل 
شبت كتريريت تحت ك  ،فن بيت كريـ كن ب شريؼ، كنشأت يفيفت طاىرةنشأت التن  ،العفيفت

كجم ت كحدىا فن  مكانان شرقيا، أىميا مف انتبذت كقد ،بمغت مبمغ الن ا لما ينايت اهلل كريايتو، ك 
، ككاف ذلؾ فن مكاف جيت الشرؽ )كمف ىنا اترذ الم يحيكف قبمتيـ ناحيت الشرؽ( ،رمكة لمعبادة

فمما  ،قتمرً تاـ الأم:  ،ا  كيايتمثؿ ليا بشرن   إذ بجبريؿ ركح القدس ،كبينما ىن فن رمكتيا

                                                           

 (.12/7095انظر: تف ير الشعراكم ) (1) 
 (. 16/40(، تف ير المرا ن )7/247انظر: البحر المحيط فن التف ير ) (2) 
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او يريد بيا شر  أك أن ظنت بو  ك ن  ،ارترؽ يمييا حجابيا
 (1)

، كىذا فا تعاذت بالرحمف أف يقييا شره ،

  .{08}مريم: [ک  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک ]قكلو تعال : كيدؿ يم  ذلؾ  .يفتيادليؿ يم  

بشرالممؾ فن  كرة   لمريـا بدل لمَّ  أنو أربر اهلل كجو الداللت: 
(2)

 كىن فن مكاف ،
إنن أيكذ بالرحمف ) تو كظنت أنو يريدىا يم  نف يا، فقالت:رافكبينيا كبيف قكميا حجاب،  منفرد

تعال  ا لو باهللتذكيرن  تعال ، إف كنت تراؼ اهلل :أم( منؾ إف كنت تقيا
 (3)

كىذا المعن  يمثمو كجو  ،

رج  منؾ أف إف كاف يي " :، قاؿ ها، وهو أرجحمف الكجكه التن ذكرىا اإلماـ الرازم 
 نيا  ؛كىذا فن نيايت الح ف ،فإنن يائذة بو منؾ ،اال تعاذة بوكيح ؿ ذلؾ ب تعال ، تتقن اهلل

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ] :تعال  كىك كقكلو ،يممت أنو ال تؤثر اال تعاذة إال فن التقن

."{478}البقرة:[ ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ
 (4)

  

 ،الح ف مف تمؾ ال كرة الجميمت الفائقت تعال  ككرييا أنيا تعكذت باهلل افيافيدؿ يم  ك "

."ا لعفتياك برن  ،ليا ابتال ن  ؛ككاف تمثيمو يم  تمؾ ال فت
 (5)

 

 تعال  جعمت جانب اهلل :ليا منو، أم امعاذن  تعال  أنيا أربرتو بأنيا جعمت اهلل كالمعن :
بأف يميو أف  ،لو بالمكيظت يرتذك( إف كنت تقيا: )قكلياك ، كىذه مكيظت لو، بو ليا مما ىَـّ  ممجأن 

لتيييج رشيتو، كىذا  ؛ دب يغت الشرط المؤذف بالشؾ فن تقكاه قي  ن  ىذا التذكيركمج، يتقن ربو

كحث يم  العمؿ بتقكاه ،أبمغ كيظ كتذكير
(6) 

أم:  ،"نمنا فال تظمإف كنت مؤمنن "كقكؿ القائؿ: كىك  ،

                                                           

 (.450-2/449انظر: التف ير الكاا  ) (1) 
ليػا فػن ال ػكرة الممكيػت لنفػرت، كلػـ تقػدر "ميثِّؿ ليا فن  كرة اإلن اف؛ لت تأنس بكالمو، كال تنفر ينو، كلك بػدا (2) 

 (. 16/41(، كانظر: تف ير المرا ن )3/9يم  ا تماع كالمو". الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ )
 (. 16/42(، تف ير المرا ن )5/195انظر: تف ير الفرآف العظيـ ) (3) 
 (.4/477(، كانظر:  رائب القرآف كر ائب الفرقاف )21/521مفاتي  الغيب ) (4) 
 (.5/260(، كانظر: إرشاد العقؿ ال ميـ )3/9الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ ) (5) 
 (.16/81التحرير كالتنكير )انظر:  (6) 
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لؾ مف  تمعناه: كينبغن أف تككف تقكاؾ مانعن  ككذلؾ ىنا ،ا مف الظمـينبغن أف يككف إيمانؾ مانعن 
.لفجكرا

 (1)
 

تككف قد جمعت بيف االيت اـ بربيا،   يف مريـالكريـ كبيذا القكؿ الذم حكاه القرآف "
كما أف  ،إف  كلت لو نف و إرادتيا ب ك  تعال ، كترىيبو مف يذاب اهلل كبيف تركيؼ مف تراطبو

قكؿ لو ىذا كالبعد يف الريبت، فين ت ،قكليا ىذا يدؿ يم  أنيا قد بمغت أ م  درجات العفت كالطير
س"ا، كفن مكاف بمعزؿ يف الناا  كيٌ القكؿ كىن تراه بشرن 

 (2)
 ،ىن فن تمؾ الحالت الراليت كالشباب"ك ، 

كلـ ينطؽ ليا ب ك  أك  ،كالبشريت الكاممت ال كيت ،كىك فن ذلؾ الجماؿ الباىر ،كالبعد يف الناس
نما ذلؾ ركؼ منيا ،يتعرض ليا كىذه . عد يف الشر كأ بابوكىذا أبمغ ما يككف مف العفت كالب ،كا 

ا-العفت  ا يماؿ".أفاؿ  مف-م  اجتماع الدكاين كيدـ المان   ر ك ن
 (3)

 

فن تمؾ  لمريـ  ا مف إكرامو جانبن ك مف الق ت،  رآر مشيدنا ذكر : الح ضع الثضني

حممت بعي   ، فن مريـ بعدما نفر جبريؿ "أنو  كذلؾ ،ال ايات الع يبت مف حياتيا

 أنطقوتعال  ا، كىناؾ كاعت كليدىا تحت نرمت، كأف اهلل  يٌ ا قى يف أىميا مكانن  كابتعدت ،
 "كىك فن الدقائؽ ا كل  مف يمره، كأرشدىا إل  الت رؼ المنا ب

(4)
قكلو  كالذم أربر ينو  ،

پ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ]تعال : 

 .{48}مريم: [ٿ  

 

 

                                                           

 (.3/184(، لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ )5/223انظر: معالـ التنزيؿ ) (1) 
 (.9/24التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (2) 
 (.1/491مف فن تف ير كالـ المناف )تي ير الكريـ الرح (3) 
 (. 1/86)د  الح يبد الفتاح الرالدم القرآف كنقض مطايف الرىباف،  (4) 
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يف كالـ يي    أربر اهلل و الداللت: كج
(1)

فن   مو 
 
، )فكمن كاشربن( تعال : كلوق

"مف الرطب، كاشربن مف النير نكم": كالمعن 
(2)

كقرة العيف تشمؿ ىنا  "ثـ قاؿ: )كقرم يينا(، ، 

العيش
 (3)

كنباىت  ،كفن ككنو قرة ييف كنايت يف اماف  المتو ،كتشمؿ ا نس بالطفؿ المكلكد ،

"شأنو
 (4)

ڎ  ]كىن تراطب زكجيا فن قكلو تعال : فريكف  ير ذلؾ ما جا  يم  ل اف امرأةظكن ،

نفرح بو كنقن ، فال  ،يككف نعمت كمتعت لنا" كالمعن : ،{9}القصص: [ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

".ننظر إل   يره
 (5)

  

نما تقر ك  ا مما  نيا ىن التن تبيف برا تي لمعادة؛فن ذلؾ الكقت با مكر الرارقت يينيا ا 
نبات الرطب، ككالـ المكلكداتيمكىا بو، فكجكد ىذه الركارؽ مف تفجير الن تطمئف إليو  ،ير، كا 

التن تمنت ب ببيا أف  ، ف مجرد ا كؿ كالشرب م  بقا  التيمت ؛كتزكؿ بو ينيا الريبت ،نف يا

 ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ ]ما فن قكلو تعال : ك ككانت ن يا من يا، ،مف قبؿ اتتتككف قد م

لـ يكف قرة لعينيا  {43}مريم: [وئ  وئ
 (6)

باطمئناف  أمرىك  بقرار العيفاهلل تعال  ليا أمر ك  ،

                                                           

(، تف ػير ال ػمعانن 3/364. انظػر: تف ػير المػاكردم ) كييقاؿ: أف الذم ناداىػا كقػاؿ ليػا ذلػؾ ىػك جبريػؿ (1) 
، فتككف ىػذه ىػن المػرة تبار أنو يي   (. كيم  اي14-4/13(، الجكاىر الح اف فن تف ير القرآف )3/286)

كأما المرة الثانيت فين: بعدما حممتو أمو كذىبػت بػو إلػ  قكميػا، كتعجبػكا -كما تقدـ-ا كل ، كىن بعد ميالده مباشرة 
بم ػاف ف ػي ، كمػا قػاؿ تعػال :  فكمميػـ مف ا مر ك ألكىا يف تف يره، فمـ تكمميػـ كأشػارت إليػو كىػك يمػ  حاػنيا،

انظر:  [30-29مريـ:] [ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کڇ    ڇچ  ڇ]
 . (305-3/304) أي ر التفا ير

(. كقػػػػدـ الطعػػػػاـ يمػػػػ  الشػػػػراب؛  ف احتيػػػػاج 3/302(، كانظػػػػر: أي ػػػػر التفا ػػػػير )3/287تف ػػػػير ال ػػػػمعانن ) (2) 
مف الػدما . انظػر:  رائػب القػرآف كر ائػب  اؿ  الما ؛ لكثرة ما النف ا  إل  أكؿ الرطب أشد مف احتياجيا إل  شرب

 (. 8/153(، فت  البياف )3/389(، فت  القدير )4/480الفرقاف )
كىنا  العيش ىك حالت ال ركر كال كينت، كيعبر ينػو المعنػ  الم غػكم لقػرة يػيف كىػك أنيػا "مػف القػرار، كالمعنػ :  (3) 

 (.663فال يطم  إل   يره". المفردات فن  ريب القرآف )ص أيطاه اهلل تعال  ما ت كف بو يينو،
 (.16/89التحرير كالتنكير ) (4) 
 (.17/10889تف ير الشعراكم ) (5) 
 (.3/397أاكا  البياف ) انظر:(6) 
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بعاد اليكاجس المريفت، كأال تتكق   ك  ،النفس قامت الركارؽ الدالت قد معيا، ك  تعال  ؛  ف اهللا ن كا 
.لعيف كالنفسقرير ا ،افإنو يجب أف يككف مطمئن   ،معو تعال  معيا، كمف كاف اهلل يم  أنو 

 (1)
 

الذم ىك قكاـ المادة،  ر ليا الحؽ  بحانو الطعاـ كالشرابفبعد أف ك " :قاؿ الشعراكم
 ،كألـ كحيرة مما ىن فيو ،كبو يتـ ا تبقا  الحياة، لكف بعد الطعاـ كالشراب يبق  لدييا حزف يميؽ

كيرفؼ ينيا ألـ  ،لطمأنينتال كينت كايعطييا  ،بعد القكت الذم ىك قكاـ المادة لذلؾ يعطييا ربيا 
."النفس كحيرة الفؤاد

(2)
 

، فثـ  ا فقكلن إنن نذرت لمرحمف مف البشر أحدن  فإما تريفَّ ) قاؿ تعال :أمرىا تعال  بال ـك
 :فقكلن ،أك المؾ يميو ،ف ألؾ يف كلدؾ ،امف البشر أحدن  فإما تريفَّ " ، تقديره:ارت اركىك  ( كما

قاؿ: أمرىا أف تقكلو كيي  ،إشارةن أمرىا أف تقكؿ ىذا تعال  إف اهلل قاؿ: يي  (.إنن نذرت لمرحمف  كما)
"ثـ تم ؾ يف الكالـ بعد ىذا ،انطقن 

 (3)
بي  ليا أف تقكؿ ىذه ا لفاظ التن فن أي  أنو :يت، كظاىر اآل

الجميكر.قكؿ  كىك اآليت،
 (4)

 

ف ك  ال مت :بمعن  ىنا ال كـا 
 (5)

 أف ف، فتبيَّ ( يافمف أكمـ اليكـ إن): قكلو تعال  يدؿ يميوك  

نما أمرت ب" :قاؿ ابف القيـ  .الكالـ يف ياإم اك ىك يا كم  ،لؾ لئال ت أؿ يف كلدىاذكا 

"اإلنس ـال تكمبو ح ؿ إربار بأنيا  (فمف أكمـ اليكـ إن يا) :فقكليا
 (6)

كال يحؿ  حد أف ينذر ترؾ "، 
نما جعؿ اهلل  ،االكالـ يكمن  ."را ت  لمريـذلؾ آيت تعال  كا 

 (7)
 

                                                           

 (. 9/4630انظر: زىرة التفا ير ) (1) 
 (.15/9069تف ير الشعراكم ) (2) 
 (.232-7/231(، تف ير الماتريدم )21/529الغيب ) (، كانظر: مفاتي 6/212الكشؼ كالبياف ) (3) 
 (.4/15(، الجكاىر الح اف )11/98انظر: الجام   حكاـ القرآف ) (4) 
كقيػػػؿ: كػػػاف  أحػػػدىما: بمعنػػػ :  ػػػمتنا، كثانييمػػػا:  ػػػكمنا يػػػف الطعػػػاـ، كالشػػػراب، كالكػػػالـ. ال ػػػـك فيػػػو قػػػكالف: (5) 

 (.3/128نظر: زاد الم ير فن يمـ التف ير )يف الطعاـ. االمجتيد مف بنن إ رائيؿ ي ـك يف الكالـ كما ي ـك 
 (.4/218بدائ  الفكائد ) (6) 
 (.7/4527اليدايت إل  بمكغ النيايت ) (7) 
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: مريف كذلؾ ،بأف تنذر ال كـتعال  أمرىا اهلل كقد 
 

أقكل   يي  كالـ : أف ا كؿ
.كفيو أف ال ككت يف ال فيو كاجب ،: كراىت مجادلت ال فيا الثانن ،لبرا تيا

 (1)
 

 يانف  تنزىفال يقبؿ الدف ،  فكالمو المكلكدأما  ،يقبؿ الرد كالمجادلتيا ف كالمكالمعن : أ
الذكر.ك ائر أنكاع  ،كمـ إال المالئكت أك الرالؽ بالت بي  كالتقديستفال  ،يف مجادلت ال فيا 

 (2)
 

مف أكبر الدياكل التن لك  ،فإف إتياف المرأة بكلد مف دكف زكج، كديكاىا أنو مف  ير أحد"
ا مف جن و، كىك كالـ أمرن  نت ىذا الرارؽ لمعادةعمت بيِّ ؽ بذلؾ، فجي  دَّ أقيـ يدة مف الشيكد لـ تي 

"فن حاؿ  غره  يي   
 (3)

 ،كذلؾ أف اهلل تعال  أراد أف يظير برا تيا مف جيت يي  ، "
."يتكمـ ببرا ة أمو كىك فن الميد

 (4)
  

ٱ   ]، كما فن قكلو تعال : كابنيا آيت لمعالميفجعميا ك  ،أثن  اهلل تعال  يميياكقد 

 معن ك ، {90األىبواء:} [ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ

مت بو ككاعتو مف دكف م يس أحد، كحيث تكمـ فن الميد محيث ح: "يا آيت لمعالميفكابن أنيا
يم  يديو مف  تعال  كأربر يف نف و فن تمؾ الحالت، كأجرل اهلل ،مكفتيً كبرأىا مما ظف بيا الم

ـمعمك ما ىك  الركارؽ كالمعجزات
 (5)

بعد جيؿ، كيعتبر  ، فكانت كابنيا آيت لمعالميف، يتحدث بيا جيالن 
."ا المعتبركفبي

 (6)
 

                                                           

(، لبػػاب التأكيػػؿ فػػن معػػانن 21/529(، مفػػاتي  الغيػػب )3/14انظػػر: الكشػػاؼ يػػف حقػػائؽ  ػػكامض التنزيػػؿ ) (1) 
 (.9/32الك يط لمقرآف الكريـ ) التف ير(، 52-13/51(، المباب فن يمـك الكتاب )3/186التنزيؿ )

 (.16/45(، تف ير المرا ن )12/191انظر: نظـ الدرر ) (2) 
 (.1/492تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف ) (3) 
 (.1/679الكجيز فن تف ير القرآف العزيز ) (4) 
تعػػػال  جعمػػػو يبػػػرئ ا كمػػػو كا بػػػرص، كيحػػػن : أف اهلل  مػػػف الرػػػكارؽ كالمعجػػػزات التػػػن امتػػػاز بيػػػا يي ػػػ  (5) 

المكت  بإذف اهلل تعال ، كأنو كمـ الناس فن الميد  بيَّا. انظػر: الشػير يبػد الػرحمف بػف  ػعدم كجيػكده فػن تكاػي  
 (.206العقيدة، يبد الرزاؽ بف يبد المح ف البدر )ص

 (.1/530تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف ) (6)  
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 ِحنْ  َكَحلَ ) : فن قكلوكما  ،ميا يم  ن ا  العالميففاَّ بأف يمييا  كما أثن  ر كلو 
نَّ  ِعْحرَاَن، ِبْنتُ  َ َحْرَيمُ  ِفْرَعْ َن، اْحرََأةُ  آِسَيةُ : ِإلَّ  النَِّسضءِ  ِحنْ  َيْكُحلْ  َ َلمْ  َكِثيٌر، الرَِّجضلِ   َعضِئَشةَ  َفْضلَ  َ اِ 
(الطََّعضمِ  َسضِئرِ  َعَمى الثَِّري ِ  َكَفْضلِ  ضءِ النِّسَ  َعَمى

(1)
حصر الكمال أنه  :الحديثككجو الداللت مف ، 

 ف ؛ ا تدؿ بيذا الح ر يم  أنيما نبيتافكقيؿ: ،  فيك زكجت فر  كآ يت،  لمريم بنت عمران
كماؿ ثبكت ال يمـز مف لفظ الكقيؿ: ، كالشيدا  ،كال ديقكف ،ثـ ا كليا  ،ا نبيا  الناسأكمؿ 

.لمن ا  إليو فن جمي  الفاائؿ التن ماك يفالمراد بم ،لتماـ الشن  كتناىيو ؛طمؽيي  و ن ؛مانبكتي
 (2)

 

 لحض يمي: ذلك  ترى البضمثة أن الق ل الثضني ى  األ لى، 

 [گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ]بالرجاؿ؛ لقكلو تعال :  را ت النبكة أف -1

.ا، ال مالئكت كال إناثن بمؾ يا محمد إال رجاالن كما أر منا مف قأم: " {019}يوسف:
 (3)

 

مف يدـ القدرة يم  تحمؿ تكاليؼ النبكة؛  نيا تحتاج  ،الاعيفت المرأة طبيعتتقتايو  ما -2

 [ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائ  ائ]: نبيو  ك بر، كما فن قكلو تعال  مراطبنا لمجاىدة

أ حاب الثبات  :الر ؿ أكلكا العـز مفك  .فا بر يم  أذل قكمؾأم: " {38}األحقاف:

".كالجد كال بر، فإنؾ مف جممتيـ ،كالحـز
 (4)

 

كانت مف أم: " {78}ادائدة: [  ۋٴۇ  ۋ]ك فيا بال دِّيقت؛ لقكلو تعال :  ما ثبت مف -3

المثمر  ،ىن العمـ الناف  :يقيتكال دِّ ، يقيف الذيف ىـ أيم  الرمؽ رتبت بعد ا نبيا ال دِّ 

                                                           

 (. 5/29، )3769، باب فاؿ يائشت ران اهلل ينيا، حبرارم، كتاب أ حاب النبن  حي  ال (1) 
(، مجػػالس التػػذكير مػػف حػػديث البشػػير النػػذير، يبػػد الحميػػد محمػػد ال ػػنياجن 5/459انظػػر: تحفػػت ا حػػكذم ) (2) 
 (.166)ص
 (.2/210التف ير الكاا  ) (3) 
 (.26/69التف ير المنير ) (4) 
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، بؿ أيم  أحكاليا نبيولـ تكف  ليؿ يم  أف مريـ كىذا د ،لميقيف كالعمؿ ال ال 
".اكشرفن  يقيت، ككف  بذلؾ فاالن ال دِّ 

 (1)
 

يرج  يف ك ينتفض كجدانو يند ذكر الرحمف،  ناإلن اف التق أف الق ت:ا ـ الرحمف فن  يفةلط  

كؿ  ك  يرطر ببالو
 (2)

يرحـ اعفيا أرادت مف الرحمف أف فأرادت منو أف يعمؿ بتقكاه. كما  ،

دفعو.يجزىا يف ك 
 (3)

 

، فيك  كـ معًرض يف كتقريبو إلييا أف ذلؾ ال كـ مف رحمت اهلل تعال  بياأخرى:  ة لطيف

ل  رحمتو الكا عت  ؛كما أف نطؽ يي   ،مراطبت العباد، كداين إل  التقرب إل  رب العباد، كا 
  .كرحمتو العظيمت تعال  يم  قدرتو دليؿ لييظير برا ة أمو

 صة إبراىيم في س رة حريمالحطمب الثضني: ق

م   إبراىيـ، كذكر فييا جداؿ  بعد ق ت مريـ،  كرة مريـفن   اهلل كقد ذكرىا
 ا  مكب الحكيـ فن التعامؿ.مف ىذا الجداؿ ينو عبر أبيو فن ديكتو إل  يبادة اهلل تعال ، كما يي 

كارتالؼ  ،كابنيا يي    ق ت مريـ ا ذكرلمٌ  تعالى ونفإ :منا بت لما قبمياىن ك 

ا حزاب فييما
(4)

 إبراىيـ  يميو لمعرب بما كاف اتذكيرن  ؛م  أبيو ذكر ق ت إبراىيـأتب  ذلؾ بف، 
 ،فيما أربر بو ر كؿ اهلل لؽ ي دت ير طريقو، كفيو  فأنيـ  الكك  اتبيينن تعال ، ك  مف تكحيد اهلل

.كأف ذلؾ متمق  بالكحن
 (5) 

                                                           

 (.239مف فن تف ير كالـ المناف )صتي ير الكريـ الرح (1)  
 (.9/24انظر: التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (2) 
 (.2/5(، مراح لبيد )8/148انظر: فت  البياف ) (3) 

، فمػنيـ مػف أم: ارتمؼ أىؿ الكتاب فن يي    [37مريـ: ] [ېئ  ىئ  ىئ   ىئ]قاؿ تعال :  (4) 
ذلؾ مف ا قكاؿ، كقاؿ المؤمنكف: ىك يبد اهلل كر ػكلو، كابػف أمتػو، قاؿ: ىك اهلل، كمنيـ مف قاؿ: ىك ابف اهلل، ك ير 

 (.3/420(، أاكا  البياف )2/83انظر: البدايت كالنيايت )ككممتو ألقاىا إل  مريـ، كركح منو، كىك القكؿ الحؽ. 
 (.7/267انظر: البحر المحيط ) (5) 
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 كبيف أبيو  مجادلت التن دارت بيف ابراىيـلممحاكرة كال عرضتأنيا  رال ت الق ت:ك 
 ، ككاف ىذا الرطابتيابيف لو بطالف ما ىك يميو مف يبادكي لترؾ يبادة ا كثاف، يديكه ىك، ك آزر

إليوابنو  تن يحيقبؿ مـ ف يو،أبلـ يمؽ القبكؿ مف  وكلكن ،كأح ف إشارة، بألطؼ يبارة
 (1)

، كقد 
كفييا  ،كيف ذريت  الحت تن ؿ أمت كبيرة، فييا ا نبيا يف أبيو كأىمو المشر  يكَّاو اهلل تعال 

ينحرفكف يف ال راط  ،كاتبعكا الشيكات ،كقد رمؼ مف بعدىـ رمؼ أاايكا ال الة ،ال الحكف

المشرككف.ىـ ك  ،ىـ إبراىيـالذم  نو ليـ أبك 
 (2)

 

إل  أبيو حيث ت در كؿ ديكة مف إبراىيـ  ،الرطاب فنكالتمطؼ ىذا ا دب  كيظير
بيذا  مرتيف م دكرايا كقد كرد ا ـ الرحمف في، الق تفن  تكرر أرب  مرات كالذم (،يا أبت)قكلو: ب

كانت يبادتيا ك كاف يعبد ا  ناـ،  الذم ،العقمن م  أبيو إبراىيـجداؿ  فنالندا ، كذلؾ 

ک  ک  ک  ]قكلو تعال :  كما فن .تنشأ يف ك ك ت الشيطاف كا  كائو لمشيطاف؛  نيايبادة 

گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    گگ

 .{28-22}مريم:[ ۀ

الشيطافيف يبادة  اهأبني   إبراىيـأف  اهلل أربر كجو الداللت: 
 
فقاؿ: )يا أبت ال تعبد  ،

، يبادة ىذه ا  ناـ، فإنو ىك الداين إل  يبادتيا فنال تط  الشيطاف " :أم (،الشيطاف

" ك كس بياكالم
(3)

الشيطاف يعبدفالذم يعبدىا كأنما  ،
 (4)

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ]: تعال  قكلوكنظيره ، 

 .{81}يس: [ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  

                                                           

 (.163-1/162انظر: البدايت كالنيايت، ابف كثير ) (1) 
 (.4/2311ظر: فن ظالؿ القرآف )ان (2) 
 (.16/56تف ير المرا ن ) (3) 
 (.4/2312انظر: فن ظالؿ القرآف ) (4) 
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حيف أم: " (إف الشيطاف كاف لمرحمف ي يا)فقاؿ:  ،أربر تعال  يف ي ياف الشيطاف ثـ"
 ".ا كرطأن ال ن يانن  ،اا كا تكبارن ينادن  ؛ترؾ أمره بال جكد

(1)
 

م  زيادة فعؿ )كاف( ،ا الذم ىك مف  يغ المبالغت فن الع ياف يٌ ر ك ؼ يى كذك"
 (2)

؛ 

" كأنو متمكف منو ،لمداللت يم  أنو ال يفارؽ ي ياف ربو
 (3)

ال ييدل  كثير الع ياف،": كالمعن  ،
نما ييدييـ إل  مرالفتو كمع يتوتعال  الناس إل  طايت اهلل " ، كا 

 (4)
 كمف أطاع مف ىك ياصو " ،

."كتحؿ بو النقـ ، مب ينو النعـ، كالعا ن حقيؽ بأف تي تعال  هلل فيك ياصو ، بحانو هلل 
 (5) 

يا أبت إنن أراؼ أف يم ؾ يذاب مف ؿ: )فقا ،ياقبتو  ك ببتركيفو ثـ رتـ الكالـ 

العمـقيؿ: الركؼ ىنا بمعن   ،(الرحمف
 (6)

 إبراىيـفإف كا كثركف يم  أنو محمكؿ يم  ظاىره،  ،

كمف  ،بذلؾ لـ يشتغؿ بن حو اإذ لك كاف جازمن  ،ا بأف أباه  يمكت يم  الكفرلمن يالـ يكف 

.اقاطعن ا ال كاف كذلؾ كاف رائفن 
 (7)

 

 :)فتككف لمشيطاف كليا( أم ،فيم ؾ العذاب كفرؾإنن أراؼ أف تمكت يم  " :كالمعن 
"ا فن النارقرينن 

 (8) 
،

 
س، كليس إليو كال إل   يره مف ا إال إبميكال مغيثن  ،اكال نا رن  ،فال يككف لؾ مكل "

                                                           

(، مفػاتي  20-3/19(، كانظر: الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيػؿ )4/491 رائب القرآف كر ائب الفرقاف ) (1) 
 (.21/544الغيب )

(. 5/234(، كانظػػر: معػػالـ التنزيػػؿ )6/217البيػػاف ))كػػاف(: بمعنػػ  الحػػاؿ، كقيػػؿ: بمعنػػ :  ػػار. الكشػػؼ ك  (2) 
ي ير إل  الع ياف بعد الطايت، بؿ الع ػياف حالػو الػدائـ  كالقكؿ: إنو بمعن :  ار  ير منا ب؛  ف الشيطاف ال

 يميو، كىذا يثبت أف كاف بمعن : الحاؿ
 (.16/117التحرير كالتنكير ) (3) 
 (.9/42التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (4) 
 (.16/57(، كانظر تف ير المرا ن )8/164(، فت  البياف )3/396فت  القدير ) (5) 
: "كالرػػكؼ فػػن ىػػذا المكاػػ  بمعنػػ : العمػػـ، كمػػا الرشػػيت بمعنػػ : العمػػـ قػػاؿ الطبػػرم (6) 

 
قكلػػو تعػػال :  فػػن

 (.18/204. جام  البياف فن تأكيؿ القرآف )[80الكيؼ: ] [ھ  ھ  ھ  ھ  ے]
(،  رائػػب القػػرآف كر ائػػب الفرقػػاف 3/189(، لبػػاب التأكيػػؿ فػػن يمػػـك التنزيػػؿ )21/544غيػػب )انظػػر: مفػػاتي  ال (7) 

 (.8/165( ، فت  البياف )4/491)
 (. 3/189(، كانظر: لباب التأكيؿ فن يمـك التنزيؿ )11/111الجام   حكاـ القرآف ) (8) 
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"ا مر شن ، بؿ اتبايؾ لو مكجب إلحاطت العذاب بؾ
(1)

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ]، كما قاؿ تعال : 

 افالشيط أم: ،{83}النحل: [ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

.فن اآلررة :أم (كليـ يذاب أليـ) ،كبئس النا ر ،نا رىـ اليـك فن الدنيا
 (2) 

الحكيـ فن  الحميـعكس لنا أ مكب إبراىيـ ي  ؾ يذاب مف الرحمف(كقكلو: )يم
كالمس لو دكف اإل ابت بو، كتنكير العذاب المفيد  ،الركؼ مف العذاب كركفن ذ" التعامؿ م  أبيو.

."رميؿ الرحمف ا يم  إبراىيـ لمتقميؿ أدب جـ، كتمطؼ كريـ ليس  ريبن 
 (3)

 

كلـ (، يم ؾ يذاب)يتمطؼ فن ديكة أبيو فيقكؿ: مازاؿ رميؿ اهلل : "قاؿ الشعراكم
فيك ال يريد أف ي دمو بيذه الحقيقت، كالمس: ىك االلت اؽ الرفيؼ، ككأنو  ،: ي يبؾيقؿ مثالن 

 ،كىذا منتي  الشفقت يميو ،يقكؿ لو: إف أمرؾ ييمنن، كأراؼ يميؾ مجرد ىبك التراب أف ينالؾ
".كالحرص يم  نجاتو

 (4)
 

ككأنو ال يريد التيكيؿ يم  نف و  ،ر بالمسيبَّ " قاؿ:فإل  ذلؾ،  أبك زىرة كقد أشار 
 ".بأنو  ي يبو العذاب لذلؾ الشرؾ، كالشرؾ ظمـ يظيـ ،كيم  أبيو

(5)
 

إل  أبيو  كؿ ديكة مف إبراىيـ  التمطؼ فن الرطاب  دكرىذا كما يكشؼ يف 
ا ا الكالـ الح ف مقركنن أكرد ىذ  "إنوالرازم قاؿ-م بقناكما تقدـ -( يا أبت)بقكلو: 

كالر بت فن  كنو  ،دليؿ يم  شدة الحب (يا أبت) :فإف قكلو فن مقدمت كؿ كالـ ،بالمطؼ كالرفؽ

                                                           

 (.5/208تف ير القرآف العظيـ ) (1) 
 (.2/122انظر:  فكة التفا ير ) (2) 
كالمػػراد بالعػػذاب: (.2/457التف ػػير الكااػػ  ) (3) 

 
يػػذاب اآلرػػرة، كقيػػؿ: يػػذاب الػػدنيا، كأراد بػػو الرػػذالف، أك شػػيئنا 

 (.8/416ح المعانن )رك انظر: آرر مما أ اب الكفرة فن الدنيا مف أنكاع البال . 
 (.15/9100تف ير الشعراكم ) (4)

 (.9/4650زىرة التفا ير ) (5) 
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رشاده إل  ال كاب، كرتـ الكالـ بقكلو ،يف العقاب كذلؾ يدؿ يم  شدة تعمؽ قمبو  (إنن أراؼ) :كا 
".بم الحو

(1)
  

ايو النبكة، كيقا  بو ا  مكب الذم كىذا فكؽ أنو أدب يكجبو حؽ ا بكة، ىك أدب تقت"

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ]لنبيو الكريـ:  كما يقكؿ  ،الناس فنتقـك يميو ديكتيا 

."{048}النحل: [  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ
 (2)

 

كما فن قكلو ، كالمناقب الكاممت ،العاليت الفاائؿبكر و ،  إبراىيـكقد أثن  اهلل تعال  يم  

الداللت: قكلو:  ككجو {041}النحل: [ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ    ٹ       ]تعال : 

ا لطايت أم: مديمن  (قانتا هلل) ،اا ميتدين ىادين  ،ا لر اؿ الريرا جامعن إمامن "أم:  (أمتن  إبراىيـ كاف إف)

ا يمف معران  ،كالعبكديت ،بالمحبت، كاإلنابتتعال  يم  اهلل  مقبالن  (حنيفا)ا لو الديف، ربو مرم ن 
." نو إماـ المكحديف الحنفا  ؛كيممو، كجمي  أحكالو ،فن قكلو( كلـ يؾ مف المشركيف) ، كاه

 (3)
 

فان إل  الحرماف فتي  تعال ، أف يبادة ا  ناـ تكجب  اب اهلل" :الق تا ـ الرحمف فن   لطيفة

"مف رحمتو
 (4)

، كتغمؽ يميو تعال  مف رحمت اهلل تمنعو-إف لـ يتب ينيا العبد-أف المعا نك  ،
.كابيا، كما أف الطايت أكبر ا  باب لنيؿ رحمتوأب

 (5) 
 المع يت التن ارتكبيالفظايت  ؛أف حمكؿ العذاب ممف شأنو أف يرحـ إنما يككف  لطيفة أخرى:

.مف رحمتو اهلل تعال  إل  حد أف يحرمو ،المذنب
 (6) 

 

                                                           

(، كانظػػػر: لبػػػاب التأكيػػػؿ فػػػن معػػػانن التنزيػػػؿ 13/76(، المبػػػاب فػػػن يمػػػـك الكتػػػاب )21/545غيػػػب )مفػػػاتي  ال (1) 
(3/189 .) 

 (.8/738التف ير القرآنن لمقرآف )(2) 
 (.451تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص (3) 
 (.16/117التحرير كالتنكير ) (4) 
 (.494الـ المناف )صانظر:  تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير ك (5) 
 (.16/118انظر: التحرير كالتنكير ) (6) 
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 قصة عبض ة بني إسرائيل لمعجلالحطمب الثضلث: 

(، كىن  كرة مكيت90اآليت:)طو  كقد ذكرىا اهلل تعال  فن  كرة
 (1)

نبن اهلل ق ت كىن ، 

 بمغ معيـ ىاركف  ال امرم بعبادة العجؿ، كقد فتنيـيندما  ،إ رائيؿم  بنن   ىاركف
   أف ربيـ، ك ليـ أف يبادتيـ العجؿ كفر كاالؿ ليبيِّف فن الن   كاإلرشاد؛ ايت جيده كطاقتو 

لع ياف با الن   الحكيـ ىذاقابمكا كلكنيـ  كالطايت، الم تحؽ لمعبادةالرحمف رالؽ كؿ شن ، ىك 
 .االؿال كالت ميـ يم  ما ىـ فيو مفكالكفر، 

يف قكمو، كذىب إل  مناجاة ربو يم  جبؿ  ا  اب مك   أنو لمٌ كرال ت الق ت:  

ال امرمفتنيـ كحينيا ، م ؤكالن  الطكر، كترؾ فييـ أراه ىاركف النبن 
 (2)

، كأرذ ما معيـ مف 
ا تجابكا لو.ف، ، كدياىـ إل  يبادتو، يم  أنو إلو ليـذىب، ك يره ك ن  منو يجالن حمن ك 

(3)
 

بترؾ يبادة العجؿ، كأمرىـ بعبادة اهلل تعال . كيدؿ يم  ذلؾ قكلو ىاركفحيـ ن قد ك  

  {91}طه:[ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ]تعال : 

  العجؿ مف قبؿ رجكع مك   ةيبدأربر أف ىاركف  ذكر اهلل كجو الداللت: 
 تمييد لمقاـكىك ندا  فيو  (يا قكـ إنما فتنتـ بو)ا: فقاؿ ليـ م تعطفن  بأف العجؿ فتنت كابتال  ليـ،

الن يحت
 (4)

"إليوا، كيدنييـ إشعار بالرباط الذم يربطيـ بو ن بن ، كىك "
 (5)

يا قكـ إف ، كالمعن : "

                                                           

 (.5/187(، تف ير القرآف العظيـ )11/163انظر: الجام   حكاـ القرآف ) (1) 
ال ػػامرم: لقػػب، كا ػػمو مك ػػ  بػػف ظفػػر، لػػـ يكػػف مػػف بنػػن إ ػػرائيؿ، كلكنػػو كػػاف جػػارنا ليػػـ، أ ػػمو مػػف باجرمػػا،  (2) 

 (.2/293الد رر فن تف ًير اآلًم كال كر، أبك بكر يبد القاىر الجرجانن ) كىن قريت بالعراؽ. انظر: دىٍرجي 
 (.1/65انظر: القرآف كنقض مطايف الرىباف ) (3) 
 (.16/290انظر: التحرير كالتنكير ) (4) 
 (.9/4774زىرة التفا ير ) (5) 
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"ىك ب بب يبادتكـ العجؿ االلكـ ككفركـ إنما
 (1)

 تعال ؛ ـكـ مف ربكال ابتال  لإالعجؿ ما ىذا ك ، 
ـ يم  التكحيدكليرتبر ر كر

 (2)
،
 
دينو.فن  الذم شؾ مف ،ـكمنإيمانو  الذم   ليعمـ ك 

 (3)
 

ف ربكـ الرحمف )أف الم تحؽ لمعبادة ىك ربيـ الرحمف ال العجؿ، فقاؿ:  ثـ بيَّف ليـ  كا 
"العجؿفن ترؾ يبادة  كأطيعكا أمرم()، الذم ىك الحؽ نديننكا يم  أم: "كك  (فاتبعكنن

(4)
،

  
كقيؿ: 

."ـ اهلل تعال  إليوكلطكر الذم كايدإل  ا" )فاتبعكنن(
(5)

 

 زجرىـ يف يبادة العجؿ، فإنو بدأ بفن ىذا الكيظ أح ف الكجكه ىاركف كلقد  مؾ 
ف ربكـ الرحمف(إل  معرفت اهلل تعال   ، ثـ دياىـبقكلو: )إنما فتنتـ بو( النبكة،  ، ثـ معرفتبقكلو: )كا 

كىذا ىك الترتيب الجيد؛  نو ال  .دياىـ إل  الشرائ  بقكلو: )كأطيعكا أمرم(ثـ  ،بقكلو: )فاتبعكنن(
ىن ك كىك إزالت الشبيات، ثـ معرفت اهلل تعال   مف إماطت ا ذل يف الطريؽ ،كؿ شن بد قبؿ 

ف ىذا الترتيب يم  أح ف الكجكه.ا  ؿ، ثـ النبكة، ثـ الشريعت، فثبت أ
 (6) 

العجؿ ىذه ارتبار  ف ليـ أف م ألتيم  قدر ا تطايتو، كبيَّ  كىكذا كيظيـ ىاركف "
ا أال يدرؿ م  ىؤال  فن معركت؛  ف القكـ كانكا جميعن  ،ككاف تقديره فن ىذه القايت تعال ، مف اهلل

 فن  كؿ ىذا  ،معركت يا ىاركف ا، كلك جعمثالثمائت ألؼ، يبد العجؿ منيـ اثنا يشر ألفن 
"العدد، لذلؾ اكتف  بالكيظ

 (7)
 ؛أدرؿ نف و فن زمرة اآلمريف بالمعركؼ، الناىيف يف المنكرك  ،

 أريو مر  االن امتثك  لقكمو،ا إشفاقن 
(8)

كىذا شأف المؤمف، فإنو ال يتأرر يف تقديـ الن   كالعكف   ،

                                                           

 (.9/141التف ير الك يط لمقرآف الكريـ ) (1) 
 (.1/520فات  الغيبيت )انظر: الفكات  اإللييت كالم (2) 
 (.16/143(، تف ير المرا ن )18/358انظر: جام  البياف فن تأكيؿ القرآف ) (3) 
 (.5/290(، كانظر: معالـ التنزيؿ )2/379) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (4) 
 (.4/65(، الجكاىر الح اف )60-4/59المحرر الكجيز فن تف ير الكتاب العزيز ) (5) 
(، المبػػػػاب فػػػػن يمػػػػـك الكتػػػػاب 3/211(، لبػػػػاب التأكيػػػػؿ فػػػػن معػػػػانن التنزيػػػػؿ )22/92فػػػػاتي  الغيػػػػب )انظػػػػر: م (6) 

(13/361.) 
 (.9364-15/9363تف ير الشعراكم ) (7) 
 (.4/566انظر:  رائب القرآف كر ائب الفرقاف ) (8) 
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شفاقن  أ ؿ يظيـ فن  تعال  ف الشفقت يم  رمؽ اهللإف  رمقو، ا يملغيره؛ امتثاالن  مر اهلل تعال ، كا 
 َحَثلُ  َ َتَعضُطِفِيمْ  َ َترَاُمِحِيمْ  َتَ ا ِِّىمْ  ِفي اْلُحْؤِحِنينَ  َحَثلُ ): اهلل  قاؿ ر كؿ، كما كقايدة متينت ،الديف

(اْلُمحَّى َ  ِبضلسََّيرِ  اْلَجَس ِ  َسضِئرُ  َلوُ  َتَ اَعى ُعْض ٌ  ِحْنوُ  اْشَتَكى ِإَذا اْلَجَسِ ؛
(1)

،
 

كجو الداللت مف  
 ،كالمالطفت ،كحثيـ يم  التراحـ ،تعظيـ حقكؽ الم مميف بعايـ يم  بعض" فيو الحديث: أف

لتقريب المعانن إل   ؛كارب االمثاؿ ،كفيو جكاز التشبيو ،كالتعااد فن  ير إثـ كال مكركه
"فياـا 

(2)
ف يجمعيـ كما يجم  الج د  ف اإليما ؛جعؿ المؤمنيف كج د كاحدأنو " ذلكومن ، 

 "ا ياا 
(3)

. 

 نو ىك الرحمف  ؛ؿ اهلل تكبتيـقبً  ،كاف ينبئيـ بأنيـ مت  تابكاأنو " الق ت:فن  حمفا ـ الر   لطيفة

".فريكفالرحيـ، كمف رحمتو أف رم يـ مف آفات 
 (4)

   

ريـ لم  ،رحمتوالذم لك لـ يأرذىـ ب الرحمف، ربيـ أفك  ،فتنت يميا  فنكقعكا أنيـ  : لطيفة أخرى

كرنازيريم  ىذه الفعمت قردة 
 (5)

. 

 قصة أصمضب القريةالحطمب الرابع: 

(6) (، كىن  كرة مكيت29-13اآليت:) كقد ذكرىا اهلل تعال  فن  كرة يس
. 

أف اهلل تعال   :، أم{03}يس: چپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قاؿ تعال :

كف بو، كذلؾ المثؿ: أ حاب القريت، يعتبر  مثالن  وارب ليؤال  المكذبيف بر التأف ي أمر ر كلو 

                                                           

، 2586ح ػػػػػػحي  م ػػػػػػمـ، كتػػػػػػاب البػػػػػػر كال ػػػػػػمت كاآلداب، بػػػػػػاب تػػػػػػراحـ المػػػػػػؤمنيف كتعػػػػػػاطفيـ كتعااػػػػػػدىـ،  (1) 
(4/1999.) 

 (.140-16/139شرح النككم ) (2) 
 (.2/212كشؼ المشكؿ مف حديث ال حيحيف ) (3) 
 (.8/268( ، كانظر: فت  البياف )22/92مفاتي  الغيب ) (4) 
 (.8/819انظر: التف ير القرآنن لمقرآف ) (5) 

 (.6/498لقرآف العظيـ )(، تف ير ا15/1(، الجام   حكاـ القرآف )26/250( انظر: مفاتي  الغيب )6)
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فيك ارب  (1) يقكبتو كنكالو. كما جرل يمييـ مف ، كما جرل منيـ مف التكذيب لر ؿ اهلل
 ت يجيبت.مف المثؿ، كىك ق 

إلييـ  تعال  ، فأر ؿ اهللتعال  أنو كاف أىؿ قريت مف القرل كافريف باهلل :كرال ت الق ت
بر كؿ ثالث، كقاـ الر ؿ  تعال  كذبكىما، فعززىما اهلل تعال  ا ديكىـ إل  اهللممَّ فرجميف ر كليف، 

كجا  رجؿ مؤمف مف ـ، بإقامت الحجت يم  أىؿ القريت، كلكنيـ لـ ي تجيبكا ليالثالثت 

كالدركؿ فن  ،كت ديقيـ بيـ ، كديا القكـ إل  اإليماف ا الر ؿ الثالثتأق   المدينت، مؤيدن 
 ر،كأماـ إ رار أىؿ القريت يم  الكف، ده، لكنيـ لـ ي تجيبكا لوكح تعال  دينيـ، كيبادة اهلل

 .، فأكق  بيـ العذابتعال  ت يمييـ كممت اهللكاإليذا ، حقَّ  ،كالتكذيب
(2)

 
زمانيا، كال مكانيا، كال جن يت  ق ت، فمـ يذكر ا ميا، كالالتف يؿ  الكريـ كقد أبيـ القرآف 

كلـ يذكر ا ـ الرجؿ المؤمف الذم جا  ي ع   ، أىميا، كما لـ يبيف أ ما  الر ؿ الثالثت

تمكا أك كالرجؿ المؤمف، ىؿ قي  كال كيؼ كانت نيايت الر ؿ الثالثت  ،كين ر الر ؿ
كجعمتيـ رامديف ،كانت تفا يؿ ال يحت الكاحدة التن أرذتيـ كأىمكتيـ نجكا، كال كيؼ

 (3)
. 

 كقد كرد ا ـ الرحمف فن ىذه الق ت فن مكاعيف، كىما: 
 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ قكلو تعػال :  لح ضع األ ل:ا

 . {08}يس:

، كقكليـ ليـ: )ما الكفار مف أىؿ تمؾ القريت يم  ر ميـ  اليتراضكىك حكايت 
"مشارككف لنا فن البشريت، فميس لكـ مزيت يمينا ترت كف بيا"أم: أنتـ إال بشر مثمنا( 

(4)
ثـ قاؿ  ،

نزؿ مي كفيو إنكار منيـ أنو تعال   ،يكف مف الكحنمما تدَّ  :أم (أنزؿ الرحمف مف شن  اكمتعال : )
ا فن ىذا العالـشيئن 

(5)
إف )ا المراطبيف ليـ، فقالكا: أنكركا يمكـ الر الت، ثـ أنكركا أيان " أم: أنيـ ،

                                                           

 (.693( انظر: تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )ص1)
 (.1/157( انظر: القرآف كنقض مطايف الرىباف )2)
 (.158-1/157) المرج  ال ابؽ( انظر: 3)

 (.4/418فت  القدير ) (4) 
 (.2/285( ، مراح لبيد )26/261انظر: مفاتي  الغيب ) (5) 
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(".أنتـ إال تكذبكف
(1) 

كما  كاإلدراؾ،كر بدك فيو  ذاجت الت ، ي الر ؿفن تارير  ايتراض متكررىك ك 
ىن  كحياة الر كؿ ، الر الت منيج إلين تعيشو البشريتف،   الر كؿيبدك فيو الجيؿ بكظيفت 

 .النمكذج الذم يديك قكمو إل  االقتدا  بواإللين، النمكذج الكاقعن لمحياة كفؽ ذلؾ المنيج 
(2)

  

ارىـ لمكحن كانك ، ايتراض الكفار يم  الر ؿكما تامنتو ىذه اآليت الكريمت مف 
فن قكلو تعال :  النبن فن حؽ نكارىـ كمف ذلؾ إ فن مكاا  أررل مف القرآف الكريـ،جا  

فأجابيـ  ،يم   بيؿ اإلنكار ـ"ا تفيا فيك ،{8}ص: [ ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ]

".كحين كما أنزلت :أم (،بؿ ىـ فن شؾ مف ذكرم)اهلل تعال  بقكلو: 
(3)

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ] :، قكلو تعال نيالح ضع الثض

  .{43}يس:[ ې  ې    ى 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ]كىك مف كالـ الرجؿ المؤمف المذككر فن قكلو تعال  

(4) ، كالذم جا  مف أق   المدينت{41}يس:[ ۀ  ۀ  ہ
ي ع  فن تأييد المر ميف  

ف ليـ كجادليـ، ف أليـ م تفيمنا بغرض اإلنكاركن رتيـ، فحاكر أىؿ القريت المكذبي
 (5)

كالتكبير  

(6) يمييـ
 كالمعن  معن  النفن،لامف تا تفياـ مكىك  ، (أأترذ مف دكنو آليت)كما فن قكلو تعال :  

معبكداتتعال  أم: ال أيبد مف دكف اهلل 
 (7)

. 

                                                           

 (.693ريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف )صتي ير الك (1) 
 (.5/2961( انظر: فن ظالؿ القرآف )2)

 (.16/379المباب فن يمـك الكتاب ) (3) 
ل  أف ربػر ىػؤال  4) ( يبَّر فن ىذه اآليت بالمدينت، بعد أف يبَّر ينيا فن أكؿ الق ت بالقريت؛ لإلشارة إل   عتيا، كا 

 (.12/23) لمقرآف الكريـ آررىا. انظر: التف ير الك يط قد انتشر فييا مف أكليا إل  الر ؿ 
. انظر: فت  البياف )5)  (.4/419(، فت  القدير )11/283( جعؿ اإلنكار مكجينا لنف و، كالمراد القـك
 (. 506/ 6( انظر: تف ير القرآف العظيـ )6)
 (. 294/ 6( انظر: أاكا  البياف )7)
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ينن  تغف ال راف بمحر ال )ًإف ييردفليـ  بب تركو لعبادة ىذه اآلليت، فقاؿ:  ذكرثـ 
كشفعت  ،ا مف الار كا ذلنزؿ بن شيئن أف يي تعال  لك أراد اهلل " :يينقذكف(، أم شفايتيـ شيئا كال

".كلـ يقدركا يم  إنقاذم ،لـ تنف  شفايتيـ ،)اآلليت(لن
 (1)

   

إف ف  ؟اا كال تدف  ار  ال تجمب نفعن  يبادة ىذه اآلليت كمالزمتيا، كىن مفما الفائدة ف
 كالااللت. الجيؿ فن  ايتىن  ،ذؿ ا كقات فن ذلؾيبادتيا كب

فن جا   تعال ، كما تامنتو ىذه اآليت الكريمت مف يدـ فائدة المعبكدات مف دكف اهلل

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸   ] كقكلو تعال :، مكاا  أررل مف القرآف الكريـ

  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼    ﮻    ﮺   [                ﮹ 

مر:  [خب  مب  ىب  يب  جت    حت  حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب] كقكلو تعال : ،{38}الزُّ

فن داييت مؤمف قدكة كأ كة لكؿ  ،راذا قكم كفن ق ت ىذا الرجؿ ال ال ، كأ مكبو ال  {018}يوىس:

 ذلؾ إل  تحمؿ الكثير مف المشاؽ.حت  لك أدل بو دفايو يف العقيدة ال حيحت كن رتيا، 

نزؿ أف اإلر اؿ رحمت، فكيؼ ال يي  حنيض: :لطضئف كفيو ،فن الق تكقد ذكر ا ـ الرحمف 
أف   حنيض:، كأف مف أنزليـ اهلل تعال  لنشر ىذه الرحمت رحما  بأقكاميـ. رحمفالرحمتو كىك تعال  

بأنو   ونبيلكتطميف مف إنكار قكميـ ليـ، فيو رحمت إربار اهلل تعال  بما حدث لمر ؿ 

فال يحزف كال  ،مو مف الر ؿكأف لو ا  كة بمف تقدَّ  ،المتفرد فيما لقن مف كفار قكموليس 
أنو تعال  ىك المم ؾ لمعذاب ينيـ برحمتو، ال ىذه   حنيض: ،كأنو ليس يميو إال التبميغ مثميـ ،يغتـ

ا ا بآل :اآلليت، كلكال رحمت اهلل تعال  بيـ ليمككا لعبادتيـ ىذه اآلليت، كأيان يتيـ التن ال تعريان
  حنيض:ت رؼ العذاب مف الرحمف العاـ الرحمت، فما بالؾ بمف ىك  ري  الح اب، الجبار القيار؟ 

 مف اهلل تعال ، فقد يمحك  يئت، أك يرف  درجت. أف إ ابت اإلن اف بالار رحمتن 

                                                           

 (.3/8 فكة التفا ير ) (1) 
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 و تتحقؽالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ ال الحات، كبفامو تتنزؿ الريرات كالبركات، كبتكفيق

 المقا د كالغايات، كال الة كال الـ يم   يدنا كقدكتنا محمد كيم  آلو ك حبو ك مـ، أما بعد:
  :تإلييا الباحث تفيذه أىـ النتائج كالتك يات التن تك م

  أ ًل: أىم نتضئج البمث:

ًتٍ ًعيفى  ًتٍ عىتن  لمَّوً فن الحديث الشريؼ: )   قكلو .1 اىىا مىفٍ  كىاًحدنا ًإال ًمئىتن  اٍ منا كى ؿى  أىٍح ى  دىرى
نَّتى   ( ليس المراد بو ح ر ا  ما ، كلكف المراد: دركؿ الجنت بإح ائيا.اٍلجى

ىن  فت حقيقيت يت ؼ بيا اهلل تعال  تميؽ بكمالو  تعال  اهلل ك ؼالرحمت فن إف  .2
 كجاللو.

رىبت منو، أيتب  اتِّ افو تعال  برب العالميف با من الرحمف الرحيـ؛ ًليجم  فن  فاتو بيف ال .3
 كالر بت إليو.

يدؿ -منيالمف يد الب ممت آيت -تكرير )الرحمف الرحيـ( فن الفاتحت بعد ذكرىا فن الب ممت .4
 كأنو تعال  ىك المتفاؿ بيا يم  رمقو. ة رحمتو تعال ،كثر  يم 

  ، فكيؼ بآيات العذاب.يبكنك  المؤمفي جد يندىا آيات الرحمت إف  .5

أق   جيؿ الكفار، كيكشؼ يف مدل الف اد الذم  يدؿ يم إف االيراض يف ذكره تعال   .6
 أ اب فطرتيـ كتقديرىـ لألمكر، فيـ يعراكف يف الرحمت، كىـ أحكج الناس إلييا. 

بالرحمت؛  ف اهلل تعال   محفكؼ-ليـم  ما فيو مف رذالف -لممشركيفاهلل  إمياؿإف  .7
 أميميـ، كلـ يعجؿ ليـ العذاب.

م   عت الرحمت، التن مف شأنيا الفاؿ كاالنعاـ إف ذكر ا ـ الرحمف م  المتقيف يدؿ ي .8
 يم  يباده المتقيف.
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شديد الرحمت بالرمؽ، حقيؽ أف إف ذكر ا ـ الرحمف م  العا يف المتجبريف يدؿ يم   .9
 بالشكر لو كاإلح اف، ال بالكفر بو كالع ياف.

  فات يباد الرحمف تنعكس يم   مككيـ، كمف ذلؾ مشييـ ىكنا.إف  .10

بأحكاؿ رمقو ىك رحمت ليـ؛ ليرحـ المحتاجيف إل  رحمتو، كيميؿ  يمـ اهلل تعال  إف .11
 المعانديف إل  يقاب اآلررة.

إف رحمتو تعال  ال تقتان يدـ رشيتو، فإف رشيت تعال  بالغيب ىن لب اإليماف،  .12
 كأيم  درجات ال مكؾ م  اهلل تعال . 

  ذكر الرحمت.ؤثر فيو يىك أكثر مف  نإف اإلن اف التق .13

بالعباد؛ ًلما فن ذلؾ مف الزجر ليـ يف  تعال آليات العذاب رحمتن منو  إف ذكره تعال  .14
  الح اب يمالشرؾ كالمعا ن، كالحث يم  التكبت كالم اريت فييا، قبؿ أف يقدمكا 

 كالجزا .

ن اف إ ؼ المظمـك مف ظالمو، كيجازم كؿ إف رحمتو اهلل تعال  مقتايو لمبعث؛ لين .15
 ح ب يممو.

أكثر مف ق طيـ مف الغاب، كأنيا تناليـ مف  ير ا تحقاؽ.  إف ق ط الرمؽ مف الرحمت .16
 كأف الغاب ال يناليـ إال با تحقاؽ.

ف الرطب يم  الكفرة؛ لعدـ ا تحقاقيـ لمرحمت.  .17  إف ات افو تعال  بغايت الرحمت ال ييكِّ

إف كثرة كركد ا ـ الرحمف فن  كرة مريـ، ينا ب جك ال كرة كظالليا الرحمانيت، المتمثؿ  .18
 يا كمعانييا، كما اشتممت يميو ال كرة مف ذكر بعض الرحمات العظيمت.فن ق  

إف  كرة الرحمف فن نظميا، كألفاظيا، كمعانييا، ترجمت  ادقت، كبياف كاا ، لمعانن  .19
ا ـ الرحمف، كأف يرض آيات العذاب فن ال كرة يتكافؽ كيراين الجك العاـ لم كرة، كىك 

 جك الرحمت. 
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رة الممؾ ينا ب  ياؽ اآليات التن قبميا، كالذم يدكر حكؿ إف كركد ا ـ الرحمف فن  ك  .20
 .معن  مف معانن رحمت اهلل تعال  برمقو، كىك إم اكو تعال  اليالؾ كالزكاؿ ينيـ

يم  ما يمقاه مف  لنبيو  كالمكا اة ايت الرحمت إف ذكر اهلل تعال  لمق ص القرآنن، فيو  .21
فال  ،و ا  كة بمف تقدَّمو مف الر ؿ ف لبأالشدة كالمعاناة فن الديكة، كتطميننا لو 

 كما يميو إال التبميغ مثميـ. يحزف كال يغتـ،

؛ تدؿ يم  قدرتو تعال  كرحمتو العظيمت، فقد أنطؽ يي    إف ق ت مريـ  .22
 برا ة أمو. لييظير

 :الت صيضتأىم ثضنيًض: 

 ائؼ كركدىكلطا ،أ ما  اهلل الح ن بقرآنيت جديدة تتعمؽ  الباحثيف بعمؿ درا اتأك ن  .1
 .ن اف بما ينا ب حاجتو، كينبغن أف يديك كؿ إ، كأىميت الديا  بيافن القرآف

باتباع ا  مكب الحكيـ فن الديكة إل  اهلل تعال ؛ تأ ينا با نبيا   أك ن الدياة .2
 ، كذلؾ أدي  لمقبكؿ. كال الحيف

كقد كرد  تعال ،  مت الرحـ فإنيا معمقت بالعرش، كالقاط  ليا منقط  مف رحمت اهللبأك ن  .3
 المعيشت.؛ ب بب انرفاض م تكل التق ير فن ىذا الجانب

 أك ن طالب العمـ أف يتحابكا فن اهلل تعال ، كأف يحب المر   ريو ما يحبو لنف و.  .4

  .؛ تأ ينا بإبراىيـ أك ن ا بنا  بالػتأدب كالتمطؼ فن مراطبت الكالديف .5

ف دياه يككف  أك ن المبتم  بفقر أك مرض أك م يبت أف يمجأ .6 هلل تعال  بتذلؿ كرشكع، كا 
ف ا تعاف بو يككف يم  يقيف بعكنو لو، كأف يداكـ يؿ الثقت ،يم  يقيف باإلجابت  رحمتوب كا 
  .كتكقعيا فن كؿ أمر
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 كآرران،فمو الحمد كلو الشكر أكالن  الكجو،كأريران فإف اهلل ي ر لن إتماـ ىذه الر الت يم  ىذا 
بأف أرل  فييا، نيمأف يتـ نعمتو ك  ،كأف يجعميا رال ت لكجيو الكريـ نمنأف يتقبميا  كأ ألو تعال 

  .الم مميفقبكليا كفائدتيا تعـ 

مف رطأ أك ن ياف ىذا كما كاف مف تكفيؽ ك كاب فن ىذه الر الت فمف اهلل، كما كاف 
 لشيطاف. كأ أؿ اهلل الثبات يم  الديف.فمف نف ن أك مف ا
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 الفهارض العام 

 أ ال: فه ض اآل ا  ال   ن  
 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م

 س رة الفضتمة
 34، 26 3 ڀ  ڀ    .1
 98 8  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    .2
 55 7 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    .3

 س رة البقرة
 121 81   گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈڎ  .4
 67 88   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  .5
 125 97 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ   ژ  ڑ    .6
 120 042 ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ    .7
 48، 35، 30 083 ىئ        يئ    جب  حب     حئ      مئ        جئی  ی           ی  .8
 124 488 ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  .9

 168 478 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    .11
 س رة آل عحران

 133 37  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    .11
 166 84   پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  .12
 85 018 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  .13
 104 017 ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  .14
 162 081 چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  .15

 س رة النسضء
 76 0 ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  .16
 60 78 ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ  .17
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 س رة الحضئ ة

 173 78   ۋٴۇ  ۋ  .18
 س رة األنعضم

 77 027 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    .19
 111 089 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  .21

 س رة األعراف
 16 33 ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ڇ   .21
  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  .22

   ٿٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

38-39 112 

 94 88 ھ         ے  ے  ۓ    ھہ  ہ  ھ   ھ  .23
 97 89 ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    .24
 66 012 ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  .25
، 51، 10، 1 088 ٿ   ٹ  ٹ ٹ   .26

77 ،157 
 16، 9، 3 081   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  .27

 الت بة س رة
 162 21 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     .28
 103 74 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   .29
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     .31

 ﮴  

048 40 

 س رة ي نس
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    .31

   ڍڇ

3 34 ،79 

 90 92   ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   .32
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
خب  مب  ىب  يب  جت      حبی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبی  ی  ی    .33

 حت

018 184 

 س رة ى  
 124 018 ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  .34
 167 041 ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  .35

 س رة ي سف
 173 019 گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ     .36
 166 000   ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ائ  ەئ  .37

 الرع س رة 
 61، 26 31 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  .38
 147 33   ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ې  .39

 س رة ابراىيم
 109 44 ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ       .41

  س رة النمل
 132 87 ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  .41
 132، 85 88 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       ڦ  ڄ   ڄ   .42
، 157، 154 80 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   .43

161 
 177 83 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  وئ   .44
 160 79-73 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    .45
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ    .46

 ىئ  

014 125 

 124 000 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     .47
 178 041 ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  .48
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 178 048   ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  .49

 س رة اإلسراء
 140 84 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  .51
 92، 26، 9 001   ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  .51

 س رة الكيف
 11 08 ک  گ  گ  گ  گ  .52
ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ےھ   ھ  ھ  ے  .53

 ﮶

88 12 ،78 

 166 82 چ  چ  چ   چ    .54
 176 81 ھ  ھ  ےھ  ھ    .55
 24 80 ۇ  ۆ     .56
 131 001   ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت  .57

 س رة حريم
 134، 132 4 ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ     .58
 134 3 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  .59
 136 2 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  .61
 135 08 ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ    .61
 100 07 ڈ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     .62
 168، 32 08 ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  .63
 137 40 ﮷ ﮸  ﮹     ﮶ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   .64
 170، 145 43 ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  .65
 137 42 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  .66
 169، 32 48 پ  پ  پ  پ  ڀ                 ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  .67
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 171، 137 31-49 ڌ            ڌ   ڎ  ڎ   ڇ  ڇ         ڍ  ڍ   ڇچ  ڇ  .68
 174 37 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  .69
 135 20 ڤ  ڤڦ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ  .71
، 132، 35 28-22 گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ  .71

175 
 135 29   یۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  .72
 138، 135 81 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  .73
 135 80 جث  مث ىث  يث  حج  مج  يتحت      خت  مت  ىت  .74
 038 83 پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    .75

 135 82 ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿ  .76
 135 88 چ       ڇ ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چ  .77
، 56، 33 88 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    .78

135 
 138 89   ےہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے  .79
 102، 35 80 ائ       ائ    ەئ    ەئ    ىې   ى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ج  .81

 109، 33 88 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ    .81
 108، 36 89 چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ    .82
 70 73 ۓ   ۓ ﮲  ﮳     .83
 69، 34 78   ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ى  .84
 69 78 ىئ  ی  ی  ی  ی  .85
 119 77 ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  .86
 119 78 ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  .87
 108، 33 88 ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  .88
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 117، 33 87 ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  .89
، 81، 32 93-88 ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   .91

132 
 99 98 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  .91
،  35،99 98 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ    .92

134 
 س رة طو

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ    .93

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

4-2 79 

 75، 40، 34 8 ڈ     ژ  ژ  ڑ    .94
 9 8 ہ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ  .95
ڃ  ڃ   ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  .96

 ڃ  ڃ  چ   چ 

91 32 ،179 

 116 018 ھ  ھ  ھ     ہڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  .97
، 116، 33 019 ﮵ ﮶    ﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼      ﮽     ﮲ ﮳  ﮴   .98

118 
 س رة األنبيضء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ     .99

 ٺ  

48 91 

 83، 32، 27 48 ٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  .111
ڀ   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ     .111

 ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  

38 27 ،33 ،63 

 95، 35، 28 24 ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ ں  ڻ  ڻ   .112
 160 23 ﮵ ﮶  ﮷      ﮴ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   .113
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 172 90 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     .114
، 62، 49، 1 017   ک  ک  گ         گ  گ  .115

137 
، 35،  28 004 ائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ  ىې   ې  ې      ى  .116

96 
 س رة المج

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    .117

 ڇ   

08 142 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    .118

 ۋ

28 122 

 س رة الحؤحن ن
 74 008 ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ  .119

 س رة الفرقضن
، 33، 28 48 ک  گ   گ   گ     گ    کڑ  ڑ  ک  ک  .111

113 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ ڇ  ڇ    .111

 ڌ  ڌ   ڎ  ڍ  ڍڇ  ڇ

89 28 ،75 

 ڑ  ک  ک  .112

81 28 ،33 ،
37 ،53 ،
66 ،131 

 53، 33، 28 83 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ    .113
 57 82 ۉ  ۉ   ۋ   ۅ  ۅ   .114
ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    .115

 ۆ

78 57 

 س رة الشعراء
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 65 3 پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  .116
 64، 34، 28 8 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    .117
 66 43 ڦ  ڦ  ڦ  .118
 118 011 ے  ے  ۓ  ۓ  .119
 126  093 ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  .121

 س رة النحل
 74 48 ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    .121
، 34، 28 31 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  .122

44 ،47 
 156 88   ىتىب  يب  جت    حت  خت   مت  .123

 س رة القصص
 170 9 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  .124

 السج ة س رة
 156 7   ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  .125

 س رة األمزاب
 40 23 جث  مث  ىث  .126

 س رة سبأ
 87 42 ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  .127

 س رة فضطر
 77 4    ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  .128
 144 04   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  .129
 69 37    ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  .131
 82 20 ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ ک    گ   .131

 س رة يس
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ    .132

01 58 
﮶ چ   .133 ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮸    ﮷ے  ۓ   ۓ 

﮻  ﮺     چ﮹      

00 28 ،33 ،58 

 181، 28 03 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ       .134
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   .135

 ڄ  

08 32 ،182 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    .136

 ہ

41 183 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ    .137

 چ ې  ې  ې  ې    ى

43 28 ،32 ،
183 

 87 49 ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     .138
ۈئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  .139

 ۈئ  

84 28 ،33 ،
106 

 175 81   چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  .141
 س رة الصضفضت

 109 44 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  .141
 59 82 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    .142
 109 99 ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ    .143
 83 088 ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  .144

 س رة ص
 183 8 ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  .145

 س رة الزحر
 91 3 گ  ڳ ک  ک  گ  گ   گ  .146
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 184 38 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷         .147

 س رة غضفر
 77 7 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     .148
 103 8 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  .149
 114 08 ی  ی   ی     ىئېئ     ىئ    ىئ  .151

 س رة فصمت
  چٻ  ٻ  ٻ  پچ   .151

4 28 ،34 ،49 
 س رة الش رى

 155 8 ڤ  ڦ  ڦ  ڦڤ    .152
 13 00 ٿ     ٹ  ٹ   ٿٿ ٺ  ٿ  .153
 126، 100 84   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  .154

 س رة الزخرف
ڻ  ڻ   ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   .155

 ڻ  ڻ         

07 29 ،32 ،85 

،  33، 29 41-09 ﮶ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   .156
83 

 67، 34، 29 33 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی     .157
 71، 34، 29 38 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  .158
 72 37 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    .159
 162 24-20 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   .161
 90، 35، 29 28 ې  ې  ې  ى  ى  ائ  .161
 63 84 ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک    .162
 86، 33، 29 80 ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  .163

 ةس رة الجضثي
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 12 42 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  .164
 111 48 ڭ  ڭ           ڭ  ۇ  .165

 س رة األمقضف

 12 8 ڌ  ڌ   ڎ      .166
 173 38 ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ائ  ائ   .167

 س رة حمح 
 161 7 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  َيا   .168

 س رة الفتح
 104 08 ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  .169

 س رة ق
يب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث  خب  مب  ىب    .171

 جخ  حخ  مخ       محىث   يث  حج  مج   جح

34-32 58 

 الط ر س رة                                
 162 31 ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ    .171

 س رة القحر
 116 8 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ  ڀ     ڀ  .172

 س رة الرمحن
 139، 36 0 ڃ    .173
 140 4 ڃ  چ    .174
 141 3 چ  چ    .175
 141 2 ڇ    ڇ  .176
 151، 142 8 ڍ  ڍ   ڌ  .177
 142 8 ڎ   ڎ  ڈ    .178
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 143 01 ڱ  ڱ  ڱ      .179
ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ       .181

 ہ  

00-04 143 

 139 03 ھ  ھ  ھ  ھ  .181
 141 02 ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳             .182
 143 09 ڀ  ڀ  ڀ  .183
 144 41 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  .184
 143 44 ٹ  ڤ  ڤ      ڤ    .185
 151، 143 42 ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    .186
 144 48 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .187
 144 47 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  .188
 137 49 ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ  گ  گ  .189
 145 30 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  .191
 147، 146 23 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  .191
 147، 146 22 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  .192
 147 28 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  .193
 147 28 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  .194
 147 28 چ  چ  .195
 147 81 ڌ   ڍ  ڍ   .196
 147 84 ژ  ڑ  ڑ     ک     ک  .197
 147 82 ڱ  ں  ں    ڱڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  .198
 148 88 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  .199
 148 88 ڭ  ۇ      ۇ    .211
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 الفهارض العام 

 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 148 84 ائ  ائ  ەئ  .211
 149 82 ۆئ    .212
 149 88 ىئ   ىئ  ی    .213
 149 88 ٱ  ٻ  ٻ                 ٻ  .214
 149 71 ڀ  ڀ  ڀ  .215
 149 74 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  .216
 150 78 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  .217

 س رة المشر
ہ  ھ     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  .218

 ھ

44 35 ،50 

 9 42 ى   ائ   ائ  ىۉ  ې  ې  ې   ې  .219
 س رة الصف

 70 8 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  .211
 طالقس رة ال

 14 04 ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت    .211
 لحمكس رة ا

 153، 152 0 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ      .212
 154 3   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  .213
 158 08-08 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    .214
  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ  .215

 ۀ    ۀ  ہ  ہ

09 157 ،158 

﮷    ﮳﮲ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    .216 ﮴ ﮵  ﮶      

 ﮸   

41 160 
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 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    .217

 ڤ  ڤ

48 162 

 162 49 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  .218
 س رة الجن

 83 3 ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ    .219
 96 07 ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  .221

 س رة المضقة
 74 07 ڑ  ڑ  ک  کژ  ژ    ڈڎ  ڎ  ڈ  .221
 148 43 ۓ  ڭ  .222

 س رة الح ثر
 114 01-9 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  .223

 س رة القيضحة
 128 43-44 پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          .224

 اإلنسضنس رة 
 148 02 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     .225

 س رة النبأ
 122 38 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  .226
 122، 33 37   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  .227
چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  .228

 ڌ  ڌ  

38 33 ،122 

 س رة النضزعضت
 147 21 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  .229

 س رة البر ج
 74 08 ڭ     ڭ  ڭ     .231
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 رقم الصفمة رقم اآلية طرف اآلية م
 س رة الحطففين

 129 08 ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    .231
 س رة الفجر

 127 44 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  .232
 حس رة الشر 

 117 0 ۀ   ہ  ہ  ہ    .233
 التين س رة

 141 2 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      .234
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 فه ض األحا  ثثان ًا: 
 الصفمة  ر   الم يث  مكحو طرف الم يث م
ـي  لىمَّوي   .0 لىًدىىا ىىًذهً  ًمفٍ  ًبًعبىاًدهً  أىٍرحى  01  حي  البرارم ًبكى
اًحًبيىا فى ي تىشٍ  آيىتن  ثىالىثيكفى  اٍلقيٍرآفً  ًمفى   يكرىةه إفى   .4 تَّ  ًل ى  حى

 ماجو،  حي  نف ابف   [ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ]: لىوي  ييٍغفىرى 
 

084 

 لىٍيمىتو  كيؿَّ   {1}ادلك: ﴾ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ﴿ قىرىأى  مىفٍ   .3
نىعىوي   اٍلقىٍبرً  يىذىابً  ًمفٍ  ًبيىا اهللي  مى

 نف الن ائن الكبرل، 
 رجالو ثقات

082 

ٍيري   .2  00  حي  م مـ ًإلىٍيؾى  لىٍيسى  كىالشَّر   يىدىٍيؾى  ًفن كيم وي  كىاٍلرى
ـٍ   .8 ٍيريكي مَّمىوي  اٍلقيٍرآفى  تىعىمَّـى  مىفٍ  رى  021  حي  البرارم كىيى
ـٍ  يىتىمىنَّيىفَّ  الى   .8 ديكي رٍّ  ًمفٍ  اٍلمىٍكتى  أىحى ابىوي  اي  028  حي  البرارم أى ى
رىجى رى يكؿي المًَّو   .7 ـٍ  ي  رى مىٍيًي اًبًو فىقىرىأى يى مى  أىٍ حى كرىةى يى

ًليىا ًإلى  آًرًرىىا فى ىكىتيكا ًف ًمٍف أىكَّ   .الرٍَّحمى
 084  نف الترمذم، ح ف

، ًبوً   ىمٍَّيتى  لىؾى  ىيكى  اٍ ـو  ًبكيؿِّ  أىٍ أىليؾى   .8 ٍلتىوي  أىكٍ  نىٍف ىؾى  أىٍنزى
، ًفن مٍَّمتىوي  أىكٍ  ًكتىاًبؾى دنا يى ٍمًقؾى  ًمفٍ  أىحى  رى

 حي  ابف حباف، 
  حي  

08 

اؾى  أىييكذي  نِّنإً  المَّييَـّ   .9 ، ًمفٍ  ًبًراى ًطؾى  كىأىييكذي   ىرى
، ًمفٍ  ًبميعىافىاًتؾى   أيٍحً ن ال ًمٍنؾى  ًبؾى  كىأىييكذي  ييقيكبىًتؾى

مىٍيؾى  ثىنىا ن   يى

 08  حي  م مـ

ًتٍ ًعيفى  ًتٍ عىتن  لمَّوً   .01 اىىا مىفٍ  كىاًحدنا ًإال ًمئىتن  اٍ منا كى  أىٍح ى
ؿى  نَّتى  دىرى  اٍلجى

 09 متفؽ يميو

 28  نف الترمذم اٍلمىثىاًنن كىال ٍَّب ي  اٍلًكتىابً  كىأيـ   ًلٍمقيٍرآفً  أىـ   ًلمَّوً  ٍمدي اٍلحى   .00
 99  حي  لغيره  شييىدىا ى  كىالى  ًبأىٍنًبيىا ى  ىيـٍ  مىا  ينىا نا المَّوً  ًيبىادً  ًمفٍ  ًإفَّ   .04
تىعىالى  تىبىارىؾى  المَّوى  ًإفَّ   .03 ٍبدنا أىحىبَّ  ًإذىا كى  ًإفَّ  ًجٍبًريؿى  نىادىل يى

ننا، أىحىبَّ  قىدٍ  المَّوى   ًجٍبًريؿي  فىييًحب وي  فىأىًحبَّوي  فيالى
  حي  البرارم

010 

ابىته  دىٍيكىةه  نىًبنٍّ  ًلكيؿِّ   .02 ؿى  ميٍ تىجى تىوي  نىًبنٍّ  كيؿ   فىتىعىجَّ  009  حي  م مـ دىٍيكى
ـٍ  مىا  .08 دو  ًمفٍ  ًمٍنكي ب وي   ىييكىمِّميوي  ًإالَّ  أىحى  048  حي  البرارم بىٍينىوي كى  بىٍينىوي  لىٍيسى  رى
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 الصفمة  ر   الم يث  مكحو طرف الم يث م
مىافه  ابه  كىالى  تيٍرجي بيوي  ًحجى  .يىٍحجي

اؿً  ًمفٍ  كىمىؿى   .08 ، الرِّجى لىـٍ  كىًثيره : ًإالَّ  النِّ ىا ً  ًمفٍ  يىٍكميؿٍ  كى
 .ًفٍريىٍكفى  اٍمرىأىةي  آً يىتي 

 073  حي  البرارم

تىٍيفً  بىٍيفى  مىا  .07 ٍيرىةى  أىبىا يىا قىاليكا. أىٍربىعيكفى  النٍَّفرى  أىٍربىعيكفى  ىيرى
 .أىبىٍيتي  قىاؿى  شىٍيرنا أىٍربىعيكفى  قىاليكا. أىبىٍيتي  قىاؿى  يىٍكمنا

 017  حي  م مـ

ـى  اٍبفي  ييٍؤًذيًنن  .08  اٍ ىٍمري  ًبيىًدم الدٍَّىري  كىأىنىا الدٍَّىرى  يى يب   آدى
 .كىالنَّيىارى  المٍَّيؿى  أيقىمِّبي 

 03  حي  م مـ

ـي   .09 مىًنن مىفٍ : تىقيكؿي  ًباٍلعىٍرشً  ميعىمَّقىته  الرًَّح مىوي  كى ى  المَّوي، كى ى
مىفٍ   .المَّوي  قىطىعىوي  قىطىعىًنن كى

 78  حي  م مـ

مىؽى  المَّوى  ًإفَّ   .41 مىقىيىا يىٍكـى  الرٍَّحمىتى  رى ػتو  ًمائىػتى  رى  فىأىٍم ىػؾى  ، رىٍحمى
ًتٍ ًعيفى  ًتٍ عنا ًيٍندىهي   .رىٍحمىتن  كى

 77  حي  البرارم

مٍ  المَّوي  قىاى  لىمَّا  .40  فىٍكؽى  ًيٍندىهي  فىٍيكى  ًكتىاًبوً  ًفن كىتىبى  ؽى اٍلرى
ًتن ًإفَّ  اٍلعىٍرشً  مىبىتٍ  رىٍحمى ًبن  ى  . ىاى

 79  حي  البرارم

ـي  كىًىنى  الرٍَّحمىفي  أىنىا :   المَّوي  قىاؿى   .44  لىيىا شىقىٍقتي  الرًَّح
ا  .اٍ من

 داكد نف أبن 
  حي 

38 

ثىؿي   .43 ٍؤًمًنيفى  مى تىرىا تىكىادًِّىـٍ  ًفن اٍلمي ًمًيـٍ كى تىعىاطيًفًيـٍ  حي  مىثىؿي  كى
 .ييٍاكه  ًمٍنوي  اٍشتىكى  ًإذىا اٍلجى ىًد؛

 080  حي  م مـ

 008 م ند أحمد .ال ياـ كالقرآف يشفعاف لمعىبد يكـ القيامت  .42
 012  حي  البرارم .أيددت لعبادم ال الحيف  .48
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 رتج  هل ثالًثا: فه ض األع   امل
 الصفمة العمم م

 20 الرطابن  .1

 20 ا  يمن  .2

 21 ابف بطاؿ  .3

 25 الزجاج  .4

 25 ا زىرم  .5

 25 لح ف الب رما  .6

 47 بمقيس  .7

 66 م يممت الكذاب  .8

 101 ىـر بف حياف  .9

 119 أك العا ن بف كائؿ بف ىاشـ ال يمنالعاص   .10

 179 ال امرم  .11
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 املضا ر  امل اجعرابعًا: 
، 1دار الفرقاف، ا ردف، طإتقاف البرىاف فن يمكـ القرآف، أ.د. فاؿ ح ف يباس،  .1

 ـ.1997
اإلتقاف فن يمكـ القرآف، يبد الرحمف بف أبن بكر، جالؿ الديف ال يكطن )المتكف :  .2

ىػ 1394ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفاؿ إبراىيـ، الييئت الم ريت العامت لمكتاب، ط: 911
 ـ.1974/
اهلل بف يبد الرحمف أثر اإليماف فن تح يف ا مت اإل الميت اد ا فكار اليدامت، يبد  .3

الجربكع، يمادة البحث العممن بالجامعت اإل الميت، المدينت المنكرة، المممكت العربيت 
 ـ. 2003ىػ /1423، 1ال عكديت، ط

اإلح اف فن تقريب  حي  ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  .4
ٍعبدى، التميمن، أبك حاتـ، الدارمن البي تن )المتكف :  ىػ(، ترتيب: ا مير يال  الديف 354مى

ىػ(، حققو كررج أحاديثو كيمؽ يميو: شعيب 739يمن بف بمباف الفار ن )المتكف : 
 ـ. 1988ىػ /1408، 1ا رناؤكط، مؤ  ت الر الت، بيركت، ط

إرشاد ال ارم لشرح  حي  البرارم، أحمد بف محمد بف أب  بكر بف يبد الممؾ،  .5
ىػ(، المطبعت 923بك العباس، شياب الديف )المتكف : الق طالنن القتيبن الم رم، أ

 .ىػ1323، 7الكبرل ا ميريت، م ر، ط

ق(، 468أ باب نزكؿ القرآف، اإلماـ أبك الح ف، يمن بف محمد الكاحدم )المتكفن:  .6
ق 1411، 1تحقيؽ كدرا ت: كماؿ ب يكنن ز مكؿ، دار الكتب العمميت، بيركت، لبناف، ط

 ـ.1991/
بد الرحمف بف محمد بف يبيد اهلل ا ن ارم، أبك البركات، كماؿ الديف أ رار العربيت، ي .7

 ـ. 1999ىػ /1420، 1ىػ(، دار ا رقـ بف أبن ا رقـ، ط577ا نبارم )المتكف : 
ا ـ اهلل ا يظـ "جم  كدرا ت كتحميؿ الن كص الكاردة فن ذلؾ" يبد اهلل بف يمر  .8

 ـ. 1998ق /1419، 1الدميجن، دار الكطف، ط
اهلل ك فاتو كمكقؼ أىؿ ال نت منيا، محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف :  أ ما  .9

 ـ.2003ىػ /1424، 1ىػ(، دار الشريعت، ط1421
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أ كؿ الديف يند اإلماـ أبن حنيفت، محمد بف يبد الرحمف الرميس، دار ال ميعن،  .10
 المممكت العربيت ال عكديت.

د ا ميف بف محمد المرتار بف يبد القادر، أاكا  البياف فن إيااح القرآف بالقرآف، محم .11
ىػ(، دار الفكر لمطبايت كالنشر كالتكزي ، بيركت، 1393الجكنن الشنقيطن )المتكف : 

 ـ.1995ىػ /1415لبناف، 
االيت اـ، إبراىيـ بف مك   بف محمد المرمن الغرناطن، الشيير بالشاطبن )المتكف :  .12

ىػ 1412، 1ابف يفاف، ال عكديت، طىػ(، تحقيؽ:  ميـ بف ييد الياللن، دار 790
  ـ.1992/
ىػ(، دار 1403إيراب القرآف كبيانو، محين الديف بف أحمد م طف  دركيش )المتكف :  .13

اإلرشاد لمشئكف الجامعيت، حمص،  كريت، دار اليمامت، دمشؽ، بيركت، دار ابف كثير، 
  ىػ.1415، 4دمشؽ، بيركت، ط

يمن بف فارس، الزركمن الدمشقن )المتكف :  ا يالـ، رير الديف بف محمكد بف محمد بف .14
 ـ.2002أيار / مايك ، 15ىػ(، دار العمـ لممالييف، ط1396

ا مثاؿ فن القرآف البف القيـ الجكزيت، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد شمس الديف  .15
ىػ(، تحقيؽ: أبك حذيفت إبراىيـ بف محمد، مكتبت ال حابت، 751ابف قيـ الجكزيت )المتكف : 

 ـ.1986ىػ / 1406، 1 ر، طنطا، طم
، نا ر الديف أبك  عيد يبد اهلل بف يمر بف محمد، الشيرازم أنكار التنزيؿ كأ رار التأكيؿ .16

ىػ(، تحقيؽ: محمد يبد الرحمف المريشمن، دار إحيا  التراث 685البيااكم )المتكف : 
 ىػ. 1418، 1العربن، بيركت، ط

ىػ(، المطبعت 1402ف الرطيب )المتكف : أكا  التفا ير، محمد محمد يبد المطيؼ ب .17
 .ـ1964 /ق1383، 6الم ريت كمكتبتيا، ط

أي ر التفا ير لكالـ العمن الكبير، جابر بف مك   بف يبد القادر بف جابر أبك بكر  .18
ىػ 1424، 5الجزائرم، مكتبت العمكـ كالحكـ، المدينت المنكرة، المممكت العربيت ال عكديت، ط

 ـ.2003/
يت، أبك الفدا  إ ماييؿ بف يمر بف كثير القرشن الب رم ثـ الدمشقن البدايت كالنيا .19

-ىػ 1408، 1ىػ(، تحقيؽ: يمن شيرم، دار إحيا  التراث العربن، ط774)المتكف : 
 ـ.1988
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بدائ  الفكائد، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد شمس الديف، ابف قيـ الجكزيت )المتكف :  .20
 .ت، لبنافىػ(، دار الكتاب العربن، بيرك 751

القرا ات الشاذة -الشاطبيت كالد رة -القرا ات العشر المتكاترة مف طريقن البدكر الزاىرة فن  .21
كتكجيييا مف لغت العرب، يبد الفتاح بف يبد الغنن بف محمد القاان )المتكف : 

 ىػ(، دار الكتاب العربن، بيركت، لبناف.1403
د الديف، أبك طاىر محمد بف يعقكب ب ائر ذكم التمييز فن لطائؼ الكتاب العزيز، مج .22

ىػ(، تحقيؽ: محمد يمن النجار، المجمس ا يم  لمشئكف 817الفيركزآبادل )المتكف : 
ىػ 1416: 3، 2، 1لجنت إحيا  التراث اإل المن، القاىرة، ياـ النشر: جػ -اإل الميت 

 ـ.1973ىػ /1393: 6ـ، جػ 1992ىػ /1412: 5، 4ـ، جػ 1996/
ىػ(، 1425يبد الرحمف بف ح ف حبنَّكت، الميدانن الدمشقن )المتكف : البال ت العربيت،  .23

 ـ.1996ىػ /1416، 1بيركت، ط-دمشؽ، الدار الشاميت-دار القمـ
[، يبد القادر بف ماٌل حكيش، ال يد محمكد آؿ مرتب ح ب ترتيب النزكؿبياف المعانن ] .24

  .ـ1965ىػ / 1382، 1ىػ(، مطبعت الترقن، دمشؽ، ط1398 ازم العانن )المتكف : 
البييقن كمكقفو مف اإللييات، أ ؿ الكتاب: ر الت دكتكراة مف كميو الشريعت كالدرا ات  .25

جامعت الممؾ يبد العزيز، أحمد بف يطيت بف يمن الغامدم، يمادة البحث -اال الميت 
ىػ 1423، 2العممن بالجامعت اإل الميت، المدينت المنكرة، المممكت العربيت ال عكديت، ط

 .ـ2002/
القامكس، محمد بف محمد بف يبد الرزاؽ الح ينن، أبك الفيض، تاج العركس مف جكاىر  .26

  الممقب بمرتا  الزَّبيدم، تحقيؽ: مجمكيت مف المحققيف، دار اليدايت.
التحرير كالتنكير "تحرير المعن  ال ديد، كتنكير العقؿ الجديد مف تف ير الكتاب المجيد"،  .27

(، الدار التكن يت 1393الطاىر بف ياشكر )المتكفن:محمد الطاىر بف محمد بف محمد 
 .ىػ1984تكنس، ، لمنشر

تحفت ا حكذم بشرح جام  الترمذم، أبك العال، محمد يبد الرحمف بف يبد الرحيـ  .28
 ىػ(، دار الكتب العمميت، بيركت.1353المباركفكرم )المتكف : 

يبد اهلل، ابف جزم الكمبن  الت ييؿ لعمكـ التنزيؿ، أبك القا ـ، محمد بف أحمد بف محمد بف .29
ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر يبد اهلل الرالدم، شركت دار ا رقـ بف أبن 741الغرناطن )المتكف : 

  ق.1416، 1ا رقـ، بيركت، ط
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تطريز رياض ال الحيف، في ؿ بف يبد العزيز بف في ؿ ابف حمد، المبارؾ الحريممن  .30
بف يبد اهلل بف إبراىيـ الزير، آؿ  ىػ(، تحقيؽ: د. يبد العزيز1376النجدم )المتكف : 

 ـ.2002ىػ /1423، 1حمد، دار العا مت لمنشر كالتكزي ، الرياض، ط
تف ير ابف يرفت، محمد بف محمد ابف يرفت، الكر من التكن ن المالكن، أبك يبد اهلل  .31

، 1ىػ(، تحقيؽ: جالؿ ا  يكطن، دار الكتب العمميت، بيركت، لبناف، ط803)المتكف : 
 ـ.2008

إرشاد العقؿ ال ميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ، أبك ال عكد العمادم  أكف ير أبن ال عكد ت .32
 ىػ(، دار إحيا  التراث العربن، بيركت.982محمد بف محمد بف م طف  )المتكف : 

تف ير أ ما  اهلل الح ن ، أبك يبد اهلل، يبد الرحمف بف نا ر بف يبد اهلل بف نا ر بف  .33
ىػ(، تحقيؽ: يبيد بف يمن العبيد، الجامعت اإل الميت 1376 حمد آؿ  عدم )المتكف :

  ىػ.1421- 33ال نت: – 112بالمدينت المنكرة، الطبعت: العدد 
تف ير اإليجن جام  البياف فن تف ير القرآف، محمد بف يبد الرحمف بف محمد بف يبد اهلل،  .34

، 1مميت، بيركت، طىػ(، دار الكتب الع905الح نن الح ينن اإًليجن الشافعن )المتكف : 
 ـ. 2004ىػ /1424

تف ير البحر المحيط، أبك حياف محمد بف يك ؼ بف يمن بف يك ؼ بف حياف، أثير الديف  .35
 ىػ.1420ىػ(، تحقيؽ:  دقن محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، 745ا ندل ن )المتكف : 

الديف  ىػ(، كجالؿ864تف ير الجالليف، جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمن )المتكف :  .36
 .1ىػ(، دار الحديث، القاىرة، ط911يبد الرحمف بف أبن بكر ال يكطن )المتكف : 

ىػ(، دار 1421الحديد، محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف :  –تف ير الحجرات  .37
  ـ.2004ىػ /1425، 1الثريا لمنشر كالتكزي ، الرياض، ط

 .ىػ1383ط العربيت، القاىرة،التف ير الحديث، دركزة محمد يزت، دار إحيا  الكتب  .38
 تف ير ال راج المنير، محمد بف أحمد الشربينن، شمس الديف، دار الكتب العمميت، بيركت.  .39
ىػ(، مطاب  أربار 1418الركاطر، محمد متكلن الشعراكم )المتكف :  –تف ير الشعراكم  .40

، )ليس يم  الكتاب المطبكع أم بيانات يف رقـ الطبعت أك  يره،  ير أف رقـ اإليداع  اليـك
 ـ(.1997يكا  أنو نشر ياـ 

 ىػ(، 1421تف ير الفاتحت كالبقرة، محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف :  .41
دار ابف ، ىػ(1421محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف : ، تف ير الفاتحت كالبقرة  .42

 .ىػ1423، 1، طالجكزم، المممكت العربيت ال عكديت
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ـ )تف ير المنار(، محمد رشيد بف يمن راا بف محمد شمس الديف بف تف ير القرآف الحكي .43
ىػ(، الييئت 1354محمد بيا  الديف بف منال يمن رميفت، القممكنن الح ينن )المتكف : 

 ـ. 1990الم ريت العامت لمكتاب، 
تف ير القرآف العزيز، أبك يبد اهلل، محمد بف يبد اهلل بف يي   بف محمد المرم اإللبيرم،   .44

ًنيف المالكن )المتكف : ال مى ىػ(، تحقيؽ: أبك يبد اهلل ح يف بف 399معركؼ بابف أبن زى
ىػ 1423، 1القاىرة، ط ،يكاشت، محمد بف م طف  الكنز، الفاركؽ الحديثت، م ر

 ـ.2002/
ثـ  ،الب رم تف ير القرآف العظيـ، أبك الفدا ، إ ماييؿ بف يمر بف كثير، القرشن .45

تحقيؽ: محمد ح يف شمس الديف، دار الكتب العمميت، ىػ(، 774الدمشقن )المتكفن:
 ىػ.1419، 1منشكرات محمد يمن بياكف، بيركت، ط

تف ير القرآف الكريـ )ابف القيـ(، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد شمس الديف، ابف قيـ  .46
ىػ(، تحقيؽ: مكتب الدرا ات كالبحكث العربيت كاإل الميت بإشراؼ 751الجكزيت )المتكف : 

 ىػ.1410، 1شير إبراىيـ رمااف، دار كمكتبت اليالؿ، بيركت، طال
تف ير القرآف، أبك المظفر، من كر بف محمد بف يبد الجبار ابف أحمد، المركزم ال معانن  .47

ىػ(، تحقيؽ: يا ر بف إبراىيـ، ك نيـ بف 489التميمن الحنفن، ثـ الشافعن )المتكف : 
 ـ.1997ىػ /1418، 1ت، طيباس بف  نيـ، دار الكطف، الرياض، ال عكدي

ىػ(، دار الفكر 1390التف ير القرآنن لمقرآف، يبد الكريـ يكنس الرطيب )المتكف : بعد  .48
 العربن، القاىرة.

تف ير الماتريدم )تأكيالت أىؿ ال نت(، محمد بف محمد بف محمكد، أبك من كر،  .49
، دار الكتب العمم333الماتريدم )المتكف :  يت، بيركت، ىػ(، تحقيؽ: د. مجدم با مـك

 ـ.2005ىػ /1426، 1لبناف، ط
تف ير الماكردم )النكت كالعيكف(، أبك الح ف، يمن بف محمد بف محمد بف حبيب،  .50

ىػ(، تحقيؽ: ال يد ابف يبد المق كد 450الب رم البغدادم، الشيير بالماكردم )المتكف : 
  بف يبد الرحيـ، دار الكتب العمميت، بيركت، لبناف.

ىػ(، شركت مكتبت كمطبعت 1371مد بف م طف  المرا ن )المتكف : تف ير المرا ن، أح .51
 ـ.1946ىػ /1365، 1م طف  البابن الحمبن كأكالده بم ر، ط

التف ير المظيرم، المظيرم، محمد ثنا  اهلل، تحقيؽ:  الـ نبن التكن ن، مكتبت الرشديت،  .52
 ق.1412الباك تاف، ط
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كىبت بف م طف  الزحيمن، دار الفكر  التف ير المنير فن العقيدة كالشريعت كالمنيج، د .53
 ق. 1418، 2المعا ر، دمشؽ، ط

تف ير الن فن )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(، أبك البركات، يبد اهلل بف أحمد بف محمكد،  .54
ىػ(، حققو كررج أحاديثو: يك ؼ يمن بديكم، راجعو 710حافظ الديف الن فن )المتكف : 

 ـ.1998ق /1419، 1الكمـ الطيب، بيركت، ط كقدـ لو: محين الديف ديب م تك، دار
 ىػ.1413، 10التف ير الكاا ، الحجازم، محمد محمكد، دار الجيؿ الجديد، بيركت، ط .55
، 1التف ير الك يط لمزحيمن، د. كىبت بف م طف  الزحيمن، دار الفكر، دمشؽ، ط .56

 ىػ.1422
بايت كالنشر التف ير الك يط لمقرآف الكريـ، محمد  يد طنطاكم، دار نيات م ر لمط .57

 ـ.1998: 15-6ـ، ج1997: 5-1، ج1كالتكزي ، الفجالت، القاىرة، ط
تف ير حدائؽ الركح كالريحاف فن ركابن يمكـ القرآف، محمد ا ميف بف يبد اهلل، ا يرىمِّن  .58

العمكم اليررم الشافعن، اشراؼ كمراجعت د. ىاشـ محمد يم  بف ح يف ميدم، مكت 
 ـ.2001ق /1421 ،1المكرمت، دار طكؽ النجاة، ط

المغت، أبك من كر، محمد بف أحمد ا زىرم، تحقيؽ: محمد يكض مريب، دار تيذيب  .59
 ـ.2001، 1إحيا  التراث العربن، بيركت، ط

تكاي  المقا د كت حي  القكايد فن شرح ق يدة اإلماـ ابف القيـ، أحمد بف إبراىيـ بف  .60
ىػ(، تحقيؽ: زىير 1327حمد بف محمد بف حمد بف يبد اهلل بف يي   )المتكف : 

 . 1406، 3الشاكيش، المكتب اإل المن، بيركت، ط
تي ير الكريـ الرحمف فن تف ير كالـ المناف، يبد الرحمف بف نا ر بف يبد اهلل ال عدم  .61

ق 1420، 1(، تحقيؽ: يبد الرحمف بف معال المكيحؽ، مؤ  ت الر الت، ط1376)المتكفن:
 ـ.2000/
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف  الب اآلممن، أبك جام  البياف فن تأكيؿ القرآف،  .62

، 1ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤ  ت الر الت، ط310جعفر الطبرم )المتكف :
 ـ.2000ىػ /1420

الجام   حكاـ القرآف )تف ير القرطبن(، أبك يبد اهلل محمد بف أحمد بف أبن بكر بف فرح،  .63
ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكنن، 671لمتكف :ا ن ارم الرزرجن، شمس الديف القرطبن )ا
براىيـ أطفيش، دار الكتب الم ريت، القاىرة، ط  ـ.1964 /ىػ1384، 2كا 
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الجكاىر الح اف فن تف ير القرآف، أبك زيد، يبد الرحمف بف محمد بف مرمكؼ الثعالبن  .64
يادؿ أحمد يبد المكجكد، كالشير ىػ(، تحقيؽ: الشير محمد يمن معكض، 875)المتكف : 

 ق.1418، 1ر إحيا  التراث العربن، بيركت، طدا
 ىػ. 1423، 1دار ابف الجكزم، المممكت العربيت ال عكديت، ط .65
الدر الم كف فن يمكـ الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف أحمد بف يك ؼ بف  .66

ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد 756يبد الدائـ، المعركؼ بال ميف الحمبن )المتكف : 
  دار القمـ، دمشؽ. الرراط،

ىػ(، دار 911جالؿ الديف ال يكطن )المتكف :  الدر المنثكر، يبد الرحمف بف أبن بكر، .67
 الفكر، بيركت.

در  تعارض العقؿ كالنقؿ، تقن الديف، أبك العباس أحمد بف يبد الحميـ بف يبد ال الـ بف  .68
ىػ(، 728قن )المتكف : يبد اهلل بف أبن القا ـ بف محمد، ابف تيميت الحرانن الحنبمن الدمش

تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد  الـ، جامعت اإلماـ محمد بف  عكد اإل الميت، المممكت 
 ـ.1991ىػ /1411، 2العربيت ال عكديت، ط

دىٍرجي الد رر فن تف ير اآلًم كال كر، أبك بكر، يبد القاىر بف يبد الرحمف بف محمد،  .69
ىػ(، محقؽ الق ـ ا كؿ: طمعت  الح 471الفار ن ا  ؿ، الجرجانن الدار )المتكف : 

، 1، يماف، ا ردف، طلفكراالفرحاف، محقؽ الق ـ الثانن: محمد أديب شككر أمرير، دار 
 ـ.2009ىػ /1430

ذـ التأكيؿ، أبك محمد مكفؽ الديف يبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامت، الجماييمن  .70
ىػ(، تحقيؽ: 620د ن )المتكف : المقد ن ثـ الدمشقن الحنبمن، الشيير بابف قدامت المق

 ق.1406، 1بدر بف يبد اهلل البدر، الدار ال مفيت، الككيت، ط
ركح البياف، إ ماييؿ حقن بف م طف ، اإل تانبكلن الحنفن الرمكتن، المكل ، أبك الفدا   .71

 ىػ(، دار الفكر، بيركت.1127)المتكف : 
ياب الديف محمكد بف يبد اهلل فن تف ير القرآف العظيـ كال ب  المثانن، شركح المعانن  .72

ىػ(، تحقيؽ: يمن يبد البارم يطيت، دار الكتب 1270الح ينن ا لك ن )المتكف : 
 .ىػ1415، 1العمميت، بيركت، ط

الركض الدانن )المعجـ ال غير(،  ميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المرمن الشامن،  .73
ككر محمكد الحاج أمرير، المكتب ىػ(، تحقيؽ: محمد ش360أبك القا ـ الطبرانن )المتكف : 

 .1985/ 1405، 1اإل المن، دار يمار، بيركت، يماف، ط
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ركات المحبيف كنزىت المشتاقيف، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد شمس الديف، ابف  .74
ىػ 1403 :، طدار الكتب العمميت، بيركت، لبناف ،ىػ(751قيـ الجكزيت )المتكف : 

 . ـ1983/
لتف ير، جماؿ الديف أبك الفرج يبد الرحمف بف يمن بف محمد الجكزم زاد الم ير فن يمـ ا .75

، 1ىػ(، تحقيؽ: يبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربن، بيركت، ط597)المتكف : 
 ىػ.1422

زىرة التفا ير، محمد بف أحمد بف م طف  بف أحمد، المعركؼ بأبن زىرة )المتكف :  .76
 .ىػ(، دار الفكر العربن1394

محمد بف إ ماييؿ بف  الح بف محمد، الح نن الكحالنن، ثـ ال نعانن،   بؿ ال الـ، .77
ىػ(، دار الحديث، 1182أبك إبراىيـ، يز الديف، المعركؼ كأ الفو با مير )المتكف : 

 بدكف طبعت كبدكف تارير.
ىػ(، تحقيؽ: 273 نف ابف ماجو، ابف ماجت أبك يبد اهلل محمد بف يزيد القزكينن )المتكف :  .78

 د يبد الباقن، دار إحيا  الكتب العربيت، في ؿ يي   البابن الحمبن.محمد فؤا
 نف الترمذم، محمد بف يي   بف  ىٍكرة بف مك   بف الاحاؾ، الترمذم، أبك يي    .79

(، كمحمد فؤاد يبد الباقن 2، 1ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ 279)المتكف : 
براىيـ يطكة يكض، المدرس فن ا 3)جػ  (، شركت مكتبت 5، 4زىر الشريؼ )جػ (، كا 

 ـ. 1975ىػ /1395، 2كمطبعت م طف  البابن الحمبن، م ر، ط
ال نف الكبرل، أبك يبد الرحمف، أحمد بف شعيب بف يمن، الررا انن الن ائن )المتكف :   .80

ىػ(، حققو كررج أحاديثو: ح ف يبد المنعـ شمبن، أشرؼ يميو: شعيب ا رناؤكط، 303
ىػ / 1421، 1 بف يبد المح ف التركن، مؤ  ت الر الت، بيركت، طقدـ لو: يبد اهلل

  ـ.2001
 در الديف يمن بف يمن بف محمد بف أبن العز ، فن العقيدة ال مفيت الطحاكيتشرح  .81

 /ق1426، 1، ررج أحاديثو: أحمد شعباف أحمد، مكتبت ال فا، القاىرة، طالحنفن
 ـ.2005

  بػ )الكاشؼ يف حقائؽ ال نف(، شرؼ الديف شرح الطيبن يم  مشكاة الم ابي ، الم م .82
ىػ(، تحقيؽ: د. يبد الحميد ىنداكم، مكتبت نزار 743الح يف بف يبد اهلل الطيبن )

 .ـ1997ىػ /1417، 1طالرياض(، -)مكت المكرمت م طف  الباز 
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الدرة المايت فن يقد أىؿ الفرقت المرايت، محمد بف  ال  بف  –شرح العقيدة ال فارينيت  .83
 ق.3648، 3ق(، دار الكقت لمنشر، الرياض، ط3643لعثيميف )المتكفن: محمد ا

شرح العقيدة الطحاكيت، يبد الرحمف بف نا ر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ، إيداد: يبد  .84
  ـ.2008ىػ /1429، 2الرحمف بف  ال  ال ديس، دار التدمريت، ط

ف، ررج أحاديثو كايتن  شرح العقيدة الكا طيت، ابف تيميت، شرح: محمد بف  ال  العثيمي .85
 ـ.1998ق /1419بيا: مكتب ا  الت لمبحث العممن، دار الب رة، اإل كندريت، 

شرح  نف أبن داكد، أبك محمد، محمكد بف أحمد بف مك   بف أحمد بف ح يف، الغيتاب   .86
ىػ(، تحقيؽ: أبك المنذر، رالد بف إبراىيـ 855الحنفن بدر الديف العينن )المتكف : 

  ـ.1999ىػ /1420، 1بت الرشد، الرياض، طالم رم، مكت
شرح كتاب التكحيد مف  حي  البرارم، يبد اهلل بف محمد الغنيماف، مكتبت الدار، المدينت  .87

 ىػ.1405، 1المنكرة، ط
شفا  العميؿ فن م ائؿ القاا  كالقدر كالحكمت كالتعميؿ، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  .88

ىػ(، دار المعرفت، بيركت، لبناف، 751تكف :  عد شمس الديف، ابف قيـ الجكزيت )الم
 ـ. 1978ىػ /1398ط

الشير يبد الرحمف بف  عدم كجيكده فن تكاي  العقيدة، يبد الرزاؽ بف يبد المح ف  .89
البدر، مكتبت الرشد، الرياض، المممكت العربيت ال عكديت، ط: ال نت: الحاديت يشرة، العدد 

 ـ.1998ىػ /1418الراب ، 
بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىعبدى  حي  ابف حباف  .90

ىػ(، تحقيؽ: شعيب ا رناؤكط، مؤ  ت 354التميمن، أبك حاتـ، الدارمن البي تن )المتكف : 
 ـ.1993ىػ /1414، 2الر الت، بيركت، ط

و ك نن  حي  البرارم، كا مو: الجام  الم ند ال حي  المرت ر مف أمكر ر كؿ اهلل  .91
البرارم،  تحقيؽ: محمد المغيرة  كأيامو، أبك يبد اهلل، محمد بف إ ماييؿ بف إبراىيـ بف

 ىػ.1422، 1زىير بف نا ر النا ر، دار طكؽ النجاة، ط

 .5 حي  التر يب كالترىيب، محمد نا ر الديف ا لبانن، مكتبت المعارؼ، الرياض، ط .92
مد نا ر الديف بف الحاج نكح بف  حي  الجام  ال غير كزياداتو، أبك يبد الرحمف، مح .93

 ىػ(، المكتب اإل المن.1420نجاتن بف آدـ، ا شقكدرم ا لبانن )المتكف : 
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،  حي  م مـ، كا مو: الم ند ال حي  المرت ر بنقؿ العدؿ يف العدؿ إل  ر كؿ اهلل  .94
 ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد261)المتكف :  أبك الح ف، م مـ بف الحجاج، القشيرم الني ابكرم

  يبد الباقن، دار إحيا  التراث العربن، بيركت.

القاىرة،  ، فكة التفا ير، محمد يمن ال ابكنن، دار ال ابكنن لمطبايت كالنشر كالتكزي   .95
 ـ. 1997ىػ /1417، 1ط

ال نايتيف، أبك ىالؿ، الح ف بف يبد اهلل بف  يؿ بف  عيد بف يحي  بف ميراف الع كرم  .96
يمن محمد البجاكم، كمحمد أبك الفاؿ إبراىيـ، المكتبت ىػ(، تحقيؽ: 395)المتكف : نحك 

 ىػ.1419العن ريت، بيركت، 
يقيدة التكحيد فن القرآف الكريـ، محمد أحمد محمد يبد القادر رميؿ ممكاكم، مكتبت دار  .97

 ـ.1985ىػ /1405، 1الزماف، ط
، كالفاائؿ، كالمعن ، كالمقت-يقيدة الم مـ فن اك  الكتاب كال  نَّت .98 ا ، كا ركاف، المفيـك

د.  عيد بف يم  بف كىؼ القحطانن، مطبعت  فير، -كالشركط، كالنكاقص، كالنكاقض
 : مؤ  ت الجري ن لمتكزي  كاإليالف، الرياض. تكزي الرياض، 

يمدة القارم شرح  حي  البرارم، أبك محمد، محمكد بف أحمد بف مك   بف أحمد بف  .99
ىػ(، دار إحيا  التراث العربن، 855لمتكف : ح يف، الغيتاب  الحنفن بدر الديف العينن )ا

  بيركت.
س الحؽ العظيـ آبادم، أبك الطيب )المتكف : ميكف المعبكد شرح  نف أبن داكد، محمد ش .100

 ق.1415، 2(، دار الكتب العمميت، بيركت، ط1329
 رائب القرآف كر ائب الفرقاف، نظاـ الديف الح ف بف محمد بف ح يف القمن الني ابكرم  .101

، 1ىػ( تحقيؽ: الشير زكريا يميرات، دار الكتب العمميت، بيركت، ط850ف : )المتك 
 ق.1416

فائدة جميمت فن قكايد ا  ما  الح ن ، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد شمس الديف،  .102
ىػ(، تحقيؽ: يبد الرزاؽ بف يبد المح ف البدر،  راس، 751ابف قيـ الجكزيت )المتكف : 

 ـ.2003ىػ /1424، 1الككيت، ط
الفتاكل الكبرل، تقن الديف، أبك العباس، أحمد بف يبد الحميـ بف يبد ال الـ بف يبد اهلل  .103

ىػ(، دار 728بف أبن القا ـ بف محمد، ابف تيميت الحرانن الحنبمن الدمشقن )المتكف : 
 ـ. 1987ىػ /1408، 1الكتب العمميت، ط
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آؿ الشير، محمد بف إبراىيـ  فتاكل كر ائؿ  ماحت الشير محمد بف إبراىيـ بف يبد المطيؼ .104
ىػ(، جم  كترتيب كتحقيؽ: محمد بف يبد 1389بف يبد المطيؼ آؿ الشير )المتكف : 

 ىػ.1399، 1الرحمف بف قا ـ، مطبعت الحككمت بمكت المكرمت، ط
فت  البارم شرح  حي  البرارم، أحمد بف يمن بف حجر أبك الفاؿ الع قالنن الشافعن،  .105

، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد يبد الباقن، قاـ 1379دار المعرفت، بيركت،
بإرراجو ك ححو كأشرؼ يم  طبعو: محب الديف الرطيب، يميو تعميقات العالمت: يبد 

 العزيز بف يبد اهلل بف باز.
فت  البياف فن مقا د القرآف، أبك الطيب، محمد  ديؽ راف بف ح ف بف يمن ابف لطؼ  .106

: رادـ بطبعو كقدـ لو كراجعو يننىػ(، 1307نَّكجن )المتكف : اهلل، الح ينن البرارم القً 
العمـ يبد اهلل بف إبراىيـ ا ن ارم، المكتبت الع ريت لمطبايت كالنشر،  يدا، 

 ـ.1992ىػ /1412بيركت،
ىػ(، 1250فت  القدير، محمد بف يمن بف محمد بف يبد اهلل الشككانن اليمنن )المتكف :  .107

 ىػ.1414، 1بيركت، ط ،الطيب، دمشؽدار ابف كثير، دار الكمـ 
الفرقاف بيف أكليا  الرحمف كأكليا  الشيطاف، ابف تيميت، حققو كررج أحادثو كيمؽ يميو: د.  .108

.  يبد الرحمف بف يبد لكريـ اليحي ، دار الفايمت، دار ابف حـز
اهلل بف الفكات  اإللييت كالمفات  الغيبيت "المكاحت لمكمـ القرآنيت كالحكـ الفرقانيت"، نعمت  .109

ىػ(، دار ركابن لمنشر، الغكريت، 920محمكد النرجكانن، كيعرؼ بالشير يمكاف )المتكف : 
 ـ.1999ىػ /1419، 1م ر، ط

ىػ(، دار الشركؽ، 1385فن ظالؿ القرآف،  يد قطب إبراىيـ ح يف الشاربن )المتكف :  .110
 ىػ.1412، 17، طبيركت، القاىرة

محمد، المديك بعبد الرؤكؼ بف تاج  فيض القدير شرح الجام  ال غير، زيف الديف .111
ىػ(، 1031العارفيف بف يمن بف زيف العابديف الحدادم، ثـ المناكم القاىرم )المتكف : 

 . 1356، 1المكتبت التجاريت الكبرل، م ر، ط
، 1القرآف كنقض مطايف الرىباف، د  الح يبد الفتاح الرالدم، دار القمـ، دمشؽ، ط .112

 ـ. 2007ىػ /1428
م  فن  فات اهلل كأ مائو الح ن ، الشير محمد بف  ال  بف يثيميف، تقديـ: القكايد المث .113

 ـ.2005ق/ 1426، 1الشير يبدالعزيز بف باز، دار ابف الجكزم، م ر، ط
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ىػ(، 1421القكؿ المفيد يم  كتاب التكحيد، محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف :  .114
  ىػ.1424، محـر 2دار ابف الجكزم، المممكت العربيت ال عكديت، ط

كتاب الكميات، أبك البقا ، أيكب بف مك   الح ينن الكفكم، تحقيؽ: يدناف دركيش،  .115
 ـ.1998ىػ /1419محمد الم رم، مؤ  ت الر الت، بيركت، 

الكشاؼ يف حقائؽ  كامض التنزيؿ، أبك القا ـ، محمكد بف يمرك بف أحمد الزمرشرم،  .116
 .ىػ1407، 3عربن، بيركت، طىػ(، دار الكتاب ال538جار اهلل )المتكف : 

كشؼ المشكؿ مف حديث ال حيحيف، جماؿ الديف، أبك الفرج، يبد الرحمف بف يمن بف  .117
 ىػ(، تحقيؽ: يمن ح يف البكاب، دار الكطف، الرياض، 597محمد الجكزم )المتكف : 

كالبياف يف تف ير القرآف، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبن، أبك إ حاؽ  شؼالك .118
(، تحقيؽ: اإلماـ أبن محمد بف ياشكر، مراجعت كتدقيؽ ا  تاذ نظير 427)المتكف : 

 ـ.2002ىػ /1422، 1ال ايدم، دار إحيا  التراث العربن، بيركت، لبناف، ط
لباب التأكيؿ فن معانن التنزيؿ، يال  الديف يمن بف محمد بف إبراىيـ بف يمر، الشيحن،  .119

(، تحقيؽ: ت حي  محمد يمن شاىيف، ىػ741أبك الح ف، المعركؼ بالرازف )المتكف : 
 ىػ.1415، 1دار الكتب العمميت، بيركت، ط

المباب فن يمكـ الكتاب، أبك حفص،  راج الديف يمر بف يمن بف يادؿ، الحنبمن  .120
كالشير  ،: الشير يادؿ أحمد يبد المكجكدتحقيؽىػ(، 775الدمشقن النعمانن )المتكف : 

 ـ.1998ىػ /1419، 1كت، لبناف، طيمن محمد معكض، دار الكتب العمميت، بير 
ل اف العرب، أبك الفاؿ، جماؿ الديف ابف منظكر ا ن ارم، تحقيؽ: يبد اهلل يمن  .121

 الكبير، محمد أحمد ح ب اهلل، ىاشـ محمد الشاذلن، دار المعارؼ، القاىرة.
 ،ت"لكام  ا نكار البييت ك كاط  ا  رار ا ثريت "لشرح الدرة المايت فن يقد الفرقت المراي .122

 ،ىػ(1188أبك العكف، محمد بف أحمد بف  الـ، ال فارينن الحنبمن )المتكف :  ،شمس الديف
 .ـ1982ىػ /1402، 2، طمؤ  ت الرافقيف كمكتبتيا، دمشؽ

 ـ. 2005ىػ /1426، 4مباحث فن التف ير المكاكين، م طف  م مـ، دار القمـ، ط .123
لح ن  لمعالمت محمد  ال  المجم  فن شرح القكايد المثم  فن  فات اهلل كأ مائو ا .124

، تأليؼالعثيميف،  : كاممت بنت محمد بف جا ـ بف يمن، آؿ جياـ الككارم، دار ابف حـز
 ـ. 2002ىػ /1422، 1ط
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مجم  الزكائد كمنب  الفكائد، أبك الح ف، نكر الديف يمن بف أبن بكر بف  ميماف الييثمن  .125
ىػ 1414قد ن، القاىرة، ىػ(، تحقيؽ: ح اـ الديف القد ن، مكتبت ال807)المتكف : 

 ـ.1994/
مجمكع الفتاكل، تقن الديف، أبك العباس، أحمد بف يبد الحميـ بف تيميت الحرانن )المتكف :  .126

ىػ(، تحقيؽ: يبد الرحمف بف محمد بف قا ـ، مجم  الممؾ فيد لطبايت الم حؼ 728
 ـ. 1995ىػ /1416الشريؼ، المدينت النبكيت، المممكت العربيت ال عكديت، 

كع فتاكل كر ائؿ فايمت الشير محمد بف  ال  العثيميف، محمد بف  ال  بف محمد مجم .127
ىػ(، جم  كترتيب: فيد بف نا ر بف إبراىيـ ال ميماف، دار 1421العثيميف )المتكف : 

  ىػ.1413الكطف، دار الثريا، الطبعت ا ريرة، 
 من )المتكف : محا ف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد  عيد بف قا ـ الحالؽ القا .128

 ىػ.1418، 1بيركت، ط ،ىػ(، تحقيؽ: محمد با ؿ ييكف ال كد، دار الكتب العمميت1332
المحرر الكجيز فن تف ير الكتاب العزيز، أبك محمد، يبد الحؽ بف  الب بف يبد الرحمف  .129

: يبد ال الـ يبد تحقيؽىػ(، 542بف تماـ بف يطيت، ا ندل ن المحاربن )المتكف : 
 ىػ.1422، 1دار الكتب العمميت، بيركت، ط الشافن محمد،

ر فن أ باب نزكؿ القرآف )مف رالؿ الكتب الت عت(، د. رالد بف  ميماف المزينن،  .130 المحرَّ
  ق.1427، 1دار ابف الجكزم، ط

، ا ندل ن القرطبن الظاىرم  .131 المحم  باآلثار، أبك محمد، يمن بف أحمد بف  عيد بف حـز
 بيركت، بدكف طبعت، كبدكف تارير. ىػ(، دار الفكر، 456)المتكف : 

مرتار ال حاح، زيف الديف أبك يبد اهلل محمد بف أبن بكر بف يبد القادر الحنفن الرازم  .132
ىػ(، تحقيؽ: يك ؼ الشير محمد، المكتبت الع ريت، الدار النمكذجيت، 666)المتكف : 

 ـ.1999ىػ /1420، 5بيركت،  يدا، ط
العقيدة الكا طيت، أبك محمد، يبد العزيز بف  مرت ر ا  ئمت كا جكبت ا  كليت يم  .133

ىػ 1418، 12ىػ(، ط1422محمد بف يبد الرحمف بف يبد المح ف ال مماف )المتكف : 
 ـ.1997/

ياؾ ن تعيف، محمد بف أبن بكر بف أيكب بف  عد  .134 مدارج ال الكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
حمد المعت ـ باهلل البغدادم، ىػ(، تحقيؽ: م751شمس الديف، ابف قيـ الجكزيت )المتكف : 

 ـ. 1996ىػ /1416، 3دار الكتاب العربن، بيركت، ط
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ىػ(، 1421مذكرة يم  العقيدة الكا طيت، محمد بف  ال  بف محمد العثيميف )المتكف :  .135
 ىػ.1426مدار الكطف لمنشر، الرياض، 

يما التنارم مراح لبيد لكشؼ معن  القرآف المجيد، محمد بف يمر نككم، الجاكم البنتنن إقم .136
، 1ىػ(، تحقيؽ: محمد أميف ال ناكم، دار الكتب العمميت، بيركت، ط1316بمدا )المتكف : 

 ق.1417
الم تدرؾ يم  ال حيحيف، أبك يبد اهلل، الحاكـ محمد بف يبد اهلل بف محمد بف حمدكيو  .137

ىػ(، 405بف نيعيـ بف الحكـ، الابن الطيمانن الني ابكرم، المعركؼ بابف البي  )المتكف : 
 ـ.1990ق /1411، 1تحقيؽ: م طف  يبد القادر يطا، دار الكتب العمميت، بيركت، ط

أبك يبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أ د ، م ند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .138
، 1، طالقاىرة، دار الحديث، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، ىػ(241الشيبانن )المتكف : 

 .ـ1995/ىػ 1416

، كي م : "المىقً د ا  م  فن مطابقت ا ـ ر لإلشراؼ يم  مقا د ال ِّكىرً م ايد النظَّ  .139
كؿ  كرة لمم مَّ "، إبراىيـ بف يمر بف ح ف الرباط بف يمن بف أبن بكر البقاين 

 .ـ1987ىػ /1408، 1ىػ(، مكتبت المعارؼ، الرياض، ط885)المتكف : 
أحمد بف يمن الحكمن معارج القبكؿ بشرح  مـ الك كؿ إل  يمـ ا  كؿ، حافظ بف  .140

، 1ىػ(، تحقيؽ: يمر بف محمكد أبك يمر، دار ابف القيـ، الدماـ، ط1377)المتكف : 
  ـ.1990ىػ /1410

معالـ التنزيؿ فن تف ير القرآف، محين ال نت، أبك محمد، الح يف بف م عكد البغكم  .141
ميريت، ىػ(، حققو كررج أحاديثو: محمد يبد اهلل النمر، يثماف جمعت ا510)المتكف : 

 ـ.1997ىػ /1417، 4 ميماف م مـ الحرش، دار طيبت لمنشر كالتكزي ، ط
معالـ ال نف، كىك شرح  نف أبن داكد، أبك  ميماف، حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الرطاب  .142

ق 1351، 1ىػ(، المطبعت العمميت، حمب، ط388الب تن، المعركؼ بالرطابن )المتكف : 
 ـ.1932/

يرابو، إ .143 ىػ(، 311براىيـ بف ال رم بف  يؿ، أبك إ حاؽ الزجاج )المتكف : معانن القرآف كا 
 ـ. 1988ىػ /1408، 1تحقيؽ: يبد الجميؿ يبده شمبن، يالـ الكتب، بيركت، ط

المعجـ ا ك ط،  ميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير، المرمن الشامن، أبك القا ـ  .144
مد، يبد المح ف بف ىػ(، تحقيؽ: طارؽ بف يكض اهلل بف مح360الطبرانن )المتكف : 

 إبراىيـ الح ينن، دار الحرميف، القاىرة.
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المعجـ الك يط، إبراىيـ م طف ، أحمد الزيات، حامد يبد القادر، محمد النجار، تحقيؽ:  .145
 2004ىػ/1425، 4مجم  المغت العربيت، دار الديكة. مكتبت الشركؽ الدكليت، ط

ىػ(، تحقيؽ: 395يا، )المتكفن: معجـ مقاييس المغت، أبك الح يف أحمد بف فارس بف زكر  .146
 ـ.1979ىػ /1399يبد ال الـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

نا ر بف يبد ال يد أب  المكاـر ابف يم ، أبك الفت ، برىاف الديف الركارزمن  ،المغرب .147
ًزٌل )المتكف :   .بدكف طبعت، كبدكف تارير ىػ(، دار الكتاب العربن،610الميطىرِّ

الكبير، أبك يبد اهلل، محمد بف يمر بف الح ف بف الح يف،  مفاتي  الغيب أك التف ير .148
ىػ(، دار إحيا  606التيمن الرازم، الممقب بفرر الديف الرازم رطيب الرم )المتكف : 

 ىػ.1420، 3التراث العربن، بيركت، ط
المفردات فن  ريب القرآف، أبك القا ـ، الح يف بف محمد، المعركؼ بالرا ب ا  فيانن  .149

ىػ(، تحقيؽ:  فكاف يدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشاميت، دمشؽ، 502)المتكف : 
  ىػ.1412، 1بيركت، ط

مالؾ التأكيؿ القاط  بذكم اإللحاد كالتعطيؿ "فن تكجيو المتشابو المفظ مف آم التنزيؿ"،  .150
ىػ(، كا  حكاشيو: 708أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفن الغرناطن، أبك جعفر )المتكف : 

 الغنن محمد يمن الفا ن، دار الكتب العمميت، بيركت، لبناف. يبد
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 خامًشا: فه ض امل ض عا 

رقم  الح ض ع
 الصفمة

 ج  اإلىػػػػػػدا 

 د  شكر كتقدير

 0 المقدمت

 4 أكالن: أىميت الدرا ت

 4  بب ارتيار مكاكع الدرا تثانينا: 

 3 ثالثنا: أىداؼ الدرا ت

 3 رابعنا: الدرا ات ال ابقت

 3 رام نا: منيج البحث

 3  اد نا: يمؿ الباحثت فن البحث

 2 ثالبح ابعنا: رطت 

 التحيي   
 ق اع  في أسحضء ا المسنى

8 

 9 الم ألت ا كل : أ ما  اهلل تعال  كميا ح ن 

 00 ت: أ ما  اهلل أيالـ كأك اؼالم ألت الثاني

 02 الم ألت الثالثت: داللت أ ما  اهلل تعال  يم  ذاتو ك فاتو

 08 الم ألت الرابعت: أ ما  اهلل تكقيفيت

 08 الم ألت الرام ت: اح ا  أ ما  اهلل تعال 

 الفصل األ ل
 اسم الرمحن حعنضه،   ر  ه في القرآن،  اقترانو بضسم الرميم

44 

 43 اسم الرمحن حعنضه،   ر  ه في القرآن :أل لالحبمث ا

ا  42 المطمب ا كؿ: معن  ا ـ الرحمف لغتن كا طالحن

 48 المطمب الثانن: كركد ا ـ الرحمف فن القرآف الكريـ

 38 اقتران اسحي الجاللة الرمحن  الرميم :الحبمث الثضني
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 37 المطمب ا كؿ: اشتقاؽ ا من الجاللت الرحمف كالرحيـ

 39 طمب الثانن: الفرؽ بيف ا من الجاللت الرحمف كالرحيـالم

 الفصل الثضني
 24 اسم الرمحن في السيضق القرآن

 23 لطضئف اجتحضع اسحي الجاللة الرمحن الرميم :الحبمث األ ل

 22 المطمب ا كؿ: اجتماع ا من الرحمف الرحيـ فن الب ممت

 28  ير الب ممتالمطمب الثانن: اجتماع ا من الرحمف الرحيـ فن 

 84 عبض  الرمحن  أ ليضء الشيطضن :الحبمث الثضني

 83 المطمب ا كؿ: يباد الرحمف

 81 المطمب الثانن: أكليا  الشيطاف

 73 است اء الرمحن عمى العرش :الحبمث الثضلث

 72 المطمب ا كؿ:  فت اال تكا  لمرحمف

 78 المطمب الثانن: الرحـ معمقت بالعرش

 77 الث:  عت رحمت اهلل تعال المطمب الث

 81 تنزيو الرمحن عن ال ل  :الحبمث الرابع

 80 المطمب ا كؿ: نفن اتراذ الرحمف لمكلد

 88 المطمب الثانن: ارب المثؿ لمرحمف با نث 

 88 المطمب الثالث: إقامت الحجت يم  الكفار بأمر مف الرحمف

 89 لرمحنذكر النعم في سيضق الم يث عن ا :الحبمث الخضحس

 91 المطمب ا كؿ: إر اؿ الرحمف لمر ؿ

 94 المطمب الثانن: ا تجابت الرحمف لمديا 

 98 المطمب الثالث: حفظ الرحمف لمعباد

 98 المطمب الراب : يكف الرحمف لمعباد

 99 المطمب الرامس: جعؿ الرحمف لممؤمنيف محبت فن القمكب

 014 ف بالجنتالمطمب ال ادس: كيد الرحمف لعباده المؤمني
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رقم  الح ض ع
 الصفمة

 018 لطضئف اسم الرمحن في أم اث الي م اآلخر :الحبمث السض س

 018 المطمب ا كؿ: كيد الرحمف بالبعث

 018 المطمب الثانن: الحشر إل  الرحمف

 003 المطمب الثالث: الممؾ لمرحمف

 008 المطمب الراب : الشفايت بإذف الرحمف

 044 رحمفالمطمب الرامس: الرطاب كالكالـ بإذف ال

 الفصل الثضلث
 049 لطضئف اسم الرمحن في الس ر  القصص القرآني

 031 لطضئف اسم الرمحن في الس ر القرآنية  :الحبمث األ ل

 030 المطمب ا كؿ: لطائؼ ا ـ الرحمف فن  كرة مريـ

 038 المطمب الثانن: لطائؼ ا ـ الرحمف فن  كرة الرحمف

 084 فن  كرة الممؾ المطمب الثالث: لطائؼ ا ـ الرحمف

 088 لطضئف اسم الرمحن في القصص القرآني :الحبمث الثضني

 087  كرة مريـ فنالمطمب ا كؿ: ق ت مريـ 

 072 المطمب الثانن: ق ت إبراىيـ فن  كرة مريـ

 079 المطمب الثالث: ق ت يبادة بنن إ رائيؿ لمعجؿ

 080 المطمب الراب : ق ت أ حاب القريت

 088 الخضتحة

 088 أكالن: أىـ نتائج البحث

 087 ثانيان: أىـ التك يات

 089 الفيضرس العضحة

 091 أكال: فيرس اآليات القرآنيت

 418 ثانيان: فيرس ا حاديث

 417 ثالثنا: فيرس ا يالـ المترجـ ليـ

 418 رابعان: الم ادر كالمراج 
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رقم  الح ض ع
 الصفمة

 442 رام نا: فيرس المكاكيات

 448 ممرص الر الت

A summary of the message  449 



     
 

228 
 

 ملخط ال سال 

 ملخط ال سال 
 بعد:أما  العدناف،كال الـ يم  نبيو كال الة  العظيـ المناف،الحمد هلل 

تناكلت فييا الباحثت ا ـ  الكريـ(ف آا ـ الرحمف فن القر ) فيذه ر الت ماج تير بعنكاف:
 .ننآالق ص القر ك  ،ال كرك  ،ياتآلالرحمف مف رالؿ ا

 .كراتمت ،كثالثت ف كؿ ،كتمييد ،قدمتكقد جا  ىذا البحث فن م

أ ما  اهلل كميا  :منيا ، ما  اهلل الح ن أ: فقد تناكلت فيو الباحثت قكايد فن أما التمييد
: أ ما  اهلل كمنيا ،: دالالت أ ما  اهلل الح ن كمنيا ،: أ ما  اهلل أيالـ كأك اؼ، كمنياح ن 

  .دد: أ ما  اهلل  ير مح كرة بعكمنيا ،تعال  تكقيفيت

كالفرؽ  ،كاشتقاقو ،فآ: فقد تناكلت فيو الباحثت ا ـ الرحمف ككركده فن القر كأما الف ؿ ا كؿ
 .بينو كبيف ا ـ الرحيـ

كقامت بتف ير  ،نآن: فقد تناكلت فيو الباحثت ا ـ الرحمف فن ال ياؽ القر كأما الف ؿ الثانن
اجتماع ا من  كيات، منيا:التن تناكلت يدة مكاك  ،كذكرت لطائؼ ا ـ الرحمف فييا ،اآليات

 ،: ا تكا  الرحمف يم  العرشكمنيا ،يباد الرحمف كأكليا  الشيطاف :كمنيا ،الجاللت الرحمف الرحيـ
كفن  ياؽ  ،لطائؼ ا ـ الرحمف فن  ياؽ ذكر النعـ، كمنيا: : تنزيو الرحمف يف الكلدكمنيا

  .أحداث اليـك ا رر

ال كر كالق ص فن لطائؼ ا ـ الرحمف  ثتالباح: فقد تناكلت فيو كأما الف ؿ الثالث
 كرة ك  ،:  كرة مريـمثؿ ،كيرات لذلؾ بعض ال كر القرآنيت التن كرد فييا ا ـ الرحمف ،ننآالقر 

 ،: ق ت مريـمثؿ ،ثـ يرات الق ص القرآنن التن كرد فييا ا ـ الرحمف. ك كرة الممؾ ،الرحمف
 .كق ت ا حاب القريت ،كق ت يبادة العجؿ إبراىيـ،كق ت 

 التن تك مت إلييا كالتك يات : فقد ا تعرات فييا الباحثت أىـ النتائجكأما الراتمت
  الدرا ت.
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Abstract 

A summary of the message 

 Praise be to God Almighty Mannan, prayer and peace be upon His 

Prophet Adnan, either:  

This Master Thesis entitled: (Name Rahman in the Quran) which 

dealt with the name of the researcher Rahman through the verses, and the 

fence, and Quranic stories. 

This came at the forefront of research, and pave, and three chapters, 

and a conclusion.  

The boot: it has dealt with the researcher bases in the names of 

Allah, including: the names of God are all Hosny, including: the names of 

God flags and descriptions, including: the implications of the names of 

Allah, including: the names of God Toukafah, including: the names of God 

is not confined to the number.  

The first chapter: it took the name of the researcher and Rahman had 

ever been in the Quran, and derived, and the difference between him and 

the name Rahim. 

The second chapter has dealt with the researcher name Rahman in 

the context of the Qur'an, and the interpretation of verses, and reported to 

the Taif name Rahman where, and which addressed several topics, 

including: meeting my name Majesty the Merciful, including: sunflower 

Rahman and parents evil, including: flush-Rahman on the throne, 

including: Rahman disliked about the boy, including: the name of the Taif 

Rahman said in the context of the graces, in the context of the events of the 

other day.  

The third chapter dealt with the researcher to Taif Rahman name in 

the fence and Quranic stories, and offered it to some railings of the Koran 

that states the name of  Rahman, such as: Maryam, and Ar-Rahman, and Al 

Mulk. Then offered Quranic stories that mentioned the name of Rahman, 

such as: the story of Maryam, and the story of Abraham, and the story of 

the worship of the calf, and the story of the owners of the village.  

The conclusion: the researcher has reviewed the most important 

Results and recommendations of the study. 


